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Prezident Autoklubu ČR 
V Praze 4. ledna 2023 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

poslední měsíc v roce přináší tradičně řadu slavnostních vyhlašování výsledků skončené 

sezóny motorsportu v řadě disciplín. Velkou radost nám na mezinárodní úrovni udělal autokros. 

Byl jsem hrdý, že na slavnostním předávání cen Mezinárodní automobilové federace FIA v Boloni 

přebírali čeští reprezentanti několik cenných trofejí. Velký aplaus si zasloužil mistr Evropy v 

nejvyšší divizi SuperBuggy Petr Nikodém. Další evropské zlato získal v JuniorBuggy Arnošt Florián, 

jehož na stupních vítězů doplnili další naděje naší tradičně úspěšné disciplíny, Daniel Pytloun a 

Filip Duřt. Trofej za třetí příčku mezi nejmladšími jezdci v CrossCar Academy, novém projektu 

FIA, získal Stanislav Brousek. Bylo mi ctí převzít na závěr vyhlašování pohár za vítězství České 

republiky v Poháru národů, děkuji našim autokrosovým reprezentantům za skvělé výkony. A 

ještě jednou gratuluji Janu Černému, který v rallykrosu, divizi Euro RX3 vyjel evropský bronz a 

v rally WRC3 pak stříbrnou medaili.  

Ještě v prosinci jsme spustili přípravu na sezónu 2023. Jsou zveřejněny předběžné 

kalendáře motoristického sportu a v informačním systému už jsou k dispozici formuláře pro 

získání licence. Před dokončením jsou práce na přípravě ročenek pro automobilový a 

motocyklový sport. Jak už je tradicí, první měsíc v roce patří Rally Dakar, která díky dlouholeté 

tradici úspěchů českých posádek přitahuje pozornost nejen fanoušků motorsportu, ale i široké 

veřejnosti. Letos se našim reprezentantům zatím daří, držme jim pěsti! 

Víte, že Autoklub České republiky v posledních letech posílil své postavení v rámci 

mezinárodních federací. Zastoupením ve Světové radě motorsportu FIA jsme získali možnost 

podílet se na vývoji a směřování automobilového sportu. V závěru roku 2022 došlo k dalšímu 

významnému diplomatickému úspěchu. Stál jsem u dohody Jorgeho Viegase, prezidenta 

Mezinárodní motocyklové federace FIM a prezidenta Mezinárodní automobilové federace FIA 

Mohammeda Ben Sulayema o ustavení koordinačního výboru mezi FIM a FIA. Poprvé v historii 

tak vzniká oficiální orgán koordinace obou světových federací motoristického sportu a 

pomyslného mostu, který bude řešit společné otázky, například homologaci okruhů, bezpečnost 

a medicínské otázky, ochranu životního prostředí, inkluzi a diverzitu. Byl jsem pověřen 

ustavením a řízením tohoto koordinačního výboru, je to určitě velká příležitost pro zviditelnění 

Autoklubu ČR v mezinárodním měřítku. 

V den mikulášské nadílky jsme se podíleli na oficiálním představení nového dopravního 

hřiště před ministerstvem dopravy. I letos budeme realizovat projekty na poli zvyšování 

bezpečnosti silničního provozu a prevence dopravních nehod. Při této příležitosti musím zmínit 

významného hosta, jehož jsem v klubovém domě přijal těsně před koncem roku. Byl jím Jorge F. 

Delgado, nový prezident FIA Region I pro Evropu, Střední východ a Afriku, zároveň člen Světové 

rady pro automobilovou mobilitu a cestovní ruch FIA.  

Přeji všem do nového roku všechno nejlepší, hlavně zdraví! 
Se srdečným pozdravem 
Jan Šťovíček 
prezident Autoklubu ČR 


