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Prezident Autoklubu ČR 

 

V Praze 31. srpna 2021 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

končící druhý prázdninový měsíc byl nabitý spoustou vynikajících akcí, fanoušci motorsportu i příznivci 

veteránů měli doslova žně! První srpnový víkend ožil poprvé v historii mistrovstvím světa superbiků Autodrom 

Most. Skvělý sportovní zážitek podtrhl svým životním výkonem český reprezentant Oliver König, když se poprvé 

ve světovém šampionátu dostal na stupně vítězů, ve třídě Supersport 300 skončil třetí. Minulý víkend patřil v 

Mostě už tradičně Mistrovství Evropy okruhových tahačů. A před pár týdny se nám podařilo dohodnout, že o 

víkendu 9.-10. října 2021 bude mostecký autodrom premiérově hostit hned dva světové šampionáty. Díky naší 

úspěšné mezinárodní diplomacii se po letech vrací do České republiky světový podnik automobilového sportu – 

FIA WTCR. A ve stejném termínu se tady bude konat finálový závod světového vytrvalostního šampionátu 

silničních motocyklů FIM EWC, v němž se rozhodne o titulech pro letošní sezónu. Těšit se můžeme na Karla Haniku 

a řadu dalších českých jezdců. 

Právě díky tomu, že se světové podniky jedou u nás, máme příležitost umožnit prostřednictvím divokých 

karet start našim jezdcům. Obrovská zkušenost a krok v rozvoji jejich kariéry. Při této příležitosti připomenu 

největší srpnové úspěchy členů ACCR Czech Talent Teamu, líhně našich nadějí. David Fabián vybojoval jako 

historicky první Čech titul evropského šampiona v trialu, motokrosař Vítězslav Marek potvrdil svou výkonnost 

druhým místem na jednorázovém závodě FIM Junior World Championship. Vítězství v závodě mistrovství Evropy 

si z domácího Přerova odvezli autokrosaři Petr Nikodém a Jakub Novotný.  

Spousta diváků zavítala ve středu 4. srpna před Autoklub ČR, aby obdivovala nablýskané historické 

automobily, které se do Opletalovy ulice sjely na slavnostní start 1000 mil československých. Mezi návštěvníky 

byli i ministři dopravy České republiky a Slovenska Karel Havlíček a Andrej Doležal. Večer měli u nás v Heinzově 

síni pracovní setkání a oběma se akce tak líbila, že se druhý den ráno od 6.00 hodin účastnili také samotného 

odjezdů vozů ze startovní rampy! Pro Autoklub ČR velká čest umocněná velkým uznáním a poděkováním za naši 

práci od obou šéfů rezortů dopravy, moc si toho považujeme. Vzrůstající prestiž Autoklubu ČR potvrdilo, když 

jsme v polovině srpna v klubovém domě hostili jednání Expertní komise PRÁVO A FINANCE při Národní radě pro 

sport, jejímž jsem členem. 

Jedním z vrcholů sezóny Czech Motorsport 2021 byla jubilejní 50. Barum Czech Rally Zlín, která se jela 

minulý víkend. Přivítal jsem na ní vzácnou návštěvu, pana Mohammeda ben Sulayema, čtrnáctinásobného mistra 

FIA Middle East Rally Championship, přední osobnost motorsportu v zemích Blízkého a Středního východu, který 

kandiduje na post prezidenta Mezinárodní automobilové federace FIA. Do Zlína přijeli na mé pozvání také 

prezidenti několika partnerských národních federací. Výborná příležitost probrat možnosti a směřování FIA 

v dalších letech. Česká republika a Autoklub ČR je u toho! 

 

 Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


