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Robotické sekačky iMow jsou dokladem 
technické dokonalosti a technologie orien-
tované na budoucnost. Zvládnou spolehlivě 
malé, střední nebo velké plochy i všechna 
zákoutí vaší zahrady. Ať už si vyberete jaký-
koli model, máte zaručený dokonalý výsle-
dek v perfektně posekaném trávníku, na kte-
rém robotická sekačka každý den udržuje 
nastavenou výšku trávy. Během sečení navíc 
rozmělňuje posečenou trávu na miniaturní 
části, které slouží trávníku jako hodnotné 
hnojivo, a odpadnou vám tak starosti, co 
s posečenou trávou.

V nabídce značky Viking nyní naleznete 
nové provedení robotické sekačky VIKING 
iMow MI 422 PC určené pro dokonalou 
údržbu trávníků až do výměry 1000 m². 
Hbitě se pohybuje po malých a středně vel-
kých travnatých plochách a díky kompakt-
ním rozměrům a skvělým manévrovacím 
schopnostem dokáže skvěle posekat i úzké 
zahrady.

Robotické sekačky v provedení označe-
ném C můžete jednoduše nastavit tak, aby 
věnovaly přednostní péči jen určité části 
zahrady. VIKING iMow MI 422 PC a její větší 
kolegyně MI 632 C a MI 632 PC jsou vyba-
veny GPS senzory, a tak je lze naprogramo-
vat nejen pro ošetřování určité zóny, ale také 
nastavit, kterým částem zahrady má sekačka 
dát přednost před jinou ve stanoveném časo-
vém úseku.

Robotické sekačky iMow model C

Všechny trumfy v ruce
Zákazníci jsou z robotické sekačky iMow nadšeni, protože je rychlá, 
inteligentní a účinná. Dávno pryč jsou dny nekonečného přecházení 
tam a zpátky se sekačkou, často v nesnesitelném horku. Díky robotické 
sekačce iMow můžete v klidu sedět, odpočívat anebo se starat o něco 
jiného, než je trávník. Sekačka iMow zajistí perfektní sestřih vašeho 
trávníku v nejkratším možném čase.

PRODUKTY

VIKING iMow MI 422 PC
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Současná nová verze aplikace iMow 
poskytuje uživateli větší svobodu při sekání 
trávníku než kdykoli předtím. Aplikace pro 
mobilní telefony nebo tablety umožňuje 
ovládání robotických sekaček iMow nezá-
visle na vaší poloze. Podmínkou je mobilní 
datové připojení minimálně 2G a chytrý tele-
fon nebo tablet vybavený operačním systé-
mem iOS 9.3 nebo Android 4.4.2 nebo jejich 
vyšší verzí. Díky intuitivně navrženému 
rozhraní máte přehled o všech důležitých 
funkcích vaší robotické sekačky v reálném 
čase a můžete je ovlivňovat během několika 
sekund. Vysoce kvalitní řešení plně automa-
tického sečení vychází vstříc potřebám zákaz-
níků, kteří oceňují jednoduché a logické 
ovládání. Počáteční instalací provede nového 
majitele krok za krokem průvodce, který 
na základě velikosti pozemku automaticky 
spočítá sekací plán a rozdělí jej na jednotlivé 
dny. Uvedený sekací plán si pak majitel může 
upravit podle svých představ. 

Interaktivní plán sečení je základním 
nástrojem, ve kterém lze nastavit, kdy a jak 
dlouho může v jednotlivých dnech robotická 
sekačka pracovat. Vzhledem k tomu, že pro-
voz robotické sekačky je velmi tichý, může 
pracovat i v noci. V rámci stanovené denní 

doby provozu se již iMow sám automaticky 
rozhodne, kdy je optimální čas pro sečení. 
Může sekat dokonce i za deště, ale pro tráv-
ník je výhodnější sekat za sucha. Sekačka tak 
vyhodnocuje online zprávy o regionálním 
počasí, přičemž citlivost integrovaného deš-
ťového senzoru může být nastavena na různé 
úrovně a analýza situace se tím ještě více 
zpřesní. 

Pokud například začne pršet během sečení, 
stroj se sám vrátí do dokovací stanice, která 
může být umístěna i mimo trávník ve vzdále-
nosti až 12 metrů od hranice sečené plochy. 
Při cestě zpět do dokovací stanice si iMow 
vždy zvolí různou trasu návratu, a na trávníku 
tak nevznikají žádné stopy provozu. Přístroj 
si přitom vyhodnotí, o jak dlouhou dobu 
sečení ho déšť připravil, a patřičně prodlouží 
nastavené časy sečení v následujícím dni. 
Automaticky se také upraví doba a rychlost 
nabíjení akumulátoru v dokovací stanici.

Aplikace pro chytré telefony a tablety 
rovněž poskytuje všechna důležitá data 
o samotné robotické sekačce, jako je napří-
klad úroveň nabití akumulátoru nebo 
aktuální výkon stroje. Díky GPS se pak 
kdykoli můžete podívat, kde přesně se vaše 
sekačka nachází.

Aplikace je ke stažení pro operační sys-
témy iOS a Android, ale je také přístupná 
přes webovou stránku. Pro majitele seka-
ček iMow je aplikace poskytována zdarma. 
Budoucnost sekání u Vikingu již začala, další 
krok je na vás.

