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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 31. prosince 2019 

Vážení  přátelé motorismu, 

  slavnostní tečkou za sezónou byl opět Galavečer motoristického sportu, který letos poprvé 

mohli sledovat i diváci doma u obrazovek prostřednictvím přímého přenosu na Nova Sport 1, měli 

jsme také přímé vstupy z klubového domu v odpoledních i hlavních večerních Sportovních novinách 

na TV Nova. Podařilo se nám tak opět zvednout laťku společenské prestiže Galavečera a udělat další 

úspěšný krok pro zviditelnění a popularizaci motoristického sportu v očích široké veřejnosti. Naším 

cílem je přivést k motorsportu další fanoušky, diváky a nové zájemce nejmladší generace o náš krásný 

sport. Je obecným faktem, že nejlepším receptem na sportovní úspěchy v budoucnosti je co nejširší 

základna. Letos jsme zaznamenali nárůst zájemců v naší líhni nadějí – Autoklub Motorsport Academy 

a výrazně jsme rozšířili ACCR Czech Talent Team o další jezdce. A řada z nich dosáhla vynikajících 

umístění na mezinárodním poli.   

 Středoevropský kongres Mezinárodní automobilové federace FIA, který se konal druhý 

prosincový víkend v Tiraně, končil slavnostním vyhlášením nejlepších v letošní sezóně. Ceny převzala 

řada reprezentantů České republiky. Prokázali jsme, že ve střední Evropě patříme mezi absolutní 

špičku. Díky výborným výsledkům našich jezdců jsme vyhráli Pohár národů Central European Zone 

FIA, jejímiž členy je patnáct národních federací.  

 Autoklub ČR dál rozvíjí  své aktivity na poli obecného motorismu. V prosinci jsme představili 

projekt Jeden a půl metru, který si klade za cíl zvýšit vzájemnou ohleduplnost motoristů a cyklistů na 

silnicích. Spojili jsme síly s naším nejznámějším cyklistickým závodníkem Romanem Kreuzigerem, 

iniciátorem projektu. Do informační kampaně, která odstartuje na jaře, se zapojí také naši jezdci, a 

projekt má i podporu dopravní policie. Cesta vzájemného respektu všech účastníků silničního 

provozu je tou správnou pro zvyšování bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod.  

 Letos se uskutečnil premiérový ročník šampionátu GRAND PRIX historických automobilů, 

který jsme pořádali ve spolupráci s pořadateli prestižních veteránských soutěží. Završili jsme ho 

slavnostním předáváním nejlepším účastníkům ve Smetanově sálu klubového domu. Chtěl bych moc 

poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho úspěšném startu a věřím, že v příštím roce bude ještě 

úspěšnější! 

 Na Štědrý den jsme vám představili naši novou facebookovou stránku Czech Motorsport. 

Budeme na ní přinášet zajímavosti a nejčerstvější informace z motoristického sportu. A začínáme 

legendární Rallye Dakar, která startuje již tuto neděli, staňte se fanoušky Czech Motorsport! 

 Milí členové, autoklubáci, 

 dovolte mi poděkovat Vám za aktivity a spolupráci v roce 2019. Do nového roku Vám přeji 

mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.  

 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


