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Prezident Autoklubu ČR 
 

V Praze 1. února 2023 

 

 

Vážení přátelé motorismu, milí autoklubáci, 

začátek roku je spojen s vrcholícími přípravami na novou sezónu. Finalizují se kalendáře, 

publikujeme ročenky automobilového a motocyklového sportu s aktuálními informacemi, 

předpisy a řády pro sezónu 2023. Prostřednictvím Informačního systému Autoklubu ČR byl 

spuštěn systém vydávání licencí, postup při žádosti je obdobný jako v loňském roce, nedochází 

k výrazným změnám ve struktuře licencí. Nadále se také u vybraných licencí požaduje splnění e-

learningového testu, který se v minulých letech osvědčil. Pokud si už postup z loňska 

nepamatujete, nebo o licenci žádáte poprvé, nemusíte mít obavy, jednoduše to zvládnete s 

podrobnými návody k použití Informačního systému. 

Tradičně vypisujeme seriály národních šampionátů a přeborů republiky v mnoha 

disciplínách motorsportu. Jejich vysoká kvalita by nebyla možná bez všech organizátorů a 

pořadatelů, kteří se na jejich úspěšném konání podílejí. Patří jim velké poděkování a uznání, 

přispívají tak k dobrému jménu našeho motorsportu v zahraničí a zvyšování povědomí České 

republiky coby pořadatelské velmoci ve světovém měřítku. Všichni tak mají zásluhu na 

nejvýznamnějším počinu na poli domácího motorsportu za několik posledních dekád – letos se 

u nás pojede mistrovství světa v rally, soutěž pořádáme společně s autokluby z Německa a 

Rakouska. Před několika dny jsme podepsali smlouvu o zřízení společnosti Central European 

Rally Event GmbH, která bude mít závod na starosti, se zastoupením všech pořadatelských 

federací. Program na našem území chceme pojmout jako oslavu motorsportu a spojit ji s dalšími 

doprovodnými akcemi. Věřím, že Central European Rally přiláká velkou pozornost nejen 

domácích fanoušků, ale i příznivců ze zahraničí. Česká strana do společnosti dává své 

pořadatelské know-how, více než polovina trati rally se odjede u nás. Naším cílem je pokrytí 

nákladů z příjmů, výhledy jsou optimistické. Už teď je ze strany potenciálních obchodních 

partnerů o světový podnik v rally velký zájem, stejně tak o vstupenky mezi příznivci.  

 Také v tom letošním roce se budeme muset vypořádat s klesající ekonomikou a růstem 

cen. Pro nás je zásadní problematika klubového domu, zvýšení nákladů je enormní a výrazným 

způsobem zasahuje do provozu celého Autoklubu ČR. Záležitostí se zabývá Prezídium Autoklubu 

ČR, na příštím zasedání budou projednány možnosti řešení.  

 V oblasti obecného motorismu budeme samozřejmě pokračovat v realizaci projektů 

zaměřených na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tak například v rámci projektu 

Systémové vzdělávání řidičů zdravotnických záchranných služeb proškolíme na polygonech a v 

monitorovaných jízdách v běžném provozu další stovky záchranářů. Máme radost, že účastníci 

kurzy hodnotí velmi kladně a jsou pro ně jednoznačným přínosem. 

  

Se srdečným pozdravem 
Jan Šťovíček 
prezident Autoklubu ČR 


