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Abstrakt 

Během všech let to bylo vzrušující divadlo plné akce, drama a bohužel i smrti. 

Všichni chtějí být mistry světa, ale ne všichni jsou dostatečně rychlí, aby se mistrem 

světa stali. Závodní jezdec musí být rychlý a tak rychlý, aby se stal mistrem světa. 

V této práci bych vám chtěl ukázat vzrušující svět motorsportu a povědět vám o 

jezdcích a jejich vozech. Posaďte se, udělejte si pohodlí a užijte si mé vyprávění o 

Formuli 1 a WRC. 

Abstract 

During all the years, it was a very exiting theater full of action, drama and, 

unfortunately, death. All drivers want to become world champions, but not all of 

them can be fast enough to gain the title of the world champion. Driver needs to be 

fast and smart to become the best.  

In this work I would like to show you the exciting the world of motorsport and tell 

you about drivers and their cars. Please, take a seat, make yourself comfortable 

and enjoy my talk about the world of Formula 1 and WRC. 
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Úvod 

Motorsport je sportovní klání různých druhů motorových vozidel od 

sofistikovaných vozů Formule 1 až po třeba zahradní sekačky nebo vozy NASCAR.   

Chtěl bych vás v této práci seznámit s různými odvětvími motorsportu a jejich 

nejznámějšími jezdci. Přiblížit vás do závodů WRC a Formule 1. Ne všichni totiž 

můžou vědět, co v tomto sportu znamenají slova „pit stop“, „racepace“ apod. Také 

bych vám chtěl ukázat, že motorsport není jen normální sport, protože není tak 

bezpečný jako ostatní sporty. 

Toto téma jsem si vybral, protože jsem veliký fanoušek většiny těchto sportů a baví 

mě je sledovat. Sledoval jsem Formuli 1 už od 10 let, a jelikož také jezdím 

motokárové závody tak je mi závodění velice blízké.   
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Motorsport 

Motorsport definuje mnoho 

sportovních klání motorových 

vozidel, které závodí, buď mezi 

sebou o co nejlepší pozici 

anebo se snaží zajet co nejlepší 

čas v určitém časovém úseku.  

Vrcholový sport určitého odvětví je obvykle ten nejdražší a nejkomplikovanější  

co se týče vozu, ale i zázemí. Ceny vozů, 

zápisného, všeho vybavení a zázemí  

se pohybuje v miliardách korun. Tuny 

vybavení a stovky lidí se vždy vydá na 

cestu po různých kontinentech, aby mohli 

soupeřit s těmi nejlepšími ze všech.  

Jezdci všech těchto kategorií mají sestavené speciální sportovní plány a v posilovně 

stráví hodiny a hodiny cvičení. Mnoho lidí si myslí, že závodní jezdci nemusí být 

fit a v dobrém fyzickém stavu. Vždyť jen sedí za volantem a vozí se po okruhu, ale 

opak je pravdou. Jezdci musí být v dobré fyzické kondici, aby se mohli 

stoprocentně soustředit na jízdu.   
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Pokud jezdec není v dobré 

fyzické kondici tak  

se nemůže úplně soustředit na 

jízdu, protože ho můžou začít 

bolet ruce, nohy anebo může 

mít problémy s dechem, který 

je při závodění velice důležitým 

faktorem. Například ve formuli 

1 na pilota působí 3 až 5 G, 

takže pokud jezdec není 

v dobré fyzické kondici, nemůže být nikdy rychlý. 

Další důležitá věc v motorsportu je zázemí a tým, ať už mezi rychlostními 

zkouškami opravují vozy, přezouvají pneumatiky během pit stopů anebo sedí  

za počítačem a zjišťují cenné informace ohledně stavu auta nebo počasí. Tento 

„tým“ se celkově stará o chod vozu a bez jeho účasti by ani nevyrazili na závod. 

Cestují po světě společně s vozem, spravují všechny části auta, přezouvají během 3 

sekund pneumatiky a starají se o vše okolo závodu. Jedna z nejdůležitějších osob 

v tomto týmu je osobní mechanik jednotlivých jezdců, který s ním nastavuje auto  

a dává mu potřebné informace přes rádiovou komunikaci. 

  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

10 

1 Formule 1 

Vozy formule 1 jsou velice 

sofistikované stroje, které 

dosáhnou až rychlosti přes 

350km/h. Na sestavení vozu 

formule 1 je potřeba přes 4 tisíce 

dílů. Pokud dojde k poškození 

jednoho z dílů, obvykle to vede ke konci závodu. Každá sezóna  

se skládá z několika závodů, obvykle jich je kolem dvaceti. V každém závodě 

piloti, kteří skončí od prvního do desátého místa, získávají předem určený počet 

bodů. Vítěz si odnese 25 bodů, pilot na pátém místě bodů 10 a pilot na desátém 

místě 1 bod.  

První datovaná Grand Prix v mistrovství světa, 

které se jezdí dodnes, se uskutečnila ve Velké 

Británii na okruhu Silverstone v roce 1950. Titul 

mistra světa se tehdy uděloval pouze pilotovi, až 

od roku 1958 byl udělován mistrovský titul 

konstruktérů. Během 57 ročníků (1950 – 2006) se 

uskutečnilo 768 velkých cen.  

Během ročníků od roku 1950 se konaly i závody, které se nezapočítávaly  

do mistrovství světa a nejznámější z nich byl Race Of Champions, který se jezdí 

dodnes.  
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1.1 Federation Internationale de l'Automobile 

Na celé konání šampionátu vozů Formule 1 

dohlíží oficiální ředitelství závodů FIA 

(Federation Internationale de l'Automobile). 