Technická data iMow MI 422 PC

Maximální svahová dostupnost 40 %
Průměrná doba sekání týdně 17 h 
Průměrný čas sekání 
   na jedno nabití baterie 60 min 
Průměrný čas dobíjení 90 min 
Výkon přístroje 60 W 
Kapacita akumulátoru 4,5 Ah 
Optimální pro plochu do 650 m²
Maximální plocha trávníku do 1000 m²
Typ akumulátoru Li-ion, 18 V 
Nastavitelná výška sekání 20–60 mm 
Pracovní záběr 20 cm

PRODUKTY
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Prvním krokem k účasti v sérii závodů je 
absolvování tréninkového kempu, který se 
pravidelně koná během května. Pod vede-
ním evropských i zámořských trenérů 
prošly v uplynulých letech tréninkovými 
kempy již stovky zájemců o dřevorubecký 
sport a mnozí dosáhli vynikajících výsledků 

i na evropské úrovni. Letos se základní kemp 
pro nováčky konal od 15. do 20. května 
u Penzionu Fousek ve Štědroníně, krásném 
místě nad vodami Orlické přehrady. 

Do základního kempu bylo letos při-
jato 16 nováčků a účastnilo se ho dalších 
16 závodníků, kteří již mají s dřevorubeckým 

sportem nějaké zkušenosti. V základním 
kempu prošli účastníci tréninkem disci-
plíny STIHL Stock Saw pod vedením trenéra 
Pavla Veverky, zásady disciplíny Underhand 
Chop jim vysvětloval Karel Diviš, Single 
Buck držitel evropského rekordu v této dis-
ciplíně a několikanásobný mistr Německa 
Dirk Braun a Standing Block Chop Martin 
Komárek. 

Po dvou dnech bylo z nováčků vybráno 
osm borců, kteří postoupili do intenzivní 
části tréninku v pátek a v sobotu. Po oba dny 
byl trénink rozšířen o zbývající dvě disciplíny 
Hot Saw a Springboard pod vedením Martina 
Komárka, mimo jiné držitele českého i evrop-
ského rekordu v této disciplíně. Intenzivní 
trénink absolvovaly celkem čtyři osmičlenné 
skupiny a trenérský tým doplnili šestiná-
sobný mistr Švýcarska Christophe Geissler 
a jako Hot Saw technik Miroslav Kosička, 
vedoucí technik firmy STIHL. 

STIHL® TIMBERSPORTS® CZECH SERIES

Nové tváře STIHL® 
TIMBERSPORT® Series
STIHL® TIMBERSPORTS® je v České republice populárním sportem 
zejména díky světovým úspěchům Martina Komárka. Bez ohledu na věk, 
vzdělání či povolání se do timbersportu zapojuje široká škála zájemců 
a zdaleka ne všichni mají předchozí zkušenost s dřevorubeckou prací.

Nový ředitel firmy STIHL pan Jiří Rumplík si 
pod dohledem zkušených závodníků Zdeňka 
Maťhy a Dirka Brauna vyzkoušel disciplínu 
Single Buck

Lukáš Maděra: „Je to tu prímový, dobrý kolektiv lidí, jak říkal kolega. Z disciplín se mi líbí Standig Chop. To je výborná práce. A líbí se mi také práce 

s motorovou pilou. Brácha už nějaký ten pátek závodí (Martin Maděra), a tak jsem si řekl, že to taky zkusím.“

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
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Intenzivním kempem letos jako nováčci 
prošli Petr Nezdařil, Lukáš Maděra, Jakub 
Šticha, Zdeněk Valeček, Vladislav Lefler, 
David Kučera, Václav Krkoška a Michal 
Vlček. Osm jmen, z nichž některá snad 
budeme v příštích letech opět číst na výsled-
kových listinách závodů Stihl Timbersports. 
Teď již záleží jen na nich samotných, zda 
svoji výkonnost dostanou na úroveň umož-
ňující start v kvalifikační sérii a případný 
postup na Mistrovství České republiky. 

Sportovci, kteří úspěšně absolvovali 
kempy, se scházejí při trénincích a ti nejlepší 
se účastní závodů dané série, exhibičních 
vystoupení či propagačních show. Všechny 
spojuje zápal pro tento sport, adrenalin 
v krvi a často i vztah k přírodě. Povrchnímu 
pozorovateli závodu Stihl Timbersports by se 
mohlo zdát, že jde jen o „hrubou sílu“, ale 
opak je pravdou. Podstatná je v tomto sportu 
technika doprovázená notnou dávkou sebe-
kontroly a psychické odolnosti. Ne nadarmo 
ti nejlepší tvrdí, že „se vítězí hlavou“.

Skupina nováčků sleduje Christopha Geisslera. Petr Nezdařil: „Jsem 

na takovém kempu poprvé a zatím, i když jsem to nečekal, byl pro mne 

asi nejtěžší Underhand Chop. Překvapil mne Single Buck, který je sice 

dost fyzicky náročný, ale hodně mě to baví. Všechny disciplíny jsou 

hodně o technice. Doporučil mi to kamarád a je to tady super. Bezva 

parta lidí, super organizace. Za mě sto bodů ze sta.“

Artem Naumenko: „Se dřevem pracuji celý 

život jako dřevorubec a sochař. S pilou pracuji 

v lese, a tak mne víc zajímají všechny disciplíny 

se sekyrou. Stihl Timbersports považuji 

za sport, který se musí líbit každému. Je to 

sport pro kluky i pro holky, pro děti i dospělé. 

