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Po těžkém pracovním dni je zahrada tím pravým místem pro relaxaci 
a doplnění energie. Abyste ze své zelené oázy měli co největší potě-
šení, robotické sekačky iMow vám automaticky zajistí, že trávník 
bude vždy perfektně posekaný. Chytré přístroje provedou všechny 
potřebné úkoly, a to v jakoukoli dobu, ve dne nebo v noci. Uživa-
tel má přitom plnou kontrolu nad tím, kdy sekačka pracuje, může 
tak její činnost korigovat podle svého vlastního denního programu 
a plánu. Znamená to, že ve chvíli, kdy potřebujete odpočívat, je tráv-
ník již posekaný, a když se vypravíte na zahradu, sekačka je již dávno 
zaparkovaná v dokovací stanici.

Dva nové modely robotických sekaček VIKING MI 422 a VIKING 
MI 422 P jsou speciálně navržené pro menší trávníky městkých zahrad 
nebo samostatně stojících domů. Model iMow MI 422 je vhodný pro 
trávníky do 500 metrů čtverečních. Provedení označené MI 422 P je 
vybaveno větší baterií a zvládá trávník o rozloze až 1000 m². Moderní 
technologie baterií STIHL a jejich krátký čas dobíjení zajistí, že sekání 
je hotové vždy neobyčejně rychle.

Programování přístrojů bylo zjednodušeno na nejvyšší možnou 
míru, takže obě robotické sekačky může ovládat téměř kdokoli. Elek-

Nové modely sekaček iMow MI 422 a MI 422 P jsou perfektním řešením pro malé a středně velké trávníky. 
Oba přístroje pracují rychle a poradí si i s malou zahradou s mnoha zákoutími a svahem do 40 %.

Nové robotické sekačky VIKING iMow MI 422 a MI 422 P 

Je čas odpočívat
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tronický asistent vás provede krok za kro-
kem úvodní instalací a také navrhne několik 
možností plánu sekání. Všechna nastavení 
je možno zobrazit na displeji s intuitivním 
uživatelským rozhraním a díky vysokému 
kontrastu je displej snadno čitelný i ve slu-
nečním světle. 

Plocha trávníku určeného k posekání je 
ohraničena speciálním drátem, takže iMow 
ví přesně, kde má pravidelně sekat. Ve vyme-
zených hranicích křižuje trávník s maximální 
přesností. Přístroj bezpečně najde cestu 
i v zahradách s komplikovaným tvarem nebo 
ve stísněných prostorech. Ani svah pro robo-
tické sekačky není překážkou. Model iMow 
MI 422 může ošetřovat trávníky na svahu 
o sklonu do 35 procent, model MI 422 P pak 
zvládane i 40procentní sklon. Také v místech 
porostlých hustou trávou nebo v nepravidel-
ném terénu se robotická sekačka pohybuje 
naprosto spolehlivě. Kromě výkonného elek-
trického pohonu k tomu přispívají profilo-
vaná samočisticí kola s klidným chodem. 

Při vybití baterie nebo pokud začne pršet, 
vrátí se přístroj automaticky do dokovací sta-
nice. Sekačka je schopná jemných manévrů 
a dokovací stanice může díky tomu být 
umístěna i v relativně málo přístupné části 

zahrady. Při návratu k dokovací stanici si 
iMow vybírá různé trasy, aby trávník nebyl 
poškozen častým pojížděním přes stejné 
místo. Inteligentní nabíjecí systém robotické 
sekačky se pak může rozhodnout, zda zvolí 
rychlonabití, nebo režim pomalého nabíjení.

Robotické sekačky iMow dokážou však 
víc než jen posekat trávník, vrátit se do doko-
vací stanice a dobít si baterie. Zvládají i další 
prvky péče o trávník – ostré břity rozsekají 
trávu na drobné kousky a ty pak mohou být 
ponechány na trávníku, kde budou do půdy 
vracet živiny jako přírodní hnojivo. 

S takovým svědomitým a spolehlivým 
zahradníkem pracujícím na zahradě zcela 
samostatně můžete strávit více času odpočin-
kem na dokonale udržované zahradě. 

Sekačky iMow splňují ty nejpřísnější 
předpisy pro bezpečnou práci, ale opomí-
jené není ani hledisko zabezpečení sekačky 
jako soukromého majetku. Každý iMow pra-
cuje řádně pouze ve spojení s individuálně 
naprogramovanou dokovací stanicí. Takový 
přístroj nemá smysl krást. Kdyby se o to 
přesto někdo pokusil, vydá přístroj akustický 
výstražný signál.

PROduKTy

Technické parametry  MI 422 P / MI 422

Typ baterie  lithium-iontová 18,5 V
Kapacita akumulátoru [Wh] 80 / 40
Pracovní otáčky [min-1] 4450
Výška sečení [mm] 20–60
Nastavování výšky sečení 15stupňové (centrální)
Šířka záběru [cm] 20
Hmotnost [kg] 9
Rozměry (d/š/v) [cm] 60 × 43 × 27
Balení (d/š/v) [cm] 99 × 59 × 31
Hladina akustického výkonu LpA [dB(A)] 62
Naměřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)] 49
Faktor nejistoty K KpA [dB(A)] 2
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Mnozí profesionální uživatelé budou zvědaví 
na výkon přístroje s takovými parametry. 
Nový foukač je součástí skupiny akumulá-
torových přístrojů STIHL, což znamená – 
žádný benzín, žádný kabel, žádné škodlivé 
emise z výfuku. Navíc je možné přístroj pou-
žívat i za deště či v mlze.

Jedna z mnoha výhod akumulátorového 
foukače STIHL BGA 100 spočívá v jeho 
konstrukci. Přístroj je navržen podle vzoru 
turbín tryskových motorů a produkuje tak 
mnohem silnější proud vzduchu než mnohé 
foukače poháněné spalovacím motorem. 
Díky použití jednoho menšího ventilátoru 
došlo ke snížení reakčních sil. Těžiště fou-
kače se nachází v místě rukojeti, proto je při 
práci v ruce dobře vyvážený.

