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Vážení přátelé motorismu,

dovolte, abych Vás přivítal 
na druhém ročníku výstavy 
automobilů a motocyklů 
CZECH DRIVE, který se koná  
v sobotu 14. dubna 2018  
ve Zlíně. 

Loňský premiérový ročník 
CZECH DRIVE přilákal 
několik tisíc lidí a ukázalo 
se, že tato akce má svůj 
potenciál. I letos se proto 
budeme snažit uspořádat 
program tak, aby si na své 
přišlo co nejširší spektrum 
lidí. Velký ohlas vloni měly  
u široké veřejnosti praktické ukázky záchranných složek, které 
se opět chystají na náměstí Míru. Park Svobody pak obsadí 
všechny možné automobily i motocykly, chystáme jak historické  
veterány, tak nejnovější modely od různých automobilek,  
a samozřejmě nemohou chybět závodní vozy z rally, okruhů  
či vytrvalostních maratonů typu Dakar. V parku bude 
probíhat také bohatý zábavný a kulturní program obsahující  
autogramiády, rozhovory s jezdci či hudební vystoupení. Zabaví 
se tedy doslova celá rodina.

V celodenním doprovodném programu na náměstí Míru 
připravujeme kromě praktických prezentací také soutěže  
o hodnotné ceny a oblíbenou dětskou zónu, která zabaví 
nejmenší děti po celý den. Ta měla úspěch již dříve v rámci  
Barum rally i premiérového ročníku CZECH DRIVE a setkala  
se s velkým zájmem. Návštěvníci výstavy včetně dětí se 
rozhodně nebudou nudit a je na co se těšit.

Doufám, že Vás i druhý ročník CZECH DRIVE zaujme  
a že si jej spolu se svými blízkými náležitě užijete.

Miloslav Regner
ředitel CZECH DRIVE

1.

2.2.

1.

3.



Dobrý den, vážení fanoušci krásných a rychlých aut,

je mi ctí Vás pozdravit u příležitosti 
druhého ročníku výstavy CZECH 
DRIVE ve Zlíně. Čeká nás moc 
pěkná akce a setkání – což je vzkaz 
nováčkům. My, co jsme absolvovali 
úvodní ročník, víme, jak moc povedená 
výstava byla, a proto se na ni těšíme.

Motoristické akce pravidelně provází 
skvělá atmosféra. Potkávají se na 
nich lidé, kteří mají auta, motory, ladné 
tvary a třeba také rychlost v krvi. Jsou 
naladění na jednu vlnu. Pro CZECH 
DRIVE to platí stoprocentně.

Proto se potkejme, užijme si společné 
chvíle.

MUDr. Miroslav Adámek,
primátor města Zlína

Vážení přátelé motorismu, 
s velkým potěšením jsem převzal 
opět záštitu nad výstavou automobilů 
a motocyklů CZECH DRIVE ve Zlíně. 
Výstavy vozidel a motocyklů včetně 
závodních speciálů, ať již s historickou  
hodnotou, či stále aktivními nej-
modernějšími vozy, jsou pro milovníky 
vůně benzinu takovou sportovní  
dovolenou. 

Vzhledem k letitým zkušenostem 
pořadatelů z Autoklubu Barum Zlín  
v AČR jsem přesvědčen, že v loňském 
roce byla započata tradice, která bude 
úspěšně rozvíjena v dalších letech. 
Návštěvníci si užijí pohled na spoustu 
zajímavých a krásných motoristických  
exponátů. Připraven je rozmanitý  
doprovodný program především  
pro rodiny s dětmi. Přeji motoristickému  
svátku v Baťově městě spoustu spoko-
jených návštěvníků a organizátorům 
vydařený druhý ročník.

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
prezident Autoklubu ČR

5
spolecnestoleti.cz

V roce 2018 nás čekají kulatá výročí, která přímo 
vybízí k velkým oslavám. Připomeňme si proto 
události, které nás naším společným stoletím 
provázely a inspirujme se osobnostmi, které svým 
myšlením posouvaly náš národ kupředu.
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CZECH DRIVE se hlásí podruhé o slovo!

