
TIMBERSPORTS - Dřevorubecké sporty patří do kategorie extrémních sportů 
 

11. srpna v Jindřichovicích pod Smrkem 

Springboard (přesekávání kmene z prkna ve výšce) 

Adrenalinová disciplína s názvem Springboard vychází z dob, kdy dřevorubci nemohli 

přesekat 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 (v Jindřichovicích budou kládu přesekávat ve výšce 1,7 m) závodník přeseká kmen 

upevněný na vrcholu klády.  

 Standing Chop (přesekávání stojícího kmene) 

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 seká 

kmen nejdříve z jedné strany, potom kmen doseká ze strany druhé. 

Single Buck (řezání ruční pilou) 

Řezání ruční pilou je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín. Měření času začíná se 

signálem rozhodčího a končí s kompletním odříznutím kotouče. V této disciplíně rozhoduje 

rytmus a dynamika závodníka. Pila musí řezat zcela rovně, protože při sebemenším vychýlení 

ztrácí závodník drahocenný čas. 

Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene) 

Underhand Chop připomíná časy, kdy dřevorubci museli přesekávat spadlé stromy na menší, 

lépe ovladatelné části. Závodníci stojí na ležícím kmeni 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 výsledný čas. 

Aktéři:  
Čech Jiří –  r. 2007 - 7. místo - Národního finále mistrovství ČR  
Pražák Jiří – r. 2006 – 5. místo Národního finále mistrovství ČR   
Síla David – r. 2007 - 1. místo Národního finále mistrovství ČR (mimo jiné bude letos 
reprezentovat Českou republiku 25. a 26. srpna na nadcházejícím ME ve Waiblingenu 
v Německu)   
 
Vzhledem k fyzické náročnosti jednotlivých disciplín budou jednotlivé ukázky začleněny 
mezi jednotlivé programové části. 


