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Prezident Autoklubu ČR 

 

V Praze 31. prosince 2021 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

závěr letošního roku se do historie úspěchů mezinárodní diplomacie Autoklubu České 

republiky zapsal zlatým písmem. Třetí prosincový pátek se v Paříži konalo Valné shromáždění 

Mezinárodní automobilové federace FIA s volbami nového vedení na příští čtyři roky. Autoklub ČR jako 

jedna z prvních národních federací už v létě podpořil na post prezidenta FIA kandidaturu Mohammeda 

Ben Sulayema a jeho týmu. Pana Sulayema jsme v srpnu pozvali na jubilejní Barum Czech Rally Zlín 

společně s dalšími nejvyššími představiteli partnerských národních federací. Byla to výborná příležitost 

probrat možnosti a směřování FIA v dalších letech, měl jsem velkou radost, že Autoklub ČR byl u toho. 

Během dalších měsíců se týmu kandidujícího s volebním mottem „FIA for members“ podařilo oslovit 

další federace a na Valném shromáždění byl zvolen výraznou většinou hlasů. O to více jsem byl potěšen, 

že se o návštěvě pana Sulayema v České republice hodně hovořilo na Valném shromáždění nejen 

v kuloárech, byla brána jako velmi důležitá součást jeho předvolebních aktivit. A že jsem byl poté zvolen 

do Světové rady motorsportu FIA, beru jako úspěch nás všech, děkuji za něj všem kolegům a aktivním 

členům Autoklubu ČR! Úspěch o to cennější, že máme zastoupení v nejvyšších orgánech obou 

nejdůležitějších světových motoristických organizací, členem Představenstva Mezinárodní 

motocyklové federace FIM jsem od roku 2018. Po dvou letech máme zastoupení také v mezinárodním 

soudu FIA, soudcem byl zvolen náš kandidát Martin Maisner. V příštím roce se budou ve FIA 

ustanovovat nová složení komisí, věřím, že i tam se potvrdí náš stoupající mezinárodní kredit! 

Bohužel i letos pokračovala koronavirová pandemie a opět zasáhla do našich plánů. Oproti roku 

2020 se však letos podařilo uskutečnit daleko více podniků v motorsportu, v zájmové činnosti a dalších 

aktivit. Zejména v motocyklovém sportu se k nám podařilo dostat i kvůli lockdownu v jiných státech 

nové závody světových šampionátů. Po deseti letech se do České republiky vrátil závod cestovních vozů 

nejvyšší světové série. V zájmu českého motorsportu a fanoušků bojujeme o to, aby byly zapsány 

v kalendářích i v příštích letech. Děkuji všem klubům a pořadatelům za nasazení, s jakým se věnovali 

přípravě a konání závodů i akcí zájmové činnosti.  

Mé poděkování patří také všem, kteří reprezentovali český motorsport, i letos jsme sledovali 

řadu skvělých výkonů a podařila se řada úspěchů. Sezóna skončila, ale hned od Nového roku nás čeká 

svátek motorsportu, Rally Dakar, poprvé jako součást mistrovství světa v dálkových soutěžích FIA a 

FIM. Ve startovním poli se objeví řada českých závodníků, budeme jim držet pěsti! 

Milí členové,  

děkuji vám za spolupráci, podporu Autoklubu České republiky a vaše aktivity v tomto roce. Přeji 

všem do roku 2022 hlavně hodně zdraví, štěstí, radostí, úspěchů v pracovním a osobním životě. 

 

 Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


