
11Rozhovor / i*

roãník V        ãíslo 9       listopad 2016606 931 795☎

Pokraãování textu ze strany 10

Ti se zde normálnû pohybovali, Ïi-
ví se vytékajícím odpadem z rÛzn˘ch
ãtvrtí Ria. Odpad sem pfiitéká asi tfií-
metrov˘m korytem, které je pfies celé
Rio. Nejsou zde zfiízené ãistiãky, v‰e
teãe do mofie.  

Ivo, mÛÏe‰ na‰im ãtenáfiÛm pfii-
blíÏit své starty v Riu? 

Tak chtûl bych fiíct, Ïe zaãátek
a konec paralympijsk˘ch her byl vel-
kolep˘. Byl na stadionu Maracana,
nejvût‰ím sportovním stadionu na
svûtû. Jak zaãátek, tak konec her hlí-

dal velk˘ konvoj vojákÛ. Jinak moje
starty probíhaly rÛznû v Riu. Celkem
jsem startoval do 5závodÛ, z toho tfii
byly na dráze a dva na silnici. Na
dráze jsem startoval 9. 9. na stíhacím
závodû na 3 km, zde jsem skonãil na
6. místû. Pak 10. 9., to byl závod na
1 km, zde jsem byl na 8. místû. 11. 9.
byl t˘mov˘ závod tfiíãlenn˘ch druÏ-
stev. Zde jsme obsadili 5. místo.
Silniãní ãasovku jsem jel 14. 9., 
umístûní -  5. místo a silniãní závod
16. 9., zde jsem byl 8. Tento závod
sluãoval tfii kategorie. Z dÛvodu sta-
novení maximálního poãtu medailí

dochází ke sluãování kategorií v
nûkter˘ch sportech, coÏ se dot˘ká
cyklistiky. Je to vyvolané snahou za-
integrování mentálnû postiÏen˘ch
sportovcÛ do atletiky.  

Ivo, dûkuji za zajímav˘ rozhovor
a pfieji ti hlavnû zdraví, mnoho úspû‰-
n˘ch startÛ a budu ráda, kdyÏ nám 
poskytne‰ rozhovor i po Tokiu 2020.

Renata Kuncová Polická.

Ivo je ve svûtovém rankingu
(mezinárodní bodování cyklistÛ –
pozn. redakce) za rok 2016 na 2.
místû. V Riu Ivo zabodoval, stal
se ze v‰ech cyklistÛ a cyklistek
na paralympiádû ve své katego-
rii nejúspû‰nûj‰ím. 
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