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běné motorové pily. Zaručuje tak jejich uži-
vatelům optimální kombinaci hlavních částí 
pily vyladěnou pro určitý úkol.

Pily STIHL MS 441, MS 461, MS 661, 
MS 880 a všechny jejich varianty jsou určeny 
pro profesionální nasazení v lesních poros-
tech se silnými stromy nebo složených 
z tvrdých dřevin. Motorové pily STIHL se 
vyznačují úzkou a hladkou stavbou, která 
umožňuje snadnou manipulaci i ve stísně-

ných podmínkách. Jejich konstrukce respek-
tuje ergonomii profesionální práce a pily 
jsou vybaveny řadou špičkových technických 
řešení.

Všechny uvedené motorové pily využí-
vají tlumicí prvek ElastoStart, který omezuje 
zátěž svalů a kloubů při startování motoru. 
V závislosti na průběhu komprese akumuluje 
ElastoStart ve speciální startovací rukojeti 
střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu 
je tah při startování stejnoměrný. Startování 
je dále usnadněno dekompresním ventilem, 
který vypouští při startování část stlačené 
směsi z válce. 

Patentované speciální uzávěry pro pali-
vovou a olejovou nádrž se dají rychle, bez 
použití velké síly a bez nářadí, otevírat 
a opět uzavírat. Olejové čerpadlo dovoluje 
nastavit přesné dávkování oleje v závislosti 
na potřebě, a protože profesionálové dávkují 
jemněji, je možné snížit množství dodáva-
ného oleje až o 50 %.

Karburátor je vybaven automatickým 
regulačním systémem, který, i přes stoupající 
znečištění vzduchového filtru, zaručuje kon-
stantní výkon motoru, emisní hodnoty a spo-

Andreas Stihl zkonstruoval první elektric-
kou řetězovou pilu v roce 1926 a benzíno-
vým motorem poháněnou pilu v roce 1929. 
Podobně jako u automobilů zůstaly od té 
doby základní prvky motorové pily – motor, 
lišta a řetěz – součástí jejich konstrukce 
dodnes, i když jsou samozřejmě značně 
vylepšené. STIHL dodnes dává velký důraz 
na kvalitu konstrukce, a proto si vyrábí své 
vlastní vodicí lišty a řetězy pro všechny vyrá-

Nejsilnější motorové pily STIHL

Profesionální technika 
pro nejvyšší zatížení
Dřevorubci, farmáři, specialisté na ošetřování dřevin a zpracování dřevní 
hmoty důvěřují jedinečným vlastnostem, které z motorových pil STIHL 
udělaly nejprodávanější motorové pily světa. Firma STIHL má pro motorové 
pily určené profesionálům určitou náklonnost, protože se jedná o výrobky, 
které jí pomohly dosáhnout světového jména.

Stihl MS 880
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Stihl MS 661
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třebu paliva. Lze tak pracovat dlouho bez 
přestávky k nutnému vyčistění vzduchového 
filtru. V zimním nastavení obtéká karburá-
tor předehřátý nasávaný vzduch a brání jeho 
zamrznutí. Pro přepnutí z letního na zimní 
provoz stačí jednoduchý pohyb ruky. Moto-
rová pila STIHL MS 461 VW má karburátor 
ohřívaný elektricky a jeho zamrznutí nehrozí 
ani při velmi nízkých teplotách. Pily v pro-
vedení označeném W jsou navíc vybaveny 
elektrickým vyhříváním rukojetí, jsou tedy 
optimálním přístrojem pro celoroční těžbu 
dřeva v nejnáročnějších podmínkách. 

Nejmodernějším prvkem konstrukce je 
elektronická řídicí jednotka M-Tronic, kterou 
jsou vybaveny motorové pily MS 441 C-MW 
a MS 661 C-MW. Řídicí jednotka ovládá zcela 
automaticky funkce motoru a usnadňuje uži-
vateli práci. Mikročip řídí zapalování a vstři-
kování paliva a přitom zohledňuje různé 
proměnné, jako jsou teplota, kvalita paliva 
a nadmořská výška. Pozná dokonce i teplý 
a studený start. Není tedy třeba nastavovat 
nic manuálně. Motorová pila spotřebovává 
méně paliva a přitom za každých podmínek 
poskytuje nejlepší možný výkon.

