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Nav‰tívil jsem ho koncem bfiezna, pár
hodin po jeho návratu z italského
Montichiari, kde se úãastnil závodÛ
Mistrovství svûta na dráze 2016.

Ivo, jak jsi dopadl v Montichiari v team
sprintu a scratchi?

Ná‰ team, ve kterém jsem byl
s Tomá‰em Kajnarem a Jirkou Bou‰kou
dojel na 9. místû. Ve finálovém závodu ve
scratchi jsem byl desát˘, ale tento závod
se jel spoleãnû pro víc kategorií, ve své
kategorii jsem byl na tfietím místû. 

KdyÏ se ohlédne‰ za loÀskou sezonou,
kter˘ch úspûchÛ si nejvíc cení‰?

LoÀsk˘ rok byl pro mû dost smoln˘, co se
t˘ká úrazÛ. Nûkolikrát jsem se zranil,
a i kdyÏ to nebylo nic opravdu váÏného, tak
to stejnû na v˘konech a celkové pohodû 
ubralo. Pfiesto jsem byl úspû‰n˘ na
Mistrovství svûta v Apeldoornu v Holand-
sku, kde jsem získal páté místo na dráze na 3
km a tfietí místo na dráze na 1 km. V team 
sprintu jsme byli sedmí. V silniãním závodû
na mistrovství svûta v Nottwilu ve ·v˘carsku
to bylo tfietí místo. V závodech Evropského
poháru jsem zvítûzil v Kolínû nad R˘nem,
stejnû jako v Terchové na Slovensku.
V soutûÏi World cupu jsem obsadil 3.
místo v silniãní ãasovce v Maniago
v Itálii a stejné místo jsem získal v ãasov-
ce v Elzachu v Nûmecku, kde jsem navíc

zvítûzil v silniãním závodû. V Jihoafrické
republice v Pietermaritzburgu jsem byl
v ãasovce 3. a v silniãním závodû 5. 

V Praze jsem získal titul Mistr âR na
dráze v závodû na 1 a 3 kilometry. 

Ten v˘ãet napovídá, Ïe to byl pro Tebe
nároãn˘ rok nejen na sportovní v˘kony,
ale také na cestování.

To urãitû a navíc nûkteré pfiesuny mezi 
více ãasov˘mi pásmy a do jiného klimatu
zpÛsobují nejen únavu, ale také i zdravotní
potíÏe. Dost problémÛ zpÛsobila cesta do
JAR, letûli jsme v záfií, kdy je tam zima
a skuteãnû denní teploty se pohybovaly ko-
lem 15 stupÀÛ a v noci byly tfieba i dva pod
nulou. Popravdû fieãeno jsme na to nikdo 
nebyli moc pfiipraveni a tak nám na hotelu
chybûlo pfiitápûní alespoÀ na noc. Tam se
s topením moc nepoãítá. Nakonec jsem se 
opravdu nachladil a domÛ jsem se vrátil ne-
mocn˘.

Pfii tréninku se nám stalo, Ïe jsme zapo-
mnûli na to, Ïe v Jihoafrické republice je
na silnici levostrann˘ provoz a celá sku-
pinka cyklistÛ vyrazila tak, jak jsme zvy-
klí. AÏ po chvíli jsme si uvûdomili, Ïe kdyÏ
auta jedou proti nám, tak asi nûco nehraje. 

Letos bude‰ bojovat na Paralympijsk˘ch
hrách v Rio de Janeiro, coÏ je urãitû 
vrcholná akce pro kaÏdého sportovce se
zdravotním hendikepem. Kolika dal‰ích zá-
vodÛ se úãastní‰?

Ivo Koblasa se pfiipravuje na paralympiádu

Ivo na dráze v Montichiari.

Hendikepovan˘ cyklista Ivo Koblasa z âerné Hory se pfiipravuje na vrcholnou akci leto‰ní sezony - Paralympic
Games, která se bude konat v záfií v Brazílii, v Rio de Janeiro. Ivo byl vyhlá‰en Nejlep‰ím hendikapovan˘m cyklistou
roku 2015 v republice a nejlep‰ím hendikapovan˘m sportovcem mûsta Brna.

Plán na cel˘ rok je dost nabit˘, celkem
by to mûlo b˘t asi 30 závodÛ, ale vzhle-
dem k tomu, Ïe o úãast na paralympiádû
uÏ nemusím bojovat, tak budeme je‰tû 
úãast na nûkter˘ch men‰ích závodech zva-
Ïovat. DÛleÏité bude, abych byl v záfií
v Riu v dobré kondici a zdrav˘. 

Z tûch vût‰ích plánovan˘ch závodÛ
bych jmenoval napfiíklad v rámci
Evropského poháru tfii závody v Itálii a je-

den v Kolínû nad R˘nem, ve Vrátné dolinû
na Slovensku a na závûr sezony v Praze.
Závody UCI Para-cycling Road World
Cup mû zavedou poprvé do belgického
Ostende a také do Baskicka, kde jsem star-
toval jiÏ v roce 2008 na etapovém závodû.

Ivo, pfieji Ti hodnû dal‰ích úspûchÛ a na
paralympiádû v Brazílii co nejlep‰í umístûní.
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