Je to spíš takový styl života.“

Zdeněk Maťha: „Jeden rok jsem vypustil, 

a tak jsem tu skoro jako nováček. Tímhle 

kempem mi začíná sezóna, a jestli to půjde, 

tak bych chtěl začít intenzivně trénovat. Snad 

na to bude čas a síly. Mám dobrý pocit ze 

Springboardu, který jsem si zde myslím docela 

zlepšil.“

Luboš Šulista: „Myslím, že kemp je super věc. Díky tomu, že jsou 

tu zahraniční celebrity, nejlepší borci z těch zemí, tak není důležité 

přesekané množství, ale jejich rady. Dělám Stihl Timbersports pátým 

rokem a vyslechl jsem rady již několika světových závodníků. Každý 

z nich má svůj styl a člověk si v tom může najít to svoje. Je to sport, který 

dělám pro radost. Chci být sám se sebou spokojený, občas si zlepšit 

nějaký osobní rekord, a je tu dobrá parta lidí.“

Roman Klír: „Tak já dělám Stihl Timbersports už asi osm let. Sice už jsem na to dost starý, ale pořád mne to baví. Mám kluka, kterému je letos dvanáct 

a má k tomu chuť, tak mu chystám nějakou menší sekeru. Na tréninkové kempy jezdím rád, protože se můžu učit od těch nejlepších. Člověk časem 

zapomíná ty dobré rady, které dostal, a tak si je zase oživí. Líbí se mi vlastně všechny disciplíny. Člověk se musí vždy soustředit na tu, kterou bude 

zrovna provádět. Občas mi docela jde Stock Saw, ale to je zrádná disciplína. Když se na soutěži nepovede, tak je z toho hned diskvalifikace.“

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
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Nové tlumiče k ochraně sluchu mohou 
být připojeny k mobilnímu telefonu nebo 
tabletu pomocí bezdrátového připojení 
Bluetooth 4.0 nebo tradičním kabelem 
s 3,5mm konektorem. Kromě kvalitních 

reproduktorů je ve sluchátkách zabudován 
také mikrofon, a během práce tak můžete 
přijímat telefonní hovory. Během chvilky 
tak můžete přerušit poslech hudby a věno-
vat se pracovnímu telefonátu nebo klábosit 
s kamarádem. Jednoduché ovládání je zalo-
ženo na třech tlačítkách. Nemusíte dlouho 
přemýšlet, které z nich je třeba zmáčknout!

Tlumiče chrání sluch před vysokofrekvenč-
ním zvukem (SNR 29), jsou lehké, stavitelné 
a velmi pohodlné. Jejich interní baterie vydrží 
38 hodin provozu, což je skoro celý pracovní 
týden, než budete muset shánět nabíječku. 

Mušlové tlumiče STIHL Dynamic BT je 
možné zakoupit u autorizovaných prodejců 
také v provedení Dynamic BT-N, které navíc 
nabízejí ochranu obličeje nylonovou mřížkou.

Díky tomu můžete poslouchat svou oblíbe-
nou muziku, zatímco sekáte trávník nebo 
stříháte živý plot. Stačí nasadit si sluchátka, 
vybrat oblíbené skladby a vrhnout se na nej-
bližší úkol.

Sluchátka Dynamic BTC

Slyšte, slyšte!
Zpříjemněte si práci s novými mnohostranně použitelnými tlumiči 
k ochraně sluchu. Mušlové tlumiče k ochraně sluchu STIHL Dynamic BT 
mají zabudované reproduktory a pomocí technologie Bluetooth® umožňují 
připojení dalšího zařízení.

PRODUKTY

STIHL DYNAMIC BT

DYNAMIC BT-N
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momentem, malým množstvím výfukových 
zplodin a příjemným zvukem. S tímto jedi-
ným strojem se obsluha mohla věnovat 
vyžínání trávy, stříhání živých plotů, vyvět-
vování stromů, zametání cestiček a ploch 
nebo kypření půdy. S novým KombiMotorem 
STIHL KMA 130R však požadované práce 
lze vykonat mnohem více potichu a navíc 
bez výfukových plynů. Nový přístroj je proto 
ideální pro práci v okolí škol nebo kanceláří. 
V místech, kde hluk motorových přístrojů 
působí rušivě.

Nový akumulátorový přístroj je vyba-
ven elektrickým motorem STIHL EC. Tato 

výjimečně úsporná, lehká a kompaktní 
pohonná jednotka produkuje jen minimální 
vibrace a nevyžaduje žádný servis. KMA 130R 
lze nastavit na tři výkonové stupně pro ener-
geticky efektivní práci při všech způsobech 
použití. Společně s „plynovou“ páčkou má 
obsluha úplnou kontrolu nad rychlostí nebo 
výkonem nasazeného nástroje.

