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Ivo Koblasa s trenérem Miroslavem âernohlávkem.

Ivo, mÛÏete jmenovat dal‰í v˘znamné
úspûchy Va‰í leto‰ní sezony?

Bylo to také 1. místo v Evropském po-
háru v Terchové na Slovensku, stejnû jako
v nûmeckém Elzachu a v Praze, 1. místo
v silniãním závodû a 8. místo v ãasovce na
World Cup Toskánsko v Itálii. V silniãní
ãasovce v Lene‰icích jsem získal titul
Mistr âR.

Kde se Vám nejlépe závodilo?
Urãitû na MS v Greenville v americké

JiÏní Karolínû. Tamní kopcovitá traÈ mnû
vyhovovala a také se to projevilo na v˘-
sledku v silniãním závodû. Tohoto titulu
vicemistra svûta si zvlá‰È cením, protoÏe
na pfiedchozím závodû v Terchové jsem si
pochroumal koleno a do Ameriky jsem jel
s obavami a s nedostateãn˘m tréninkem. 

Otec, pan Koblasa, kter˘ dûlá synovi
manaÏera, se ujímá slova:

Ivo jezdí na kole od sv˘ch 3 let, takÏe je
s kolem dokonale sÏit˘; díky tomu mu vy-
hovuje více ãlenit˘ terén, ve kterém mÛÏe
prosadit techniku jízdy; napfiíklad z kopcÛ
pravidelnû ujíÏdí i tûm nejlep‰ím soupe-
fiÛm. Dlouhé a rovné úseky nemá pfiíli‰
rád. Zfiejmû svou roli také hrají ãasté tré-
ninky zde, v okolí âerné Hory, kde jsou
silnice smûrem na Vysoãinu i na
Drahanskou vrchovinu velmi kopcovité.

Díky vypracované technice jízdy si mÛ-
Ïe dovolit jezdit ofenzívnû, moÏná nûkdy
aÏ agresivnû; v mnoha závodech udává
tempo jízdy, kterému se ostatní podfiizují. 

Jak ãasto Ivo trénuje? 
Ivo se vûnuje silniãní a dráhové cyklis-

tice pod TJ Favorit Brno. Tréninky na drá-
ze probíhají v Brnû a s Duklou Brno také
ve Vídni. Na silnicích vyuÏíváme stále ví-
ce okolí âerné Hory; nároãné silniãní úse-
ky jsou zde situovány v krásné pfiírodû
a jsou i na provoz relativnû klidné.
Trénujeme prakticky kaÏdodennû celou
sezonu, pokud to poãasí alespoÀ trochu
dovolí. Dfiíve jsme jezdili na mnohá sou-
stfiedûní, teì je uÏ omezujeme a více vyu-
Ïíváme místních moÏností.

Vûnují se Ivovi trenéfii z Favoritu Brno?
âásteãnû se mu vûnuje hlavní trenér

Mgr. Luká‰ Petr. Od roku 2006 je pro Iva
hlavním trenérem pan âernohlávek, tre-
nérská legenda brnûnské cyklistiky. 

Miroslav âernohlávek dostal kolem ro-
ku 1947, ve sv˘ch 16 letech, nabídku vy-
zkou‰et si závodní cyklistiku v tehdej‰ím
brnûnském klubu Moravská Slavie.
Rodiãe mu koupili kolo s podmínkou, Ïe
se bude tomuto sportu vûnovat alespoÀ
dva roky. Podmínku splnil dokonale – po
návratu z vojny a zaloÏení rodiny se zapo-

jil do zájmové sportovní ãinnosti a zahájil
svou funkcionáfiskou a trenérskou ãinnost
v cyklistické TJ Favorit a ve Stfiedisku vr-
cholového sportu, kde v oddílu cyklistiky
pÛsobil jako vedoucí trenér. Cyklistice se
vûnuje jiÏ 55 let.

Pana âernohlávka jsem se zeptal:

Jak jste se dostal k trénování Ivo
Koblasy?

Oslovil mû otec, pan Koblasa, v dobû,
kdy jsem uÏ aktivní ãinnost ukonãil. Jen
bych upfiesnil jeho slova o hlavním trené-
rovi – tím je skuteãnû on, táta, kter˘ Ivovi
a jeho sportovnímu nad‰ení vûnuje ve‰ke-
r˘ ãas. Já zaji‰Èuji tréninky na dráze
v Brnû; silniãní tréninkové jízdy po pfie-
stûhování rodiny do âerné Hory obstarává
otec. Samozfiejmû Ïe vyuÏívám sv˘ch leti-
t˘ch zku‰enosti a v obou disciplínách rád
poradím - jak s rozvrÏením tréninkÛ, tak
i taktick˘mi radami. 

Na závodech se jedná hlavnû o posou-
zení soupefiÛ, typu tratû, dal‰ích okolností
- pak lze Ivovi doporuãit optimální taktiku
jízdy.

Ve své kariéfie jste trénoval mnoho
cyklistick˘ch es, vãetnû ãeskosloven-
sk˘ch reprezentantÛ. Jak˘ je rozdíl mezi
zdrav˘mi vrcholov˘mi sportovci a Ivem,
kter˘ bojuje s omezením dan˘m jeho
zdravotním stavem?

Hned, kdyÏ jsem zaãal Iva trénovat,
jsem prosadil, aby ãást sv˘ch tréninkÛ,
ale také závodÛ, absolvoval se zdrav˘-
mi cyklisty. DÛleÏité bylo, aby se nauãil
jezdit nejen v˘konovû, ale také takticky,
ve vût‰í skupinû jezdcÛ, v peletonu, aby
se nauãil stíhat vedoucí skupinu, stfiídat
se ve vedení, ‰etfiit síly na dÛleÏité ná-
stupy atd.

Právû kombinace dobré fyzické pfiípra-
vy, taktiky a naprosto dokonalé techniky
jízdy (Ivo je se sv˘m bicyklem jakoby
srostl˘) pfiiná‰í k˘Ïené ovoce a Ivo
Koblasa je jméno, které je dnes pojmem
na svûtov˘ch soutûÏích.

Ivo je velk˘ bojovník, kter˘ dává do
cyklistick˘ch soubojÛ na dráze i na silnici
v‰echno. Jsem rád, Ïe mohu na sklonku
své kariéry tomuto chlapci pomáhat v jeho
sportovním boji.

Pánové, dûkuji za rozhovor. Za Listy
regionÛ pfieji Ivovi, jeho rodinû i obûtavé-
mu trenérovi mnoho dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek.
Foto: ph

Jednadvacetilet˘ cyklista, paralympionik Ivo Koblasa z âer-
né Hory má za sebou nejnároãnûj‰í a také nejúspû‰nûj‰í se-
zonu své sportovní kariéry. V dubnu Ivo dojel pro bronz na
dráze na MS v Mexiku, v záfií na MS v USA získal titul
Vicemistra svûta v silniãním závodû. Na WC ve ‰panûlské
Segovii obsadil 2. místo v silniãním závodû a v ãasovce
skonãil na 3. místû. Ve Svûtovém poháru nasbíral tolik bo-
dÛ, Ïe ho vynesly na nejvy‰‰í pfiíãku v jeho kategorii. 

Úspûchy Ivo Koblasy
v roce 2014

mediálnû podporují Ivo Koblasu.


