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Jedinečný svátek milovníků automobilů a motocyklů:  

 
festival rychlosti mezi pavilony – Brno Revival 

 
ohlédnutí za automobilovými a motocyklovými závody na BVV   

 
 
V areálu brněnského výstaviště ve dnech 23. a 24 června letos opět zaburácí závodní motory.  I když je 
v tomto směru daleko proslulejší Masarykův okruh, na němž se závody automobilů a motocyklů jezdily  
od roku 1930, podobné akce se konaly i na brněnském výstavišti. První zmínka o závodě motocyklů v jeho 
areálu je z roku 1935. Poslední závod se konal v roce 1967. Letos podruhé pořadatelé opět na tuto tradici  
z minulého století navazují...  
Spoluorganizátorem letošního ročníku je Technické muzeum v Brně.  
  
Vstup do areálu BVV bude hlavní branou nebo přes pavilon E. Na volné ploše pavilonu A bude postaveno 
depo. Před ním se uskuteční burza historických vozidel, náhradních dílů, sběratelských předmětů, literatury, 
nářadí a doplňků týkajících se motorismu. V pavilonu A1 se uskuteční výstava a veletrh sportovních vozidel. 
Na start se postaví devět kategorií automobilů a sedm kategorií motocyklů. Např. jsou naplánované tyto 
disciplíny: sportovní a závodní automobily do r. 1990, motocykly sportovní do r. 1947, motocykly závodní  
do r. 1967, závodní automobily Škoda, Sportovní a závodní automobily Alfa Romeo, motocykly Jawa 500 
OHC do r. 1967, motocykly Jawa a ČZ, sidecary závodní do r. 1978, Bugatti, formule do roku 1990 atd. 
Časový harmonogram jízd najdou zájemci na http://brnogp.com. 
 
„Předběžnou účast při naplnění bohatých celodenních programů,“ říká za hlavního organizátora Brno 
Revivalu Československý autoklub pro Moravu a Slezsko Karel Kupka, „přislíbily významné osobnosti, které 
psaly kapitoly historie za volanty závodních a sportovních vozů domácí i zahraniční produkce. Např. to jsou 
pánové Otto Buchberger, Karel Mencl, Rudolf Böhm, Zdeněk Buchar, Václav Lím, Josef Michl, Zdeněk 
Válek, Miroslav Krejsa a další.  Zároveň návštěvníci uvidí automobily – klenoty historie, které se výrobní 
značkou, nebo typovým označením v minulosti výrazně zapsaly do vzpomínek pamětníků. Přihlášky 
motocyklových kategorií a sidecarů připomínají zvučnými jmény stránky encyklopedií. Pánové Peter Baláž, 
Bohumil Staša, Bedřich Fendrich a Miloš Sedlák už přislíbili účast, ale rozeslané již potvrzené přihlášky se 
vrací v každodenní poště. Mnohostránkový je seznam výrobních značek sportovních a závodních motocyklů, 
které i letos přivezou majitelé, aby početní diváci mohli zblízka názorně sledovat postupný vývoj konstrukce 
podvozků a motorů nejprve v depu účastníků a potom v jednotlivých jízdách, které budou v sobotu končit  
v 18 hodin a v neděli po 17. hodině.“ 
 
Ze zvučných jmen automobilových a motocyklových závodníků, kteří přislíbili účast v letošním Brno 
Revivalu, ještě upřesňujeme: mnohonásobného mistra republiky Václava Líma, držitele 23 titulů mistra 
republiky na okruzích, do vrchu a v automobilových soutěžích a jedenáctinásobného mistra Evropy závodů 
historických automobilů do vrchu Josefa Michla, čtyřnásobného účastníka závodu Paříž – Dakar (1986, 
1987, 1988, 1994) Mirka Krejsu a další. Bedřich Fendrich osminásobný mistr republiky oslaví v neděli 24. 6. 
na výstavišti významné jubileum. (Podrobnější informace o účastnících najdete na www.tmbrno.cz) 
 
 
Akce: Brno Revival – festival rychlosti mezi pavilony 
Místo konání: Areál BVV 
Datum konání: 23. a 24. 6. 2018 
Otevírací doba: sobota 9.00 - 19.00 hodin /neděle 8.00 - 18.00 hodin 
Vstupné: 250 Kč dospělí, děti od 6 do 15 let 100 Kč. 
Organizátor: Československý autoklub pro Moravu a Slezsko 
Spoluorganizátor: Technické muzeum v Brně 
Další informace na: http://brnogp.com/ 
Akreditace pro média: http://brnogp.com/akreditace/ 

  


