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Úvod 
 

 
Dráhová cyklistika je specifický druh cyklistiky, která se provozuje pouze na 

dřevěném či betonovém ovále. Tento sport je čím dál více známý a populární. 

Cyklistika je sama o sobě každému známa a proto si myslím, že je pro všechny 

zajímavé dozvědět se něco málo o dráhové cyklistice. Dráhu mimo jiné také 

provozuji a jezdím závodně na kole a proto jsem si vybral ročníkovou práci na 

dráhovou cyklistiku. 
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1. Velodromy v ČR 

 

1.1 Délka dráhy 

 
Délka dráhy se může v každém případě lišit. Máme krátké i dlouhé dráhy.Úplně 

nejmenší dráha se nachází v Pražské Motole (jako jediná dřevěná v ČR), která měří 

necelých 153m. Naopak nejdelší dráha je v Brně, která měří přesně 400m. Ale 

světové dráhy pro uspořádání velkých akcí (mistroství světa, Olympijské hry,atd….) 

musí mít 250m. 

 
 

1.2 Velodromy ČR 

Prostějovská dráha má 303m . Z mých vlastních zkušeností je tato dráha velmi 

kvalitní a nejsou zde panely s velikou mezerou. Pořádají se tu veliké Mezinárodní 

závody jako jsou např. Memoriál Otmara Malečka, Grand Prix atd… 
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Brněnská dráha je dlouhá 400m. Tady jsou právě panely z velikou mezerou, takže 

když naberete větší rychlost začne vám kolo “skákat”. Pak máte z těch děr bolavé 

ruce. Ale brněnský velodrom má za sebou velikou historii...Na místě 

dnešního velodromu byla dříve Bauerova rampa, jakási předchůdkyně dnešní dráhy. 

Byla hliněná s antukovým povrchem a její časté úpravy byly poměrné 

náročné. Postupně byl vybudován asfaltový a betonový povrch. S betonovou drahou 

pak přibyly bariéry, osvětlení, šatny, hospodářská budova s ubytovnou, garáže atp. 

 

 

 
 
 
 

Praha má dokonce 2 velodromy. Jedna betonová, kterou můžete vidět zde. Tato 

dráha má 333,33m. Velodrom Na Třebešíně je nejrychlejší dráha v ČR s klopením 

téměř 34stupňů. 

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velodrom
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Ta druhá je na druhém konci Prahy a jmenuje se Motol. Motol má necelých 153m. 

Když na této dráze spadnete, odnesete si četná popálení či třísky zarité v kůži. 

 
 

 
Plzeňská dráha má také 333m. Její vzhled ovšem není pěkný, protože tu na dráze 

rostou mechy a jiné kapradiny.
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1.3 Historie dráhové cyklistiky 

 
První zmínka cyklistů je na přelomu 60. a 70 let 19.století. (USA, Francie,Německo) 

Ovšem v té době ještě nebyli takové vymoženosti jako známe my. Kola neměli gumy 

ani galusky .V roce 1896 ve Francii v městečku Fernand-Guizellin byl vybudován 

první velodrom. V České republice byl jako první Brněnský velodrom roku 1906 a 

zároveň i první závody. 

 
 
 

 

 
 

1.4 Dráhová kola 

 
21.století                                                           19.století 

 
 

Dráhová kola se zásadně lišily. Dnes už si kolo bez převodů a karbonových rámů 

nedokážeme ani představit. Ale silniční a dráhové kolo je úplně něco jiného. Na 

dráhovém kole máte “furtšlap” což znamená, že musíte pořád šlapat. Brzdíte tím 

způsobem, že šlapete do proti směru, takže žádné brzdy na tomhle kole nečekejte. 

