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PRESS RELEASE 
 

The best desert testing ever for Buggyra! 
 
At least these are the words of the Buggyra Racing chief designer David Vršecký, who spent the 
past two weeks in Dubai with Martin Koloc, his daughters Aliyyah and Yasmeen, who are 
preparing for Dakar 2023, and three drivers Josef Macháček, Tomáš Enge and Ignacio Casale. 
 
Of course, it is impossible to forget also a large team of mechanics, who had lots of work to do. 
“From the start, after each testing session, there was a short time for data analysis and then the 
mechanics began their work. Sometimes, they had to work until the morning, when the 
temperatures started to be a bit more bearable,” explained David how the whole servicing worked. 
The team was also regularly receiving spare parts from Europe.  
 
Even a trophy collector sometimes makes an error 
There were even some dramatic situations, even including a six-time Dakar winner Josef Macháček, 
who managed to turn his Cam-Am DV21 upside down. “The data and feelings are clear, we’re 
making progress. It’s true that while experimenting, I was also trying a new driving style and it 
didn’t work out. I just hit the brake and just a fraction of a second later, I realised I should have 
gone with the throttle instead,” said the reigning Dakar champion. “But that’s racing. I took this 
flight and then the next day, everything was alright.” 
 
Tomáš Enge returned to the desert after several months, so his first testing was more about getting 
used to everything. “Luckily, it’s still like – you drive, send it somewhere, and then you wait what’s 
going to happen. It’s clear that we’ve chosen a good path after Dakar, and that we’re going in the 
right direction.” 
 
The first Dakar camp also went well for Koloc sisters, who even dealt well with the challenge of 
getting up at 3:45 am. “How many girls can say that they were chasing cars in the desert and were 
coached by Dakar winners and a former Formula 1 driver. It’s just a shame that we had to end by 
10 am,” said Yasmeen. 
 
 



 

 
 

 

BUGGYRA ORGANISATION - Emirates Towers, Sheikh Zayed Road; P.O. BOX 31303, Dubai U.A.E.. 
 

- 2 - 

Better not to rush 
For Ignacio Casale, this Dubai testing was the first opportunity to try Tatra Phoenix with an 
automatic gearbox. “I’m absolutely satisfied. I knew that the Tatra is going to be fast, but I didn’t 
expect that it’s going to do so much,” said the 3-time quad bike champion. Casale had his debut 
behind the wheel of a truck in this year’s Dakar, and he won the “unofficial” standings for the 
trucks with a manual gearbox. “While I’m not much about strong statements, I think that we’re 
going to be in very good shape in Saudi Arabia next January.” 
 
“Apart from the automatic gearbox, the Tatra also has a new engine that works perfectly well. Now 
we know that we can add more power in testing conditions. Unfortunately, it’s not working that 
well in racing conditions just yet. But we’re going to work on the reliability of other components as 
well, so let’s wait and see. Anyway, we’ve learnt that it’s better not to rush things in endurance 
racing,” added David Vršecký.   
 
We are not afraid of factory teams 
Despite the deep data analysis has not been done just yet, David Vršecký believes it was the best 
and most productive desert testing yet. “Despite the fact that Ignacio with his Tatra couldn’t keep 
up with the girls in the dunes, he handled that well,” he laughs. 
 
“The team was working well. Aliyyah and Yasmeen were talking about racing with legends, who 
have nine Dakar trophies at home. While we’re definitely going to discover something that we can 
improve, we know, that we’ve made big progress over the past two years. Anyway, it wouldn’t be 
possible without that. Some people might not like it, but the reality is, that we’re fighting against 
factory teams. And we’re not afraid of them.”  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Máme za sebou nejlepší pouštní testování! 
 
Alespoň to tak vidí šéfkonstruktér týmu Buggyra Racing David Vršecký, který strávil uplynulé dva 
týdny v Dubaji ve vybrané společnosti Martina Koloce, jeho na Dakar 2023 se připravujících dcer 
Aliyyah a Yasmeen, plus jezdeckého tria ve složení Josef Macháček, Tomáš Enge a Ingnacio 
Casale. 
 
