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Na čerstvě homologované trati začnou v pondělí jízdy veřejnosti 
 
V pátek 6.dubna 2007 proběhla na brněnském Automotodromu inspekce Mezinárodní motocyklové 
federace (FIM), kterou provedl prezident komise silničních závodů, Claude Danis. 
„Hlavním účelem této inspekce bylo zkontrolovat práce, které bylo nutno provést po loňské Grand 
Prix České republiky. Jednalo se tedy zejména o úpravu a rozšíření obrubníků v první zatáčce. Po 
úspěšné inspekci pak následně FIM vydala homologační zprávu a Licenci okruhu, umožňující 
pořádání Mistrovství světa Superbiků i Mistrovství světa silničních motocyklů,“ shrnuje průběh 
inspekce sportovní ředitel Automotodromu Brno, Miroslav Bartoš. 
 
Ještě před tím, než na závodní trať vyjedou jezdci ověnčení tituly mistrů světa, dostanou 
příležitost okusit jízdu po okruhu všichni motorističtí nadšenci. V pondělí 16. dubna 2007 budou 
zahájeny jízdy veřejnosti na brněnském Automotodromu. „Po loňském nevydařeném závěru jízd 
veřejnosti, které musely být ze dne na den zrušeny, se okruh opět otevírá a očekává milovníky 
rychlé, ale bezpečné jízdy. Všem příznivcům motoristického sportu se tak nabízí možnost prověřit 
sílu svého stroje a rozšířit své jezdecké zkušenosti na trati, kterou si pochvalují i mistři světa. 
Okruh na vás čeká!“ láká zájemce o jízdy veřejnosti výkonná ředitelka Automotodromu Brno, 
Ivana Ulmanová. 
 
Oproti roku 2006 se zájemci setkají s novým systémem kontroly a nákupu jízd. „V letošním roce 
obdrží účastník jízd veřejnosti při zakoupení jízdy kartu s čárovým kódem, která bude obsahovat 
kromě zmíněného čárového kódu i datum, hodinu a číslo zakoupené jízdy. Bude současně sloužit 
zákazníkovi jako daňový doklad. Tato karta bude zkontrolována při vjezdu na závodní dráhu 
pomocí čtečky čárových kódů. Tím bude zamezeno falšování, ke kterému docházelo v loňském 
roce,“ vysvětluje Manažerka pronájmu dráhy Iva Lacinová. Každý účastník si bude moci zakoupit 
jízdu výhradně pro svoji vlastní potřebu. Nebude tedy možné, aby jedna osoba koupila více lístků 
na jednu jízdu a to i v případě, že bude mít vyplněné formuláře a průkazy totožnosti jiných osob. 
 
 
Kalendář jízd veřejnosti 2007: 
 
Duben pondělí + úterý + středa         18,00-19,00 hod. 

Květen – srpen pondělí + úterý + středa         18,00-20,00 hod. 

Září pondělí + úterý + středa         18,00-19,00 hod. 
 
Prodej jízd začne vždy v 16:30 hodin. 
Účastníci jízd veřejnosti budou vpuštěni do areálu Automotodromu v 17:00 hodin.  
 
Cena jedné jízdy: 400,-Kč / 25 minut 
 
Poslední jízdy veřejnosti v sezóně 2007 proběhnou 27.září. 
 
Pro velký zájem motorkářů je navýšen počet jízd určený příznivcům jedné stopy. Majitelé 
automobilů se budou moci po okruhu projet v termínech 17. a 31.května, 5.července, 2.srpna, 13. 
a 27.září vždy od 18:00 do 19:00 hodin. 
 
 
 