STIHL MS 441 je výkonná pila s velmi 
nízkou úrovní vibrací určená pro lesnictví 
a zemědělství. S výkonem 4,2 kW je vhodná 
pro těžbu ve středně silných porostech. 
STIHL MS 461 je určena pro těžbu dřeva 

v silném porostu anebo pro práce na stavbě 
srubů a dřevostaveb ze silných profilů. 
Vyznačuje se vysokým krouticím momentem 
již od středních otáček. 

Všechny profesionální motorové pily 
STIHL se vyznačují výborným poměrem 
hmotnosti na jednotku výkonu, který se 
pohybuje v rozmezí 1,5 až 1,6. V případě 
motorové pily MS 661 je to dokonce 1,4, čímž 
se stala nejlehčí pilou na světě s objemem 
motoru kolem 90 ccm. 

Modely MS 661 a MS 661 C-MW v nabídce 
prodejců STIHL jsou špičkovým produktem 
pro nejnáročnější podmínky. Pily jsou určeny 
pro každodenní práci v silných a přesílených 
porostech. Přesnost vedení řezu je zaručena 
opěrnými zuby montovanými po obou stra-
nách vodicí lišty. Oba modely jsou vybaveny 
úsporným motorem 2-MIX, který má vysoký 
točivý moment v širokém rozsahu otáček 
a poskytuje výkon 5,4 kW. Ve srovnání 
s konvenčním dvoutaktním motorem STIHL 
lze s motorem 2-MIX ušetřit až 20 % paliva, 
škodlivé emise výfukových plynů jsou nižší 
až o polovinu. Oba modely jsou vybaveny 
nově vyvinutým filtrem HD2 s filtračním 
materiálem z polyethylenu. Nový filtr má 
mnohem jemnější póry než dosavadní poly-
amidové filtry a dokáže zachytit velmi jemný 
prach. Nový filtrační materiál také odpuzuje 
vodu a olej, proto se i velmi dobře čistí. Drob-

ným detailem k usnadnění obsluhy jsou také 
matice krytu řetězky jištěné proti ztrátě.

Model MS 880 je nejen nejsilnější moto-
rová pila vyráběná firmou STIHL, ale vůbec 
nejsilnější sériově vyráběná motorová pila 
na světě. Při objemu motoru 121,6 cm³ dává 
výkon 6,4 kW. Takových hodnot samozřejmě 
nelze dosáhnout zcela zadarmo, a tak se uži-
vatel musí smířit s poměrně vysokou spotře-
bou a vyšší úrovní vibrací, než je u ostatních 
motorových pil STIHL obvyklé. Přesto se 
může pochlubit výborným poměrem hmot-
nosti na jednotku výkonu 1,5. Motorová pila 
MS 880 je optimálním strojem pro pravidel-
nou těžbu přesílených kmenů. 

Vysvětlivky k označení v názvech jednotlivých 
modelů:
C komfortní provedení
E zařízení k usnadnění startu EasyStart
Q speciální řetězová brzda QuickStop
V elektricky ohřívaný karburátor
W vyhřívaná rukojeť
M elektronicky řízené zapalování Stihl 

M-tronic
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Klíčem k úspěchu je týmová práce a to platí nejen při fotbalu. VIKING 
proto připravil týmové hráče sekačky iMow MI 632 M. Inteligentní 
software iMow TeaM řídí všechny sekačky a poprvé v historii je 
možné obhospodařovat rozsáhlé trávníky několika přístroji najed-
nou. Jeden tým se může skládat ze dvou až deseti sekaček iMow, které 
pracují naprosto samostatně, uživatel tak má čas věnovat se jiným 
úkolům. Je to také nová příležitost pro intenzivně užívané plochy, 
jakými jsou například fotbalová hřiště, kde obvykle na sekání trávy 
zbývá jen málo volného času. 

Všechno je to možné díky internetu věcí. Senzory na robotické 
sekačce přenášejí data bezdrátově na internet, kde software VIKING 
koordinuje a monitoruje práci až deseti robotických sekaček. Všechno 
probíhá samostatně, uživatel však má nad sekačkami plnou kontrolu 
a může je ovládat kdykoliv, bez ohledu na to, kde právě jsou. Využívá 
k tomu aplikaci VIKING fungující na mobilním telefonu nebo tabletu 
a jejíž jednoduché navigační menu umožňuje rychlou orientaci i při 
úvodní instalaci programu. Jakmile je vytvořen plán sekání, přenáší 
server automaticky data do celého týmu iMow.

