
Na třetí závod letošního roční-
ku přijelo celkem 22 posádek, 
z toho se 15 posádek registrova-
lo v mistrovských extra třídách, 
7 posádek ve třídách volných. 
Žamberský závod opět potvr-
dil, že o volné třídy je zájem 
a že pořadatelé udělali dobrý krok 
zavedením volných tříd. Volné 
třídy byly otevřeny poprvé v loň-
ském roce. Jejich cílem je oslovit 
širokou veřejnost vlastnící auta 
do terénu, aby si přišla vyzkoušet 
své řidičské umění a schopnost 
zvládnout auto při jízdě terénem. 

Sekce pro volné třídy nejsou 
samozřejmě stavěny v tom nejná-
ročnějším terénu a nejsou přehna-
ně technicky náročné, jako např. 
sekce pro mistrovské extra třídy. 
Pořadatelé tím chtějí vytvořit pod-
mínky pro organizované jezdění 
v lokalitách k tomuto sportu urče-
ných a omezení volného jezdění 
v přírodě a přispět tak k ochraně 
životního prostředí. 
V pátek se Žamberským kotlem 
přehnal přívalový déšť. Množství 
vody značně rozbahnilo povrch 
kotle. A tak první sobotní sekce 
byly vlivem rozbahněného teré-
nu pro posádky velmi náročné. 
Počasí ale průběhu závodu přá-
lo a povrch postupně vysychal. 
V neděli se už jezdilo na suchém 
povrchu.
V mistrovské extra třídě O1 star-
tovaly v Žamberku tři posádky. 
A hned od začátku bylo jasné, 
že na rozbahněném povrchu to 
nebude v technicky náročných 
sekcích jednoduché. Přesvědčili 
se o tom i lídři této třídy, Vladimír 
Müller a Roman Kocina (start. čís-
lo 105), kteří v prvních třech sek-
cích skončili překvapivě dvakrát 

na třetím místě. V dalších sekcích 
však ukázali, že umí a po sobotě 
byli v čele průběžného pořadí této 
třídy. Vyrovnaný byl ale souboj 
posádek o druhé místo. Po sobotě 
byli Roman a Petr Malíkovi (111) 
druzí o pouhý bod před Alešem 
a Lenkou Svobodovými (120). 
Posádky této mistrovské extra tří-
dy absolvovaly v sobotu úctyhod-
ný počet jedenácti sekcí. V neděli 
na ně čekalo dalších sedm sek-
cí. Na pořadí ze soboty se už nic 
nezměnilo. Pořadí třetího závo-
du nemělo vliv ani na průběžné 

Milan Velechovský s Martinem Světíkem (301) 
vybojovali v Žamberku celkově třetí místo v mis-
trovské extra třídě O3

Vladimír Müller s Romanem 
Kocinou (105) s přehledem 
vyhráli mistrovskou extra třídu 
O1

Roman Malík a Petr Malík (111) 
vybojovali poprvé druhé místo 
v závodu v mistrovské extra 
třídě O1

Tomáš Horníček s Lucií Parmovou (511) to 
neměli ve volné třídě O5 v Žamberku lehké, ale 
nakonec z toho bylo vítězství. Ze všech posádek 
volných tříd nasbírali nejméně trestných bodů
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BIG SHOCK! CUP – 3. závod
„Velkou cenou města Žamberk“ pokračoval seriál závodů Mis-
trovství České republiky v off road tech trialu BIG SHOCK! 
CUP. Závod se uskutečnil 6. a 7. července 2013 v Žamberském 
kotli. Patronát nad závodem převzal starosta města Žamberk 
pan Jiří Dytrt.



pořadí seriálu po třech závodech. 
Vedoucí posádka Müller a Kocina 
(105) zvýšila svůj náskok na čty-
ři body a má velkou šanci obhájit 
svůj loňský titul v této třídě.
V mistrovské extra třídě O2 star-
tovaly čtyři posádky. Zde se dal 
očekávat útok Jana Linka a Vác-
lava Vejvody (206), kteří druhý 
závod v Mohelnici pro poruchu 
nedojeli a tak chtěli bodovou ztrá-
tu dohnat. Jejich největším sou-
peřům, Romanu Kaštovskému 

s Lukášem Havlíkem (233), se 
v Žamberku dařilo a tak po sobotě 
měly obě posádky shodný počet 
bodů, ale Kaštovký s Havlíkem 
(233) nasbírali méně trestných 
bodů a po sobotě zaslouženě 
vedli. Dalo se předpokládat, že 
v neděli Jan Linek s Václavem 
Vejvodou  (206) udělají vše, aby 
v závodu zvítězili. 
Průběh neděle však byl trochu 
jiný. Roman s Lukášem (233) 
byli po prvních třech nedělních 
sekcích v čele s náskokem šes-
ti bodů. A tak se bojovalo až do 
konce. Jan Linek s Václavem 
Vejvodou (206) poslední tři sekce 
vyhráli, ale jejich největší soupeři 
dojeli poslední sekce na druhém 
místě, čímž se bodové konto 
obou posádek srovnalo na 285 
bodů. Ke slovu opět přišly trestné 
body a těch Kaštovský s Havlí-
kem (233) nasbírali méně a třetí 
závod vyhráli. V průběžném pořa-
dí seriálu po třech závodech tak 

