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Prezident Autoklubu ČR 
 

V Praze 29. června 2022 
 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

je za námi měsíc nabitý množstvím aktivit od sportovních podniků po veteránské akce. A také 

období, kdy se po covidové pauze vrací akce tam, kde dlouho nebyly. Třeba Ústecká 21, závody 

automobilů do vrchu, jezdci i diváky oblíbená technická trať se skvělým povrchem, se jela po dvouleté 

pauze. Návrat na Andrlův chlum ozdobila parádní účast jezdců a diváků, kteří vytvořili skvělou 

atmosféru. Těší mě, že velký zájem je také o disciplíny dětí a mládeže začínající s motorsportem. 

V červnu jsme tak mohli vidět vysoký počet startujících na závodech v kartingu na autodromu ve 

Vysokém Mýtě, stejně tak v miniracingu na okruzích v Písku a v Chebu, kde bylo rekordních 97 

závodnic a závodníků! Výborné ohlasy jsou na minulý víkend v jihočeské Kaplici, kde se jely evropské 

závody v kategoriích EMX 65 a EMX85 doplněné o boje mezi domácí juniorskou elitou v motokrosu. 

Třetí červnovou sobotu se na trati v Dolním Bousově konala letošní první akce Racer Buggy 

Akademie, skvělé příležitosti pro děti, které mají chuť začít s motorsportem. Pracujeme na 

budoucnosti českého motoristického sportu! 

Z úspěchů našich reprezentantů bych v tomto měsíci chtěl připomenout fenomenální úspěch 

Davida Fabiána, když jako první český jezdec v historii ovládl závod šampionátu mistrovství světa v 

kategorii Trial3. Druhou polovinu sezóny v MotoGP, kategorii Moto2 zahájil úspěšně Filip Salač, když 

už v průběhu tréninků sváděl vyrovnané boje se světovou elitou, a nakonec skončil desátý. Určitě 

příslib do dalších závodů. Nadějná motokrosařka Aneta Čepeláková byla úspěšná v seriálu mistrovství 

Evropy, i když neodjela první dva závody, v konečném pořadí skončila třináctá.  

Srdce každého fanouška rally muselo plesat, když sledoval napínavý boj nejlepších na závodě 

mistrovství republiky v Hustopečích, rozhodla až poslední rychlostní zkouška a první tři v cíli byli 

v rozestupu 11,5 sekund! Moc rád jsem se tady účastnil i setkání klubu mistrů a pozdravil se 

s legendami našeho automobilového sportu.  

Do červnového termínu se vrátila vzpomínková jízda historických automobilů 1000 mil 

československých, která už pravidelně opět startuje od našeho klubového domu, stejně jako někdejší 

stejnojmenný dálkový závod ve 30. letech minulého století. Také letos byla atmosféra v Opletalově 

ulici úžasná, a i dlouhodobý zájem médií o tuto prestižní veteránskou akci přivedl k trase mezi 

Prahou, Bratislavou a zpět nevídaný počet fanoušků. Odstartoval také letošní Pohár historických 

vozidel s kompletním kalendářem deseti podniků.  

Přeji vám krásné léto, užijte si pohodovou dovolenou. Nezapomeňte na to, že červenec je 
pomyslným vrcholem sezóny motorsportu. Srdečně vás zvu opět na světové supermoto do Vysokého 
Mýta, tradiční mistrovství světa v motokrosu v Lokti a světový šampionát superbiků v Mostě. 
V automobilovém sportu to bude hned tento víkend mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace, 
týden na to pak Rally Bohemia v Mladé Boleslavi. Spoustu bohatých sportovních zážitků!   

 

 Se srdečným pozdravem 
Jan Šťovíček 
prezident Autoklubu ČR 


