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Produkty

Zvládnou každou výzvu

Síla akumulátorového systému STIHL Compact
Lehké, tiché a vysoce výkonné akumulátorové přístroje STIHL jsou nejlepším pomocníkem na každé moderní
zahradě. Objevíte s nimi zcela nový komfort při práci na zahradě. Živý plot je ostříhán, listí odstraněno, dřevo
pořezáno, trávník upraven. A vy jste v pohodě. Lehce tiše, a s vysokým výkonem díky energii z akumulátoru STIHL.
Motorové přístroje STIHL používají profesionálové po celém světě. Nyní přichází
nový cenově dostupný systém pro všechny
motorové přístroje, které na zahradě potřebuje běžný uživatel. Akumulátorový systém
STIHL COMPACT nabízí jednu baterii využitelnou pro zahradní nůžky, vyžínač, řetězovou pilu nebo zahradní foukač. V každém
z těchto přístrojů je ukryta technologie propracovaná do nejmenších detailů a zkuše-

nosti z devadesátileté praxe, vývoje a výroby
zahradní techniky.
Zajímavým konstrukčním detailem akumulátorových přístrojů je vkládání baterie
ve dvou polohách. V první je baterie bezpečně uložená v přístroji, ale její kontakty
nejsou s přístrojem propojeny. Je tak zaručena bezpečnost při přepravě přístroje.
Ve druhé pozici je baterie plně zapojená
a připravená dodávat přístroji energii.

FSA 56 – Zaměřeno na výkon
Nový akumulátorový vyžínač STIHL FSA 56
se díky nízké hmotnosti velmi snadno ovládá,
a protože svůj vysoký výkon poskytuje s nízkou hlučností, udělá radost i vašim sousedům. Dokonale vyvážený přístroj umožňuje
nastavení sklonu rukojeti, která je vyrobena
z příjemného měkkého materiálu a zaručuje
jistý úchop. Pouhým stisknutím tlačítka lze
nastavit délku tyče v rozmezí 20 cm a vyžínač se tak optimálně přizpůsobí způsobu
práce i postavě obsluhy. Je tak možné snadno
udržovat i jinak obtížně dosažitelná místa
na zahradě. Při dosekávání kolem kmenů
stromů lze na vyžínač rychle namontovat
ochranný kryt, který vymezí vzdálenost žací
struny od překážky. Dalšími výhodami jsou
snadná výměna cívky se strunou nebo bezpečná manipulace s akumulátorem. S novým
vyžínačem FSA 56 je práce na zahradě rychle
hotová. Na jedno nabití akumulátoru AK 20
začistíte až 1000 metrů okraje trávníku.

MSA 120 C-BQ – Pila Stihl
má styl
V řetězové pile STIHL MSA 120 C-BQ se
legendární historie motorových pil Stihl
setkává s moderní akumulátorovou technologií. Výsledkem je skvěle ovladatelná,
kompaktní, vysoce výkonná, lehká a mimořádně tichá pila. Je výsledkem 90 let zku-

STIHL magazín Podzim 2016

šeností firmy STIHL získaných při vývoji
a výrobě, ale i ze zpětné vazby při používání
těchto strojů v praxi. Samozřejmostí jsou
u nové pily konstrukční prvky dovedené
téměř k dokonalosti na motorových pilách
se spalovacím motorem. Například snadné
a rychlé napínání a výměna řetězu bez použití dalšího nářadí nebo úsporné mazání
řetězu systémem Ematic. Akumulátorová
pila je výborným pomocníkem například při
prořezávání stromů. Se svými 3,7 kilogramy
je tak lehká, že umožňuje suverénní pohyb
i v hustých dřevinách. Čistá doba provozu je
až 35 minut. Pro lepší přiblížení to znamená,
že s jedním nabitím akumulátoru AK 20 provedete až 100 řezů při řezání hranolů 10 × 10
centimetrů.

BGA 56 – Jako mávnutím
kouzelné hůlky
S překvapivou silou, tiše, především ale
pohodlně. To jsou hlavní výhody práce
s novým foukačem BGA 56. Lehký výkonný
přístroj snadno odstraní listí a posečené či
ostříhané zbytky rostlin. Ovládá se zcela
intuitivně, je vyvážený, ergonomický a šetří
namáhání zápěstí. Jeho konstrukce je výsledkem desítek let sbírání zkušeností v oboru
profesionálního čištění měst a péče o krajinu. BGA 56 lze přizpůsobit ve třech stupních individuální výšce těla, popř. příslušnému použití. Zabrání se tak zbytečné ztrátě
foukací síly při používání z větší vzdálenosti
od země. S jedním nabitím akumulátoru
AK 20 je možné odstranit až 600 čtverečních metrů suchého listí ležícího na asfaltu.
A nakonec jeden detail, který potěší. Foukač
je vybaven závěsným okem a po práci je
snadno uklizen na své místo.

Produkty

HSA 56 – Dokonalé stříhání
Ovládání HSA 56 je zcela bez námahy.
Překvapivě nízká hmotnost 3,7 kilogramu
(s AK 10) a maximálně snížené hodnoty
vibrací zaručují práci vykonávanou s nebývalou lehkostí. Oboustranný nůž soustřeďuje řeznou sílu přesně do místa, kde je
požadována. Nůžky zaručují perfektní
střih větví do tloušťky 16 mm. Živý plot je
tak možné vytvarovat přesně podle vašich
představ. Akumulátorové přístroje STIHL
jsou přitom překvapivě tiché. Pomocí
HSA 56 tedy v několika okamžicích vytvarujete keře nebo ostříháte i zanedbané
živé ploty a nepotřebujete přitom žádnou
ochranu sluchu. S jedním nabitím akumulátoru AK10 je možné dokonale upravit
až 70 metrů živého plotu vysokého dva
metry. Po práci je vhodné vyčistit nože rozpouštědlem pryskyřice STIHL Superclean.
Přípravek se jednoduše nastříká na nože,
nářadí se nechá krátce běžet a zahradní
nůžky jsou opět rychle a správně připraveny pro další použití.
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Historie
Stihl slaví narozeniny