Kruhová trubková rukojeť je potažená 
měkkou gumou a zaručuje pohodlnou 
obsluhu. Pro větší bezpečnost je vybavena 
omezovačem kroků, který zabraňuje nebez-
pečnému přiblížení nohou k nožům nebo 
žacím hlavám během práce. 

Bez KombiNástroje váží KMA 130R jen 
3,2 kg a je tak téměř o celý kilogram lehčí 
než ostatní KombiMotory v nabídce STIHL. 
Nízké hmotnosti bylo dosaženo umístěním 
akumulátoru do pouzdra na opasek (při pou-
žití akumulátorů AP) nebo na záda obsluhy 
(s akumulátorem AR). Velmi dobře ovlada-
telný přístroj nabízí obdivuhodnou dobu 
provozu až 370 minut. Akumulátory jsou 
samozřejmě shodné pro všechny přístroje 
řady PRO, což je v současné době již 25 růz-
ných akumulátorových přístrojů!

Uživatelé profesionální řady akumulátoro-
vých přístrojů Aku PRO mohou do své výbavy 
zařadit nový vysoce výkonný KombiMotor 
KMA 130 R. Osvědčené lithium-ionové aku-
mulátory dodávají energii elektromotoru 
STIHL EC, který je schopen pohánět všechny 
existující KombiNástroje, kromě zarovnávače 
okrajů trávníku FSB-KM.

Zákazníky již mnoho let osvědčený systém 
umožňuje spojit několik různých užitečných 
nástrojů s jedinou pohonnou jednotkou. 
Dosud byly základní stroje KombiSystému 
vybaveny KombiMotorem s technologií 
4-MIX®, který se vyznačuje vysokým točivým 

STIHL KMA 130R

Akumulátorový 
KombiMotor
Nabídka akumulátorových přístrojů se rozrostla o další přístroj STIHL 
KMA 130R, výkonný akumulátorový KombiMotor s vysokým točivým 
momentem a nízkou hmotností. 

PRODUKTY

STIHL KMA 130R

Technická data STIHL KMA 130R

Jmenovité napětí  36 V
Hmotnost1)  3,2 kg
Hladina akustického výkonu2) 104 dB(A)
Hladina akustického tlaku2)  92 dB(A) 
Hodnota vibrací vlevo/vpravo3)  5,8/5,2 m/s²

1) Hmotnost bez akumulátoru 
2) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) 
3) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
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Slavnostní otevření zastoupení firmy STIHL v České republice 14. května 
1993 na Vídeňské ulici v Brně

Hans Peter Stihl při vstupu do první expozice značky STIHL 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 1993

Původní sestava skladníků ve starém skladu 
na Vídeňské ulici v Brně

První návštěva českých prodejců STIHL 
v mateřské továrně ve Waiblingenu

Jedno z prvních školení mechaniků proběhlo 
v červnu 1993

Školení prodejců v únoru 1994

Legendární vedoucí technik firmy STIHL 
pan Zdeněk Kubeš, jeden ze zakládajících 
pracovníků českého zastoupení STIHL. 
Na dalším snímku společně se svým 
nástupcem Ing. Miroslavem Kosičkou

Školení mechaniků v červnu 1993. 
Ing. Miroslav Kosička předvedl motorový 
rosič STIHL SR 320 a rozbrušovací stroj 
STIHL TS 350 S



9STIHL magazín Léto 2018 HISTORIE

Slavný expomobil, se kterým Českou republiku objížděl Ing. Miroslav Kosička nebo pan Aleš Novák. Po otevření nástavby byl přehledně vidět celý 
sortiment značky STIHL. Na snímcích z roku 1994 na výstavě Domov v Ostravě a Hobby v Českých Budějovicích, anebo na Valašských slavnostech 
v Rožnově pod Radhoštěm v srpnu 1995

STIHL roku 1996 byl sponzorem závodů 
v klasických dřevorubeckých disciplínách 
o Šumavský pohár. Závody se konaly během 
výstavy Euroforest v Prachaticích 

Od roku 2002 začal Martin Komárek 
s propagací tehdy v České republice 
zcela nového dřevorubeckého sportu 
Stihl Timbersports

Předvedení sortimentu značky STIHL 
studentům lesnické fakulty v rámci 
technických cvičení

Mezinárodní lesnická výstava Euroforest 
v Prachaticích v září 1998 

Otevření nové distribuční budovy firmy STIHL 
v Modřicích v červenci 1999

Rok 1998. Pan Hans Peter Stihl poklepává 
základní kámen nové budovy distribučního 
centra STIHL v Modřicích. Společně se 
zástupci stavební firmy aktu přihlíží dlouholetý 
ředitel českého zastoupení STIHL pan 
Ing. Tomáš Karlík (druhý zleva)

Expozice na výstavě Techagro v roce 1998

Výstava Hobby v Českých Budějovicích 
v roce 1997
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Jsem majitelem profesionálních pil MS 261, MS 362 C-MVW a MS 461 VW. 
Všechny pily jsou vybaveny černým vzduchovým filtrem HD2. Při údržbě 
pil nacházím pod tímto filtrem zatím nejmenší množství usazeného pra-
chu za dobu, co s pilami pracuji. Jedná se tedy o velmi dobrý filtr, ale 
při pracovní směně mě omezuje jeden problém. Při práci v kůrovcových 
porostech nebo v sušších oblastech dojde k ucpání vzduchového filtru již 
v druhé polovině směny a motor pily ztratí velkou část výkonu. Existuje 
nějaké řešení, které by umožnilo ucpaný filtr snadno vyčistit i během pra-
covní směny?