VIkING iMow 

Světová premiéra týmu snů
Robotické sekačky VIKING iMow jsou jako první na světě schopné pracovat v týmu. Na jednu plochu se může 
nahrnout až deset sekaček MI 632 M a společně posekat trávníky o ploše větší než 4000 čtverečních metrů. 
Tým robotických sekaček VIKING tak zvládne upravit například fotbalové nebo golfové hřiště nebo parky a plochy 
kolem venkovních koupališť. Všechno je řízeno jedinou uživatelsky velmi příjemnou aplikací.

PROdukTy STIHL magazín Podzim 2017
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Jednotliví členové iMow TeaMu se pohybují uvnitř plochy vyhra-
zené omezovacím drátem a sečou jednotlivé pruhy trávníku nahodile, 
avšak bez toho, že by vjely jeden druhému do cesty. Tento balet seka-
ček je řízen náhodným algoritmem, ale poskytuje vynikající stejno-
rodý výsledek. Pokud nějaká část pozemku potřebuje větší péči, je 
možné sekačky naprogramovat na tři různé úrovně intenzity sekání. 
Aplikace umožňuje vytvořit až čtyři takové speciální zóny.

Tým je dobrý jen tak, jak je dobrý každý z jeho členů. Všechny 
sekačky iMow model MI 632 M podávají vrcholný výkon. Mění směr, 
pokud narazí na překážku, například strom, na svazích (do 45 %) 
řídicí jednotka zareaguje zpomalením. Senzory přístroje rozpo-
znají déšť, blížící se vybití baterie anebo dokončení práce. Sekačka 
MI 632 M se v takových případech vrátí do dokovací stanice, kde 
bezpečně zaparkuje a začne se dobíjet. Práce v týmu znamená, že 
každá robotická sekačka může využít jakoukoli volnou dokovací sta-
nici, která navíc může být umístěna v chráněném místě mimo vlastní 
plochu určenou k posekání. To je výhodou při využití robotických 
sekaček na volně přístupných plochách. 

Při ošetřování trávníků je využívána osvědčená mulčovací techno-
logie VIKING. Robustní žací nože sekají trávu čistě a bez otřepů. Nože 
vydrží velmi dlouho ostré, protože jsou nabroušeny po obou stranách 
a směr jejich rotace se pravidelně střídá. Tráva posekaná na milimet-
rové kousky zůstává na trávníku jako ekologické hnojivo.

Jedním z důležitých prvků konstrukce robotických sekaček je 
jejich bezpečnost zejména pro možné poranění ostrými břity žacího 
ústrojí. Citlivé senzory rozpoznají, je-li sekačka vyzvednuta, žací 
ústrojí se v tomto okamžiku ihned zastaví. Celý přístroj je možné 
jednoduše přenášet díky ergonomicky tvarovanému držadlu, nože 
přitom směřují pryč od těla.

Technická data

iMow TeaM 2 až 10 robotických sekaček MI 632 M
Omezující drát potřeba je pouze jediný omezovací drát
Programování jedna aplikace pro všechny iMows
Výška sekání 20–60 mm
Nastavení sekání centrálně v 15 polohách
Baterie Li-ion

PROdukTySTIHL magazín Podzim 2017
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FRANCIE
O víkendu 8. a 9. července 2017 hostilo známé 
horské středisko Les Contamines-Montjoie 
jeden ze závodů mistrovství Evropy nováčků 
a mistrovství Francie ve STIHL® TIMBER-
SPORTS®. Po napínavém závodě šestnácti 
atletů byl mistrem Francie korunován Pierre 
Puybaret, který tak získal svůj již třetí titul 
(2014, 2015). Další místa obsadili Alexandre 
Meurisse a Roger Géhin. Mnohem zajímavější 
však z českého pohledu bylo vítězství Jana 
Kamíra ml. v závodě nováčků. Dosáhl naprosto 
vynikajícího času 12,99 s v disciplíně Single 

Buck a nejlepší byl také v disciplíně Under-
hand Chop, kde dosáhl času 26,99 s.

POLSkO

Arkadiusz Drozdek ze Zielonej Góry se stal 
vítězem XIV. Mistrovství Polska ve STIHL® 
TIMBERSPORTS®. Drozdek získal titul mis-
tra Polska již podeváté. Během závodu se 
podařilo ustavit dva nové polské rekordy. 
Drozdek v Underhand Chop dosáhl času 
19,14 sekundy a Krystian Kaczmarek v Sin-
gle Buck času 13,29 s. Dvanáct nejlepších 

polských závodníků se utkalo 15. července 
v přírodním amfiteátru v Ostrodě, kde je 
živě povzbuzovalo asi 1500 diváků. „Nebylo 
to lehké. Je znát, že chlapci od posledního 
mistrovství hodně natrénovali, ale podařilo se 
mi získat titul a to je nejdůležitější. Děkuji také 
všem divákům v amfiteátru za bouřlivou pod-
poru,“ řekl po závodech Arkadiusz Drozdek, 
povoláním profesionální hasič. Druhé místo 
získal Krystian Kaczmarek z Ostoje, kterému 
se podařilo dosáhnout rekordního času v dis-
ciplíně Single Buck, třetí skončil Jacek Groen-
wald, mistr Polska z roku 2016.

