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MISTROVSTÍ SVĚTA STIHL TIMBERSPORTS® OVLÁDLA AUSTRÁLIE 
 
 

Ve dnech 28.-29.10.2022 se ve švédském Göteborgu konalo MS STIHL TIMBERSPORTS®, po 
třech letech opět se vší parádou a s halou plnou diváků, kteří vytvořili všem sportovcům 
neuvěřitelnou atmosféru.  

 
Česká republika vyslala do obou soutěžních dnů ty nejlepší současné borce. Byl to první závod 

našeho teamu bez Martina Komárka, který letos na jaře tragicky zahynul a který byl v tomto sportu 
naprostou legendou. Jeho památku uctili někteří závodníci černou páskou na paži a vydali ze sebe 
maximum i na jeho počest. 

 
V soutěži štafet naše omlazená reprezentace nezklamala a ví, na čem v tréninku zapracovat 

pro posun mezi nejužší evropskou špičku, do společnosti Švédska a Polska. Celkově obsadili Matyáš 
Klíma, Martin Kalina, Zdeněk Mařas, Martin Maděra, Martin Roušal a Ivan Bambuškar desátou 
příčku. Ze zlata se radovala Austrálie, následovaná USA a Novým Zélandem. 

 
V soutěži jednotlivců byl již podruhé v kariéře naším želízkem v ohni letošní mistr ČR Martin 

Roušal. Velkou radost udělal všem svým fanouškům, neboť se mu podařilo vylepšit své maximum a 
posunout se o drahocennou jednu příčku na celkové sedmé místo v nabité konkurenci evropské a 
zámořské elity tohoto sportu. Vítězem se stal Brad De Losa z Austrálie, na stříbrnou příčku vystoupal 
Matthew Cogar z USA a třetí byl Marcel Dupuis z Kanady. 

 
MS STIHL TIMBERSPORTS® bylo fascinující a adrenalinovou podívanou, nabitou osobními 

rekordy a skvělou atmosférou. V příštím roce se tato úžasná show přesune do německého Stuttgartu. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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.  

 

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.  
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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 
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