
Součástí Extrem truck trialu byl 
i závod offroadů. V roce 2007 se 
mohlo závodu zúčastnit jen 25 
posádek offroadů. Bezpečnostní 
opatření, pravidla a organizace 
tehdejšího Extrem truck trialu 
nepovolovala start více posád-
kám a volné jezdění pro diváky 
neumožňovala.
Tato skutečnost však dala podnět 
myšlence uskutečnit setkání pří-
znivců vozů 4x4 v Mohelnických 
lomech. Od myšlenky k realizaci 
nápadu nebylo daleko. V červnu 
2007 se uskutečnilo první offroad 
setkání v Mohelnici, které zorga-
nizoval AGENAS TEAM Javor-
ník ve spolupráci s internetovým 
diskusním fórem 4x4názory a za 
podpory AMK Mohelnice. 

Zmíněné setkání offrouďáků mělo 
velký ohlas a dalo podnět k myš-
lence zorganizovat celý seriál 
závodů. A tak vznikl seriál závodů 
v off road tech trialu nazvaný BIG 
SHOCK! CUP. Název dostal pod-
le hlavního partnera, společnosti 
Al-Namura s.r.o., Praha, výrob-
ci energetického nápoje BIG 
SHOCK!. 
První závod seriálu se uskutečnil 
9. až 11. května 2008 v Mohel-
nici. Ano, setkání bylo třídenní. 
V pátek byly připraveny pro účast-
níky setkání dva vložené závody 
o ceny. Prvním byla jízda zruč-
nosti „neucmrndni“, kdy posádka 
absolvovala prudký sjezd, otočku 
a prudký výjezd, přičemž spo-
lujezdec držel nádobu s vodou. 

Hodnotil se čas a množství vody, 
které v nádobě zůstalo. Druhý 
závod už byl trochu náročnější, 
neboť šlo o závod do strmého 
vrchu. V sobotu a v neděli se již 
závodilo v trialových sekcích. 
Tohoto prvního závodu v historii 
seriálu, tehdy ještě setkání, se 
zúčastnilo celkem 83 posádek, 
z toho 63 posádek se registro-
valo do vlastního závodu v off 
road tech trialu a 20 posádek do 
tzv. „volného jezdění“. Tato účast 
zatím nebyla do dnešního dne 
překonána.

Od prvního závodu uplynulo již 
mnoho času a seriál prošel při-
rozeným vývojem. Snad největ-
ší vývojový zlom nastal pro rok 
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BIG SHOCK! CUP - dva závody do 
konce letošního seriálu

Seriál závodů BIG SHOCK! CUP 2013 Mistrovství České repub-
liky vstoupil v letošním roce již do svého šestého ročníku. 
Podnětem pro vznik seriálu byla vlastně touha příznivců vozů 
4x4 – kteří přijeli na pátý ročník Extrem truck trialu v Mohelni-
ci v roce 2007 – svést se ve světoznámých Mohelnických lomech. 



2012, kdy pravidla závodu prošla 
rozsáhlou aktualizací. Část pravi-
del týkající se technických a bez-
pečnostních předpisů byla na rok 
2012 úplně nová. 
Od roku 2012 byly zavedeny také 
volné třídy, které nahradily tzv. 
volné jezdění. Startovní pole tak 
bylo rozděleno na dvě základní 
kategorie. Mistrovské extra třídy 
a volné třídy. 
Mistrovské extra třídy O1, O2 
a O3 jsou dominantní katego-
rií pro seriál BIG SHOCK! CUP, 
ve kterých se soutěží o celko-
vé vítězství v celém seriálu, tzn. 
o titul mistra ČR v off road tech 
trialu. Volné třídy O4, O5 a O6 
jsou určeny zejména pro zájem-
ce z řad široké veřejnosti, vlast-
nící osobní automobily do terénu, 
kteří si zatím netroufají na ostrý 
závod, ale chtějí si jízdu v terénu 
vyzkoušet. Pořadatelé tím chtějí 
vytvořit podmínky pro organizo-
vané jezdění v lokalitách k tomu 
určených a zabránit tak volnému 
a neorganizovanému jezdění ve 
volné přírodě. Volné třídy mají 
i významnou provozně výchovnou 
hodnotu. Účastníci volných tříd si 
nejenom vyzkouší jízdu v sek-
cích, ale rovněž se naučí ovládat 
vozidlo v nestandardních situa-

