
 

 

 
 
 
 
 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 7 
Výstava CZECH DRIVE začíná, letos na třech místech! 
 
V sobotu 14. dubna 2018 bude zahájen úderem desáté hodiny ve Zlíně 2. ročník výstavy 
automobilů a motocyklů pod názvem CZECH DRIVE.  Akce s podtextem autosalon pod 
širým nebem proběhne poprvé na třech místech. Hlavní program výstavy se uskuteční 
v parku Svobody kolem zlínského zámku, na náměstí Míru před radnici uvidí diváci 
především aktivní ukázky záchranného systému a v Obchodním a zábavním centru Zlaté 
jablko je připraven zajímavý doprovodný program. 
 
V rozlehlém parku Svobody u zlínského zámku čeká na návštěvníky výstavy od 10 do 18 
hodin vedle výstavy soudobých a historických vozidel rovněž zajímavý program pro rodiny 
s dětmi. Připraven je zajímavý program pro děti po vzoru pohádkového lesa 
prostřednictvím jednotlivých stanovišť, 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 jejich splnění dostanou na stanovištích razítko do tzv. jízdního výkazu. 
Přibudou jednotlivá stanoviště, kterých bude celkem třináct, k dispozici budou i 
závodníci rally k rozhovorům a autogramiádám, které letos uspořádáme hned dvě, a 
to ve 12 a v 15 hodin,“ pověděl Jan Regner, zástupce ředitele výstavy. V pravé poledne 
rozdají podpisy fanouškům Jaromír Tarabus, Miroslav Jakeš, Tomáš Pospíšilík, Jan 
Jelínek, Daniel Zpěvák a další. V 15 hodin poté Tomáš Kostka, Martin Březík, dále 
autokrosový jezdec Martin Samohýl atd.  
 
Zatímco při loňské premiéře bylo k vidění 135 motoristických exponátů, letos jich bude 
celkem 186! „Připraveno bude 141 automobilů včetně soutěžního vozu Škoda Fabia 
R5 pětinásobného vítěze barumky Jana Kopeckého, dále špičková soutěžní 
technika v podobě vozu Ford Fiesta RS WRC Martina Prokopa nebo vůz Ford Fiesta 
R5  Alexeje Lukjaňuka ze zlínské stáje H-racing. Dále diváci uvidí 31 motocyklů, 11 
kamionů, jeden autobus, trolejbus a letos premiérově i větroň,“ uvedl Jan Regner. 
 
Návštěvníci výstavy 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 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, vozidlo i motocykl 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,“ řekl Miloslav Regner, ředitel 
výstavy CZECH DRIVE. 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. 
 
Část programu letošního ročníku výstavy proběhne premiérově v Obchodním a zábavním 
centru Zlaté jablko ve Zlíně. V rámci motoristického svátku jara se můžete těšit na 
záchranné vozidlo BMW i3 se zdravotníkem, dětskou dráhu a interaktivní tabuli BESIP, 
prodejní stánek Barum Czech Rally Zlín a další program. 
 
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. V loňském roce při premiérovém 
ročníku navštívilo výstavu přes pět tisíc návštvníků, letos pořadatelé očekávají ještě vyšší 
počet. Večer se uskuteční ve vyhlášeném zlínském podniku Star Club Flip after party, do 
23 hodin je vstup zdarma. 
 
 
Program v parku Svobody kolem Zlínského zámku (sobota 14. dubna 2018, 10 – 18 
hodin): 
10:00 hodin: zahájení výstavy CZECH DRIVE v parku Svobody 
11:00 hodin: vernisáž fotografií Ondřeje Záruby v prostorách Kafé zámek (bývalá zámecká 
restaurace) 
12:00 hodin: autogramiáda s rally závodníky 
13:00 hodin: rozhovory se zajímavými osobnostmi 
14:00 hodin: rozhovor s Miloslavem Regnerem, ředitelem Barum Czech Rally Zlín 
15:00 hodin: autogramiáda s rally závodníky 
16:00 hodin: rozhovor s Ladislavem Samohýlem 
18:00 hodin: zakončení výstavy CZECH DRIVE   
 
 
Program na náměstí Míru před ranicí (10 – 17 hodin): 
10:00 - 16:00 činnost dětského dopravního hřiště BESIP, vozový park a ukázky 
integrovaného záchranného systému, Autoklub České republiky a sanitní vozidlo Rallye 
Zlín. 
10:00 hodin: zahájeni - úvodní slovo Miloslava Regnera, ředitele výstavy CZECH DRIVE 
10:15 hodin: dopravní nehoda - zásah hasiči + ZZS 
11:00 hodin: ukázky služební kynologie Městské policie Zlin 
13:00 hodin: závodní nehoda - zásah ASR + ZZS 
13:45 hodin: ukázky služební kynologie Městské policie Zlin 
14:30 hodin: dopravní nehoda - zásah hasiči, ASR + ZZS 
15:30 hodin: závodní nehoda - zásah ASR + ZZS 
17:00 hodin: předpokládaný konec ukázek na náměstí  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Program v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko (10 – 18 hodin): 
- záchranné vozidlo BMW i3 se zdravotníkem 
- dětská dráha BESIP 
- interaktivní tabule BESIP 
- prodejní stánek Barum Czech Rally Zlín 
 

 

Ve Zlíně 13. dubna 2018                                         Roman ORDELT                                                    
       media team CZECH DRIVE 