Namísto akumulátoru vkládaného do pří-
stroje používá STIHL BGA 100 zádový aku-
mulátor STIHL AR připojený k přístroji 

STIHL BGA 100

Tichý a výkonný akumulátorový foukač
Nový akumulátorový foukač StIhl BGA 100 nabízí vysoký výkon, bezhlučnost a nízkou hmotnost. S pouhými 
2,5 kilogramy a maximální hlučností do 80 dB se jedná o nejlehčí a nejtišší ruční foukač na trhu. tichý provoz 
umožňuje započetí práce brzy po ránu nebo práci blízko kanceláří bez toho, že by byl někdo rušen. BGA 100 je 
tak tichý, že jeho obsluha nemusí nosit chrániče sluchu.

PROduKTy STIHL magazín Jaro 2016
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Vzhledem k rostoucím restrikcím na hlu-
kové emise bude stále více profesionálů 
nuceno při úpravě zeleně používat co nejtišší 
techniku, nebo se budou muset vrátit k práci 
s ručním nářadím. Při práci s novým fouka-
čem STIHL BGA 100 se však žádného poru-
šení norem nemusí obávat.

pomocí kabelu, nebo zásuvné akumulátory 
STIHL AP v kombinaci s propojovacím adap-
térem umístěným na opasku. Navíc může 
být foukač pomocí speciálního příslušen-
ství zavěšen v pracovní poloze ke stávajícím 
popruhům zádového akumulátoru. Hmot-
nost baterie se tak přenáší na záda nebo boky 
a to z něj činí vynikajícího pomocníka všech 
profesionálních uživatelů. Domácí uživatelé, 
kteří potřebují po sekání trávníku odfouk-
nout trávu z příjezdové cesty, většinou sáh-
nou po přístroji, do kterého jednoduše zasu-
nou baterii a jdou na věc. Profesionálové jsou 
více uvyklí „oblékat si“ přístroj, se kterým 
pracují třeba celý den, a ulehčit si tak práci 
rozložením jeho hmotnosti do více bodů.

Nový foukač nabízí plynulé řízení výkonu 
v rámci jednoho ze tří zvolených režimů 
výkonu – nízkého, středního a vysokého. 
Režim výkonu se nastaví přepínačem na horní 
straně rukojeti, který slouží také k zapnutí 
a vypnutí přístroje. Zvolený režim signalizuje 
LED dioda. Ve všech uvedených režimech lze 
také zvolit funkci Boost, při které je aktivo-
ván nejvyšší foukací výkon přístroje. Funkce 
se aktivuje maximálním stisknutím ovládací 
páčky při libovolně nastaveném výkonnostním 
stupni a její aktivaci opět signalizuje blikající 
LED dioda. V tu chvíli se z ústí foukací tru-
bice valí proud vzduchu rychlostí 227 km/h. 
Po ukončení funkce Boost dojde k návratu 
k nastavenému výkonnostnímu stupni. Díky 
volitelným režimům může být foukací výkon 
přístroje přizpůsoben konkrétnímu poža-

davku a místu práce, jako jsou například co 
nejtišší provoz, optimální využití kapacity aku-
mulátoru nebo co nejmenší zatížení uživatele. 

K pohodlí uživatele také přispívá mož-
nost přizpůsobit délku foukací trubky výšce 
postavy v rozsahu 16 centimetrů, foukací 
výkon tak může být lépe využit.

Technické parametry STIHL BGA 100

Množství vzduchu [m³/h] 760 (stupeň 3)/ 840 (Boost) 
Výstupní rychlost [m/s]  57 (stupeň 3)/ 63 (Boost) 
Foukací síla [N]  14 (stupeň 3)/ 17 (Boost)
Hmotnost (bez aku) [kg]  2,5
Akustický tlak [dB(A)]  80
Akustický výkon gar. [dB(A)] 90
Vibrace [m/s²] < 2,5

PROduKTySTIHL magazín Jaro 2016



6 TIPy PRO zAHRAdu

Provzdušnění
Ještě než začnete s prvním sekáním trávy, je 
třeba z trávníku odstranit mech, listy a jiné 
organické zbytky a trávník provzdušnit. Při 
prořezání, tedy tzv. vertikutaci, se ostrými 
kovovými čepelemi protrhne plstnatá vrstva 
organického materiálu na povrchu půdy, 
která brání přístupu vody, vzduchu a živin 
k travním kořenům. Současně se prořežou 
kořínky trávy a to je povzbudí k dalšímu 
větvení. Na malých plochách se používají 

vertikutační hrábě, ale na větší plochy je 
účinnější elektrický nebo benzínový pro-
vzdušňovač trávníků, nazývaný též vertikutá-
tor. V nabídce značky VIKING jsou to modely 
LB 540 a LE 540.

Sekání

Se sekáním trávníku bychom měli začít, 
když je tráva již dostatečně silná. Obvykle 
to bývá v dubnu, ale závisí to samozřejmě 

Přístroje VIKING vašimi nejlepšími společníky

Péče o trávník na jaře a v létě
Krásný travnatý koberec s hustou a nízkou trávou vyžaduje pravidelnou péči. A nejvíc práce je s trávníkem právě 
na jaře. Je třeba jej často sekat, hnojit, odplevelovat, vyhrabávat, zalévat a provzdušňovat. K ulehčení, urychlení 
a také ke zkvalitnění této stále se opakující práce nabízí firma StIhl celou řadu motorových přístrojů.

také na počasí, nadmořské výšce a poloze 
zahrady. Zpočátku je nutné sekat trávník 
každý týden. V letním období, pokud je 
méně dešťových srážek, roste tráva pomaleji, 
a intervaly sekání se tedy prodlužují. Napo-
sledy sekáme obvykle koncem října. Sekat 
se má v době, kdy je tráva suchá. Za vlhka 
sekačka trávu převážně drtí nebo vytrhává 
a v trávníku vznikají holá místa. V našich 
klimatických podmínkách sekáme okrasné 
trávníky obvykle na výšku 30–40 mm. 

