
Při vyhlašování celkových výsled-
ků pátého ročníku seriálu udě-
lili pořadatelé seriálu i „Cenu 
pro nejúspěšnějšího účastní-
ka seriálu BIG SHOCK! CUP“. 
Do hodnocení této ceny budou 
započítávány body za pořadí 
v jednotlivých závodech bez roz-
dílu tříd. Body se započítávají jak 
jezdci, tak spolujezdci, započítá-
no bude pouze pořadí za účast 
v závodech v mistrovských extra 
třídách. Cena bude vyhlašována 
vždy na konci každého ročníku. 
Za loňský rok byla „Cena pro nej-
úspěšnějšího účastníka“ udělena 
Janu Linkovi z Hradce Králové 
(za pět let absolvoval 22 závodů 
a získal 633 bodů).

Ale vraťme se do současnosti. 
Šestý ročník seriálu byl zahá-
jen prvním závodem, který byl 
odstartován v sobotu 4. května 
(4. - 5. 5. 2013) v Praze Horních 
Počernicích, v areálu HUMMER 
Centra D11. Pořadatelem seriálu 
je opět AGENAS TEAM autoklub 
v AČR Javorník pod vedením 
Oldřicha Janků, který je také ředi-
telem celého seriálu BIG SHOCK! 
CUP. Stejně jako v loňském roce 
rozšířili pořadatelé i v letošním 
ročníku startovní pole o posádky 
tzv. „volné třídy“. 
Volné třídy jsou určeny pro začí-
nající závodníky a všechny ostat-
ní zájemce z řad široké veřejnosti 
vlastnící osobní automobily pro 

jízdu do terénu, kteří si zatím 
netroufají na ostrý závod v extra 
třídách, ale chtějí si své řidičské 
umění a jízdu v terénu vyzkoušet 
v opravdovém závodu. Pořadate-
lé tím chtějí vytvořit podmínky pro 
organizované ježdění v lokalitách 
k tomu určených a zabránit tak 
volnému a neorganizovanému 
ježdění ve volné přírodě. Závo-
du ve volných třídách se může 
zúčastnit kdokoliv. Podmínkou 
účasti je registrované vozidlo, tj. 
vozidlo s platnými registračními 
značkami a zaplaceným povin-
ným ručením. Další podmínkou 
je motoristická přilba schválená 
pro provoz na pozemních komu-
nikacích. O tom, že o volné třídy 

…a začínáme. Rozprava před 
prvním závodem 2013
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BIG SHOCK! CUP 2013
zaèalo se v Praze

Seriál Mistrovství České republiky v off road tech trialu BIG 
SHOCK! CUP 2013 vstoupil v letošním roce do svého již šes-
tého ročníku. Za uplynulých pět ročníků se odjelo celkem 23 
závodů, kterých se účastnilo 290 účastníků. Všech třiadvaceti 
závodů se zúčastnil pouze jediný závodník, Tomáš Janků z AGENAS TEA-
Mu autoklubu v AČR Javorník.



je zájem hovoří účast posádek na 
prvním letošním závodu v Praze, 
kam přijelo deset posádek do vol-
ných tříd. 
V mistrovských extra třídách se 
na start postavilo celkem šestnáct 
posádek, nejvíce opět ve třídě O3, 
vozidla s největším rozvorem, kde 
se jich registrovalo osm.

1. závod VI. ročníku - sobota
Páteční přípravu závodiště pro-
vázel déšť, který značně ovlivnil 
povrch areálu, což pořadatelé 
svým způsobem přivítali. Blátivý 
a kluzký povrch totiž předurčoval, 
že závod by mohl být velmi zají-
mavý. A hned první sobotní sekce 
tuto domněnku pořadatelů potvr-
dily. Snad největší drama závodu 
se odehrálo v první sekci v mis-
trovské extra třídě O2. První pozi-
ci na startu si vylosoval Jan Linek 
s novým spolujezdcem Václavem 
Vejvodou (startovní číslo 206) 
a hned v první sekci skončili se 
svým Suzuki Samurai Long na 
boku. Třetí do sekce odstartovali 
Jiří Müller s Václavem Vejvodou 

(210), kteří v první sekci předvedli 
kotoul přes střechu. Obě kolizní 
situace opět potvrdily, že zpřís-
něné bezpečnostní požadavky 
na vozidla zavedené od roku 
2012 nebyly zbytečné. Nikomu 
z posádek se nic nestalo. Vozidla 
„karamboly“ přežila také a tak obě 
posádky pokračovaly dál v závo-
du.

