
 

Strana 1 z 1 
 

AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz 

 

Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 28. prosince 2018 

Vážení přátelé motorismu, 

s hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás 18. prosince 2018 opustil pan Miloslav Verner. Byl 

vynikajícím československým motocyklovým závodníkem v ploché dráze, účastnil se mistrovství světa 

a stál na stupních vítězů legendární Zlaté přilby. Motosportu se věnoval i po skončení aktivní kariéry, 

byl státním trenérem, který   přivedl naše jezdce k mnoha úspěchům. Jako činovník pomohl, aby se v 

Praze na stadionu Markéta konaly závody nejprestižnější světové série Grand Prix, dodnes jedné z 

nejvýznamnějších sportovních motoristických událostí u nás. Miloslav Verner byl dlouhá léta členem 

Prezídia Autoklubu České republiky a předsedou Komise ploché dráhy. Autoklub ČR reprezentoval také 

v Komisi ploché dráhy FIM a pro svůj přínos byl po skončení mandátu jmenován jejím čestným členem. 

Miloslav Verner byl výraznou osobností motocyklového sportu světového formátu, o čemž svědčí, že 

jedna z prvních kondolencí přišla od nově zvoleného prezidenta FIM Jorge Viegase. Pro nás i pro příští 

generace zůstává v srdci jedinečným vzorem. Čest jeho památce! 

Letošní sezonu jsme završili slavnostním Galavečerem motoristického sportu. Rok 2018 přinesl řadu 

úspěchů, získali jsme pro Českou republiku historicky poprvé dva mistry světa v automobilovém sportu, 

řadu titulů v evropských šampionátech a výrazně jsme posílili naši pozici na mezinárodním poli. Poprvé 

jsme vyhlásili krále automobilového a motocyklového sportu, Jana Kopeckého a Jakuba Kornfeila si v 

anketě volili samotní držitelé závodních licencí. Bylo mi velkým potěšením poblahopřát Veronice 

Antošové a Aleši Ederovi, letošním laureátům Ceny Fair Play, která je udělována za nezištný počin, 

podporu a pomoc druhému nejen na závodních tratích. Veronika i Aleš jsou příkladem pro všechny! 

Na tiskové konferenci jsme představili nový čtyřdílný šampionát Grand Prix historických vozidel. 

Autoklub stál u vzniku a byl přímým pořadatelem věhlasných 1000 mil československých i Zbraslav–

Jíloviště, jednoho z nejstarších závodů u nás. Šampionátem navazujeme na tento odkaz a zároveň 

chceme podpořit současné pořadatele i v Brně a ve Zlíně v jejich úsilí.  

Pořadatelům zimních disciplín, ledové ploché dráhy a motoskijöringu přeji ideální počasí! A mnoho 

štěstí a úspěchů našim jezdcům na Dakaru 2019! 

Milí přátelé, členové a příznivci, 

dovolte mi poděkovat vám za aktivitu, spolupráci a podporu v roce 2018. Vedle řady skvělých výsledků 

se posílila pozice Autoklubu, prokázalo se, že jsme tradiční spolkovou organizací a dlouhodobě pevnou 

součástí občanské společnosti. A to i díky vám. V našem společném úsilí budeme pokračovat! Do 

nového roku všem mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.  

 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