STIHL magazín Jaro 2016
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dukty většinou ve formě granulí, které uvol-
ňují živiny postupně. Menší plochy ošetříme 
ručně, ale na větší plochu je vhodné použít 
rozmetadlo, protože tak lépe zajistíme pravi-
delné rozprostření hnojiva. Na druhé hnojení 
je čas na přelomu května a června, a pokud 
chcete trávníku dopřát tu nejlepší péči, 
pohnojíte ho ještě v srpnu. To by již neměl 
být hlavní složkou hnojiva dusík, ale draslík, 
který přispívá k větší odolnosti jednotlivých 
rostlin vůči nízkým teplotám.

Odplevelování trávníku

Plevel se vyskytne i na pečlivě ošetřovaném 
trávníku. Zasáhnout je třeba zejména proti 
vytrvalým druhům vytvářejícím listové 
růžice, které trávě odebírají vodu a živiny 
a mohou ji dokonce i zadusit. Jedná se 
hlavně o sedmikrásky, pampelišky, jitrocel, 
pelyněk nebo rdesno. Plevelné rostliny, které 
se vyskytují jednotlivě, lze vypichovat ručně 
třeba i nožem připevněným na holi, ale to je 
zdlouhavé, pracné a mnohdy nedostačující. 
Proti většině plevelů můžeme bojovat che-

micky pomocí tzv. selektivních herbicidů, 
které zasáhnout jen dvouděložné rostliny 
a trávu nepoškodí. Chemickými prostředky 
lze bojovat i proti mechům. Obvykle vyros-
tou na vlhkých trávnících, ve stínu na kyse-
lejší půdě. V příliš stinných koutech je však 
rozumnější trávu nahradit jinou rostlinou 
vytvářející souvislý porost. 

zalévání 

Každý trávník potřebuje důkladnou zálivku. 
V našich klimatických podmínkách obvykle trpí 
trávníky nedostatkem srážek a již od května je 
musíme pravidelně zavlažovat. Příliš udusaný 
povrch trávníku bychom měli před zálivkou 
nejdříve prokypřit, aby mohla voda proniknout 
do hloubky. Na zahrádce stačí zapichovat rycí 
vidle vždy po 15 cm do hloubky asi 10 cm. 
Na větších plochách je to ale práce pro moto-
rový provzdušňovač.

Jak často je třeba trávník zalévat, závisí 
nejen na poloze pozemku, ale také na počasí. 
Tady naopak platí pravidlo – raději méně často, 
zato ale důkladně. Je třeba, aby se kořenový 
systém dokonale provlhčil. Půda by se měla 
napojit vodou nejméně do hloubky 10 cm a to 
znamená, že na 1 m² musíte dodat nejméně 
25 litrů vody. Nejvhodnější denní dobou pro 
zálivku je pozdní odpoledne či večer, kdy bude 
ztráta vody výparem menší. 

V oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu se 
ty nejhustší trávníky stříhají na výšku jen 
13–20 mm. Za teplého a slunného letního 
počasí však trávník necháváme vyšší, a to 
nejméně 50 mm, aby se v něm lépe udržela 
vyšší vlhkost. V nabídce značky VIKING 
je bohatý výběr 26 různých modelů seka-
ček, čtyř zahradních traktorů a jeden rider. 
Vybere si tedy opravdu každý.

Pro udržování hustého trávníku sekáním 
platí pravidlo málo a častěji. Delší inter-
valy sekání v období plného růstu trávníku 
mohou negativně ovlivnit jeho další vývoj, 
protože trávník ztrácí mnoho listové hmoty 
najednou. Budete-li tedy sekat trávník vždy 
za delší dobu a přitom ho zkrátíte na poža-
dované tři až čtyři centimetry, tak některé 
jemné druhy trav nepřežijí. Výsledkem bude 
řídký porost, v němž se rychle rozšíří rozra-
zil, sedmikráska nebo pampeliška.

Hnojení trávníku 

Nejvíce živin potřebuje travní porost 
od dubna do července, tj. v období nej-
bujnějšího růstu. Pravidelně ošetřovaný 
trávník sekáme asi dvacetkrát za rok. Při 
každém sekání ho zkracujeme o několik cen-
timetrů zelené hmoty a k jejímu obnovení 
trávník potřebuje hodně dusíku. Trávníky, 
na nichž se vytváří mech, ukazují na nedo-
statek vápníku. První hnojení proveďte hned 
na počátku vegetačního období po prvním 
sekání. Na trhu je mnoho různých typů hno-
jiv. Doporučit lze dlouhodobě působící pro-

STIHL magazín Jaro 2016
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STIHL® TIMBERSPORTS® Czech Series 2016

Kvalifikace na mistrovství republiky
První letošní závod – brněnské výstaviště, 
SILVA REGINA

Během mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva 
Regina se 6. dubna na brněnském výstavišti odehrál kvalifikační 
závod na mistrovství republiky v dřevorubeckých soutěžích STIHL® 
TIMBERSPORTS® Series. Návštěvníci veletrhu mohli každý den sledo-
vat ukázky umění sportovních dřevorubců na volné ploše za pavilo-
nem Z a ve středu pak kvalifikační závod CZECH CUP SILVA REGINA. 
Na stupních vítězů se, byť v poněkud promíchaném pořadí, objevili 
stejní borci, kteří obsadili první tři místa v loňském finále české série. 
Vítězem se stal Martin Roušal, kterému se dařilo ve všech disciplínách. 

Zejména s ruční pilou předvedl výborný výkon a časem 11,96 s se 
dostal daleko před své soupeře. Druhý nejlepší čas – 13,94 s – měl 
v Single Buck Zdeněk Maťha, který však v celkovém pořadí obsadil 
až šesté místo. Druhý v celkovém pořadí skončil Jan Holub. Tomu se 
nejlépe povedla disciplína Stock Saw, kde dosáhl času 14,35 s. Třetí 
místo obsadil svým spolehlivým výkonem Jan Kamír.

Milevsko, park Bažantnice

Dalším místem, kde mohli dřevorubečtí sportovci získat body 
v letošní české sérii STIHL® TIMBERSPORTS® Series, bylo Milevsko. 
Kvalifikační závod se konal 9. dubna v milevském parku Bažantnice.