Nové vzduchové filtry
motorových pil

Kulaté filtry se skládaným filtračním materiálem, vyrobeným ze tka-
niny materiálu PET, se začaly používat v roce 2013. Jejich filtrační 
schopnost je uživateli hodnocena velmi kladně, zvláště v suchých 
oblastech Evropy a také třeba Austrálie, kde podstatným způsobem 
prodlužuje životnost ložisek motoru a také životnost pístu. Filtrační 
schopnost HD2 vzduchového filtru je až o 70 % větší než u před-
cházejícího typu filtru, jehož aktivní filtrační povrch tvoří materiál 
Vlies žluté barvy. Jedinou známou nevýhodou filtrů HD2 je jejich 

černé zabarvení, které na první pohled uživateli neprozradí stupeň 
znečištění. U každého vzduchového filtru s narůstajícím znečištěním 
filtrační plochy nejdříve filtrační schopnost vzrůstá. Zachycené čás-
tečky prachu zmenšují póry filtru a tím umožní zachytit i jemnější 
prach, ale pak rychle klesá množství vzduchu, které filtr propustí. 
Uvedený pokles množství nasávaného vzduchu řeší – „kompenzuje“ 
zařízení v karburátoru, nazývané kompenzátor. Regulační membrána 
v karburátoru, která reguluje množství paliva proudícího do motoru, 
je přes kompenzátor ovládána narůstajícím podtlakem ze vzducho-
vého filtru. Kompenzátor tímto způsobem dokáže udržet nastavený 
poměr paliva a vzduchu téměř až do 90 % ucpání vzduchového filtru. 
S narůstajícím znečištěním vzduchového filtru nad hranici 50 % sice 
motor mírně ztrácí výkon, ale tento pokles je při proměnlivém zatí-
žení motorové pily v těžbě většinou pro pracovníka málo znatelný. 
Vzhledem k faktu, že na pracovišti v porostu je docela obtížné tento 
vzduchový filtr dobře vyčistit, je asi nejlepším řešením výměna vzdu-
chového filtru v průběhu pracovní směny za filtr čistý. Pily MS 261 
a MS 362 mají stejný vzduchový filtr HD2 a jeho cena je 127 Kč, pila 
MS 461 má filtr HD2 větší a jeho cena je 193 Kč. Všechny tři pily 
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mají ke vzduchovému filtru HD2 alternativu filtru pro zimní provoz. 
Jedná se o filtr, jehož filtrační plochu tvoří „řidší“ nylonová plete-
nina. Uvedená alternativa filtru nemá tak vynikající filtrační účinky 
jako filtr HD2, poněvadž má být používán při těžbě čerstvého dřeva 
v mrazivých podmínkách, kdy na povrchu vzduchových filtrů dochází 
k namrzání vzdušné vlhkosti. V žádném případě nelze doporučit pou-
žití „zimního“ filtru v letních, prašných podmínkách. Značné množ-
ství prachu a nečistot, které by se do motoru pily dostaly při běžném 
provozu, způsobí v krátkém časovém horizontu poškození a často 
i zničení všech ložisek.

Kvalitní vyčištění vzduchového filtru HD2 dokáže jeho stav velice 
přiblížit úrovni nového filtru. Existuje několik způsobů, které se při 
testování i v praxi velmi osvědčily. Nejlepší výsledky v testech byly 
dosaženy při použití čističe pečicích trub, který byl po záložkách 
vzduchového filtru rozetřen jemným kartáčem. Po doporučené době 
působení přípravku byl filtr propláchnut teplou vodou a následně 
vysušen. Skoro stejný výsledek jako u předchozího postupu byl dosa-
žen s přípravkem STIHL Varioclean. Uvedený přípravek je dodáván 
v lahvi s mechanickým rozprašovačem, jehož pomocí se aktivní látka 
rovnoměrně nanese na vnitřní i vnější povrch vzduchového filtru. 
Varioclean je třeba nechat tak asi 5 minut působit a pak filtr pro-
pláchnout teplou vodou a nechat jej usušit. Velmi dobrý výsledek také 
přinese vyprání vzduchového filtru v pračce za použití pracího pří-
pravku na silně znečištěné prádlo. Ovšem v tomto případě je otázkou, 
zda pokus o vyprání vzduchových filtrů v pračce bude schválen…

Méně uspokojivé výsledky přineslo v testech vyčištění vzducho-
vého filtru HD2 pomocí běžného saponátu na mytí nádobí nebo 
vyfoukání filtru tlakovým vzduchem. V těchto případech se průchod-
nost filtru pohybovala pod 40 % nového filtru. Neuspokojivý výsle-
dek přináší pouze běžné propláchnutí tekoucí vodou. 

