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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 26. března 2019 

Vážení přátelé motorismu, 

tento měsíc byl ve znamení oslav 90 let klubového domu a 115. výročí Autoklubu. Letos jsme obnovili tradici 

našich předků, kteří před připomenutím klubových jubileí vzdali hold otcům zakladatelům návštěvou míst 

jejich posledního odpočinku. Kytici s trikolórou a tradičním znakem Autoklubu jsem na olšanském hřbitově 

položil na hrob Emila Miřičky, který byl v roce 1904 prvním předsedou Klubu českých motocyklistů a v 

dalších letech stál v čele Autoklubu, významným způsobem se přičinil o výstavbu klubového domu podle 

skvostného návrhu architekta Pavla Janáka. Na Slavíně jsem uctil památku Otakara Kukuly, prezidenta 

našeho klubu v letech 1914 – 1925, jedné z klíčových osobností prvních let republiky, věhlasného chirurga 

a rektora Univerzity Karlovy.  

Samotné oslavy proběhly v sobotu 23. března, kdy jsme v klubovém domě před reprezentačním plesem 

Autoklubu ČR odhalili bustu Elišky Junkové. V mysli nám navždy zůstanou dojemná slova jejího syna, pana 

Vladimíra Junka, který Autoklubu poděkoval za to, že mamince umožnil vrátit se na místo, které s tak velkou 

radostí navštěvovala. Otevřeli jsme výstavu z naší historie, na níž nechybí připomínka na Václava Vondřicha, 

našeho prvního motocyklového mistra světa z roku 1905. S potěšením jsme přivítali potomka „Václava z 

Dourdanu,“ pana Zdeňka Vondřicha, a jeho přání, ať vstanou stejně úspěšní závodníci, si bereme k srdci. 

Uvědomujeme si, že výchova a podpora nejmladších jezdců je zásadní podmínkou úspěšné budoucnosti. 

Ucelený vzdělávací systém pro motoristické nováčky byl vždy naší prioritou. V rámci Autoklub Motorsport 

Academy jsme představili jeden z pilotních programů – Autoklub Karting Academy, pro který jsme získali 

podporu garančního fondu FIA. Motokáry jsou ideálním začátkem pro získání prvních jezdeckých zkušeností 

a návyků, začínaly na nich mnohé hvězdy motorsportu, třeba loňský mistr světa v rally Jan Kopecký.  

Díky systematické práci se nám daří objevovat takové talenty, jako jsou motokrosař Kryštof Kouble nebo 

plochodrážní jezdec Jaroslav Vaníček. Kryštof vloni poprvé startoval v závodě Mistrovství světa Enduro GP 

a ve své kategorii hned obsadil třetí místo, Jaroslav v minulé sezóně získal titul mistra Evropy i světa! Oba 

posílili náš ACCR Czech Talent Team, který pečuje o největší naděje našeho motorsportu, a letos pojedou s 

jeho podporou.  Věřím, že mají před sebou úspěšnou kariéru a budou nás dobře reprezentovat. Mám 

radost, že se ACCR Czech Talent Team tak slibně rozrůstá. 

Už 29. března se koná první kurz projektu Jedu s dobou, který je určen aktivním řidičům nad 65 let. Věřím, 

že druhý ročník, na který jsme získali více než dvojnásobnou podporu, získá stejně pozitivní ohlas jako ten 

loňský. Patronem projektu se stal „Monsieur Dakar“ Karel Loprais. 

Jaro je v plném proudu, po zimní pauze opět startují motory, jsme ve finální fázi příprav na novou sezónu. 

Přeji všem jezdcům a týmům úspěšný rok 2019! 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