ITÁLIE

Finále italského mistrovství ve STIHL® TIM-
BERSPORTS® se letos konalo 22. července 
v italském Bormiu. Povzbuzování diváků 
bylo velmi emotivní, zcela v italském duchu. 

STIHL® TIMBERSPORTS® Series

Výsledky národních mistrovství 
ve STIHL® TIMBERSPORTS®

Arkadiusz Drozdek

Stihl® tiMbErSportS® SEriES

Alexandre Meurisse

STIHL magazín Podzim 2017
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Kugler. Závody v dřevorubeckém sportu se 
konaly ve známém ski areálu ve Schladmingu 
za přítomnosti více než tří tisíc diváků. 
Armin Kugler předvedl výborný výkon, kte-
rým za sebou nechal všechny ostatní. Bude 
se tak účastnit mistrovství světa v Norsku jak 
v individuální soutěži, tak v soutěži družstev, 
kde budou jeho kolegy Thomas Fasching, 
Josef Laier a Hermann Heiligenbrunner, 
kteří ve Schladmingu obsadili druhé až 
čtvrté místo. Závod juniorů do 25 let vyhrál 
Ital Michael Del Pin před domácím Stefanem 
Penkerem. V prvním kole absolvovali atleti 
všechny disciplíny. Armin Kugler dosáhl nej-
lepšího výkonu v disciplínách Underhand 
Chop, Standing Block Chop, Single Buck 
a Springboard. Pouze čtyři nejlepší se pak 
účastnili závěrečné disciplíny Hot Saw. Přes 
určité zdržení vyhrál Kugler i zde. „Jsem titu-
lem velmi potěšen. Usilovný trénink v posled-
ních týdnech se očividně vyplatil. Je to pro mne 
velká čest, že se mohu v tak těžké konkurenci 
opět účastnit mistrovství světa,“ řekl Kugler.

uSA

Matt Cogar se popáté za sebou stal mistrem 
Spojených států amerických ve STIHL® TIM-
BERSPORTS®. Do závodu nastoupil jako 
jeden z favoritů a v sobotu 29. července, před 
více než pěti tisíci diváky usazenými v Harris 
Pavilion v Milwaukee, potvrdil svou pozici 
nejlepšího ze sedmi amerických dřevorubců. 
„Je to úžasné. Byl to nádherný závod s velmi 
tvrdou konkurencí,“ řekl Cogar. „Děkuji své 
rodině, která pro mne znamená všechno a pod-
poruje mne ve všem, co dělám.“ Svůj pátý titul 
Cogar získal díky vynikajícímu výkonu v dis-
ciplíně Underhand Chop, ve které ustavil 
nový americký rekord časem 13,78 sekundy. 
Při závěrečné disciplíně Hot Saw byl v sou-

Pošesté si titul mistra Itálie vybojoval Paolo 
Vincenzi z Trentina. Druhé místo obsadil 
Andrea Rossi z Novary a třetí Ivan Lorenzetti 
z Brescie. Nadšení publika a energie spor-
tovců byly hlavními ingrediencemi úspěchu 
této akce, které se zúčastnil v Itálii dosud 
nevídaný počet diváků.

Adrenalinem naplněné finále nebylo jedi-
ným vzrušujícím okamžikem dne. Nádherný 
výkon podal také Michel Del Pin v mistrovství 
Evropy kategorie do 25 let. Rodák z Friuli zís-
kal zasloužené druhé místo za Rakušanem 
Peterem Rotschem. Třetím mladíkem na stup-
ních vítězů se stal další Rakušan Stefan Pen-
ker. Všichni sportovci připravili divákům 
obrovskou show a fanoušci s napětím očeká-
vají jejich výsledky na světovém finále, které 
se bude konat 4. listopadu v Lillehammeru.