90 let usilovné práce korunované úspěchem
Andreas Stihl kdysi sledoval těžkou práci na pile a dospěl k nápadu, který formuloval jednoduchou větou:
„Pila musí ke stromu, a ne strom k pile.“ Začal na této myšlence pracovat a nejdříve představil veřejnosti první
elektrickou pilu, již v roce 1929 pak i první motorovou pilu pro řezání a kácení stromů s benzinovým motorem.
Položil tak základy jedinečného úspěchu.
Zakladatel firmy STIHL nebyl jen geniálním
vynálezcem a autorem mnoha technických inovací. Položil rovněž základy dnešní jedinečné
kultury STIHL – od zasílání vánočních přání
zaměstnancům po vytvoření podpůrného
fondu – a dávno před ostatními Andreas Stihl
ukázal, že sociální odpovědnost a činnost podnikatele spolu úzce souvisí. Byl také průkopníkem pronikaní na zahraniční trhy. Již ve třicátých letech podnikl obchodní cesty do Ruska
a do USA, ze kterých přivezl velké objednávky.
Tento trend pokračoval i v poválečném období
a dnes STIHL tvoří kolem 90 procent svých
tržeb v zahraničí. STIHL zastupuje více než
40 000 prodejců ve 160 zemích po celém světě.
Po smrti Andrease Stihla v lednu 1973 převzaly odpovědnost za firmu jeho děti Hans
Peter a Eva. Další syn Rüdiger se k rodinnému
týmu připojil později a dnes je vyhledávaným odborníkem na ochranu před padělateli. Hans Peter Stihl se nevěnoval jen vedení
firmy, ale angažoval se také ve veřejných
funkcích. Více než deset let byl prezidentem
německé průmyslové a obchodní komory.
Eva Mayr-Stihlová byla spolkovým ministerstvem pro průmysl a práci jmenovaná členkou dozorčí komise vykonávající dohled nad
auditorskými firmami. Navíc pracuje jako
auditorka pro některá sdružení německých
zaměstnavatelů a již mnoho let aktivně pracuje pro svou nadaci. Podporuje mnoho charitativních projektů ve vědě a výzkumu, zdravotní péči a také v kultuře a umění.

První dvě motorové pily Stihl při práci

Zakladatel firmy Andreas Stihl

Hans Peter Stihl a Eva Mayr-Stihlová
položili základy mezinárodní výrobní sítě
a zasloužili se o rozšíření prodeje přístrojů
značky STIHL po celém světě. Všude je
úspěch značky STIHL postaven na základní
strategii: Obchodní zastoupení jsou zásadním
článkem vztahu se zákazníky, kterým poskytují odborné poradenství, školení a servis.
V sedmdesátých letech se výroba internacio-

nalizovala. Vyrostly nové továrny v Brazílii,
ve Švýcarsku a později v USA, Číně, Rakousku
a nejnověji na Filipínách. Základní zárukou vynikající kvality výrobků STIHL jsou
dnes výrobní závody v sedmi zemích světa.
Od roku 1992 je součástí koncernu STIHL
rakouský výrobce zahradní techniky VIKING.
V roce 2002 se příslušníci rodiny Stihl
stáhli z výkonných funkcí ve firmě a poprvé
v historii firmy se jejího vedení ujal někdo
cizí. Od roku 2003 je předsedou představenstva dr. Bertram Kandziora. Majitelé firmy
zasedli v dozorčí a správní radě společnosti.
Oba orgány společnosti vedl Hans Peter Stihl,
kterého roku 2012 v obou funkcích vystřídal
jeho syn dr. Nikolas Stihl. Eva Mayr-Stihlová
je stále místopředsedkyní správní rady.
„Dodnes naše rodina ctí povinnosti vůči
zaměstnancům, společnosti i životnímu prostředí. Udržitelnost, odpovědnost, úcta a spravedlnost jsou naše ústřední hodnoty,“ říká
dr. Nikolas Stihl. Viditelným projevem je
účast zaměstnanců na úspěchu podniku,
ale také intenzivní zájem o sociální a environmentální projekty. V současné době jsou
vytvořeny předpoklady pro budoucí růst, již
dnes je však STIHL se svými přibližně 15 tisíci
zaměstnanci a obratem přesahujícím tři miliardy eur globální firmou. Od roku 2015 až
do 2018 bude STIHL investovat do svého rozvoje přibližně miliardu eur, z nichž bude asi
jedna třetina věnována na rozvoj mateřského
podniku v Německu. Jak to nedávno vysvětlil

Zárodek továrny v Neustadtu krátce po válce
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Historie

Nahoře: Montáž motorové pily typu BL – první jednomužné motorové pily
na světě
Vpravo: Rozestavěná továrna Stihl v americkém Virginia Beach

dr. Bertram Kandziora: „Jako nezávislá rodinná
společnost s velmi vysokým podílem vlastního
kapitálu ve výši 70 procent financuje STIHL
v zásadě všechny investice z vlastních zdrojů.“
Motorová pila je stále nejdůležitějším
výrobkem se značkou STIHL. Na mnoha trzích
nabízí však značka další špičkovou techniku
a pokroková řešení. Od poloviny šedesátých
let se sortiment výrobků STIHL neustále rozšiřuje a k motorovým pilám se přidala řada
nových ručních motorových přístrojů: rozbrušovací stroje, křovinořezy, nůžky na živé

První tisková konference Hanse Petera Stihla
ve funkci prezidenta Německé průmyslové a hospodářské komory v březnu 1988. Vpravo na fotografii
dr. Franz Schoser, generální ředitel komory, vlevo
Ernst-Jörg Kruttschnitt, vedoucí tiskového oddělení

ploty, motorové kosy, půdní jamkovače, vysokotlaké čisticí stroje, vysavače, postřikovače
a k doplnění sortimentu také osobní ochranné
prostředky. Kromě tradičního lesního hospodářství se tak skupina zákazníků rozšířila
o krajináře, firmy pečující o veřejnou zeleň,
stavební firmy i běžné domácnosti.

