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Prezident Autoklubu ČR 
 

 
V Praze 30. září 2022 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

i se začátkem podzimu letošní sezóna motorsportu zdaleka nekončí. V právě končícím měsíci 

byl u nás každý víkend nabitý zajímavými závody. Z těch nejvýznamnějších bych určitě připomněl 

legendární Zlatou přilbu Pardubice, nejstarší plochodrážní závod na světě. Také letos se ochozy 

svítkovského stadionu v neděli zaplnily tisícovkami diváků, ale slušná návštěva tady byla i v pátek na 

finále mistrovství Evropy jednotlivců a v sobotu na závod mistrovství světa ve Flat Tracku a juniorskou 

Zlatou stuhu v ploché dráze. A k radosti fanoušků dosáhli čeští reprezentanti výborných výsledků. Ervín 

Krajčovič jako vůbec první český jezdec se ve světovém šampionátu ve Flat Tracku dostal na stupně 

vítězů, když obsadil druhé místo. Junior Daniel Klíma byl ve Zlaté stuze třetí. V nejsledovanějším závodě 

pardubického víkendu – Zlaté přilbě – obsadil Václav Milík jen těsně za vítězem druhou příčku. Ve 

stejném termínu se historicky poprvé jel u nás Pohár národů v sajdkárkrosu a quadech. Skvěle 

připravená trať v Kramolíně nabídla skvělé souboje v obou kategoriích. Velmi mě těší, že jsme 

v Pardubicích i v Kramolíně mohli přivítat nově zvoleného prezidenta FIM Europe Michala Sikoru, který 

oba podniky vysoce hodnotil. Při této příležitosti k nám přijeli také prezidenti dalších národních 

motocyklových federací a byla to skvělá příležitost ukázat vysokou úroveň českých pořadatelů. 

Na mezinárodní úrovni nám udělali velkou radost trialisté, když po čtyřech letech zvítězili 

v Mezinárodní trofeji na Trialu národů. Obrovské zkušenosti získal Julius Mikula v týmu FIM Europe na 

Motokrosu národů v USA. Progres ve své první sezóně v kategorii Moto2 mistrovství světa silničních 

motocyklů zaznamenal Filip Salač, člen ACCR Czech Talent Teamu, když minulý víkend zajel v Japonsku 

solidní desáté místo. Další člen našeho týmu nadějí Petr Trnka vybojoval v závodech do vrchu titul 

vicemistra Evropy. Skvěle našlápnuto má v mistrovství Evropy v autokrosu Petr Nikodém, držme mu 

palce do posledního závodu šampionátu. A koncem října také české výpravě na FIA Motorsport Games, 

motorsportové olympiádě, která se bude konat ve Francii.  

Vedle motorsportu pokračovala také sezóna v dalších činnostech a aktivitách Autoklubu ČR. 

Poslední podnik ve Fryštáku má za sebou desetidílný Pohár historických vozidel. Druhý zářijový víkend 

se konal Memoriál Jiřího Bergra, soutěže v ručním ovládání automobilů handicapovaných motoristů. 

Autoklub ČR jsme představili na Spolkovém dnu Prahy 1. A pokračovaly také naše aktivity na poli 

zvyšování bezpečnosti silničního provozu spojené i s působením ve funkci krajského koordinátora 

BESIP, kterou vykonáváme pro hlavní město Praha. Do finiše míří vyhodnocení letošního testu 

pneumatik pro zimní sezónu, který Autoklub ČR pravidelně přináší motoristické veřejnosti. 

Na základě dobré zkušenosti z letošního roku, kdy se výroční konference konala kvůli 

covidovým opatřením místo vloni na podzim až v dubnu, Prezídium Autoklubu ČR jednomyslně 

odsouhlasilo, že i ta příští se uskuteční na jaře 2023. Shodujeme se v tom, že tento termín je vhodnější 

pro komplexnější hodnocení uplynulé sezóny a přesnější plánování té příští.  

Se srdečným pozdravem 
Jan Šťovíček 
prezident Autoklubu ČR 


