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REPORT 

 
Phenomenal weekend: Mičánek's Huracáns ruled the track and the 
paddock in Brno 
 
Two victories and one podium to go with them. The Mičánek Motorsport powered by Buggyra 
team dominated the final event of the FIA CEZ zonal circuit championship at the Masaryk circuit, 
where it returned after a two-year break. 
 
The Mičánek Motorsport powered by Buggyra team has had a hectic weekend crowned with great 
results. The team, which competes in the prestigious Lamborghini Super Trofeo Europe series during 
the season, fielded three cars and three drivers at the Masaryk Racing Days at the Brno racetrack. 
The best of them – Josef Záruba – dominated both sprint races. In Saturday's race, he even defeated 
the winner of the paper-faster GT3 class and won absolutely. 
 
"What I appreciate most about this result is that we clearly showed where we belong. That even if 
we don't focus on this championship, we can be so dominant in it. It proves that we are a team whose 
professionalism, background, experience, and people are at least at European level," team manager 
Jiří Mičánek jr. evaluates the weekend at the Masaryk Circuit. 
 
A dominant performance was shown by Josef Záruba, who started in the GTC class in the Division 4 
race. He mastered his class supremely and on Saturday, even the faster GT3 class rivals were not 
good enough. Záruba returned behind the wheel of the team's Lamborghini Huracán after three 
months since his last start. And the bet on the proven pilot Jiří Mičánek paid off. "I'm glad that I got 
the chance to return to Huracán and that Jirka Mičánek was satisfied. The team prepared a great car 
for me, and I must thank you for that. I enjoyed the races incredibly. Also thanks to the atmosphere 
and all the people who came to see us because we were racing at home," Záruba evaluated the 
weekend. 
 
"Pepa has exactly fulfilled the expectations we had of him. He was able to deliver the car in first place 
in the class, and Saturday's absolute victory was a very pleasant bonus for us," praised his driver 
Mičánek. In Saturday's first race, Záruba beat the nearest rival in his class and the fastest GT3 driver 
by almost seven seconds. On the other hand, on Sunday, until the end of the race, he was behind the 
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fastest GT3 car piloted by Libor Milota. He crossed the finish line with a loss of four tenths to his rival 
in a car that is a class higher. And the second fastest car in the GTC class – the Lamborghini Huracán 
piloted by Dennis Waszko, was almost half a minute behind Záruba. 
 
Kurt Wagner and Libor Dvořáček then started the Saturday early evening endurance race. The well-
matched crew, which also competes in the Lamborghini Super Trofeo Europe in the same format, 
won another cup for the team – this time for third place. 
 
Jiří Mičánek admits that the Brno weekend was the most demanding of the season for him. 
"Honestly, setting up and successfully bringing three cars to the finish line is a really big deal. It means 
having enough quality people so that every car is looked after by a completely professional team. I 
am even happier that we managed to do it and I want to thank all the guys for that. We basically all 
hit rock bottom, but the result was worth it. At the same time, I take it as a great experience and a 
test of the limits we have," states Mičánek, adding that the most difficult were Thursday's tests, in 
which the team tuned three "raw" cars. 
 
In addition to his racing duties, the team boss devoted a lot of time to the guests. "We didn't get to 
Brno for the last two years because of a collision with the Super Trofeo Europe calendar. So we took 
this weekend as our domestic after a long time. Hundreds of partners and friends came to see us. 
And I am glad that we showed them that we are not only the best in terms of racing, but also that 
the entire team, its functioning, and presentation are at a higher level than the standards for Central 
European racing," added Jiří Mičánek. 
 
Among the guests was the reigning winner of the prestigious Top Model of the World competition, 
Natálie Kočendová, who drove down the runway in the ultimate Mercedes SL63 AMG convertible in 
the passenger seat. 
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REPORT 

 
Fenomenální víkend: Mičánkovy Huracány vládly v Brně trati i paddocku 
 
Dvě vítězství a k nim jedno pódium. Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra dominoval 
závěrečnému podniku zónového okruhového mistrovství FIA CEZ na Masarykově okruhu, kam se 
vrátil po dvouleté pauze. 
 
