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Nová řada tlakových čističů STIHL je výsled-
kem vlastního vývoje firmy. Kompaktní pří-
stroje RE 100, RE 110, RE 120 a RE 130 PLUS se 
vyznačují atraktivním a moderním designem 
a vysokou spolehlivostí. Tichý indukční motor 
poskytuje dostatek výkonu pro každé použití 
a samotné čerpadlo je vyrobeno z vysoce kva-
litních materiálů. Díky tomu mohou nové tla-
kové čističe STIHL sloužit po dlouhou dobu 
k nejvyšší spokojenosti uživatele.

Účinek tlakového čističe spočívá 
v proudu vody vrhaném pod vysokým tlakem 
proti znečištěnému povrchu. Základními 

Nová kompaktní řada tlakových čističů STIHL

Naprostá všestrannost
Dobře odvedená práce přináší uspokojení. Obzvlášť pokud nebyla náročná 
a její výsledek je vidět. Čištění domu, bazénu, zahrady nebo automobilu je 
hračka, pokud máte vedle sebe nový tlakový čistič STIHL. Ke snadnému 
používání přispívají chytře vymyšlené detaily a ergonomický design. 
Přednosti nové řady tlakových čističů STIHL jednoznačně ocení uživatel 
požadující vysokou kvalitu přístrojů, se kterými pracuje.

ProdukTy

STIHL RE 100 STIHL RE 120 STIHL RE 130 PLUS
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parametry proto jsou tlak a množství vody, 
jakým je přístroj schopen působit na čiš-
těnou plochu. Tlakové čističe STIHL jsou 
schopné dodat 440 až 500 litrů vody 
za hodinu. Pracovní tlak lze plynule seřídit 
od 10 až do 135 barů (u modelu RE 130 
PLUS) a přizpůsobit ho tak na různé druhy 
povrchů. Uživatel si může vybrat mezi seři-
ditelnou plošnou tryskou a nově vyvinutou 
rotační tryskou s výrazně zvýšeným čisticím 
účinkem. Rotační bodový paprsek propojuje 
výhody bodového paprsku a plošné trysky 
a je vhodný pro čištění houževnatých nečis-
tot na větších plochách.

Propojení mezi vysokotlakou hadicí a pis-
tolí s tryskou usnadňuje a zrychluje rychlo-
upínací systém, který rovněž zabraňuje zkrou-
cení tlakové hadice. Čističe RE 110, 120 a 130 
PLUS jsou vybaveny stejným rychloupínacím 
systémem i pro připojení vysokotlaké hadice 
k samotnému přístroji. Pro dokonalé vyčiš-
tění velkých ploch zdí nebo bazénů je možné 
čističe doplnit o prodloužení stříkací trubky 
v délce 410 mm anebo o dvě varianty zahnuté 
stříkací trubky v délce 470 nebo 1080 mm.

Všechny nové tlakové čističe STIHL jsou 
sériově vybaveny sadou pro aplikaci čisticího 
prostředku. V základní výbavě modelů RE 
120 a RE 130 PLUS je tato sada s dávkovacím 

systémem. Oba jmenované přístroje jsou 
také vybaveny vysokotlakou hadicí vyztuže-
nou ocelovou pleteninou, která je vhodná 
pro intenzivnější nasazení v náročnějších 
podmínkách. STIHL RE 130 PLUS má navíc 
pro vysokotlakou hadici navíjecí buben, 
který slouží k jejímu bezpečnému a snad-
nému uložení.

U čističů RE 110, 120 a 130 PLUS jsou 
přívodní elektrický kabel a trysky uloženy 
a dobře chráněny v boční uzavíratelné 
schránce. Přívodní kabel lze velmi úsporně 
uložit za pomoci dvou držáků. Horní oran-
žový držák je otočný a díky němu můžeme 
přívodní kabel velmi rychle a snadno 
sejmout. Na přístroj lze přímo uložit násle-
dující příslušenství: čisticí set (dvě trysky 
a kartáč), kazetu s textilní napájecí hadicí 
a rotační kartáč.

