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The Brno Circuit

Automotodrom Brno, Masarykův okruh – dva názvy evokující vůni benzínu, rachot
silných motorů, kvílení pneumatik a s nimi pocity radosti nebo i zklamání. Dva pojmy
- synonyma emocí, vzrušení, rychlosti. Obdiv k závodním strojům a řidičskému umění
jejich pilotů chodí na brněnské závodiště již tradičně přiživovat fanoušci na nejrůznější
světová i národní mistrovství, která se tu pořádají. Historie těchto soubojů o místo
na „bedně“ se započala již ve třicátých letech minulého století. A od té doby trvá
provoz brněnské svatyně motoristických fandů dodnes.

Automotodrom Brno, Masaryk-Ring – zwei Bezeichnungen, die Benzinduft, das
Dröhnen starker Motoren, Reifenquietschen und damit verbunden Freude und
Enttäuschung in der Vorstellung hervorrufen. Zwei Begriffe – ein Synonym für Emotionen, Erregung, Schnelligkeit. Regelmäßig bezeugen die Fans ihre Bewunderung
für die Rennmaschinen und das Fahrkönnen der Piloten auf der Rennstrecke in Brno
zu den Welt- und Landesmeisterschaften. Die Geschichte dieser Rennen um einen
Platz auf dem„Treppchen“ begann bereits in den neunzehnhundertdreißiger Jahren.
Seitdem lockt das Brünner Heiligtum jedes Jahr die Anhänger starker Motoren zu
seinen Veranstaltungen.

The Brno Circuit, the Masaryk Circuit – two names evoking the scent of gasoline,
powerful engines, rumbling and screeching tires together with feelings of joy or
disappointment. Two terms – synonyms for emotion, excitement and speed. It
has become a tradition for admiring fans to come to the Brno track to soak in the
atmosphere of the racing machines and experience the art of driving at the various
international and national championships that are held here. The history of these
competitions for a place on the medal stand started in the 1930s. This shrine to
motorsports has been in operation since that time.

Díky nově vybudovanému okruhu, tak jak jej známe nyní, můžeme dál sledovat
nejprestižnější světové motocyklové a automobilové závody přímo „za humny“.
Dnes je Automotodrom Brno jedním z nejmodernějších závodních okruhů v Evropě.
Má hlubokou sportovní i společenskou tradici, na jeho dráze se objevovala a objevují
nejvýznamnější jména motoristického sportu.
Masarykův okruh má své nezastupitelné místo v kalendářích seriálů mistrovství světa
motocyklů i automobilů. Pořádají se na něm Mistrovství světa silničních motocyklů,
Grand Prix České republiky a Mistrovství světa cestovních vozů – FIA WTCC.
Masarykův okruh však není pouze záležitostí pro skalní fanoušky aut a motocyklů.
Nevšední zážitky z neobvyklého prostředí nabízí okruh i široké veřejnosti, a to
prostřednictvím velmi oblíbených jízd veřejnosti, jejichž součástí jsou také jízdy
na nemotorových vozidlech. Každý si tak může v rámci daných pravidel vyzkoušet své
jezdecké umění za volantem či řídítky nebo nazout in-line brusle a udělat také něco
pro své zdraví a kondici. Dostatečná šířka tratě a dokonalý povrch nabízejí možnost
prvotřídního sportovního vyžití. K dispozici je zdravotnická služba i bezplatná půjčovna
bruslí a chráničů.

Der neue Ring, so wie wir ihn jetzt kennen, bietet uns die Möglichkeit, die weltbesten Spitzenrennen der Motorräder und Tourenwagen „gleich um die Ecke“ zu
verfolgen.
Heute ist das Automotodrom Brno eine der modernsten Rennstrecken in Europa
mit reicher sportlicher und gesellschaftlicher Tradition. Auf seiner Bahn sind die
bekanntesten Namen aus der Welt des Motorsports anzutreffen.
Der Masaryk- Ring hat in den Kalendern der Motorrad- und Autoweltmeisterschaften
seinen festen Platz. Hier werden die Motorrad-Weltmeisterschaften, der Große Preis
von Tschechien und die Tourenwagen-WM – FIA WTCC ausgetragen.