RAkOuSkO

Novým mistrem Rakouska ve STIHL® TIM-
BERSPORTS® se 28. července stal Armin 

čtu bodů stále těsně za ním Matt Slingerland, 
nová vycházející hvězda timbersportu. Čtyři 
závodníci byli v Hot Saw diskvalifikováni 
a Cogarovi se podařilo náskok udržet.

Letošní mistrovství USA bylo rozloženo 
do dvou dnů. Kvalifikační závod se konal 
v pátek. Dvacet závodníků bylo rozděleno 
do dvou skupin a soupeřilo v disciplínách 
Springboard, Stock Saw, Standing Block 
Chop, Single Buck, Underhand Chop 
a Hot Saw. Čtyři nejlepší z každé skupiny 
se pak zúčastnili sobotního závodu, který 
nabídl těsné výkony a vzrušující finále. Matt 
Cogar získal kromě titulu také nový vůz 
Ram 1500. Druhé místo získal Walt Page 
a z Milwaukee si odvezl víceúčelový terénní 
vůz John Deere Gator. Matt Slingerland 
skončil třetí a odměnou mu byla závodní 
sekera Brute Forge. Slingerland byl úspěš-
ným závodníkem již v kategorii juniorů 
a mezi profesionály se posunul teprve letos 
ve svých 26 letech.

Stihl® tiMbErSportS® SEriES

Vítězná trojice mistrovství itálie v bormiu

Armin Kugler při Single buck Matt Cogar

Mistrovství ČR 2017 se bude konat 
23. září 2017 od 13:00 v Ostravě 
na Slezsko ostravském hradu.

Dvanáct nejlepších z kvalifikací 
včetně obhájce titulu Martina Komárka 
se postaví proti sobě v náročném závodu 
na šest disciplín v tříkolovém vyřazova-
cím formátu.

Všichni příznivci timbersportu, jste 
srdečně zváni!

Mistrovství ČR 
v září v Ostravě

STIHL magazín Podzim 2017
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Do poloviny měsíce září bychom měli stih-
nout prořezávání ořešáku a případně také 
založení nového trávníku. Potom se můžeme 
věnovat výsadbě jehličnatých dřevin a stá-
lezelených listnáčů, případně osazování 
skalky. Jakmile poslední listy opadají ze 
stromů a keřů, měli byste je odstranit z tráv-
níku a ten naposledy před zimním odpo-
činkem posekat. Výška sekání by neměla 
klesnout pod 5 cm. Na podzim by se neměla 
zanedbat ani vertikutace, tj. provzdušnění 
trávníku. Rotační nože vertikutátoru se zaře-
závají jak do trávníku, tak do půdy a sníží 
i riziko výskytu chorob a plevelů. Zároveň se 
posiluje kořenový systém trávy, která je pak 
odolnější vůči nízkým teplotám. 

Spadané listy mohou být ponechány 
pod korunami keřů a stromů, nebo mají 
místo na kompostu. Není však na škodu 
mít na zahradě kousek divočiny a hromada 
listí zanechaná v rohu zahrady je vhodným 
zimovištěm pro ježky, ještěrky a spoustu 
drobných živočichů. V současnosti se často 
velké množství listí, jaké opadává z kaštanů 
a dubů, odváží do komunální kompostárny. 
Ve většině případů takové listy není možné 
použít pro mulčování vysazených záhonů, 
protože se rozkládají mnohem pomaleji než 
jiné typy listů. Při jejich kompostování je 
nutné počítat s tím, že trvá nejméně rok, než 
se úplně rozloží. Zejména dubové listy, ale 
také listy kaštanů vytvářejí kyselý humus, 
který je velmi vhodný pro pěstování rhodo-
dendronů, azalek a mnoha keřů z čeledi vře-
sovcovitých. Jinými slovy všech rostlin, které 
nevyžadují vysoké pH.

V říjnu je vhodná doba na vysazování 
jarních cibulovin, jako jsou kosatce, bledule, 
krokusy, sněženky či tulipány. Sázíme také 
růže a opadavé listnaté dřeviny včetně ovoc-
ných stromů. Jehličnany a stálezelené list-

Přístroje STIHL a VIkING na podzimní zahradě

konec roku 
na okrasné zahradě
Pro mnohé je podzim nejkrásnějším obdobím roku. Na zahradě se však 
nelze oddávat pouze obdivu ke krásám přírody, ale je třeba udělat spoustu 
práce. V nabídce firmy STIHL je mnoho motorových přístrojů i ručních 
nástrojů, které vám mohou tuto práci ulehčit.

zAHRAdA STIHL magazín Podzim 2017
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lika dnech je přeneste do vytápěného pokoje. 
Přinesete-li je rovnou do tepla, přehřejí se 
a spíš než by rychleji vykvetly, tak uschnou. 
Někdo dává větve po uříznutí na několik 
hodin do teplé vody. Větve by měly být vysta-
veny několika mrazivým dnům předtím, než 
je uříznete. Stejně dobře jako třešeň poslouží 
svída, kdoule, trnka, zlatý déšť, vrba nebo 
mandloň.

