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Redbull Speedtrial 
V neděli 17. listopadu se konal na Brněnském BVV Redbull Speedtrial, ze kterého jsem 
přinesl nepříliš kvalitní obrazový záznam, který se sem dostal asi tak hodinu a něco po 
skončení závodu. V tomto článku se podíváme na to, jak se celá akce odehrávala. Trať tohoto 
speedtrialu byla postavena v pavilonu V. Kdo byl prozíravý a nevěděl, kde se trať v tomto 
povětším pavilónu nachází, stoupl si na špičky a rozhlédl se. Po chvilce koukání spatřil 
kladívko Dirtbikeru a vydal se daným směrem. 

Dirtbiker jako po řadatel této akce (aspoň z mých 
dostupných zdrojů) připravil velice zajímavou trať, 
která se skládala z barelů, dvou Škoda 120 GL 
(Grand Luxus.), wallridu, rampiček pro výskok na 
120 GL a z palet. Celá akce vypukla ve třináct 
hodin brněnského času. Začalo se samostatnými 
jízdami, kde jezdci museli bojovat o co nejrychlejší 
čas. Prvních šestnáct pak postupovalo do litých bojů 
o Price Money 20 000,-. Smůlu v nominačních 
časech měl Jára Spěšný, kterému první jízdu 
překazil fotograf a v opravné jízdě mu spadnul 
řetázek. Damjana zase potkal defekt. Jezdci byli 
rozděleni do dvojic podle časů. Kdo měl rychlejší 
čas z dvojice, měl právo výběru trati. Startovalo se 
na mini u-rampě, následoval sjezd přes palety na 
sudy, zatáčka do mini u-rampy (toto místo bylo 
nedostatkem celé trati) jelikož jezdci se zde dostali 
do kontaktu a to rozhodlo hned v několika jízdách. 
Ale to už patří k boji.  

V mini rampě jezdci nabrali rychlost na malé 
rampičky a z těch vyskakovali na Škodovky. Ze 
Škodovek na sudy. Ze sudů doskakovali na zem do Redbull brány. Tu objížděli dokola přes 
wallride a zpět na Škoda car, ale tentokrát přes přední kufr. Na střeše šádyny pak zatáčka na 
střed trati a sjezd do cíle. Ale pokud jste se dočetli až sem, tak jste se do toho asi zamotali 
jako já. Nejrychlejší čas zajel biketrialista Pavel Čep. Druhý byl Vlasta Hynčica a třetí 
Damjan. Všechny jízdy se jely na jednu jízdu, kromě finálové. Ta se jela na dvě vítězství. 
Osm nejlepších bylo rozděleno na dvojice Čep - Zavadil, Hollmann J. - Dmajan, Bří 
Procházkovy jeli proti sobě, Adam Vaškovský - Hynčica. Z těchto dvojic postoupili ti 
rychlejší a jeli proti sobě. Čep - Damjan, Procházka Adam -Hynčica. Adamovi se pak 
nepodařilo porazit Hynču a Damjan podlehl Čepovi. 
 
Finále tak bylo Hynčica vs. Čep. To vyhrál na dvě jízdy Pavel Čep. A tak dostal největší díl 
z celkové Price Money. Bohužel nevím kolik. Ale myslím, že jezdci si jeli za závodit a ne pro 
peníze. To je jen taková příjemná odměna.  

Celá akce proběhla v dosti rychlém sledu a tak než se kolem jdoucí diváci stihli dostat do 
varu, akce skončila. Po ní pak následoval Wallride contest. Tam nastoupili tři skokani Damjan 
a Spaceman. Myslím že třetí byl Mirek Brunclík. Ale to nevím určitě. Podstata byla udělat co 
nejlepší trick na wallridu.  
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Celou akci komentoval Petr Kraus, na kterého se hodně lidí těšilo v roli jezdce. Bohužel 
Petr do závodu nenastoupil. O komentování se dělil s Majklem Matysem. Sponzorem akce 
byli Dirtbiker, Redbull a další. Toď vše z této kratičké akce, která přes pár nedostatků dělala 
pěkný dojem. Na závěr snad dodat, že kvalitní zlepšení těchto podniků, (aspoň co jsem já 
viděl) bylo startovací zařízení. Tak to je asi tak vše. 
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