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Nav‰tívil jsem Ivo Koblasu doma
v âerné Hofie, abych na‰im ãtenáfiÛm
pfiiblíÏil obraz tohoto postiÏeného a pfie-
sto talentovaného mladíka. Z pfiíjemné-
ho povídání s ním a s jeho tátou, Ivo
Koblasou seniorem, se pomalu r˘soval
pfiíbûh silné vÛle, která dokázala pfieko-
nat nepfiízeÀ osudu.

Ivo se narodil pfied 20 roky. JiÏ od na-
rození trpûl dûtskou mozkovou obrnou,
která silnû ztûÏovala pohyblivost. Díky
péãi lékafiÛ a rodiny se dafiilo obtíÏe po-
stupnû omezovat a schopnost pohybo-
vání zlep‰ovat. Av‰ak kvÛli opakujícím
se tûÏk˘m epileptick˘m záchvatÛm by-
lo nutno v 6 letech provést radikální 
operaci mozku - oddûlení hemisfér. Po
tomto zásahu se mal˘ Ivo stal opût ne-
pohybliv˘m; neumûl chodit, velk˘m
problémem byla koordinace pohybÛ le-
vé a pravé pÛlky tûla. 

JestliÏe osud chtûl, aby mal˘ Ivo zÛ-
stal definitivnû na vozíku jako nepo-
hybliv˘ invalida, tak se pfiepoãítal.
Pomocí vlastní vÛle a pfiedev‰ím obrov-
ské pomoci a péãi rodiãÛ se opût po-
stupnû podafiilo chlapce nauãit chodit
a rozpohybovat. O dva roky pozdûji stál
osmilet˘ Ivo na startu závodu horsk˘ch
kol. Nebylo dÛleÏité, Ïe do cíle pfiijel ja-
ko poslední, dÛleÏité bylo, Ïe ho soutû-
Ïiv˘ duch zaãal nutit dûlat v‰e pro to,
aby byl silnûj‰í, pfiipravenûj‰í, lep‰í.
Posiloval, trénoval a jezdil i v soutûÏích
zdrav˘ch cyklistÛ; dûlal v‰e pro to, aby
byl pfiipraven vítûzit. 

A to se dafií v mífie vrchovaté. Seznam
jeho závodních úspûchÛ v silniãní a drá-
hové cyklistice z posledních let by za-
bral pÛl stránky novin. Moje první otáz-
ka tedy znûla:

Ivo, kterého sportovního úspûchu si
ceníte nejvíc?

Z posledních let to bylo 4. místo na
mistrovství svûta v dánském Roskilde
v roce 2011, 3. místo v silniãním závo-
dû svûtového poháru v ¤ímû 2012
a pfiedev‰ím 4. místo v team sprintu na
XIV. letních paralympijsk˘ch hrách
v Lond˘nû. Letos 1. místo v silniãním

Nejen v posledních Listech regionÛ, ale i v ostatních, celostátních médiích se objevily informace o úspû‰ích
mladého handicapovaného sportovce, cyklisty Ivo Koblasy z âerné Hory. Fotografie z prestiÏních klání handica-
povan˘ch sportovcÛ v Evropû, USA i Kanadû ukazují sebevûdomého cyklistu, kter˘ slaví celou ‰ÀÛru vynikajících
umístûní mezi svûtovou konkurencí; navzdory tomu, Ïe je pravidelnû nejmlad‰ím ãlenem závodního pole.

závodû v Merano World cup v Itálii, 3.
místo v Segovia World cup ve ·panûl-
sku. Koncem srpna jsem bojoval
v Kanadû na mistrovství svûta. Na v˘-
sledky - 2. místo ve svûtovém poháru,
4. místo v silniãním závodû a 6. místo
v ãasovce - mÛÏu b˘t urãitû hrd˘. Co se
t˘ká Evropského poháru, tak první mís-
to jsem získal v EP Praha 2010, 2011,
2012 a 2013, v EP ve slovenské
Terchové i nûmeckém Elzachu 2012
i 2013. Také jsem získal titul Mistr âR
v silniãním závodû i ãasovce jednotliv-
cÛ 2013. 

Na paralympiádû v Lond˘nû Vám
tûsnû utekla medaile, pfiedpokládám,
Ïe se chystáte o ni znovu bojovat za tfii
roky v Rio de Janeiro?

Ano, k tomu smûfiuji a dobré v˘sled-
ky z poslední doby mû hodnû povzbu-
zují.