Díky robustní rukojeti umístěné na zadní 
straně přístroje je možné tlakový čistič STIHL 
komfortně transportovat. Přispívají k tomu 
také velká kola zabudovaného podvozku, 
která zaručují snadnou přepravu i při zdolá-
vání schodů. Modely RE 110, 120 a 130 PLUS 
mají rukojeť teleskopickou a kompaktní pří-
stroje tak lze i snadno skladovat nebo převá-
žet v zavazadlovém prostoru automobilu. Pro 
snadné zvedání, přenášení nebo nakládání 

Technická data  RE 100 RE 110 RE 120 RE 130 PLUS

Max. tlak [bar] 120 120 140 150
Pracovní tlak [bar] 10-110 10-110 10-125 10-135
Množství vody (QIEC / QMAX) [l/h] 380 / 440 380 / 440 400 / 500 420 / 500
Příkon [kW] 1,7 1,7 2,1 2,3
Otáčky [min-1] 2.850 2.850 2.850 2.850
Max. teplota vody [°C] 40 40 60 60
Boční schránka (s tryskami a přívodním kabelem)  ✓	 ✓	 ✓
Průměr kol [mm] 140 150 175 175
Hliníková teleskopická rukojeť   ✓	 ✓	 ✓
Délka vysokotlaké hadice [m] 6 7 8 9
Délka stříkací pistole [cm] 90 107 107 107

tlakového čističe jsou všechny přístroje 
na své přední straně dole vybaveny druhou 
rukojetí.

Tlakové čističe STIHL RE 100, RE 110, RE 
120 a RE 130 PLUS umožňují spolehlivě zba-
vit nečistot zahradní nábytek, automobil, zeď 
nebo terasu. Každý si může vybrat přístroj 
odpovídající svými parametry požadova-
nému úkolu. Jako u všech ostatních výrobků 
značky STIHL spočívá jejich kvalita v uživa-
telském komfortu, bezpečnosti a brilantním 
výsledku práce.

ProdukTy
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Pan Vladislav Voříšek pracoval od roku 
1957 v opravárenské dílně lesního závodu 
v Litovli. Na ponku tak měl první české 
motorové pily JMP, ale i STIHL BLK nebo 
STIHL Contra. Motorové pily různých zna-
ček i další techniku pan Voříšek v podnikové 
dílně opravoval až do důchodu.

Povídat si s vrstevníky na lavičce v parku 
ale dlouho nevydržel a vrátil se k tomu, co 
dělal celý život. Na začátku devadesátých let 
začal doma v garáži opravovat motorové pily. 
Uměl spravit ledacos, a tak neměl o zákaz-
níky nouzi. Mezitím zkrachovala městská 
teplárenská společnost, ve které pracoval 

jeho syn Aleš, a zcela přirozeně se přidal 
k otci v jeho úspěšném podnikání. Nezůstalo 
však jen u oprav. Voříškovi začali prodávat 
i novou techniku a z garáže se v roce 1999 
přestěhovali do svého prvního obchodu.

Na prodej tehdy byly dvě motorové 
pily, jedna sekačka, tři lahve oleje, žací 
struna a dva pilové řetězy. První tržba 
činila 312 korun za dvě lahve oleje a blistr 
s žací strunou. Zákazníky tehdy byli téměř 
výhradně profesionální dřevorubci, kterých 
v místním lesnatém kraji pracovalo hodně. 

rodINNá fIrma

Třetí generace 
se značkou STIHL
Úspěch značky STIHL závisí v konečném důsledku na spokojenosti 
zákazníků. Prodej a servis produktů firmy proto probíhá výhradně 
prostřednictvím autorizovaných prodejců. Zcela v duchu rodinné tradice 
firmy STIHL se v Litovli o zákazníky stará již vnuk zakladatele firmy 
Vladislava Voříška.