Již druhý ročník výstavy automobilů a motocyklů pod názvem 
CZECH DRIVE se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018 ve Zlíně.  
Motoristický svátek pod taktovkou zkušených organizátorů  
z Barum Czech Rally Zlín proběhne opět v centru Zlína. Příznivci 
motorismu uvidí nablýskané automobily a motocykly na náměstí 
Míru před radnicí, v parku Svobody u zlínského zámku a na ulici  
Soudní. Novinkou letošního ročníku je umístění části výstavy  
a doprovodného programu do Obchodního a zábavního  
centra Zlaté jablko a také Czech Drive After party konaná večer  
po skončení akce ve Star Clubu ve Zlíně.
 
„CZECH DRIVE, neboli překladem Česká jízda, přináší do Zlínského  
kraje zcela nový prvek, který ve zdejším prostředí chyběl. Jedná 
se o výstavu automobilů a motocyklů, vystavujeme jak exponáty 
veteránské a historické, tak i současné vozy. S průběhem výstavy 
jsme byli při loňské premiéře nadmíru spokojeni. Zájem veřejnosti 
předčil naše očekávání, neboť příznivci motorismu přijali tuto 
výstavu za svou. I v letošním roce jsme připravili výstavu  
vozidel rally, okruhových i dakarských speciálů a samozřejmě 
nebude chybět ani prezentace populární barumky,“ pověděl  
Miloslav Regner, ředitel výstavy CZECH DRIVE.
 
Příznivci motorismu se mohou těšit druhou dubnovou sobotu  
v průběhu výstavy rovněž na rozhovory se závodníky, autogramiády, 
prezentaci automobilek, ukázky záchranných složek, soutěže 
a oblíbenou dětskou zónu. Loňský vydařený premiérový ročník 
navštívilo bezmála šest tisícovek návštěvníků, kteří viděli celkem 
135 exponátů, z toho 20 motocyklů, 5 kamionů, jeden autobus 
a trolejbus. Organizátoři očekávají při letošním pokračování ještě 
větší zájem vystavovatelů a diváků. 

Park Svobody nabídne taháky pro fanoušky!

Plocha kolem zámku v parku Svobody čítá přes sto výstavních 
ploch. K největším tahákům jednodenní výstavy budou patřit  
nablýskané rallyové speciály, návštěvníci se pokochají pohledem  
na vozy Škoda Fabia R5 ze stájí Škoda Motorsport (Jan Kopecký) 
a Kresta Racing (ACA Škoda Autoklub Team, Filip Mareš), 
dále Ford Fiesta RS WRC týmu Jipocar (Martin Prokop), Fordy  
Fiesta R5 ze stájí H-racing (Alexej Lukjaňuk), a Gemini Rally 
Team (Jan Černý) a další. Chybět nebude ani legendární vůz Ford 
Escort Cosworth italského jezdce Mikiho Biasona, Toyota Celica 
ST185 ze sbírky Vlastimila Neumanna nebo legendární závodní  
automobil Audi Quattro A2. 

Ke zhlédnutí budou rovněž další soutěžní speciály jako například 
Škoda Fabia S2000 (Miroslav Jakeš), dále Mitsubishi Lancer 
EVO IX (Martin Březík, Jan Jelínek), Fiat Abarth 124 Rally (Martin  
Rada), Peugeot 206 Kit Car (Martin Vlček) nebo Renaut Clio 
Sport (Petr Krajča). Diváci uvidí rovněž vůz specifikace WRC  
v podobě Mini John Cooper Works Tomáše Kurky. Chybět  
nebudou ani veteránské vozy rally jako například Škoda 130 
RS, VAZ 21011, Škoda 1000 MB, nebo speciál Toyota Hilux  
z Rally Dakar zlínského podnikatele a fotografa Ondřeje Záruby.

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. Ve spolupráci s Autoklubem Březolupy se podařilo 
zajistit plochodrážní motorky mistrů levých zatáček, dále silniční 
i motokrosové motocykly. Fandové si prohlédnou i minibiky. 

