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PRESS RELEASE 

Start of new season for Mičánek Motorsport powered by Buggyra: 
Formánek and Záruba lost Super Trofeo podium due to penalty, Makeš 
achieved new maximum in TCR series 

Unfortunate moments, but a promising start. That was the opening race weekend of the 2021 
season for the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team. Formánek and Záruba finished 4th 
at Monza, despite complications. Michal Makeš took two podiums at Hungaroring. 
 
It was a difficult weekend, but results are promising – those are words of Jiří Mičánek jr., the 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra team manager, after the first two events of the season. 
The Lamborghini division managed to finish in 5th and 4th places in the prestigious Lamborghini 
Super Trofeo Europe series at Monza, while Michal Makeš took 2nd and 3rd places at Hungaroring. 
 
“This weekend has shown us that our target to fight for the Pro-AM podiums and to be in the TOP 5 
in the overall standings, is doable,” says Jiří Mičánek. 
 
Monza: bad luck on a start followed by a tyre changing lottery 
The main division of the team, which has two cars in the prestigious Lamborghini Super Trofeo 
Europe series, had difficult moments already in the first part of the race. Bronislav Formánek, who 
started the 50-minute race, received a drive-through penalty for leaving the track during a battle. 
That forced the crew outside of the battle for the podium. Without that, Formánek and his 
teammate Josef Záruba were clearly on their way to take the first podium of the season. “I’m a bit 
puzzled about that stewards’ decision. I’ve been used to such moves for the past 10 years, and it’s 
never been a problem before. Anyway, that decision cost us our Saturday’s hopes,” said Formánek 
about the penalty. 
 
He and Záruba showed a great performance, but following the penalty, they had to settle for only 
5th place in the Pro-AM category and 10th place in the overall classification. “We do not agree with 
the decision, but there’s no point in arguing the decision. It happened and we will learn from it. 
Anyway, the race was very good, we handled the driver change very well. We made no mistakes 
and were consistent,” adds Jiří Mičánek. 
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The second race that followed on Sunday had an unusual spark before the start already. “Due to 
the Saturday’s complications with tyres, the organiser decided that it’s compulsory to change tyres 
during the driver change. We found out during the briefing at 9 o’clock in the morning and had only 
a few hours to practice that and get ready,” shrugs Jiří Mičánek. 
 
“But we handled the whole pitlane limit without issues,” he adds and confirms that the team has 
handled that change perfectly. The race itself went well, but the efforts were hampered by a Safety 
Car. In the end, the team finished in 11th place in the overall standings and 4th in the Pro-AM 
category. “We lost our gap due to the Safety Car. It’s a shame, but at least we know what we’re 
capable of. Yet, I think that it was a very good first race weekend,” says Josef Záruba. 
 
“Both races were affected by the unfortunate moment that we couldn’t have expected or get ready 
for. But we know that without them, we could have been on the podium,” says Mičánek and he 
adds that the team will use that knowledge while preparing for the upcoming race at Paul Ricard, 
where Formánek and Záruba took a podium last year. The team should also have its second crew 
there with Libor Dvořáček and Kurt Wagner. Both drivers had to miss Monza due to injuries.  
 
Makeš improved his own maximum at Hungaroring 
The other race division was racing at the same time as the team in Monza. This crew was led by Jiří 
Mičánek’s brother Tomáš as they took part in the opening round of the FIA CEZ season at 
Hungaroring. The young talent Michal Makeš was on a mission there to follow up on his previous 
best result – a 3rd place that he actually achieved there in Hungary last Autumn, during the wet final 
round of the season. And Makeš’ wishes came true as he was a star of the TCR Eastern Europe 
weekend with his Leon Cupra. He did not just match his last year’s maximum, but he even managed 
to improve it – he leaves Hungaroring with two trophies for 2nd and 3rd places. 
 
“After the last Autumn, I knew that we could be on the podium regularly, but to do it twice on the 
first weekend already, that’s a huge milestone and also a challenge for the upcoming races,” says 
Makeš after the weekend. “I’m glad how the guys and Michal handled it. It’s clear that all the hard 
work during winter and through testing helped. I believe that Michal will be going for the overall 
victory,” adds Jiří Mičánek.  
 
Both divisions of the team will be going back to action in May. In the first half of the month, Makeš 
is going to race at Slovakiaring. An event that has replaced a cancelled round at Red Bull Ring. The 
Lamborghini division is now preparing its both cars for the French event at Paul Ricard, which is 
going to take place on the last weekend in May. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Start sezony Mičánek Motorsport powered by Buggyra: Formánek se 
Zárubou přišli o podium v Super Trofeo kvůli stevardům, Makeš v TCR 
překonal své maximum 

Smolné momenty, ale slibný začátek. Tak skončil úvodní víkend sezony 2021 pro tým Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra. Duo Formánek-Záruba na Monze dojelo i přes sérii komplikací 
na čtvrtém místě v kategorii. Michal Makeš na Hungaroringu bral dvě podia. 
 
