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Cíl – Tokio 2021 – tvrdá dřina a odříkání
	 Je	 to	 už	 bezmála	 deset	 roků,	 co	 se	
Listy	regionů	staly	mediálním	partne-
rem	Iva	Koblasy	z	Černé	Hory.	Určitě	
ho	nemusíme	představovat,	naši	čtenáři	
ho	znají.	Snad	jen	pro	Ty,	kteří	zapomí-
nají,	 Ivo	 se	 díky	 rekonvalescenci	 po	
mozkové	 obrně	 dostal	 k	 cyklistice		
a	zjistil,	že	 je	 to	„jeho	šálek	kávy“.	Je	
český	handicapovaný	cyklista.	Řadí	se	
mezi	nejlepší	v	ČR,	je	Český	paralym-
pijský	 reprezentant,	 Vicemistr	 světa.	
Od	roku	2011	se	pravidelně	umísuje	na	
předních	pozicích	Evropského	poháru,	
Světového	poháru	a	Mistrovství	světa.	
Dvakrát	vyhrál	světový	ranking.
	 Svou	pílí	a	přičiněním	trenérů	se	vy-
pracoval	 mezi	 světovou	 špičku	 a	 my	
poočku	sledujeme,	jak	se	tomuto	mla-
dému	muži	navzdory	osudu	a	zdravot-
ním	komplikacím	daří,	 jaké	 jsou	 jeho	
pokroky	na	poli	nejen	sportovním.	Ivo	
vozí	 hrdě	 na	 svých	 dresech	 všude	 po	
světě	 logo	 našich	 regionálních	 novin.	
Pro	naše	čtenáře	jsem	se	zeptala	na	pár	
otázek,	které	určitě	zajímají	nejen	mě.
	 Musíš	 si	 hlídat	 váhu,	 máš	 nějakou	
speciální	dietu	před	závody?
	 Mám	 výživového	 poradce,	 který	
mně	sestavuje	jídelníček,	jím	5x	den-
ně,	stravu	mám	bohatou	na	vitamíny,	
bílkoviny,	liší	se	podle	mého	aktuál-
ního	 tréninkového	plánu.	Celkově	 je	

postavena	na	vyváženosti	a	přiměře-
nosti	směrem	k	mému	výdeji	energie.	
Taktéž	dbám	na	to,	abych	po	těžkém	
tréninku	či	závodě	co	nejrychleji	do-
dal	tělu	spotřebovanou	energii,	tím	se	
snažím	urychlit	regeneraci.	Důležitou	
roli	 hraje	 také	 pravidelnost	 nejen	 ve	
stravovacích	 návycích,	 ale	 i	 v	 odpo-
činku	a	rehabilitaci.
	 Jak	se	připravuješ	na	letní	paralympi-
ádu	v	Tokiu?	
	 Máme	 připravený	 koncept	 dlouho-
dobé	 přípravy,	 realizační	 team	 jsme	
doplnili	o	hlavního	trenéra	Mgr.	Luká-
še	Petra,	který	ve	spolupráci	s	tréninko-
vým	 centrem	 Olympu	 Praha	 ladí	 pří-
pravu	jednak	ke	konkrétním	závodům,	
ale	 hlavně	 směrem	 k	 paralympiádě		
v	 Tokiu.	 Jako	 první	 kontrolní	 závody	
jsem	 absolvoval	 2.	 května	 závod	 Ko-	
lem	Flander,	to	je	novinka	v	kalendáři	
handicapovaných.	 Zde	 jsem	 se	 porval		
s	těmi	nejlepšími	a	vybojoval	4.	místo,	
7.	května	následovala	časovka	na	světo-
vém	poháru	v	belgickém	Ostende,	zde	
jsem	dojel	na	8.	místě.	V	nedělním	zá-
vodě	9.	května	jsem	stál	na	startu	silnič-
ního	závodu	světového	poháru	v	Osten-
de.	Tady	jsme	chtěli	vybojovat	umístění	
do	5.	místa,	od	prvních	metrů	jsem	do-
držoval	naši	taktiku	a	s	těmi	nejlepšími	
jsem	se	staral	o	vysoké	tempo	závodu	