Na oslavě 65. narozenin Hanse Petera Stihla se
dobře baví jeho matka Mia Stihlová s tehdejším
německým kancléřem Helmutem Kohlem

Ani benzínový motor jako pohonná jednotka už není jediný. Akumulátory jsou
tichým pohonem zítřka. STIHL nabízí nový
akusystém COMPACT určený majitelům
domácích zahrad, ale také foukač s akumulátorem uloženým na zádech a šest a půl
hodiny dlouhou provozní dobou. A motorové pily? Prapůvodní výrobek firmy STIHL
se neustále vyvíjí.

Dolní řada: Dr. Rüdiger Stihl, Eva Mayr-Stihlová, Hans Peter Stihl, Gerhild Schetter. Horní řada: Kathrin
Stihlová, Markus Schetter, Susanne Müller-Schöllová, Dr. Nikolas Stihl, Christina Bergerová, Selina Stihlová a Karen Tebarová
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Zajímavosti
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Dub z Bátaszéku

Evropský strom roku roste v Maďarsku
V anketě Evropský strom roku 2016 zvítězil nejstarší strom v Bátaszéku v Maďarsku. Svůj hlas mu dalo 72 653 lidí!
Na druhém místě se umístila Tatobitská tisíciletá lípa z České republiky s 43 451 hlasem a na třetím místě s 29 114
hlasy Hrušeň z Bošáci-Zabudišové ze Slovenska.
Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011 v návaznosti na oblíbenou anketu Strom roku, kterou v České republice dlouhodobě pořádá
Nadace Partnerství. Smyslem ankety je poukázat na zajímavé staré
stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si
měli vážit a chránit jej. Na rozdíl od jiných soutěží není důležitá krása,
velikost nebo věk stromu, ale příběh a spojení s lidmi. Do soutěže jsou
zařazeny stromy, které se staly nedílnou součástí širší komunity.
Letos byly do internetového hlasování zařazeny stromy – vítězové národních kol – z patnácti evropských zemí. Reprezentantkou
České republiky byla 650 let stará lípa z Tatobit na Semilsku, která
se svým příběhem vybojovala v silné konkurenci druhou příčku. Více
než 200 oficiálních hostů sledovalo pořadatele v bruselském Cercle
Gaulois, když zveřejnili výsledky internetového hlasování. Zapojilo se
do něj téměř 230 tisíc lidí a pro lípu z Tatobit hlasovalo více než 43 tisíc
z nich. Za dobu šestiletého trvání evropské soutěže je tak zatím nej
úspěšnějším českým stromem.
Vítězem evropské ankety se stal s téměř 73 tisíci hlasy dub
z maďarské obce Bátaszék. Dub pýřitý (Quercus pubescens) starý
300 až 400 let roste u kaple postavené v období morové epidemie.
Místní obyvatelé stromu přisuzují velkou moc, kterou je chrání před
nepříznivými událostmi. Našli zde například útočiště během povodní
v roce 1956. Místní farmáři se o strom vždy starali, odstraňují suché
větve a zatírají rány, aby strom uchránili před nemocemi.

Dub z Bátaszéku je živoucí vzpomínkou lesa z 18. století. Místní farmáři se o něj
starají, protože stromu přisuzují moc ochránit je před nepřízní osudu. Kaple za ním
byla postavena v době morové epidemie. Podle místní tradice se pro zajištění
bohaté úrody hroznového vína musí kmen stromu vínem každoročně pokapat.

Růžová hrušeň (Pyrus communis) je typickou starou místní odrůdou, která
roste pouze v této oblasti. Nikde jinde ji nikdo nespatřil. Strom starý asi 200
let stojí samostatně, je krásně rostlý a byl patrně zasazen prvními osadníky.
Je svědkem života mnoha generací a jejich těžké práce a osamělého života.
Ovocnářské produkty – pálenka a hruškové křížaly – se vyvážely z Bošáci lodí
a pak vlakem i do Vídně a Budapešti. Foto: Alena Hroncová
Dvě fotografie vlevo: Lípě z Tatobit (Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos Scop.)
se přezdívá tisíciletá, přestože je pravděpodobně o několik století mladší. Stala
se nedílnou součástí Tatobit, i proto se objevuje na obecním znaku a vlajce.
Místní kronikář vzpomíná, že již v době jeho mládí byla obezděná a do prostorné dutiny s lavičkou se dalo vejít schodištěm. V 50. letech se však při
bouři odlomila polovina stromu a zbylo torzo, které místní řemeslník zpevnil
obručemi. Odlomené zbytky stromu ležely několik let u domu pana Sedláka,
až zcela ztrouchnivěly. Nikdo se je neodvážil spálit. Foto: Lenka Grossmanová
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STIHL® TimbersportS® SERIES

Stihl na Zámeckých slavnostech
Zámek v Českém Rudolci pronásledovala posledních padesát let smůla. Poté co ho na konci války narychlo
opustil jeho německý majitel, další majitelé se střídali jak na běžícím pásu, přicházeli se stále novými možnostmi
na jeho využití, ale zámek mezitím chátral.
Nový život vdechl celému areálu, který je pro
svou podobu s jihočeským zámkem přezdívaný Malá Hluboká, až nový majitel po roce
2009. Postupně byly opraveny přilehlé hospodářské budovy, vznikl penzion, restaurace,
malý pivovar a na řadu snad přijde i samotný
objekt zámku, ve kterém by měl vznikout
luxusní hotel. Součástí snahy nových majitelů o oživení zámeckého areálu jsou již
několik let pořádané Zámecké slavnosti.
Letošní již sedmý ročník Zámeckých slavností se v Českém Rudolci konal 9. července.
Slavnostního zahájení se zúčastnili jak starosta Luděk Plucar, tak hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola, který do Českého Rudolce
přijel stylově na kole. Program slavností byl
tentokrát věnován dřevorubeckému řemeslu.
Hlavním lákadlem letošní slavnosti byla dřevorubecká show Stihl® Timbersport®
Series, kterou do vsi přivezl Martin Komárek.
Jednotlivé disciplíny Stihl® Timbersport® Series divákům předvedli Martin