Počasí nebylo ideální, ale diváci přesto vydrželi závod sledovat 
po celé odpoledne. Vítězem se stal Jan Holub, profesionální dřevoru-
bec z Kostelce nad Labem. Nejvíce se mu povedla disciplína Standing 
Block, kde dosáhl času 23,50 s. Na druhém místě skončil současný 
mistr republiky Martin Roušal, který jako vždy předvedl výbornou 
práci s ruční pilou a dosáhl nejlepšího času dne 12,79 s. I když to 
bylo poněkud pomaleji než v Brně, stále ještě by s takovým výsled-
kem mohl obstát i na mistrovství světa. Třetí místo obsadil Martin 
Kalina s nejlepším výsledkem ve Stock Saw časem 12,27 s. Nejrych-

STIHL® TImberSporTS® SerIeS
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lejším mužem s motorovou pilou STIHL však v Milevsku byl Roman 
Klír časem 11,21 s, kterým se přiblížil časům světových šampionů. 
Nicméně světový rekord v této disciplíně ustavil na loňském mistrov-
ství světa v Poznani Dirk Braun časem 9,95 s. Kromě dřevorubeckého 
umění mohli diváci v Milevsku obdivovat akrobatické kousky mistra 
světa v biketrialu Martina Šimůnka anebo sledovat přímo při práci 
dřevosochaře Jiřího Nekolu.

V programu nechyběla show vicemistra světa a českého reprezen-
tanta v dřevorubeckém sportu Martina Komárka, který je v Milevsku 
doma a vlastní závod sledoval jako jeden z rozhodčích. Na dobrovol-
ném vstupném se vybralo 8567 korun, které soutěžící zaokrouhlili 
na deset tisíc a peníze věnovali na milevské nízkoprahové centrum 
Fanouš místní farní charity.

STIHL® TImberSporTS® SerIeS
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C Z E C H  S E R I E S  2 0 1 6

6.4.
s t ř e d a  1 2 : 0 0

BRNO BVV
SILVA REGINA

9.4.
s o b o t a  1 1 : 0 0

MILEVSKO
PARK BAŽANTNICE

PÍSEK
VELKÉ NÁM.

24.4.
n e d ě l e  1 2 : 0 0

PŘEŠTICE
MASARYKOVO NÁM.

30.4.
s o b o t a  1 2 : 0 0

SUŠICE
NÁM. SVOBODY

8.5.
n e d ě l e  1 2 : 0 0

10.9.
s o b o t a  1 2 : 3 0

OSTRAVA
SLEZSKOOSTRAVSKÝ

HRAD

11.9.
n e d ě l e  1 2 : 0 0

PLZEŇ
NÁM. REPUBLIKY

DOBŘANY
NÁMĚSTÍ TGM

17.9.
s o b o t a  1 0 : 0 0

ÚSTÍ NAD LABEM
 LETNÍ KINO

24.9.
s o b o t a  1 3 : 0 0

LIBEREC
NÁM. DR. E. BENEŠE

2.10.
neděle 13:00

MISTROVSTVÍ

ČR

FORMÁT SOUTĚŽÍ CZECH SERIES 2016

se pořádají jako CZECH CUPS ve čtyřech disciplínách – STIHL Stock 
Saw, Standing Block Chop, Single Buck a Underhand Chop. Nomi-
nace pro Mistrovství ČR 2016 bude vyhodnocena podle výsledků devět  
kvalifikačních závodů a rozhodujícím kritériem bude průměrný čas při 
dané disciplíně spočítaný z pěti nejlepších časů dosažených v těch-
to kvalifikacích. První tři závodníci z loňského mistrovství postupují 
automaticky, na dalších devět míst získá nominaci devět nejlepších 
závodníků z kvalifikací.

proběhne ve vyřazovacím formátu 12 – 8 – 6, kdy závodníci postup-
ně odstupují podle předem stanoveného klíče. Bodově jsou umístění 
hodnocena dle bodového systému odlišného pro jednotlivá kola.

TERMÍNY ZAVODŮ 2016
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2016

-4 -2 -5

STIHL® TIMBERSPORTS®  
SERIES

MISTR ČR 20152. KOLO
Disciplíny:

Springboard
Single Buck

1. KOLO
Disciplíny:

STIHL Stock Saw

Standing Block Chop

Underhand Chop

3. KOLO
Disciplíny:

Hot Saw

Umístění Underhand 
Chop

STIHL Stock 
Saw

Standing 
Block Chop Single Buck Springboard Hot Saw

1 12 12 12 16 16 18
2 11 11 11 14 14 15
3 10 10 10 12 12 12
4 9 9 9 10 10 9
5 8 8 8 8 8 6
6 7 7 7 6 6 3
7 6 6 6 4 4
8 5 5 5 2 2
9 4 4 4

10 3 3 3
11 2 2 2
12 1 1 1

1. KOLO: Rozdíl mezi 1. a posledním místem je 11 bodů
2. KOLO: Rozdíl mezi 1. a posledním místem je 14 bodů
3. KOLO: Rozdíl mezi 1. a posledním místem je 15 bodů

BODOVÁNÍ  MISTROVSTVÍ ČR 2016

6.4.
s t ř e d a  1 2 : 0 0

BRNO BVV
SILVA REGINA

PÍSEK
VELKÉ NÁM.

24.4.
n e d ě l e  1 2 : 0 0
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NÁM. SVOBODY

8.5.
n e d ě l e  1 2 : 0 0

11.9.
n e d ě l e  1 2 : 0 0
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ÚSTÍ NAD LABEM
 LETNÍ KINO

24.9.
s o b o t a  1 3 : 0 0

MISTROVSTVÍ

ČR

LIBEREC
NÁM. DR. E. BENEŠE

2.10.
neděle 13:00

9.4.
s o b o t a  1 3 : 0 0

MILEVSKO
PARK BAŽANTNICE

PŘEŠTICE
MASARYKOVO NÁM.