Vznikla v roce 1946 jako řídící orgán 

mnoha automobilových závodů, který při 

konání závodů vystupuje jako Arbitr, který 

posuzuje nedodržení pravidel a vydává 

nebo upravuje pravidla. Aktuální prezident FIA je bývalý výkonný ředitel stáje 

Scuderia Ferrari. FIA pořádá celkem 29 mezinárodních šampionátů a mezi nimi 

také Formuli 1, Rallye šampionát WRC, ale i šampionát cestovních vozů.  

1.2 Monoposty 

Moderní monoposty Formule 1 mají 

uložený motor uprostřed a skořepina 

celého vozu je vyrobena z kompozitu 

uhlíkových vláken, aby se docílilo 

nejnižší váhy celého vozu. Celému vozu 

lze měnit těžiště tzv. vyvažovacím 

závažím. Dle pravidel oficiálního ředitelství závodů FIA nesmí mít vůz s palivem i 

jezdcem méně než 620 kilogramů.  

1.3 Nejslavnější stáje 

Ve Formuli 1 se vystřídalo mnoho týmů a ne všechny týmy se mohly radovat 

z mistrovského titulu konstruktérů. Když někoho, kdo alespoň trochu sleduje 

Formuli 1, požádáte, aby vám řekl název některého týmu Formule 1, tak vám 

vyjmenuje týmy jako Ferrari, Mercedes anebo Red Bull, ale nejspíše  

si nevzpomene na slavné týmy, které zářily v sedmdesátých, osmdesátých  

a devadesátých letech. Zde bych vás chtěl seznámit s několika nejslavnějšími  

a nejúspěšnějšími týmy Formule 1. 

  

Monopost stáje Scuderia Ferrari z roku 2016 
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1.3.1 Scuderia Ferrari  

Jako nejlepší tým Formule 1 je podle výsledků 

v jednotlivých Grand Prix tým Scuderia Ferrari. 

Z 915 startů se tato italská stáj umístila na prvním 

místě celkově 225krát, a 526krát skončila  

na pódiové pozici. Za celou dobu působení  

ve vrcholovém sportu Formule 1 získala 16 titulů konstruktérů a 15 titulů jezdců.  

Historie této stáje se datuje od roku 1926, kdy byla založena Enzem Ferrari, 

závodníkem, zakladatelem a manažerem automobilky Ferrari. 

Jako nejúspěšnější jezdec stáje je Michael Schumacher se 7 tituly mistra světa, 

z toho pět získal se stájí Scuderia Ferrari 

1.3.2 McLaren 

Jako druhá nejlepší stáj je podle výsledků britská stáj McLaren, založena v roce 

1963 Novozélandským závodníkem Brucem Mclarenem. Jejich premiéra  

se uskutečnila, stejně jako u Ferrari, na okruhu v Monacu roku 1966. Ze 772 startů 

se vozy McLarenu umístily na pódiu 391krát z toho 159krát zvítězily. Jako 

nejúspěšnější jezdec britské stáje je brazilec Ayrton Senna, který s touto stájí 

zvítězil 35krát. 

V roce 2007 byla stáj Mclaren vyloučena 

z poháru jezdců. Zjistilo se, že se stáj McLaren 

nelegálními prostředky dostala k důvěrným 

informacím stáje Ferrari. Z tohoto důvodu byla 

stáj vyloučena z poháru konstruktérů, byla 

udělena pokuta 100 milionů dolarů a v případě, 

že by někdy do budoucna zvítězil jeden z pilotů 

týmu Mclaren, nebude na stupních vítězů přítomen zástupce týmu, který by převzal 

vítěznou trofej za nejlepší tým. Oba jezdci týmu mohli pokračovat v sezóně a mohli 

dál získávat body.  

  

Alfa Romeo 8C 2900 Scuderia Ferrari 

McLaren M7C 
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1.3.3 Williams Martini Racing 

Britská automobilová stáj formule 1. Tým získal 9 titulů konstruktérů a v jejich 

vozech získalo mistrovský titul 9 jezdců. Tým byl založen roku 1977 Sirem 

Frankem Williamsem a Patrickem Headem. Debut si tým odbyl v roce 1978 

v Grand Prix Argentiny a první 

vítězství získal Švýcar Clay Regazzoni 

v Grand Prix Velké Británie roku 1979. 

Všechny vozy britské stáje jsou 

pojmenovány s počátečními písmeny 

FW, což jsou iniciály zakladatele stáje.  

V roce 1994, při velké ceně v San 

Marinu kdy se zabil brazilský jezdec Ayrton Senna, který jezdil za Williams, byl 

Frank Williams, Patrick Head a konstruktér Adrian Newey (dnes konstruktér stáje 

Redbull F1 Racing) obviněn ze zabití. Připad, byl prošetřován až do roku 2005, kdy 

byli všichni obvinění zproštěni viny.  

1.3.4 Red Bull Racing 

Rakouská stáj Formule 1 se sídlem ve 

Velké Británii, vzniklá v roce 2004 

odkoupením týmu Jaguar Racing 

společnosti Ford. O rok později Red 

Bull odkoupil také závodní tým 

Minardi, ze kterého udělala svůj B-tým 

s názvem Scuderia Toro Rosso, kde  

si Red Bull zaškoluje mladé talenty. 

Současný šéf stáje je Christian Horner.  

Nejúspěšnější jezdec je Sebastian Vettel, který dominoval v tzv. éře Red Bullu, kdy 

čtyřikrát za sebou zvítězil v mistrovství světa a zajistil týmu 4 poháry konstruktérů. 

  

McLaren M7C 

Tragická nehoda Ayrtona Senny v roce 1994 

Red Bull RB 12  
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1.3.5 Mercedes AMG Petronas F1 Team 

Aktuálně nejdominantnější tým Formule 1. Od 

roku 2014 získal 2 poháry konstruktérů v řadě. 