Komárek a Jan Holub doprovázení průvodním slovem moderátora Jonáše Novotného.
Mezi komentovanými dřevorubeckými disciplínami bylo připraveno loutkové divadlo pro děti, které si po vystoupení mohly
loutky prohlédnout zblízka, ale také vyzkoušet trampolíny, airsoftovou střelnici nebo
si nechat pomalovat obličej od šikovné
malířky. Ve druhém bloku dřevorubecké
show předvedl Martin Komárek své umění
společně s Belgičanem a trojnásobným mistrem Beneluxu ve Stihl® Timbersport®
Series Davidem Bergenem, který byl shodou
okolností v Česku na dovolené a nemohl
odmítnout Martinovo pozvání změřit své
síly na pódiu.
Návštěvníci Zámeckých slavností mohli
obdivovat i práci dvou řezbářů Jana Hanse
Šebetáka a jeho slovenského kolegy Martina
Heczka, kteří do odpoledne vyřezali sovu
na věži a vodníka na pařezu. Další atrakcí byl
stánek místního autorizovaného prodejce

STIHL pana Zbyňka Daňhela z Budíškovic.
Kromě akumulátorových přístrojů zaujala
návštěvníky ukázka řezání fošen na přenosné pořezové lavici Logosol.
Kromě atrakcí spojených nějak se dřevem si návštěvníci mohli prohlédnout
zámek, velký zájem byl také o prohlídku
místního pivovaru spojenou s ochutnávkou
piva. Na ulici pak stánky nabízely řemeslné
výrobky, rybí speciality a mnoho dalších
pochutin.
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technické okénko

Týkají se změny u benzínu
i přístrojů Stihl?
Vlastním tři roky starý křovinořez FS 100 čtyřtakt. V tisku proběhla zpráva, že končí výroba
benzínu Natural 95, který má být nahrazen palivem E10. Potřebuji proto informaci od výrobce,
zda bude možné E10 v mém stroji používat.
Všechny benzíny v Evropě, a tedy i v ČR jsou
od roku 2003 bezolovnaté a od roku 2008
je do nich přimícháván bioethanol. Co je to
bioethanol? Je to průmyslově vyráběný líh,
získávaný kvašením a destilací biomasy.
A biomasu pro tyto účely nejčastěji tvoří
kukuřice, obilí, brambory, cukrová třtina
a cukrová řepa. Výsledkem uvedeného opatření má být úspora ropných paliv a snížení
emisí CO2 (mimochodem, od 1. 9. 2007 se již
do motorové nafty přidávají 2 % methylesteru řepkového oleje). Bioethanol neboli biolíh zvyšuje mírně oktanové číslo, má nízké
emise kysličníku uhličitého, ale také velmi
ochotně na sebe váže třeba vzdušnou vlhkost
a jeho vyšší obsah dokáže rozpouštět některé
usazeniny v motoru. Ve světě se určitý podíl
biopaliv do benzínů přimíchává již mnoho
let – např. v USA, Brazílii, ale i v Evropě.
A právě mezi nejznámější třeba v Německu,
Rakousku, Francii patří biopaliva s označením E10. Uvedené palivo obsahuje 10 % biolihu a 90 % benzínu. Na některých čerpacích
stanicích v ČR je nabízeno i palivo E85.
A nyní k vlastnímu dotazu – použití
biopaliv v motorech STIHL. Všechny benzínové motory STIHL, ať jsou to starší verze
strojů s klasickými dvojtaktními motory či
nové dvojtaktní motory s předvýplachem
spalovacího prostoru čerstvým vzduchem

STIHL 2-Mix, případně čtyřtaktní motor
mazaný mastnou směsí STIHL 4-Mix, zvládnou palivo s příměsí 10 % biolihu s běžně
montovaným karburátorem. Motory vybavené elektronickým řízením karburátoru
STIHL M-Tronic nebo elektronicky řízeným
vstřikováním paliva STIHL Injection bez problémů zvládnou obsah biolihu v palivu až
do 25 %. Z toho vyplývá, že zákazník nemusí
mít v blízké budoucnosti obavu, že jeho
motorový přístroj značky STIHL by nemohl
být provozován na běžně prodávané palivo.
Na tomto místě je vhodné rozvést předcházející poznámku o ochotě biolihu vázat vzdušnou vlhkost. Je všeobecně známo, že biolíh
i benzín ochotně absorbují vodu, nejčastěji

ze vzdušné vlhkosti, což znamená zvýšenou
možnost výskytu koroze kovových součástí
palivového systému motoru. Navíc při delším
skladování opouští bezolovnatý benzín více
lehkých hořlavých složek než předcházející
olovnaté benzíny (olovnaté benzíny nejsou
od roku 2003 v ČR v prodeji) a tím klesá
výrazně jeho kvalita. Je proto třeba neustále
zákazníky upozorňovat na používání kvalitního a čerstvého benzínu. Při delším skladování se může směs paliva (benzín, olej a biolíh) rozložit na jednotlivé složky – hlavně při
nižších teplotách a zpět již nejde rozmíchat!
Doporučujeme skladovat namíchané palivo
v odpovídající nádobě ne více než 30 dnů.
A jak uskladnit stroj po sezóně? Uvedu
jen příklad. Třeba vyžínače, křovinořezy
a sekačky se běžně přes zimu nepoužívají více
než 6 měsíců!! Nejlépe je vyprázdnit palivovou nádrž a stroj s prázdnou nádrží nastartovat a nechat běžet motor tak dlouho, až je
spotřebováno palivo z palivových cest a karburátoru. Pak mám jistotu, že mi v karburátoru ani v palivovém systému nezůstanou
žádné usazeniny, a navíc nejsou membrány
karburátoru v kontaktu s palivem. Nastává
otázka, co se zbytkem namíchané směsi
v zásobním kanystru. Pokud používám oleje
STIHL pro přípravu palivové směsi a vlastním osobní auto s benzínovým motorem, bez
obav mohu zbytek paliva dolít do nádrže auta.
Oleje STIHL jsou určeny i pro katalyzátorové
motory, takže není třeba mít obavy z poškození katalyzátoru. První jarní start uvedených
strojů s čerstvou palivovou směsí potom není
provázen traumaty z nefunkčního či problematicky fungujícího motoru.
Ing. Miroslav Kosička
vedoucí technik STIHL
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STIHL® TimbersportS® SERIES

