
Ivo KOBLASA 2016-2020 
 

Projekt 23letého paralympijského reprezentanta, vicemistra světa, mistra ČR 
OD RIO DE JANEIRA PO TOKIO  

 
„Za 4 roky, při Paralympic Games 2020 v Japonsku, bych chtěl vidět českou vlajku nad stadiónem a stát 
přitom na pódiu.  Kdyby k tomu hráli i naši hymnu, tak jako na OH v Tokiu 1964 vítězi stíhacího závodu 

Jiřímu Dalerovi, který je jedním z mých velkých sportovních vzorů, a je navíc ze stejného klubu, 
reprezentoval bych sebe, Jiřího i vás co nejlíp. Jenom zúčastnit se, to by mně v Tokiu nestačilo…“ 

 
 
 
 

www.ivokoblasa.cz                vicemistr světa v silniční cyklistice 



Ivo Koblasa ‒ vicemistr světa v silniční cyklistice    ww.ivokoblasa.cz 

Ivo KOBLASA 
*10. 7. 1993, Brno / CZE 
paralympijský reprezentant, vicemistr světa 
(s cyklistikou začal v 6 letech, při rehabilitaci  
po operaci hlavy - po onemocnění  
dětskou mozkovou obrnou)  
 
TJ  FAVORIT  BRNO 
silniční cyklistika, dráhová cyklistika, MTB 

 
Ambassador projektu přípravy Ivo Koblasy  
K Paralympic Games 2020 v Tokiu: Jiří DALER, 
olympijský vítěz ve stíhacím závodě cyklistů 
v Tokiu 1964 
Senior poradce: Miroslav Černohlávek 

 
Trenéři: Jaroslav Bláha, Mgr. Lukáš Petr 
Kondiční trenér: Robert Syrový 
Sportovní lékařka: MUDr. Eva Sýkorová 
Manažer: Ivo Koblasa sen. 
Mechanik: Václav Zvonař, Duratec  



Rok 2016, shrnutí nejlepších výsledků Ivo Koblasy 
 

 PARALYMPIC  GAMES Rio de Janeiro: 

5 startů na velodromu a silnici = 5 x umístění do 8. místa  

(2 x 5. místo, 1 x 6. místo, 2 x 8. místo) 

Nejúspěšnější z týmu čs. cyklistů na PG 2016 

 WORLD  RANKING 2016, aktuálně k 2.10. 2016: 2.  

 Mistrovství světa na dráze v Montichiari, 3. místo 

 Světový pohár, zisk 2. a 3. místa v Bilbau 

 Evropský pohár, 2 vítězství 
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Mistrovství světa 2016 na 
velodromu Montichiari / ITA:  

3. místo ve scratchi v C2 
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Světový pohár 2016 na 
silnici, Bilbao / ESP:  

2. místo v silniční 
časovce 
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EP na silnici 2016, 
Terchová / SVK: 

Ivo Koblasa vítězem 
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EP na silnici 2016 Praha / CZE 

Ivo Koblasa vítězem 



PARALYMPIC  GAMES  
2016, Rio / BRA:  

6. místo ve stíhacím 
závodě na 3000 m 
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PARALYMPIC  GAMES  2016 Rio / BRA: 
Ivo Koblasa na 5. místě  
v silniční časovce 
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(RIO  2016  za námi…): cesta na PARALYMPIC  
GAMES  2020 do TOKIA  začíná 
 
Rok první - Plán 2017 
 
 

 Mistrovství  světa: umístit se mezi elitou do 3. místa - splněno 

 Světový ranking: konečné pořadí do 3. místa - splněno 

 Vítězství ve třech závodech Evropského poháru - splněno 
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MS  LOS  ANGELES  
 1. km – 3. místo 
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EP Elzach  
1. místo 
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EP Kolín nad Rýnem  
1. místo 
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EP Terchová  
1. místo 



Plán roku 2018 - 2019 
 
 

 Vybojování nominačního místa pro ČR i pro sebe na Paralympijské hry 2020 do 
Tokia 

 Vítězství ve Světovém poháru 2018 

 Zisk zlaté medaile titulu mistra světa 2019 

 Příkladně reprezentovat partnery, sponzory, tým 

 Popularizovat fair play sport mezi mládeží i dospělými, mezi zdravými i 
handicapovanými 
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Děkujeme týmu, partnerům i sponzorům, médiím,  

za vytrvalou podporu Ivova závodění.  

Děkujeme za podporu paralympijské reprezentace ČR. 

 

Ivova dosavadní úspěšná jízda 

- vzdor zdravotnímu hendikepu - je sledovaným příkladem  

Ostatními. A to i vaší velkou zásluhou. 
( Ivo Koblasa v.r., Černá Hora)   

(rodiče Iva Koblasy) 
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