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Trenčín, 7. júl 2016 
Poznáme moravský a slovenský fenomén motocyklistiky 

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa v  Zámku Vsetín konala slávnostná vernisáž medzinárodnej 

výstavy „Fenomén motocyklistiky“. Výstava je výsledkom cezhraničnej spolupráce Muzea 

regionu Valašsko, príspevkovej organizácie Zlínskeho kraja /ČR/ a Vlastivedného múzea 

v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja /SR/ 

a potrvá do 2. októbra 2016. 

Výstava odhaľuje históriu motocyklistiky v dvoch perspektívach - moravskej a slovenskej. 
Úvod vernisáže patril riaditeľovi vsetínskeho múzea Tomášovi Vitásekovi, ktorý privítal 
medzi hosťami Taťánu Valentovú Nersesjan, Ladislava Kryštofa i Petra Máťoša, 
bývalých vrcholových pretekárov a odborných garantov výstavy. Petronela Rágulová, 
poverená riadením Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, prejavila radosť z realizácie 
výstavy: „Hoci nás prevoz motocyklov stál veľa energie a špekulovania nad upevnením 
motoriek v kamióne, nakoniec všetko dobre dopadlo a motorky sú krásne nainštalované v 
zámockom priestore.“ Za zmienku stojí najmä výroba špeciálnych stabilizačných stojanov 
pre 12 kusov historických motocyklov, vďaka ktorým sa motocykle bezpečne previezli 
z Považskej Bystrice do Vsetína. 
 
Historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Anna Šujanská predstavila  

zameranie múzea. Špecializuje sa na dokumentáciu výroby jednostopových motocyklov 

v závode Považské strojárne, a to vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Považská Bystrica či  súkromným darcom. 

Vlastivedné múzeum v súčasnosti disponuje 54 kusmi motocyklov.  

Históriu motocyklového športu na Valašsku priblížil Pavel Mašláň, kurátor zbierkového 

fondu a historik múzea. Návštevníkov potešia originálne motorky, jazdecké oblečenie, 

dobové fotografie či získané diplomy a trofeje. Životopisné medailóniky informujú o  

vynikajúcich pretekároch narodených na Valašsku, ktorí dosiahli úspechy v motokrose 

a endure nielen v Čechách, ale i na medzinárodných súťažiach. Príkladom sú Milan Kremel, 

Milan Kotrla, Miroslav Kotrla, Radek Matoška, Otto Buš alebo Jiří Stodůlka.  

Viac informácií na webovom sídle Muzea regionu Valašsko. 

Spracovalo: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici  
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