30.4.
s o b o t a  1 2 : 0 0

10.9.
s o b o t a  1 2 : 3 0

OSTRAVA
SLEZSKOOSTRAVSKÝ

HRAD

DOBŘANY
NÁMĚSTÍ TGM

17.9.
s o b o t a  1 0 : 0 0

www.timbersports.cz www.timbersports.cz
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Na začátku března firma STIHL otevřela nové 
prostory rozšiřující továrnu ve Waiblingen-
-Neustadtu. Slavnostního aktu se zúčastnili 
všichni čelní předtavitelé firmy a také mini-
sterský předseda Bádenska-Württemberska 
Winfried Kretschmann. Ke slavnostnímu ote-
vření poslala zprávu ve formě krátkého videa 
i německá kancléřka dr. Angela Merkelová. 
Mimo jiné uvedla: „Rozšířením vašeho technic-
kého centra vysíláte silný signál, že chcete i nadále 
být na prvním místě v soutěži o lepší produkty, 
které dodržují to, co slibují.“ Celková investice 
do nových prostor a nezbytné infrastruktury 
dosáhla 90 milionů eur. Rozšíření se týká 
hlavně vývoje elektronických systémů a aku-
mulátorových přístrojů, ale také snížení výrob-
ních nákladů pomocí automatizované logistiky.

Nové logistické centrum je hned vedle 
montážní haly č. 2. Skládá se ze dvou automa-

tických skladů pro kontejnery a palety, které 
pomocí robotického systému dodávají mate-
riál do výrobní a montážní haly. Přesunutím 
logistiky z Ludwigsburgu do Waiblingenu se 
celý pohyb materiálu výrazně zjednodušil 
a zvýšila se tak efektivita. Neméně význam-
ným je také související omezení kamionové 
dopravy po místních silnicích.

Nové prostory poskytují místo pro více než 
300 lidí. Na přibližně 12 600 čtverečních met-
rech budou laboratoře, testovací stolice, dílny, 

ministerský předseda Winfried Kretschmann otevřel tradičním způsobem nové 
technické centrum STIHL ve Waiblingenu. prohlédl si také první rozbrušovačku 
s elektronickým vstřikováním a vyzkoušel akumulátorové nůžky HSA 66.

KALEIdOSKOP

STIHL investoval 90 milionů eur ve Waiblingenu

kanceláře a také nová jídelna pro zaměst-
nance. Dr. Nikolas Stihl, předseda představen-
stva firmy, ve svém projevu řekl: „Ve své 90leté 
historii firma STIHL znovu a znovu přepisovala 
dějiny techniky. V kreativitu našich zaměst-
nanců budeme stále věřit i v budoucnosti.“ Hos-
tům byly předvedeny akumulátorové nůžky 
na živé ploty HSA 66, rozbrušovačka TS500i 
s elektronickým vstřikováním a motorová 
pila MS 661, oficiální pila pro závody STIHL® 
TIMBERSPORTS® Series.

Dne 23. ledna byly vyhlášeny výsledky mis-
trovství Austrálie ve vyřezávání motorovou 
pilou. Letošního ročníku se kromě domá-
cích zúčastnili také umělci z Anglie, USA, 
Kanady a Japonska. Celkovým vítězem, 
který si také odnesl peněžitou odměnu 
ve výši 3000 dolarů, se stal Japonec Hikaru 
Kodama za sochu „Duch zahrady“. Jak je 
vidět, motorovou pilou lze vyřezat i něco 
jiného než jen sovu, orla nebo dlouhovou-
sého lesního muže.

STIHL magazín Jaro 2016
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Výrobce membránových karburátorů pro malé motory Zama patří 
od roku 2009 do celosvětové rodiny STIHL. Na konci ledna ote-
vřela filipínská firma ve spolupráci s místním zastoupením značky 
STIHL novou továrnu v Santo Tomas vzdáleném asi 70 km od hlav-
ního města Manily. Slavnostnímu otevření byl přítomen výkonný 
ředitel STIHL dr. Bertram Kandziora, který ve svém projevu zdů-
raznil strategický význam nové továrny: „Očekáváme další celosvě-
tový růst a tímto projektem jsme vytvořili novou výrobní kapacitu, 
která nám umožňuje konsolidovat naši pozici na trhu a další růst. 
Zároveň minimalizujeme riziko a udržujeme na vysoké úrovni spoko-
jenost našich zákazníků s našimi výrobky, což zvyšuje naši konkuren-
ceschopnost.“ Nová továrna v Santo Tomas představující investici 
50 milionů amerických dolarů se rozkládá na ploše přibližně 60 
tisíc čtverečních metrů a zaměstnává 650 lidí, kteří zde od dubna 
vyrábějí karburátory. Předpokládá se, že ještě letos jich zde vyrobí 
přes dva miliony.

Fotografie z kácení stoletého buku, který se musel pokácet vzhledem k naru-
šené stabilitě kořenového systému, nám zaslal certifikovaný arborista Lukáš 
oliva z Nového Jičína.

STIHL otevřel novou továrnu na Filipínách

Filipínský ministr průmyslu Adrian S. Cristobal s předsedou představen-
stva Dr. Nikolasem Stihlem, výkonným ředitelem firmy STIHL dr. bertramem 
Kandziorou a viceprezidentem firmy ZAmA dr. Karstenem Wagnerem při 
slavnostním otevření továrny.

V sobotu 30. ledna odpoledne bylo v Petrovicích u Sušice slyšet 
několik motorových pil najednou. Na návsi se tam totiž konal další 
ročník sochařského sympozia Petrovice Art 2016. Všechno začalo 
ve 12 hodin a přihlášení umělci měli na vyřezání originálních soch 
motorovými pilami dvě hodiny. Jedním ze zúčastněných řezbářů byl 
také Libor Belfín z Výrova se svými třemi stihlkami. Akci jako již tra-
dičně pořádala Stolní společnost U Luhanů.

Řešení soutěže ze zimního vydání STIHL magazínu:

STIHL magazín Jaro 2016
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Pod značkou STIHL najdete nejen motorové 
pily, ale přístroje uplatňující se při všech čin-
nostech na zahradě, v přírodě nebo při péči 
o váš domov. S příchodem teplých dnů své 
využití najdou i tlakové čističe. Například při 
přípravě bazénu před začátkem letní sezóny, 
jak je vidět na dvou fotografiích nahoře. 
Najdete na nich osm rozdílů?

