
 

 

 
TISKOVÁ INFORMACE č. 29 
Verva aréna láká na akční podívanou! 
 
Rychlostní zkouška Troják patří dlouhá léta k základním stavebním kamenům trati Barum 
Czech Rally Zlín a svou náročností i technickým charakterem patří k perlám celé soutěže. 
I přesto, že je z podstatné části ponořená do valašských lesů, letos přináší fanouškům 
novou atrakci v podobě velkoryse dimenzované divácké zóny umístěné na okraji obce 
Vlčková. Na trati královské rychlostní zkoušky jde o divácké místo „B“. 
 
Partnerem RZ Troják se pro letošní rok stala společnost Benzina, provozovatel největší 
sítě čerpacích stanic na českém trhu. A právě značka jejích prémiových paliv Verva se 
dostala také do názvu diváckého místa, které vzniklo na zcela novém a doposud nikdy 
nepoužitém úseku trati. Pro posádky půjde o více než jeden a půl kilometru na úzkých 
cestách na jižním konci Vlčkové, které budou zpestřené technickým skokem přes hlavní 
silnici. Právě v jeho okolí bude pro diváky přichystáno bohaté zázemí, které jim umožní 
užít si podívanou na soutěžní vozy dohromady s komfortem a další zábavou. 
 
A na co se příznivci silných motorů mohou těšit? V první řadě na samotné závodní vozy. 
Na Trojáku se dvakrát ukáže letos nesmírně bohaté startovní pole Barum Czech Rally 
Zlín, oba průjezdy pak vyplní více než šedesát historických rally speciálů startujících 
v rámci Star Rally Historic. Na diváky tedy během soboty 30. srpna čeká okolo tří set 
průjezdů závodních aut! Celá Verva aréna bude ozvučena a doprovázena komentářem 
k průběhu rychlostní zkoušky. Pro ty, kteří budou chtít mít co nejlepší výhled, se nabízí 
možnost zakoupit za 100 Kč vstup na mobilní tribunu na stání, a ti, kteří zatouží po 
občerstvení, je naleznou na fotbalovém hřišti, které leží v bezprostřední blízkosti trati. 
Zkrátka ale nepřijdou ani samotné posádky – v rámci soutěže „Rozjeď to naplno 
s Benzinou a skoč!“ bude vyhodnocena soutěžní dvojice, která na skoku přes hlavní silnici 
dolétne se svým vozem nejdál. Na místě si atmosféru a unikátní okamžiky vychutná i 
Radio Zlín. Jeho vysílání i program na rádiu ROCK MAX patří už tradičně celé tři 
dny Barum Czech Rally Zlín, což je unikátní možnost pro fanoušky být stále v obraze a to i 
na těch místech, kam by se jinak nedostali. 
 
„Každý rok se snažíme do trati barumky zařadit nové úseky a i když nejde o celé 
nové rychlostní zkoušky, jsme vždy rádi, když se něco takového podaří. V případě 
Verva arény ve Vlčkové to platí dvojnásob - z pohledu posádek jde o novou pasáž, 
která nebude jezdecky nijak jednoduchá. A pro diváky se naskytla skvěle 
dimenzovaná a přehledná divácká zóna. Musím na tomto místě poděkovat za 
vstřícnost zástupcům i obyvatelům obce, že průjezd rally novým úsekem povolili, a 
zároveň vyzdvihnout místní dobrovolné spolky hasičů a hokejbalistů, které si 
přípravu a zajištění tohoto diváckého místa vzaly na starost,“ říká Ing. Pavel 
Konečný, tajemník rally. 
 



 

 

 
„Verva aréna je jen jedním z adrenalinových zážitků, které Benzina divákům na 
letošní barumce nabízí. Návštěvníci se zde mohou těšit na mimořádnou podívanou 
v podobě závodů ve skocích aut. Extrémní sportovní výkony budou závodníci 
předvádět s prémiovými palivy Verva v nádržích svých speciálů,“ říká Agnieszka 
Bobrukiewicz, vedoucí marketingového oddělení společnosti Benzina. „Kromě arény 
budou mít návštěvníci v rámci zážitkového programu možnost vyzkoušet si na 
vlastní kůži jízdu na místě navigátora, proletět se vrtulníkem přímo nad rychlostními 
zkouškami nebo navštívit vybraný závodní tým v servisní zóně v Otrokovicích. Tyto 
zážitkové balíčky si mohou diváci koupit přímo na webových stránkách závodu.“ 
 
Verva aréna, tedy divácké místo „B“ na RZ Troják, je přístupné z hlavní silnice II/489 od 
Lukova a Kašavy. Na příjezdu k Vlčkové bude pro automobily návštěvníků zřízeno 
záchytné parkoviště. Závodní vozy budou Verva arénou projíždět ve 12:54 (BCRZ), 14:54 
(Star Rally Historic) a 17:46 (BCRZ). 
 
 
Ve Zlíně 26. srpna 2014                                            Jakub Hofbauer                           
                                                                                   tiskové středisko 
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