Dráha má 3 čáry nebo-li 3 části dráhy. Úplně dole je černá čára a asi půl metru nad 

ní je červená. Tyto čáry znázorňují sprinterské území do kterého když vjedete, tak 

nikdo jiný se do vás vecpat nemůže. Lehce na červenou je modrá, která slouží k 

orientaci motorek “derny”. Derna je tak zvaný vodič, který jede před vámi a rozráží 

vám vzduch například u keirinu. Velmi důležité je i jak šlapat. Samozřejmě ti co si 

jestě nikdy nevyzkoušeli tretry (speciální obuv pro cyklisty) to neumí, ale správný 

cyklista by to měl umět. Musíte šlapat do kolečka a né nějak klikatě. Má to pak za 

následky, že se celý vlníte a nedáváte do svého výkonu maximum. 
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2. Disciplíny 
 

Jak jiné sporty i dráhová cyklistika má své disciplíny .Jezdce rozlišujeme na vytrvalce 

a sprintery. Vytrvalci bývají hubení, ale nenechte se zmást jejich váhou. Vytrvalci 

mají velikou sílu potáhnout peloton (to znamená, že cyklisti jedou v jedné početné  

skupině). Zato sprinteři mají vyrýsované a neuvěřitelně silná stehna. 

 

2.1 Vytrvalostní disciplíny (stíhací) 

 
Point race. (bodovací závod)  Je závod většinou dlouhý okolo 40 km. Jak od názvu 

vyplívá v téhle dispiplíně se musí bodovat, aby závodník mohl vyhrát. 

Boduje se každých 5. nebo 10. kolo.Každé bodování je hodnoceno 5, 3, 2 a 1 bod a 

poslední kolo je dvojnásobné bodování. Závod začíná písknutím rozhodčího a jezdci 

si objedou první neutrální kolo. Poté až projedou přes pásku rozhodčí tentokrát střelí 

do vzduchu a tím je závod odstartován. Když ale někteří závodníci dají pelotonu 1 

kolo náskoku závoďákům, kteří to dokázali  se přičte +20.Naopak když ztratíte 

dostanete vy -20. 
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Sctrach. Je nejkratší společný závod. Pravidla u sctrache jsou velice 

jednoduchá...Stačí dojet jako 1. do cíle a to je všechno.Je to podobné jako silniční 

závod. Ztráta jednoho kola  může vést i k diskvalifikaci. 

 

Madison. Je záležitost dvou spolujezdců. Je to podobné jako bodovačka, ale stím 

rozdílem, že jakoby jedete dva a hážete se. A když jste dva tak také jedete na 250m 

dráze třeba i 200 kol. 

Tuto disciplínu se musíte naučit, abyste zvládli koordinaci s kolem. 

 
 

Vylučovací závod. Závod jednotlivců startujících hromadně. V cíli každého předem 

určeného okruhu, zpravidla každého druhého okruhu, je vyřazen poslední závodník, 

až zbývá jen dvojice. Vítěz souboje posledních dvou je vítězem celého závodu. Tuto 

disciplínu mají hodně v oblibě sprinteři, jelikož když se dobře schovají v háku a 

samozřejmě nebudou v balíku poslední často vyhrají. 

 

Omnium. Od roku 2012 je omnium zařazeno na program olympijských her. V 

minulosti se jezdilo omnium stíhací a sprinterské, od zařazení na olympijské hry se 

jezdí pouze stíhací. Skládá se z měřitelných disciplín (prvenství na pásku, 

bodovačka, scratch, vylučovací závod). 200m s letmým startem je záležitost rychlosti. 

Ze začátku jedete u bariéry a už trošku z rychlostí se zpouštíte dolů na černou čáru 

.A samozřejmě musíte být co nejrychleji na pásce. 
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2.2 Sprinterské disciplíny 

Samotná disciplína sprint je více oblíbená než ta vytrvalostní. Je rychlejší, 

zajímavější i pro diváka atraktivnější. 

Keirin.  Je bezpochyby nejznámější a nejoblíbenější disciplína. Na keirinu je krásné 

to, že ikdyž startujete z poslední pozice, můžete klidně vyhrát. Keirin se skládá z 

šesti jezdců. každý závodník si před startem losuje svou pozici, kde bude startovat. 

Tehdy když už jsou závoďáci na startu čeká se pouze na jednu věc. Čeká se na 

dernu (derna je motorový skůtr), která žhavý svůj motor na druhé půlce dráhy a 

sleduje situaci, kdy dostane pokyn až může vyjet. Rozhodčí se ještě zeptají jezdců 

jestli jsou připraveni a pokud ano, závod může začít. Až dernabude blízko pásky 

ozve se hlasitý výstřel a všichni závodníci podle toho jak si losovali pozice, tak se 

seřadí. Derna odstupuje po třech kolech, přiněmž zrychlovala od 40km/h do 50km/h. 

