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svátek všech motorkářů 
Motosalon 2014

ozdobila evropská premiéra 
dvou modelů harley-davidson

závěrečná zpráva 



pátý ročník mezinárodního 
veletrhu motocyklů, čtyřkolek, 
příslušenství a oblečení 
motosalon poprvé za dobu 
své existence překonal hranici 
51 tisíc návštěvníků, jen 
v sobotu přišlo téměř 21 tisíc lidí. 

během veletrhů prošlo branami 
brněnského výstaviště celkově 
za všechny probíhající akce 
(motosalon, proDítě, Rybaření) 
přes 75 tisíc návštěvníků. 
letošního motosalonu se 
zúčastnilo 100 vystavovatelů 
s 250 značkami motocyklů, 
příslušenství a doplňků. 

v tiskovém středisku se 
akreditovalo 226 novinářů. 
motosalon je jedinou výstavní 
akcí s podporou motosekce 
svazu dovozců automobilů 
a účastí importérů. 



motosalon se letos konal na brněnském 
výstavišti a obsadil pavilon p, nejmodernější 
halu v čR. Doprovodný program, který 
byl v režii kaskadérské skupiny crazy Day, 
se nacházel na volných plochách a v hale 
Z a obsahoval kaskadérské exhibice, testovací 
dráhu skútrů a elektrokol nebo pódium se 
zajímavými hosty a hudebními vystoupeními. 

většina značek českého trhu, novinky, skútry 
i příslušenství

motosalon je reprezentativní veletrh 
nabízející přehled o českém trhu motocyklů, 
čtyřkolek, oblečení a příslušenství. svou 
nabídku pro české zákazníky představila 
Honda, yamaha, bmW, Harley-Davidson, 
aprilia, moto Guzzi, piaggio, vespa, ktm, 
kawasaki, triumph, suzuki, Jawa, Ducati, 
kymco, Quadro, Royal enfield, bRc, kentoya, 
aJp moto a další vystavovatelé. velký zájem 
sklidily tradičně skútry 125 ccm, jejichž 
některé typy mohou nově řídit i držitelé 
řidičského oprávnění skupiny b. představilo 
je hned několik vystavovatelů motocyklových 
značek jak na výstavní ploše v pavilonech, tak 
v testovacím polygonu na volné ploše.

evropská premiéra dvou modelů  
harley-davidson

letošní ročník motosalonu sklidil mimořádnou 
publicitu a ohlas díky evropské premiéře 
dvou novinek Harley-Davidson – Dyna 
low Rider a sportster superlow 1200t. 
atraktivitu zvýšila i skutečnost, že evropská 
premiéra v brně se odehrála pouhých 
16 hodin po světovém uvedení těchto 
novinek v americkém milwakuee. tato akce 
dodala motosalonu prestiž a nesmazatelně 
ho zařadila do řady evropských přehlídek 
motocyklů.

testovací jízdy silných strojů Yamaha  
po brně a na automotodromu

novinkou byly spanilé jízdy motorek 
vyšších kubatur yamaha v doprovodu členů 
motoklubu blue knights mimo areál bvv 
a také na automotodrom. akce se setkala 
s velkým ohlasem a přispěla k další propagaci 
motosalonu.



na zahájení veletrhu byl odhalen stroj  
Karla abrahama pro nadcházející sezónu

Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnili 
hosté v čele s generálním ředitelem veletrhů 
brno Jiřím kulišem, náměstkem ministra 
dopravy kamilem Rudoleckým, předsedou 
motocyklové sekce svazu dovozců automobilů 
vladimírem přibylem, ředitelem krajského 
ředitelství policie Jihomoravského kraje 
leošem tržilem a motorkářským fandou 
a poslancem parlamentu čR standou 
berkovcem. nejatraktivnější součástí zahájení 
bylo odhalení a křest nové Hondy karla 
abrahama pro letošní sezónu. Jejímu odhalení 
sekundovaly motorkářské celebrity, závodník 
karel Hanika a tiskový mluvčí automotodromu 
brno Jiří smetana. tato část zahájení vzbudila 
zájem novinářů i návštěvníků. 

První ročník Custom Culture

k motorkářské kultuře patří neodmyslitelně 
„customy“ a součástí letošního ročníku 
byla právě ochutnávka několika oceněných 
přestavěných strojů. Zařazením přestaveb 
vkročil motosalon do další fáze své cesty mezi 
respektované motocyklové veletrhy.

Motosalon s nočními vlky a dnem  
pro začínající jezdce - teenager day

letos motosalon navštívili členové největšího 
ruského motoklubu noční vlci, kteří sem 
přijeli zahájit výstavu fotografii z akce, která 
se konala loni u volgogradu a zúčastnili se 
jí statisíce motorkářů. tato výstava ukázala 
velký rozměr motorkářské komunity. pátek 
byl věnován speciálním programům pro 
začínající jezdce, kteří se dozvěděli vše důležité 
k bezpečné jízdě na motorce. součástí byla 
i soutěž mladých mechaniků uspořádaná 
brněnskou Integrovanou střední školou 
automobilní. 

těšíme se na vás v roce 2015