Pokud se vám je podaří najít, zašlete nám 
své řešení do konce června na adresu:

andreas stIhl, spol. s r. o.
Chrlická 753, 664 42  Modřice

Najděte rozdíly
Bambusovou misku STIHL s louskáčkem 
na ořechy zasíláme jako výhru ze zimního 
kvízu následujícím vylosovaným úspěšným 
luštitelům:

M. poul, Žďár n. s.
h. hrubá, Nesvačilka
M. Špačková, tachov

Blahopřejeme!

STIHL magazín Jaro 2016
vydává: andreas stIhl, spol. s r. o. 
Chrlická 753, 664 42  Modřice

vychází v dubnu 2016. 
Náklad 10 000 ks. 
NeprodeJNé!

Grafické zpracování: 
atelier Kupka

Tři vylosovaní úspěšní řešitelé se mohou 
těšit na lovecký nůž STIHL.

přejeme hodně štěstí!

STIHL magazín Jaro 2016



	 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

 AGROMAK ND.  
 – Lidická	155,	Jeneč	 233	900	032

 FIRMA WAMPI  
 – Nad	závodištěm	2,	Praha	5	 257	940	553

 INWER NÁŘADÍ S.R.O. 
 – Komunardů	55,	Praha	7	 283	871	604

 SERVIS M & M  
 – K	Šeberáku	159/7,	Praha	4	 244	913	368

 ŠTĚPÁNEK 
 – Jiráskova	935,	Roztoky	 220	911	632

 VLASTIMIL PEJCHA 
 – Vršovická	70,	Praha	10	 272	740	707

 VODRÁŽKA 
	 –	Přátelství	643,	Uhříněves,	Praha	10	 267	713	228

 ZIMA MARTIN		
	 –	Davídkova	27,	Praha	8	 283	840	585

	 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Benešov TOMÁŠ DVOŘÁK – Křižíkova	2267	 317	722	089

Beroun DARTEK - WAMPI   
 – Kolárova	861	–	naproti	Delvitě	 602	876	942

Čáslav HAVLÍN - LES A ZAHRADA  
 – Gen.	Františka	Moravce	15	 777	633	903	

Dobříš MIROSLAV HŘEBEJK – Pražská	1808	 608	821	001

Hořovice ANTONÍN HUML – Jungmannova	314/32	 723	066	845

Kladno AGROMAK  
 – areál	firmy	HOKR,	Petra	Bezruče	1524		 312	248	253

Kolín JOSEF ČÁBELKA – Pražská	994	 321	717	317

Kralupy n. Vltavou MILOŠ PÁV – Chvatěruby	64	 	731	407	220

Kutná Hora HAVLÍN - LES A ZAHRADA – Zbraslavice	77	 604	211	063

Mělník STROJE KOVALČÍK – Vavřineč	116,	Malý	Újezd	 315	690	200

 STROJE KOVALČÍK – Litoměřická	144,	Liběchov	 315	697	314

Mladá Boleslav KM 6 SYSTÉM – Laurinova	518	 326	723	332

Poděbrady	 PETR BARTÁK – Poděbradská	37	 603	258	205

 HYDROPRODUCT – Kolínská	238,	Kluk	 325	615	609

Příbram ČEKO – Narysov	58	 602	153	183

	 JAROSLAV HRDINA – Přední	Poříčí	21,	Březnice	 318	682	892 
 JVS – Dublovice	u	Sedlčan	 318	821	214	
 MILOSLAV ŠVAGR – Gen.	Tesaříka	253	 318	629	947

Rakovník PATERA – Velká	Buková	u	Křivoklátu	10	 602	305	127	
	 ARCADIA DŮM A ZAHRADA S.R.O.    
	 –	Nouzovská	21,	Senomaty	 737	181	701

Slaný ING. MILOSLAV ŠÍPAL – Libovice	68	 777	037	641

Vlašim NÁŘADÍ SMETANA – Lidická	566/34	 317	844	896

	 JIHOČESKÝ KRAJ

Blatná JIŘÍ KOLÁŘ –	Kalinovo	nám.	374	 602	145	063 
Č. Budějovice NÁŘADÍ CB	–	Pražská	tř.	2006	 387	983	559

	 PROPOM	–	Novohradská	37	 606	065	226

Český Krumlov JEZVÍK	–	Trhové	Sviny,	Nesměň	74	 387	962	183

	 PATRIK KOCUM	–	Areál	Ambit	-	U	Poráku	512	 790	356	593	
Chlum u Třeboně HAUSEROVÁ MARCELA –	Hamr	155	 603	526	356			

Jindřichův Hradec ELSUN	–	Budíškovice	8	 384	495	128

	 PROTECHNIKA S.R.O.	–	Jarošovská	743/II	 737	276	722

Milevsko TIMBERSPORT OBCHOD MARTIN KOMÁREK

 –	5.	května	110	 733	517	190

Písek	 ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL S.R.O.    
 	–	Pražská	484	 	382	271	693															
Prachatice RŮŽIČKA	–	Nádražní	228	 388	409	111

Protivín VLADIMÍR BRŮŽEK	–	Masarykovo	nám.	30	 604	549	225

Strakonice ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL S.R.O.    
 	–	Lidická	1081	 	383	322	119															
Tábor BOHÁČ	–	Soběslavská	3012	 381	282	765

Třeboň FRANTIŠEK FRANĚK	–	Novohradská	226	 384	721	613

	 PLZEŇSKÝ KRAJ

Blovice PETR ŠKOLA, BLOVICE S.R.O.	–	Hradišťská	8	 	603	462	039

Domažlice JIŘÍ TAUER		
	 –	Váchalovský	mlýn	184,	Kout	na	Šumavě	 604	714	990

Horažďovice PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ	–	Plzeňská	264	376	511	081

Horšovský Týn VONDRYSKA	–	Nádražní	66	 379	423	409

Klatovy PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ 
 –	Plzeňská	200/I	 376	315	400

Kralovice AGRIIMPORT	–	Havlíčkova	236	 373	312	174

Nýrsko JIŘÍ TAUER	–	Kpt.	Kufnera	179	 721	868	304

Plzeň AGRIIMPORT	–	Poděbradova	12	 377	227	345

	 AGROWEST	–	Hřbitovní	29	 377	462	108

 ZIOS PROFI	–	Plaská	80	 377	531	175

Rokycany MM-SERVIS	–	Švabínská	6,	Zbiroh	 728	440	166

Stod KOVO JUHÁSZ	–	Strojnická	49	 604	105	627 
Stříbro ZIOS PROFI	–	Na	Vinici	1440	 374	622	173