V prosinci na zahradě začíná skutečný 
klid. Zahradníci, kteří v klidu nevydrží, však 
mohou kopat jámy pro jarní výsadbu stromů 
a rozhodit rozmělněný kompost po trávníku.

náče vydatně zalijeme. Sloupovité jehličnany 
svážeme tak, aby je sníh nemohl rozlámat.

V listopadu je vhodný čas k opravě zane-
dbaného stříhání růží. Hlavní výhony strom-
kových růží by se měly zkrátit asi o třetinu, 
což zabrání jejich poškození sněhem. Keřové 
růže se však musí stříhat až v druhé polo-
vině března, těsně před vypučením. Určitě 
je ale nezapomeneme přihnojit například 
kompostem a zejména nově vysazené růže je 
nutné přihrnout hlínou a ochránit letorosty 
před mrazem ovázáním jedlovými nebo smr-
kovými větvemi. Podobně chráníme všechny 
citlivější trvalky. Ochranu před mrazem zajis-
tíme také například netkanou textilií. 

Předtím než teploty klesnou pod nulu, je 
nutné zavřít všechny zdroje vody a vypustit 
ji také z kohoutků a hadic. Jejich životnost 
prodloužíte uskladněním na suchém a chlad-
ném místě. Nezapomeňte na rostliny v kon-
tejnerech a balkonové rostliny, které je třeba 
na zimu přenést dovnitř. Musíte být velmi 
opatrní při jejich zalévání, protože při nad-
bytku vody by mohlo dojít ke hnití kořenů 
a šíření houbových chorob. 

Do 4. prosince byste měli uříznout třešňo-
vou větévku k oslavě svaté Barbory. Kvetoucí 
větévka je krásnou ozdobou před blížícími se 
vánočními svátky. Po uříznutí skladujte vět-
vičky v chladné místnosti a teprve po něko-

zAHRAdA

Vertikutátor doporučujeme před zimou pečlivě 
vyčistit špachtlí a osy kol a převodového ústrojí 
promazat olejem

STIHL magazín Podzim 2017
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Nejen výsledky Martina Komárka a dalších našich sportovců dostá-
vají naši zemi do popředí světového timbersportu. Letošní účast Jana 
Kamíra juniora v závodě „Rookies“, tj. nováčků nebo také zelenáčů 
neboli sportovců do 25 let, upoutala pozornost všech atletů bojujících 
o účast na mistrovství světa.

Honza projíždí Evropu hlavně se svým tátou a sbírá nemalé úspě-
chy. Nejen druhá a třetí místa, ale z Francie má také první zlatou. Je to 
zásluha zejména jeho otce, který jej již řadu let připravuje, a po absol-
vování dvou tréninkových kempů i trenérů, kteří se ho účastnili, tedy 
Dirka Brauna z Německa a Sterlinga Harta z Kanady. Honzu ještě 
čeká poslední letošní závod ve švédském Göteborgu a poté všichni 
očekávají účast na mistrovství světa. Zeptali jsme se na jeho šance 
Martina Komárka: „Mistrovství světa ,Rookies‘ je také hodně složitý 
závod. Musíme hlavně počítat se zámořskou účastí, i když právě letos 

Jan Kamír – mladá krev a naděje českého timbersportu

vyhrál Švéd. Honzovými přednostmi pro Rookies jsou tělesná váha a přes-
nost. Jeho silnou stránkou jsou disciplíny Underhand Chop a Single Buck, 
toho musíme využít. První náš cíl byl dostat Honzu na všechny možné 
závody a pomoci mu s účastí. To se nám podařilo. Dalším cílem je připra-
vit ho. A tam už jsme začali a budeme na tom dál makat, aby mistrovství 
světa vyhrál. Trochu mne mrzí, že jsem nenašel více času na přípravu 
Zdeňka Mařase, který měl loni velké šance. Větší pomoc z mé strany, nejen 
ve vybavení, by ho jistě posunula dopředu. Nyní to nechci podcenit, a když 
to půjde, připravím ho co nejlépe. Mám v tom jasno. Pokud přestanu 
závodit, musí mě jak v ,dospělých‘, tak právě v ,mladých‘ někdo nahradit. 
Tam musíme začít, protože máme na to, aby naše vlajka vlála nejvýše. 
Zájem o timbersport je u nás velký a máme i dobře nastavenou podporu 
pro začínající. A to je naše hlavní budoucnost.“

