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Koncem ledna byl na galaveãeru pofiádaném âUS vyhodnocen jako nejlep‰í sportovec okresu Blansko za rok 2016 také Va‰ek
Koláfi, jezdec biketrialu. Pfii této pfiíleÏitosti odpovûdûl na nûkolik otázek:

Va‰ku, urãitû nevyjmenuji zdaleka
v‰echny Va‰e úspûchy, ale zkusím ty
hlavní – 8 titulÛ Mistr svûta vãetnû
tfií v nejvy‰‰í kategorii Elite, tfii tituly
svûtov˘ Vicemistr, dvû vítûzství
v Indoor svûtovém poháru, 6 titulÛ
Mistr Evropy a 11krát Mistr âR. MÛÏe
Vás je‰tû potû‰it uznání na okresní
úrovni?

Urãitû ano a upfiímnû - docela hod-
nû. Asi kaÏdého tû‰í, kdyÏ je chválen,
ocenûn, kdyÏ se o nûm mluví.
Pfiedev‰ím jde o to, Ïe tady jsem 
doma, zde mám nejvíc kamarádÛ
a pfiátel.

Zmínil jste se, Ïe letos oslavíte
20 let závodûní na kole. KdyÏ k to-
mu pfiidám v˘ãet v‰ech titulÛ, kte-
ré jste získal, tak bych oãekával
nûkoho hodnû star‰ího; Vám v‰ak
bude teprve 26 let. To jste opravdu
zaãínal tak brzy?

Ano, v ‰esti letech mû táta vzal na
Mistrovství svûta, které se v Blansku
konalo. Dal‰ím krokem byla pfiihlá‰-
ka do zdej‰ího klubu cyklotrialu.
Mûl jsem pÛjãené kolo, které sice
bylo z dne‰ního pohledu dost primi-
tivní, mû to ale zaãalo bavit a také
jsem se postupnû zlep‰oval. O prázd-
ninách jsem na kole lítal od rána do
veãera; to bylo dÛleÏité, je dobré 
vûdût, Ïe na rozdíl od jin˘ch sportÛ
samotné tréninky nestaãí, v˘sledky
se projeví aÏ po del‰í dobû, aÏ se jez-
dec s kolem sÏije.

Na trénincích mnû v zaãátcích
pfiedával rady pan Hollmann, ov‰em
mnohem ãastûji jsme trénovali s tá-
tou, nebo mû doprovázela babiãka.
Nûkdy ve 13 letech jsem se snaÏil uÏ
trénovat sám a od 14 let jsem jezdil
samostatnû i na závody. Free style
jsem preferoval uÏ jako kluk i v Ïi-
votû...

Jste ãlenem jezdeckého t˘mu fir-
my Monty – ‰panûlského v˘robce
speciálních kol. To je Vá‰ hlavní
sponzor?

SponzorÛ mám víc, firma Monty
mnû dodává své ‰piãkové modely, na
kter˘ch jezdím. Právû nyní mám od
nich na testování kolo, které je‰tû ne-
ní v bûÏném prodeji. Tato spolupráce
je velmi v˘hodná, také proto, Ïe
i kdyÏ jsem projezdil spoustu zemí,
závodil jsem v Africe, âínû,
Singapuru nebo Japonsku, tak právû
do ·panûlska jezdím nejradûji.
Souvisí to s tím, Ïe ·panûlsko je ko-
lébkou biketrialu, coÏ je poznat na
podpofie tohoto sportu. Mám tam jed-
noho ze sv˘ch nejlep‰ích kamarádÛ
(a zároveÀ soupefie) Raula Gutierreze,
kterého obãas nav‰tûvuji a trénujeme
spolu. 

Biketrial je populární nejen ve
·panûlsku, také Blansko je známo
pofiádáním nejvy‰‰ích soutûÏí,
vãetnû Mistrovství svûta. Zásluhu
na tom má zdej‰í Biketrial klub,
zaãlenûn˘ pod ÚAMK z.s., kterého
jste pfiedsedou. Kolik máte v sou-
ãasnosti ãlenÛ?

Poãet ãlenÛ se prÛbûÏnû mûní, nyní
máme 23 stál˘ch jezdcÛ a zhruba 20
mlad˘ch klukÛ, ve vûku od 5 do 10
let, ktefií trénují a uãí se zdolávat pfie-
káÏky. K dispozici máme trialov˘
park na sportovním ostrovû Ludvíka

DaÀka, ten jsme v loÀském roce zre-
konstruovali. V leto‰ním roce zde
plánujeme uspofiádat Mistrovství âR
Youth Games a âesk˘ pohár. Na pod-
zim pak Mistrovství âR v biketrialu
v na‰í hlavní lokalitû, coÏ je lesní ob-
last za blanenskou pfiehradou. 

Trénovat, jezdit na závody takfika po
celém svûtû, fiídit klub a organizovat
vrcholové soutûÏe – jak to stíháte?

Na‰tûstí na to nejsem sám. Je to
práce v‰ech ãlenÛ klubu, pfiedev‰ím
bych jmenoval Jirku Sehnala. Po
pravdû fieãeno, v letní sezónû, kdy je
mnoho soutûÏí a navíc zájem o exhi-
biãní vystoupení, jsem stále na
cestách a tfieba na trénink dûtí nebo
brigády v areálu prostû ãas nemám.

Vy jste v biketrialu uÏ dosáhl na
nejvy‰‰í mety, jaké máte plány do
budoucna?

V biketrialu ano, ale tfieba v soutû-
Ïích cyklotrialu mám je‰tû své plány.
I kdyÏ rozdíl mezi tûmito disciplina-
mi je pro laika neznateln˘, pro jezdce
je znaãn˘ a to nejen rozdíln˘mi pravi-
dly závodÛ. Doménou soutûÏí biketri-
alu jsou trasy v pfiírodû, závod je

o dost del‰í, tudíÏ jde o vytrvalost.
Tato disciplína mnû víc sedí, je tech-
nicky nároãnûj‰í, v pfiírodních trasách
je víc moÏností jak sekci zdolat, musí
se nad tím pfiem˘‰let. Naopak v cyk-
lotrialu se uplatní efektnûj‰í skoky, je
to více o v˘bu‰nosti a disciplína je di-
vácky atraktivnûj‰í, jelikoÏ se závody
staví v centru mûst.

V del‰ím ãasovém horizontu se
chci víc vûnovat trenérské práci jak
v trialu, tak v cyklistice a urãitû 
pokraãovat v exhibiãních vystoupe-
ních. Tyto Freestyle Trial Show nabí-
zím i dnes; nejen jako prezentaci 
na‰eho sportu pfii nejrÛznûj‰ích ve-
fiejn˘ch akcích, ale také jako atrak-
tivní zpestfiení rÛzn˘ch podnikov˘ch
oslav, plesÛ a podobn˘ch pfiíleÏitostí.
Více informací, vãetnû fotogalerie
a zajímav˘ch videí mám na sv˘ch
stránkách www.vasekkolar.com.
Zájemci o ãlenství v na‰em klubu,
pfiípadnû rodiãe dûtí, které mají zá-
jem o biketrial, mohou nav‰tívit klu-
bov˘ web: www.biketrialblansko.cz.

Va‰ku, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám hodnû dal‰ích úspûchÛ.
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Va‰ek Koláfi - 20 let na kole

Va‰ek Koláfi.

Jezdecké umûní ani odvaha „Vashovi” nechybí.


