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PRESS RELEASE 
 

Second place? A great result and a tribute to the family legacy, says Jiří 
Mičánek after Zámecký vrch 

Second place in his category, top ten overall. This is the result that Jiří Mičánek Jr. achieved with 
his modified Lamborghini of the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team at the legendary 
summit race in Náměšt' nad Oslavou. 

Jiří Mičánek, behind the wheel of the team's Lamborghini Super Trofeo EVO, finished both race days 
in second place. He was beaten only by "home" Marek Rybníček with KTM X- Bow GTX. "I think we 
have shown that we are definitely nothing to be ashamed of. To take second place in a competition 
of riders for whom hills are the main discipline, for which they are prepared physically and 
technically, is a great result," comments Jiří Mičánek. 

"It's a completely different experience from the point of view of both technique and rider. Compared 
to circuits, where you have escape zones and the certainty of a perfect surface, the hills are a much 
bigger adrenaline rush. I am even more pleased that we have succeeded in this discipline, which is 
not common for us," said Jiří Mičánek.  

In the past years he also competed on the Zámecký vrch, but always as part of exhibition rides. This 
year's race was his first sharp experience. On Sunday, the Lamborghini piloted by Jiří Mičánek broke 
the one minute and two second mark, trailing the winning Mark Rybníček by only eight tenths of a 
second.  

"Internally, we as a team take from this the information that we can prepare for a race in very specific 
conditions. From this point of view, it is a valuable experience for us," says Mičánek, who achieved a 
great result in a competition of almost 150 competitors.  

He also praised the organisers and the atmosphere of the race. "The contact with people was 
incredible for me. The race had a great atmosphere, a huge number of people came and the 
opportunity to meet the fans up close is incomparable compared to the circuits."  
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For a large part of the fans, meeting Jiří Mičánek Sr., who competed and won the race in its early 
days, was also an experience. "It is obvious that the tradition is incredibly alive in Náměšť. I was 
surprised how many people asked about my dad. And when he came to see us on Saturday, people 
recognized him, took pictures with him, wanted to talk to him. I'm even more happy that we 
continued the family tradition that our name started on this track decades ago with a great result," 
concludes Jiří Mičánek Jr. 

The team is now preparing for the upcoming race of the prestigious Lamborghini Super Trofeo Europe 
series. At the end of July and the beginning of August, the team will compete in the fourth round of 
the season, which will be part of the programme of the legendary 24 Hours of Spa-Francorchamps. 
The Pro-AM will feature the current second crew in the championship standings, Bronislav Formánek 
- Josef Záruba. And the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team plans to field a second car in 
the LB Cup class, piloted by the recovered Libor Dvořáček. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Vrchařské druhé místo? Skvělý výsledek i pocta rodinnému odkazu, říká 
Jiří Mičánek po Zámeckém vrchu 

Druhé místo ve své kategorii, top ten absolutně. To je výsledek, kterého dosáhl Jiří Mičánek jr. s 
upraveným okruhovým Lamborghini týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra na 
legendárním vrchařském závodu v Náměšti nad Oslavou. 

Jiří Mičánek za volantem týmového Lamborghini Super Trofeo EVO dokončil oba závodní dny na 
druhém místě. Překonal jej jen „domácí“ Marek Rybníček s KTM X- Bow GTX. „Myslím, že jsme 
ukázali, že se rozhodně nemáme za co stydět. Sáhnout si na druhé místo v konkurenci závodníků, pro 
které jsou vrchy hlavní disciplínou, na kterou jsou připraveni fyzicky i po technické stránce, je skvělý 
výsledek,“ komentuje výsledek Jiří Mičánek. 

A zároveň popisuje své dojmy z prvního „ostrého“ představení na vrchařské scéně: „Je to úplně jiná 
zkušenost z pohledu techniky i jezdce. Oproti okruhům, kde má člověk únikové zóny a jistotu 
dokonalého povrchu jsou vrchy mnohem větší adrenalin. Tím víc mě těší, že jsme i v této disciplíně, 
která pro nás není běžná, obstáli,“ řekl Jiří Mičánek.  

V minulých letech sice na Zámeckém vrchu také startoval, vždy ale v rámci exhibičních jízd. Letošní 
závod pro něj byl první ostrou zkušeností. Lamborghini pilotované Jiřím Mičánkem v neděli prolomilo 
hranici minuty a dvou vteřin, za vítězným Markem Rybníčkem zaostalo jen o osm desetin vteřiny.  

„My jako tým si z toho interně bereme informaci, že se dokážeme připravit i na závod ve velmi 
specifických podmínkách. Z tohoto pohledu je to pro nás cenná zkušenost,“ říká Mičánek, který na 
skvělý výsledek dosáhl v konkurenci téměř 150 závodníků.  

A ocenil i pořadatele a atmosféru závodu. „Pro mě byl neuvěřitelný ten kontakt s lidmi. Závod měl 
skvělou atmosféru, přišlo obrovské množství lidí a ta možnost potkat se nablízko s fanoušky, je oproti 
okruhům nesrovnatelná.“  

Pro velkou část fanoušků bylo zážitkem i setkání s Jiřím Mičánkem sr., který na závodech startoval a 
vítězil v jeho začátcích. „Je vidět, že v Náměšti je ta tradice neuvěřitelně živá. Překvapilo mě, kolik lidí 
se na tátu ptalo. A když se za námi v sobotu stavil, lidé jej poznávali, fotili se s ním, chtěli s ním mluvit. 
O to větší radost mám, že jsme i skvělým výsledkem navázali na rodinnou tradici, kterou naše jméno 
začalo na této trati psát před desítkami let,“ uzavírá Jiří Mičánek jr. 
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Tým nyní čeká příprava na nadcházející závod prestižní série Lamborghini Super Trofeo Europe. Na 
přelomu července a srpna se tým představí ve čtvrtém podniku sezony, který bude součástí programu 
legendární čtyřiadvacetihodinovky na okruhu Spa – Francorchamps. V Pro-AM představí aktuálně 
druhá posádka průběžného hodnocení šampionátu Bronislav Formánek – Josef Záruba. A tým 
Mičánek Motorsport powered by Buggyra plánuje nasadit ve třídě LB Cup i druhý vůz, který bude 
pilotovat uzdravený Libor Dvořáček. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


