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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 31. března 2022 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

přestože letošní sezóna dělá teprve první krůčky, v klubovém domě to po dlouhé 

koronavirové pauze konečně žije, konalo se tady slavnostní vyhlášení loňského domácího šampionátu 

závodů do vrchu, ale také školení jezdců, časoměřičů, sportovních komisařů a další díl Spolujezdecké 

akademie. Klubový dům poctila návštěvou výjimečná legenda, dvojnásobný mistr světa Formule 1 

Emerson Fittipaldi, v rámci ankety Zlatý volant převzal cenu Osobnost motoristického sportu. Velký 

frajer a sympaťák, na kterého se do Opletalovy ulice sjela podívat řada fanoušků z celé republiky. A 

úplně všem se podepsal! Včera se u nás uskutečnil workshop pro naše kluby Jak lépe prodat 

významnou sportovní akci s vystoupením předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera. 

Výrazně rozšiřujeme trenérskou základnu, v Olomouci v prostorách Nutrend World proběhlo školení 

licence C, trenéři skupiny B vykonali závěrečné zkoušky v Praze.  

Život přináší i smutné zprávy, v tomto měsíci nás opustila výrazná osobnost české rally scény 

Rudolf Kouřil. Zkušený spolujezdec, ale zejména klíčový činovník našeho rallysportu a hlavně skvělý 

člověk. Jeho zápal pro motorsport, organizátorský um a pracovní nasazení tady zůstane jako vzor pro 

další generace. Do motokrosového nebe odešel Jaroslav Falta, legendární závodník zcela právem 

titulován českým motokrosařem dvacátého století. Pro mě také fajn chlap a skvělý člověk, který si i v 

dobách, kdy to nebylo jednoduché, zachoval vysoký morální kredit. Jsem rád, že se nám podařilo 

prosadit návrh na jeho státní vyznamenání. S velkou úctou, hlubokým respektem a věčnou 

vzpomínkou, čest jejich památce! 

Poslední březnovou neděli jsme v Sosnové uspořádali odložené finále FIA Smart Driving 

Challenge Czech, soutěže v bezpečné jízdě v provozu pro řidiče. Do našeho národního kola se 

prostřednictvím aplikace zapojilo přes 300 řidičů. Počtem účastníků jsme patřili mezi nejaktivnější 

země světa, zapojené do národních kol. Finalisté soutěžili jak v teoretických znalostech pravidel 

silničního provozu, tak i ve zručnosti za volantem a bezpečné jízdě. Gratuluji nejlepším a ostatním 

vzkazuji, že na podzim startujeme druhý ročník! 

Všichni jsme svědky válečné situace na Ukrajině po ruské invazi a s tím spojené humanitární 

krize. Plně jsme podpořili doporučení Mezinárodního olympijského výboru sportovním federacím a 

organizacím. Rozhodnutím světových rad Mezinárodní automobilové federace FIA jsem byl jmenován 

členem Humanitární pracovní skupiny se zástupci z oblasti sportu a mobility, jejímž úkolem je 

mobilizovat a koordinovat humanitární reakce komunity FIA. Jdeme příkladem, pro Autoklub České 

republiky je pomoc potřebným přirozenou součástí aktivit, protože jsme tradiční součástí občanské 

společnosti. Tuto neděli otevřeme klubový dům zábavně herní akcí pro ukrajinské děti, které musely 

utéct před válkou. 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