Pochopitelně nesmíme zapomenout ani na početný tým mechaniků, kteří rozhodně neměli o 
pracovní vytížení nouzi. „Od začátku to fungovalo tak, že se po každém testování dělalo krátké 
vyhodnocení dat a mechanici začali pracovat. Občas se makalo prakticky do rána, kdy se teploty 
stávaly na místní poměry snesitelnými,“ vysvětluje David systém fungování servisu, jehož součástí 
bylo i pravidelné dodávání náhradních dílů z Evropy.  
 
I sběratel beduínů se někdy utne 
O dramatické situace přitom nebyla nouze, o jednu z nich se zasloužil dnes již šestinásobný 
dakarský vítěz Josef Macháček, který hodil svůj Can-Am DV21 lidově řečeno na boudu. „Data i 
pocity hovoří jasně, posouváme se neustále kupředu. Je pravda, že jsem v rámci experimentu 
vyzkoušel nový styl ježdění a nějak to nevyšlo. Prostě jsem zašlápl brzdu a za zlomek sekundy 
konstatoval, že jsem měl přidat plyn,“ poznamenal úřadující dakarský šampión. „Ale o tom je 
závodění. Proletěl jsem se, další den bylo všechno v pořádku.“ 
 
Tomáš Enge se do pouště vrátil po několika měsících, první testování proběhlo ve stádiu 
„rozkoukávání.“ „Naštěstí pořád funguje to, že jedeš, někam to pošleš a čekáš, co bude. Je vidět, že 
jsme se po Dakaru vydali správnou cestou, posun je zřejmý.“ 
 
První dakarský kemp vyhovoval i sestrám Kolocovým, které nerozhodilo ani každodenní vstávání ve 
3:45 hod. „Kolik holek může říct, že se honily auty po poušti a mentory jim přitom dělali vítězové 
Rally Dakar a bývalý pilot F1. Škoda jenom, že se muselo končit už v deset hodin dopoledne,“ 
litovala Yasmeen. 
 
Spěch se nevyplácí 
Pro Ignacia Casaleho se dubajské testování rovnalo premiéře s Tatrou Phoenix osazenou 
automatickou převodovkou. „Absolutní spokojenost, věděl jsem, že Tatra bude rychlá, netušil jsem 
ovšem, že se bude jednat o tak razantní zrychlení,“ hodnotil trojnásobný šampión kategorie 
čtyřkolek, který při svém jezdeckém debutu v lednu ovládl bohužel nevypsanou kategorii kamiónů s 
manuální převodovkou.  
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„Nejsem ani zdaleka příznivcem silných slov a prohlášení, ale v lednu na tom budeme v Saudské 
Arábii hodně dobře.“  
 
„Spolu s automatickou převodovkou dostala Tatra nový motor a fungovala bezvadně. Teď už víme, 
že v testovacích podmínkách dokážeme přidat i na výkonu, bohužel to zatím nefunguje v závodních 
podmínkách. Hodláme ale pracovat na životnosti dalších komponentů, takže, co není, může být. 
Praxe nás ale naučila, že v případě vytrvalostního závodu se spěch nevyplácí,“ dodal David Vršecký.   
 
Továren se nebojíme 
Přestože hloubková analýza dat bude teprve následovat, hovoří David Vršecký o nejlepším a 
nejefektivnějším pouštím testování. „Pravda Ignacio s Tatrou nestačil v dunách ani holkám, ale v 
pohodě to rozchodil,“ říká se smíchem. „Tým fungoval skvěle, Aliyyah s Yasmeen se bavily o 
závodění s borci, kteří mají doma celkem devět beduínů. Jasně, určitě objevíme něco k vylepšení, 
ale víme, že jsme se dva roky opravdu někam posunuli. Ostatně, bez toho by to nešlo, i když se to 
někomu nemusí líbit, realita je taková, že závodíme proti továrnám. Ale těch my se nebojíme.“ 
 
 
 

 


