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Tisková zpráva 
Ještěd lákal na souboje nejlepších  

sportovních dřevorubců 
 

Významnou sportovní událost hostil v neděli 1. června Sportovní areál Ještěd. Přímo pod 

skokanskými můstky se spolu utkali nejlepší sportovní dřevorubci z České republiky na 11. ročníku 

mistrovství ČR ve sportovním dřevorubectví, které se uskutečnilo jako finále soutěžní série STIHL 

Timbersports Czech Series 2014. Fanoušci se dočkali velmi těsných soubojů, v nichž do poslední 

chvíle nebylo rozhodnuto o stupních vítězů. 

Nad akcí převzala záštitu primátorka města Martina Rosenbergová. „Je určitě dobře, že nejen 

sportovní areál ve Vesci, který letos přivítá spoustu zajímavých závodů a akcí, ale i areál tady na 

Ještědu může lidem nabídnout atraktivní podívanou, a ožívá tak i mimo lyžařskou sezónu. Navíc díky 

nedávno podepsanému memorandu bude vrcholových soutěží v našich areálech přibývat,“ řekla 

primátorka Martina Rosenbergová. 

Vítězem a novým českým mistrem se stal Jan Holub. Stříbro vybojoval Zdeněk Maťha. Úspěch si 

připsal také domácí závodník, strážník liberecké městské policie Martin Roušal, umístil se třetí. 

Divácky atraktivní soutěž přilákala ke skokanským můstkům velké množství diváků. Vstupné měli 

zdarma. Prestižnímu finálovému klání v timbersportu předcházet čtyřdenní tréninkový kemp, kde si 

tento adrenalinový a netradiční sport mohl vyzkoušet každý, kdo měl dostatek odvahy a síly.  

Stejně jako minulý rok se letošní sportovní dřevorubecká sezóna stala synonymem pro velmi 

vyrovnané souboje. Výkonnost jednotlivých závodníků se přitom každoročně zvyšuje. Pod Ještědem 

to proto tito borci, kteří se nebojí ostré sekery a motorové pily, neměli vůbec lehké. 

Síla rozhoduje, přesnost vítězí. To je motto celé soutěže. Dřevorubci prokazovali svoji zručnost, 

rychlost a přesnost v šesti disciplínách. Ve všech šlo o čas. Závod začal technicky nejnáročnější 

disciplínou SPRINGBOARD, při které se finalisté museli vypořádat s přesekáváním kmene z prkna ve 

výšce. Následovaly disciplíny STIHL STOCK SAW - řezání klasickou motorovou pilou a STANDING BLOG 

CHOP - přesekávání stojícího kmene. Další výzvou byl SINGLE BUCK, při kterém soutěžící museli 

předvést své dovednosti s ruční pilou. Při UNDERHAND CHOP prokázali dřevorubci svoji zručnost v 

přesekávání ležícího kmene a třešničkou na závěr byla disciplína s názvem HOT SAW - řezání 

motorovou pilou s extrémně silným motorem. 
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