
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Šampionát dřevorubců v Ralsku letos s rekordní účastí 

i novou disciplínou 
Mimoň, 10. března 2017 - Na Skelné huti bude v červnu v rámci Lesnického dne startovat úřadující juniorský 

mistr světa Martin Švec, němečtí reprezentanti i kompletní národní špička, divácky atraktivní novinkou bude 

štafetový závod družstev. 

Do konce registrace na XVI. ročník mistrovství ČR v práci s motorovou pilou zbývají ještě tři týdny a již je jasné, že 

počet závodníků strhá historické rekordy. Na národní šampionát, který je otevřen mezinárodní konkurenci, se re-

gistrovalo zatím rekordních 52 závodníků. Je mezi nimi úřadující světový juniorský šampion Martin Švec, pět ně-

meckých reprezentantů i všichni borci české národní špičky. V jednání je stále účast mistra světa z roku 2014, ně-

meckého reprezentanta Uli Hubera.  

Již dnes je také jisté, že své umění s motorovou pilou představí návštěvníkům Lesnického dne i zástupkyně něžné-

ho pohlaví. Na šampionát se totiž registrovala Martina Balzová, loňský nováček v poli českých sportovních dřevo-

rubců. 

„Těší nás hlavně počet mladých závodníků, kteří mají zájem o účast a jsou zárukou budoucnosti českého dřevoru-

beckého sportu. Někteří z nich jsou potomci borců, kteří jsou pravidelnými účastníky bojů na Skelné huti,“ uvedl 

hlavní rozhodčí, vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka. 

V juniorských kategoriích tak diváci například budou moci vidět šestnáctiletého syna českého reprezentanta Jiřího 

Anděla Honzu, nebo sedmnáctiletého slovenského závodníka Šimona Kukuce, syna loňského absolutního vítěze 

Jaroslava Kukuce. 

Do bojů o pohár VLS se nominují také čtyři nejlepší závodníci ze studentského národního mistroství, které se ode-

hraje 27. a 28. dubna v areálu střední lesnické školy Křivoklát – Písky. 

Novinkou, na kterou se mohou návštěvníci těšit, bude pak divácky atraktivní štafetový závod čtyřčlenných druž-

stev. Jde o obdobu soutěže „Štafeta národů,“ která je součásti světových šampionátů od roku 2008. V něm na kaž-

dého závodníka v paralelním závodě dvou týmů čeká trať s dvěma stojícími kládami a dvěma ležícími, které musí 

zdolat v co nejkratším čase a předat v cíli štafetu týmovému kolegovi. 

 

XVI. mistroství ČR v práci s motorovou pilou – Poháru VLS, je již tradičně součástí programu největší tuzemské 

lesnické akce pro veřejnost – Lesnického dne v Ralsku. Ten tradičně pořádají Vojenské lesy a statky v přírodním 

areálu Skelná huť u Mimoně. Letošní ročník dřevorubeckého šampionátu se odehraje v pátek 16 a sobotu 17. 

června.  

 
Jak bojují dřevorubci?   
Na rozdíl od dřevorubeckých show jsou jednotlivé disciplíny zaměřeny na dovednosti, které současný dřevorubec 
běžně využije při těžbě dřeva. Pravidla soutěže tak například kladou přísný důraz na dodržování pravidel bezpeč-
nosti práce, za jejichž porušení je závodník přísně penalizován. 
Soutěží se celkem v pěti disciplínách, z nichž úvodní dovednost, kácení, patří k divácky atraktivním. Závodník v něm 
musí porazit v tříminutovém limitu 16 metrů vysoký strom do vytyčeného prostoru. Vedle kvality řezu a splnění 
časového limitu se hodnotí každý centimetr, kterým se vršek stromu odchýlí od středu vyznačené výseče. 



 
Druhou disciplínou je výměna řetězu, kterou nejlepší borci zvládají u motorové pily v čase okolo deseti vteřin (Čas 
úřadujícího mistra juniorského mistra světa Martina Švece je 9,04 vteřiny. Zanedbatelná není ani preciznost výmě-
ny, protože závodník následně musí bez další manipulace s motorovou pilou absolvovat následující disciplínu. Tou 
je kombinovaný řez, kdy závodník musí na čas odříznout ze dvou kmenů o průměru 35 centimetrů dva kotouče o 
síle od 3 do 8 centimetrů. Práci přitom musí provést u každého kotouče dvěma řezy, od vrchu a spodu, které se 
uprostřed dřevěného masivu musí „potkat.“ Vedle času se měří kvalita řezu i jeho kolmost. Na tuto disciplínu na-
vazuje přesný řez, v němž jde o uříznutí kotoučů z kmenů ležících na zemi. Ty musí závodník odříznout v co nej-
kratším čase a nejlepší kvalitě, aniž by zuby řetězu „zajely“ do podložky, na které se kmeny nacházejí. 
Finálovou disciplínou je pak odvětvování. Jde o divácky atraktivní tandemový souboj dvou dřevorubců s kmenem 
osazeným 30ti kolíky simulujícími větve. Zde jde o to „odvětvit“ kmen co nejkvalitněji, bez zářezu do jeho masivu a 
bez zbytkových výčnělků po větvích v nejkratším možném čase. Nejlepší časy se pohybují kolem 15 vteřin, špičkoví 
dřevorubci tak odvětvují rychlostí 2 větve za vteřinu. 
 

 
Kontakt:  Jan Sotona, tiskový mluvčí VLS, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 
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