
 

 

 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 7 
Park Svobody láká fanoušky na atraktivní exponáty 
 
Centrum výstavy automobilů a motocyklů CZECH DRIVE bude v sobotu 6. dubna od 10 
do 18 hodin opět v parku Svobody. Plocha kolem zlínského zámku v parku Svobody čítá 
přes sto výstavních ploch. K tahákům jednodenní výstavy budou patřit nablýskané rallyové 
speciály kategorie R5, návštěvníci se pokochají pohledem na vozy Škoda Fabia R5 
Romana Odložilíka a Jana Jelínka, Hyundai i20 R5 jezdce Martina Vlčka, Fiat 124 Abarth 
RGT (Martin Rada), Subaru Impreza WRC (Silvestr Mikuláštík), Mitsubishi Lancer EVO IX 
(Jan Jelínek), Citroën DS3 R3T MAX (Egon Smékal), Renault Clio R3 a další. Vystaveny 
zde budou dále závodní historické speciály jako například Škoda 130 RS legendárního 
jezdce Pavla Valouška, Fiat 131 Abarth Karla Jirátka, Mercedes Benz 500 SLC Rallye 
Aleše Máčaly. Chybět nebude ani vůz Ford Escort Cosworth italského jezdce Miki Biasona, 
vůz Toyota Celica ST185 ze sbírky Vlastimila Neumanna nebo soutěžní legendární speciál 
Audi Quattro A2 Sport Ladislava Vyorala a Audi Quattro S1 Jiřího Ulipa. 
 
Pořadatelům se podařilo zajistit i řadu skvostů. V první řadě se jedná o parádní stroj se 
jménem HN R200 z dílny Hoffmann&Novague, auto postavené na základech supersportu 
Audi R8. Ve Zlíně bude vystaven jeden ze tří vyrobených kusů na zakázku. Tvůrci vozu 
Petr Novague a Marek Hoffmann postavili novodobé „erko“ připomínají legendární 
škodovku. Vystaven bude rovněž filmový vůz Škoda Felicia z roku 1961, který se objevil 
ve slavné komedii režiséra Václava Vorlíčka s názvem Jak utopit doktora Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách. Návštěvníci výstavy uvidí i závodní okruhový vůz Hyundai i30 
N TCR ze stáje K2 Engines nebo vůz Nissan Skyline R33 GTS mistra České republiky v 
driftu Michala Vychodila. Chybět nebude ani mini elektroauto Velo-Trio V3. 
 
Návštěvníci výstavy uvidí řadu nablýskaných miláčků, vedle nových současných vozidel i 
veteránské a historické skvosty prostřednictvím Zlínského Veterán Car Clubu nebo 
společnosti Samohýl Motor, která se podílí pod vedením Ladislava Samohýla na 
organizaci Grand Prix Bugatti v rámci srpnové barumky. Podstatnou část expozice budou 
tvořit motocykly, a to jak současné tak i historické. Podařilo se zajistit plochodrážní 
motorky mistrů levých zatáček, dále silniční i motokrosové motocykly. Fandové si 
prohlédnou i minibike. 
 
Během celého sobotního dne jsou připraveny prezentace automobilek, rozhovory se 
závodníky a tradiční autogramiády jezdců z rally. Společnost T-Motor Zlín nabídne 
návštěvníkům zkušební jízdy vozů Toyota. Vstupné se vybírá pouze za výstavu v parku u 
zámku, který bude za tímto účelem oplocen a proběhne zde většina doprovodných akcí. V 
celém areálu parku bude dostatek stánků s občerstvením a rovněž WC. 
 
Bližší informace k CZECH DRIVE naleznete na oficiální internetové adrese 
www.czechdrive.com. Další informace a podrobnosti k výstavě přineseme v příštích dnech 
prostřednictvím tiskových zpráv. 
 
Ve Zlíně 2. dubna 2019                                         Roman ORDELT 
                                                                        media team CZECH DRIVE 
 