Vznikl odkoupením mistrovského týmu Brawn 

GP, který v roce 2009 získal ve své nováčkovské 

sezóně 1. a 3. místo v mistrovství jezdců  

a celkové vítězství v poháru konstruktérů. Téhož 

roku byl Brawn GP odkoupen firmou Daimler AG (vlastníkem značky Mercedes-

Benz) a přejmenován na Mercedes Grand Prix, později na Mercedes AMG Petronas 

F1 Team. 

1.4 Nejslavnější piloti 

Zde vám chci představit pět nejlepších pilotů, kteří riskovali svůj život, aby získali 

svůj vytoužený titul mistra světa a kteří se nezapomenutelně zapsali do historie. Ať 

tuto nebezpečnou soutěž přežili anebo ztratili svůj život bojem pro získání 

vytouženého titulu, navždy budou zapsáni do historie nejvyššího motoristického 

sportu. 

1.4.1 Michael Schumacher 

Michael Schumacher je bývalý a statisticky nejúspěšnější 

pilot Formule 1. Stal se sedmkrát mistrem světa což je 

nejvyšší počet dosažených titulů. Z 301 startů vyhrál celkem 

91 závodů. V roce 2002 se stal jediným jezdcem, který byl 

ve všech závodech sezóny na stupních vítězů, tedy dokončil 

závod vždy na prvním, druhém anebo třetím místě. Za jeho 

kariéru se událo mnoho kontroverzí, jako třeba v roce 1994 

kdy kolidoval s rivalem Deamonem Hillem a čímž si zajistil 

mistrovský titul a v roce 1997 s Jacquesem Villeneuvem 

v posledním závodem sezóny a byl za tento incident 

diskvalifikován z poháru jezdců.  

Vůz Brawn GP 2009 

Michael Schumacher 
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Na konci roku 2013 měl sedminásobný mistr světa nehodu na lyžích v Alpách. 

Utrpěl vážné poranění hlavy a do roku 2014 byl v kómatu. Nyní je na rehabilitaci 

ve Švýcarsku v Lausanne.  

1.4.2 Ayrton Senna 

Brazilský automobilový závodník a jezdec 

Formule 1. Je označován jako nejlepší pilot 

všech dob. Stal se třikrát mistrem světa a o 

svůj život přišel tragicky ve 34 letech. 

 „Druhý je první poražený“, to bylo jeho 

motto, kterým se celý život řídil. Poprvé 

zvítězil v roce 1985 při velké ceně 

Portugalska, kdy se svým Lotusem 97T 

dominoval na mokré trati. V roce 1994 při velké ceně San Marina vylétl z tratě  

a při silném nárazu do betonové zdi utrpěl několikanásobnou frakturu lebky  

a poškození mozku během zástavy srdce. Dvě hodiny po nehodě Senna zraněním 

podlehl.  

1.4.3 Niki Lauda 

Rakouský bývalý pilot Formule 1 a trojnásobný mistr 

světa, který se proslavil hororovou nehodou v roce 

1976 ve velké ceně Německa, kdy málem uhořel. 

Celá jeho rodina byla známá především obchodem. 

Jeho otec nebyl nadšen a odmítl Laudovi financovat 

jeho závodní ambice a chtěl, aby se jeho syn zajímal 

spíše o byznys. Lauda si tedy vzal osobní půjčku a zaplatil si místo ve stáji BRM 

po boku slavného pilota Claye Regazzoniho. Poté na předsezónních testech svůj 

monopost vylepšil o dvě sekundy na kolo a tím ohromil šéfa stáje a ten mu nabídl 

stálé místo ve stáji. 

Slavná byla také jeho rivalita s britským pilotem Jamesem Huntem, se kterým 

soupeřil v roce 1976. Ten rok, kdy Rakušan měl nehodu na německém 

Ayrton Senna 

Niki Lauda před nehodou 
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Nürburgringu. Laudově Ferrari se v zatáčce 

Berkwerk utrhlo zavěšení kola a zamířilo 

neovladatelně do bariér. Při nárazu praskla 

palivová nádrž a celý monopost se ocitl 

v plamenech. Lauda se při požáru, který 

dosahoval 900 stupňů, nadýchal  

se nebezpečných zplodin a utrpěl těžké popáleniny celého těla. 

Navzdory všem zraněním se Lauda po necelých dvou měsících vrátil, aby bojoval 

se svým rivalem, ale nakonec mu utekl druhý titul o jediný bod. 

O celé rivalitě těchto jezdců je natočen dvouhodinový snímek Rivalové (ang. 

Rush), který vypráví o příběhu obou dvou jezdců.  

1.4.4 James Hunt 

James byl takový Playboy mezi piloty. Byl to sice král 

večírků a také se rád napil, ale uměl velice rychle řídit 

auto. Mistr světa v roce 1976 po slavném souboji proti 

Nikimu Laudovi. 

K jeho slávě mu pomohl hlavně aristokrat Lord 

Hesketh, který mu financoval účast ve Formuli 2  

a poté mu zakoupil vůz Formule 1. Bohužel Lord 

Hesketh zjistil náročnost Formule 1 a proto celý tým 

prodal. Poté nastoupil James do Mclarenu a s ním 

vyhrál v roce 1976 svůj první titul.  

Přezdívalo se mu také James Šrot (ang. Hunt the Shunt), protože za sebou vždy 

nechával hromadu šrotu. Také se účastnil mnoho rvaček. V roce 1971 na dnes už 

zaniklém závodě v Crystal Palace v roce 1971 předvedl i Boxerské umění. 