Pro všechny, kdo se chtějí seznámit s bezpečnou technikou jízdy na závodní dráze
a osvojit si pravidla chování v běžném silničním provozu, je připravena motoškola
– kurz bezpečné jízdy na motocyklu.

Der Masaryk-Ring ist aber nicht nur ein Ereignis für die überzeugten Auto- und
Motorradfreaks. Außergewöhnliche Erlebnisse in einem ungewöhnlichen Umfeld
finden hier alle Interessierten bei den sehr beliebten Besucherfahrten, zu denen
die Fahrten in Fahrzeugen ohne Motor gehören. Somit kann jeder innerhalb der
jeweiligen Regeln sein Fahrkönnen hinter dem Lenkrad oder der Lenkstange unter
Beweis stellen, oder er tut etwas für seine Gesundheit und Kondition und zieht die
Inlineskates an. Die ausreichende Streckenbreite und der perfekte Belag bieten ein
erstklassisches Sporthighlight. Vor Ort befindet sich ein medizinischer Dienst und
der kostenlose Inliner- und Schutzausrüstungsverleih.

Doprovodné služby:
Během konání motoristických závodů jsou celé rodině za rodinné vstupné k dispozici
stánky s občerstvením, restaurace, stánky se suvenýry či programy pro děti.

Alle, die einmal die sichere Fahrttechnik auf der Rennstrecke kennen lernen und die
Verhaltensregeln im alltäglichen Straßenverkehr auffrischen wollen, können die
Fahrschule, und zwar den Kurs für sicheres Fahren auf dem Motorrad, besuchen.

Speciální nabídky a akce v areálu Automotodromu Brno:
• Exkurze po areálu Automotodromu Brno
• Jízdy veřejnosti
• Motoškola
• In-line bruslení
• Pronájmy dráhy
• Pronájmy VIP salónků

Begleitende Dienstleistungen:
Während der Renntage werden Familien mit Familienkarte Imbissstände, Restaurants, Souvenirstände und Programme für Kinder angeboten.
Spezialangebote und Veranstaltungen im Automotodrom Brno:
• Exkursion durch das Automotodrom Brno
• Besucherfahrten
• Fahrschule
• Inlineskating
• Streckenvermietung
• Vermietung der VIP-Salons

Thanks to the newly constructed track some of the most prestigious international
motorcycle and car races can be watched right in “the backyard”.
Today the Brno Circuit is one of the most modern race tracks in Europe. It has a long
sporting and social history, on whose track the most important names in motorsports
have appeared.
Races at the Masaryk Circuit are integral events on the calendar of world motorcycle
and car racing championships. The following races are held here MotoGP, the Grand
Prix of the Czech Republic, and the World Touring Car Championship – FIA WTCC.
However, the Masaryk Circuit is not only for diehard car and motorcycle fans. Special
experiences in this unusual environment can be had by the general public through
well-loved public driving events, as part of which people can experience the track on
non-motorized forms of transportation as well. As long as they follow the set rules
anyone can try out their skills behind the steering wheel or handlebars, or they can
put on inline skates and do something for their health and fitness. The width of the
track and its surface make this a first-class sporting opportunity. There is a first-aid
service and skates and protective equipment can be rented for free.
There is a driving school set up offering a safe motorcycle driving course for everyone
who wants to learn about safe riding on the race track and the rules of behavior on
normal roads.
Additional services:
Family tickets for the races allow an entire family access to refreshment stands,
restaurants, souvenir stands and special programs for children.
Special offers and events at the Brno Circuit:
• Tours around the Brno Circuit grounds
• Public rides
• Driving school
• Inline skating
• Track rental
• VIP box rentals

