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PRESS RELEASE 
 

Hillclimb race in Brno humbled:  „Circuit driver“ Jiří Mičánek sovereignly 
dominated Brno Dragon at home 
 
Jiří Mičánek jr. at the wheel of the Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO scored a sovereign 
victory in the prestigious class over 3000 cc in Saturday's top racing season finale at the Masaryk 
Circuit. The driver and manager of the Mičánek Motorsport powered by Buggyra team ended this 
year's successful campaign in the Maverick Hillclimb Czech series with victory in all five races. 
 
"It's a nice end to the season for me. Apart from the result, I feel good about it internally, I didn't 
make any mistakes and I also got praise from my dad, who was watching me from the stands," the 
junior recalls the family tradition that commanded him to win - it was Jiří Mičánek Sr. who was the 
hillclimb champion for many years and also ruled the "old" Brno Dragon, which was ridden in 
serpentines on the old Brno track.  
 
The second reason to be happy for Jiří Mičánek is the "score comparison" with his biggest rival and 
this year's ruler of the strongest category Maverick Hillclimb Czech Marek Rybníček. Mičánek rode a 
total of three events, i.e. six races. Three times he won, three times he was second just behind 
Rybníček.  
 
"Marek and me are friends and I have no ambition to win the series, so it's more in the spirit of 
teasing. Up until now it was 3:1 for him, so I'm glad I evened things up at the last minute," laughs Jiří 
Mičánek, who did the top races in a "standard" Huracán, which the team otherwise uses in its parent 
championship, the Lamborghini Super Trofeo.  
 
Mičánek gradually improved throughout the day and the initially minimal gap to Rybníček increased.  
By the last run, the difference between the two rivals was already over a second. "The car was 
working perfectly, we just struggled a bit with the track temperature in the morning. It was seven 
degrees and the tyres didn't work very well. But as it got warmer during the day, it got better and 
better. I was also good with the starts, which are extremely important at the mountains and you can 
lose the whole run on them," praised the driver. 
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The icy calm miss in the passenger seat 
The team also spent two days at the Masaryk circuit before the race - but focused on testing ahead 
of the upcoming Lamborghini Super Trofeo Europe series finale in Misano, which will be followed by 
the World Superfinal. "We covered a lot of kilometres and collected valuable data. I believe that this 
will allow us to confirm in Misano that we are rightfully among the top in the Super Trofeo," says Jiří 
Mičánek. 
 
The pilot and team manager in one person made the two working test days more interesting by 
driving with an unusual co-driver - Angelina Kostyshyn, the 2020 Czech Republic runner-up, sat in the 
passenger seat. And she surprised Jiří Mičánek with her calmness. "The ride was great, but it wasn't 
my first fast ride on the circuit in a race car, so I was completely calm," laughs the beauty who knows 
Brno from her role as a grid girl at the World Road Motorcycle Championship.  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Vrchařské Brno pokořeno: „Okruhář“ Jiří Mičánek doma suverénně 
ovládl Brněnského draka 

Suverénní vítězství v prestižní třídě nad 3000 ccm si v sobotním vrchařském finále sezony na 
Masarykově okruhu připsal Jiří Mičánek jr. za volantem Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO. 
Jezdec a zároveň manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra zakončil vítězstvím ve 
všech pěti rozjížďkách letošní úspěšné tažení vrchařským seriálem Maverick Hillclimb Czech. 

„Je to pro mě hezké zakončení sezony. Kromě výsledku z toho mám dobrý pocit i vnitřně, nechyboval 
jsem a pochvalu jsem dostal i od táty, který mě sledoval z tribuny,“ připomíná junior rodinnou tradici, 
která mu velela zvítězit – právě Jiří Mičánek st. byl dlouhé roky vrchařským mistrem a vládl i 
„starému“ Brněnskému drakovi, který se jezdil v serpentinách na staré brněnské trati.  

Druhým důvodem k radosti je pro Jiřího Mičánka i „srovnání skóre“ s největším rivalem a letošním 
vládcem nejsilnější kategorie Maverick Hillclimb Czech Markem Rybníčkem. Mičánek jel celkem tři 
podniků, tedy šest závodů. Třikrát vyhrál, třikrát byl druhý právě za Rybníčkem.  

„S Markem jsme přátelé a já navíc nemám ambici seriál vyhrát, takže je to spíš v duchu popichování. 
Doteď to bylo 3:1 pro něj, tak jsem rád, že jsem to na poslední chvíli srovnal,“ směje se Jiří Mičánek, 
který vrchařské závody absolvoval se „standardním“ okruhovým Huracánem, který jinak tým používá 
ve svém mateřském šampionátu Lamborghini Super Trofeo.  

Mičánek se v průběhu dne postupně zlepšoval a původně minimální rozdíly od Rybníčka se zvyšovaly.  
V poslední jízdě už byl rozdíl mezi oběma soupeři přes vteřinu. „Auto fungovalo perfektně, jen ráno 
jsme trochu bojovali s teplotou dráhy. Bylo sedm stupňů a pneumatiky moc nefungovaly. Ale jak se 
během dne oteplovalo, bylo to lepší a lepší. Dařily se mi i starty, které jsou u vrchů extrémně důležité 
a dá se na nich ztratit celá jízda,“ pochvaloval si pilot. 

Ledově klidná miss na sedadle spolujezdce 

Tým na Masarykově okruhu strávil i dva dny před závodem – soustředil se ale na testování před 
nadcházejícím finále seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe v Misanu, na které naváže světové 
superfinále. „Najeli jsme hodně kilometrů a posbírali cenná data. Věřím, že díky tomu budeme moci 
v Misanu potvrdit, že právem patříme v Super Trofeo ke špičce,“ říká Jiří Mičánek. 
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Dva pracovní testovací dny si pilot a manažer týmu v jedné osobě zpestřil jízdou s netradiční 
spolujezdkyní – na sedadlo spolujezdce se usadila Angelina Kostyshyn, vicemiss Czech Republic z roku 
2020. A Jiřího Mičánka překvapila svým klidem. „Jízda byla super, ale nebylo to pro mě první rychlé 
svezení na okruhu v závodním autě, takže jsem byla úplně v klidu,“ směje se kráska, která zná Brno i 
z role grid girl z mistrovství světa silničních motocyklů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