  

James Hunt 

Lauda po nehodě 
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Mnoho lidí Britovi dávají za vinu nehodu Nikiho Laudy, který chtěl v roce 1976, 

v den jeho nehody, zrušit závod kvůli nepříznivým podmínkám, které panovaly  

na celém okruhu. Lauda tedy chtěl závod zrušit, ale kvůli kamarádství pilotů 

s Jamesem se závod nakonec jel.  

Zemřel ve věku 45 let v roce 1993 na infarkt.  

1.4.5 Sebastian Vettel 

Německý pilot Formule 1 a čtyřnásobný mistr světa. Jeho 

první angažmá ve Formuli 1 začalo, když v roce 2006 usedl 

za volant jako náhradní jezdec. Poté v roce 2007 jezdil pro 

Toro Rosso a tam nahradil pilota Scotta Speeda.  

Začátek roku 2008 se pro Vettela nevyvíjel nejlépe.  

Ve čtyřech úvodních závodech nedojel, vždy se nešťastně 

zapletl do kolize s jinými jezdci. Poprvé dokončil závod  

až v Turecku a to na 17. místě.  Doopravdy se předvedl až při 

velké ceně Itálie. Celý víkend bylo deštivo, což hrálo Vettelovi do karet. Vybojoval 

si pole position a následný den vyhrál svoji první velkou cenu a první a poslední 

vítězství pro Toro Rosso. Poté v roce 2009 přestoupil do Red Bullu. 

Již první sezónu u Red Bullu se Sebastianovi velice dařilo. Získal osm pódiových 

umístění a stal se tak celkovým vicemistrem. O rok později získal svůj první titul 

mistra světa, čímž začal tzv. éru Red Bullu. Následující 3 roky po sobě získal  

3 tituly mistra světa, čímž se počtem titulů řadí na 3. místo, hned za Fangia  

a Schumachera. Po neúspěšné sezóně 2014 skončil u Red Bullu a přesedl k Ferrari, 

kde v první sezóně vyhrál 3 závody a skončil třetí v celkovém šampionátu.  

  

Sebastian Vettel  
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2 WRC 

Závody WRC (Word Rally 

Championship) jsou závody 

Rallye, ve kterých soutěží 

upravené sériové vozy, kterých 

muselo být vyrobeno 25 tisíc 

kusů, aby se mohly účastnit závodů. Na celý seriál, stejně jako Formuli 1, dohlíží 

federace FIA, která kontroluje dodržování pravidel, technické parametry vozidel  

a mnoho dalších věcí. Více se o FIA dočtete v článku 1.2. 

2.1 Průběh soutěže 

Série WRC se skládá ze třinácti tří-denních soutěží, kde jezdci závodí na čas. 

Každá akce se skládá z 15 až 

25 rychlostních zkoušek 

(zkráceně RZ). Každá RZ  

je tvořena časovým úsekem, 

kde jezdci jedou z bodu A 

do bodu B. Vždy je pokryta 

různým povrchem od 

šotoliny (hliněná cesta 

s kameny) až po sníh a 

dokonce i led. Jezdí se samozřejmě i na asfaltových silnicích. Po každé RZ se sčítá 

zajetý čas jednotlivých RZ a vítězem celé soutěže se stává jezdec, jehož součet časů 

v jednotlivých RZ je nejnižší. 

Za každou soutěž dostávají body podle celkové pozice, které určují vítěze  

v celém mistrovství rallye. Bodování je stejné jako ve Formuli 1, první získá 25 

bodů, pátý 10 bodů a desátý 1 bod. Stejně se rozdělují body do mistrovství vozů. 

Pódiový ceremoniál, jako ve Formuli 1 zde nečekejte. Celý ceremoniál se koná na 

rampě a oslavy se stříkajícím šampaňským se účastní pouze vítězná posádka a 

jejich vůz. 

Citroën WRC 
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2.2 Skupiny  

Rally soutěže jsou rozděleny na 2 skupiny, podle typu vozu. 

2.2.1 Skupina N 

Jsou to sériové vozy s velmi omezeným 

počtem úprav. Vlastně jsou to jen obyčejné 

sériové vozy s upraveným podvozkem a 

brzdami. Motor není skoro vůbec upraven. 

Upravují se jen vzduchové filtry a také se 

upravuje software elektronické řídící 

jednotky motoru. Také se dělí na 4 další 

podskupiny N1 až N4. N1 až N3 mohou mít 

pohon pouze jedné nápravy, vozy N4 mohou mít pohon všech kol. 

2.2.2 Skupina A  

Vozy skupiny A vycházejí ze skupiny N, ale 

je zde mnohem větší počet úprav. Je zde 

možné daleko více upravovat motor. Lze 

upravovat písty, sací kanály a také jsou 

použity speciální řídící jednotky. Jsou také 

používány speciální převodovky, které jsou 

buď s možností řazení bez spojky anebo 

sekvenční převodovky (řazení pouze na vyšší nebo nižší stupeň). Rozdělují se na 

vozy A5 až A8. A5 až A7 mohou mít pouze pohon jedné nápravy, A8 mohou mít 

pohon všech kol. 

  

Ford Fiesta 

Mitsubishi Lancer Evo VI 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

20 

2.2.3 Skupina B  

Byla to nejpopulárnější a nejrychlejší 

skupina všech dob. Jezdily v ní vozy 

jako MG Metro, Audi Quattro a Ford 

RS. Z důvodu mnoha tragických nehod, 

při kterých zahynulo mnoho fanoušků a 

také 2 jezdci – Henry Toivonen a 

Joaquim Santos. Zrušena byla v roce 

1987 po dohodě s jezdci, kteří si přáli, 

aby se tato nebezpečná skupina zrušila.  