Ani v extra třídě O1 nezačal závod 
šťastně pro obhájce titulu Vladimí-
ra Müllera s Romanem Kocinou 
(105). Hned v první sekci chyt-
li „mlíko“ a byli diskvalifikovaní. 
Svoji formu a umění ale potvrdili 
hned v druhé sekci, kterou s pře-
hledem vyhráli. Skutečnost, že to 
letos opět myslí s titulem vážně 
potvrdili v dalších sobotních sek-
cích, když ve všech zvítězili. A tak 
v průběžném pořadí byli po sobo-
tě na prvním místě s náskokem 
17 bodů před druhou posádkou, 
bratry Romanem a Petrem Malý-
mi (111), a s náskokem 21 bodů 
před třetími, manželi Alešem 
a Lenkou Svobodovými (120).

Obdobná situace se odehrála 
v extra třídě O2. Jan Linek (206) 
potvrdil, že loňský titul nezískal 
náhodou. S novým spolujezdcem 
Václavem Vejvodou, po kolizi 
v první sekci, dalších šest sobot-
ních sekcí vyhráli a po sobotě byli 
zaslouženě v průběžném pořadí 
na prvním místě s náskokem 21 
bodů před Romanem Kaštov-
ským a Lukášem Havlíkem (233). 
Třetí posádkou ve třídě O2 v prů-
běžném pořadí byli po sobotě 
manželé Martin a Anna Müllero-
vi (205), kteří ztráceli na druhou 
posádku devět bodů.
Úplně jiná situace je v extra tří-
dě O3. V této třídě je výkonnost 
posádek vyrovnaná a tak na prv-
ním místě může být kterákoli ze 
startujících. Překvapením pro 
pořadatele i posádky byla neú-
čast na prvním závodu obhájce 
titulu z loňského roku, Daniela 
Ollého s Janem Kaspříkem. Ale 
ani v extra třídě O3 nezačal závod 
pro všechny posádky šťastně. 
Smůlu měly hned dvě posád-
ky, Pavel Kvasnica se synem 

První pozici na startu si vylosoval Jan Linek s novým spolujezdcem Václavem Vejvodou (206) 
a hned v první sekci skončili se svým Suzuki Samurai Long na boku

Obhájci titulu Vladimír Müller a Roman Kocina 
(105) nenašli v Praze přemožitele

Milan Velechovský a Martin Světík (301) dojeli 
v Praze na čtvrtém místě
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Lukášem (305) a Petr Kvasnica 
s Tomášem Vejlupkem (315). Obě 
posádky jedou jako dvojposádka 
na jednom vozidle a to odmítlo 
ještě před startem do první sek-
ce poslušnost. Přestalo pracovat 
benzinové čerpadlo. Kvasnicovi 
se ale nevzdávají. Celou sobo-
tu strávili sháněním náhradních 
dílů a opravou svého závodního 
vozu. A tak se v sobotu bojovalo 
bez nich. Ještě večer nebylo jisté, 
zda se postaví v neděli na start. 
Posádka Luděk Hladík s Vladi-
mírem Holanem (377) – ti si pro 
letošní ročník vyměnili pozice 
ve vozidle – ukázala, že změna 
vedla ku prospěchu. Dokázala, 
že na schopnostech spolujezdce 
velmi závisí výkon posádky a je 
umocněn i zkušeností spolujezd-
ce s ovládáním vozidla. V prvních 
dvou sekcích tato posádka s pře-
hledem zvítězila. Ale v této třídě je 
to jako na houpačce, ve třetí sekci 
skončila čtvrtá. 
V sobotních sekcích se na prv-
ních místech vystřídaly celkem 
čtyři posádky. Překvapením byli 
nováčci závodu Jaroslav Tobola 
a Roman Böhm (303), kteří 
v sobotu vyhráli tři sekce a v prů-
běžném pořadí po sobotě byli na 
prvním místě s náskokem sedmi 
bodů, před druhou, Tomáš Janků / 
Petr Lukeš (399), i třetí posádkou, 
Luděk Hladík / Vladimír Holan 
(377). Posádky na druhém a třetím 
místě dosáhly shodně 138 bodů 
a o lepším umístění rozhodovaly 
trestné body. Technické potíže 
s vozidly se nevyhnuly ani dalším 
posádkám této třídy. Tomáš Janků 
s Petrem Lukešem (399) museli 
řešit problém řazení a Rostislav 
Podrazil se Zdeňkem Charvá-
tem (333) museli měnit poloosu. 
V rámci doprovodného programu 
připravili pořadatelé i závod v off 
road tech trialu pro RC modely, 
rádiem řízené modely aut do teré-
nu, Axial Wraith. V sobotu však 
byl závod RC modelů po dohodě 