Timbersport ve francouzských Alpách

Fete du Bois – Slavnosti dřeva
O prvním srpnovém víkendu se zúčastnilo družstvo českých sportovních dřevorubců Stihl® Timbersport®
Series tradičního závodu ve francouzském alpském středisku Les Saisies. Družstvo tvořili Jan Kamír, Zdeněk
Maťha, Leoš Klíma, Karel Diviš. Závod se pravidelně koná v rámci místních slavností dřeva (Fete du Bois) a je
organizován legendárním francouzským dřevorubcem Gillem Giguetem.
Závodí se ve dvou dnech, v sobotu probíhají vytrvalostní soutěže a v neděli víceboj. Nedělní závod byl tentokrát pojat jako
týmová štafeta, dle pravidel Stihl® Timbersport® Series. V sobotu jako první
odstartoval vytrvalostní Underhand Chop,
disciplína spočívající v přesekávání čtyř
po sobě jdoucích špalků s průměry 42 cm,
38 cm, 34 cm a 32 cm. K závodu nastoupil
Karel Diviš a v konkurenci např. aktuálního
mistra Francie Rogera Gehina a vicemistra
světa a mistra Švýcarska Christopha Geislera
se mu podařilo zvítězit a zúročit tak nároč-

nou přípravu. Druhým sobotním závodem
bylo přesekávání tzv. Butchers blocku, což je
špalek o průměru 50 cm, který se přesekává
ve dvojici na stojato (Standing Chop). K této
disciplíně nastoupili obhájci loňského vítězství Jan Kamír a Zdeněk Maťha a také Leoš
Klíma ve dvojici s německým borcem Stefanem Eblem. Obě dvojice vyhrály svá semifinále a utkaly se v následujícím finále, ve kterém zvítězili Zdeněk Maťha a Jan Kamír.
Sobota tedy skončila českým triumfem.
Do nedělního závodu se prezentovalo osm
týmů: Francie 1, Francie 2, Belgie, Německo,

Schirrhein (Francie), Česká republika, Švýcarsko a smíšený francouzsko-švýcarský tým.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech, ve skupině se utkal každý s každým
a dva nejlepší pak postoupily do semifinále,
ve kterém soupeřil první s druhým. Následoval souboj poražených semifinalistů o třetí
místo a pak finále.
V týmovém závodě se soutěží v disciplínách Stock Saw, Underhand Chop,
Single Buck, Standing Chop, které jdou
bezprostředně po sobě. Český tým byl nalosován do skupiny s týmy Francie 1, Belgie
a Německa. Češi nastupovali v tomto složení:
Stock Saw – Jan Kamír, Underhand Chop –
Karel Diviš, Single Buck – Leoš Klíma, Standing Chop – Zdeněk Maťha. V prvním kole
s Francií 1 český tým prohrál o několik seků,
ale zlepšeným výkonem v dalších kolech
zvítězil a postoupil do semifinále z druhého
místa. V něm se utkal se Švýcarskem, které
s přehledem vyhrálo svou skupinu a bylo
favoritem. V napínavém a vyrovnaném souboji nakonec vyhráli Češi také zásluhou
Zdeňka Maťhy, který v závěrečném Standing
Chopu předčil Christopha Geislera. Ve finále
se český tým utkal s týmem Francie 2, který
v druhém semifinále zdolal tým Francie 1.
Finále už tak dramatické nebylo, Češi se záhy
ujali vedení a nenechali nikoho na pochybách o svém vítězství.
Z velmi úspěšného víkendu si čeští
závodníci přivezli tři první a jedno druhé
místo a potvrdili, že dřevorubecký sport má
v České republice vysokou úroveň.
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Kaleidoskop

Stihl slaví
Rodinná firma STIHL oslavovala 16. července
své 90. narozeniny za přítomnosti více než
8000 hostů. Zaměstnanci se svými rodinami
a také bývalí zaměstnanci užívající si již zaslouženého odpočinku byli pozvání na rodinnou
oslavu do sídla firmy ve Waiblingen-Neustadtu.
Vnuk zakladatele firmy a současný předseda
dozorčí rady firmy dr. Nikolas Stihl řekl:
„Úspěch firmy STIHL je postaven na schopnostech
a velké oddanosti našich pracovníků. Ti z vás, kdo

pracovali pro STIHL v minulosti, a ti z vás, kdo
se stále naší činnosti aktivně účastní, jsou základem našeho úspěchu. Tato slavnost je velkým
a upřímným poděkováním naší rodiny a řídicích
pracovníků firmy za vaše nadšení, vaši vytrvalou
práci a za vaši mnohaletou, někdy i desítky let

trvající věrnost naší firmě.“ Marcus Retter, předseda odborů, řekl: „STIHL je velkým přínosem
pro náš stát díky svým mimořádným podnikatelským úspěchům. Zaměstnanci jsou hrdí na práci
ve STIHLu, což dokazuje dlouhá doba zaměstnání
u firmy, která v průměru přesahuje 16 let.“

„Hands on the wood“ zní celou Evropou
V mnoha evropských státech jsou národní
mistrovství Stihl® Timbersport® Series
v plném proudu a jednotliví atleti usilují
o to, aby se kvalifikovali na mistrovství světa,
které proběhne 12. listopadu ve Stuttgartu.
Kdo z maďarských dřevorubců pojede
do Stuttgartu, se rozhodlo již na začátku
června. István Juhász si vybojoval první místo,
druhý byl József Strubel a třetí Zoltán Bozsó.
V Rakousku se dřevorubci utkali v překrásném Zell am See a na pódiu se objevily dobře známé tváře. Loňský vítěz
Armin Kugler zvítězil s náskokem více než
deseti bodů před stříbrným Josefem Laierem. Na třetím místě skončil velmi šťastný
Matthias Hinterreither.
Mistrovství Švýcarska bylo napínavé
do poslední disciplíny. Při Hot Saw byl diskvalifikován Severin Bühler, který byl v průběžném pořadí na třetím místě. Naopak