2.3 Posádka 

Každou RZ absolvuje s jezdcem také spolujezdec, který mu hlásí zatáčky, výmoly 

ale také nebezpečí na trati. Má u sebe 

soupis celé stage, který si každý spolu 

jezdec chystá sám během. Spolu 

s jezdcem je spojen přes handsfree, 

protože přes hluk vozu by nebylo nic 

slyšet. 

Jak už jsem říkal v úvodu o WRC, aby se sériový vůz mohl účastnit soutěže, 

muselo ho být vyrobeno 25 tisíc kusů. 

Rámy vozů jsou stejné jako u sériových 

aut, jenom je doplněn o aerodynamické 

prvky, aby vůz měl větší přítlak a aby 

lépe drželo na každém povrchu. 

Minimální délka je 4 metry  

a hmotnost nesmí být menší než 1230 kg. 

  

Michele Mouton a Audi Quattro  

Skoda Octavia WRC 
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2.3.1 Motor 

Maximální objem motoru je 1600 

kubických centimetrů. Jsou 

přeplňovány turbodmychadlem, 

které dostává do motoru více paliva 

za sekundu. Minimální výkon musí 

být 300 koní a každý motor je 

vybaven elektronickým systémem 

ALS (Anti-Lag systém), který 

zabraňuje opoždění účinku 

turbodmychadla. 

2.3.2 Pohon 

Od roku 2006 má každý vůz WRC stálý 

pohon všech kol. Před rokem 2006  

se používal tzv. aktivní diferenciál. Ten 

upravoval výkon na jednotlivá kola vozu 

tak, aby vůz lépe držel v zatáčkách. Od roku 

2006 pak byl federací FIA zakázán  

a od té doby jsou používány diferenciály 

pasivní. 

2.3.3 Převodovka 

Převodovka má obvykle v těchto vozech obvykle šest rychlostních stupňů.  

Ty jsou ovládané buď sekvenční převodovkou 

(pohybem dopředu a dozadu jezdec buď zařadí, 

nebo podřadí) vedle sedadla řidiče anebo pádly pod 

volantem.  

Oproti normálním vozům spojkový pedál slouží 

pouze k zařazení prvního a stupně zpátečního. 

Motor Subaru Imprezy 
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2.3.4 Brzdy 

Brzdy na přední nápravě mají větší průměr a 

tím i větší brzdný efekt, oproti zadní 

nápravě. Brzdy musí být chlazeny vodou, 

aby byla udržena brzdná síla po celou 

soutěž. Brzdová kapalina je chlazena také 

vodou, aby jejich teplota nepřesahovala 150 

stupňů celsia.  

2.4 Nejlepší jezdci 

Zde vám také představit pět závodníků, kteří se hnali po šotolinách, sněhu a asfaltu 

za účelem zajet co nejlepší časový úsek. Rallye není o nic jednoduší než Formule 1. 

Jelikož se jede na nebezpečných serpentinách, kde se jezdci řítí 150km/h hned 

vedle stromů, sněhových kopců anebo nebezpečných svahů. Jedna chybička a 

jezdec ztrácí důležité desetiny, kontrolu nad vozem a někdy i části vozu.  

2.4.1 Colin McRae 

Byl čtvrtý nejúspěšnější pilot na světě a v historii 

rallye. Pocházel ze skotského města Lanark. Jeho otec 

Jimmy McRae je pětinásobný vítěz Britské rallye. 

Jezdil za Subaru, Citroën, Ford ale i za Škodu. Po 

jeho prvním získaném titulu vyšel simulátor rallye na 

pc Colin McRae Rally. 

15. září 2007 nešťastně zemřel při nehodě helikoptéry 

necelé 2km od jeho domu. S Colinem tam zemřel také 

jeho syn Johny, rodinný přítel Graeme a šestiletý kamarád syna Johnyho Ben.  

  

Colin McRae 
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2.4.2 Richard Burns 

Britský rallyový jezdec a mistr světa 

z roku 2001. Odmala obdivoval 

atmosféru a poprvé řídil automobil již 

v osmi letech. V patnáci navštívil školu 

pro závodníky a pak mu jeho otec koupil 

jeho první automobil – Talbot Sunbeam. 

První ho titulu WRC se mu dostalo v roce 2001 za volantem Subaru. 

V roce 2005, cestou na závody ve svém Porsche zkolaboval. Naštěstí jeho 

spolujezdec Markko Märtin vůz bezpečně zastavil. Byl mu diagnostikován nádor 

na mozku. I po intenzivní léčbě Richard zemřel na den přesně čtyři roky po svém 

jediném titulu.  

2.4.3 Carlos Sainz 

Dvojnásobný mistr světa v rallye a vítěz Rallye 

Dakar 2010. Španělský mistr má přezdívku El 

Matador a jeho syn Carlos Sainz Jr. aktuálně 

závodí ve Formuli 1 za tým Toro Rosso.  

Se závoděním začal až v roce 1980, když mu 

jeho manažer Juan Jose Lacalle, zakoupil 

závodní Fiat Pandu a stal se jeho navigátorem. 

Jeho prvního titulu se mu dostalo v roce 1995, 

kdy jezdil za Subaru. 

  

Richard Burns 

Carlos Sainz 
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2.4.4 Petter Solberg 

Jediný norský mistr světa z roku 2003 jako jediný. 

Závodil za týmy Ford, Subaru a také za svůj vlastní 

závodní tým Petter Solberg WRT. V roce 2013 skoncoval 

se závody WRC a dal se na rallycross. Stal se mistrem 

světa v letech 2014 a 2015. Čeští komentátoři rallycrossu 

mu vtipně přezdívají „Péťa Solbergů“. 

2.4.5 Sébastien Ogier 

Francouzský závodník, který závodí za tým 

Volkswagen. Aktuálně vedoucí jezdec 

průběžného žebříčku mistrů světa WRC. Mistr 

světa v letech 2013 a 2014. S počtem 32 

vítězství a třemi mistrovskými tituly je Ogier 

druhý nelepší francouzský rally jezdec na světě. 

