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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 30. ledna 2022 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

začátek kalendářního roku patří již tradičně Rally Dakar, na kterou se u nás těší   nejen fanoušci 

motorsportu, ale budí zájem i širší veřejnosti. Příběhy našich posádek z jednotlivých etap ve 

zpravodajství médií, ale i v jejich videích na sociálních sítích bezprostředně po dojetí lákají pozornost i 

těch, co jinak motoristický sport pravidelně nesledují. A že letos průběžné výsledky českých 

reprezentantů vypadaly hodně dobře, ať už zmíním Aleše Lopraise, Martina Prokopa, nebo Martina 

Michka, ambasadora Autoklubu ČR! Škoda, že to nakonec nedopadlo, ale i to přináší motorsport, 

přesto se české posádky na letošním Dakaru neztratily, ukázaly, že mají na to bojovat o přední příčky 

se světovou elitou. Navíc v ročníku, kdy se Rally Dakar jela poprvé jako součást mistrovství světa 

v dálkových soutěží mezinárodních federací FIA a FIM. 

Za popularitou této dálkové rally u nás stojí legendární „Monsieur Dakar“ Karel Loprais. 

Devatenáctkrát stál na startu, jedenáctkrát dojel na stupních a šestkrát náročný podnik vyhrál. Získal 

si úctu celého světa. Skvělý člověk, který může být vzorem pro příští generace. Moc si vážím toho, že 

byl ambasadorem Autoklubu České republiky v oblasti projektů zvyšování bezpečnosti silničního 

provozu. Bohužel jsme se s ním navždy rozloučili. V našich srdcích ale dál zůstává. Čest jeho památce! 

V lednu nás navždy opustil Zdeněk Brádka, autoklubák tělem i duší. Patřil k osobnostem 

veteránského hnutí, jako agilní a zapálený organizátor pořádal řadu soutěží historických vozidel a 

dalších akcí. Čest jeho památce! 

V plném proudu je příprava letošní sezóny, na světě jsou první kalendáře disciplín, finišují 

kompletace ročenek automobilového a motocyklového sportu. Vedle národních šampionátů nás i letos 

čekají významné světové a evropské podniky. Navazujeme na úspěšný minulý rok, kdy se k nám 

podařilo vrátit světový pohár cestovních vozů, získat mistrovství světa superbiků, supermota a další 

prestižní závody. Navíc letos poprvé se u nás pojede finálový závod mistrovství Evropy v ploché dráze. 

Máme se na co těšit! Za stoupající prestiž České republiky v motorsportu patří moje velké poděkování 

všem klubům, organizátorům a pořadatelům. 

Posilování našich mezinárodních pozic dokládá konání předsezónního semináře Komise 

motokrosu FIM v Praze, kam se vrátil po více než dvaceti letech. Uskutečnil se minulý víkend v našem 

klubovém domě. Účastnili se ho zástupci národních federací ze Švýcarska, Norska, Litvy, Rakouska a 

Polska. A pro české účastníky nesporná výhoda, že po letech nemuseli za školením cestovat do 

zahraničí.  

Leden přinesl i dobré zprávy o našich mladých jezdcích. Oliver König se představil se svým 

novým týmem, se kterým bude pravidelně startovat v mistrovství světa superbiků. Týmovou prezentaci 

má za sebou také Filip Salač, jehož letos uvidíme nově v kategorii Moto2 mistrovství světa MotoGP. 

Životní výsledek dovezl z Rallye Monte Carlo další člen ACCR Czech Talent Teamu Erik Cais, když dojel 

devátý v absolutní pořadí, druhý v rámci WRC2 a jednoznačně první o více než minutu mezi juniory s 

vozy Rally2! 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