Třetí do první sekce odstartovali Jiří 
Müller s Václavem Vejvodou (210), 
kteří v první sekci předvedli kotoul 
přes střechu



soutěžících s pořadateli pro déšť 
zrušen.

Neděle
V neděli se očekával zejména 
souboj posádek v mistrovské ext-
ra třídě O3. Po celodenní sobotní 
snaze zprovoznit závodní vůz se 
to Kvasnicům povedlo a do neděl-
ních bojů obě posádky na voze 
Nissan Terrano, známém jako 
„Adéla II“, nastoupily.

Ale popořadě. V mistrovské extra 
třídě O1 bylo o vítězné posádce 
rozhodnuto již v sobotu. Nicméně 
Vladimír Müller s Romanem Koci-
nou (105) pokračovali v suverén-
ním výkonu a všechny nedělní 
sekce opět s přehledem vyhráli. 
V této třídě se bojovalo ale tvr-

dě o druhé místo. Aleš a Lenka 
Svobodovi (120), po sobotě třetí, 
ztráceli čtyři body na druhé bratry 
Malíkovi (111). Romanovi a Petro-
vi Malíkovým se v neděli nedařilo. 
Po prvních dvou sekcích se jejich 
náskok snížil na jeden bod a nako-
nec se to Alešovi a Lence Svobo-
dovým (120) podařilo a vybojovali 
celkově druhé místo s náskokem 
čtyř bodů před Romanem a Pet-
rem Malíkovými (111). 
V neděli, v mistrovské extra třídě 
O2, už Jan Linek s Václavem Vej-
vodou (206) nebyli tak suverénní 
jako v sobotu, ale přesto vedení 
v této třídě s přehledem udrželi až 
do konce závodu. Nedařilo se Mar-
tinovi a Anně Müllerovým (205), 
a tak své třetí místo ze soboty 
přenechali Jiřímu Müllerovi s Vác-
lavem Vejvodou (210).
Jak už bylo uvedeno, největší 

drama bylo očekáváno v mistrov-
ské extra třídě O3. A očekávání 
se opět potvrdilo. Posádky na 
druhém a třetím místě ze soboty, 
Tomáš Janků s Petrem Lukešem 
(399) a Luděk Hladík s Vladimí-
rem Holanem (377), zabojova-
ly a bylo zřejmé, že boj o první 
místo bude velmi vyrovnaný. Po 

Tomáš Janků a Petr Lukeš 
(399) bojují s vodou a blátem

Luděk Hladík s Vladimírem Holanem (377) před-
vedli v Praze perfektní výkon a závod vyhráli

Ve volné třídě O6 s přehledem vyhráli Peter 
Viazanička s Martinem Plhákem, snad největší 
vůz ve startovním poli

Vladimír Müller a Roman Kocina (105) zase potvrdili, že to s titu-
lem opět myslí vážně

