
Zvládám i sto kilogramů
Obchodník Ladislav Bláha 
přísahá na ne zcela standardní 
sportovní aktivity. Podniká 
túry na telemarkových lyžích, 
pádluje na kajaku, jezdí na 
lehokole. A prodává skládací 
kola a vozíky. Kromě toho 
všeho mu v posledních letech 
zcela učarovala nákladní kola. 

Otec, tři synové a náklad na jednom
 bicyklu

Proč jste si pořídil cargobike?
Nechci být závislý na autě ani městské hromadné 
dopravě. Bydlím a pracuji v Praze a na modelu, jemuž se 
říká „longtail“ odvezu všechno, co potřebuji. Včetně tří 
dětí. 

Prodloužený bicykl vypadá trochu neohrabaně…
Omyl! Můj bicykl je delší jen o 30 centimetrů, než 
obyčejný cestovní model. Takže to s jeho ovládáním 
není tak špatné, jak by se někomu mohlo zdát. Dva roky 
jsem jezdil každý den se synem do školky přes velkou 
a frekventovanou křižovatku Budějovická a nikdy jsem 
neměl nejmenší problém.

Vozíte děti nepřipoutané a na kole jste celkem čtyři. Co 
na to říkají policisté?
Samozřejmě budíme pozornost: dvouletého syna vezu 
v sedačce na řídítkách, čtyřletý sedí za mnou a za ním 
ještě osmiletý se školní brašnou na zádech. Nic z toho 
ale není nelegální. Policie si nás nevšímá.

Je to bezpečné?
Děti musí respktovat vaše pokyny. Drží se za jízdy mne 
nebo sedačky, nestrkají nohy do drátů, nohy si opřou 
o stupátka, nedělají za jízdy hlouposti. Samozřejmě že 
nejezdím tak, jak bych s kamarády napálil nedělní švih. 
Předvídám co se bude dít na silnici, dávám pozor na 
chodce, neskáču přes kanály a obrubníky. Je to klidná 
jízda jako když jedu autem a nikam nespěchám.

Jak se těžké a dlouhé kolo řídí?
Docela lehce. Dlouhé nebo neskladné předměty zavěsím 
okolo nosiče vpravo a vlevo. Pokud jsou vyvážené, tak 
uvezu po rovince i stokilový náklad. Do kopce se ale 
samozřejmě někdytrápím. 

V cizině, kde prodloužená nákladní kola jezdí běžně, 
jsou vidět za jejich řídítky především muži. Čím to je?
Muži mají obvykle víc síly. Ženy v rovinatých zemích si 
oblíbily spíše nákladní tříkolky nebo nákladní kola zvaná 
bakfi et, na kterých se děti či nákup poskládají dopředu 
před řídítka. 
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