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Prezident Autoklubu ČR 
 

V Praze 31. října 2022 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

včera vyvrcholily finálními boji FIA Motorsport Games 2022, motorsportová olympiáda pod 

křídly Mezinárodní automobilové federace. Vrcholné světové klání a oslava motoristického sportu, 

akce, která se připravovala řadu let, aby ji po prvním ročníku v roce 2019 přerušila až do letoška 

covidová pandemie. O to více jsme se připravovali a do Francie poslali desetičlenný reprezentační tým 

s ambicí nejen se zúčastnit, ale i podat na hrách motorsportu co nejlepší výkony. A povedlo se nám 

získat dvě medaile, přitom další byly na dosah. V konkurenci dvaasedmdesáti zemí jsme tak obsadili 

vynikající osmé místo! Děkuji všem za skvělou reprezentaci, náš tým prokázal, že Česká republika patří 

mezi velmoci motorsportu.  

Letošní domácí sezóna se nachyluje ke svému závěru. Připravují se slavnostní vyhlašování 

výsledků v jednotlivých disciplínách a pracuje se už na kalendářích závodů v příštím roce. Na 

mezinárodním poli ještě dobíhají některé seriály, třeba mistrovství světa silničních motocyklů končí až 

teď o víkendu. Náš reprezentant a člen ACCR Czech Talentu Filip Salač zaznamenal v kategorii Moto2 

začátkem října v Thajsku skvělé druhé místo. Po patnácti letech máme mistra Evropy v nejelitnější 

kategorii autokrosu SuperBuggy, gratuluji dalšímu členu našich nadějí motorsportu, Petru Nikodémovi! 

Juniorským mistrem Evropy v supermotu se stal Matěj Kokeš. Historicky první medaili v mistrovství 

světa ve Flat Tracku pro Českou republiku, a to bronzovou, získal svými skvělými výkony Ervín Krajčovič. 

Výsledkově úspěšný rok české ploché dráhy završil Jan Kvěch stříbrnou medailí v závodech mistrovství 

světa juniorů. 

První listopadovou sobotu se bude konat výroční schůze Klubu závodníků veteránů, který 

sdružuje legendy našeho motoristického sportu a patří mezi největší pobočné spolky Autoklubu ČR. 

V do posledního místa zaplněném Smetanově sále klubového domu poblahopřejeme více než třem 

desítkám jubilantů, kteří letos slaví 80 a více let. Moc si vážíme nejen jejich výsledků v minulosti, ale 

také přínosu pro současnost motorsportu, který staví na úspěšné tradici. Stejně tak s nesmírným 

uznáním oceňujeme, že jsou členové Klubu závodníků veteránů stále aktivní, zajímají se o dění a 

pravidelně se v Autoklubu ČR scházejí.  

V rámci Prague Car Festivalu na výstavišti v Letňanech proběhl slavnostní akt uvedení královny 

volantu Elišky Junkové do Síně slávy Mezinárodní federace historických vozidel FIVA. Pamětní cenu 

převzala vnučka a vnuk legendární závodnice, paní Markéta Šonková a pan Jiří Junek. Význam 

slavnostního aktu podpořila účast generálního sekretáře FIVA pana Mollara a paní von Oppenheim, 

jedné z porotkyň Síně slávy FIVA. Jejich projevy mi připomněly, jak značné mezinárodní renomé má 

stále Eliška Junková. Pro nás je závazkem dále pečovat o její odkaz a připomínat Elišku dnešní generaci.  

Jednou z novinek našich aktivit na poli zvyšování bezpečnosti silničního provozu je účast týmu 

Autoklubu ČR v evropském finále dopravní cyklistické soutěže ETEC, kterou pořádá Mezinárodní 

automobilová federace FIA. V rámci konkurence z 19 zemí se umístil na krásném šestém místě. 

Se srdečným pozdravem 
Jan Šťovíček 
prezident Autoklubu ČR 


