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V Jihlavě se v červnu odehrál vůbec poprvé v 
České republice evropský seriál dřevorubeckých 
závodů Eurojack. 

Premiéra se vydařila na všech frontách. Jihlav-
ský závod vyhrál český závodník, úřadující mi-
str Evropy David Síla, napoprvé soutěž dobře 
zvládli i pořadatelé. 

Do areálu jihlavského letního kina v lesoparku 
Heulos přijeli soutěžit borci z Rakouska, Ně-
mecka, Švýcarska a Rumunska. „Velmi milým 
překvapením pro nás byl nečekaný zájem publika, 
které závod neopustilo ani v nesilnějším dešti při 
nedělním fi nále,“ pochvaloval si Vladimír Másil-
ko z jihlavského magistrátu, který závod orga-
nizačně zajišťoval. Během odpoledne dešťové 
mraky odešly a při vyhlašování cen nastoupené 
dvacítce závodníků aplaudovalo několik stovek 
lidí.

Během sobotní kvalifi kace a nedělního fi nále 
mohli návštěvníci vidět desatero atraktivních 
disciplín včetně hodu sekerou nebo „krájení“ 
půlmetrových klád speciálně stavěnými výkon-
nými motorovými pilami Power saw – třicetiki-
lové stroje s motory o výkonu nad šedesát koní 
roztáčí řetězy pil až do rychlosti 270 km/h. Vel-
ké emoce v závěru soutěže prožívali závodníci 
i publikum při vrcholné disciplíně „spring-bo-
ard“, kdy dřevorubci vysekávají do 270 cm vyso-
kého kmene kapsy pro desky, po nichž stoupají 
k vrcholu k upevněnému špalku, který na úplný 
závěr musí přesekat. 

„Dřevorubecká soutěž Eurojack by se v Jihlavě 
do budoucna mohla stát novou tradicí. Vysočina je 

Dřevorubci bavili jihlavské publikum

„JEDOVATÝ“ zvuk pil si nechávají závodníci ladit specialistou.. Foto: archiv MMJ

krajem, ke kterému lesní hospodářství patří, Jihla-
va náleží mezi města vlastnící velké množství lesů, 
i proto by zde akce mohla zapustit kořeny. Soutěž 
je dalším způsobem propagace města, už napoprvé 
zde bylo několik desítek zahraničních návštěvníků,“ 
vyjádřil se k prvnímu ročníku Eurojacku v Čes-

ké republice jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. 
Eurojack Jihlava 2012 se odehrál 9.-10. června 

v areálu letního kina v lesoparku Heulos spolu s 
festivalem minipivovarů Jihlavské pivní pábení a 
Koncertem bez hranic -  Jihlavský víkend bez hra-
nic. -lm-

ODŘÍZNOUT desku ze stromu vypadá snadné, ale musíte kromě fyzických parametrů i mít pilu k takovému výkonu přizpůsobenou. Foto: archiv MMJ

„KRÁJENÍ“ volně postaveného špalku, aniž by se svalil.

ZÁVODNÍCI takovou kládu udolají za několik vteřin.¨