Pak už záleží jakou kdo vymyslí svoji taktiku a pozorujeme velmi emoční a plných 

zvratů zkrášlující závod. Občas dochází i ke kontaktům jezdců a končí to nemalým 

zraněním. Ještě se hodí dodat, že keirin vznikl v Japonsku.  
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Team Sprint. (týmový sprint)  Na protilehlých rovinkách proti sobě nastupují dvě 

družstva po třech jezdcích a závodí se na tři kola s pevným startem. Každý z členů 

družstva musí být na čele po dobu jednoho kola. První kolo jede družstvo ve třech, 

poté vedoucí jezdec odstoupí a přenechá vedení druhému, v nájezdu do třetího kola 

odstupuje i druhý z jezdců a úkolem zbývajícího je dorazit do cíle v co nejkratším 

čase. Pro disciplínu se užíval i název olympijský sprint. Závodí deset nebo více týmů. 

Z rozjížděk se kvalifikují osm týmů a z osmi jestě na čtyři nejrychlejší časy a ti si to 

pak rozdávají o medaile. 

 



13 

 

Sprint. Sprint je zpravidla vícekolová soutěž založená na závodě na 200 metrů s 

letmým startem. Jede se na tři okruhy, ale měří se právě posledních letmých 200 

metrů.Prvním kolem závodu je individuální kvalifikace. Vybraný počet závodníků je 

pak podle kvalifikačních časů nasazen proti sobě do dvojic (nejrychlejší proti 

nejpomalejšímu atd.). Dále už proti sobě bojují vyřazovacím způsobem, přičemž v 

některých závodech mají poražení i právo startu v opravách, kde může startovat i 

více než jen dvojice cyklistů. Závěrečná kola závodu někdy bývají složená z více 

rozjížděk a do dalšího kola postupuje vždy ten z dvojice cyklistů, který svého soupeře 

porazí ve dvou rozjížďkách ( 2:0 nebo 2:1).To už bývá ve finále nebo v semifinále. 

Světový rekord drží franzouzský jezdec Francois Pervis v čase 9,347. 
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Pevný kilometr. Cílem je v co nejkratším čase ujet vymezenou vzdálenost. V 

programu mistrovství světa jezdí muži 1 km a ženy 500 m s pevným startem. Pevný 

kilometr bývá nejvíce bolestivá disciplína, jelikož dáváte nejvíce námahy do svých 

nohou i rukou. 
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3. Tomáš Bábek 

 
Tomáš Bábek je velikou ikonou současné dráhové cyklistiky. Narodil se 4.června 

1987 v Brně. Jeho předností je sprint, keirin, team sprint a pevný kilometr. Začínal 

jako malý žáček v TJ Favoritu Brno. Ale trenéři a funkcionáři ze sprinterského oddílu 

Dukla Brno si ho oblíbili kvůli jeho rychlosti a dynamice. Poté už stačí jen pečlivý 

trénink a Bábek je na vrcholu. Ale i opravdový mistr měl v minulosti havárií. Tomáše 

před šesti lety (2011) srazilo auto a následky to mělo veliké…  Otevřená zlomenina 

stehenní kosti, trojitá zlomenina dolní čelisti, ztráta zubů, zlomenina páté zánártní 

kůstky, proražená plíce .Až po třech dnech v kómatu se Tomáš Bábek probudil. 

Lékaři mu příliš velkou šanci na návrat nedávali. On se vrátil a do roka závodil. Ba co 

víc, český reprezentant v keirinu pomalu stoupal mezi světová esa. 
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3.1 Úspěchy 

 
- 2007 = 1. místo Mistroství České Republiky z pevného startu na 1km. 

- 2008 = 1. místo MČR z pevného kilometru + 1. místo MČR Team sprint 

společně s Adamem Ptáčníkem a Denisem Špičkou. + 3. místo ME z pevného 

kilometru ve městě Pruszkóv v Polsku. 

- 2008 = 11. místo OH Peking v Team sprintu se závodníky Adamem 

Ptáčníkem a Denisem Špičkou 

- 2010 = 12. místo MS v Team sprintu v Dánském městě Copenhagen. 

