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REPORT

The best possible! Jiří Mičánek leaves Ústecké 21 with two 2nd place
finishes and he takes his hat off to fans
Jiří Mičánek from Mičánek Motorsport powered by Buggyra team has acquired two trophies for
2nd places in Group 2 from a legendary hill-climbing event Ústecká 21. He did well at the
challenging track, and even enjoyed success in the overall classification, as he finished in 9th and
8th positions, respectively.
“This result is the best possible, considering what we can achieve in a car build for circuit racing
against competitors with hill-climbing specials,” says delighted Jiří Mičánek, who achieved his success
driving team’s Lamborghini Huracán ST EVO2. “The Ústecká 21 track is very long and difficult, yet we
managed to finish only within seconds behind the leader of our class,” explains Mičánek.
On Saturday, Mičánek and his Huracán just narrowly missed the magical line of two minutes in the
first run. He was just 1.46 seconds behind, on a track that is 3.65 kilometres long and the drivers
climb 225 metres. Meanwhile, most others were losing to the Mičánek Motorsport powered by
Buggyra driver.
For Jiří Mičánek, it was the first outing in this popular hill-climbing event. Apart from a challenging
and long track, the Czech driver was surprised mostly by the atmosphere. “It was reminding me of
the Grand Prix events at the old Brno circuit. Some people were camping around the track since
Friday and spent the whole weekend there. And they took care of that special atmosphere,” says
Mičánek, who thoroughly enjoyed the fans and the work of the organisers.
Among them is also a widow, after a long-time organiser of the event, which now carries his name –
Miroslav Urban. They used to be friends with Mičánek’s family, and today’s racing driver used to
spend a part of a summer holiday with the family. “I met with Mrs. Urban, I brought her flowers, and
it was nice to meet her, including her daughters, who are adults now,” looks Jiří Mičánek back to the
weekend, and he is sure that if there are no clashes with other events, he is going to return next year
again.
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But now, the Mičánek Motorsport powered by Buggyra is preparing for testing at Misano, Italy.
There, on June 22-23, the team will be preparing for Round 3 of the prestigious Lamborghini Super
Trofeo Europe, which takes place at the beginning of July.
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Maximum možného. Jiří Mičánek veze z Ústecké 21 dvě druhá místa a
skládá poklonu fanouškům
Dva poháry za druhé místo ve skupině 2 si z legendárního vrchařského závodu Ústecká 21 odváží
Jiří Mičánek v barvách Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Na náročné trati si skvěle vedl i
v celkovém pořadí, kde byl devátý, resp. osmý.
„Výsledek je maximem možného, co můžeme dosáhnout s okruhovým autem proti speciálům
postaveným na vrchy,“ pochvaluje si Jiří Mičánek výsledek, kterého tradičně dosáhl za volantem
týmového Lamborghini Huracán ST EVO2. „Ústecká trať je hodně dlouhá a náročná, přesto jsme
dokázali ztrátu na nejrychlejší vůz naší třídy udržet v řádu nízkých jednotek vteřin,“ vysvětluje
Mičánek.
V sobotu Mičánkův Huracán zůstal v první rozjížďce jen těsně nad magickou hranicí dvou minut. Na
její zdolání mu na trati, kde jezdci na 3,65 kilometrech nastoupají úctyhodných 225 výškových metrů,
chybělo 1,46 vteřiny. Naopak další jezdci v kategorii nabrali na jezdce týmu Mičánek Motorsport
powered by Buggyra vysoké ztráty.
Jiří Mičánek ve slavném vrchařském závodu startoval poprvé. A kromě samotné náročné a dlouhé
trati jej nejvíc překvapila atmosféra. „Připomínalo to závody Grand Prix na starém okruhu v Brně.
Kolem trati už od pátku kempovali lidé, kteří strávili na závodech celý víkend. A vytvořili úplně
jedinečnou kulisu,“ skládá Mičánek poklonu divákům i organizátorům.
Mezi ně patří i vdova po dlouholetém organizátorovi závodů Miroslavu Urbanovi, jehož jméno dnes
název nese. Rodina se dříve přátelila s Mičánkovými a dnešní závodník u Urbanů trávil část prázdnin.
„S paní Urbanovou jsme se potkali, přinesl jsem jí kytku a bylo to moc fajn setkání. I s jejich dcerami,
které jsou dnes už také dávno dospělé,“ ohlíží se za víkendem Jiří Mičánek s tím, že pokud nebude
závod v příštím roce v kolizi s některým z okruhových šampionátů, na které se tým soustředí, určitě
přijede znovu.
Nyní se Mičánek Motorsport powered by Buggyra chystá na testování v italském Misanu. Na tamním
okruhu bude 22. a 23. června sbírat zkušenosti na třetí podnik prestižního cupového šampionátu
Lamborghini Super Trofeo Europe, který se jede na přelomu června a července.
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