Hektický víkend korunovaný skvělými výsledky má za sebou tým Mičánek Motorsport powered by 
Buggyra. Tým, který během sezony startuje v prestižním seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe, 
nasadil na Masaryk Racing Days na brněnském automotodromu hned tři auta a tři piloty. Nejlepší z 
nich – Josef Záruba – suverénně ovládl oba závody ve sprintu. V sobotním pak dokonce pokořil i vítěze 
papírově rychlejší třídy GT3 a zvítězil absolutně. 
 
„Na tom výsledku si nejvíc cením toho, že jsme jasně ukázali, kam patříme. Že i když se na tento 
šampionát nesoustředíme, dokážeme v něm být takto dominantní. Dokazuje to, že jsme tým, který 
má svojí profesionalitou, zázemím, zkušenostmi a lidmi úroveň minimálně evropskou,“ hodnotí 
víkend na Masarykově okruhu manažer týmu Jiří Mičánek jr. 
 
Dominantní výkon předvedl Josef Záruba, který startoval ve třídě GTC v závodu Divize 4. Svoji třídu 
suverénně ovládl a v sobotu mu nestačili ani soupeři papírově rychlejší třídy GT3. Záruba se za volant 
týmového Lamborghini Huracán vrátil po třech měsících od posledního startu. A sázka na 
osvědčeného pilota Jiřímu Mičánkovi vyšla. „Jsem rád, že jsem dostal šanci se do Huracánu vrátit a 
že byl Jirka Mičánek spokojený. Tým mi připravil skvělé auto, za to je taky potřeba poděkovat. Závody 
jsem si neuvěřitelně užil. I díky atmosféře a všem lidem, kteří za námi přijeli, protože jsme závodili 
doma,“ zhodnotil víkend Záruba.  
 
„Pepa přesně splnil očekávání, které jsme od něj měli. Dokázal dovézt auto na prvním místě ve třídě 
a sobotní absolutní vítězství pro nás bylo hodně příjemným bonusem,“ pochválil svého jezdce 
Mičánek. 
 
Záruba v sobotním prvním závodu nadělil nejbližšímu soupeři ve své třídě i nejrychlejšímu jezdci GT3 
téměř sedm vteřin. A naopak v neděli až do konce závodu byl za zády nejrychlejšího vozu GT3 
pilotovaného Liborem Milotou. Cílem projel se ztrátou čtyř desetin na soupeře ve voze, který je o 
třídu výš. A druhé nejrychlejší auto třídy GTC – Lamborghini Huracán pilotovaný Dennisem Waszkem, 
za Zárubou zaostal téměř o půl minuty. 
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Do sobotního podvečerního vytrvalostního závodu pak odstartovala dvojice Kurt Wagner a Libor 
Dvořáček. Sehraná posádka, která ve stejném formátu závodí i v Lamborghini Super Trofeo Europe, 
získala pro tým další poháry – tentokrát za třetí místo. 
 
Jiří Mičánek přiznává, že brněnský víkend pro něj byl nejnáročnější v sezoně. „Upřímně – nachystat a 
úspěšně dovézt do cíle tři auta je už opravdu hodně velké sousto. Znamená to mít dost kvalitních lidí, 
aby se o každé auto staral naprosto profesionální tým. O to víc mám radost, že se nám to podařilo a 
chci za to všem klukům poděkovat. Na dno jsme si sáhli v podstatě všichni, ale výsledek za to stál. 
Zároveň to beru jako velkou zkušenost a test limitů, které máme,“ konstatuje Mičánek s tím, že 
nejtěžší byly čtvrteční testy, ve kterých tým ladil hned tři „syrová“ auta. 
 
Kromě povinností spojených se závoděním věnoval šéf týmu spoustu času hostům. „Do Brna jsme se 
poslední dva roky nedostali kvůli kolizi s kalendářem Super Trofeo Europe. Takže jsme tento víkend 
pojali po dlouhé době jako náš domácí. Přijely za námi stovky partnerů a přátel. A já jsem rád, že jsme 
jim ukázali, že nejsme nejlepší jen po závodní stránce, ale že i celý tým, jeho fungování a prezentace 
jsou na vyšší úrovni, než jsou standardy pro středoevropské závodění,“ doplnil Jiří Mičánek.  
 
Mezi hosty byla i úřadující vítězka prestižní soutěže Top Model of the World Natálie Kočendová, která 
se na sedadle spolujezdce projela po dráze v ultimátním kabrioletu Mercedes SL63 AMG. 
 
 

 
 


