
Mohelnické lomy u Křemačova 
jsou u nás jednou z nejlepších 
lokalit pro trial, a to jak pro trucky, 
tak offroady. V důsledku deštivé-
ho počasí, které závodu předchá-
zelo, byl povrch značně blátivý. 
Pořadatelé připravili pro mistrov-
ské extra třídy devět technicky 
náročných sekcí, jejichž obtížnost 
umocnilo již zmiňované bláto. 
O náročnosti závodu hovoří i sku-
tečnost, že v některých sekcích, 

Sobota ráno po technických 
přejímkách, závodní vozy 
čekají na zahájení závodu

Vladimír Müller a Roman Kocina (105) mají 
pěkné auto i zespodu. I přes „boudu“ tuto sekci 
vyhráli!

Bratři Roman a Petr Malíkovi (111) bojovali 
v sobotu o druhé místo ve třídě O1. Porucha je 
však o druhé místo připravila

I mistr tesař se utne… Mistr republiky třídy O2 
Jan Linek s novým spolujezdcem Václavem 
Vejvodou (206) „prohráli“ souboj s fyzikálními 
zákony

Nováčci letošního ročníku ve třídě O3, Jaroslav 
Tobola a Ivo Haša (303), ukázali i v druhém 
závodu, že budou patřit mezi favority
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BIG SHOCK! CUP 2013
Seriál Mistrovství České republiky v off road tech trialu BIG SHOCK! CUP 
2013 pokračoval 8. a 9. června 2013 druhým závodem letošního ročníku, 
tentokrát v Mohelnických lomech u Křemačova. Záštitu nad závodem pře-
vzala starostka města Mohelnice Mgr. Jana Zwyrtek Hamplo-
vá. Druhý závod opět potvrdil, že zájem o volné třídy je veliký. 
Přijelo celkem 26 posádek, z toho se jich 10 registrovalo právě 
ve volných třídách. 



kde byla cílová branková pole ve 
výjezdu, se žádná posádka do 
cíle vůbec nedostala. Náročnost 
sekcí také měla vliv na techniku. 
V mistrovských extra třídách snad 
nebyla posádka, která by v průbě-
hu závodu neopravovala. V jednu 
chvíli byl ve třídě O1 provozu-
schopný pouze jeden závodní vůz 
ze čtyř. Nebyla nouze o převrá-
cené vozy a jejich vyprošťování 
z blátivých pastí. Mezi převráce-
nými nechyběli ani mistři repub-
liky za rok 2012. Hned v úvodu 
závodu to převrátili na střechu 
Vladimír Müller s Romanem Koci-
nou (startovní číslo 105). Ukázali, 
že svůj vůz mají hezký i zespodu. 
Ve třídě O2 se „váleli“ i Jan Linek 
s novým spolujezdcem Václavem 
Vejvodou (206) a také Roman 
Kaštovský s Lukášem Havlíkem 
(233), kteří vyváleli v blátě svého 
naleštěného Jeep Wranglera.
Poněkud klidnější průběh byl ve 
volných třídách, ale i zde se bojo-
valo. Pro volné třídy jsou sekce 

stavěny oproti těm mistrovským 
v jednodušším terénu. V letošním 
roce již nebude pro volné třídy 
vyhodnocováno celkové pořadí 
seriálu, jak tomu bylo v loňském 
roce, ale budou pouze jednotlivé 
závody. Volné třídy jsou určeny 
pro veřejnost a zejména pro začí-
nající závodníky, kteří se všech 
závodů nezúčastní a tak vyhlašo-
vání celého seriálu nepovažovali 
pořadatelé za spravedlivé.
A jak probíhal závod? V mistrov-
ské extra třídě O1 opět dominovali 
Vladimír Müller s Romanem Koci-
nou (105). Ani převrácení jejich 
vozu nezabránilo, aby všechny 
sobotní sekce vyhráli. A tak po 
sobotě byli jasně v čele této třídy. 
O další místa se ale tvrdě bojova-
lo, a to jak v sekcích, tak i v depu 
při opravách poškozených vozů. 
Systém hodnocení závodu moti-
vuje posádky, aby se snažily vozy 
opravit a pokračovat v závodu. 
Celkové vítězství není závislé na 
trestných bodech, ale na bodech 