cích, což mohou využít při jízdě 
v běžném silničním provozu. 
Vlastní jízdy ve volných třídách 
probíhají v méně náročném teré-
nu a technicky méně náročných 
sekcích, než závody v mistrov-
ských extra třídách, navíc za 
dozoru instruktora závodu. Ve 
volných třídách není zavedeno 
vyhodnocování celého seriálu, 
protože ne všichni se zúčastňují 
více závodů seriálu.
A kdo se může volných tříd 
zúčastnit? Každý, kdo má chuť 
si jízdu v terénu vyzkoušet 
a zazávodit si! Podmínkou je vozi-
dlo s platnou registrační značkou, 
zaplaceným povinným ručením 
a posádka vybavená motoristic-
kými přilbami.

A co je to vlastně ten off road tech 
trial? Vychází z pravidel pro truck 
trial. Je svým charakterem obdo-
bou motocyklových šlapačkových 
soutěží. Trialové závody nejsou 
závody na plný plyn, nejde totiž 
o rychlost, ale závody aut v abnor-
málně náročném terénu na pokraji 
technických možností vozů, popí-
rající fyzikální zákony. Při jízdě se 
klade důraz na zručnost, cit, přes-
nost a odhad. Vyžaduje to vel-
kou dávku odvahy a přemýšlení. 

Vlastní jízda probíhá v uzavřené 
sekci, kde jsou postavena bran-
ková pole – branky, u kterých je 
dán směr průjezdu. Je ale jedno 
jestli vozidlo jede popředu nebo 
pozadu (couvá). Pořadí průjezdu 
jednotlivých branek není určené 
a záleží na posádce, jakou tra-
su si zvolí. V průběhu jízdy se 
posádka se svým vozidlem nesmí 
dotknout ohraničení sekce. 
Vlastní jízda je bodována a tak 
si posádky připisují trestné body 
za: změnu směru jízdy vozidla 
= 3 trestné body; stání delší jak 
15 sekund = 5 trestných bodů; 
dotyk brankové tyče = 8 trestných 
bodů; zlomení, přejetí nebo sho-
zení brankové tyče = 20 trestných 
bodů; projetí brankového pole 
opačným směrem = 60 trestných 
bodů; neprojeté brankové pole = 
80 trestných bodů; diskvalifika-
ce v sekci = 80 trestných bodů. 
Posádka je diskvalifikována 
v sekci mimo jiné za stání delší jak 
2 minuty, překročení limitu změn 
směru jízdy mezi dvěma branko-
vými poli, za dotyk ohraničující 
pásky nebo navádění při jízdě od 
osob mimo sekci i diváky. 
Vozidla jsou rozdělena do tříd 
podle rozvoru vozidla (O1, O4 
– rozvor od 1900 do 2299 mm;   
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O2, O5 – rozvor od 2300 do 2549 
mm; O3, O6 – rozvor od 2550 
mm). Sekci vyhrává ten, kdo 
nasbírá nejméně trestných bodů. 
U každé sekce je vyhodnoceno 
pořadí posádek podle trestných 
bodů a za pořadí v sekci jsou 
přidělovány body. Vítězem závo-
du se stává posádka s největším 
počtem bodů za pořadí v jednotli-
vých sekcích.

Ale vraťme se do současnos-
ti. Letošní ročník seriálu BIG 
SHOCK! CUP Mistrovství České 
republiky v off road tech trialu má 
za sebou již tři závody (Praha, 
Mohelnice, Žamberk) z pěti plá-
novaných. V mistrovských extra 
třídách se registrovalo v letošním 
roce osmnáct posádek. Do celko-
vého pořadí seriálu se započítá-
vají všechny závody a tak šanci 
na dobré umístění mají přede-
vším ty posádky, které absolvují 
všechny závody.

