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Pane doktore, jak a proč vlastně vznikl 
Autoturist? 

Je nutno se vrátit do historie – Autoturist 
vznikl na půdě Ústředního automotoklubu, 
který navazoval na tradice Českého klubu 
automobilistů pro Království české založe-
ného v roce 1904, a následně existoval s po-
změňovanými názvy až po rok 1952. Od té 
doby se jmenuje Ústřední automotoklub – 
UAMK a pod tímto názvem působí na území 
České republiky již 64 let. Činnost klubu se 
slibně rozvíjela a mezníkem se stal rok 1928, 
kdy se tehdejší Autoklub Republiky česko-
slovenské stal členem AIT – Alliance interna-
tionale de Tourisme – Mezinárodní sdružení 
pro turistiku. Právě autokluby svým členům 
stále více poskytovaly radu a pomoc při ces-
tování nejen v jejich zemích, ale i v zahrani-
čí. V letech 1966–1968 došlo v rámci poli-
tického uvolnění k výraznému nárůstu cest 
Čechoslováků do zahraničí – auta se stávala 
dostupnější. Současně se rozvíjela spolu-

práce s kluby automobilistů v zemích, kam 
Češi vyjížděli – Bulharsko, Maarsko, Pol-
sko, NDR, Jugoslávie, ale i ÖMTC v Rakous-
ku, ADAC ve Spolkové republice Německo 
atd. Ústřední automotoklub se tehdy zabýval 
pouze motoristickým sportem, ale přibývala 
agenda pro cestovatele-motoristy. Bylo roz-
hodnuto o založení specializované cestovní 
kanceláře jménem Autoturist, která zajišo-
vala kompletní služby – ubytování, itineráře 
cesty, výjezdní dokumenty pro auto – obraz-
ně řečeno, vše se sesypalo do jedné nádoby. 
Mluvíme o době, kdy na našem území své 
služby nabízelo 9 cestovních kanceláří. Auto-
turist se držel v těsném závěsu za dominant-
ním Čedokem a letos tedy slaví jubilejní pa-
desátou sezonu, dnes již jako nejstarší česká 
cestovní kancelář v ryze českém vlastnictví.
Co nabízí Autoturist v současnosti?

Našimi klienty jsou především lidé se zá-
jem o cestování vlastní dopravou – autem, 
na motorce nebo třeba i vlakem. Naše CK 
tradičně nabízí zajištění ubytování v cílo-
vých destinacích, v Chorvatsku, Maarsku, 
Itálii, Slovinsku, stále oblíbenější je celoroč-
ně i Rakousko, Švýcarsko a Německo. Pro 
naše zákazníky připravujeme novinku – po-
byty v maarské metropoli Budapeš, kde 
je velmi příjemné spojit koupání v historic-
kých termálních lázních s nákupy, posezením 
v maarské csardě, poznáním historie Bu-
dapešti a okolí.

Samozřejmě nabízíme ve spolupráci 
s UAMK i rady na cestu, kompletní zpracová- 

ní cestovních itinerářů, možnost zakoupení 
asistenčních klubových karet, které pomáhají 
prakticky po celém světě. Vystavujeme kar-
nety CPD – Carnet de Passages en Douanne. 
Díky uvedeným kouzelným žlutým doku-
mentům mohou čeští řidiči cestovat do nej-
různějších exotických destinací. Pravidelně 
je vystavujeme pro trabantisty z klubu Dana 
Přibáně, brzy s našimi dokumenty vyjede 
i zaměstnanec ZOO v Plzni do Íránu a v létě 
mladí nadšenci – manželé Urbanovi – proje-
dou Škodou 100 Evropu a velkou část Asie. 
Stále velmi oblíbené jsou mezi našimi turis-
ty CCI karty – Camping Card International. 
Roční karta stojí jen 190 Kč a poskytuje drži-
teli karty slevu v 2500 kempech v 35 evrop- 
ských zemích. Dále zajišuje pojištění práv-
ní odpovědnosti za škodu anebo újmu na 
zdraví třetích osob na výletech, v kempech, 
hotelech nebo jiných ubytovacích kapaci-
tách. Všechny výhody spolu s držitelem kar-
ty může využít až 11 spolucestujících osob. 
Vedle organizace zájezdů nabízíme zajištění 
letenek, autobusových jízdenek, cestovní 
pojištění, zájezdy na míru – snažíme se vy-
hovět přání našich zákazníků. Jsem hrdý na 
to, že do Autoturistu si jde zařídit dovolenou 
už druhá, třetí generace rodin.
Jaký byl váš přesun z automobilového 
závodního okruhu do kanceláře?

