
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 

 
 

Montáže Brož Racing Team a rok 2013 
 
Tým Montáže Brož Racing vstupuje do nové sezony s n ovým materiálem, novým 
jezdcem, ale i s novou motivací posunout se o další  level kup ředu. 
 
V sezóně 2013 pojede tým s třemi jezdci, bratři Jiří a Dan Brožové se zúčastní kompletního Mistrovství 
ČR a vybraných závodů CAMS. Třetí jezdec Tomáš Vavrouš pojede za tým v šampionátu Mistrovství 
Evropy Superstock 600 při závodech WSBK. Tým se tedy zúčastní celkem třech šampionátů a 
přítomen bude i na legendárním závodě 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích, i když pro tento závod 
zatím není vybrán jezdec, kterého tým nasadí do tohoto závodu na jednom z nejtěžších přírodních 
okruhů Evropy. Jako vždy počítáme s podporou nadace Parent project - chlapců postižených svalovou 
dystrofii. Finanční odměny, které budou v Hořicích vyjety, budou zdvojnásobeny o stejnou částku 
společností Montáže Brož a spolu s penězi utrženými za týmová trika budou věnovány této nadaci. 
Velké naděje tým vkládá do účasti Tomáše Vavrouše v ME Superstock 600. Díky jeho zkušenostem a 
investicím do týmového zázemí, včetně nového materiálu, doufáme v umístění v první desítce již v jeho 
premiérové sezóně. Důležitým faktorem se během zimního období stala změna používaného materiálu. 
Tým se po několika letech práce s motocykly Yamaha rozhodl k návratu na stroje Kawasaki. Od 
světového týmu Kawasaki Intermoto byl zakoupen loňský stroj Fabiena Foreta, se kterým pojede Jiří 
Brož závody MČR třídy Supersport. V dílně týmu se dokončuje práce na dalších zcela nových 
motocyklech Kawasaki Ninja ZX-6R, které v úpravách pro kategorii Superstock 600 osedlají Dan Brož a 
Tomáš Vavrouš. 
Ve vedení týmu zůstává Jiří Brož. Technickým ředitelem na plný úvazek se stal Aleš Kmoníček, který 
opustil své zaměstnáni a po několika letech vstupuje do závodění na plno. Tým přibral také dalšího 
zkušeného mechanika Tomáše Šoulu a nováčka Lukáše Flégla. O marketing se bude starat Petr 
Vavrouš. Poděkování patří všem partnerům, kteří s týmem vstupují do nové sezóny.  
 
Jiří Brož, jezdec a majitel týmu  
„Jsem velice rád že jsme dokázali společně manažerem Tomáše Vavrouše, najít cestu k 
účasti v celém seriálu ME Superstock 600. Doufám že po loňském nepovedeném roce 
Tomáš dokáže, že patří do špičky mezi českými jezdci. Velmi se těším na svou novou pozici 
v týmu při závodech Mistrovství Evropy. Sám se dávám postupně zdravotně do pořádku po 
mém víc jak ročním marodění, a i když se stále necítím dobře doufám, že do poloviny 
sezóny budu natolik zdravotně v pořádku, že si začnu závody opět užívat. O to víc, když po 
třech letech na Yamaze, jedu opět na mé oblíbené Kawasaki! Mým osobním cílem je 
samozřejmě co nejlepší umístění v Mistrovství ČR Supersport, kde pojedu na motocyklu po 
Fabienu Foretovi. Rád bych touto cestou poděkoval všem našim partnerům, ale i celému 
našemu týmu, za jejich obětavou práci během zimní přípravy.“ 
 
Daniel Brož 
„Jsem velice rád že pojedu v další sezóně znovu na Kawasaki a mým cílem bude 
obhajoba vítězství v Přeboru ČR Open 600. Rovněž se budu podílet na technické 
přípravě týmu při závodech Mistrovství Evropy Superstock 600 a doufám že náš nový 
jezdec dosáhne, co nejlepších výsledků.“ 
 
Tomáš Vavrouš 
„Zima byla dlouhá... vlastně pořád je... Já během ní hodně makal na 
fyzičce, kromě programu v tělocvičně, to byl hlavně motokros, 
fotbálek a hokej. Celá naše fyzická příprava byla zaměřená na sílu a 
obratnost. Trošku to komplikovala škola, protože se připravuji 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na maturitu. Od podzimu jsme jednali s týmem Montáže Brož Racing o angažmá na nadcházející 
sezonu. Proto jsem odjel na podzim do Magny Course, kde jsme s Jirkou Brožem začali připravovat 
spolupráci. Jirka nám nastínil svoje představy a jeho plány, které s týmem má. Myslím, že tým který 
připravil, jeho zázemí a všechno okolo, si v ničem nezadá s týmy z Mistrovství světa supersportů. Moje 
zkušenosti s „šestkama“ zatím nejsou takové, abych šel rovnou do supersportů, což nás vedlo k 
rozhodnutí rok 2013 jet Mistrovství Evropy Superstock 600. Bude to rok sbírání zkušeností. Některé 
dráhy znám z RedBull cupu, některé jsou pro mne nové. Vyzkoušel jsem vloni Hondu, Yamahu, letos 
přecházíme na Kawasaki. Nové pro mne budou i pneumatiky Pirelli. Vše pro mne bude nové, ale jako 
jezdec jsem zde od toho, abych závodil, takže tyto věci neřeším. Strašně se na nové dobrodružství 
těším. Začínáme v Aragonu, předtím pojedeme testovat na Pannonii. Zřejmě si také vyzkoušíme 
simulaci závodu na Slovakiaringu. Doma si zazávodím asi ještě v dubnu v Brně. Jinak se soustředím 
pouze na evropský šampionát stocků s cílem jet v top ten.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