Sušice PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ

 –	Volšovská	1224	 376	528	940

Tachov GABRIŠKO	–	Americká	239	 374	724	326

	 KARLOVARSKÝ KRAJ

Aš  MILAN FILIPČÍK SM SERVIS	–	Janáčkova	1833/2	 604	634	383

Cheb  VARIANT	–	Mánesova	19	 354	434	549

Karlovy Vary KAREL HAMRLA	–	Jáchymovská	27	 353	224	513

Mariánské Lázně MIKLUŠÁK JAROSLAV	–	Dyleňská	608	 605	079	208

Sokolov VARIANT	–	Nádražní	147	 352	624	220

 ÚSTECKÝ KRAJ

Č. Kamenice MILAN DOLEŽAL	–	Dukelských	hrdinů	404	 605	444	887

Děčín VALOM	–	Teplická	83	 412	530	330

 ZAJÍC	–	Drážďanská	55	 412	528	878

Chomutov MLEJNEK HUBERT	–	Št.	kpt.	Kouby	2137/16	 775	680	355

Klášterec n. Ohří MLEJNEK HUBERT	–	Nádražní	ulice	151	 607	011	314

Lipová u Š. JIŘÍ BRYNDA	–	Lipová	418	 775	404	708

Litoměřice KIS PLUS	–	Želetická	305/3	 416	715	511

Louny SECOM	–	Husova	1707	 777	320	786

Lovosice JIŘÍ BOUČEK	–	Staré	3,	Třebívlice	 416	596	194

Most SECOM	–	Budovatelů	2404	 777	320	787

Roudnice n. Labem 2KR	–	Žižkova	720	 416	831	000	
Teplice MOJEPILA S.R.O.	-	Srbice	36						 602	429	599

Ústí n. Labem LEMER	–	Masarykova	1037	 724	699	357

 LEMER	–	Tisá	409	 475	222	232

Úštěk 2KR	–	Starý	Týn	32	 773	265	522

Varnsdorf MILAN DOLEŽAL	–	Národní	486	 608	318	253

Žatec SECOM	–	Žižkovo	nám.	75	 777	320	785

 LIBERECKÝ KRAJ

Bohatice VRATISLAV LUXÍK	–	Bohatice	8	 487	857	573

Frýdlant MILAN BRZOBOHATÝ	–	Míru	271	 482	312	400

Jablonec n. Nisou A - PARTNER S.R.O.	–	Pražská	25	 483	311	183

Jablonné  JOSEF LUKAVEC	–	Velký	Valtínov	100	 487	850	117 
v Podještědí

Liberec MILAN BRZOBOHATÝ - PETR CHALOUPECKÝ		
	 –	28.	října	146	(u	hokejové	arény)	 723	070	804

Semily OTTO CERMAN	–	Studenec	385	 481	595	310

Svijanský Újezd OPRAVNA BÁRTA		
	 –	Svijanský	Újezd	104,	Pěnčín	u	Liberce	 482	345	457

Tanvald RADEK NOVOTNÝ	–	Krkonošská	370	 606	911	617

Seznam 
autorizovaných prodejců



 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Černilov KERHART	–	Černilov	50	 605	230	550

Červený Kostelec BRODWEY	–	Jiráskova	242	 777	633	353

Hradec Králové MERKURIA - ARTES	–	Severní	971	 495	406	869

Jičín AGROKOMERZ	–	Jiráskova	86	 493	532	797	

Rychnov n. Kněžnou ALFA RK	–	Pod	Budínem	1221	 602	473	334

Sobotka HUDEC PETR	–	Tyršova	314	 493	571	443

Trutnov VYDRA	–	Bojiště	14	 777	813	797

	 PARDUBICKÝ KRAJ

Hlinsko KINSKÝ ŽĎÁR	–	Poděbradovo	nám.	283	 469	319	090

Chrudim MERCIA	–	Dašická	146	 469	626	118

Lanškroun ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA	–	Dobrovského	37	 775	588	865

Litomyšl S&E SOLUTIONS	–	Na	Lánech	105	 774	816	704

Moravská Třebová RALEDO	–	J.K.Tyla	109	 461	312	546

Pardubice MIROSLAV PRUŠEK	–	Na	Spravedlnosti	1533	 466	635	061

Sebranice SKH SEBRANICE	–	Sebranice	359	 605	929	961

Svitavy RALEDO	–	Bezručova	7	 461	532	552

Vysoké Mýto ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD	–	Husova	173	 465	422	524

