V práci seká stromy, ve volném čase zatáčky na kole. František Žilák sní o závodění v Chile a dárci v tom
Napsal uživatel Pavla Hajpišlová
Středa, 16 Leden 2019 04:33

František Žilák, cyklista s mnoholetými zkušenostmi, si jednoho dne s mistrem ČR, jezdcem na
horském enduro kole řekl, že Evropa je sice pro jejich extrémní jízdu dostačující, ale proč
nezkusit něco jiného. Proto se spolu zamysleli a našli chilskou výzvu v podobě pětidenního
etapového závodu s názvem Andenspacifico.
{jathumbnail off}
Jeho kolega však od nápadu upustil, což rodáka z Teplic nad Metují neodradilo a začala se v
jeho hlavě i srdci psát cesta o snu do jihoamerické země s nádhernou přírodní scenérií. "Vše je
o tom, dát si zprvu nějakej cíl a začít se na něj připravovat, i když občas to je hodně těžký v
tomto počasí, které tady panuje. Ale tak jsem se rozhodl a jdu do toho po hlavě," říká sám Žilák,
který by rád za měsíc seděl v letadle, čemuž předchází velká příprava materiálu, kola, ale taky
sehnání finančních prostředků, o které se rozhodl veřejně poprosit na serveru Startovač.

O krásách jízdy na horském enduro kole se rozpovídal jezdec následovně: "Maraton jezdím teď
vlastně na enduro kole, na kterém při závodě sedím i 7 hodin. Ale už mě neláká si gumovat
obličej 6 hodin v kuse, na tom enduru se člověk pokochá, zastaví se na výhled do okolí, ale bolí
to kolikrát víc, jak maratony."

Celý princip těchto závodů spočívá v měření takzvaných rychlostních zkoušek, které jsou
předmětem hodnocení výkonu jezdce. Každý den čeká závodníky na závodu Adenspacifico
padesát kilometrů, které musí objet všichni závodníci. V určitých částech trati se nachází již
zmíněné rychlostní kontroly (erzety), které měří většinou sjezd či technicky náročnější úseky.
"Jedna měřená erzeta má třeba kolem 10 minut a vy musíte jet prostě, co to dá (smích). A v cíli
se vám sčítají tyto ERZETY a součet nejrychlejších časů vyhrává," doplňuje Žilák.

V současné chvíli se dárci zasloužili za nastřádání téměř 40 procent celkové částky, která by
poslala energického závodníka na novou cestu za poznáním a adrenalinem. Sám zmiňuje, že
ve svém věku (37 let, pozn. redakce) rád drží krok s mladou generací bikerů a i tento závod by

1/2

V práci seká stromy, ve volném čase zatáčky na kole. František Žilák sní o závodění v Chile a dárci v tom m
Napsal uživatel Pavla Hajpišlová
Středa, 16 Leden 2019 04:33

byl jedním z důkazů, že nepatří do starého železa!

Odkaz s možnostmi přispění zde: https://www.startovac.cz/projekty/frantisek-zilak-a-mtb-endur
o-etapak-v-chile/
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