zvýšili svůj náskok před Linkem 
a Vejvodou (206) na dva body. 
Již tradičně je nejvíce posá-
dek v mistrovské extra třídě O3. 
Nebylo tomu jinak ani v Žamber-
ku kam jich přijelo osm. Nechy-
běli ani úřadující mistři této třídy 
Dan Ollé a Jan Kaspřík (324), 
kteří první závod v Praze vyne-
chali, tím se připravili o možnost 
titul obhájit. Závod nezačal dob-
ře pro Tomáše Janků s Petrem 
Lukešem (399) a tak smůla, 
která je provázela ve druhém 

Jiří Zvěřina absolvoval závod v Žamberku 
s novou spolujezdkyní Bárou Žofií Horníčkovou 
(607), a přestože pro poruchu závod nedojeli, 
vybojovali druhé místo ve volné třídě O6

Luboš Kovárník a Eduard 
Bukáček (603), přestože závod 
pro poruchu nedokončili vol-
nou třídu O6 vyhráli

Lubomír Mader a Martin Jahn 
(501) potvrdili v Žamberku 
stoupající formu a ve volné tří-
dě O5 vybojovali druhé místo

Petr Kvasnica přijel do Žamberka s novým 
spolujezdcem Davidem Sedlákem (315). Nako-
nec z toho bylo sedmé místo v mistrovské extra 
třídě O3  

Martin a Anna Müllerovi (205) druhý závod 
v Mohelnici vynechali. V Žamberku to bylo třetí 
místo v mistrovské extra třídě O2

Daniel Ollé a Jan Kaspřík (324) obhajují titul 
v mistrovské extra třídě O3. Přes technické 
potíže s vozem vybojovali v Žamberku první 
místo
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závodu, pokračovala. V první 
sekci „povolila“ přední náprava 
a hned v úvodu závodu opravovali. 
To samé se opakovalo v poslední 
sekci a tak Tomáš s Petrem opra-
vovali svůj vůz téměř celou noc. 
Ráno stáli opět na startu. Startov-
ní pole v této třídě je tak vyrovna-
né, že na prvních místech může 
být kdokoli. Nasvědčoval tomu 
i průběh sobotních sekcí. 
Ve vítězství v jednotlivých sek-
cích se vystřídaly téměř všechny 
posádky. Přesto byli po sobotě 
v čele obhájci titulu Dan Ollé s Ja-
nem Kaspříkem (324) s násko-
kem 13 (!) bodů před Luďkem 
Hladíkem a Vladimírem Hola-
nem (377). Třetí posádkou po 
sobotě byli Jaroslav Tobola s Ivo 
Hašou (303), kteří ztráceli na dru-
hou posádku pouhé dva body. 
O vyrovnanosti této třídy hovoří 
bodové rozdíly po sobotě. Mezi 
první a druhou posádku byl rozdíl 

13 bodů, mezi druhou a osmou 
posádkou 11 bodů. Neděle měla 
přinést rozuzlení této třídy a také 
přinesla. 
Před poslední sekcí byli v čele 
závodu Ollé s Kaspříkem (324) 
s náskokem čtrnácti bodů, ale prá-
vě v poslední sekci „nevydrželo“ 
jejich auto, sekci nedojeli a museli 
být odtaženi. Nechybělo mnoho 
a opakovala se situace z Mohel-
nice, kde pro poruchu svého vozu 
v závěru závodu přišli o vítězství. 
Druhé místo v Žamberku vybojo-
vali Luděk Hladík s Vladimírem 
Holanem (377), kteří si tak upev-
nili vedoucí pozici v průběžném 
pořadí letošního ročníku seriálu 
a svůj náskok zvýšili na osm bodů. 
Teoreticky by při jejich letošních 
výkonech o titul neměli přijít. 
O další místa však bude v této 
třídě v posledních dvou závodech 
tvrdý boj. Posádky v průběžném 
pořadí na druhém, třetím a čtvr-
tém místě mají shodný počet 
bodů a posádka na pátém místě 

jen o dva body méně než trojice 
před ní. A tak se máme při posled-
ních závodech na co těšit.