V mistrovské extra třídě O1 jsou 
po třech závodech v čele průběž-
ného pořadí obhájci loňského titu-
lu Vladimír Müller a Roman Koci-
na s náskokem čtyř bodů. Vyhráli 
všechny tři letošní závody a tak 
je malá pravděpodobnost, že by 

o letošní titul přišli. Všechny tři 
letošní závody absolvovaly pou-
ze tři posádky této třídy a tak na 
stupních vítězů celého ročníku, 
kromě vedoucí posádky, budou 
s největší pravděpodobností ještě 
Aleš a Lenka Svobodovi a bratři 
Roman a Petr Malíkovi. O jejich 
pořadí rozhodnou až poslední 
dva závody. Teoreticky mají jak 
manželé Svobodovi i bratři Malí-
kovi šanci seriál vyhrát. Museli by 
ale poslední dva závody vyhrát 
a Vladimír Müller s Romanem 
Kocinou by v případě manželů 
Svobodových museli dojet 
poslední dva závody na třetím 

a čtvrtém místě, v případě bratří 
Malíků na čtvrtém a pátém místě. 
A to je málo pravděpodobné, pro-
tože Vladimír Müller s Romanem 
Kocinou vyhráli již devět závodů 
v řadě za sebou.
Obdobná situace je v mistrov-
ské extra třídě O2. I v této třídě 
absolvovaly všechny tři závody 
pouze tři posádky. V čele průběž-
ného pořadí je Roman Kaštovský 
a Lukáš Havlík s náskokem dvou 
bodů před obhájcem titulu Janem 
Linkem, který jezdí v letošním 
roce s novým spolujezdcem Vác-
lavem Vejvodou. Na třetím místě 
jsou Jiří Müller s Václavem Vejvo-
dou. Lze předpokládat, že o titul 
se „poperou“ první dvě posádky 
průběžného pořadí. Teoretickou 
šanci na titul mají ale všechny tři 
posádky.
Úplně jiná situace je v mistrovské 
extra třídě O3. Všechny tři závo-
dy absolvovalo v této třídě sedm 
posádek. Třídě O3 letos dominují 
Luděk Hladík s Vladimírem Hola-
nem, vyhráli dva závody a jednou 
byli druzí. Jsou zaslouženě v čele 
průběžného pořadí s náskokem 
osmi bodů. Posádky na druhém, 
třetím a čtvrtém místě; Jaroslav 
Tobola a Ivo Haša, Milan Vele-
chovský a Martin Světík, Tomáš 
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Janků a Petr Lukeš; mají shodný 
počet 51 bodů. Teoreticky mohou 
získat titul všechny posádky. V pří-
padě posádek na druhém, třetím 
a čtvrtém místě, za předpokladu, 
že by poslední dva závody jedna 
z nich vyhrála a vedoucí posádka 
průběžného pořadí, Luděk Hladík 
a Vladimír Holan, dojela jednou 
pátá a jednou šestá. To je ale při 
současné formě vedoucí posádky 
málo pravděpodobné. A tak lze 
předpokládat, že v posledních 
dvou závodech se bude bojo-
vat hlavně o druhé a třetí místo. 
Šanci na toto umístění má i pátý 
v průběžném pořadí Jaroslav 
Kryštůfek, který letos jezdí střída-
vě se synem Jaroslavem a Pet-
rem Lukešem. Na posádky před 
sebou ztrácí pouhé dva body.

