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Buggyra is preparing for Dakar 
 

While the truck section of Buggyra is dominating on racing circuits, the Buggyra Technology 
Centre is finishing preparations for Dakar Rally, which is set to take place in Saudi Arabia for the 
2nd time. 
 
When the team manager Jan Kalivoda said that the only certainty at Dakar is that nothing is 
guaranteed until you finish the final stage, maybe he anticipated that the time of total uncertainties 
is coming. “According to all available information, it seems like the Dakar Rally is going to go ahead 
in January. Anyway, we enjoyed a lot with the coronavirus last time. As far as we know, the 
organisers intend to do one big Dakar quarantine, which we don’t mind, as we’re used to it from 
home.” 
 
And despite the Dakar Rally 2021 is getting closer and closer, the race engineer Robin Dolejš has 
revealed that just yesterday, the team was testing a brand-new thing in Milovice, Czech Republic. 
“We’re not in just to participate. Our goal is to be at least in the TOP 10, and Tatra Phoenix II is not 
a truck build exactly for sand. We tried something. And while Milovice place has not much in 
common with sands in Saudi Arabia, the preliminary testing went very well. But that’s all I can say 
at the moment,” confirmed Robin. 
“When David and Robin approached me, I was a bit sceptical. But I must say that it’s working better 
than expected,” said Martin Šoltys after the testing. The Czech driver is now also focusing much 
more on the physical preparations. “It’s not like I underestimated that last time, but I was on the 
limit. I don’t even want to think about not going, so I’m working hard on myself.” 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Buggyra zbrojí na Dakar 

Zatímco trucková sekce drtí na okruzích konkurenci, probíhají v Buggyra Technology Centru 
poslední přípravy na Rally Dakar, která se podle veškerých dostupných informací uskuteční 
podruhé v řadě na území Saúdské Arábie. 
 

Když týmový manažer Jan Kalivoda pravil, že na Dakaru existuje jediná jistota, a to, že před 
dojezdem do cíle poslední etapy není nikdy nic jisté, nejspíše netušil, že čas totální nejistoty teprve 
nastane. „Zatím se podle veškerých informací Rally Dakar v lednu pojede, ostatně koronaviru jsme 
si užili dost na posledním ročníku. Z toho, co víme, chtějí pořadatelé zorganizovat jednu velkou 
dakarskou karanténu, což nám až tak moc nevadí, máme praxi z domova.“ 
 
Přestože se termín Rally Dakar 2021 blíží, jak prozradil závodní inženýr Robin Dolejš, testovala se 
včera v Milovicích revoluční novinka. „Nejedeme se jenom zúčastnit, cílem je minimálně první 
desítka a Tatra Phoenix II není zrovna kamión stavěný na písky. Něco jsme vymysleli a přestože mají 
Milovice k dunám saúdsko - arabské pouště docela hodně daleko, nevypadají první data vůbec 
špatně. To je tak ale všechno, co k tomu můžu v této chvílí říct,“ potvrdil Robin. 
„Když s tím za mnou David s Robinem přišli, byl jsem lehce skeptický, musím ale říct, že to funguje 
nad očekávání dobře,“ konstatoval po konci testování Martin Šoltys s tím, že v rámci přípravy 
pracuje usilovně na fyzické kondici. „Ne snad, že bych to loni podcenil, ale hrábl jsem si na dno. 
Neúčast si nepřipouštím, takže jedu naplno.“   
 
 

 
 
 
 

 

 