PředSTavujeme

Po čtyři roky pracoval pan Vladislav Voříšek 
na stavbě nového domu

V červnu 2004 proletělo Litovlí a okolím 
tornádo. Vítr o rychlosti 250 až 330 km/h bral 
všechno, co mu stálo v cestě. Celkové škody 
se vyšplhaly nad 100 milionů korun. Tornádo 
postihlo i nový dům Voříškových, kde strhlo 
část střechy. Na snímku je vidět vstupní dveře 
proražené okapem sousedního domu
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Firma se úspěšně rozrůstala a za něja-
kou dobu jí nestačily ani další o něco větší 
obchodní prostory. Když přišla nabídka 
na volné stavební místo v průmyslové zóně, 
Voříškovi neváhali. „Původně tu byla louka, 
kterou pravidelně zaplavovala voda a jako 
děcka jsme sem v zimě chodili bruslit. Museli 
jsme sem dovézt přes sto tatrovek, abychom to 
vyrovnali. Nějaké peníze jsme vydělali, něco 
jsme měli našetřeno, ale na všechno by ty peníze 
nestačily. Budovali jsme to čtyři roky a spoustu 
práce jsem udělal sám. Zdil jsem, nahazoval 
omítky, dělal dřevěné obložení… Když to dneska 
vidím, tak bych to chtěl zbourat a postavit 
znovu, kolik chyb jsem na tom udělal. Někde to 
mělo být větší a ledacos bych udělal jinak,“ říká 
dnes pan Voříšek. 

Nová prodejna s patřičným zázemím byla 
otevřena na Velikonoce v roce 2005. Nabízí 
téměř úplný sortiment značky a často je uvá-
děna jako vzor, jak má zastoupení značky 
STIHL vypadat. Prodejnu si oblíbili i zákaz-
níci ze vzdálenějších míst, protože mají jis-
totu, že zde naleznou, co potřebují. Jen výji-
mečně se stane, že musí zákazník počkat 
jeden dva dny, než je požadovaný kus dodán 
z centrálního skladu.

Největší zájem je v Litovli o křovinořezy 
a motorové pily. V celkovém počtu lehce 
převažují zákazníci nakupující přístroj pro 
domácí využití. Z původních profesionál-
ních dřevorubců dnes zbývá sotva polovina. 
Spolehlivě funguje doporučení spokojených 
zákazníků. Podle Aleše Voříška jsou zákaz-
níci také zkušenější. Mnohem více se zajímají 
o konstrukční detaily, poté co si koupili něja-
kou zahradní techniku v supermarketu, pod-
stoupili martyrium se zajištěním opravy a již 
takový přístroj v žádném případě nechtějí. 

Noví zákazníci se objeví po vyhlášení jar-
ních a podzimních slevových akcí. Poslední 
dva roky jich čím dál více přichází pro aku-
mulátorové přístroje. „Ta robotická sekačka, 
to je fantazie. Počáteční investice je sice vysoká, 
ale když spočítám čas, pohonné hmoty a hlavně 
kvalitu trávníku, tak se tomu žádná běžná 
sekačka nevyrovná. Máme dokonce zákazníka, 
kterému jsme kdysi prodali traktor VIKING, ale 
teď chce raději robotickou sekačku.“

Podnikání Voříškových nebylo jen ces-
tou od jednoho úspěchu ke druhému. 
Museli se vyrovnat s následky tornáda 
v roce 2004 anebo s činností podvodníků, 
kteří zmizeli bez placení a dodnes jim dluží 
za odebrané zboží. Jejich obchod také již 
sedmkrát navštívili zloději. „Policie přišla 
a radila nám, ať to svážeme řetězem, a když 
nás vykradli, řekli, že jsme jim to usnadnili, 
protože to sebrali naráz všechno. Pak prý: dejte 
mříže až za okno. Měli jsme lepené sklo, ale 
ten zloděj vysekal sekerou díru, zapřáhl mříž 
za auto a vytrhl to celé ven. Asi nejkurióznější 
bylo, když dostala policie tip, že nás mají 
vykrást. Přijeli technici, namontovali všude 

čidla napojená na alarm přímo na policii 
a za dva dny nás stejně vykradli,“ vzpomíná 
Aleš Voříšek.

