TISKOVÁ ZPRÁVA

50 nejlepších českých a slovenských dřevorubců
se dnes v Ralsku pustilo do souboje o titul mistra
Mimoň, 17. června 2016 – Padesátka nejlepších dřevorubců od dnešního rána bojuje na Skelné Huti u Mimoně
v Ralsku o titul šampiona na XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou. V soutěži s mezinárodní
účastí bojuje také 13 slovenských dřevorubců a jeden německý reprezentant. Vítěz dřevorubeckého šampionátu, který pořádají Vojenské lesy a statky, bude znám zítra ve 14.00 hodin, nejlepší domácí dřevorubci pak bude
reprezentovat Česko na mistrovství světa.
Mistrovství republiky v práci s motorovou pilou je tradiční součástí Lesnického dne v Ralsku a probíhá podle mezinárodních pravidel.
„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 bezpečnosti práce, za jejichž porušení je závodník přísně penalizován,“ říká hlavní rozhodčí soutěže Pavel Češka.
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. Zanedbatelná není 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 kotoučů 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. 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.
Letošního ročníku dřevorubeckého šampionátu v Ralsku se účastní celá absolutní špička domácích dřevorubců. Je
mezi nimi úřadující šampion Martin Pňaček i jeho předchůdce, mistr republiky z roku 2014 Jindřich Fazekaš hájící
barvy Vojenských lesů a statků. Oba mladí favorité na titul jsou absolventy lesnického učiliště v severočeských
Hejnicích.
Zřejmě naposledy mohou diváci na šampionátu spatřit nejúspěšnějšího českého dřevorubce Huberta Bartáka.
Šestapadesátiletý matador a několikanásobný medailista z mistrovství světa startuje již jen pod prášky proti bolesti, přesto ještě například v loňském roce ve finálovém odvětvování zbytku startovního pole „ukázal záda.“ Hubert
Barták je navíc na domácí půdě, u Vojenských lesů a statků v lesích Ralska pracoval desítky let jako lesní dělník,
nyní vykonává práci „hajného.“(lesník).

Profesní pozadí špičkových českých závodníků v čele s Fazekašem, Pňačkem i Bartákem je přitom ve srovnání se
světovou špičkou unikátem. Zatímco v Německu či skandinávských zemích se vrcholoví závodníci rekrutují výhradně z řad prodejců motorových pil, pedagogů v lesnických školách a instruktorů, v Česku jde o „reálné dřevorubce z
lesa.“
XV. mistrovství ČR v práci s motorovou pilou – pohár VLS probíhá pod patronátem ministra obrany Martin
Stropnický a ministra zemědělství Mariana Jurečky. Finálové souboje na Skelné Huti proběhnou v sobotu 18.
června po poledni a šampionát vyvrcholí slavnostním vyhlášení výsledků v 14.00 hodin.
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