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Ivo Koblasa.

Ivo, jaká byla cesta do Ria?
Paralympiáda oficiálnû trvala od 6.

9. do 18. 9. 2016. V‰ichni sportovci
vãetnû sv˘ch doprovodÛ ale pfiijíÏdû-
li v pfiedstihu, kvÛli aklimatizaci, tré-
ninkÛm apod. A ãeské v˘pravû se to
opravdu vyplatilo. Odlétali jsme jako
79ãlenn˘ t˘m z Prahy 1. záfií vládním
speciálem Airbus A-319, kter˘ bûÏnû
pouÏívají poslanci. Byl luxusnû 
vybaven˘, cesta byla víc neÏ pfiíjem-
ná. Ov‰em jen do doby, kdy jsme mû-
li plánované mezipfiistání na
Kapverdách na ostrovû Sal. Zde pfii
pfiistávacím manévru vletûl do pfiistá-
vací klapky pták a udûlal v ní dvace-
ticentimetrovou díru. Letadlo dál 
letût nemohlo. V‰ichni jsme byli od-
vezeni do hotelového komplexu
Santa Maria, kde jsme byli nuceni
strávit dva dny, neÏ z Prahy pfiilétlo
dal‰í, tentokrát prezidentské letadlo.
V rámci tréninku jsme hráli vodní
pólo, beach volejbal, relaxovali jsme
a ãekali. Prezidentské letadlo nás
v‰echny ale najednou nenaloÏilo,
takÏe já jsem ãekal, aÏ se z Ria vráti-
lo a letûl jsem se zbytkem v˘pravy aÏ
dal‰í den. TakÏe do Ria jsme pfiijeli
o tfii dny pozdûji, neÏ jsme mûli…
PÛvodnû jsme mûli letût 13 hodin
i s mezipfiistáním.

No, se zpoÏdûním, ale na místû.
Jaká byla olympijská vesniãka?

Vesniãka jako taková byla hlídaná
armádou, a neÏ jsme se do ní dostali,
ãekaly nás velmi dÛsledné kontroly.
Vlastnû stejné, jako na leti‰ti. KaÏd˘
dostal na krk akreditaci – zde byla
fotka, ãárov˘ kód a pfiesnû urãené,
kam vlastník akreditace má vstup.
Vojáci byli po celou dobu paralympi-
ády velmi pfiátel‰tí, tím úplnû odbou-
rali poãáteãní nejistotu a snad i
tro‰ku strach z útokÛ. Byli jsme tam
jako jedna velká rodina. Vesniãka
mûla dvojí oplocení, tzv. „mezi plo-

ty” – to byla mezinárodní zóna. Zde
bylo moÏné pfiijímat náv‰tûvy, které
se sem dostaly jen na povolení, a to
v dobû od 9 do 21 hodin. Náv‰tûvy se
nedostaly do vesniãky na hotelové
domy. V mezinárodní zónû bylo ale
dostatek obchÛdkÛ, byl zde napfiíklad
McDonald‘s, kde jsme mûli v‰e zdar-
ma, byla tady po‰ta, banka…

Co ubytování?
Já jsem bydlel se sv˘m doprovo-

dem (s tátou) ve vy‰‰ím patfie hotelo-
vého komplexu, takÏe my jsme byli
v pohodû aÏ na nûjaké drobné
technické závady – jako Ïe tfieba ne-
drÏelo prk˘nko na WC. Vím, Ïe ve
spodních patrech jim protékal odpad,
ale to nebyl problém ná‰, my byli na-
hofie. Úklid na pokojích byl zaji‰tûn
centrálnû. Zde to také nebylo úplnû
stoprocentní, úklid zaji‰Èovali sociál-
nû nejslab‰í obyvatelé Ria, lidé z nej-
chud‰ích ãtvrtí. Olympijsk˘ v˘bor to
pfii pfiípravû pojal asi jako ‰anci na
v˘dûlek pro tyto lidi. Ov‰em nûkte-
r˘m v˘pravám, a to hlavnû holkám,
se ztrácely vûci, triãka, mikiny a dal-
‰í. MoÏná proto, Ïe uklízeãky byly
pfieváÏnû Ïeny a chtûly „nûjakou tro-
fej”.  Mnû ani taÈkovi se nic neztrati-
lo. Ale i uklízeãi byli velmi pfiíjemní
a pfiátel‰tí kdyÏ jsem s nimi pfii‰el do
kontaktu. 

Ivo, jaká byla strava a co ti nejvíc
chutnalo?

No, pfiedstavte si obrovskej na-
fouknutej stan, kam se vleze tisíc li-
dí… tak to asi vypadalo. V‰echno
bylo formou samoobsluhy nebo 
bufetu, mohli jsme tam chodit 24 ho-
din dennû, mûli otevfieno non-stop
a pofiád tam bylo nûco nachystané
k snûdku… takÏe hlady jsem netrpûl.
Co se t˘ká kuchynû, bylo tam asi
v‰echno. Mû zaujalo to, Ïe tam mûli
pfiíbory i ãínské hÛlky, prostû aby se