2.5 Nejlepší vozy 

Zde vám chci ukázat tři nejlepší a nejslavnější vozy, které kdy závodily v seriálu 

WRC. 

2.5.1  Subaru Impreza 

Subaru má na svém kontě 6 titulů mistrů 

světa a mnoho slavných jmen jako Carlos 

Sainz, Richard Burns anebo Colin McRae. 

Subaru bylo jedno z mála čtyřdveřových 

aut, které v tomto sportu soutěžilo. Oproti 

konkurenci měla Impreza ideální rozložení 

hmotnosti, a s motorem typu boxer měla 

velice nízko těžiště. Hned při svém prvním 

staru v roce 1997 v Monte Carlu zvítězilo. 

  

Petter Solberg 

Sebastian Ogier 

Subaru Impreza 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

25 

2.5.2 Toyota Celica 

Stejně jako Subaru získala Japonská 

automobilka celkově 6 titulů. Byl to 

rallye speciál za skupinu B. První 

představený prototyp, postavený na 

sériové Toyotě Celice 2000 GT, 

v roce 1985 s upravenou přední částí 

a chladícími otvory na kapotě. Prvně 

startovala v roce 1983, kdy skončila 

šestá a následující Rallye Pobřeží 

Slonoviny zvítězila.  

2.5.3 Lancia Delta  

Tato italská automobilka získala 10 titulů 

mistrů světa a jeden titul konstruktérů, čímž 

se řadí na vrchol v historii WRC. V letech 

1987 až 1992 získala titul šestkrát po sobě. 

Vozy Lancia Delta s integrálním pohonem 

všech kol jsou zapsány zlatým písmem 

v historii tohoto sportu. Je to nejúspěšnější 

značkou automobilových soutěží na světě. 

  

Toyota Celica 

Lancia Delta 
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2.5.4  Audi Quattro 

První závodní model Quattro A1 měl 

premiéru v roce 1980 na soutěži Jänner 

rallye 1980 a také hned zvítězilo. 

Tehdy řídila jediná žena, která kdy 

zvítězila v rally – Hanna Mikola. 

V mistrovství světa 1982 poprvé 

získalo Audi první titul konstruktérů. 

V té době používalo Audi známy typ 

přední masky se čtyřmi světlomety. Typ A2 se lišil jen detaily. Se svými dvěma 

tituly konstruktérů se řadí mezi nezapomenutelné vozy ze zrušené skupiny B. 

2.5.5 Ford RS200 

Před 30 lety byl tento dvou-sedadlový „sporťák“ představen světu. Měl vše 

potřebné k tomu, aby vládl celé skupině B, ale místo toho ho potkal jen smutný 

osud. 

Závodil v letech 1985 a 1986 s motorem 

Cosworth BDT, ale jeho závodní výkony 

nikdy nebyly z těch nejlepších. Po roce 

1986 měl být do závodů nasazen jeho 

vylepšený model Evolution, ale ten se do 

soutěže nikdy nedostal kvůli zrušení 

skupiny B, kvůli mnoha tragickým 

nehodám.  

  

Ford RS200 
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3 Motosport 

Motosport není stejný jako motorsport. Není rozdíl jen v jednom písmeně v názvu. 

Je to motocyklový sport, který se závodí na uzavřených tratích, stejně jako Formule 

1. Jezdí se zde závody MotoGP, Moto 2 a 3. Také se v Motosportu jezdí motocross, 

který se také jezdí na okruzích, ale na úplně jiných.  

Nejsem úplně fanouškem tohoto sportu, takže tento článek bude kratší než ostatní, 

protože nechci psát tisíce znaků o něčem, co mě nezajímá až tak jako Formule 1 

nebo závody WRC. Zkazilo by to celkovou kvalitu mé práce, na které jsem se tak 

nadřel. 

3.1 MotoGP 

Jedná se o nejstarší motocyklové mistrovství 

světa. Mistrovství začalo v roce 1948, o rok 

dříve než Formule 1. Je to nejvyšší 

motocyklová soutěž na světě. MotoGP je 

označován jako motocyklový ekvivalent Formule 1. Celou 

soutěž organizuje Mezinárodní motocyklová federace FIM. Stejně jako ve Formuli 

1 jsou všechny závody označovány jako Velká Cena (Grand Prix).  

Motocykly MotoGP používají vidlicový dvouválec, čtyřválec anebo řadový 

čtyřválec. Maximální obsah motoru je 1000 kubických centimetrů. Motory, stejně 

jako v Moto2 a 3, používají čtyřdobý motor. Používají pneumatiky Michelin, mají 

maximální výkon 245 koní a dosahují rychlosti 345km/h. 

Závod MotoGP se také jede na Masarykově okruhu v České 

Republice. Žádný z Čechů v mistrovství nezvítězil, ale za 

nejlepší Čechy v této soutěži mohou být považováni 

František Šťastný, Gustav Havel, Bohumil Staša a Stanislav 

Malina. V letech 2011 až 2015 závodil v MotoGP  Čech 

Karel Abraham.  

Karel Abraham 
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3.2 Moto2 

Závodů Moto2 se účastní jezdci, kteří jezdí na 

slabších motocyklech. Mají maximální objem 

motoru 600 kubických centimetrů a používají 

pouze řadový čtyřválec. Maximální výkon mají 

135 koní a dosahují rychlosti 285km/h. Všechny 

motocykly používají motory od Hondy. 

3.3 Moto 3  

Motorky ze třídy Moto3 používají pouze jedno válec 

s objemem 250 kubických centimetrů a výkonem 54 

koní. Dosahují nejvyšší rychlosti 230km/h. Aktuálně 

v této třídě závodí dva čeští jezdci a to Jakub 

Kornfeil a Karel Hanika. 