Byl to těžký víkend, výsledky jsou ale slibné. Tak hodnotí Jiří Mičánek jr., manažer týmu Mičánek 
Motorsport powered by Buggyra, dva úvodní podniky letošní sezony. Divize Lamborghini dojela na 
Monze v prestižním Lamborghini Super Trofeo Europe na pátém, resp. čtvrtém místě ve své třídě, 
Michal Makeš pak na Hungaroringu dojel druhý a třetí. „Tento víkend nám ukázal, že náš cíl bojovat 
o podia ve třídě Pro-AM a být do pátého místa celkově je úplně reálný,“ říká Jiří Mičánek. 
 
Monza: smolný start a přezouvací loterie 
Hlavní divize týmu, která má dva vozy v prestižní sérii Lamborghini Super Trofeo Europe, prožila 
nejsmolnější okamžik hned v prvních kolech prvního závodu. Bronislav Formánek, který 
padesátiminutový sprint s jedním střídáním rozjížděl, totiž dostal penalizaci za vyjetí z trati při 
závodním souboji. Nařízený průjezd boxy posádku odsoudil k výsledku mimo stupně vítězů. Nebýt 
jej, zřejmě by se Formánek se svým spolujezdcem Josefem Zárubou radoval z prvního poháru. 
„Jsem z rozhodnutí stevardů rozpačitý. Deset let jsem zvyklý takhle předjíždět a nikdy to nebyl 
problém. Každopádně tento incident pohřbil naše sobotní naděje,“ komentoval rozhodnutí 
komisařů o penalizaci formou průjezdu boxovou uličkou Formánek.  
 
Společně se Zárubou předvedli skvělou jízdu, penalizace je ale odsoudila k pátému místu v kategorii 
Pro-AM a desátému místu celkově. „My s tím rozhodnutím nesouhlasíme, ale odvolávat se nemělo 
smysl. Prostě se to stalo a poučíme se z toho. Každopádně jinak byl závod velmi dobrý. Skvěle jsme 
zvládli střídání, nechybovali, byli konzistentní,“ konstatuje Jiří Mičánek.  
 
Nedělní druhý závod dostal nezvyklý náboj ještě před startem. „Kvůli sobotním problémům s 
pneumatikami rozhodl pořadatel o tom, že během střídání jezdců musíme i měnit kola. „Dověděli 
jsme se o tom na brífinku v devět ráno a měli pár hodin, abychom si to natrénovali a připravili se,“ 
krčí rameny Jiří Mičánek. A dodává, že tým se s tím popral skvěle. „Nastavený limit na celý průjezd 
boxovou uličkou jsme pohodlně zvládli.“ 
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Slibně rozjetý závod pak narušil výjezd safety car. Výsledkem pak bylo celkové jedenácté místo a 
čtvrté místo v kategorii Pro-AM. „Kvůli výjezdu safety car jsme ztratili náskok. Je to smůla, ale na 
druhou stranu víme, na co máme. Myslím, že i přesto to všechno to byl dobrý první závodní 
víkend,“ komentoval Josef Záruba. 
 
„Oba závody ovlivnily smolné momenty, na které jsme se nemohli připravit, nebo je předvídat. 
Víme ale, že bez těchto incidentů bychom měli na to být na podiu,“ ohlíží se za víkendem Mičánek. 
A dodává, že s tímto vědomím se tým teď bude soupeřit na květnový závod na Paul Ricard, kde na 
konci loňské sezony duo Formánek-Záruba bralo podium. Na tento závod by se pak měla vrátit i 
posádka druhého vozu, Libor Dvořáček a Kurt Wagner. Z úvodního podniku oba vyřadila zranění.  
 
Makeš na Hungaroringu: vlastní rekord pokořen 
Druhá divize týmu, kterou kvůli souběhu se závodem na Monze šéfoval místo Jiřího Mičánka jeho 
bratr Tomáš, vyrazila na úvodní podnik zónového mistrovství FIA CEZ na Hungaroring. Mladý talent 
Michal Makeš na závod série TCR Eastern Europe jel s cílem pokusit se co nejvíc přiblížit k 
nejlepšímu loňskému výsledku, který zajel právě v Maďarsku – třetímu místu z podzimního 
zmoklého finále sezony. Makeš nakonec za volantem Leonu Cupra zazářil. Nejen že své loňské 
maximum vyrovnal, ale na podiu postoupil ještě o stupínek výš – z víkendu si odváží dva poháry za 
druhé a třetí místo. „Po loňském podzimu jsem věděl, že na bedně můžeme být pravidelně, ale že 
se hned první víkend podaří double, to je pro mě obrovské zadostiučinění i velká výzva do dalších 
závodů,“ okomentoval víkendové výsledky Makeš. 
 
„Jsem rád, jak to kluci z týmu spolu s Michalem zvládli. Je vidět, že tvrdý zimní trénink i poctivé 
testování se vyplatily. Věřím, že Michal si letos pojede pro vítězství,“ chválí svého svěřence i celý 
tým Jiří Mičánek.  
 
Obě divize týmu čekají další závody v květnu – Makeš zamíří už v první půlce května na Slovakiaring, 
který v kalendáři série nahradil zrušený Red Bull Ring. Divize Lamborghini se se dvěma vozy 
představí poslední květnový víkend ve Francii na okruhu Paul Ricard. 
 
 

 