Filtrační účinnost vzduchových filtrů HD2 je bezesporu vynikající. 
Na základě několikaleté zkušenosti mnoha dřevorubců víme, že jejich 
pravidelná a přitom časově nenáročná údržba ve výsledku přináší 
bezproblémový provoz a prodloužení životnosti motorové pily.

Ing. Miroslav Kosička
vedoucí technik STIHL
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motorovou pilou. První byl čáp v životní 
velikosti, následoval domácí mazlíček pes 
Ťapka, a tak byla založena tradice dodržovaná 
dodnes. Po letech zdobí zahradu a okolí rodin-
ného domu Doleželových celá řada dřevěných 
soch, jejichž autorem je Martin Komárek.

Ředitel firmy STIHL o Petru Doleželovi 
kdysi prohlásil, že je to největší prodejce 
na nejmenší ploše. Měl pravdu, když Petr 
v roce 1994 začínal, měl k dispozici jednu 
místnost 4 × 4 metry, ve které se odvíjelo 
úplně všechno. Vsadil na poctivý servis, 
nezanedbával reklamu, a tak se mu dařilo 
rozšiřovat okruh spokojených zákazníků, 

První Den zahradní techniky uspořádal pan 
Doležel v květnu 2006 v tehdy nově uprave-
ných prostorách vesnického domku a na při-
lehlé zahradě. Hvězdou programu tehdy byl 
Martin Komárek, čerstvý mistr Evropy v ještě 
ne příliš známém dřevorubeckém sportu. 
Martin tenkrát návštěvníkům představil tři 
disciplíny Stihl Timbersport série – Standing 
Chop, Stock Saw a Single Buck a našlo se 
také šest odvážlivců, kteří si posledně jmeno-
vanou disciplínu vyzkoušeli. Vznikla tak 1. 
pístovická Stihl Timbersport série. 

Kromě Timbersportu se Martin Komárek 
v Pístovicích věnoval také vyřezávání sochy 

Prodejce STIHL na Vyškovsku

Otevření nové prodejny 
v Pístovicích
První májový den otevřel prodejce značek STIHL a VIKING v Pístovicích 
pan Petr Doležel novou prodejnu. Významnou událost spojil s léty 
osvědčeným programem v širokém okolí známém jako Den zahradní 
techniky.

kteří se do Pístovic rádi vracejí. A není jich 
málo. Sousedé si už zvykli, že během pravi-
delných Dnů zahradní techniky se poklidná 
moravská vesnice na pár hodin mění v rušné 
centrum. 

Letos se oblíbená akce rozšířila na louku 
před domem a návštěvníci měli možnost 
na profesionálním pódiu sledovat reálný 
souboj dvou atletů v několika disciplínách 
Stihl Timbersport Serie stejně jako na oprav-
dových závodech. V exhibičním vystoupení 
předvedl divákům své umění slavný Martin 
Komárek. Pod jeho dohledem se pak utkali 
Jaroslav Gottvald, veterán několika ročníků 
mistrovství republiky, a nastupující gene-
raci závodníků reprezentoval Matyáš Klíma, 
syn dalšího slavného českého závodníka 
Leoše Klímy. Na závěr se na pódiu opět sešlo 
několik mužů, kteří si vyzkoušeli řezání 
s ruční dřevorubeckou pilou, přičemž nej-
lepší z nich zvládli uříznout kotouč dřeva ze 
46 cm silného kmene za méně než minutu. 
Několikanásobným rekordmanem Pístovické 
Stihl Timbersports Serie je pan Zbyněk 
Neděla, kterému se letos podařilo dosáhnout 
času 39 sekund.

Přestože se program akce zásadně 
nemění, nemá Petr Doležel o návštěvníky 
nouzi. Lákají je nejen domácí uzené klobásy, 
ovar nebo pečené ryby, ale také speciální 
slevy na prodávané výrobky. 

Nová prodejna tak 1. května praskala 
ve švech pod náporem koupěchtivých zákaz-
níků a celá rodina Doleželových i tým pomá-
hajících kamarádů měly po celý den plné 
ruce práce.
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Při své návštěvě ve Waiblingenu byla 
americkým hostům předvedena nová technika

STIHL uvítal 
americké prodejce
Firma STIHL vytváří 30 procent svého zisku 
v USA a v posledním období zde zazname-
nala velký skok v prodeji akumulátorových 
přístrojů, jejichž nabídka se podstatně roz-
šířila na tři produktové řady. Během posled-
ních 15 měsíců stoupl podíl značky STIHL 
na trhu s akumulátorovými přístroji deseti-
násobně! STIHL je na americkém trhu příto-
men od roku 1974, kdy byla založena firma 
STIHL Inc., se sídlem ve Virginia Beach, jako 
prodejce i výrobce motorových přístrojů 
STIHL. Dnes spravuje síť více než 9 tisíc auto-
rizovaných prodejců po celých Spojených 
státech. Německá centrála uvítala delegaci 
amerických prodejců na konci dubna, aby 
probrali další strategii na americkém trhu. 
„Naši partneři a zákazníci v USA se mohou 
spolehnout na fakt, že STIHL zůstává rodin-
nou firmou založenou na hodnotách sounále-
žitosti, integrity a věrnosti prvotřídní kvalitě,“ 
řekl při setkání dr. Nikolas Stihl, předseda 
představenstva firmy STIHL. Bjoern Fischer, 
výkonný ředitel STIHL Inc., na setkání 
ve Waiblingenu zdůraznil, že celkový prodej 
výrobků STIHL v USA se v posledních deseti 
letech více než zdvojnásobil.