Bohumil Bořecký a Jiří Černý 
(102) v Praze bojovali, ale sta-
čilo to „jen“ na čtvrté místo
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prvních dvou nedělních sekcích 
se „sobotní pořadí“ nezměni-
lo, ale rozdíl mezi prvními třemi 
posádkami už byl pouhý jeden 
bod. Poslední dvě sekce se však 
Jaroslavu Tobolovi s Romanem 
Böhmem (303) vůbec nepovedly 
a nakonec se „propadli“ na třetí 
místo v celkovém pořadí závodu. 
Vítězem prvního závodu se tak 
stali Luděk Havlík s Vladimírem 
Holanem (377) s jednobodovým 
náskokem před Tomášem Janků 
s Petrem Lukešem (399). 
V neděli si zajezdily off road tech 
trial i RC modely. Pro účastníky 
této třídy to bylo úplně něco nové-
ho. Snad největším oříškem pro 

závodníky byla pravidla. A jízda 
v „mini sekci“ s „mini brankami“ 
s rádiem řízeným modelem neby-
la vůbec jednoduchá. Závodní-
ci museli dávat pozor nejen na 
pohyb svého modelu a správný 
směr pro projetí branek (což byl 
asi největší problém), ale také 
aby si nerozšlapali branky. Vítě-
zem této třídy se nakonec stal 
Jaromír Špánek před Tomášem 
Kohoutem a Michalem Pálou.

Účast ve volných třídách opět 
potvrdila, že zájem o volné třídy 
neustále stoupá. Ve třídě O4 star-
tovaly čtyři posádky, ve třídě O5 
jedna a ve třídě O6 celkem pět 
posádek. Posádky volných tříd 
absolvovaly závod v sekcích spo-
lečně pod dohledem mistra Čes-
ké republiky v off road tech trialu 
a manažera seriálu BIG SHOCK! 
CUP 2013 Davida Janků, který 
nejenom jízdy posádek v sekcích 
hodnotil, ale také radil posádkám, 
jak nejlépe zvládat nástrahy teré-
nu a jízdu v něm. A bez nadsázky 
můžeme říct, že si závod posádky 
užily.
První závod letošního šestého 
ročníku seriálu BIG SHOCK! CUP 
2013 Mistrovství České republiky 
v off road tech trialu je za námi. 
První letošní závodní víkend, 
přestože se uskutečnil v květnu, 
provázelo doslova aprílové poča-
sí. Posádky, pořadatelé, komisaři 
i diváci si užili deště, bláta, větru, 
chladna, sluníčka i tepla. Zkrát-
ka, počasí se střídalo jako na 
houpačce. Ale závodu to jenom 
prospělo. Bláto a kluzký terén 

udělaly sekce velmi náročnými 
a zajímavými. Byl to náročný, ale 
pohodový závod!

Seriál pokračuje druhým závo-
dem, který se uskuteční v termí-
nu 8. a 9. června 2013 v Mohel-
nických lomech u Křemačova. 
Záštitu nad závodem v Mohelnici 
převzala starostka města Mohel-
nice Mgr. Jana Zwyrtek Hamplo-
vá. Více informací k pražskému 
závodu i k celému seriálu najdete 
na oficiálních stránkách seriálu 
www.bigshockcup.cz.  

J.P.
Foto: Jan Mýlek

Armáda pohárů čeká na své 
nové majitele

Jaromír Špánek vyhrál třídu 
RC aut

Pavel Kvasnica s Lukášem Kvasnicou (305) pro 
poruchu svého vozu nastoupili do závodu až 
v neděli

Roman Kaštovský a Lukáš Havlík (233) vybojo-
vali v Praze druhé místo

V rámci doprovodného progra-
mu připravili pořadatelé 
i závod v off road tech trialu 
pro RC modely automobilů

V náročných sekcích to neměli 
jednoduché ani komisaři
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VÝSLEDKY 1. závodu