Během celého sobotního dne jsou připraveny prezentace  
automobilek, rozhovory se závodníky a autogramiády. 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.

Otevírací doba výstavy je stanovena od 10 do 18 hodin,  
pro návštěvníky budou připraveny dva vchody.

POZOR – DIVÁCKÝ TIP! V prostorách zámku navštivte 
výstavu Barum Czech Rally Zlín, která mapuje dosavadní 
historii všech 47 odjetých ročníků proslulé soutěže.
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CZECH DRIVE jde naproti rodinám s dětmi

Motoristický svátek proběhne v samotném centru Zlína, diváci  
uvidí nablýskané automobily a motocykly převážně v parku 
Svobody u zlínského zámku a na náměstí Míru před radnicí. 
„Vzhledem k tomu, že akce je koncipovaná pro širokou veřejnost 
s důrazem na rodiny s dětmi, součástí bude nejen výstava aut 
a motorek, ale rovněž rozmanitý program věnovaný dětem. 
Pořadatelé se snaží zpříjemnit sobotní den pro rodiny s dětmi 
a připravili zvýhodněné vstupné, které nabízí řadu možností  
a slev,“ pověděl Miloslav Regner, ředitel Czech Drive.

Vstupné od návštěvníků se vybírá pouze za výstavu v parku 
u zámku, který bude za tímto účelem oplocen a proběhne zde 
většina doprovodných akcí. Otevírací doba výstavy je stano-
vena od 10 do 18 hodin, pro návštěvníky budou připraveny dva 
vchody. Cena vstupného činí 100 korun, vstup zdarma je pro děti 
do 10 let v doprovodu rodičů a pro zdravotně postižené. Vstupné 
bude k dispozici v předprodeji prostřednictvím eshopu na webové  
stránce www.CzechDrive.com, kde bude možné si zakoupit  
vstupenky za sníženou cenu 90 Kč. 

„Snížení ceny sice není velké, ale připravili jsme výhodné  
vstupné se slevou pro rodiny s dětmi. Celá akce je koncipována  
právě pro rodiny s dětmi, proto jsme připravili tzv. rodinné  
vstupné, které bude k dispozici k zakoupení jen na eshopu  
v předprodeji. Při vstupu dvou dospělých osob a dvou dětí do 15 let 
bude činit 200 korun,“ uvedl Miloslav Regner, ředitel Czech Drive.  
Na předprodej vstupného se použije osvědčený a zaběhlý  
e-shop z Barum Rally, kde si zároveň můžete vybrat ze širokého 
sortimentu nabízených produktů. K dispozici jsou trička, čepice  
a další atraktivní zboží z Barum Czech Rally Zlín.

ZáklADní InfoRMACE kE VStUPnéMU:
Předprodej (e-shop www.CzechDrive.com)  
Základní vstupné:    90 Kč
Rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let):  200 Kč
 Vstup zdarma pro děti do 10 let v doprovodu rodičů a držitele průkazu ZTP 
Cena na místě:     100 Kč
 Vstup zdarma pro děti do 10 let v doprovodu rodičů a držitele průkazu ZTP 

Vstupné se platí pouze v parku Svobody kolem zlínského zámku. Na náměstí Míru před radnicí 
a do OZC Zlaté jablko je vstup volný.

Chytrá volba.

Barum. Značka skupiny Continental.

Udělejte rozhodnutí, které vyřeší vaše 
každodenní potřeby, a buďte v bezpečí 
za každé situace. Vaše rozhodnutí pro 
pneumatiky Barum je chytrá volba.

Beru svou
práci vážně

LET
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DĚtSkÝ DEn překvapí pohádkovým lesem

Zlínští organizátoři připravili pro nejmenší návštěvníky výstavy 
automobilů a motocyklů CZECH DRIVE opět bohatý doprovodný  
program v rámci dětského dne, který proběhne v rozlehlém 
prostředí parku Svobody u zlínského zámku. Celá akce výstavy 
je koncipována pro širokou veřejnost s důrazem na rodiny  
s dětmi, připraven je proto také zajímavý program pro děti  
po vzoru pohádkového lesa. A to v podobě vytyčené trasy  
s několika stanovišti, kde budou děti plnit různé úkoly a získají 
hodnotné ceny, o které budou losovat. 

