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ITAB Shop Concept CZ
Mezinárodní společnost zabývající se 
návrhem, konstrukcí, výrobou 
a dodávkami vybavení obchodů.

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU!

SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
OBSLUHA  CNC STROJŮ
PRACOVNÍK  LAKOVNY
SKLADNÍK
SERVISNÍ TECHNIK

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI?  KONTAKTUJTE NÁS!
Jana Kučerová, tel.: 516 805 851 

nebo na e-mailu: jana.kucerova@itab.com

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic
Phone: +420 516 805 900 | Fax: +420 516 805 901 | E-mail: info.162@itab.com | www.itab.com

Creating the ultimate shopping experience, close to you

MS 2020 V DRÁHOVÉ CYKLISTICE 
– ČR reprezentoval Ivo Koblasa z Černé Hory

Ivo na startovní pozici, kdy se neotevřelo startovací zařízení…

	 Dovolte,	 aby-
chom	se	s	Vámi	
podělili	 o	 po-
střehy	 z	 účasti	
Iva	 na	 Mistrov-
ství	 světa	 na	
dráze	v	Torontu	
/	Miltonu	v	Ka-
nadě.	Ivo	byl	je-
diným	 závodní-

dohledem	 trenéra	 pana	 Bláhy.	 Letošní	
sezona	je	urychlena,	proto	i	toto	mistrov-
ství	světa	se	koná	v	lednu	a	nikoli	v	břez-
nu.	Tento	termín	znevýhodňuje	závodní-
ky,	 u	 kterých	 v	 této	 době	 vládne	 zima		
a	 nedají	 se	 najet	 objemové	 kilometry.	
Přesto	se	dala	čekat	pořádná	časová	bit-
va.	Ivo	trénoval	v	relacích	jeho	nejlepší-
ho	 loňského	 času,	 kterým	 drží	 i	 český	
rekord,	trenér	pan	Bláha,	věřil,	že	tento	
čas	by	mohl	v	začátku	sezony	znamenat	
Ivovo	umístění	do	8.	místa.	Ivo	se	ke	své-
mu	startu	postavil	proti	Rolfovi	Louisovi	
z	Velké	Británie.	A	byla	to	pořádná	bit-
va,	Ivo	vedl	v	prvních	6.	kolech	a	násled-
ně	převzal	iniciativu	Rolfe	L.	Výsledný	
čas	Iva	dostal	do	Top	Ten	a	to	na	9.	místo.	
	 V	pátek	pokračovalo	mistrovství	svě-
ta	závodem	na	1	km,	do	tohoto	závodu	
Ivo	nastupoval	velmi	koncentrovaně,	ale	
při	 startu	 se	 včas	 neotevřelo	 startovací	
zařízení,	 Ivo	 vylétl	 z	 kola,	 udělal	 salto		
a	obouchán	dopadl	na	zem,	Ivo	je	velký	
bojovník	 a	 přes	 oděrky	 a	 obraženiny	
vstal	a	nastoupil	opět	na	start,	nyní	již	byl	
více	opatrný	ve	startu,	což	se	projevilo	
horší	dynamikou,	výsledkem	byl	12.	čas	
ve	sprintu	na	1	km.	V	odpoledních	hodi-
nách	čekal	na	Iva	závod	na	letmých	200	

metrů,	tento	Ivo	zvládl	dobře	a	umístil	se	
na	9.	místě.	V	sobotu	byla	naše	výprava	
v	 očekávání	 startu	 Iva	 ve	 scratchi.	 Do	
této	Ivo	nastoupil	kolem	13	hodiny	a	již	
od	počátku	bylo	zřejmé,	že	se	bude	jed-
nat	o	jeden	z	nejrychlejších	závodů.	Bě-
hem	 závodu	 závodníci	 stupňovali	 tem-
po,	 nástup	 stíhal	 nástup,	 nebyla	 žádná	

chvilka	 k	 odpočinku.	 Ivo	 si	 pečlivě		
hlídal	nástupy,	 což	 se	mu	dařilo	až	do	
závěru,	 kde	 spurtoval	 v	 čelní	 skupině		
na	výborném	7.	místě.	Tímto	umístěním	
potvrdil	i	svoji	pozici	v	celkovém	závo-
dě,	tzv.	omniu,	kde	skončil	na	9.	místě.	

Text: Ivo Koblasa, sen. – Sport Manager
Foto: Jaroslav Bláha

kem	 z	 České	 republiky,	 který	 odletěl		
na	 toto	 mistrovství	 světa	 a	 závodil	 ve	
dnech	30.	1.–1.	2.	2020.
	 Na	 mistrovství	 světa	 jsme	 cestovali	
ve	 složení	 výpravy	 Ivo	 Koblasa	 jun.	 -		
závodník,	 Ivo	 Koblasa	 sen.	 –	 vedoucí	
výpravy	a	Jaroslav	Bláha	–	trenér.
	 Čtvrtek	 30.	 ledna	 a	 před	 námi	 byl		
první	závod	mistrovství	světa	na	dráze.	
V	 letošním	 roce	 zavanulo	 mistrovství	
světa	závodníky	do	Toronta,	respektive	
Miltonu	do	Kanady.	Závodníky	přivítala	
krásná	nová	hala.	Letošní	rok	je	ve	zna-
mení	 vyjíždění	 bodů	 na	 paralympiádu	
do	Tokia,	proto	se	nebylo	čemu	divit,	že	
na	startu	stála	opět	o	něco	větší	a	tvrdší	
konkurence.	Ivo	měl	před	sebou	stíhací	
závod	na	3	km,	na	tento	závod	se	inten-
zivně	připravoval	na	dráze	ve	Vídni	pod	