za umístění v sekcích. Po sobotě 
tak byl rozdíl mezi druhou a čtvr-
tou posádkou pouze jeden bod, 
což slibovalo, že i v neděli to bude 
v této třídě zajímavé.
V mistrovské třídě O2 startovaly 
v Mohelnici tři posádky. Závod 
začal dobře pro loňského mis-
tra této třídy Jana Linka (206). 
Letos s ním jezdí jako spolujez-
dec Václav Vejvoda. Dvě sekce 
z prvních tří vyhráli, ale potom 
museli odstoupit pro poruchu 
svého vozu. A tak v boji o vítěz-
ství zůstaly v této třídě pouze dvě 
posádky.
Již tradičně je nejvíc posádek 
ve třídě O3, těch největších aut. 
A nebylo to jiné ani v Mohelni-
ci. Do závodu nastoupilo devět 
posádek včetně úřadujících mis-
trů, tj. Daniel Ollé a Jan Kaspřík 
(324), kteří první závod v Praze 
vynechali. Třída je velmi vyrov-
naná a tak se čekalo, jaký bude 
průběh závodu. Daniel Ollé s Ja-
nem Kaspříkem opět ukázali, že 

O převrácená auta nebyla v Mohelnici nouze. 
Roman Kaštovský a Lukáš Havlík položili do 
bláta svého naleštěného mazlíka

Tomáš Janků a Petr Lukeš (399). V tom blátě to 
do cílové branky opravdu nešlo

Mistři republiky Daniel Ollé a Jan Kaspřík (324) 
první závod v Praze vynechali. V Mohelnici uká-
zali, že loňský titul v O3 nebyl jenom náhoda

Václav Pechanec získal v loňském ročníku titul 
mistra ve třídě O2 jako spolujezdec. Do Mohel-
nice si to přijel zkusit jako řidič ve volné třídě 
O6 se spolujezdcem Petrem Nečesalem (608)
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titul nezískali náhodou. Neměli 
to ale jednoduché. Na paty jim 
tvrdě šlapali, tak jako v průběhu 
loňského ročníku, Tomáš Janků 
s Petrem Lukešem (399). Ti však 
museli v předposlední sobotní 
sekci pro prasklou poloosu ze 
závodu odstoupit. Dobrý výkon 
v mohelnickém blátě předvedli 
i nováčci letošního ročníku, Jaro-
slav Tobola s Ivem Hašou (303).
Celou sobotu bylo v Mohelnických 
lomech slunečné počasí a tak sil-
ně podmáčený terén postupně 
vysychal. Na náročnost sekcí to 
však vliv nemělo. Na neděli při-
pravili pořadatelé pro mistrovské 
extra třídy dalších devět, bez 
nadsázky, extrémních sekcí.
Co přinesla neděle. Ve třídě O1 
pokračovali v „krasojízdě“ Vladi-
mír Müller a Roman Kocina (105), 
kteří opět všechny sekce vyhráli 
a zaslouženě zvítězili. V O2 
zůstaly po sobotě v závodu pouze 

dvě posádky. Roman Kaštovský 
s Lukášem Havlíkem (233) neda-
li Jiřímu Müllerovi s Václavem 
Vejvodou (210) šanci a závod 
nakonec vyhráli s náskokem šesti 
bodů.
Drama ale pokračovalo v mis-
trovské extra třídě O3. Po výmě-
ně poloosy pokračovali v neděli 
Tomáš Janků s Petrem Lukešem 
(399), ale ani v neděli se jim nevy-
hnuly technické problémy. Nej-
dříve startér, potom těsnění pod 
hlavou a převodovka. Přestože 
se snažili svůj vůz udržet v pro-
vozu, nakonec museli odstoupit. 
Problémy se svým vozem měli 
i po sobotě vedoucí Daniel Ollé 
s Janem Kaspříkem (324). I oni 
se snažili vůz udržet v provozu-
schopném stavu, ale nakonec 
do poslední sekce pro značné 
poškození přední nápravy již 
nenastoupili. Vítězem se nakonec 
stali Luděk Hladík s Vladimírem 
Holanem (377), kteří si tak zopa-
kovali vítězství z prvního závodu 
v Praze.
Volné třídy jely svůj vlastní 
závod. Na vlastní jízdy v sekcích, 
zejména u těch posádek, které se 
postavily na start poprvé, dohlížel 
a dával praktické rady mistr ČR 
v off road tech trial v mistrovské 
extra třídě O3 z roku 2010 David 
Janků. Po odstoupení ze závodu 
vedl druhou skupinu volných tříd 
Jan Linek, úřadující mistr v extra 
třídě O2. Oproti loňskému roční-
ku volných tříd se náročnost sekcí 
pro volné třídy pomalu zvyšuje. 
A to jak v technické obtížnosti 
postavených branek, tak i v nároč-

nosti terénu. Že zavedení volných 
tříd byl správný krok dokazuje 
čast posádek. Ve dvou závodech 
bylo registrováno ve volných tří-
dách již 15 posádek.

