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MARTIN ROUŠAL, RODÁK Z FRÝDLANTU, BUDE REPREZENTOVAT ČESKOU REPUBLIKU NA BLÍŽÍCÍM 
SE MS V GÖTEBORGU. 

 
 
Již podruhé v kariéře se bude moci český reprezentant sportovního dřevorubectví STIHL 
TIMBERSPORTS®, Martin Roušal, zúčastnit Mistrovství světa a porovnat tak své síly s těmi nejlepšími. 
Na Mistrovství světa je nominačním kritériem stát se mistrem své země. A to se Martinovi, při 
posledním MČR v Jeseníku opět podařilo. Zvítězil v konkurenci kompletní české špičky. 
Při své poslední účasti na mistrovství světa se v roce 2019 v Praze umístil na osmém místě a letos 
bude chtít jistě svoji pozici vylepšit. 
„Reprezentovat znovu Českou republiku je pro mě obrovská čest a můžu slíbit, že ze sebe vydám 
maximum“, prohlásil bezprostředně po vítězství na MČR dojatý vítěz.  
 
Přestože dřevorubecké závody mají v Evropě kratší historii než v zámoří, můžeme v posledních letech, 
nejen v Česku, sledovat obrovský nárůst popularity tohoto sportu. A poměřit svoje síly se závodníky 
ze zámoří, ať už se jedná o Austrálii, Nový Zéland, Kanadu nebo USA, je pro každého závodníka 
evropské špičky splněný sen. 
 
Mistrovství světa STIHL TIMBERSPORTS® proběhne 28.-29.10. 2022 ve švédském Göteborgu. 
V pátek proběhne MS týmů, kdy ve štafetě bude Českou republiku reprezentovat tým ve složení 
Matyáš Klíma, Martin Kalina, Zdeněk Mařas, Martin Maděra, Martin Roušal a Ivan Bambuškar. 
V sobotu již bude na programu MS jednotlivců. 
 
 

Martin Roušal  
S Timbersportem se seznámil už v roce 2007 při show na Hejnickém dřevorubci 2007, kde vyhrál 
diváckou soutěž v Single Buck. A na popud mistra odborného výcviku své lesnické střední školy pana 
Sedláčka se seznámil s Martinem Komárkem a domluvil se na přihlášce do základního kempu v 
Hlučíně. Hned od tohoto svého prvního kempu roku 2008 ukazoval, že v sobě má potenciál dostat se 
do nejužší české špičky. Jeho premiérová účast na Mistrovství ČR 2010 skončila skvělým devátým 
místem. V roce 2011 byl osmým nejlepším závodníkem českého mistrovství a členem mezinárodního 
Rookie Teamu pro mladé talenty na Mistrovství světa v holandském Roermondu. V sezoně 2012 se 
stal leadrem kvalifikačních závodů, pro pracovní vytížení se vzdal účasti na Euro Challenge 2012. 
Následně pak při českém mistrovství i díky zranění, které si přivodil při úvodní disciplíně Springboard, 
dokončil finále MČR 2012 "až" na devátém místě. Určitě ale na trénink nezanevřel a tak hned při 
Mistrovství ČR 2013 bral bronz a nominaci na Mistrovství světa 2013 ve Stuttgartu pro STIHL Stock 
Saw v české štafetě. V roce 2014 plánoval v domácím prostředí pod Ještědem útok na příčky nejvyšší, 
nakonec musel být ale rád za obhajobu bronzu. V podzimním Mistrovství ČR pak skončil těsně pod 
stupni vítězů čtvrtý. V roce 2015 mu vítězství ve Finále CZECH SERIES uniklo o jediný bod, ale na 
podzim při Mistrovství ČR 2015 za sebou nechal celé startovní pole včetně Martina Komárka a 
tentokráte o jediný bodík zvítězil. V roce 2016 mu naopak Martin Komárek porážku na MČR oplatil a 
na Martina Roušala tak zbylo "jen" druhé místo. Pro Mistrovství světa 2016 v německém Stuttgartu 
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se nominoval do štafety na post Single Buck. I v letech 2018 a 2019 bral na českém mistrovství 
stříbrnou medaili právě za Martinem Komárkem. K poctě tohoto historicky nejúspěšnějšího 
evropského sportovního dřevorubce se přesunulo Mistrovství světa 2019 do Prahy, ale při Mistrovství 
ČR si o nominaci řekl jako vítěz Martin Roušal. Ten tak svoji doposud nejúspěšnější sezónu zakončil 
celkovým osmým místem na Mistrovství světa před do posledního místečka vyprodaným 
Průmyslovým palácem na pražském výstavišti. V letech 2020 a 2021 se pak opět musel poklonit před 
umem Martina Komárka a spokojit se se stříbrnými medailemi. V roce 2022, v zatím posledním klání 
českých sportovních dřevorubců, obsadil první místo a zajistil si tak nominaci pro souboje ve světové 
špičce. 
 