Od roku 2011 se o servis stará David 
Voříšek, odborník na elektroniku a vnuk 
zakladatele firmy. Většinu práce zvládají 
pánové ve dvou, ale na jaře před hlavní sezó-
nou je ještě dost práce i pro Voříška seniora. 
Věnuje se například předsezónní prohlídce 
křovinořezů, výměnám oleje apod. Pokud 
se to však týká elektroniky, nechává již 
práci na vnukovi Davidovi. „V dnešní době je 
všechno přeplněné elektronikou a to už pro mne 
není. Všechno už dělá vnuk. Je fakt šikovnej 
a mám z něho radost.“

PředSTavujeme

Pan Vladislav Voříšek jezdil v letech 1966 až 1971 mistrovství republiky v silničních 
motocyklových závodech. Na vlastnoručně připravovaných motocyklech značek ČZ, MZ a Ravo 
patřil po několik let mezi špičkové jezdce mistrovství republiky a v kategoriích 175 a 125 ccm 
končil pravidelně mezi prvními deseti v celkovém pořadí. Celkem startoval asi v 90 závodech, 
z nichž 38krát stál na stupních vítězů. Na snímku je s motocyklem ČZ, na kterém závodil 
v polovině šedesátých let a dostal ho zpět darem k sedmdesátinám

David Voříšek, špic Viki, Vladislav Voříšek a Aleš Voříšek

Vladislav Voříšek v nově otevřené prodejně
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Ještě horší je, když jde o plochy, které se 
v předešlých letech neudržovaly vůbec. 
Potom se mění druhová skladba. Sečení 
ztíží zvláště měkké trávy (třtina) a popí-
navé rostliny (svlačec). Pravidelným seká-
ním se většinou druhová skladba opět 
srovná. Trávy na louce běžně zastoupené 
(bojínek, kostřava) mají slabá tvrdší stébla 
a sečou se velmi dobře.

Nicméně stává se, že sekání včas nestih-
neme nebo z nějakého důvodu zkulturňujeme 
neudržovaný porost a musíme si s tím poradit. 
Pokud vlastníte křovinořez STIHL, máte pro 
tento účel nejvhodnější techniku. Tedy, křovi-
nořezem nemyslím slabší strunové vyžínače. 
Je vhodné, aby křovinořez utáhl trojzubý nůž. 
Pan ing. Kosička ve zmíněném článku doporu-
čil trojzubý nůž jako vhodný nástroj pro tento 
účel a věnoval se především tomu, jak má 
být nabroušen. S tím nezbývá než souhlasit. 
Trojzubý nůž je velmi výkonný a univerzální 
nástroj, kterým se dá dosáhnout velmi pěkně 
posečeného trávníku, ale dá se s ním zvlád-
nout zanedbaný porost dokonce i s nálety 
dřevin. Ostření nástroje je popsáno v návo-
dech i ve zmíněném článku. Chtěl bych pouze 
zopakovat to, na co někteří uživatelé zapomí-
nají. Nástroj je třeba brousit podle šablony 
na obalu. Tím se dosáhne jednak správného 
tvaru, ale především toho, že jsou všechny 
zuby stejné a nástroj je vyvážený. Při nedodr-
žení této zásady se značně zvýší vibrace.

Trojzubý nůž je pro tento účel jistě nej-
vhodnější nástroj, snad jen pokud se v trávě 
nachází větší množství předmětů, které 
by mohly nástroj poškodit (kamení, suť, 
kovové předměty), můžeme použít žací 
hlavu PolyCut. Problém můžeme také vyře-
šit použitím zbroušeného nástroje na konci 
životnosti, jehož případné poškození by nám 
nezpůsobilo velkou ztrátu, a také technikou 
sečení (nástroje jsou z velmi kvalitní oceli 
a většinou dojde jen ke ztupení). O tom dále.