„Pro děti jsme připravili program po vzoru pohádkového lesa  
a za splnění úkolů přichystaných na stanovištích dostanou razítko 
do tzv. jízdního výkazu. Mohou se vyřádit ve skákacím hradu, 
na trampolíně nebo ve skákacím pytli. Připraven je i dakarský  
koutek, kde budou prostřednictvím dálkového ovládání řídit 
například zmenšenou tatrovku Karla Lopraise. Mohou si zajezdit 
na trenažérech simulujících rally nebo si vyzkoušet zručnost 
v přezouvání kol. Připravenou máme rovněž soutěž pod náz-
vem Tref rezervu, která spočívá v házení tenisáků do pneuma-
tiky. Chystáme i kvízy v autokrosové akademii,“ pověděla Silvie 
Hlavičková z pořadatelského štábu. Děti se rozhodně během 
druhé dubnové soboty nebudou nudit. Velký úspěch u dětí má  
i malování na obličej.

Spolu s dospělými návštěvníky si také budou moci zblízka 
prohlédnout u zlínského zámku řadu závodních rally speciálů,  
a to jak historických, tak těch nejmodernějších jako například 
vůz Škoda Fabia R5 pětinásobného vítěze barumky Jana  
Kopeckého nebo vůz Ford Fiesta R5 stáje H-Racing jezdce 
Alexeje Lukjaňuka či stejný speciál z týmu Gemini Rally Team,  
za nějž jezdí pilot Jan Černý.

Na zlínském náměstí Míru před radnicí je připraveno ve spolupráci  
s Besipem dětské dopravní hřiště, v sousedním Obchodním 
a zábavním centru Zlaté jablko pak také dětská dráha Besip  
pro nejmenší návštěvníky výstavy.

Na co se mohou děti těšit? Tref rezervu, trenažéry, pytlování, 
malování na obličej, skákací hrad, trampolína, malování, autíčka 
na dálkové ovládání, dětské hřiště BESIP (náměstí Míru), dětská 
dráha pro nejmenší (OZC Zlaté jablko) a další.
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náměstí Míru

náMĚStí před radnicí ožije ruchem

Návštěvníci CZECH DRIVE uvidí na náměstí Míru především 
ukázky záchranných složek. Na prostranství před zlínskou 
radnicí předvedou součinnost části složek integrovaného  
záchranného systému. Hasiči a záchranáři zdravotnické 
záchranné služby spolupracují při záchranných pracích  
u dopravních nehod i mimořádných událostech a ukázky jejich 
zásahu zhlédne široká veřejnost.

„Do programu dále zahrneme opět ukázky výuky první pomoci  
pro veřejnost, ukázky hasičského vybavení, stříhání vozu  
a prezentaci státní i městské policie. Ta vedle prevence  
kriminality představí veřejnosti mobilní služebnu, motorky  
a předvede ukázku kynologické jednotky v travnatém prostoru  
u kašny. Policie České republiky vystaví policejní auto i motocykl 
a děti si mohou vyzkoušet znalost při dopravních testech. Dále 
je připraven bohatý doprovodný program pro ženy a především 
děti,“ uvedl Miloslav Regner, ředitel výstavy CZECH DRIVE.

Nejen nejmenší návštěvníci si prohlédnou hasičský vůz,  
vozidla záchranky, dále hasiči předvedou v ukázkách společně 
se záchranáři zdravotnické záchranné služby a členy Autoklub 
sport rescue zásah u dopravní nehody, stříhání vraku nebo 
vyprošťování z trenažérů.

Podstatná část plochy na náměstí bude vymezena pro dopravní 
hřiště BESIPU v rámci dopravní výchovy pro děti. Ke zvyšování 
bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. 
Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní 
výchovu, jsou právě dopravní hřiště.

