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Prezident Autoklubu ČR 

 

V Praze 30. listopadu 2021 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

kvůli koronavirové situaci rozhodlo Prezídium Autoklubu ČR o odložení XIII. Výroční 

konference, která se měla uskutečnit minulou sobotu. Konat se bude v situaci, která umožní její 

bezpečný průběh prezenční formou. Odloženy byly i některé další plánované akce, jako například 

workshop o marketingu významných sportovních podniků, na kterém měl vystoupit vzácný host, 

ředitel Národní sportovní agentury Filip Neusser. Věřme, že se v co nejkratší době stav zlepší a budeme 

moci akce naplánovat v náhradních termínech.    

Ještě před zpřísněním opatření se první listopadový víkend u nás v klubovém domě konalo 

zasedání nejvyššího orgánu disciplín ploché dráhy Mezinárodní motocyklové federace FIM. Šéf světové 

ploché dráhy Armando Castagna ve svém hodnocení sezóny poděkoval českým pořadatelům, kteří 

patří k mezinárodní špičce, v této těžké době odvedli skvělou práci a byli významným podporovatelem 

této disciplíny. Byl jsem velmi hrdý, když jsem i od ostatních zahraničních zástupců slyšel tolik 

pozitivních slov na adresu Autoklubu ČR a jeho členů. Letos se nám podařilo dostat do České republiky 

další sportovní podniky světového a evropského formátu a naše mezinárodní prestiž opět vzrostla. 

Všem pořadatelům a organizátorům, kteří se na tom podíleli, patří moje velké poděkování. 

Bylo mi radostí účastnit se slavnostního vyhlášení termínů konání nejprestižnějších závodů 

roku 2022 na Autodromu Most. Po letošních premiérách se tady opět pojede mistrovství světa 

superbiků a světový pohár cestovních vozů, které doplní tradiční mistrovství Evropy cestovních tahačů. 

Mostecký autodrom se tak stává baštou okruhových závodů motorsportu a dává o sobě do světa 

výrazně vědět.   

Úterý 9. listopadu 2021 se do naší historie zapíše jako datum ustavujícího zasedání Senátu 

Autoklubu ČR. Jeho vytvoření jsem inicioval vloni na jaře, inspirací mi byl Senát Mezinárodní 

automobilové federace FIA. Tak i náš Senát je složen z nejvýznamnějších osobností motorsportu a 

motorismu a tvoří nový poradní orgán Prezídia Autoklubu ČR. Bylo mi ctí senátorům předat jmenovací 

dekrety a seznámit je s posledními novinkami, těším se na spolupráci.  

Sezóna domácího motoristického sportu 2021 je za námi, gratuluji těm nejlepším všech 

disciplín. V listopadu se na mezinárodním poli zaskvěla posádka Vojtěch Štajf a Vladimír Zelinka ziskem 

titulu mistrů Evropy ve skupině 2 FIA European Historic Rally Championship. Skvěle zajel poslední závod 

kategorie Moto3 Filip Salač, člen ACCR Czech Talent Teamu, nakonec skončil těsně za stupni vítězů. A 

příslibem pro příští sezónu MotoGP je jeho první oficiální test v Moto2, kam přestoupil. V konkurenci 

svých budoucích soupeřů Filip Salač zajel osmý nejrychlejší čas. Pomyslnou tečkou za letošní sezónou 

motorsportu bylo národní kolo FIA Rally Star CZ, celosvětového programu hledání talentů 

organizovaného FIA a jejími kluby. Zúčastnilo se ho 24 jezdců ve věku 18-26 let, kteří měřili své 

schopnosti na motokárách, ve slalomu a osobních pohovorech. První tři, které doplní už známý vítěz 

Digital Challenge, postupují do evropského finále, jež se uskuteční na konci ledna v Německu.  
 
 Se srdečným pozdravem a přáním klidného adventu 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


