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Prezident Autoklubu ČR 

 

V Praze 30. července 2021 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

letošní červenec byl po roční covid pauze opět nabitý motorsportem. V České republice se 

konala tři mistrovství světa motocyklového sportu, a to na Markétě se jely hned dva podniky světového 

plochodrážního šampionátu! V minulých měsících jsme totiž neseděli se založenýma rukama, naopak 

v momentech, kdy ostatní odvolávali organizování závodů z obav ohledně vývoje epidemie, jsme na 

mezinárodním poli pilně usilovali o jejich získání pro Českou republiku. I tato doba tak ukazuje, jak 

důležitá je sportovní diplomacie. Již zmíněnou plochou dráhu na Markétě pořadatelé zvládli skvěle, 

přes nepříznivé počasí ve druhém dni. Motokros v Lokti byl opět opravdu světový, podnik patří tradičně 

k těm nejlepším v rámci celého seriálu. Precizní práce a maximální nasazení pořadatelů jako vždycky. 

Naopak premiéru mělo mistrovství světa supermoto ve Vysokém Mýtě. Vzhledem k pořadatelským 

zkušenostem zdejšího autoklubu jsem neměl strach, že by to nezvládli. Výsledek však absolutně 

překročil všechna moje očekávání. Bylo to dokonalé. Na všechny tyto akce mám skvělé ohlasy i ze 

zahraničí, děkuji všem, kteří se na jejich organizaci podíleli, prapor České republiky držíme pořádně 

vysoko! 

Je dobře, že si motorsport mohou užívat také diváci na vlastní oči. Zaplněné Loketské 

serpentiny a areál vysokomýtského autodromu hovoří za vše, fanoušci motorsportu jsou dychtiví. Mám 

radost, že jsme mohli zajistit vstupenky zdarma členům našeho Klubu závodníků veteránů. Mohli tak 

sledovat také výkony českých jezdců, svých následovníků, kteří si vůbec nevedli špatně. A hlavně 

startem na divoké karty mohli získat zkušenosti i ti nejmladší talentovaní jezdci a jezdkyně.  

Za ACCR Czech Talent Team nám radost udělal Petr Nikodém, když vyhrál poprvé závod 

mistrovství Evropy autokrosu divize Superbuggy, Petr Trnka v závodě do vrchu evropského šampionátu 

obsadil výborné třetí místo. Kryštof Kouble válí v juniorské kategorii mistrovství světa v enduru, 

plochodrážník Jan Kvěch se skvěle představil při domácí GP Markéta. 

Srpnový kalendář je opět bohatý, dovolím si vás pozvat hned příští víkend do Mostu, kde se 

historicky poprvé pojede světový šampionát superbiků. Ve středu 11. srpna se přijďte podívat na 

veterány startující v soutěži 1000 mil československých do Opletalovy ulice, v klubovém domě bude 

třeba dobová módní přehlídka a další bohatý doprovodný program pro malé i velké. A poslední srpnový 

víkend nemůžete chybět na jubilejní 50. Barum Czech Rally Zlín. 

Poskytovat radost nás baví, ale myslíme i na to, že Autoklub ČR jako tradiční součást občanské 

společnosti pomáhá, když je potřeba. Tak jsme hned druhý den po ničivém tornádu na Hodonínsku 

domluvili s našimi místními členy vyslání tří obytných vozů pro nouzové ubytování. A děkuji vám všem, 

kteří jste přispěli ve sbírkách spoluobčanům postiženým pohromou. K autoklubákům to prostě patří. 

 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