Společnost Samohýl Motor vystaví a předvede na náměstí vozy 
Škoda a Volkswagen. Návštěvníci výstavy si mohou vyzkoušet 
tyto vozy v rámci testovacích jízd. Příznivci ledního hokeje  
mohou těšit v expozici na autogramiádu extraligových hráčů 
Aukro Berani Zlín.

náměstí Míru ve Zlíně

Soudní ulice (mezi nám. Míru a parkem Svobody)

BUS

BUS

BUS

BUS

ZA
S

ZA
S

ZA
S

ZA
S
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RAllY jízda ve Zlatém jablku

Část programu výstavy automobilů a motocyklů CZECH 
DRIVE proběhne premiérově v Obchodním a zábavním centru  
Zlaté jablko. V rámci motoristického svátku jara se můžete těšit  
na výstavu rally speciálů, záchranné vozidlo BMW i3 se zdravot-
níkem, dětskou dráhu a interaktivní tabuli BESIP, prodejní stánek 
Barum Czech Rally Zlín a další program.

Vše bude zahájeno v týdnu konání zlínské výstavy, od pondělí  
9. do pátku 13. dubna ožije Zlaté jablko v centru města motoristickým  
svátkem jara letošního roku. Vystaveny zde budou tři soutěžní 
speciály specifikace WRC a kategorie R5. V prodejním stánku 
Barum Czech Rally Zlín je možnost zakoupení zvýhodněného 
vstupeného na výstavu. Fanoušci si zde mohou vybrat zboží  
ze širokého sortimentu nabízených produktů. K dispozici jsou 
trička, čepice a další atraktivní zboží ze široké kolekce oblíbené 
zlínské rally zařazené do seriálu evropského šampionátu.

V samotný den výstavy (sobota 14. dubna) návštěvníci uvidí 
záchranné vozidlo se zdravotníkem, pro nejmenší děti bude  
k dispozici dětská dráha a interaktivní tabule BESIPu. Chybět 
nebude ani stálý prodejní stánek barumky. Druhý dubnový týden 
se rozhodně vyplatí návštěva Obchodního a zábavního centra 
Zlaté jablko ve Zlíně. 

RAllY JíZDA VE ZlAtéM JABlkU

9. – 13. 4. 2018
• tři rally speciály vrcholné kategorie WRC a R5
• prodejní stánek Barum Czech Rally Zlín
• možnost zakoupení zvýhodněného vstupného na Czech Drive
14. 4. 2018
• záchranné vozidlo BMW i3 se zdravotníkem
• dětská dráha BESIP
• interaktivní tabule BESIP
• prodejní stánek Barum Czech Rally Zlín
• výstava Czech Drive na sousedícím náměstí Míru a v parku Svobody
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BARUMkA opět v závěru prázdnin

Barum Czech Rally Zlín se pojede v letošním roce v termínu 24.  
až 26. srpna 2018, na programu bude osmačtyřicátý ročník. Barumku 
každoročně sleduje ve Zlínském kraji kolem dvou set tisíc fanoušků,  
což zařazuje zlínskou rally do pozice jednoho z nejvíce navštívených 
sportovních podniků na území České republiky. I v letošním roce se čeká 
v rámci FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) kvalitní podívaná a nabitá  
startovní listina s řadou předních jezdců z evropského šampionátu. 
Očekává se pokračování dramatického souboje pětinásobného vítěze 
zlínské rally Jana Kopeckého s Alexejem Lukjaňukem z Ruska. 

Centrum soutěže bude soustředěno v krajském městě Zlín. Startu závodu 
předchází technická přejímka konaná ve čtvrtek 23. srpna v odpoledních  
hodinách v Otrokovicích. V pátek 24. srpna proběhne v dopoledních  
hodinách v blízkosti servisní zóny kvalifikace a testovací RZ. Samotná  
rally odstartuje večerní páteční diváckou Super RZ v ulicích Zlína,  
po které následují dva plnohodnotné soutěžní dny. Celá rally obsahuje 
přes 200 kilometrů rychlostních zkoušek s asfaltovým povrchem.   