3.4 Motokros 

Odvětví motocyklového sportu. Závodí se 

na terénních tratích, které jsou po dobu 

závodu uzavřené veřejnosti. Motocykly 

jsou speciálně konstruovány pro terénní 

jízdu a rozdělují se podle objemu motoru 

na MX1 až MX3 

  

Motorka ze třídy Moto2 

Motorka ze třídy Moto3 

Motokrosový jezdec v akci 
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4 Vytrvalostní závody 

Tak jako okruhové závody, které se jezdí na určitý počet kol, se také jezdí závody 

vytrvalostní, které se jezdí na určitý čas nebo vzdálenost. Nejznámější závody této 

kategorie jsou 24 heures Le Mans (24 hodin Le Mans) a Rallye Paříž-Dakar. 

4.1 24 Heures Le Mans 

Je to vytrvalostní závod sportovních Prototypů LMP1 a LMP2 a vozů GT. Tento 

závod se koná každoročně od roku 1923 (výjimkou 1. a 2. světové války) Pořádá ho 

klub ACO (Automobile Club de I'Ouest). Jezdí se na trati, která se skládá 

z veřejných komunikací. Celý závod je vnímán jako test výdrže vozů, ale i test 

výdrže a konkurence schopnosti jezdců i po 24 hodinách. 

4.1.1 Trať 

Jezdí se na trati de la Sarthe ve Francii. Je dlouhý 13.6 kilometrů a je to jeden 

z nejdelších okruhů na světě. 85 % se zde 

jede na plný plyn a nejostřejší zatáčka 

zde je Mulsanne.  

4.1.2 Konání 

Závod začíná a končí přesně ve 3 

hodiny. Startují za vozem Safety-Car, 

který je navede na startovní a cílovou rovinku přesně ve 3 hodiny. Startuje se 

letmým startem. To znamená, že vozy nezastavují před startem, ale objedou jedno 

kolo a rovnou startují. Pozice na startu určuje kvalifikace.  

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Automobile_Club_de_I%27Ouest&action=edit&redlink=1
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Dříve v historii byly starty zcela jiné. Startovalo se tak, že na trati, podél boxové 

uličky stály vedle sebe, natočeny pod úhlem nějakých 50 stupňů po směru jízdy 

vozy nachystané ke startu. Jejich jezdci stáli naproti nim na druhé straně okruhu. Po 

startu se všichni jezdci rozeběhli, nastoupili do vozu, připoutali se, nastartovali a 

odjeli. Tento systém byl roku 

1970 zakázán, protože došlo 

k tragické nehodě, kdy jeden 

jezdec přejel druhého jezdce, 

který se nestihl dostat do 

vozu. Také docházelo 

k případům, kdy se jezdci, za 

účelem ušetřit čas, nepřipoutali. 

4.1.3 Vozy 

Závod má vždy přibližně 50 soutěžících. Vozy se rozdělují do 4 kategorií: LMP1, 

LMP2, GT Endurance PRO a GT Endurance AM. Vozy LMP (Le Mans 

Prototypes) se rozdělují podle váhy, výkonu anebo rychlosti. V kategorii GT závodí 

sériové vozy, které se rozdělují na profesionální a amatérskou kategorii. 

4.1.3.1 LMP1 

Jsou to nejrychlejší a nejnákladnější vozy celé soutěže. Kvůli nákladnosti celé 

soutěže, se závodu účastní většinou tovární týmy jako např. Porsche, Audi anebo 

Peugeot.  Je skoro nemožné, aby závod vyhrála jiná kategorie, ale pravidla to 

nezakazují. Rychlost se podobá vozům Formule 1.   

V roce 2009 se účastnil Český tým AMR 

Eastern Europe. Jezdili s vozem Lola- Aston 

Martin B09/60 s českou posádkou Jan Charouz 

a Tomášem Enge, spolu s Němcem Stefanem 

Mückem. Skončili celkově na čtvrtém místě.  

Česká Lola-Aston Martin 

Start závodu podle starých pravidel 
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4.1.3.2 LMP2 

Je to slabší a levnější třída než LMP1. 

Obvykle je určena pro soukromé týmy. 

Největší rozdíly od LMP1 jsou převážně 

v motoru. Mohou mít větší objem, ale 

mají omezený počet válců na 8. Nejvyšší 

rychlost je 300km/h.  

4.1.3.3 LM GTE 

Le Mans Grand Touring Endurance. 

Dělí se na 2 kategorie: Profesionálové 

(GT PRO) a na amatéry (GT AM). 

4.2 Rallye Dakar 

Zkráceně Dakar anebo také Dakarská Rallye, je 

vytrvalostní off-road závod. Jezdí se napříč 

Afrikou a je organizován ASO – Amaury Sport 

Organisation. Účastní se jak profesionálové, tak 

i amatéři, kteří tvoří kolem 80 % startovního 

pole. Jezdí se v upravených terénních 

speciálech po těžkém terénu. Závod obvykle 

trvá něco kolem 14 dní.  

4.3 24 Hodin Le Hodonín 

Méně známá soutěž, která se koná v české republice. Je to 24 

hodinový závod v motokárách. Závodí se v motokárách s  

motory Honda 270GX, které mají výkon 9 koní.  

  

Český závodní speciál Tatra 2014 

Aston Martin V12 

Vůz LMP2 
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5 Rallycross 

Mistrovství světa v rallycrossu (FIA World 

Rallycross Championship nebo WRX) je 

obdoba normálního rallye, ale s tím rozdílem, 

že se jezdí na okruhu a bojuje se o nejlepší 

pozici. Mistrovství se skládá z 12 

dvoudenních závodů. Závodí se v upravených 

vozech rallye.  

