
 

 

 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Česko má po 12 letech opět světového dřevorubeckého šampiona, 

je jím dvacetiletý lesník Martin Švec 
 

Visla, Polsko 11. září 2016 - Dvacetiletý český junior Martin Švec vyměnil řetěz motorové pily za 9,04 vteřiny a v 

celkovém pořadí drží na světovém šampionátu v práci s motorovou pilou v polské Visle před nedělním finále 

druhou příčku. 

Hned tři skvělé zprávy přišly dnes z mistroství světa v práci s motorovou pilou, které se koná tento víkend v polské 

Visle.  

Úřadující juniorský mistr republiky Martin Švec excelentně zvládl disciplínu "Výměna řetězu," a časem atakujícím 

devítivteřinovou hranici nedal celému poli nejlepších světových borců šanci. Po 12 letech si tak Česká republika 

přiveze ze světového šampionátu zlatou medaili.  

A aby toho nebylo málo, Martin Švec je po skvělých výkonech v prvních čtyřech disciplínách na celkové druhé příč-

ce. Před ním je pouze úřadující mistr světa Matthias Morgenstern z Rakouska. Pokud zvládne zítřejší finále, může 

bojovat o medaile v celkovém pořadí.  

"O celkovém pořadí rozhodne zítřejší odvětvování. Tým České republiky je v průběžném pořadí před finálovou disci-

plínou na krásném 7. místě z 28 zúčastněných zemí," hlásí aktuálně z Visly vedoucí lesní výroby VLS a hlavní roz-

hodčí národního šampionátu Pavel Češka. 

Mistrovství světa v práci s motorovou pilou se koná každoročně na podzim. Letos třídenní klání nejlepších světo-

vých dřevorubců probíhá v polské Visle. Soutěží se celkem v pěti disciplínách, v každé z nich se pak vyhlašuje svě-

tový šampion, přičemž součtem bodů z nich pak vzejde celkový vítěz.   

„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,“ říká hlavní rozhodčí soutěže Pavel Češka. 

Úvodní dovednost, kácení, patří k divácky atraktivním. Závodník v něm musí porazit v tříminutovém limitu 16 me-

trů 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, ve které exceloval na probíhajícím světovém šampionátu ve Visle v sobotu 

právě Martin Švec. Vedle času není zanedbatelná ani preciznost výměny, 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 navazuje přesný řez, v němž jde o uříznutí ko-

toučů z kmenů ležících na zemi. Ty musí závodník odříznout v co nejkratším čase a nejlepší kvalitě, aniž by zuby 

řetězu „zajely“ do podložky, na které se kmeny nacházejí. 



Finálovou disciplínou je pak odvětvování, které čeká závodníky na světovém šampionátu dnes. Jde o divácky atrak-

tivní tandemový souboj dvou dřevorubců s kmenem osazeným 30ti kolíky simulujícími větve. Zde jde o to „odvět-

vit“ 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. 

Martin Švec je úřadujícím juniorským národním šampionem z mistrovství republiky, které každoročně pořádají 

v červnu Vojenské lesy a statky na Skelné huti v severočeském Ralsku. Vedle toho se stal také bronzovým vicemis-

trem ČR v profesionální kategorii. Martin Švec je absolventem Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy 

Bedřicha Schwarzenberga Písek. Dvacetiletý lesník reprezentující české dřevorubce tak pro Česko získal zlatou 

medaili ze světového šampionátu po 12 letech. Posledním českým mistrem světa byl Jiří Kostrunek, který zvítězil 

v italském Valli di Lanzo v disciplíně kombinovaný řez.  

Aktuální výkony Martina Švece na mistrovství světa jsou výsledkem trendu v českém dřevorubeckém sportu 

z posledních let, kde je národní špička stále více tvořena mladými dřevorubci. Českou reprezentaci tak vedle Mar-

tina a úřadujícího národního šampiona Josefa Kučery tvoří poslední národní šampioni z minulých let Jindřich Faze-

kaš (2014)a Martin Pňaček (2015), kteří své národní tituly vybojovali ještě v juniorském věku. „Na národní úrovni 

nám v posledních letech každoročně stoupá počet mladých závodníků v juniorském věku, kteří stále častěji pro-

mlouvají do předních míst celkového pořadí,“ potvrzuje hlavní rozhodčí MČR a šéf výpravy na světový šampionát 

Pavel Češka. 

Vojenské lesy a statky ČR jsou tradičním podporovatelem dřevorubeckého sportu. Státní podnik s osmdesátiletou 

tradicí v lesnictví je každoročně pořadatelem národního mistrovství republiky a partnerem české reprezentace. 

Kontakt:  Jan Sotona, tiskový mluvčí VLS ČR, s.p., tel.: +420 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz 

Pavel Češka, vedoucí české reprezentace, tel.: +420 737 226 501, e-mail: pavel.ceska@vls.cz 

 