Samostatnou kapitolou jsou vol-
né třídy. I zde jsou vozy rozděleny 
v souladu s pravidly do tří tříd pod-
le rozvoru vozidla. Pořadatelé ale 
přijali rozhodnutí, že volné třídy 
budou sekce absolvovat společ-
ně. Mohou si tak porovnávat svo-
je výsledky a tím schopnosti bez 
ohledu na velikost svého vozu. 
Cílem volných tříd je vyzkoušet 
si jízdu v terénu a zdokonalovat 
se v ovládání auta v náročných 
podmínkách. Samotné jízdy pro-
bíhají pod dozorem instruktora 
závodu Davida Janků (mistr ČR 
v off road tech trialu ve třídě O3 
v roce 2010). Náročnost sekcí 
pro volné třídy pozvolna stoupá, 
v Žamberku si účastníci volných 
tříd vyzkoušeli i trochu náročnější 
terén. Výsledkem však byla sku-

Po velmi vyrovnaném boji zvítězili v mistrovské 
extra třídě O2 Roman Kaštovský a Lukáš Havlík 
(233)

Nováčci letošního ročníku 
v mistrovské extra třídě O3 
Jaroslav Tobola a Ivo Haša 
(303) dojeli v Žamberku na 
pátém místě. V průběžném 
hodnocení po třech závodech 
jim patří místo druhé

Jaroslav Kryštůfek, se kterým 
absolvoval závod v Žamber-
ku Petr Lukeš (369), skončil 
v Žamberku na šestém místě

Tomáš Janků s Petrem Lukešem (399) bojovali 
v Žamberku s technikou i s náročnými sekcemi. 
Nakonec z toho bylo čtvrté místo v mistrovské 
extra třídě O3

Luďkovi Hladíkovi a Vladimíru 
Holanovi (377) se v letošním 
ročníku daří. První a druhý 
závod vyhráli, v Žamberku 
dojeli druzí. V průběžném 
pořadí jsou zaslouženě první 
v mistrovské extra třídě O3
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tečnost, že ve třídě O6 těch nej-
větších aut „nevydrželo“ do konce 
závodu ani jedno. 

Velká cena města Žamberk 2013 
je za námi. Teď na účastníky seri-
álu čekají prázdniny a seriál bude 

pokračovat čtvrtým závodem 
(Horníčkova autoškola Off Road 
Days) v nové lokalitě, v Rapotíně 
u Šumperka 7. a 8. září. Patro-
nát nad čtvrtým závodem převzal 
starosta obce Rapotín ing. Pavel 
Žerníček. 

Více informací k Velké ceně měs-
ta Žamberku i k celému seriálu 
BIG SHOCK! CUP naleznete na 
www.bigshockcup.cz.    

J.P.
Foto: Jan Mýlek

VÝSLEDKY 3. závodu (první tři místa)

Mistrovská třída O1 – rozvor od 1900 do 2299 mm    
1. (105) Vladimír Müller  
2. (111) Roman Malík     
3. (120) Aleš Svoboda   
Mistrovská třída O2 – rozvor od 2300 do 2549 mm
1. (233) Roman Kaštovský
2. (206) Jan Linek        
3. (205) Martin Müller    
Mistrovská třída O3 – rozvor od 2550 mm 
1. (324) Daniel Ollé               
2. (377) Luděk Hladík     
3. (301) Milan Velechovský 
 
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. (603) Luboš Kovárník  
2. (607) Jiří Zvěřina         
3. (602) Petr Viazanička   

Volná třída O4 Volná třída O5 Volná třída O6

Mistrovská extra třída O1 Mistrovská extra třída O2 Mistrovská extra třída O3

                     
Roman Kocina   
Petr Malík    
Lenka Svobodová

Lukáš Havlík  
Václav Vejvoda   
Anna Müllerová 

Jan Kaspřík            
Vladimír Holan  
Martin Světík  
 
 
Petr Cingr    
 
Lucie Parmová  
Martin Jahn   
Eduard Bukáček 
 
Eduard Bukáček 
Bára Horníčková  
Martin Plhák 

                              
Suzuki Samurai    
Suzuki Samurai  
Suzuki Samurai  

Jeep Wrangler   
Suzuki Sam. Long 
Nissan Patrol  

Jeep Cherokee            
Jeep Cherokee  
Jeep Cherokee  
 
 
Suzuki Vitara     
 
Jeep Wrangler   
Jeep Wrangler    
Jeep Wrangler  
 
Jeep Cherokee    
Jeep Cherokee    
Toyota Hilux      

        
Škvorec   
Archlebov 
Kelč     

Radkov   
Hradec Králové 
Praha 4   

Karviná             
Neratovice 
Sadská   
 
 
Škvorec   
 
Rapotín  
Hlubočky 
Chrast     
 
Chrast      
Rosice   
Černá Voda 

body   
350    
324  
319   

285   
285    
261  

214            
207  
195   
 
 
220   
 
212   
210  
189   
 
213     
197    
195   

tr. body
597 

1950
1810

551
800 

1477

644         
655
593

 
 

489
 

254
384

2392
 

1123
2103 
2367


