
Miroslav Adámek 

Miroslav Adámek se narodil 18. 8. 1939, celý život prožil v pražských Modřanech. Jeho jméno 

je v automobilové branži pojmem. Je držitelem titulu „Zasloužilý mistr sportu“, je držitelem 

Zlatého volantu a Zlaté závodnické spony. Pro běžné automobilisty je spojeno zejména se 

stejnojmenným autoservisem, který v Modřanech poskytuje služby již několika generacím 

motoristům. Původní autodílnu založil již v roce 1934 jeho otec František Adámek. I přes 

německou okupaci a následné znárodnění komunisty si rodina Adámků udržela vedoucí 

postavení v autoservisu. V roce 1966 byla díla rozšířena a dostavěna do dnešní podoby. 

V tradici, od roku 1991, pokračuje právě Miroslav Adámek. Během svého života dosáhl 

úspěchů nejen v podnikání, ale i v závodech do vrchu a na okruzích v Čechách i po Evropě.  

Mládí prožil ve starých Modřanech v autodílně. Za druhé světové války pomáhal otci při 

opravách německých aut. Za volantem seděl poprvé v sedmi letech. V devíti letech dostal 

krásný dárek – otec mu postavil opravdové funkční autíčko Freda (podle Františka Adámka). 

Mělo Sachs motor a 8 rychlostí a umožňovalo pohodlnou jízdu pro dvě osoby. Podnikal s ním 

rád výlety a jezdil s ním i do školy. Tedy do doby, než přišel zákaz od četníků. V té době 

neměl přirozeně ještě řidičské oprávnění. 

V roce 1954 se vyučil nástrojařem. Jako syn živnostníka nemohl studovat. Živil se tedy jako 

nástrojař a přivydělával si v autoservisu. V roce 1964 přišla nabídka do autoservisu na 

opravování vozů NSU a tím začala spolupráce, která poznamenala jeho celý život. S vozy NSU 

začal závodit a dosáhl největších sportovních úspěchů. V závodech Intersérie měl přezdívku 

“Rudej ďábel” - byl to jediný jezdec z východního bloku. 

V současné době prodává Auto Adámek vozy Škoda a zajišťuje pro ně kompletní záruční a 

pozáruční servis. Provozuje autorizovaný servis značky Volkswagen a Ford. Budoucnost 

podnikání v automobilovém odvětví vidí v návratu kvalitních rodinných firem. Tedy 

servisních techniků, kteří zákazníkovi vždy ochotně pomohou, a zákazník jim důvěřuje. 

  


