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Špičkové výkony, atraktivní podí-
vaná, skvělá atmosféra, velký zájem 
diváků a příznivé počasí doprováze-
ly 11. mistrovství České republiky 
ve stromolezení v Jihlavě. 

Ve Smetanových sadech po celý 
den přihlížely stovky lidí dovednos-
tem odborníků na ošetřování stro-
mů, zájem byl také o doprovodný 
program, zejména o exhibice tzv. 
eurojacku, tedy rekordně rychlého 
závodního sekání a řezání kmenů. 
Dopoledne městem projela „stro-
mojízda“ na kolech k zajímavým 
stromům a alejím ve městě. 

Závodníci poměřovali síly v pěti 
disciplínách: práce v koruně stro-
mu, záchrana zraněného lezce, in-
stalace lana do koruny stromu, 
rychlostní výstup po větvích a jiš-
těný šplh. První tři šampióni se z 
Jihlavy nominovali na mistrovství 
Evropy:

1. místo – Jiří Kořínek
2. místo – Tomáš Gut
3. místo – Tomáš Hupač

Poprvé v historii soutěže se v Jih-
lavě hlasovalo o největšího sympa-
ťáka mistrovství – diváci se mohli 
kromě samotných soutěžních výko-
nů seznámit i s vizitkami všech zá-
vodníků na tablu a hlasovat zapích-
nutím špendlíku ke jménu. Nejvíce 
hlasů a titul „Mistr šarmu“ získal 
Petr Vlček. Ceny se předávaly ve-
čer v areálu letního kina v lesopar-
ku Malý Heulos, kde jako součást 

Stromolezecké mistrovství vyšlo skvěle

EUROJACK je název disciplíny pro extrémně rychlé sekání a řezání stromů. Foto: archiv NJR

doprovodného programu proběhl 
koncert rockových kapel. 

Součástí bohatého programu byly 
i doprovodné akce:  

Dopoledne startoval 3. ročník 
cyklojízdy na podporu stromů a ar-

Jihlavský soubor Vysočan 
vystoupil v Senátu

Soubor Vysočan vystoupil v pro-
gramu Kulturního léta Senátu ve 
Valdštejnské zahradě v Praze. Zá-
stupci Jihlavy se zásluhou senátora 
Miloše Vystrčila dostali do seriálu 
16 pravidelných čtvrtečních kon-
certů, které se zde v létě odehráva-
jí. Jsou určeny pro širokou veřej-
nost, vstup je volný a přichází na ně 
stovky diváků. Kulturní léto pořádá 
Kancelář Senátu, vystoupení repre-
zentantů jednotlivých regionů jsou 
pod záštitou příslušného senátora. 

Vysočan vystoupil v Senátu ve 
čtvrtek 25. srpna a sklidil velký 

úspěch. „Atmosféra koncertu byla 
vynikající, jsem moc rád, že se díky 
Vysočanu podařilo v Praze představit 
tradice a lidovou kulturu našeho kraje. 
Všem vystupujícím i zástupcům měs-
ta za to patří mé velké poděkování,“ 
podělil se o své dojmy z koncertu 
senátor Miloš Vystrčil. „Spontánní 
potlesk diváků přicházel už během vý-
stupů, byl to povedený program. Má-
me nápady, jak případnou příští pre-
zentaci města a kraje ještě vylepšit,“ 
po koncertě si pochvaloval i pláno-
val do budoucna primátor Jaroslav 
Vymazal.  -lm-

VYSOČAN se představil v programu Kulturního léta Senátu ve Valdštejnské za-
hradě. Foto: archiv MMJ

boristiky, které se účastnil také pan 
primátor a rekordních 40 účastníků, 
pro které děti z výtvarného ateliéru 
Barvínek namalovaly trička s nápisy 
„jedu za dub (břízu, či jiný strom)“. 

Cyklojízda vedla po místech s vý-
znamnými či památnými stromy a 
účastníci se o ní dověděli ledacos o 
stromech, péči o ně, o jejich životě, 
o minulosti, přítomnosti a snad i 
budoucnosti stromů v Jihlavě.

Další zajímavou doprovodnou 
akcí - divácky velmi atraktivní - by-
ly ukázky dřevorubeckých sportů , 
které probíhaly ve třech vstupech a 
byly vždy doprovázeny velikým zá-
jmem veřejnosti.

Na Mistrovství ČR ve stromole-
zení pak ve dnech 22. – 23. 8. navá-
zala již 10. arboristická konference 
Strom pro život – život pro strom 
letos s podtitulem „Města bez stro-
mů?!“, které se v kině Dukla zúčast-

nilo přes 200 účastníků. 
Ve středu na konferenci v zaseda-

cí místnosti zastupitelstva města na 
radnici navázal ještě seminář pro 
obce „Starosti starostů se stromy“, 
kde se odborníci snažili poradit a 
pomoct starostům s péčí o stromy 
v obcích, kterou jim ukládá zákon 
a která je mnohdy pro ně velikým 
problémem.

Smyslem divácky atraktivní akce 
bylo přiblížit veřejnosti tuto nená-
padnou činnost spojenou s odbor-
nou péčí o stromy. Stromolezci - ar-
boristé - jsou odborníci, kteří pečují 
o stromy zejména v ulicích měst a v 
parcích, ve svém oboru mají neza-
stupitelnou roli. 

Pro samotné arboristy je akce 
příležitostí k rozvíjení praktik bez-
pečného lezení, lezecké techniky a 
postupu do vyšší soutěže.  -lm-


