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Prezident Autoklubu ČR 

V Praze 29. dubna 2022 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

druhou dubnovou sobotu se konala XIII. Výroční konference Autoklubu České republiky, 

odložená z podzimu loňského roku kvůli koronavirové pandemii. Ještě jednou děkuji delegátům, kteří 

na konferenci do klubového domu přijeli ze všech koutů naší republiky. A jsem velmi rád, že pozvání 

přijal také předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser a z pozice čestného hosta pozdravil 

delegáty. Ve svém projevu zmínil, že Autoklub ČR je jedním z nejlépe spolupracujících sportovních 

svazů a do dalšího období nám popřál mnoho úspěchů. V konstruktivní atmosféře jsme projednali 

výsledky činnosti a hospodaření za rok 2021. Delegáti usnesením jednomyslně schválili výsledky 

činnosti za uplynulé období, program, cíle, návrh činnosti, zásady rozpočtové politiky a předběžný 

rozpočet na rok 2022. V rámci výroční konference bylo rozhodnutím Prezídia uděleno ocenění 

Granátový lev za mimořádné zásluhy v oblasti sportu a dlouholetou činnost pro Autoklub ČR pánům 

Bohuslavu Fenclovi, Vladimíru Hubáčkovi in memoriam a Antonínu Vitvarovi in memoriam. 

Sezóna se rozbíhá na plné obrátky. Máme za sebou první závody republikových šampionátů 

motoristického sportu. Po kovidových omezeních v minulých dvou letech konečně plnohodnotně 

startují také akce zájmové činnosti. Tak se už poslední dubnový víkend koná v Mohelnici 49. Národní 

sraz karavanistů za účasti členů klubů Asociace caravan clubů Autoklubu ČR. 

Také v uplynulém měsíci jsme pokračovali v našich úspěšných aktivitách na poli mezinárodní 

diplomacie. V klubovém domě Autoklubu ČR se konalo zasedání středoevropské zóny Mezinárodní 

automobilové federace FIA – Central European Zone za účasti zástupců devíti národních federací. 

Diskutovali jsme koncepci rozvoje motorsportu a podpory národních federací, kterou prosazuje nově 

zvolené vedení Mezinárodní automobilové federace FIA. Potvrdili jsme stoupající prestiž Autoklubu 

ČR, který má možnost zastoupením ve Světové radě motorsportu aktivně se podílet na pozitivních 

změnách ve FIA. Ve FIA Central European Zone máme výsadní zastoupení, Autoklub ČR je pověřen 

vedením sekretariátu a administrace federace. A pokud zmiňuji rozvoj motorsportu, v rámci podniku 

mistrovství světa rally v Chorvatsku jsme oficiálně prezentovali náš unikátní projekt Racer Buggy pro 

děti od 4-5 let, který je základem pro jakýkoliv offroadový sport. Český vynález, nejdostupnější 

koncept autosportu pro nejmenší, chceme nabídnout Mezinárodní automobilové federaci a rozšířit 

po celém světě.  

Se začátkem jara začaly prvními kurzy v roce 2022 naše projekty v oblasti obecného 

motorismu. Ať již se jedná o START DRIVING, který je určen pro čerstvé držitele řidičských oprávnění, 

Jedu s dobou pro řidiče seniory nebo Učme se přežít pro motorkáře, o všechny je mezi motoristickou 

veřejností velký zájem a řada letošních kurzů v centrech bezpečné jízdy je už teď plně obsazena. Naše 

skvělá vizitka a dobrá zpráva pro všechny, kdo mají na srdci zvyšování bezpečnosti silničního provozu! 

Se srdečným pozdravem 

Jan Šťovíček 

prezident Autoklubu ČR 