Ve dnech 15. a 16. července uspořádali v pev-
nosti Dobrošov nedaleko Náchoda již druhý 
ročník dřevořezbářského sympozia pod 
názvem Dobrošovské dřevobraní. V prvním 
ročníku vznikaly dřevěné sochy s vojenskými 
náměty. Letošní téma bylo nadpřirozené 
bytosti. Šestice uměleckých řezbářů s motoro-
vými pilami na Dřevobraní vytvořila čerta, vod-
níka, draka a další nadpřirozené bytosti, které 
ozdobí připravovanou stezku z České Čermné 
do Bělovsi u Náchoda. Jednotlivé sochy před-
stavují bytosti vyskytující se v místních pověs-

tech. Jak vysvětlil správce vojenské pevnosti 
a hlavní organizátor Dřevobraní Richard 
Švanda, rozebrali si řezbáři požadované 
bytosti podle toho, co každý umí. Konkrétní 
podobu začaly jejich výtvory získávat již brzy 
po sobotním poledni. Sochu vodníka vytvo-
řila Magdalena Malá ze Dvora Králové nad 
Labem. Podobně jako její kolegové pracovala 
s několika motorovými pilami a sochu pak 
dokončovala bruskami, dláty a pilníky. Zásobu 
motorových pil STIHL měl připravenou také 
profesionální dřevosochař Martin Kučera 

z Nového Bydžova, pod jehož rukama z dubo-
vého kmene postupně rostla socha čerta.

Dobrošovské dřevobraní tradičně s pilami Stihl

STIHL magazín Podzim 2017
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Josephine hedgerová při záchraně zraněného 
v koruně

Mistrovství Evropy stromolezců se letos konalo 
poslední červnový víkend v centru holand-
ského Deventeru. V parku Worp Plantsoen se 
opět sešli špičkoví stromolezci z celé Evropy, 
aby usilovali o titul v kategoriích mužů a žen. 
Závodníci se museli vypořádat s poměrně 
vysokými stromy, vyžadujícími ke svému zdo-
lání mnoho sil. Těch některým účastníkům 
po výstupu do koruny již mnoho nezbývalo. 
Mezi ženami si nejlépe vedla zkušená Josephine 
Hedgerová z Anglie, mužský titul si vybojoval 
populární Johan Pihl ze Švédska. Z našich stro-
molezců zazářil Jiří Voda ve výstupu do koruny, 
když vyhrál s náskokem osmi sekund. Nedařilo 
se mu však v instalaci lana do koruny a v celko-
vém pořadí pak obsadil 14. místo. Další čeští 
stromolezci Miroslav Sedláček a Petr Vlček 
obsadili 28. a 34. místo.

Stromolezci se utkali 
v holandském Deventeru

Od roku 1992 pořádá americké zastoupení 
firmy STIHL ve spolupráci s nadací pro pod-
poru výzkumu stromů (Tree Fund) benefiční 
cyklistickou jízdu pod názvem STIHL Tour 
des Trees. Nadace tímto způsobem sbírá 
peníze na zlepšení péče o stromy, nejrůz-
nější výzkumné projekty a také podporu 
vzdělávacích programů. Od svého prvního 
ročníku se organizátorům podařilo pro Tree 
Fund vybrat více než šest milionů dolarů 
a podpořit s nimi řadu nejrůznějších pro-
jektů v mnoha státech světa. Byly mezi nimi 
například výzkum nových diagnostických 
metod zjišťování zdravotního stavu stromů, 

Stihl tour des trees – tradiční cyklistická jízda na podporu 
péče o stromy a další výzkumné a vzdělávací programy

Designovým dortem s motivem oran-
žové sekyrky STIHL oslavil koncem srpna 
56. narozeniny pan Jan Jezvík, autorizo-
vaný prodejce STIHL a VIKING v Nesměni. 
V červnu tomu bylo přesně dvacet let, kdy 
začal v Jižních Čechách samostatně prodávat 
motorové přístroje obou značek. Je respekto-
vaným odborníkem a zákazníci za ním nevá-
hají absolvovat ani desítky kilometrů.