Jedenáctý ročník Star Rally Historic je pevně zakořeněnou součástí Barum 
Czech Rally Zlín. Potvrzením rostoucí úrovně je přidělení mistrovského  
statusu podniku, který se potřetí pojede jako součást MČR  
v rally historických automobilů! Tradiční součástí zahajovacího programu 
barumky je Bugatti Grand Prix. Již posedmé se na trať městského okruhu 
v ulicích Zlína vydají historické automobily z dvacátých a třicátých let  
minulého století. 

Podruhé se uskuteční Green Rally pro vozidla s elektrickým a hybridním  
pohonem. Nejde o klasickou rally, ale o jízdu pravidelnosti, při které 
posádky absolvují některé z klasických rychlostních zkoušek barumky,  
okořenenou o speciální úkoly jako například jízdu zručnosti, a také  
o společensko-kulturní vyžití spojené s příjemnými gastronomickými 
zážitky či relaxací ve welness. Po loňské úspěšné premiéře se uskuteční  
i letos cyklovyjížďka s názvem Zlínská kola, která je určena jak pro profíky, 
tak pro širokou veřejnost a proběhne po trati městské rychlostní zkoušky. 

ZáklADní PRoGRAM:
pátek 24. srpna 2018
8 – 10 h: kvalifikační RZ
10 – 13 h: testovací RZ
16 h: slavnostní start
21.15 h: Super RZ Zlín

sobota 25. srpna 2018
8 h: start 1. etapy
22 h: cíl 1. etapy
neděle 26. srpna 2018
7.30 h: start 2. etapy
16 h: cíl rally, rozdílení cen

www.CzechRally.com



Nejsnazší cesta k automobilovému závodění? Automobilový slalom!

Závody automobilového slalomu jsou pořádány na letištích                       
a dostatečně širokých silnicích, kde se za pomocí speciálních 
plastových kuželů mění směr a rychlost jízdy. Jde tedy o poměrně 
bezpečné a levné závodění, které je pořádáno na úrovni mistrovství 
republiky, a u vybraných závodů mistrovství zóny Střední Evropy. 
Závody jsou pořádány pro širokou motoristickou veřejnost                       
a na stejné trati se tak setkávají jak specialisté na slalom se sportovní 
licencí, tak jezdci „amatéři“ bez licence, kteří si zde mohou jen 
vyzkoušet pocity skutečných závodníků, prověřit své schopnosti                      
či případně zdokonalit své jezdecké umění.

AUTOMOBILOVÝ

SLALOM

www.autoslalom.cz

12. 5.        Pačejov
13. 5.        Kdyně
23. 6.        Zlín

2018

24. 6.        Přerov
11. 8.        Násedlovice
12. 8.        Karlín
29. - 30. 9.   Vsetín

KALENDÁŘ MČR

STAČÍ SI VYBRAT,
           OSTATNÍ ZAŘÍDÍME.

TKF, spol. s r.o.

  stanislav.vorel@tkf.cz                      +420 776 066 735                      www.tkf.cz

Záručně i pozáručně zajistíme 
produktům 100% stav, který 

prodlouží jejich životnost.

Společně najdeme to nejlepší 
řešení pro dosažení 

Vašich cílů.

POSKYTUJEME 
KOMPLETNÍ SERVIS

NAVRHUJEME 
ŘEŠENÍ EVENTŮ

Produkty pro Vás vyrobíme 
na míru, dle konkrétních 

požadavků.

Produkty Vám zapůjčíme, 
přivezeme, odborně 
nainstalujeme a opět 

odvezeme.

PRODÁVÁME 
EVENTOVÉ VYBAVENÍ

PŮJČUJEME 
EVENTOVÉ VYBAVENÍ

Slunečníky Sedací vaky Vybavení restaurací

Nůžkové stany Nafukovací reklama Vlajky, bannery Nábytek

Centrála / Dobronická 1257, 148 00 Praha 4
Pobočka / Tř. Tomáše Bati 1640, 765 02  Otrokovice, Areál TOMA, budova č. 45a



O�ciální e-shop a prodejní stánky 
merchandise Barum Czech Rally Zlín