Změna poměrů a budování silné motoris-
tické organizace po roce 1989 mne naplno 
zaměstnaly a po mnoho týdnů a snad i mě-
síců jsem často přespával ve své kanceláři. 
Nezbyl mně čas nějak tesknit po závodech, 
ačkoli můj dvacetičlenný tým patřil v té době 
po celé střední Evropě mezi špičku. Vytyčil 
jsem si ale další životní cíl – vybudovat silnou 
motoristickou organizaci s výkonnou ces-
tovní kanceláří.
Jak vzpomínáte na léta aktivního závo-
dění a co pro vás znamenalo ocenění 
Zlatý volant?

Přiznávám, že s melancholií. Jasně vnímám 
citelný rozdíl mezi námi a nynější generací. 

My jsme měli jasně dané postupy. Dnes ale 
ten, kdo má peníze, si může koupit licenci – 
bez ohledu na kvalitu řidičského umění. Vel-
mi vzpomínám na svůj tým, který pracoval 
bezvadně, chtěli jsme prostě těm za ko-
pečky ukázat, že i my z malé země umíme. 
Stále vzpomínám na perfekcionismus a vzá-
jemnou důvěru. Jen si představte, na jednu 
hodinu závodění je třeba 600 hodin práce 
servisního týmu. Zlatý volant v roce 1986 
byl pro mne absolutní vrchol, stal jsem se 
mistrem Československa a poté jsem získal 
3. místo na Mistrovství Evropy v konkurenci 
týmů, které měly ve srovnání s námi několi-
kanásobně větší rozpočet.
V roce 2015 jste se stal viceprezidentem 
FIA, jaké si kladete cíle v nové pozici?

Jen trochu na vysvětlenou – FIA je Mezi-
národní automobilová federace, která je 
známa především díky pořadatelství závodů 
F1, ale její činnost je mnohem širší. Sdružuje 
235 klubů ze 140 zemí celého světa. Já jsem 
se stal viceprezidentem pro Region 1, jenž 
sdružuje 80 států Evropy, Afriky, Blízkého 
východu a celé území bývalého Sovětského 
svazu. Jednotlivé členské kluby mají různou 
úroveň, těm méně vyspělým chceme or-
ganizačně přispět, pomoci s vybudováním 
struktury a výchovy řidičů, osobně za velmi 
důležité považuji všestranné využívání zá-
držných systémů. Zaměřuji se především na 
mezinárodní koordinaci otázek bezpečnosti 
silničního provozu.
Jaké máte mimo motorismu koníčky?

Jako malý kluk jsem hltal knihy Artura Ran-
someho o partě kluků a holek, kteří tráví 
léto na plachetnici Vlašovka, a snil jsem, 
že i já se budu plavit na své lodi. Složil jsem 
kapitánské zkoušky a nyní si to řádně vy-
chutnávám – pokud vyjde čas. Je to úplně 
jiná dimenze života, povznášející, kdekoli na 
zeměkouli je úplně jiný pohled z lodi na břeh 
a z břehu na lo. 

Za rozhovor děkuje Ivana Masáková
Foto: archiv JUDr. Vaníčka

Před 50 lety byla založena specializovaná česká cestovní kancelář pro motoristy – 
Autoturist, která vznikla na půdě Ústředního automotoklubu, UAMK. Pozvání naší 
redakce přijal host nadmíru povolaný – prezident UAMK a předseda představen-
stva cestovní kanceláře Autoturist JUDr. Oldřich Vaníček, bývalý vynikající automo-
bilový závodník, držitel Zlatého volantu z roku 1986.

Osobnost cestovního ruchu – 
prezident UAMK JUDr. Oldřich Vaníček

Zleva JUDr. Oldřich Vaníček a  pilot  Formule 1 Micha-
el Schumacher při návštěvě Prahy