Mistrovská extra třída O1 – rozvor od 1900 do 2299 mm
poř. číslo jezdec     
1.  (105) Vladimír Müller  
2.  (120) Aleš Svoboda    
3.  (111) Roman Malík    
4.  (102) Bohumil Bořecký  
Mistrovská extra třída O2 – rozvor od 2300 do 2549 mm
1.  (206) Jan Linek       
2.  (233) Roman Kaštovský 
3.  (210) Jiří Müller    
4.  (205) Martin Müller    
Mistrovská extra třída O3 – rozvor od 2550 mm
1.  (377) Luděk Hladík 
2.  (399) Tomáš Janků  
3.  (303) Jaroslav Tobola   
4.  (301) Milan Velechovský
5.  (369) Jaroslav Kryštůfek
6.  (333) Rostislav Podrazil  
7.  (315) Petr Kvasnica   
8.  (305) Pavel Kvasnica    
Volná třída O4 – rozvor od 1900 do 2299 mm
1.  (405) Ondřej Frank    
2.  (401) Jaroslav Pelcl  
3.  (404) Tomáš Paltz    
4.  (403) Luboš Kovárník   
Volná třída O5 – rozvor od 2300 do 2549 mm
1.  (511) Tomáš Horníček    
Volná třída O6 – rozvor od 2550 mm
1.  (602) Peter Viazanička  
2.  (607) Jiří Zvěřina      
3.  (609) Denis Dvořák    
4.  (606) Vladimír Plaček   
5.  (604) Eliška Šmídová 
Doplňková třída – RC modely (závod jednotlivců)
1.  (701) Jaromír Špánek     
2.  (702) Tomáš Kohout   
3.  (704) Michal Pála      
4.  (703) Miloslav Pála       

spolujezdec      
Roman Kocina  
Lenka Svobodová
Petr Malík    
Jiří Černý      

Václav Vejvoda   
Lukáš Havlík    
Václav Vejvoda   
 Anna Müllerová 

Vladimír Holan  
Petr Lukeš     
Roman Böhm   
Martin Světík   
Petr Lukeš     
Zdeněk Charvát  
Tomáš Vejlupek 
Lukáš Kvasnica   

Petr Hrabánek 
Petr Cingr        
Petr Harbánek  
Eduard Bukáček

Lucie Parmová  

Martin Plhák   
Michal Lusk     
Daniela Nečasová  
Aleš Sirotek     
Martin Plhák   

                           

vozidlo            
Suzuki Samurai  
Suzuki Samurai  
Suzuki Samurai   
Suzuki Samurai  

Suzuki Samurai Long 
Jeep Wrangler   
Nissan Patrol    
Nissan Patrol   

Jeep Cherokee   
Jeep Cherokee   
Jeep Cherokee  
Jeep Cherokee 
Jeep Cherokee   
Jeep Cherokee Eagle
Nissan Terrano    
Nissan Terrano   

Suzuki Samurai   
Suzuki Vitara     
Suzuki Samurai    
Daihatsu Wildcat  

Jeep Wrangler    

Toyota Hilux     
Jeep Cherokee    
Jeep Grand Cherokee 
Nissan Patrol     
Nissan Patrol  

Axial Wraith    
Axial Wraith  
Axial Wraith    
Axial Wraith    

místo   
Škvorec  
Kelč      
Archlebov  
Sobůlky   

Hradec Králové  
Radkov      
Praha     
Praha   

Neratovice  
AGT Javorník  
Sedlnice    
Sadská 
Beroun   
Brno  
Rouchovany 
Brno     

Děčín    
Škvorec  
Úvaly   
Chrast   

Rapotín   

Černá Voda
Rosice     
Praha   
Sibřina 
Litomyšl  

Praha  
Praha   
Praha   
Praha   

body
316  
278
274 
268 

268 
255 
239 
234

208
207
205
201
188 
178
170
169

192
175 
175
172

200 

152 
146 
138 
130
122

75
74
69
66

tr. body
530

2241
2556
3290

830
922

1903
2190

2130
1794
1636
1805
2525
3357
4879
4921

260
824

1084
1145

185

412
383
860

1248
3283

456
634

1363
1313

Vítězné posádky extra třídy O1

Vítězné posádky extra třídy O2

Vítězné posádky extra třídy O3

Vítězné posádky volné třídy O4

Vítězné posádky volné třídy O5

Vítězné posádky volné třídy O6


