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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 27. února 2019 

Vážení přátelé motorismu, 

přestože je únor nejkratším měsícem v roce, ten letošní byl nabitý událostmi a řadou akcí. Jsem rád, že klubový 

dům byl dějištěm řady z nich a důstojně tak naplňujeme odkaz našich předků, kteří ho před 90 lety slavnostně 

otvírali.  

Vrcholí přípravy letošní sezóny, před jejímž začátkem si připomeňme fenomenální úspěch té minulé. V žebříčku 

medailistů šampionátů Mezinárodní automobilové federace FIA Champions League zahrnující podniky od 

kartingu po Formuli 1 se Česká republika umístila na skvělém druhém místě za Itálií. Až za námi skončily takové 

velmoci jako jsou Německo, Velká Británie a Francie! Věřím, že i letos se našim jezdcům bude dařit. Slavnostní 

jmenování automobilových a motocyklových reprezentantů AČR proběhlo v úterý 19. února ve Smetanově sále 

klubového domu.  

Druhým ročníkem pokračuje projekt ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAM. Letos získal silného partnera, společnost 

MICHELIN, se kterou jsme navázali úzkou spolupráci. Díky partnerství s MICHELIN má naše členská základna 

výraznou slevu na pneumatiky.  Kromě domácího mistrovství v rally se bílo-zlatá Fabie R5 Filipa Mareše s Janem 

Hlouškem představí také na vybraných podnicích Mistrovství Evropy. 

Na začátku února jsme se s kolegy z Autoklubu ČR účastnili semináře pro mezinárodní komisaře FIA. Z pozice 

soudce Mezinárodní odvolacího soudu FIA  jsem vedl přednášku, která sklidila velký ohlas mezi více než 200 

komisaři podniků FIA z celého světa, protože přinesla odlišný pohled na jejich činnost právě z pozice odvolacího 

soudu. Třetí únorový víkend se konala konference komisí Mezinárodní motocyklové federace FIM v Ženevě. 

Velice úspěšný start mají za sebou naši noví zástupci Pavel Karkoš v komisi trialu a Matěj Smrž v komisi silničních 

motocyklů. Ve FIM se mi podařilo prosadit odklad povinného minimálního limitu pojištění mezinárodních 

podniků, které by pro naše pořadatele bylo neúnosné, a to nejméně na příští rok. Z pověření FIM se budu dál 

touto problematikou zabývat a hledat řešení.  

Radostnou zprávou z oblasti mezinárodní diplomacie je zvolení Petra Moravce viceprezidentem MACEC – 

Motocyklové asociace zemí střední Evropy. Úspěch o to cennější, že členem MACEC se Autoklub ČR stal teprve v 

loňském roce. Valné shromáždění asociace jsme v klubovém domě hostili minulý víkend. Do kalendáře MACEC 

byly zařazeny naše závody ve všech kategoriích. Pro mnoho mladých jezdců bude možnost startovat s 

rovnocennými zahraničními soupeři dobrou zkušeností na cestě do závodů mistrovství světa a Evropy.  

13. února proběhlo v klubovém domě setkání našich klubů. Chceme z něj udělat tradici, pravidelná komunikace 

a vzájemná výměna informací je pro naši činnost velmi důležitá. 

Dovolte, abych vás závěrem informoval o tom, že prostřednictvím Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů 

Autoklubu ČR bude i letos pokračovat projekt Jedu s dobou pro řidiče seniory díky finančním prostředků z fondu 

zábrany škod. Ohlasy na tento projekt jsou veskrze pozitivní. Letos se můžete těšit na daleko více termínů, které 

začínají již na konci března v osmi centrech bezpečné jízdy po celé republice. 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