přes	43	km/hod.	Na	40.	ki-
lometru	 mně	 španělský	 zá-
vodník	 pedálem	 utrhl	 upí-
nací	 systém	 boa	 na	 tretře		
a	od	 tohoto	okamžiku	více	
než	se	soupeři	jsem	bojoval	
s	 tretrou,	 aby	 se	 nevyzula,	
což	se	nakonec	stalo.	Jelikož	
mě	 můj	 první	 trenér	 pan	
Černohlávek	nenaučil	vzdá-
vat	závody,	i	zde	jsem	dojel	
do	cíle	 a	vybojoval	5	bobů	
do	světového	rankingu.

	 V	 době	 „covidu“	 jezdíš		
i	 do	 zahraničí,	 je	 to	 určitě	
složitější	než	„za	normálních	
okolností“…
	 Ano,	48	hod.	před	odjez-
dem	 musím	 absolvovat	
PCR	test	a	vyplnit	přihlašo-
vací	 formulář	pro	cestu	do	
dané	 země	 a	 čekáme	 na	
jeho	výsledek.	Pokud	je	ne-
gativní,	vyrážíme.	Nyní	při	
závodech	v	Belgii	jsme	za-
žili	 s	 trenérem	 před	 nedělním	 odjez-
dem	z	hotelu	na	 start	Kolem	Flander	
velmi	 nepříjemnou	 zkušenost,	 kdy	
nám	volali	z	hygieny	v	Belgii	s	tím,	že	
v	 prohlášení	 máme	 uvedenou	 chybu.	
Požádali,	 abychom	 počkali	 na	 místě		
v	hotelu,	v	případě	zjištění	neoprávně-

ného	pohybu	po	území	Belgie	by	nám	
mohlo	hrozit	až	6	leté	vězení.	Přes	naši	
reprezentaci	 ČATHS	 jsme	 řešili	 spo-	
jení	 s	 Belgickým	 svazem	 cyklistiky,	
aby	nám	pomohli	vyřešit	velmi	složi-
tou	situaci,	nakonec	jsme	absolvovali	
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Ivo a jeho poškozená tretra

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 27. 6. 2021.

Gril FZG 3003
Palivo: plyn
Počet hořáků: 3
Výkon: 8,1 kW 

Zapalování: 
integrovaný systém

Grilovací plocha: 
50,5 x 39 cm
Ohřívací rošt
Teploměr
Rozměry:
107 x 110 x 53 cm
Hadice a regulátor 
je součástí balení

4490,-

Sestava 
MARTINA
1x stůl + 4x křeslo                  
Stůl: 150 x 90 x 74 cm               
Křeslo: 55 x 47 x 105 cm           
Materiál:
kov/dřevo/plast/textilien

120

kg

6290,-

Židle 
BARI ARMY
Rozměry: 49 x 39 x 84 cm
Držák na pití

329,-

90
kg

60,-ks
Zatravňovací
tvárnice TBX
8 x 40 x 60 cm

Pistole horkovzdušná
R1800
Příkon: 1 800 W
Průtok vzduchu: 
250 /450l/min.
Nastavení 
teploty: 
300/ 550°C 

1290,-
Pro vrchní nátěry dřeva 
v exteriéru i interiéru
Různé odstíny 
Vydatnost 1 l: 
15–17 m2

Balení: 0,75 l, 2,5 l
Cena 1 l od: 303,60

Primalex
Lazura 
3 v 1

cena od

249,-2290,-
Čerpadlo zahradní REJP
1000 INOX SET
Příkon: 1 000 W
Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: 
max. 44 m
Sací výška: 
max. 7 m
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