- 2016 = 1. místo Mistroství Evropy v keirinu v hlavním velkoměstě v Paříži. + 

3.místo ME v pevným kilometru. + 1. místo Světový Pohár v keirinu v 

Glasgowě. + 1. místo SP v keirinu v Apeldoornu. 

- 2017 = 3. místo SP v keirinu a v pevném kilometru v Kolumbijském Cali. + 

3.místo MS v keirinu v Hongkongu a ještě přidal 2. místo z pevného kilometru. 
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3.2 Japonsko 

 
Jak už jsem se zmiňoval tak v Japonsku vznikla nejznámější disciplína keirin. 

Každým rokem se vyberou šest nejlepších sprinterů a putují do Japonského Tokia. 

Většinou tu sprinteři bývají 4 měsíce. Mají čtrnáct dní dovolenou a navštěvují své  

rodiny. Poté se opět trénuje a závodí. Závody tu jsou vždycky bohaté a plnými 

doušky tu Japonští diváci sledují jak si vede jejich jezdec. Zapoměl jsem totiž říct, že 

Japonci mají keirin jako my v České republice dostihy. Před závodem si lidi sázejí na 

jednotlivé jezdce, který si myslí, že by mohl vyhrát. Takže když si někdo vsadí dobře, 

tak přijde na velké jmění. Jsou tu ale určitá pravidla, která se musí za každou cenu 

dodržovat. Závodník je tři dny před závodem izolován před okolním světem, což 

znamená: nemůže používat mobil, nemá k dispozici wi-fi a ještě se nesmí stýkat s 

cizímalidma až pouze na ostatní závodníky, nesmíte používat karbonová kola s 

diskama (diskové kolo), nýbrž jenom hliník a drátovaná kola. 
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4. ChrisHoy 

 
 je bývalý britský reprezentant v dráhové cyklistice. Se šesti zlatými medailemi je 

nejúspěšnějším britským sportovcem a také nejúspěšnějším cyklistou v olympijské 

historii. Narodil se 23.března 1976 v Edinburghu. Začínal s veslováním a BMX, 

dráhové cyklistice se začal věnovat v roce 1992. V roce 1999 získal svoji první 

velkou medaili a to stříbro v týmovém sprintu na mistroství světa v dráhové cyklistice. 

Ve stejném roce absolvoval sportovní vědu na Edinburskéuniverzitě. Během kariéry 

se stal jedenáctkrát mistrem světa a šestkrát olympijským vítězem v keirinu, sprintu a 

závodu na jeden kilometr s pevným startem. Na olympiádě v Pekingu 2008 získal tři 

zlaté medaile, čímž vyrovnal nejlepší bilanci britského reprezentanta na jedněch 

hrách, kterou vytvořil roku 1908 Henry Taylor. A dokonce na omympiádě 2012 v 

Londýně byl vlajkonošem domácí výpravy. Vytvořil světový rekord na 500 metrů s 

letmým startem 24,758 sekund (13. května 2007 v La Pazu). Od roku 2008 byl 

členem profesionálního týmu Sky Track Cycling. Je považován za nejlepšího 

dráhového cyklisty v historií tohoto sportu. 
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Úspěchy 4.1 
 
 

- 1999 =  2. místo MS sprint družstev v Berlíně. 

- 2000 = 2. místo MS sprint družstev v Manchesteru. 

- 2000 = 2. místo OH sprint družstev v Sydney 

- 2001 = 3. místo MS sprint družstev v Antwerpě 

- 2002 = 1. místo MS kilometr s pevným startem, 1. místo sprint družstev v 

Copenhagenu. 

- 2003 = 3. místo MS sprint družstev ve Stuttgartu 

- 2004 = 1. místo OH kilometr s pevným startem v Athénách.  

- 2004 = 1. místo MS kilometr s pevným startem, 3. místo sprint družstev v 

Melbourne. 

- 2005 = 1. místo MS sprint družstev, 3. místo kilometr s pevným startem v Los 

Angeles. 

- 2006 = 1. místo MS kilometr s pevným startem, 2. místo sprint družstev v 

Bordeaux. 