Bûhem své sportovní kariéry jste se
dostal na mnoho zajímav˘ch míst
Evropy, USA a Kanady. Dafií se vám ty-
to lokality poznat blíÏ? Kde se vám nej-
víc líbilo?

S tím poznáváním je to hor‰í; vût‰i-
nou nezb˘vá dost ãasu. Napfiíklad v ¤í-

mû mû zaujalo Koloseum, ale jen zven-
ku, nebyl ãas na prohlídku. Velice dob-
fie na mû zapÛsobilo Los Angeles, moÏ-
ná to bylo také tím, Ïe jsme vymûnili
nevlídné zimní poãasí u nás za pfiíjemné
klima na pobfieÏí Tichého oceánu. Také
lidé jsou tam velmi pfiátel‰tí; je poznat,
Ïe se jedná o mnohonárodnostní spoleã-
nost, kde je vzájemná tolerance jiÏ hod-
nû zakofienûná. Nikdo nespûchá tak 
urputnû jako u nás, moÏná i to je dÛvod
daleko vût‰í vzájemné ohleduplnosti.
Hodnû jsme jezdili taxíky a v‰ichni je-
jich fiidiãi byli velice ochotní, umûli po-
vyprávût o zajímav˘ch místech v okolí
a bylo vidût, Ïe si dokáÏou zákazníka
cenit. Nestalo se, Ïe by se nás snaÏili 
o‰idit, ale je pravda, Ïe s vykládáním
zavazadel nám nikdy nepomohli.
Zfiejmû proto, Ïe na svém místû v autû
mûli ve‰kerou trÏbu i doklady a toto
místo fiidiãe prostû neopustili.

V‰ude je nûco zajímavého, snad jen
jednotvárná krajina kolem dánského
Roskilde se nám moc nelíbila.

Otec, pan Koblasa, kter˘ dûlá synovi
manaÏera, dodává:

Pfii na‰ich cestách se snaÏíme v‰ude
ochutnat místní kuchyni. Ivovi nejvíc
vyhovuje italská kuchynû, bohatá na ze-
leninu, dûlaná v lehkém, dobfie stravi-

telném stylu. V Americe nás nepfiíjemnû
pfiekvapilo v‰ude pfiítomné smaÏení - na
oleji se dûlá snad v‰e, vãetnû korpusu
pro pizzu. 

Ivo, co vás baví kromû cyklistiky?
Jezdil jsem na koni, ale jen rekreaã-

nû. Rád se podívám na dobr˘ film -
v kinû, nebo i doma.

Kter˘ film vás zaujal? 
Spí‰ seriál - Kobra 11.

KvÛli klidnûj‰ímu prostfiedí pro va‰e
tréninkové trasy jste se pfiestûhovali
z Brna sem, na okraj âerné Hory.
Nevadí vám, Ïe jste se stali - po brnûn-
sku - lonÈáky?

Otec i syn se smûjí a shodují se - na-
opak, celé rodinû se zde velmi líbí. Otec
dodává: Docela nás pfiekvapilo, jak
rychle jsme si zvykli a jak moc nám vy-
hovuje zdej‰í klid a blízkost pfiírody. 

Ivo, nyní je pro vás hlavním úkolem
zabodovat na paralympiádû v Riu.
Máte pfiedstavu o vzdálenûj‰í budouc-
nosti?

Letos jsem maturoval na Obchodní 
akademii ‰koly F. D. Roosevelta
v Brnû. Zatím se chci vûnovat cyklisti-
ce, pozdûji své vzdûlání urãitû vyuÏiji.
UvaÏoval jsem i o trenérství...

·piãková závodní kola, trenaÏér,
cesty po Evropû i za oceán - jak se to
dá zvládnout finanãnû?

Odpovídá otec: Zatím se náklady da-
fií zvládnout pomocí pfiíspûvkÛ sponzo-
rÛ, ale urãitû by nám dal‰í sponzorství
pomohlo.

Ivo, je vidût, Ïe jste rozen˘ bojovník,
kter˘ neustupuje pfied nesnázemi.
Pfieji Vám, abyste vybojoval nejen
mnoho dal‰ích cenn˘ch medailí, ale
také spokojen˘ a plnohodnotn˘ Ïivot.
Ostatnû - to jste uÏ dokázal.
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IVO KOBLASA - VÍTùZSTVÍ VÒLE

Ivo pfii na‰em rozhovoru. Ivo v 6 letech po operaci mozku.


