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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 25. června 2020 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

 po pauze způsobené koronavirovou pandemií se postupně rozjíždí letošní sezóna. Aktualizovali 

jsme kalendáře automobilového a motocyklového sportu. Jako první vůbec startujeme národní 

šampionát v motokrosu, což vzbudilo pozornost a zájem mnoha známých jezdců, mezi nimi také řady 

účastníků mistrovství světa! Už v neděli v Dalečíně se tak mají objevit  Jago Geerts, Max Nagl, Liam 

Everts, Rene Hofer, ale třeba také průběžně vedoucí jezdec kategorie MX2 Tom Vialle. Pro domácí 

závodníky skvělá možnost poměřit síly s jezdci mezinárodní špičky, pro diváky a fanoušky ojedinělá 

příležitost vidět ty nejlepší na vlastní oči. Výborná zpráva pro všechny. 

 Když nebylo možné v době mimořádných opatření pořádat reálné závody, chopili jsme 

příležitosti a akcelerovali jsme naše aktivity na poli virtuálního sportu. Autoklub ČR vypsal SONAX 

MMČR v Online Rally a v okruhových závodech automobilů Mistrovství ČR v Gran Turismo Sport. Dále 

se stal partnerem virtuálního šampionátu v driftu a MČR republiky SIMRACING SERIES 2020 na 

okruhových simulátorech. Těší nás velký zájem účastníků, který jsme podpořili zapojením našich 

závodníků. Esport je zkrátka fenomén, který si zejména v poslední době získává stále větší popularitu. 

Podle mého názoru je nejen cestou zvyšování počtu příznivců motorsportu, třeba i z nynějších hráčů 

mohou do budoucna vyrůst reální závodníci. 

 Mám radost, že se vracíme k pořádání závodů s diváky, s profesorem Romanem Prymulou se 

nám podařilo vyjednat podmínky, za kterých budou splněna hygienické parametry. Jde o rozdělení do 

sektorů, které po vzoru motorsportu bylo posléze ministerstvem zdravotnictví zavedeno i pro ostatní 

hromadné akce. Jsem rád, že jsme byli průkopníky na cestě k návratu společnosti do běžného stavu. 

Přestože je Česká republika zemí, ve které je s uvolňováním mimořádných opatření kvůli koronavirové 

krizi umožněno pořádání sportovních akcí, Autoklub ČR se solidárně připojuje k celosvětové iniciativě 

Sport4Recovery. Jejím signatářem je také Mezinárodní motocyklová federace FIM. Cílem kampaně je 

bezpečný návrat konání sportovních akcí s co nejrychlejší možnou účastí fanoušků. A zároveň také 

zvýšení povědomí o důležitosti sportu při regeneraci fyzického a duševního zdraví. My jsme připraveni 

sdílet naše zkušenosti a poznatky s otvíráním sportovišť.   

 Jak jsem avizoval minule, v prvním červnovém týdnu jsme v klubovém domě hostili vedení 

Národní sportovní agentury, abychom vyslechli plány nového státního úřadu v oblasti podpory sportu. 

Vedle informací o budoucnosti dotační politiky státu jsme se dozvěděli novinky o výzvě „COVID-

SPORT,“ která se zaměřuje na zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie v činnosti 

sportovních organizací. A také oceňuji, že zástupci našich klubů a pořadatelů mohli diskutovat se 

zástupci Agentury svoje připomínky a názory.  

 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


