
DAVID SÍLA
ROZHOVOR

Davide, jak ses dostal k tomuhle sportu?
Já dělal sport od dětství, hrál jsem hokej, 
soutěžil v požární atletice a jezdil na kole, 
a  když už moje fyzička a  spousta zranění 
na nohách nebyly na to, abych to dělal 
vrcholově, tak se mi už pak nechtělo dělat 
to na nižší úrovni… Viděl jsem tenhle sport 
na Eurosportu a zjistil, že se v Čechách dá 
udělat licence. Tak jsem si ji udělal a začal 
závodit. To bylo asi před šesti lety.
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Se sekyrou a s pilou si vydělávají peníze pořádný chlapi, poctivá 
práce se dřevem, pořádná dřina, žádný kravatky a tesilky, ale hel-
ma a rukavice… Nejlepší z nejlepších si to pak ještě po práci rozdají 
v dřevorubeckých sportech o to, kdo to s tou sekyrou a pilou umí 
nejlíp. A nejlíp to umí David Síla, loňský mistry Evropy a letošní vice-
mistr v soutěži zvané Eurojack.

MR. EUROJACKMR. EUROJACKMR. EUROJACKSÁZÍ NA TGB

Za jak dlouho ses dostal na tuhle úroveň?
Když jsem dělal tréninkové kempy Stihl 
Timbersportu pro začínající závodníky, tak 
jsem se do mistrovství republiky nedostal, 
tam jsem měl šanci se tam dostat jen na 
divokou kartu. V kempu mi to moc nešlo. 
Ale rok na to jsem se kousnul, hodně jsem 
trénoval a  udělal jsem mistra republiky. 
Pak jsem zjistil, že je i  tenhle evropský 
pohár – Eurojack – a začal jsem objíždět ty 

soutěže. Před třemi lety jsem se rozhodl, že 
se budu věnovat jenom Eurojacku. 

Jak se dá na takovýhle sport trénovat?
Já to mám rozdělené na takové tři fáze. 
V  první získávám jenom rychlost a  sílu 
a  na to stačí cokoliv, i  obyčejné sekání 
dřeva, nebo chodím do posilovny. To mám 
zrovna teď na podzim. Někdy od ledna 
začínám sekat a  trénovat ty jednotlivé 
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disciplíny – snažím se nasekat objemy, 
technicky dobře a  pomalu. A  tak zhruba 
dva měsíce před závodní sezónou už 
sekám na rychlost a jenom kvalitní dřevo, 
abych si zapamatoval ty vzorce sekání 
a řezání. Sezóna začíná od března a končí 
v září zhruba, je to 5 až 6 podniků v různých 
zemích Evropy.

Co je pro dřevorubecký sport potřeba, 
o čem to je?
Je to z  jedné třetiny síla, z třetiny, co máš 
v  hlavě a  poslední třetina je štěstí. Záleží 
na tom, jaké si vylosuješ dřevo a  jestli se 
ti to zrovna povede. I  když dřevo pochází 
z jedné lokality a často i z jednoho stromu, 
tak je rozdíl, jestli si vylosuješ dřevo 
z oddenku stromu, nebo z nějakých deseti 
metrů, kde je měkčí. Dobří závodníci by 
měli zvládnout oboje. Disciplín je většinou 
šest nebo sedm, takže když se ti jedna 
zrovna nepovede, není to nic hrozného. 
Body získáš za to, kolik závodníků porazíš 
v jednotlivých disciplínách.

Jak jsi přišel na to, že budeš při práci a při 
tréninku používat čtyřkolku?
Dostal jsem se k  tomu jednoduše – 
potřebuju si připravit hodně dřeva, a  tak 
jsem se rozhodoval, co si koupím. Nejdřív 
jsem si myslel, že koupím nějaké auto, 
ořežu to a  budu mít auto do lesa. Pak 
jsem zjistil, že by to muselo být 4x4, a  ty 
nejsou zrovna úplně nejlevnější. Tak 

MR. EUROJACK

MAX Ride DELUXE
Kvalitní plastový box s přídavným pohodlným sedákem
pro spolujezdce.  Vyhřívaná madla s regulací teploty. 
Oddělené zamykání obou komor úložného prostoru 
s celkovým objemem 75,6 litrů. Zadní LED brzdové 
světlo. Vnitřní LED osvětlení. Prostor pro umístění SPZ.

Cena: 10 990 Kč (včetně DPH)

Kanadské plastové boxy
 na čtyřkolky Quadrax

MAX Ride DELUXE TRV
Kvalitní plastový box na čtyřkolky vybavený vyhřívanými
madly pro spolujezdce s regulací teploty. Odděle-
né zamykání obou komor úložného prostoru s celkovým 
objemem 75,6 litrů. Zadní LED brzdové světlo. Vnitřní LED 
osvětlení. Prostor pro umístění SPZ.

Cena: 10 790 Kč (vč. DPH)

Quadrax FRONT box
Nový přední box na čtyřkolky vyrobený z kvalitního 
odolného materiálu. Nový tvar umožňuje řidiči stále 
dobrý výhled s dostatkem úložného prostoru. Box 
je uzamykatelný. Odklopený horní kryt lze použít 
jako piknikový stolek. Na předních rozích boxu jsou 
umístěny dvě velké odrazky.
Rozměry: šířka 84 cm x výška 23 cm x hloubka 46 cm

Cena: 4 590 Kč (vč. DPH)

WWW.ASPGROUP.CZ
     ASP Group s.r.o. autorizovaný dovozce 

kanadských boxů QUADRAX na ATV do ČR a SR
Adresa dovozce: Náměstí 13, 267 53  Žebrák, ČR  
Tel.: +420 311 577 223  E-mail: info@aspgroup.cz   

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE  -  INFOLINKA: +420 311 577 222
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čtyřkolka, protože nejenže mi to udělá spoustu 
práce, ale navíc si na tom můžu občas zazlobit.

