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PRESS RELEASE 
 

Mičánek Motorsport is dominating ESET iSeries 
 

The third round of ESET iSeries virtual racing championship took place at a virtual version of a 
Grobnik circuit in Croatia. Josef Záruba won his first-ever race in the series and is currently leading 
the championship. To make it even better, Záruba together with Jakub Knoll and Michal Makeš have 
also managed to take the lead in teams’ championship for Mičánek Motorsport. 
 
“I really like Grobnik. I was doing well in qualifying already, where I set the 2nd fastest time behind 
Bartek Mirecki. Then, I managed to get ahead of him in the first turn already and then I just controlled 
the race, while increasing my gap. In Race 2, I had an exciting battle with Petr Fulín. But then he 
returned to the track in a very unfortunate way and forced us both out of the track. I lost some 
positions and had to do a recovery drive! Despite all my efforts, I couldn’t do better than 2nd place 
behind Antonio Citera. However, we’re halfway through the season and our team leads the drivers’ 
championship and teams’ championship, which is really good,” said Josef Záruba, the current ESET 
iSeries 2020 championship leader. 
 
For Jakub Knoll, it was about refreshing his memories to a similar situation from a few years back. 
 
“These races at Grobnik brought back some memories from the real ESET Cup series from two years 
ago. A pretty good qualifying followed by a collision that cost me a good result. I like Grobnik, a real and 
a virtual one. And I’m glad to see the team doing well. Josef Záruba is the main reason why the team is 
good because he’s fast in both real cars and in a simulator. Michal Makeš has also added lots of points, 
despite missing some races. I need to improve a bit to play a more important role in the future,” said 
Knoll. 
Michal Makeš had to miss both races due to work, which left only Josef Záruba and Jakub Knoll in the 
team’s training facilities. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Mičánek Motorsport ovládá ESET iSeries 
 
Třetí podnik virtuálního šampionátu ESET iSeries zavedl jezdce do pomyslného paddocku v 
chorvatském Grobniku. Josef Záruba si připsal premiérové vítězství a je v čele celého šampionátu. 
Společně s Jakubem Knollem a Michalem Makešem vévodí celý tým Mičánek Motorsport 
průběžnému pořadí týmů. 
 
„Grobnik mám moc rád. Dařila se mi už kvalifikace, kdy jsem zajel druhý nejlepší čas za Bartkem 
Mireckim. Toho se mi podařilo pak v závodě předjet hned v první zatáčce a po zbytek jízdy už jsem jen 
kontroloval průběh, a přitom postupně navyšoval svůj náskok. Jízda druhá mi pak přinesla vzrušení v 
podobě souboje s Petrem Fulínem. Ten se při návratu na trať vracel tak nešťastně, až nás oba poslal 
mimo trať. Takže přišla ztráta a další stíhačka. Ač jsem se snažil sebevíc, na lepší výsledek než druhé 
místo za Antonio Citerou, to už nebylo. Nicméně máme za sebou polovinu seriálu a náš tým vede jak v 
hodnocení jezdců, tak i v hodnocení týmů, a to je moc dobře,“ zněla „chorvatská“ hodnotící slova 
průběžného leadera pořadí ESET iSeries 2020 Josefa Záruby. 
 
Jakub Knoll měl po skončení tohoto kola nejeden důvod zavzpomínat na paralelu z předchozích let: 
„Závody na Grobniku pro mě byly dost podobné, jako před dvěma lety při opravdovém ESET Cupu. 
Docela vydařená kvalifikace, ale poté kolize, které mě připravily o dobrý výsledek. Grobnik mě jako trať 
baví, a stejně tak to bylo i ve virtuální realitě. Mám radost, že se nám jako týmu daří. Na celkovém 
vedení má však jednoznačně hlavní podíl Pepa Záruba, který jezdí na simulátoru podobně dobře, jako v 
reálu. Hodně bodů přidal i Michal Makeš, i když naposledy nestartoval. Budu se muset v příštích 
závodech zlepšit, abych mohl ve větší míře přispět i já.“ 
 
Michal Makeš musel z pracovních důvodů tyto závody vynechat a ke svým volantům tak v tréninkovém 
centru týmu usedli pouze Josef Záruba a Jakub Knoll. 

 
 
 

 


