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Mistrovství České republiky ve 
stromolezení proběhne letos ve 
Smetanových sadech v Jihlavě pod 
záštitou primátora města Jihlavy Ja-
roslava Vymazala. Akce se bude ko-
nat 21. srpna od 9.00 do 16.00.

Mistrovství ČR 
ve stromolezení

Toto divácky velmi atraktivní klání 
proběhne v České republice již po 
jedenácté. Smyslem utkání je nejen 
zlepšit a rozvíjet praktiky bezpeč-
ného lezení, stejně jako zdokonalit 
lezecké techniky, ale též zpopulari-
zovat, a skrze napínavou podívanou 
přiblížit veřejnosti práci stromo-
lezců. Stromolezci - arboristé - jsou 
odborníci, kteří pečují o stromy v 
našich sídlech a ve svém oboru mají 
nezastupitelnou roli.

Závody tvoří pět disciplín: práce v 
koruně stromu, záchrana zraněného 
lezce, instalace lana do koruny stro-
mu, rychlostní výstup po větvích a 
jištěný šplh. Tři nejlepší stromolezci 
a stromolezkyně se nakonec utkají v 
komplexní fi nálové disciplíně, kde se 
rozhodne o absolutním vítězi - mis-
tru ČR. První tři šampióni se nomi-
nují na mistrovství Evropy.

Mistrovství tradičně doplňuje bo-
hatý doprovodný program pro dě-
ti i dospělé. Večer v areálu letního 
kina na Malém Heulose proběhne 

rockově laděný koncert spřátelených 
stromolezeckých kapel. Vystoupí na-
příklad skupiny Arciskačáni, „Aft “, 
„100%“, „Schodiště“, „Cémur Šá-
mur“. Návštěva závodů nabízí boha-
té kulturní vyžití pro všechny věkové 
kategorie.

Tradice soutěží ve stromolezení 
vznikla původně ve Spojených stá-
tech, kde se závody konají již od ro-
ku 1976, a postupem času se rozšíři-
la do celého světa.

Cyklovyjížďka
V souvislosti mistrovstvím ve 

stromolezení proběhne 21. 8. i cyk-
lovyjížďka za významnými stromy, 
tentokráte v okolí města Jihlavy.

Smyslem je přiblížit svět stromů ši-
roké veřejnosti a seznámit účastníky 
s péčí, kterou jim poskytují stromo-
lezci právě soupeřící na největší ná-
rodní soutěži. Projížďka v klidném 
tempu zavede účastníky přes maje-
státní stromy v blízkém okolí města 
zpět do centra Jihlavy na probíhající 
šampionát ve stromolezení.

Prvních čtyřicet řádně přihláše-
ných účastníků obdrží na startu ori-
ginální tričko vyrobené speciálně 
pro tuto akci. Trička s nápisy např. 
„JEDU ZA BŘÍZU“, „JEDU ZA 
DUB“ vytvořily děti z jihlavského 
výtvarného ateliéru Barvínek. 

Přihlašovat na cyklojízdu se lze od 
27. 6. 2011 na webových stránkách 

Společnosti pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu (www.szkt.cz). 

Konference
Národní arboristická  konference 

Strom pro život  - život pro strom a 
„Starosti starostů se stromy“, Sek-
ce péče o dřeviny - ISA Společnosti 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu a 
Jihlava pořádá letos jubilejní desátou 
národní arboristickou konferenci 
„Strom pro život - život pro strom“ 
tentokráte s titulem „Města bez stro-
mů?!“. Akce se bude konat ve dnech 
22. a 23. srpna 2011 v kině Dukla v 
Jihlavě.

Nosnými tématy letošní konfe-
rence budou moderní technologie 
a možnosti zlepšování stavu stro-
mového patra v intravilánu měst 
a obcí, aby naši potomci nemuseli 
konstatovat smutný fakt, že žijí ve 
městech bez stromů...

Bohužel příliš často jsou v našich 
sídlech vidět stromy v žalostném 
stavu. Jde nejen o vzrostlé stromy, 
ale i o mladé, nedávno vysazené je-
dince, jejichž perspektiva je výraz-
ně zkrácená. Úspěšný růst stromů 
ovlivňuje velké množství faktorů a 
nástrah, které se ve městě objevují. 

Přednášená témata proto budou 
nahlížet na problematiku komplex-
ně - od architektonických návrhů, 
stavebních a zahradnických mož-
ností zlepšení stanoviště přes zku-

šenosti správy veřejné zeleně až po 
pěstební zákroky - obsáhnou tedy 
snad všechny profese, které se stro-
mů ve městech týkají.

Při příležitosti konání jubilejního 
10. ročníku  národní arboristické 
konference proběhne ve středu 24. 
8. v jihlavském sále zastupitelstva  
interaktivní seminář, určený pře-
devším starostům kraje Vysočina, 
„Starosti stromů se stromy“. Semi-
nář je určen starostům malých obcí,  
kteří se o téma stromů v obci zají-
mají nebo potřebují znát odpovědi 
na některé otázky.   

Program:
21. 8. - 11. mistrovství ČR ve 

stromolezení, Smetanovy sady,   9.00 
– 18.00 hod, bohatý doprovodný 
program, soutěže pro děti, ukázky 
timbersportu (ukázky dřevorubec-
kých disciplín světové soutěže), 

21. 8. - Koncert kapel  na závěr 11. 
mistrovství ČR ve stromolezení, areál 
letního kina, Malý Heulos 18.00 hod

22. - 23. 8. Národní arboristická 
konference Strom pro život – život 
pro strom, přednáškové sály kina 
Dukla, 22. 8. 8.00 – 18.00 hod, 23. 8. 
– 9.00 – 18.00 hod, bližší informace 
a přihlášky na www.szkt.cz 

24. 8. - jihlavská radnice, sál zastu-
pitelstva, Starosti starostů se stromy, 
interaktivní seminář 9.00 - 16.00 
hod. -lm-

Konec srpna bude v krajském městě 
probíhat ve znamení stromů 