A jak ses dostal zrovna k TGB?
Zjišťoval jsem si recenze a  došel jsem k  tomu, že 
poměr výkon/cena je pro mě v  tomhle případě 
nejideálnější, proto jsem si vybral Blada.

jsem se rozhodl, že si 
koupím malotraktor. 
Když jsem zjistil, kolik to 
stojí, tak jsem si řekl, že 
si rovnou koupím 
velký traktor. Ale na 
ten zas nemám doma místo… 
Poslední rozhodnutí byla 
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Ty máš ale i  nějakou podporu od 
společnosti ASP Group…
Podporují mě tak, že mám celoroční servis 
čtyřkolky a  plus doplňky, co mi ulehčují 
moji práci v lese.

Jak je vidět, ty sis čtyřkolku pro svoje 
účely upravil. Co všechno jsi přidával?
Standardní věci, co na tom mám, 
a doporučil bych je všem, kdo jezdí v lese, 
to jsou hliníkové kryty spodku. Kdo chce 
jezdit v  zimě, tak určitě vyhřívání heftů 
a  sedačky. Možná, že někteří budou mít 
odpor k  tomu štítu, ale to dělá velký 
komfort za jízdy v  lese. Mám tu pak taky 
držáky na pilu, na sekeru a hodně důležitá 
je pro mě i  kvalitní bedna na věci. Co tu 
mám nestandardního, to je naviják dozadu 
a k němu mám doplněné i pracovní světlo. 
Protože hodně vozím věci vepředu v držáku 
před světlem, tak jsem si udělal i vypínání 
světla v kapličce, protože mě to oslňovalo. 
Vozík na vyvážení klád jsem si posvařoval 
sám.

Je ještě něco, co si chceš na mašině 
dodělat?
Já už tam mám asi úplně všechno…

Jak dlouho už tuhle čtyřkolku máš a co 
nějaké technické problémy?
To už bude snad čtvrtý rok. Měl jsem závadu 
– klacek se mi dostal do podvozku, utrhnul 
mi tam jeden kabel a  zkratoval ho přes 
kostru. To už s  novými duralovými kryty 
nehrozí. Pak jsem jednou řešil volnoběžku 
startéru. To jsou jediné dvě věci, které byly 
za celou dobu, a to používám Blada třeba 
v období tréninku tak dvakrát nebo třikrát 
týdně.

Jezdíš si na tom zajezdit i mimo práci?
Občas si na to skočím, když je čas, abych si 
na tom zazlobil… Mám rád, když je sníh, to 

mě hodně baví. Ale to je mimo sportovní 
sezonu, v sezoně na to moc čas nemám. 
Rád bych se podíval na čtyřkolce i někam 
za hranice, ale tím, že mi sezona zabere 
opravdu spoustu času, protože jsem nejen 
závodník, ale i  pořádám v  Jihlavě české 
kolo toho mistrovství Evropy, pak dělám 
ročně tak deset vlastních dřevorubeckých 
show, plus pracovní vytížení a  rodina mi 
nedovolí zajet si něco takového.

Jak skloubíš tohle závodění s  prací 
profesionálního hasiče?
Ono to jde docela dobře. Dělám 24 hodin 
a pak mám dva dny volna. Ve volnu se pak 
napůl věnuju rodině a  napůl sportu. Na 
závody si beru dovolenou.

Co sportovní plány do budoucna?
Chtěl bych, aby se ten český závod 
Eurojacka dostal do povědomí všech 
lidí tady u nás, aby se na to chodili dívat 
a rádi. V Jihlavě mám velkou podporu od 
města, takže se vždycky na tu spolupráci 
těším. Rád bych, aby se do tohohle seriálu 
dostalo co nejvíc Čechů, vím o  spoustě 
dobrých kluků, co mají na to, dostat se do 
té špičky.

Kdo další kromě ASP Group tě 
podporuje?
Na každou sezónu uzavírám nové 
smlouvy se sponzory. Nejsem 
profesionál, ale moji partneři mi pokryjí 
moji závodní sezonu, co se týče dřeva, 
materiál na trénování, dopravu na 
závody… ASP Group byl jedním z  mých 
prvních partnerů, druhý silný partner je 
Oregon, používám jejich lišty a  řetězy. 
Letos mě podporovala i  fi rma Nutrend. 
Nově domlouvám smlouvu s americkou 
fi rmou Carhartt na pracovní oblečení, 
tak uvidíme.

Vyzbrojte se na zimu
originálními doplňky

americké firmy SYMTEC

Ofi ciální distributor značkových 
doplňků SYMTEC v ČR a SR.

www.aspgroup.cz

Vyhřívání sedadla

  V sadě s výhřívanými 

    rukojeťmi a palcem

Univerzální
        vyhřívané 

       vložky do bot

       Univerzální

vyhřívaná vesta

Vyhřívané 
       rukojeti

1490,-

1590,-

3590,-

2490,-

3990,-

ZÓNOVÁ
 REGULACE4

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
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