Druhý závod letošního seriálu 
BIG SHOCK! CUP 2013 je za 
námi. Pro mistrovské extra třídy 
to byl skutečně náročný závod. 
Potvrzuje to i příděl trestných 
bodů, které posádky v průběhu 
závodu v jednotlivých sekcích 
nasbíraly. Ukazuje to také na sku-
tečnost, že výkonnost posádek 
a jejich strojů jde pořád nahoru. 
V porovnání s prvním ročníkem 
seriálu je náročnost sekcí někde 
jinde. Je to ale přirozený vývoj 
a to tomuto sportu prospívá. Dal-
ším závodem seriálu bude Velká 
cena města Žamberk, která se 
pojede 6. a 7. července v Žam-
berském kotli pod záštitou staros-
ty města pana Jiřího Dytrta. Více 
informací na www.bigshockcup.cz 

J.P.
Foto: Jan Mýlek

Jiří Zvěřina a Jan Vajmar (607) to v letošním 
roce s novým vozem zkoušejí ve volné třídě O6. 
Příští rok plánují start v extra třídě O3

V extra třídách se bojovalo, jak se říká, „na 
krev“. Milan Velechovský a Martin Světík (301) 
ukázali, že i do kopce se dá jezdit po dvou 
kolech

Nováčci třídy O1 Aleš Sirotek 
s Janem Přibylem (106) vybo-
jovali v Mohelnici třetí místo. 
A nebylo to vůbec lehké

Petr Kvasnica, Tomáš Vejlupek 
(315) a jejich „Adéla“. Dál to už 
opravdu nešlo.
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VÝSLEDKY 2. závodu (první tři místa)

Mistrovská třída O1 – rozvor od 1900 do 2299 mm      
1. (105) Vladimír Müller  
2. (120) Aleš Svoboda   
3. (106) Aleš Sirotek      
Mistrovská třída O2 – rozvor od 2300 do 2549 mm
1. (233) Roman Kaštovský   
2. (210) Jiří Müller      
3. (206) Jan Linek     
Mistrovská třída O3 – rozvor od 2550 mm
1. (377) Luděk Hladík    
2. (324) Daniel Ollé     
3. (369) Jaroslav Kryštůfek   
Volná třída O4 – rozvor od 1900 do 2299 mm
1. (401) Jaroslav Pelcl     
Volná třída O5 – rozvor od 2300 do 2549 mm 
1. (511) Tomáš Horníček    
2. (501) Lubomír Mader  
3. (503) Jaromír Kořínek   
Volná třída O6 – rozvor od 2550 mm
1. (602) Petr Viazanička   
2. (607) Jiří Zvěřina    
3. (603) Luboš Kovárník   

Stupně vítězů extra třídy O1 Stupně vítězů extra třídy O2 Stupně vítězů extra třídy O3

Stupně vítězů volné třídy O4 Stupně vítězů volné třídy O5 Stupně vítězů volné třídy O6

                                  
Roman Kocina     
Lenka Svobodová  
Jan Přibyl     

Lukáš Havlík     
Václav Vejvoda   
Václav Vejvoda   

Vladimír Holan
Jan Kaspřík  
Jar. Kryštůfek ml. 

Petr Cingr      

Lucie Parmová  
Martin Jahn  
Milan Brokl 

Martin Plhák    
Jan Vajmar   
Eduard Bukáček  

                           
Suzuki Samurai  
Suzuki Samurai
Suzuki Samurai

Jeep Wrangler 
Nissan Patrol  
Suzuki Sam. Long

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee 
Jeep Cherokee 

Suzuki Vitara

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler 
Jeep Wrangler

Toyota Hilux 
Jeep Cherokee 
Jeep Cherokee 

               
Škvorec
Kelč  
Škvorec 

Radkov
Praha 4   
Hradec Králové

Neratovice 
Karviná  
Beroun 

Škvorec 

Rapotín 
Hlubočky 
Chrast  

Černá Voda
Rosice 
Chrast  

body   
300   
257 
257   

304   
298   
278

169 
166  
164  

220   

211   
210  
190  

206  
202   
192  

tr. body
1736
4605
5036

3751
3811 
8093

2006
2738
2442

574 

254
264

1144

279
372
780
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