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Pro poslední závod BPA Cupu 2013 nadešel čas v Pardubickém atomovém krytu v 
poslední sobotu měsíce, jenž po padajícím listí nazýván jest. Oproti posledním 
závodům doznala startovní listina některých změn, zejména co se nových tváří týče. 
Atmosféru blížícího závodu umocnila anketa zveřejněná na pardubickém webu, kde 
se do uzavření hlasování v pátek v poledne konala virtuální bitva o to, koho veřejnost 
považuje za nejúspěšnější mimopardubický tým. Napínavý souboj vyhrál tým budoucí 
rodiny Smithových, kteří se tak mohli těšit na hodnotnou cenu. 
 
Startovní listina v posledním novelizovaném znění ze dne startu závodu čítala oproti 
poslednímu BPA Cupu v Ústí nad Labem několik změn. Kromě návratu S(m)ithů k 
BPA Cupu po zářijové absenci se nově prezentovaly týmy pod hlavičkou MMT a MMT 
Vítkov, Jája a Pája (o jejich Comebacku roku ještě bude řeč), tým Kolemjdoucí s 
mezinárodní účastí a tým Náhoda. Poprvé se také prezentoval BPA Oficial team s 
přímým jezdeckým zapojením hlavního sponzora závodu Radka Pavlíčka. Z různých 
důvodů některé týmy nedorazily, jiné se prezentovaly v pozměněném personálním 
složení. Celkově k závodu nastoupilo 17 týmů, z čehož 3 soutěžily v kategorii 
SuperProduction, z těchto tří pak byl jeden team plně žákovský. V rámci ostatních 14 
týmů pak 4 využily možnosti zapůjčení TAXI vozu. 
 
Poprvé byla organizátory povolena možnost využít dráhu k tréninku již v pátek. 
Sobotní dopoledne pak bylo ve znaku dolaďování modelů, pro některé však o 
horečném zkoušení, co vůbec funguje, a tak na dráze vznikala často fronta na volnou 
drážku k tréninku. Vše se podařilo v časovém plánu a přejímka také pro většinu týmů 
nečinila zvláštní problém. Zde došlo k předání hodnotné ceny závodnímu týmu, jehož 
model byl v pořádku přejat jako první. Nutno podotknout, že tato cena v podobě 
tekutého zlata z Plzně byla naúčtována na přejímce poslednímu týmu. Vítězný tým 
MMT 2 dobře ví, jak s podobnými cenami naložit a tak neměla cena v jejich rukou 
dlouhý život, všichni ale věříme, že dlouho netrpěla. 
 
K průběhu samotného závodu. Před startem byli všichni závodníci seznámeni s 
paragrafovaným zněním pravidel, zejména pak s Desaterem dobrého nasazovače. Do 
semifinále závodu se nastupovalo dle na přejímce vylosovaných čísel. 17 závodních 
týmů se tak rukou osudu rozdělilo do dvou skupin A a B, kdy skupina B čítala 9 týmů 
a jela tedy s pauzou. Místo ve skupině B si tedy vylosovaly týmy Mr. a Mrs. Smith, 
Věčný Vývoj, Persico, Hysterky, No Name, BPA Oficial team, MMT Vítkov, Brumíci a 
Pitný režim, ve skupině A tak ostatní týmy, včetně všech soutěžících v kategorii 
Superproduction. Start  z pauzovací pozice vyšel na MMT Vítkov, zároveň díky 
pauzování bylo v průběhu jízdy problematické určení přesných pozic a rozestupů 
týmů. Konec jízdy pak znamenal vedení pro Smithovi s relativně bezpečným 
náskokem na zbytek pole. Skupina A pak slibovala zajímavý souboj mezi Patem a 
Matem a Náhodou o semifinálové vítězství. Konečný rozdíl jednoho kola v neprospěch 
Náhody sliboval zajímavé finále. Ve výsledkové listině se našly i další těsné výsledky, 
týmy PERSICO, MMT Vítkov a Hysterky dělilo na konci skupiny B také pouze 1 kolo a 
BPA Oficial skončilo před týmem No Name o 3 kola. Ve skupině A pak dělilo 



Kolemjdoucí a MMT 2 pět kol. Přímý souboj v rámci Superprodukčních vozů přinesl 
semifinálové prvenství pro MyJsmeVámToŘíkali, které pro následoval rozdvojený 
čaroděj Harry Potter. Třetí tým v kategorii, RIO-Zelená se pak po technických 
problémech okupoval chvost závodního pole.  
 