Žamberk LIPENSKÝ S.R.O.	–	Albertova	371	 465	612	485

	 KRAJ VYSOČINA

Brtnice START	–	nám.	Svobody	254	 567	216	388

Bystřice n. P. PAVERO	–	Zahradní	13	 734	254	855

Havlíčkův Brod PC PROFI PETR CULEK	–	Husova	3832	 603	473	954

Humpolec PIPEK	–	Nerudova	175	 565	532	406

Jaroměřice n. R. SVOBODOVÁ	–	nám.	Míru	24	 568	441	232

Jihlava MARREKO	–	Romana	Havelky	2	 567	220	595

Měřín  PAVEL BARTUŠEK	–	Nová	Zhoř	9	 566	544	451

Pacov PROFI - HOBBY	–	Žižkova	1051	 565	444	888

Pelhřimov MARTIN NOVOTNÝ	–	Rynárec	169	 565	382	366

Světlá n. Sázavou FOREST - SERVIS	–	Zámecká	7	 569	452	143

Třebíč B TECHNIK	–	Viktorinova	431	 568	820	755

Velká Bíteš VRÁBELOVÁ	–	Růžová	146	 562	401	103

Velké Meziříčí PAVEL BARTUŠEK	–	Třebíčská	1145	 739	096	366

Žďár n. Sázavou KINSKÝ ŽĎÁR	–	Bezručova	4	 566	628	861

	 OLOMOUCKÝ KRAJ

Česká Ves MOTO - SERVIS - LUKEŠ	–	Jánského	59	 584	428	095

Hranice ŠOBORA	–	tř.	1.	máje	2074	 581	604	962

Konice MICHAL DLOUHÝ	–	Smetanova	53	 722	744	267

Litovel VLADISLAV VOŘÍŠEK	–	Příčná	1270	 585	343	565

Olomouc ŠINDELKA A SYN	–	Dolní	Novosadská	33	 585	433	240

	 ŠINDELKA A SYN	–	Hodolanská	ul.	naproti	škole	 585	311	549

Plumlov PROFI - KAREL OTRUBA	–	Tyršovo	nám.	346	 582	393	425

Prostějov INTERFORST CZ	–	Brněnská	69	 588	207	240	

Přerov ŠINDELKA A SYN	–	Čechova	2	 581	210	185

Ruda n. Moravou HOFSCHNEIDEROVÁ	–	Hrabenov	180	 583	236	264

Šternberk OŠŤÁDAL	–	Babická	23	 585	013	259

	 RŮŽIČKA	–	Lesní	18	 585	013	840

Tršice  ŠINDELKA A SYN	–	Tršice	-	Hostkovice	29	 585	957	001

Zábřeh JAROMÍR KREJČÍ	–	ČSA	24a	 775	588	866

	 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Adamov ŠLP KŘTINY	–	Nádražní	374	 516	446	112

Blansko ROMAN BOČEK	–	Dolní	Lhota	137	 516	418	555

Brno A-GREEN	–	Dukelská	třída	105 773	997	557

 ALFATEK	–	Lužná	3a,	Brno-Komárov	 722	101	808

 GARDEN STUDIO	–	U	Zoologické	zahrady	2	 546	222	990

 HANOL	–	Jihlavská	7	 547	241	329	
 ŽELEZÁŘSTVÍ OLDŘICH BARTÁK, S.R.O. 
	 –	Táborská	4356/224	Brno	 548	425	824

Břeclav AGRICO - AGROHOME S.R.O.	–	Lidická	36	 519	323	940

Bučovice BELKO MIROSLAV - MOTOBEL		
	 –	nám.	Vítězství	426	 731	921	770

Česká u Brna UHER	–	Česká	u	Brna	118	 541	232	096

Dobšice JAROSLAV HOLEŠ	–	Topolová	151	 608	456	940

Hodonín AGRICO VLADIMÍR MELICHAR	
	 –	Brněnská	4285/1A,	areál	Malá	kasárna	 518	342	687

Ivančice HLAVÁČ	–	U	hřiště	1517,	Ivančice-Alexovice	 739	170	814

Kyjov ZA & ZA	–	Mezi	Mlaty	491	 518	615	112

Letovice RADEK DVOŘÁČEK	–	Kladoruby	24	 775	652	287

Mikulov PETRA PIVODOVÁ	–	Pavlovská	550/54	 606	680	306

Miroslav JIŘÍ HALÁŠEK	–	Husova	1182	 515	333	067

Olešnice VIKTOR ŠAFAŘÍK	–	Lhota	u	Olešnice	8	 516	463	131

Strážnice SEAL STRÁŽNICE	–	Zámek	674	 518	333	033

Střelice u Brna VALÁŠEK	–	nám.	Svobody	112	 547	239	324

Tišnov ELEKTRO HOBBY ZAHRADA		
	 –	Jungmannova	85	 549	410	931

Velké Pavlovice MODROHORSKÉ HUMNO	–	V	sadech	656/1	 601	201	201

Vojkovice BOVA	–	Hlavní	15	 547	231	244

Vyškov DOLEŽEL PETR	–	Pístovice	29	 517	353	024

	 ZLÍNSKÝ KRAJ

Bystřice p. H. ŠAFRÁNEK VILÉM	–	Lipnická	253	 604	733	092

Kroměříž PROFI LES SERVIS	–	Drahlov	6	 602	825	112

 BETAMO PROFESIONAL	–	Hulínská	2065	 573	339	332

Lukov LEOPOLD JANSKÝ	–	Bělovodská	421	 577	911	531

Otrokovice	 ALGAZ	–	Napajedelská	143	 774	968	744

Rožnov p. R. BRONISLAV JANÍK	–	Tylovice	1828	 606	806	021

Staré Město NÁŘADÍ ŘÍHA	–	náměstí	Hrdinů	9	 572	540	393

Uherský Brod PAVEL FOJTÁCH	–	Pasáž	Neradice	2324	 605	853	516

Valašské Klobouky FRANTIŠEK ŠIMŠÁLEK	–	Brumovská	704	 577	310	260

Vizovice STRAKA TECHNIK S.R.O.	–	Palackého	nám.	357	 577	452	563

Vsetín POLÁČEK P+M	–	Václavkova	908	 571	414	315

	 POLÁČEK P+M	–	Průmyslová	zóna-Bobrky	2149	 571	410	600

Zlín PATRICK	–	Kvítková	248	 577	211	206

	 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Bruntál MARKÉTA SLAMĚNÍKOVÁ	–	Malá	Morávka	213	 554	273	209

Čeladná JOSEF SZKANDERA	–	Čeladná	710/11	 558	684	720

Frenštát p. R. AGROCAR	–	Pod	Šenkem	2046	 556	802	752

Frýdek-Místek NEJMARKET S.R.O. 	–	Příborská	1000	 558	645	969

Fulnek JAROMÍR JAKUBÍK	–	Nádražní	387	 604	711	818

Hlučín VLADIMÍR CHLEBIŠ	–	Hrnčířská	14	 595	042	402

Hradec n. Moravicí ANDREA MADEROVÁ	–	Opavská	711	 553	783	130

Jablunkov BOHUSLAV SIKORA	–	Návsí	971	 724	253	495

Krnov CHOVANEC	–	9.	května	502	 603	995	698	
Nový Jičín NEJMARKET S.R.O.	
	 –	Malostranská	40,	Šenov	u	Nového	Jičína	 606	610	000	
Ostrava	 NEJMARKET S.R.O.	–	Novoveská	101/27	 773	779	073 
 PARKSERVIS MAREŠ	–	Na	Honech	16,	Hrabová	 602	750	676 
Těrlicko MINIAGROSERVIS	–	Dlouhá	313	 596	423	464
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