5.1 Průběh  

Vždy se jedou 4 rozjížďky, ve kterých bojuje 3 až 5 vozů, které jedou závod na 4 

kola a v každé rozjížďce nebo finálové jízdě musí každý jezdec projet alespoň 

jednou tzv. Joker Lap, což je prodloužená část okruhu. Každou rozjížďku se 

přidělují body a podle těch se potom posouvají dále. Poté se jedou 2 semifinále a 

finále pro 6 nejlepších jezdců. Za každou soutěž se přidělují body do mistrovství. 

Mistrem světa se stává jezdec s nejvyšším počtem bodů v mistrovství. 

6 NASCAR 

Je to největší americká soutěž, 

hned po americkém fotbalu. 

Jezdí se na pravidelných 

oválných tratích. Závodí se na 

počet kol anebo vzdálenost. 

Nejslavnější závod NASCAR je 

bezpochyby Daytona 500 a mezi 

další slavné závody se řadí třeba 

400 mil Indianapolis a mnoho dalších. V každém závodě startuje něco kolem 40 

vozů světových značek jako třeba Toyota, Ford a velice známy Chevrolet.  

  

Vozy rallycrossu 

Daytona 500 v roce 2001 
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7 Cestovní vozy 

Závody cestovních vozů jsou závody těžce modifikovaných sériových vozů. Jezdí 

se buď sprint anebo vytrvalostní závody, které trvají od 3 do 24 hodin, které testují 

výdrž vozů, pilotů a mechaniků. Dělí se na několik kategorií jako třeba WTCC 

(World Touring Car Championship), BTCC (British Touring Car Championship) a 

DTM (Mistrovství německých 

cestovních vozů). Také pod tuto 

kategorii spadájí závody super sportů 

V8, které se jezdí v Austrálii a 

v Novém Zélandu. Jezdí se také 

vytrvalostní závody na slavném 

okruhu Nürburgringu.  

8 Závody do vrchu 

Závody do vrchu jsou závody, při kterých závodí jakékoliv vozy, nehledě na to 

jestli jsou to vozy formule anebo rallye. Závodí se na vrchol nějakého kopce nebo 

hory. 

8.1 Ecce Homo 

Ecce Homo (z lat. Ejhle člověk) je název závodní tratě ve Šternberku, na které se 

každoročně konají závody do vrchu. Je dlouhá skoro 8 kilometrů a má převýšení 

307 metrů a průměrné stoupání 3,6 %. Pořádá ho klub ÖAC (Österreichischer 

Automobil Club). Ecce Homo se už jezdí přes 30 let a je součástí Mistrovství 

Evropy v závodech do vrchu. Jezdí se zde také Ecce Homo Historic, kde závodí 

Historické vozy. Rekord tratě jsou 2 minuty, 45 sekund a 63 setin a rekord drží 

italský jezdec Faggioli 

Simone. 

  

Start WTCC 2012 v Japonsku 
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8.2 Pikes Peak 

Pikes Peak Internation Hill Climb je každoroční automobilový a motocyklový 

závod. Hora Pikes Peak, na které se závod 

koná, se nachází v Coloradu v USA. Trať 

měří 20 kilometrů a má 156 zatáček. 

Převýšení je zde 1440 metrů. Závod Pikes 

Peak se koná každoročně už od 1916. 

Celkový rekord zde drží rallye jezdec 

Sébastien Loeb, který se svým peugeotem 

208 T16 zajel čas 8 minut, 13 vteřin a 878 

tisícin sekundy. 

9 Motokáry 

Motokáry, start všech závodních jezdců. Všichni slavní jezdci jako Schumacher, 

Hamilton, Rosberg, všichni začínali na motokárách. Prostě je to taková školka 

motorsportu.  

V České Republice se také vyrábějí motokáry PRAGA Kart, které se používají jak 

po celé ČR tak i světově.  

Malé čtyřkolové vozítko s velmi malým motorem. Je to nejbližší setkání 

s motorsportem pro normálního člověka. Obvykle jsou používány dvoutaktní 

motory s obsahem až 200 kubických centimetrů a mají výkon od 5 až po 20 koní a 

dosahují rychlosti až 150km/h. Zajezdit si na motokárách můžete v půjčovnách, 

které jsou buď venkovní anebo vnitřní. Vnitřní bývají obvykle v halách anebo 

v garážích.  

V motokárách se jezdí závody typu Formule 1, vytrvalostní závody od 1 do 24 

hodin a také i závody do vrchu. Závody se také jezdí pod záštitou federace FIA. 

V motokárách jsou různé kategorie jako například Superkart, což jsou motokáry se 

značně větším a výkonnějším motorem. Dále se jezdí Mistrovství světa 

v motokárách, které se koná po celém světě. Také velice známý motokárový závod 

je 24 Hours Le Mans, který se koná ve Francii na okruhu Alaina Prosta v Le Mans.  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

35 

Závěr 

Zpracovat tuto práci mě velice bavilo. Jak už jsem psal v úvodu, jsem veliký fanoušek 

motorsportu a sledoval sem ho už od mala. Proto také rád závodím na motokárách. 

Tato práce mě stála hodně času a úsilí abych ji napsal, ale jsem rád, že jsem ji dokončil 

zdravý a včas. Byl to pro mě takový vytrvalostní závod a zároveň závod s časem, abych tu 

práci stihl včas. Jsem rád, že se s vámi, kteří to budou číst, mohu podělit o tuto práci a 

doufám, že jste se v mých řádcích neztratili a práce vás bavila alespoň z poloviny jako mě. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

  

V Olomouci, červen 2016 _______________________  

           Podpis 
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