David Knecht se díky vynikajícímu výkonu
v Hot Saw posunul z průběžného šestého
na třetí místo. Cyril Pabst byl druhý a úřadující vicemistr světa Christophe Geissler získal
v pořadí již šestý titul mistra Švýcarska.
Na začátku července se v Pinzolu konalo
mistrovství Itálie. Titul obhájil Paolo Vicenzi
následován na stupních vítězů Andreem
Rossim a Robertem Fornonim, pro kterého
to byla první medaile v timbersportu.
Poslední červencové dny patřily mistrovství Francie v Avignonu, ve kterém předváděl
výborný výkon Pierre Puybaret. Ve Springboardu se mu nedařilo a při Stock Saw byl
dokonce diskvalifikován, ale zbývající čtyři
disciplíny vyhrál. V součtu bodů se tak celkovým vítězem stal Roger Gehin, Pierre obsadil
druhé místo a třetí skončil Giles Giguet.
Novým mistrem Velké Británie ve Stihl®
Timbersport® Series se stal welšský dře-

Dirk Braun po překonání světového rekordu v Hot Saw

Nový mistr Velké Británie Elgan Pugh

vorubec Elgan Pugh. Druhé místo obsadil
Rob Chatley a třetí Simon Bond, který ustavil
nový britský rekord v disciplíně Single Buck
časem 13,52 s. Celkem padly čtyři britské
rekordy, a to včetně Springboardu, kde zazářil Glen Penlington časem 1:03,83. Vedoucí
britského týmu Spike Milton řekl: „Je to
neuvěřitelné, že během letošního mistrovství
padly čtyři britské rekordy. Výborné časy jsou
odměnou za vytrvalý trénink, který tito atleti
podstoupily v uplynulých několika měsících.“
V polovině srpna se ve Winterbergu rozhodovalo o mistru Německa. Titul získal již
poosmé Dirk Braun. Podařilo se mu navíc
vytvořit nový světový rekord v disciplíně Hot
Saw neuvěřitelným časem 5,20 sekundy. Jen
o dva body za ním zůstal další německý matador Robert Ebner, třetí skončil Danny Mahr.
Do uzávěrky našeho časopisu se již nedostaly výsledky mistrovství severských zemí
a zemí Beneluxu. O českých zástupcích se
rozhodne až 2. října v Liberci.

STIHL magazín Podzim 2016

Trysková motorová pila Stihl
Dva technici, Andre Prager a Matt Santjer, pracující ve vývojovém
oddělení americké továrny STIHL, postavili první motorovou pilu
na světě poháněnou turbínovým motorem. Představili ji poprvé veřejnosti na leteckých závodech v Renu. Využili turbíny Wren Turboprop,
což je miniaturní proudový motor schopný dosáhnout až 200 000 otáček za minutu a používaný k pohonu velkých leteckých modelů. Vyrobit museli speciální výfuk, ale překvapivě mohli využít téměř všechny
další díly motorové pily STIHL. Při zběžném pohledu tak není nijak
poznat, že se jedná o pilu
s tryskovým pohonem.
Pila má výborné výkonové
parametry, ale jak sami
tvůrci přiznávají, jejímu
praktickému využití brání
více než 4krát vyšší spotřeba paliva a plameny
občas šlehající z výfuku.

Stihl na závodech uprostřed africké divočiny
V jihoafrické přírodní rezervaci Hluhluwe-Imfolozi ležící v provincii
Natal se pravidelně koná náročný závod pro milovníky horských kol
pod názvem Imfolozi Challenge. Závod na 55 km probíhá uprostřed
typické africké divočiny, protože v rezervaci žijí lvi, sloni, buvoli,
žirafy, leopardi i nosorožci. Hlavním cílem pořádání závodu je však
shromáždění finančních prostředků na záchranu afrického psa
hyenovitého. V celé Africe jich už žije jen 5000 kusů. Plocha jejich
přirozeného rozšíření se neustále zmenšuje a navíc je decimují nezákonný lov a choroby přenášené z domácích psů. Letos se jedním ze
sponzorů akce stalo i jihoafrické zastoupení firmy STIHL, které věnovalo nejen finanční částku odpovídající 35 tisícům korun, ale také
motorové přístroje STIHL potřebné pro údržbu rezervace.

Kaleidoskop

Stihl na americkém setkání správců zeleně
Americké zastoupení STIHL Inc. se přidalo k několika stovkám profesionálních zahradníků, kteří se 11. července sešli na národním hřbitově v Arlingtonu
ve Virginii. Na pozvání Národní asociace profesionálních správců zeleně přijelo
z 29 států USA asi 400 lidí již podvacáté a mnozí přijeli i se svými dětmi, aby
jim ukázali jedno z důležitých míst jejich vlasti. Na národním vojenském hřbitově v Arlingtonu je pohřbeno 400 tisíc amerických vojáků a příslušníků jejich
rodin. „Pro STIHL je velkou ctí připomenout si muže a ženy, kteří pro naši zemi
přinesli nejvyšší oběť, tím, že pomůžeme udržet klid a krásu národního hřbitova
v Arlingtonu,“ řekl Roger Phelps, manažer komunikace STIHL Inc. a bývalý příslušník amerického námořnictva. Největší péče byla věnována trávníkům, které
byly provzdušněny, pohnojeny a byla opravena jejich automatická závlaha.
Arboristé v čele s Markem Speilsem a Tommym Tuckerem se zároveň věnovali
úpravě vzrostlých stromů a jejich ochraně před poškozením bleskem.