Pokud budete chtít Martinovi, nebo české štafetě, fandit alespoň na dálku, je to možné 
prostřednictvím streamů a to na těchto odkazech: 
 
Pátek 28.10. 2022 v 19:00 
Team World Championship 2022 -> https://youtu.be/Wmvvcxrzdl4 
 
Sobota 29.10. 2022 v 19:00 
 Individual World Championship 2022 -> https://youtu.be/WoMl9F0aFIo 
 
 
 
 

Disciplíny STIHL TIMBERSPORTS® SERIES 
 

Underhand Chop 

Underhand Chop připomíná časy, kdy dřevorubci museli přesekávat spadlé 

stromy na menší, lépe ovladatelné části. Závodníci stojí na ležícím kmeni o 

průměru 32 cm a v půli jej přesekávají nejdříve z jedné strany, potom se otočí 

a dosekají kmen z druhé strany. Důležité je dodržovat přesnost jednotlivých seků, což výrazně 

zkracuje čas.  

 

STIHL Stock Saw 

Tato disciplína poměřuje zručnost závodníků v řezání klasickou motorovou 

pilou. Závodníci používají k přeřezání dvou kotoučů z ležícího kmene průměru 

40 cm sériově vyráběnou motorovou pilu STIHL MS 661 připravenou od 

organizátora. První kotouč se řeže směrem dolů, druhý směrem nahoru. Oba 

kotouče musí být odříznuty kompletní a ve vyznačené výseči o šířce 10 cm, jinak je závodník 

diskvalifikován. Měření času se zastaví po úplném doříznutí druhého kotouče.  

 

https://youtu.be/Wmvvcxrzdl4
https://youtu.be/WoMl9F0aFIo
https://www.stihl.cz/p/images/content_zoom_480x320/cz-cz/stock_saw_480x320_rdax_65.jpg
https://www.stihl.cz/p/images/content_zoom_480x320/cz-cz/under_480x320_rdax_65.jpg
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Standing Block Chop 

Jde o přesekávání stojícího kmene o průměru 30 cm. Disciplína simuluje kácení 

stromů a odkrývá tak zručnost závodníka v zacházení se sekerou. Závodníci 

používají na míru vyrobené sekery, upravené pro typ dřeva, který se 

přesekává. Sekery jsou extrémně ostré a jejich srovnání s žiletkami není vůbec od věci. Závodník 

naseká blok nejdříve do poloviny z jedné strany, poté jej oběhne a doseká ze strany druhé. 

 

Single Buck 

Řezání ruční pilou je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín. Měření 

času začíná se signálem rozhodčího a končí s kompletním odříznutím kotouče 

z bloku o průměru 46 cm. V této disciplíně rozhoduje rytmus a dynamika závodníka. Pila musí řezat 

na celou svoji délku a zcela rovně, protože při sebemenším vychýlení ztrácí závodník drahocenný čas.  

 

Springboard 

Adrenalinová disciplína s názvem Springboard vychází z dob, kdy dřevorubci 

nemohli přepílit mohutné stromy, protože jejich pily byly příliš krátké. 

Dřevorubci vysekali do stromu kapsu, do které umístili springboard (prkno). Z tohoto prkna ve výšce 

mohli strom porazit jednodušeji. Sportovní dřevorubci užívají dvou prken. Z prvního prkna se vyseká 

druhá kapsa, do které se umístí druhý springboard. Teprve z tohoto prkna ve výšce kolem tří metrů 

závodník přesekává blok o průměru 27 cm upevněný na vrcholu kmene.  
 

Hot Saw 

Cílem této disciplíny je odříznutí tří kompletních kotoučů v 15 cm široké výseči 

z ležícího kmene o průměru 46 cm v co nejkratším čase. Výkon těchto 

nechlazených speciálů dosahuje až 70 koní a jejich cena je přes 150.000 Kč. Síla, velikost a hluk téměř 

25kilogramových motorových pil dělají z Hot Saw jednu z nejatraktivnějších disciplín dřevorubeckých 

sportů. Při sledování této disciplíny se vám určitě vybaví závody Formule 1. 

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat. 

Více informací naleznete zde: https://www.stihl.cz/timbersports.aspx 

https://www.stihl.cz/p/images/content_zoom_480x320/cz-cz/standing_480x320_rdax_65.jpg
https://www.stihl.cz/p/images/content_zoom_480x320/cz-cz/single_480x320_rdax_65.jpg
https://www.stihl.cz/p/images/content_zoom_480x320/cz-cz/hot_saw_480x320_rdax_65.jpg
https://www.stihl.cz/p/images/content_zoom_480x320/cz-cz/springboard_480x320_rdax_65.jpg

