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Prezident Autoklubu ČR 

 

V Praze 30. září 2021 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

přestože léto skončilo, letošní sezóna je stále v plném proudu. A náš Czech Motorsport jede, 

dáváme o nás ve světě pořádně vědět! Posuďte sami, tohle jsou novinky z ACCR Czech Talent Teamu 

Autoklubu České republiky za poslední týdny: David Fabián po zisku titulu mistra Evropy obsadil ve 

světovém šampionátu čtvrté místo, což historicky nejlepší výsledek českého trialu v mistrovství světa, 

v týmové soutěži pomohl ke stříbru české reprezentace na MS družstev. Motokrosař Víťa Marek po 

letním druhém místě v mistrovství světa se stal v září evropským šampionem. Kryštof Kouble zajel na 

podniku evropského šampionátu druhé místo. Filip Salač podepsal smlouvu na příští rok, s novým 

týmem přestupuje do vyšší kategorie Moto2 mistrovství světa silničních motocyklů. A i další čeští 

reprezentanti dosáhli také významných úspěchů, za všechny zmíním vítězství Michala Makeše v seriálu 

TCR Eastern Europe cestovních automobilů, nebo titul šampiona Northern Talent Cupu silničních 

motocyklů pro Jakuba Gureckého. 

Každoročně v září probíhají v rámci Evropského týdne mobility Safety days, projektu sdružení 

dopravních policií Roadpol. I letos jsme se k němu připojili. Spolupracovat se státními orgány je pro 

Autoklub ČR velmi důležité, vážíme si toho, že jsme v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu 

jejich důstojnými partnery. A je to součást našich kořenů, byl to právě Autoklub, který v koordinaci 

s ministerstvy Československé republiky zaváděl první systemizované dopravní značení a byl 

průkopníkem dopravní výchovy školáků. Dnes na to úspěšně navazujeme, tak například v září v rámci 

dne dopravní bezpečnosti prošlo kurzem projektu jedu poprvé na tři stovky dětí mateřských a 

základních škol z Městské části Praha 1.  

Pro širokou řidičskou veřejnost jsme jako teprve pátá země na světě zahájili soutěž FIA Smart 

Driving Challenge, od minulé neděle jedou týdenní kola. Ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou 

federací FIA přinášíme českým řidičům moderní platformu, která připomíná, jak jezdit chytře, bezpečně 

a ekologicky zodpovědně. Zároveň zábavnou a soutěživou formou si každý může porovnat své 

schopnosti a řidičský um s ostatními. Je to jednoduché a bezplatné, stačí do chytrého telefonu stáhnout 

aplikaci, zaregistrovat se a propojit přes Bluetooth s informačním systémem auta.  

V závěru se vrátím k motoristickému sportu. Dovolte mi pozvat vás druhý říjnový víkend na 

Autodrom Most, kam se po deseti letech do České republiky vrací závod cestovních vozů nejvyšší 

světové série. Zároveň se tady koná finálový závod mistrovství světa vytrvalostních motocyklů. Doslova 

dvojitá porce motorsportu… A navíc exhibiční jízda Tomáše Engeho v monopostu, se kterým startoval 

jako dosud jediný Čech před dvaceti lety ve Formuli 1. Jedinečný zážitek, buďte u toho! 

 

 Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