Do konce letošního ročníku čeka-
jí na posádky ještě dva závody 
– Rapotín a Javorník. V pořa-
dí čtvrtý závod, HORNÍČKOVA 
AUTOŠKOLA OFF ROAD DAYS, 
se uskuteční 7. a 8. září 2013 
v Rapotíně u Šumperka. Vlastní 
závod bude provázet po oba dva 
dny bohatý doprovodný program, 
v rámci kterého uvidíte ukázky 
aktivit CO Šumperk, představe-
ní historických vozidel vojenské 
techniky, představení firem z regi-
onu z oblasti outdoorových aktivit, 
představení prodejců automobilů 
off road a SUV včetně ukázek 
jízdy v terénu. Závod pořádá, tak 
jako celý seriál, AGENAS TEAM 
autoklub v AČR Javorník v úzké 
spolupráci s Horníčkovou auto-
školou v Šumperku a za podpory 
obce Rapotín. Záštitu nad čtvrtým 

závodem převzal starosta obce 
Rapotín Ing. Pavel Žerníček.

Máte offrouda a chcete si ho 
vyzkoušet v terénu? Přijeďte 
do Rapotína! Právě pro Vás jsou 
připraveny volné třídy. Pro Vás 
a všechny ostatní, kteří si chtějí 
svoje řidičské umění a odvahu 
vyzkoušet v opravdovém závo-
du. Že neznáte pravidla? Nevadí. 
Před závodem bude pro účastní-
ky volných tříd provedena instruk-
táž k pravidlům. Vaše jízda bude 
pod dohledem instruktora závo-
du, zkušeného závodníka a mis-
tra ČR v off road tech trialu.
Více o čtvrtém závodu jakož 
i o celém seriálu naleznete na 
www.bigshockcup.cz 

J.P.
Foto: Jan Mýlek

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ po třech odjetých závodech  (Praha, Mohelnice, Žamberk)

Mistrovská extra třída O1                    
1. (105) Vladimír Müller            
2. (120) Aleš Svoboda             
3. (111) Roman Malík            
4. (106) Aleš Sirotek                
5. (102) Bohumil Bořecký            
Mistrovská extra třída O2           
1.  (233) Roman Kaštovský           
2. (206) Jan Linek          
3. (210) Jiří Müller                  
4. (205) Martin Müller               
Mistrovská extra třída O3            
1. (377) Luděk Hladík                 
2. (303) Jaroslav Tobola              
3. (301) Milan Velechovský             
4. (399) Tomáš Janků             
5. (369) Jaroslav Kryštůfek            
6. (315) Petr Kvasnica               
7. (305) Pavel Kvasnica                
8. (324) Daniel Ollé               
9. (333) Rostislav Podrazil     
       

                      
Roman Kocina              
Lenka Svobodová           
Petr Malík              
Jan Přibyl                 
Jiří Černý                  
                                            
Lukáš Havlík              
Václav Vejvoda         
Václav Vejvoda             
Anna Müllerová             
                           
Vladimír Holan               
Ivo Haša                   
Martin Světík             
Petr Lukeš               
Petr Lukeš               
David Sedlák               
Lukáš Kvasnica              
Jan Kaspřík   
Zdeněk Charvát      
       

                               
Suzuki Samurai             
Suzuki Samurai           
Suzuki Samurai           
Suzuki Samurai              
Suzuki Samurai             
                        
Jeep Wrangler             
Suzuki Sam. Long        
Nissan Patrol              
Nissan Patrol               
                   
Jeep Cherokee              
Jeep Cherokee              
Jeep Cherokee              
Jeep Cherokee              
Jeep Cherokee              
Nissan Terrano            
Nissan Terrano            
Jeep Cherokee   
Jeep Cherokee       
       

                    
Škvorec            
Kelč            
Archlebov           
Škvorec             
Sobůlky             
            
Radkov              
Hradec Králové       
Praha                
Praha               
                  
Neratovice               
Sedlnice              
Sadská               
AGT Javorník            
Beroun                 
Rouchovany             
Brno               
Karviná   
Brno         
       

body        
60           
56          
54          
18            
17           

body        
59           
57       
54            
35            

body         
59             
51            
51            
51           
49            
41            
40            
39
27    

       


