
Sprístupnenie medzinárodnej výstavy  „Fenomén motocyklistiky“ 
(správa z vernisáže) 

 

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa v priestoroch Zámku Vsetín konala slávnostná vernisáž medzinárodnej výstavy 
„Fenomén motocyklistiky“. Výstava je výsledkom cezhraničnej spolupráce dvoch múzeí: Muzea regionu Valašsko, 
príspevkovej organizácie Zlínskeho kraja /ČR/, a Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja /SR/.  

Predmetom múzejnej prezentácie je história motocyklistiky v dvoch perspektívach - moravskej a slovenskej. 
V úvode sa prítomným návštevníkom prihovoril Ing. Tomáš Vitásek, riaditeľ vsetínskeho múzea. Predstavil prítomným 
pozvaných hostí, bývalých vrcholových pretekárov, ako aj odborných garantov výstavy. Za Zlínsky kraj sa vernisáže 
zúčastnili Mgr. Taťána Valentová Nersesjan a Ing. Ladislav Kryštof. Za Mesto Považská Bystrica bol prítomný zástupca 
primátora Bc. Peter Máťoš. Za Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sa prítomným prihovorila Mgr. Petronela 
Rágulová, PhD., poverená riadením. Prejavila radosť z realizácie otváranej výstavy, pričom vyzdvihla šikovnosť 
pracovníkov oboch múzeí pri tvorbe a realizácii výstavy.  Za zmienku stojí najmä výroba špeciálnych stabilizačných 
stojanov  pre 12 kusov historických motocyklov, vďaka ktorým sa motocykle bezpečne previezli kamiónom z Považskej 
Bystrice do Vsetína.  

Hudobný sprievod mala na starosti skupina Jazzevčíci – valašský krúžek jazzový, hrajúca prevažne inštrumentálne 
improvizované skladby.  

Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, vo svojej prednáške predstavila  
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ako múzeum vlastivedného typu so zameraním na dokumentáciu výroby 
jednostopových motocyklov v závode Považské strojárne.  Ako povedala „nie každé múzeum na Slovensku má to 
šťastie, aby mohlo disponovať s tak veľkým počtom funkčných zbierok technického charakteru“. Vlastivednému múzeu 
sa to podarilo – v priebehu rokov 2006 – 2015 získalo do svojich zbierok 54 kusov motocyklov. Stalo sa tak vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Považská Bystrica, ale 
aj  súkromným darcom.  

S históriou motocyklového športu na Valašsku oboznámil prítomných Mgr. Pavel Mašláň, kurátor zbierkového fondu 
a historik múzea. Moravská motocyklistika  je vo výstavných priestoroch zámku predstavená prostredníctvom 
viacerých zaujímavých exponátov, z ktorých zaujmú najmä originálne motorky, jazdecké oblečenie, dobové fotografie, 
či získané diplomy a trofeje.  Prostredníctvom životopisných medailónkov sa návštevníkov dozvie o viacerých 
vynikajúcich pretekároch, narodených na Valašsku, ktorí dosiahli úspechy v motokrose a endure nielen v Čechách, ale 
i na medzinárodných súťažiach, napríklad Milan Kremel, Milan Kotrla, Miroslav Kotrla, Radek Matoška, Otto Buš alebo 
Jiří Stodůlka.  

 Vernisáže výstavy „Fenomén motocyklistiky“ sa zúčastnilo približne 120 ľudí. Výstava bola zrealizovaná 
z rozpočtu organizácií, z príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja i z projektu Muzea regionu Valašsko a potrvá 
do 2. októbra 2016. 

Viac informácií na stránke http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/fenomen-motocyklistky/ . 

 

V Považskej Bystrici 6. 7. 2016, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením Vlastivedného múzea v Považskej 
Bystrici 



 



 

 