Správné řešení kvízu v letním vydání STIHL magazínu:
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Soutěž, Listárna

Najděte rozdíly
Přístroje se značkou STIHL a Viking využijete při témeř všech pracích na zahradě či
při péči o váš domov. Prořezávání starých
větví a omlazování stromů a keřů je činnost obvyklá nejen v době jarního úklidu,
ale i teď, se začínajícím podzimem. A drtiče
Viking vám u ní budou silnými a důležitými pomocníky, stejně jako třeba na dvou
fotografiích vlevo. Na osmi místech se ale
mezi sebou liší. Najdete těchto osm rozdílů?
Pokud se vám to podaří, zašlete nám své
řešení do konce listopadu na adresu:

Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753, 664 42  Modřice
Tři úspěšní luštitelé kvízu získají dělitelný nůž
STIHL, s vidličkou, otvírákem a vývrtkou.

Přejeme hodně štěstí!

Výhru z letního magazínu, přívěšek STIHL®
TIMBERSPORTS®, zasíláme těmto pěti vylosovaným úspěšným řešitelům:
M. Kašová, Fryšava • B. Hanek, Vilémovice • V. Kalser, Rybnice • F. Schejbal,
Kunětice • L. Mildeová, Praha
Blahopřejeme!

STIHL magazín Podzim 2016
Vydává: Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753, 664 42  Modřice

Vychází v září 2016.
Náklad 10 000 ks.
neprodejné!
Grafické zpracování:
Atelier Kupka

Fotografii svého syna, velkého příznivce značky
STIHL, nám zaslala paní Jana Trojanová ze Šumné.

Seznam
autorizovaných prodejců
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
AGROMAK ND.
– Lidická 155, Jeneč
FIRMA WAMPI
– Nad závodištěm 2, Praha 5
INWER NÁŘADÍ S.R.O.
– Komunardů 55, Praha 7
SERVIS M & M
– K Šeberáku 159/7, Praha 4
ŠTĚPÁNEK
– Jiráskova 935, Roztoky
VLASTIMIL PEJCHA
– Vršovická 70, Praha 10
VODRÁŽKA
– Přátelství 643, Uhříněves, Praha 10
ZIMA MARTIN
– Davídkova 27, Praha 8
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov
TOMÁŠ DVOŘÁK – Křižíkova 2267
Beroun
DARTEK - WAMPI
– Kolárova 861 – naproti Delvitě
Čáslav
HAVLÍN - LES A ZAHRADA
– Gen. Františka Moravce 15
Dobříš
MIROSLAV HŘEBEJK – Brdská 1629
Hořovice
ANTONÍN HUML – Jungmannova 314/32
Kladno
AGROMAK
– areál firmy HOKR, Petra Bezruče 1524
Kolín
JOSEF ČÁBELKA – Pražská 994
Kralupy n. Vltavou MILOŠ PÁV – Chvatěruby 64
Kutná Hora
HAVLÍN - LES A ZAHRADA – Zbraslavice 77
Mělník
STROJE KOVALČÍK – Vavřineč 116, Malý Újezd
STROJE KOVALČÍK – Litoměřická 144, Liběchov
Mladá Boleslav
KM 6 SYSTÉM – Laurinova 518
Poděbrady
PETR BARTÁK – Poděbradská 37
HYDROPRODUCT – Kolínská 238, Kluk
Příbram
ČEKO – Narysov 58
JAROSLAV HRDINA – Přední Poříčí 21, Březnice
JVS – Dublovice u Sedlčan
MILOSLAV ŠVAGR – Gen. Tesaříka 253
Rakovník
PATERA – Velká Buková u Křivoklátu 10
ARCADIA DŮM A ZAHRADA S.R.O.
– Nouzovská 21, Senomaty
Slaný
ING. MILOSLAV ŠÍPAL – Libovice 68
Vlašim
NÁŘADÍ SMETANA – Lidická 566/34
JIHOČESKÝ KRAJ
Blatná
JIŘÍ KOLÁŘ – Kalinovo nám. 374
Č. Budějovice
NÁŘADÍ CB – Pražská tř. 2006
PROPOM – Novohradská 37
Český Krumlov
JEZVÍK – Trhové Sviny, Nesměň 74
PATRIK KOCUM – Areál Ambit - U Poráku 512
Chlum u Třeboně HAUSEROVÁ MARCELA – Hamr 155
Jindřichův Hradec ELSUN – Budíškovice 8
PROTECHNIKA S.R.O. – Jarošovská 743/II
Milevsko
TIMBERSPORT OBCHOD MARTIN KOMÁREK
– 5. května 110
Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL S.R.O.
– Pražská 484
Prachatice
RŮŽIČKA – Nádražní 228
Protivín
VLADIMÍR BRŮŽEK – Masarykovo nám. 30
Strakonice
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL S.R.O.
– Lidická 1081
Tábor
BOHÁČ – Soběslavská 3012
Třeboň
FRANTIŠEK FRANĚK – Novohradská 226

PLZEŇSKÝ KRAJ
233 900 032
257 940 553
283 871 604
244 913 368
220 911 632
272 740 707

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

VÍT BUNDA – Plaská 555

724 128 797

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
Stříbro

KOVO JUHÁSZ – Strojnická 49
ZIOS PROFI – Na Vinici 1440

604 105 627
374 622 173

Sušice

PRŮCHA – MOTOROVÉ NÁŘADÍ

267 713 228
283 840 585

317 722 089

– Volšovská 1224

376 528 940

GABRIŠKO – Americká 239

374 724 326

602 876 942

Tachov

777 633 903
608 821 001
723 066 845

KARLOVARSKÝ KRAJ

312 248 253
321 717 317
731 407 220
604 211 063
315 690 200
315 697 314
326 723 332
603 258 205
325 615 609
602 153 183
318 682 892
318 821 214
720 981 246
602 305 127
737 181 701
777 037 641
317 844 896

602 145 063
387 983 559
606 065 226
387 962 183
790 356 593
603 526 356
384 495 128
737 276 722
733 517 190
382 271 693
388 409 111
604 549 225
383 322 119
381 282 765
384 721 613

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

Č. Kamenice

MILAN DOLEŽAL – Dukelských hrdinů 404

605 444 887

Děčín

VALOM – Teplická 83

412 530 330

ÚSTECKÝ KRAJ

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
Teplice
MOJEPILA S.R.O. - Srbice 36

416 831 000
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
v Podještědí

JOSEF LUKAVEC – Velký Valtínov 100

487 850 117

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

Seznam
autorizovaných prodejců
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Černilov

