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Prezident Autoklubu ČR 

 

V Praze 29. října 2021 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

i když také v tomto roce poznamenala sezónu motoristického sportu koronavirová pandemie, 

je potěšující, že se mohly uskutečnit kompletní seriály domácích šampionátů, byť jejich zahájení musela 

být kvůli mimořádným opatřením posunuta na pozdější termíny. A říjen přinesl pomyslné vyvrcholení. 

Světový pohár závodů cestovních automobilů a finálový podnik mistrovství světa vytrvalostních 

motocyklů v jednom víkendu na Autodromu Most, opravdový svátek motorsportu pro všechny 

fanoušky. Navíc ozdobený skvělým výsledkem českého týmu ve složení Dominik Jůda, Filip Salač a 

Oliver König. Naši motocykloví jezdci udělali fanouškům radost fantastickým druhým místem v 

kategorii FIM World Cup. Tradičním říjnovým podnikem je nejstarší plochodrážní podnik na světě, Zlatá 

přilba města Pardubic, letos se jel 73. ročník. Také v tomto roce byly ochozy stadionu na Svítkově plné 

a diváci opět vytvořili skvělou atmosféru.  

Po dlouhé přestávce zaviněné covidem se konečně mohli opět setkat členové Klubu závodníků 

veteránů, Smetanův sál klubového domu byl zaplněn osobnostmi, které v minulých desetiletích psaly 

úspěšnou historii našeho motorsportu. Moc si vážím toho, že bývalí závodníci, činovníci, sportovní 

komisaři, technici a další funkcionáři jsou stále plní elánu a drží klubové tradice. Patří jim za to velké 

poděkování, Klub závodníků veteránů je důležitou součástí Autoklubu České republiky. Pro dnešní 

generaci určitě spousta vzorů a inspirací.  

Z výsledků našich reprezentantů v měsíci říjnu připomenu ty nejlepší. Zazářili členové ACCR 

Czech Talent Teamu. Kryštof Kouble získal svůj první titul absolutního mistra Evropy v enduru. Erik Cais 

má za sebou úspěšnou premiéru v mistrovství světa v automobilových soutěžích, na Katalánské rally 

dojel třináctý absolutně, třetí ve druhé nejdůležitější kategorii seriálu WRC2 a pátý mezi vozy třídy R5. 

Lepší debut ve světovém rally šampionátu český jezdec v novodobé historii nezaznamenal! Další skvělé 

výsledky v enduru zaznamenali vedle Kryštofa Koubleho i další čeští reprezentanti. V Holandsku získal 

náš tým zlato v ME družstev, další tituly evropských šampionů ve svých kategoriích také Jaromír 

Romančík a Matyáš Chlum. Martin Michek vyhrál v Portugalsku závod FIM Bajas World Cup 2021 a 

v celkovém pořadí se posunul na druhé místo. Pěsti mu budeme držet o následujícím víkendu, kdy se 

pojede poslední podnik Světového poháru. 

V oblasti zájmové činnosti se letos po roční přestávce odjel kompletní desetidílný Pohár 

historických vozidel Asociace veteran car clubů AČR. V sobotu se v klubovém domě uskuteční jeho 

slavnostní vyhodnocení.  

V říjnu jsme v salonku Grand Prix připravili ve spolupráci s FEIGL GALLERY výstavu obrazů 

akademického malíře Pavla Holého. Mám radost, kolik návštěvníků si ji přišlo prohlédnout, já sám jsem 

měl příležitost jí provést vzácného hosta, pana Daniela Coena, prezidenta Autoklubu Kostariky, který 

navštívil Prahu. A i jemu se moc líbila. Pro velký zájem jsme se rozhodli výstavu prodloužit do 12. 

listopadu. Tak se přijďte podívat, hyperrealistické obrazy krásných automobilů stojí za to! Výstava je 

otevřená každý všední den od 9.00 do 18.00 hodin a vstup je zdarma. 
 
 Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