Pro finále se pak pořadí týmů sestavilo dle výsledků semifinále a všichni závodníci 
měli 15 minut na kontrolu, úpravu a případně opravu modelů. Start finále byl 
opožděn z důvodu odhalení nepovolené týmové režie domácích Pata a Mata. Za 
podpory pachatele známého pouze jako Novis byl závodní systém (údajně chybně) 
nastaven tak, že do finále postoupil pouze jejich tým. Vše se ale podařilo odhalit, 
systém předělat, viník potrestán nudnou přednáškou o funkčnosti Spytechu a mohlo 
se startovat. 
 
Ke startu finále se prezentovaly všechny týmy, opět se tedy jela skupina B s pauzou. 
Z posledního místa nyní startovali RIO-Zelená, kteří vyměnili motor ve svém modelu 
za plnohodnotnou X12 a snažili se stáhnout nabranou ztrátu. Téměř se přiblížili na 
dostřel a kdyby měl závod ještě několik segmentů navíc, možná by i kouzelníky 
předjeli. Soupeřící skupina ze semifinále A, týmy Persico, MMT Vítkov a Hysterky byla 
rozdělena pořadím, a tak se ve finálové skupině B utkali pouze Hysterky a MMT 
Vítkov. Počátečný mírný odstup nakonec závodníci MMT zhodnotili do podoby 8 kol. 
Třetí místo ve skupině obsadil BPA Oficial tým s celkovým odstupem 17 kol. 
 
Předstartovní pohled na stav skupiny A sliboval souboj mezi Patem & Matem a 
Náhodou sledovaným z bezpečné vzdálenosti Smithy na jednom konci startovního 
pole a mezi VV (tato zkratka v tomto případě znamená Věčný Vývoj, nikoliv politické 
uskupení pochybné pověsti), Jájou a Pájou a Persicem na konci druhém. Na čele po 
první jízdě byly týmy dokonce v kole, ve třetí pak zasáhla tým Náhoda nešťastná 
náhoda a rozhodující ztráta způsobená opravou upadlých kabelů od vodítka byla na 
světě. Na třetím místě se v klidném rozpoložení nacházeli Smithovi, čtvrtí 
Kolemjdoucí museli po technických problémech na černé zuby nehty bránit tenčící se 
náskok a nakonec s náskokem pouhých 21 metrů svou pozici před dobře naladěným 
Věčným Vývojem. Problémům se nevyhnul též MMT 2, a tak výsledky na konci 
závodu byly poměrně jasné. Několik pozic se prolnulo mezi skupinou A a B, což 
přineslo vzestup MMT Vítkov na sedmé místo těsně za stájové kolegy, naopak Jája s 
Pájou se propadli na místo jedenácté. 
 
Po konci závodu zbývalo ještě předat hodnotné ceny. Zvláštní ocenění mimo pořadí 
závodu si odnesl nejmladší tým a týmy, které přicestovaly do Pardubic z největší 
dálky. Zmínku si také zaslouží cena za Comeback roku pro Jáju a Páju, kterým 
doufáme, že nadšení pro závodění vydrží i do dalšího roku. Lahůdkové ocenění pak 
obdržel tým MyJsmeVámToŘíkali a podle interních zdrojů jim velmi chutnalo. A 
nesmíme zapomínat také na naši jubilantku, které v době krátce následující po 
závodech oslavila životní jubileum, k čemuž jí též bylo popřáno pěkně nazdobeným 
pardubickým perníkem. Následně dostaly týmy dle pořadí diplom, dar od hlavního 
sponzora seriálu a pravý pečený pardubický perník. Pro vítěze obou kategorií, tedy 
MyJsmeVámToŘíkali v Superproduction a Pat a Mat v celkovém pořadí, byly 
připraveny poháry a pro Amatéra speciální tajemná cena od ještě tajemnějšího 
sponzora z Moravy.  



 
V souvislosti se závodem je potřeba zmínit ještě jednu věc, a sice odstartování 
dobrovolné sbírky na sochu nejlepšího československého modeláře. Na právní čistotu 
této sbírky dohlíží pečlivě Doctor a kasu drží Roman Kalhous. Aktuální hodnota uvnitř 
kasy je 100 Kč. Případné další příspěvky jsou velmi vítány, k předání kdekoliv na 
závodech odpovědným osobám. Mezi tím je možnost hlasovat na stránkách klubu o 
nejvhodnějším umístění sochy. 
 
Závěrem bych rád poděkoval pardubickému klubu za organizaci závodu, paní 
Kalhousové za příkladný bufet, všem sponzorům a každému, kdo dorazi na toto 
skvělé svezení a někdy příště na BPA Cupu na shledanou! 

 