KERHART – Černilov 50

605 230 550

Adamov

ŠLP KŘTINY – Nádražní 374

516 446 112

Červený Kostelec

BRODWEY – Jiráskova 242

777 633 353

Blansko

ROMAN BOČEK – Dolní Lhota 137

516 418 555

Hradec Králové

MERKURIA - ARTES – Severní 971

495 406 869

Brno

A-GREEN – Dukelská třída 105

773 997 557

Jičín

AGROKOMERZ – Jiráskova 86

493 532 797

ALFATEK – Lužná 3a, Brno-Komárov

722 101 808

Rychnov n. Kněžnou ALFA RK – Pod Budínem 1221

602 473 334

GARDEN STUDIO – U Zoologické zahrady 2

546 222 990
547 241 329

Sobotka

HUDEC PETR – Tyršova 314

493 571 443

Trutnov

VYDRA – Bojiště 14

777 813 797

HANOL – Jihlavská 7
ŽELEZÁŘSTVÍ OLDŘICH BARTÁK, S.R.O.
– Táborská 4356/224 Brno
Břeclav

AGRICO - AGROHOME S.R.O. – Lidická 36

519 323 940

Bučovice

BELKO MIROSLAV - MOTOBEL
– nám. Vítězství 426

731 921 770

PARDUBICKÝ KRAJ

548 425 824

Hlinsko

KINSKÝ ŽĎÁR – Poděbradovo nám. 283

469 319 090

Česká u Brna

UHER – Česká u Brna 118

541 232 096

Chrudim

MERCIA – Dašická 146

469 626 118

Dobšice

JAROSLAV HOLEŠ – Topolová 151

608 456 940

Lanškroun

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA – Dobrovského 37 775 588 865

Hodonín

Litomyšl

S&E SOLUTIONS – Na Lánech 105

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

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

Miroslav

JIŘÍ HALÁŠEK – Husova 1182

515 333 067

Vysoké Mýto

ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD – Husova 173

465 422 524

Olešnice

VIKTOR ŠAFAŘÍK – Lhota u Olešnice 8

516 463 131

Žamberk

LIPENSKÝ S.R.O. – Albertova 371

465 612 485

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

KRAJ VYSOČINA
Brtnice

START – nám. Svobody 254

567 216 388

Bystřice n. P.

PAVERO – Zahradní 13

734 254 855

Vojkovice

BOVA – Hlavní 15

547 231 244

Havlíčkův Brod

PC PROFI PETR CULEK – Husova 3832

603 473 954

Vyškov

DOLEŽEL PETR – Pístovice 29

517 353 024

Humpolec

PIPEK – Nerudova 175

565 532 406

Jaroměřice n. R.

SVOBODOVÁ – nám. Míru 24

568 441 232

ZLÍNSKÝ KRAJ

Jihlava

MARREKO – Romana Havelky 2

567 220 595

Bystřice p. H.

ŠAFRÁNEK VILÉM – Lipnická 253

604 733 092

Měřín

PAVEL BARTUŠEK – Nová Zhoř 9

566 544 451

Kroměříž

PROFI LES SERVIS – Drahlov 6

602 825 112

Pacov

PROFI - HOBBY – Žižkova 1051

565 444 888

BETAMO PROFESIONAL – Hulínská 2065

573 339 332

Pelhřimov

MARTIN NOVOTNÝ – Rynárec 169

565 382 366

Lukov

LEOPOLD JANSKÝ – Bělovodská 421

577 911 531

Otrokovice

ALGAZ – Napajedelská 143

774 968 744

Světlá n. Sázavou FOREST - SERVIS – Zámecká 7

569 452 143

Rožnov p. R.

BRONISLAV JANÍK – Tylovice 1828

606 806 021

Třebíč

B TECHNIK – Viktorinova 431

568 820 755

Staré Město

NÁŘADÍ ŘÍHA – náměstí Hrdinů 9

572 540 393

Velká Bíteš

VRÁBELOVÁ – Růžová 146

562 401 103

Uherský Brod

PAVEL FOJTÁCH – Pasáž Neradice 2324

Valašské Klobouky FRANTIŠEK ŠIMŠÁLEK – Brumovská 704

Velké Meziříčí

PAVEL BARTUŠEK – Třebíčská 1145

739 096 366

Žďár n. Sázavou

KINSKÝ ŽĎÁR – Bezručova 4

566 628 861

605 853 516
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

OLOMOUCKÝ KRAJ

Zlín

PATRICK – Kvítková 248

577 211 206

Česká Ves

MOTO - SERVIS - LUKEŠ – Jánského 59

584 428 095

Hranice

ŠOBORA – tř. 1. máje 2074

581 604 962

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Konice

MICHAL DLOUHÝ – Smetanova 53

722 744 267

Bruntál

MARKÉTA SLAMĚNÍKOVÁ – Malá Morávka 213 554 273 209

Litovel

VLADISLAV VOŘÍŠEK – Příčná 1270

585 343 565

Čeladná

JOSEF SZKANDERA – Čeladná 710/11

585 433 240

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

Olomouc

ŠINDELKA A SYN – Dolní Novosadská 33

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

PROFI - KAREL OTRUBA – Tyršovo nám. 346

582 393 425

Prostějov
Přerov

INTERFORST CZ – Brněnská 69
ŠINDELKA A SYN – Čechova 2

588 207 240
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

558 684 720

595 042 402

Hradec n. Moravicí ANDREA MADEROVÁ – Opavská 711

553 783 130

Jablunkov

BOHUSLAV SIKORA – Návsí 971

724 253 495

Krnov
Nový Jičín

CHOVANEC – 9. května 502
NEJMARKET S.R.O.
– Malostranská 40, Šenov u Nového Jičína
NEJMARKET S.R.O. – Novoveská 101/27
PARKSERVIS MAREŠ – Na Honech 16, Hrabová
MINIAGROSERVIS – Dlouhá 313

603 995 698

Ostrava
Těrlicko

606 610 000
773 779 073
602 750 676
596 423 464
Stav k 1. 9. 2016