V lednu 2018 vyhrál Mathieu Van der 
Poel závod světového poháru v cyklokrosu 
v Hoogerheide, jehož významným sponzorem 
byla firma STIHL

Světový pohár v cyklokrosu 
v Hoogerheide
Od roku 2016 je jedním z hlavních spon-
zorů cyklokrosových závodů v Hoogerheide 
firma STIHL. Pravidelně se zde jezdí závod 

Eva Lechnerová a Sanne Cantová v souboji 
o umístění v jednom z obtížných úseků závodu 
světového poháru v cyklokrosu v Hoogerheide. 
Cantová byla nakonec v cíli o 10 sekund 
rychlejší

o Velkou cenu Adriena Van der Poela, pojme-
novaný podle slavného nizozemského cyk-
listy. V letošním roce se na stejné trati jel 
také závod světového poháru. Vítězem se 
stal Mathieu Van der Poel, který domino-
val celé předchozí sezóně a v Hoogerheide 
zvítězil s náskokem osm sekund před dru-
hým Woutem Van Aertem a Michaelem 
Vanthourenhoutem. Velmi pěkné čtvrté 
místo v závodě juniorů získal český závodník 
Tomáš Kopecký.

Hra o trůny
Britský výtvarník Simon O'Rourke, hlavní 
partner britského zastoupení STIHL při 
veřejných ukázkách vyřezávání motoro-
vou pilou, byl nedávno požádán o vytvo-
ření sochy na motivy slavného seriálu Hra 
o trůny. Postava bojovníka se jakoby vyno-
řuje z kmene stromu a zahrála si v reklam-
ním spotu na platební karty.

Robby Bast, vítěz Mistrovství Austrálie 
ve vyřezávání motorovou pilou

Marina Cole a Zázrak v zahradě

Mistrovství Austrálie
Pravidelně v lednu se na druhé straně země-
koule koná Mistrovství Austrálie ve vyřezá-
vání motorovou pilou. Letos již popáté v nád-
herném okolí restaurace SkyHigh na vrcholu 
Dandenong nedaleko Melbourne. Dřevo 
sandrakovce – našim borovicím příbuzného 
australského jehličnanu – opracovávali 
zúčastnění řezbáři akumulátorovými pilami 
STIHL MSA 120 C-QB a MSA 140 C-QB. 
Letošní téma byla zahrada. Vítězem se stal 
několikanásobný australský šampion Robby 
Bast se sochou nazvanou Klíčení. Druhé 
místo obsadil Američan Jordan Anderson 
za sochu „Zahrada australského bariérového 
útesu“ a třetí byl další Američan Mike Ayers 
se sochou sv. Fiakra, patrona všech zahrad-
níků. Hodnocení návštěvníků vyhrál domácí 
řezbář Brandon Kroon se sochou nazvanou 
Pevnost. Mezi řezbáři se objevily také dvě 

ženy – kromě domácí Angie Polglaze to byla 
Kanaďanka Marina Cole, která vytvořila 
sochu „Zázrak v zahradě“.
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	 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 AGROMAK ND.  
 – Lidická	155,	Jeneč	 233	900	032
 FIRMA WAMPI  
 – Nad	Závodištěm	2,	Praha	5	 257	940	553
 INWER NÁŘADÍ 
 – 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 ZAHRADNÍ TECHNIKA    
	 –	Nouzovská	21,	Senomaty	 737	181	701
Slaný ING. MILOSLAV ŠÍPAL – Libovice	68	 777	037	641
Uhlířské Janovice ARIBOR – Kolínská	670	 604	320	363
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	
	 LUKÁŠ KOHOUT –	Za	Jitonou	19	 603	594	475
Chlum u Třeboně HAUSEROVÁ MARCELA –	Hamr	155	 603	526	356			
Jindřichův Hradec ELSUN	–	Budíškovice	8	 384	495	128	
	 PROTECHNIKA	–	Jarošovská	743/II	 737	276	722
Milevsko TIMBERSPORT OBCHOD MARTIN KOMÁREK 
 –	5.	května	110	 733	517	190
Písek	 ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL    
 	–	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    
 	–	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	–	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	 Jindřich Hnidák	–	Plaská	555	 725	549	585

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

Kralovice AGRIIMPORT	–	Havlíčkova	236	 373	312	174

Plzeň AGRIIMPORT	–	Nade	Mží	2	 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	–	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

Litvínov MICROCONSULT	–	Ukrajinská	980	(u	Tesca)	 777	747	622

Louny SECOM	–	Husova	1707	 777	320	786

Lovosice JIŘÍ BOUČEK	–	Staré	3,	Třebívlice	 416	596	194

Roudnice n. Labem 2KR	–	Žižkova	771	 416	831	000

Teplice MOJEPILA	–	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	 602	101	727	
	 	 602	713	955

Jablonec n. Nisou A - PARTNER	–	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

Nový Bor   ZUBR STROJE A NÁŘADÍ		
–	Revoluční	184,	Arnultovice		 774	138	889

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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Najděte rozdíly
Přejeme všem našim čtenářům a uživatelům 
přístrojů STIHL příjemně strávené letní dny, 
ať už v přírodě nebo v dílně či při jiné pra-
covní činnosti.