Narozeniny ve stylu Stihl

Správné řešení kvízu z letního vydání Stihl magazínu:

kALEIdOSkOP

ale také vývoj nových bezpečnostních prvků 
pro práci arboristů. Také letos se první týden 
v srpnu vydalo na cestu státy Maryland, Vir-
ginia a Washington několik desítek cyklistů, 
aby podpořili cíle nadace. Poprvé v historii 
byly trasy jednotlivých dní navrženy jako 
smyčky vracející se většinu dní do centra 
v hotelu Gaylord v National Harbor, kde 
ve stejné době probíhala výroční konference 
Mezinárodní společnosti pro arboristiku 
a také stromolezecké závody. Cyklisté za celo-
týdenní program zaplatili 3500 dolarů a ujeli 
asi 800 km, během kterých navštívili řadu 
zajímavých míst.

STIHL magazín Podzim 2017
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Najděte rozdíly
Podzimní čas je sice ještě dobou plnou ven-
kovních aktivit a příprav na zimu, přesto si 
možná u našeho magazínu najdete chvilku 
pro hledání osmi rozdílů na vedlejších dvou 
fotografiích. Třeba i proto, že výhrou je ten-
tokrát pletená čepice STIHL, ve které se bude 
moci tuto zimu zahřát hned pět úspěšných 
luštitelů. Svá řešení nám zasílejte do konce 
listopadu na adresu:

Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753, 664 42  Modřice

Přejeme hodně štěstí!

Stihl magazín Podzim 2017
Vydává: Andreas STIHL, spol. s r. o. 
Chrlická 753, 664 42  Modřice

Vychází v září 2017. 
Náklad 10 000 ks. 
NePrODeJNé!

Grafické 
zpracování: 
Atelier KupKA

SOuTěž

Výherci z letního 
vydání magazínu

USB flash disk (4 GB) v podobě motorové 
pily STIHL jako výhru z letního kvízu zasí-
láme těmto třem vylosovaným řešitelům:

J. Skučková, Pardubice
M. Sedlecký, Prachatice
H. Březovská, račice

 
Blahopřejeme!

PRvNí POMOc

STIHL magazín Podzim 2017



	 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   
 – Plzeňská	228	 602	876	942

Čáslav HAVLÍN - LES A ZAHRADA  
 – Gen.	Františka	Moravce	15	 	777	662	577	

Hořovice ANTONÍN HUML – Jungmannova	314/32	 723	066	845

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

Kladno-Rozdělov RŮŽIČKA CZ – Smečenská	837 777	648	308

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	 720	981	246

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

Kaznějov	 STIHL servis Kaznějov	–	Plaská	555	 603	318	123

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

Kralovice AGRIIMPORT	–	Havlíčkova	236	 373	312	174

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

Dolní Rychnov PROFOREST s.r.o.	–	Bergmannova	529	 352	661	821

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

 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 MICROCONSULT, s.r.o – Topolov	1456	 777	747	622

Roudnice n. Labem 2KR	–	Žižkova	771	 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	–	Kodešova	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	90	 606	911	617
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 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Černilov KERHART	–	Černilov	50	 605	230	550

Červený Kostelec BRODWEY	–	Jiráskova	242	 777	633	353

Dvůr Králové n. L. ZDENĚK VALTERA	–	Chelčického	2802	 604	854	536

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 PETR SKÁLA	–	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	–	Moravská	1278	 774	816	704

Moravská Třebová RALEDO	–	J.	K.	Tyla	1584/10a	 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

	 VÁCLAV KNOFLÍČEK	–	Žižkova	4897/98	 722	600	516

Měřín  PAVEL BARTUŠEK	–	Nová	Zhoř	9	 731	102	019

Pacov PROFI - HOBBY	–	Žižkova	1051	 565	444	888

Pelhřimov MARTIN NOVOTNÝ	–	Rynárec	169	 565	382	366

Přibyslav PETR ŠTEFA	–	Bechyňovo	náměstí	53	 608	130	460

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 GARDENTECHNIK ŠOBORA S.R.O.	–	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 KONVIČKA S.R.O.	–	Malá	Dlážka	14	 777	555	629

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	–	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	
	 –	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	 736	768	039

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

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	 723	912	274

Čeladná JAN FOLDYNA	–	Čeladná	710/11	 	737	838	044

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

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

Fulnek JAKUPET S.R.O.	–		Jerlochovice	166	 604	711	818

Hlučín CHLEBIŠ	S.R.O.	–	Markvartovická	1965/8	 736	473	463

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

Stav	k	11.	9.	2017
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