- 2007 = 1. místo MS keirin, 1. místo kilometr s pevným startem, 2. místo sprint 

družstev na Palma de Mallorca 

- 2008 = 1. místo MS sprint, 1. místo keirin, 2. místo sprint družstev v 

Manchesteru. 

- 2008 = 1. místo sprint, 1. místo keirin, 1. místo sprint družstev v Pekingu. 

- 2010 = 1. místo MS keirin, 3. místo sprint družstev v Ballerupu. 

- 2011 = 2. místo MS keirin, 2. místo sprint, 2. místo sprint družstev v 

Apeldoornu. 

- 2012 =  1. místo MS keirin, 3. místo sprint v Melbourne. 

- 2012 = 1. místo sprint družstev, 1. místo keirin v Londýně. 
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5. Pavel Buráň 

 
Pavel Buráň patřil mezi nejlepší dráhový cyklisty v České republice i ve světové 

kategorií. Narodil se 25.4.1973 v Brně. Jeho záčátek dráhového cyklisty byl velmi 

náhodný a vtipný. Pavlův vlastní bratranec jezdil na kole jako amatér a hecoval Pavla 

ať vyjede jeden prudký kopec, který se nachází v Brně. Pavel kopec vyjel a cyklistika 

se mu natolik zalíbila, že v ní pokračoval. Ve třinácti letech začal jezdit za TJ Favorit 

Brno. Už u malého teenagera se projevovala jeho obrovská bojovnost a chuť výtězit. 

V šestnácti ho zařadili do sprinterského týmu (pořád za TJ Favorit Brno). 200m.s.l.s 

jezdil za 12,3 vteřin a nikoho nenechal na pochybách, že z něj jednou vyroste 

vynikající sprinter a nemýlili se. Později si ho všiml sprinterský klub Dukla Brno. První 

velké závody zažil v sedmnácti letech (1990) na mistroství světa juniorů v 

Midllesbroughu. Skončil na druhém místě a posunulo ho to do světových příček 

dráhové cyklistiky. Pavel svoji kariéru ukončil v roce 2005 tudíž závodil do svých 32 

let. A zapsal se velmi výrazně do českých dějin dráhové cyklistiky. Také trénoval 

jeden rok Českou reprezentaci i samotnou Duklu Brno. Nesmíme ale zapomenout, že 

působil jako hlavní trenér v Íránském Teheránu. V přítomnosti se angažuje v 

Rakousku a vychoval vícemistra světa z Anglické metropole v Londýně. Dokonce byl 

32x mistr České republiky. Ale hlavně je to můj táta a největší vzor v cyklistice a v 

jakémkoliv jiném sportu ! 
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5.1 Úspěchy 

- 1990 = 2. místo MS juniorů v Midllesbroughu. 

- 1991 = 2. místo MS juniorů + 2. místo MS na tandemu ve Stuttgartu. 

- 1992 = 2. místo MS na tandemu ve Valencii. 

- 1996 = 9. místo na OH v Atlantě v discilpíněkeirin. 

- 1998 = 3. místo ME ve sprinterském omniu a sprintu. 

- 1999 = 2. místo ME ve sprinterském omniu a sprintu. 

- 2000 = 7. místo na OH v Sydney. 

- 2000 = 3. místo MS v keirinu ve městě Manchester. 

- 2001 = 1. místo ME v omniu a sprintu v rodném městě v Brně. 

- 2002 = 2. místo ME v omniu a sprintu v městečku Buttgen. + 3. místo ME v 

team sprintu. Společně s Ivanem Vrbou a Martinem Polákem. 

- 2003 = 3. místo ME v omniu v Ruském hlavním městě Moskva. + 2. místo ve 

sprintu také v Moskvě. 

- 2004 = 3. místo ME ve sprintu v Španělské metropoli Valencie. + 3. místo v 

keirinu v Moskvě. 

- 2005 = 3. místo v keirinu ve městě Sydney. 
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Závěr 
- Jsem velmi rád, že jsem si mohl vybrat ročníkovou práci na téma dráhová 

cyklistika a mít tu možnost ukázat všem lidem, že je potřeba na sobě pořádně 

makat a dočkat se zasloužené ovace. 

Resumé 
- I am very glad to have been able to choose a yearly work on track cycling and 

have the opportunity to show all people that Theky need to gett her hands on it 

and to get the deservedovation. 
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