Najdete-li na dvou fotografiích osm roz-
dílů, zašlete nám své řešení do konce čer-
vence na níže uvedenou adresu. Tři výherci 
získají pracovní opasek na nářadí STIHL:

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

Přejeme hodně štěstí!

STIHL magazín Léto 2018
Vydává: Andreas STIHL, spol. s r. o. 
Chrlická 753, 664 42 Modřice

Vychází v červnu 2018. 
Náklad 10 000 ks. 
NEPRODEJNÉ!

Grafické 
zpracování: 
Atelier KupKA

SOUTĚŽ

Výherci ze zimního 
vydání magazínu

Pracovní opasek na nářadí STIHL jako výhru 
ze zimního kvízu zasíláme těmto třem vylo-
sovaným řešitelům.

J. Šrámek, Kaplice
E. Slunečková, Malšice
L. Štefanský, Pardubice

Blahopřejeme!

Správné řešení kvízu 
z jarního vydání 
STIHL magazínu:



	 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 AGROMAK ND.  
 – Lidická	155,	Jeneč	 233	900	032
 FIRMA WAMPI  
 – Nad	Závodištěm	2,	Praha	5	 257	940	553
 INWER NÁŘADÍ 
 – 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 ZAHRADNÍ TECHNIKA    
	 –	Nouzovská	21,	Senomaty	 737	181	701
Slaný ING. MILOSLAV ŠÍPAL – Libovice	68	 777	037	641
Uhlířské Janovice ARIBOR – Kolínská	670	 604	320	363
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	
	 LUKÁŠ KOHOUT –	Za	Jitonou	19	 603	594	475
Chlum u Třeboně HAUSEROVÁ MARCELA –	Hamr	155	 603	526	356			
Jindřichův Hradec ELSUN	–	Budíškovice	8	 384	495	128	
	 PROTECHNIKA	–	Jarošovská	743/II	 737	276	722
Milevsko TIMBERSPORT OBCHOD MARTIN KOMÁREK 
 –	5.	května	110	 733	517	190
Písek	 ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL    
 	–	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    
 	–	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	–	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	 Jindřich Hnidák	–	Plaská	555	 725	549	585

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

Kralovice AGRIIMPORT	–	Havlíčkova	236	 373	312	174

Plzeň AGRIIMPORT	–	Nade	Mží	2	 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	–	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

Litvínov MICROCONSULT	–	Ukrajinská	980	(u	Tesca)	 777	747	622

Louny SECOM	–	Husova	1707	 777	320	786

Lovosice JIŘÍ BOUČEK	–	Staré	3,	Třebívlice	 416	596	194

Roudnice n. Labem 2KR	–	Žižkova	771	 416	831	000

Teplice MOJEPILA	–	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	 602	101	727	
	 	 602	713	955

Jablonec n. Nisou A - PARTNER	–	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

Nový Bor   ZUBR STROJE A NÁŘADÍ		
–	Revoluční	184,	Arnultovice		 774	138	889

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

Nový Bydžov ZAHRADNÍ CENTRUM KAREL HATÁK		
	 –	Tř.	B.	Smetany	1645	 603	171	114	

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

Rohovládova Bělá TOP CENTRUM CZ s.r.o. – Rohovládova	Bělá	91	 466	921	292

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	–	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

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	 731	102	019

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	–	tř.	1.	máje	2074	 581	604	962

Konice MICHAL DLOUHÝ	–	Smetanova	53	 722	744	267

Litovel VLADISLAV VOŘÍŠEK	–	Příčná	1270	 585	343	565

Olomouc WALD & GARTEN  	–	Dolní	Novosadská	33	 585	433	240	
	 WALD & GARTEN  	–	Hodolanská	(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	–	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  WALD & GARTEN  	–	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	
	 GARTEKO	–	Merhautova	209	 549	246	442	
 HANOL	–	Jihlavská	7	 547	241	329	
 ŽELEZÁŘSTVÍ OLDŘICH BARTÁK  
	 –	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	 605	551	562

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	
Valašské Meziříčí	 POLÁČEK P+M –	Nádražní	105	 731	444	396

Vizovice STRAKA TECHNIK	–	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 ZAHRADNÍ STROJE FOLDYNA	–	Čeladná	710/11	 	723	934	215

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

Frýdek-Místek NEJMARKET	–	Příborská	1000	 558	645	969

Fulnek JAKUPET	–		Jerlochovice	166	 604	711	818

Hlučín CHLEBIŠ	–	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	
	 –	Malostranská	40,	Šenov	u	Nového	Jičína	 606	610	000

Ostrava	 NEJMARKET	–	Novoveská	101/27	 773	779	073 
 PARKSERVIS MAREŠ	–	Na	Honech	16,	Hrabová	 602	750	676

Těrlicko MINIAGROSERVIS	–	Dlouhá	313	 596	423	464

Třinec KAREL TUROŇ	–	Oldřichovice	164	 737	363	306
Stav	k	1.	6.	2018
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