
Enduro je formát závodů, kde je několik měřených úseků (většinou sjezdy z kopce dolů),
jejichž časy se sčítají. Kdo projede tyto úseky v nejrychlejším čase, stává se vítězem.
Přejezdy mezi úseky nejsou měřené. 
Zjednodušeně se jedná o příjemnou vyjížďku s kamarády, kdy se do kopce jede               
 v "konverzačním tempu" a z kopce se závodí. 

   Vojtěch Bláha
Úspěšný jednadvacetiletý závodník 
v enduru z Jablonného v Podještědí

 
Mohl bys nám představit svou disciplínu? Co to enduro vlastně je?

Proč sis vybral zrovna enduro? A jak ses k němu vůbec dostal?

Překvapivě už tady se dostáváme k Lužickým horám, jelikož vlastně hodně formovaly
můj přístup k jízdě na kole. Začínal jsem ježděním s taťkou a účastí na známém
maratonu, Malevil Cup. Jeho trasa mě inspirovala k dalšímu objevování místních terénů
a postupně jsem nacházel stále obtížnější a prudší stezky. Moje tehdejší kolo už to
postupně přestávalo zvládat, a tak jsem se začal zajímat o kola, která jsou do těžšího
terénu. Postupně jsem se tedy dostal k enduro kolům, a tedy i ke sledování této
disciplíny. Díky podpoře rodičů jsem pak dostal nové kolo a následně se zúčastnil svého
prvního enduro závodu na Ještědu. Dodnes mě enduro ježdění neskutečně baví a jsem
přesvědčen, že se kromě zdroje zábavy jedná i o jedinečný nástroj k objevování přírody. 



Kolik času ti zaberou tréninky? Co ti pomáhá podávat skvělé výkony na závodech?
Je potřeba i nějaká příprava mimo kolo?

V průměru trávím každý týden kolem 12-14 hodin tréninkem na kole. Střídám různá kola
a snažím se tak posouvat v různých oblastech cyklistiky - technika, rychlost, síla,
vytrvalost. Mimo kolo za normálních podmínek zařazuji ještě plavání a občas posilovnu.
Plavání teď bohužel už dlouho není moc možné, a tak aspoň cvičím doma. V zimě, když
je sněhu opravdu hodně, tak se občas i vydám na běžky. 

Liší se tvoje příprava v této době, kdy se vlastně neví, jestli se vůbec nějaké
závody pojedou?

Popravdě moc neliší. Tréninkový program si v podstatě určuji sám, užívám si proces
přípravy a s tím spojené zlepšování svých schopností. Sice nevím, kdy zase budu
závodit, ale rozhodně na to chci být připravený, až to přijde! 

Když se řekne “Lužické hory”, co to pro tebe znamená? Jsou tu vhodné podmínky
pro trénink? Kde jezdíš?
Lužky pro mě znamenají
domov. Bydlím tady, dělám
zde sport, který miluju, a žiju
ve zdejší přírodě, která je pro
mě poslední dobou opravdu
důležitá a vysvobozující. Pro
trénink i ježdění na kole
obecně jsou v Lužických
horách dle mého názoru
podmínky perfektní. Jedná se
sice o lokalitu bikery zřídka 
vyhledávanou, o to ale rozmanitější a neobvyklejší. Mezi mnou nejvyhledávanější místa
na ježdění patří například Popova skála, Hvozd či okolí německého Oybina. Jedinou
stinnou stránkou pro nás bikery je v Lužických horách, ale i obecně v ČR, dá se říct
ilegalita našich tras - trailů. V současném stavu je ježdění na většině míst v podstatě
zakázáno, a proto máme často problémy s myslivci, vlastníky lesa či ochranáři. 
Přitom naše stopa v krajině je nesrovnatelně menší, než například po běžné těžbě, která
je v pořádku a povolena! V mnoha jiných státech, které jsem navštívil, jsou bikeři
rozhodně více vítáni a já bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo více trailů
zlegalizovat. 

Jaké jsou tvé největší úspěchy? Který je pro tebe nejcennější?

Mým asi největším úspěchem je druhé místo na světovém poháru (EWS) v kategorii do
21 let. V letech 2014 až 2019 jsem byl každý rok první junior/U21 v České Enduroserii.
Dále si cením například vítězství na MTB Trilogy, Blinduru či Enduru Trutnov. 



Za rozhovor ti moc děkujeme a přejeme, aby se tvé cíle splnily. 

Co je tvou motivací a jaké máš dlouhodobé cíle?

Motivuje mě samotná jízda na kole a požitek z ní. Dále pak samozřejmě možnost se
rozvíjet jako jezdec i sportovec a posouvat dál své vlastní hranice. Mým dlouhodobým
cílem je trávit maximum času venku na kole a svou aktivitou motivovat ostatní lidi,
hlavně děti, k pohybu, ježdění a trávení času něčím reálným. Závody a výsledky jsou
samozřejmě také motivací i cílem, nicméně pohlížím na ně spíš jako na zdroj zkušeností
a příležitostí zlepšit se, či ukázat svůj um lidem, které to zajímá. 

Vzkázal bys něco bikerovi, který chce v Lužkách jezdit? 

Užij si krásu místní přírody a trailů, nicméně snaž se chovat ohleduplně a s respektem 
k okolí. Jedině tak bude možné i do budoucna udržet náruč Lužických hor otevřenou
i trailovému ježdění. 
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