v‰ichni najedli a bylo jim tam dobfie.
V‰iml jsem si i rÛzné kultury stolo-
vání, tfieba asij‰tí sportovci, ti si potr-
pûli na slu‰nost a ãistotu stolování.
Nûktefií mûli nepofiádek na stole, nûk-
tefií si nabrali hromady jídla, které
potom nesnûdli a vyhodili je. Já jsem
si dával nejvíc lososa, tuÀáka, kufiecí
maso, tûstoviny a pizzu. Pizza ta mi
tam chutnala nejvíc. Na snídani mám
rád buchty, jogurt, to tam v‰echno
bylo, takÏe jsem byl spokojen˘.
Jenom jsme nejedli syrovou zeleni-
nu, protoÏe lékafii fie‰ili hodnû stfiev-
ních a Ïaludeãních potíÏí závodníkÛ
i doprovodÛ. Zeleninu jsem jedl 
jenom tepelnû upravenou a nic nám
nebylo, bez potíÏí. Jo, a v˘borné 
bylo ovoce, hlavnû zdej‰í ananas
a meloun. Prostû celkovû ovoce tam
mûlo úplnû jinou chuÈ neÏ u nás, sla-
ìouãké, plné sluníãka…

A co pravá brazilská káva, byla
tam?

Na v˘bornou kávu jsme chodili do
mezinárodní zóny (mezi ploty) do
jedné banky, tam podávali zdarma 
opravdu v˘bornou brazilskou kávu.
U nás v jídelnû mûli presso, kapuãí-
no, laté, ale pravou brazilskou ne. 

Ivo, kde jste trénovali?
No, my cyklisti jsme trénovali sa-

mozfiejmû na kole a to pfiímo v centru
Ria, v bûÏné dopravû, ve smogu, v do-
pravní ‰piãce. Tréninky s námi na ko-
le absolvoval ná‰ trenér Viktor
Zapletal, kter˘ s námi závodníky 
drÏel tempo. PfiejíÏdûli jsme pfies chu-
dinské ãtvrti, kde nám bylo doporuãe-
né z bezpeãnostních dÛvodÛ 
nezastavovat. Pfiejezd pfies bohaté
ãtvrti byl v pohodû. V Riu bylo po do-
bu olympiády vládou stanové pfiímûfií,
jinak zde fiádí války gangÛ. Sly‰el
jsem, Ïe 18 mrtv˘ch dennû je normál-
ní prÛmûr. Poslední dny paralympiády
uÏ byly nûjaké nepokoje, ale nás se to

nedotklo. âeská v˘prava mûla s sebou
bezpeãnostního experta, kter˘ koordi-
noval mezi paralympijsk˘m v˘borem
a v˘pravou akce, tj. pfiejezdy mûstem
na start apod., aby nedo‰lo k ohroÏení
sportovcÛ.

Má‰ nûjakou ‰patnou vzpomínku?
âtvrt˘ den pobytu u nás na pokoji

ve 21:15 veãer zazvonili tfii osoby
v obleãení dobrovolníkÛ. TaÈka mys-
lel, Ïe je to kontrola na úklid, ti také
chodili, kontrolovali, jestli nám ukli-
dili dobfie. Zrovna mû masíroval.
Nakonec to byla pfiepadová antido-
pingová kontrola. Kontrolofii byli 
povoláni z celého svûta, ná‰ komisafi
byl Australan, zásadov˘ ãlovûk.
Musel jsem podstoupit dva odbûry
moãe, první byl hodnû nafiedûn˘,
protoÏe jsem hodnû pil. Kontrola
probíhá pro ãlovûka v degradujícím
prostfiedí, ale je to potfieba, aby v‰e
bylo prÛkazné a nikdo nemohl ‰idit.
Kontrolovan˘ závodník se musí vy-
svléknout do naha v místnosti plné zr-
cadel a antidopingov˘ komisafi je tam
celou dobu s ním. Zde se provádí odbûr
moãi, kontrolor je celou dobu s kontro-
lovan˘m závodníkem. Pak se ãeká na
v˘sledky. Moje byly samozfiejmû ne-
gativní. Já jsem se dostal do postele 
nûkdy kolem pÛl druhé ráno. Na‰tûstí
jsem druh˘ den nestartoval, takÏe jsem
nebyl v nev˘hodû z nevyspání.

A nûco, co tû pfiekvapilo?
14. záfií jsem startoval na silniãní

ãasovku, kde jsem skonãil na 5. mís-
tû. Na místo nás pfiepravoval autobus,
kter˘ bûhem cesty nesmûl zastavit –
z bezpeãnostních dÛvodÛ. Cesta na
start trvala zhruba tfii ãtvrtû hodiny,
start byl u mofie. Zde jsme zjistili, Ïe
v bezprostfiední blízkosti startu, cca
40 metrÛ daleko, je za pÛlmetrov˘m
plotem pût, ‰est velk˘ch krokod˘lÛ.
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Ivo Koblasa o Paralympiádû v Riu 2016
Rio de Janero uÏ si Ïije uÏ sv˘m obvykl˘m Ïivotem, leto‰ní olympiáda i paralympiáda jsou jiÏ minulostí. Listy regionÛ jsou jiÏ roky mediálním

partnerem cyklistického závodníka Ivo Koblasy (23 let), kter˘ byl ãlenem ãeské paralympijské v˘pravy do Ria. Jedno fiíjnové sychravé ráno jsem nav-
‰tívila Iva doma, v âerné Hofie a nad ‰álkem v˘borné kávy jsme se ve vzpomínkách vrátili zpût, do Ria. 

Pfied startem závodu na 1000 metrÛ na dráze s trenérem Viktorem Zapletalem.