Pokud mluvíme o travním porostu na lou-
kách nebo nějakých nevyužitých plochách, 
je vhodné, aby se takové porosty posekaly 
alespoň dvakrát ročně – poprvé někdy 
na přelomu května a června a podruhé 
v srpnu (pochopitelně podle nadmořské 
výšky a dalších vlastností stanoviště). 
Pokud se tráva neposeče, stonky jsou hou-
ževnatější a navíc začíná znovu podrůstat. 

jak zacházet s křovinořezem

Sekání zanedbaných 
travních porostů
Před několika lety (v Magazínu STIHL léto 2015) byl v technickém okénku 
dotaz, jak řešit zamotávání trávy do nástroje křovinořezu. Protože opět 
přichází čas, kdy je nesečená tráva již poněkud přerostlá, rád bych se 
k tomuto problému vrátil a nabídl zkušenosti z praxe.

PoradNa

Trojcípý vyžínací nůž Speciální nástroj pro vyžínání suché trávy
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K technice sečení začnu rozdílem oproti 
sečení strunou. Tam se dá postupovat více-
méně libovolně. Při použití trojzubého nože 
(i hlavy PolyCup) sečeme tahy zprava doleva. 
Tráva se při tom shrnuje do řádku. Tah 
vpravo je naprázdno (i tak platí zásada, že 
sečeme na plný plyn). Můžeme přitom doséct 
strniště. Pokud jsou v porostu předměty, 
které by mohly nástroj poškodit, můžeme 
nechávat vyšší strniště a při tahu zpět je 
doséct. Z uvedeného vyplývá, že je třeba 
postupovat jedním směrem. Když dojdeme 
na kraj, vrátíme se opět na začátek (podobně 
jako s kosou) a začneme druhý řádek. Jak 
mají být řádky nasměrovány? Mně se nejlépe 
seče po spádnici z kopce dolů, ale je možné 
zvolit i jiný postup.

Pokud je tráva polehlá, je nejlépe postupo-
vat po směru, kterým je polehlá, anebo tak, 
že směřuje doleva. Znamená to, že nástroj 

se tak dostane do spodní části stonků, aniž 
bychom naráželi na vyšší vrstvy porostu.

A nyní k samotnému problému zamotá-
vání. Pokud máme vhodný a ostrý nástroj, 
záleží na technice sečení. Dochází-li k zamo-
távání, je třeba zpomalit postup (brát menší 
vrstvy) a případně i zpomalit pracovní tahy. 
Je-li porost vysoký, je vhodné i zmenšit šířku 
řádku. Po několika minutách jistě najdeme 
vhodnou rychlost. Jestli přesto občas k zamo-
távání dojde, vypneme motor a zamotanou 
trávu hned odstraníme. Podle mých zkuše-
ností těžko najdete porost, který by křovino-
řez STIHL nezdolal.

Závěrem ještě několik doporučení 
k výbavě. Často vídám, že se s křovinořezem 
pracuje v plavkách a v „keckách“. Nebudu 
vypočítávat povinné vybavení. To najdete 
v návodu. Pokud chce být někdo popálen 
od kopřiv a poškrábán od trní, je to otázka 

vkusu. Hazard je ale zanedbávání ochrany 
očí. Ve zmíněném článku se uvádí obvodová 
rychlost nástroje a jistě nemusím popiso-
vat, jak nepříjemné je, když kamínek, který 
od něj odlétne, zasáhne vaše oko. Za velmi 
důležitou považuji také dobrou obuv, která 
má nejen chránit nohu, ale musí zaručit, 
aby neklouzala. K tomu bych doporučil 
dvě věci, jež nejsou tak zásadní, ale při 
dlouhodobé práci jsou jistě důležité. První 
je ochrana sluchu. Ta se dá vyřešit molita-
novými tampónky cca za 5 Kč. Druhá věc 
hodná doporučení je ochrana rukou proti 
vibracím. Doporučuji pořízení antivibrač-
ních rukavic STIHL. Dají se koupit za pří-
znivou cenu a vzhledem k dlouhé životnosti 
nakonec vyjdou nejlevněji. A práce s nimi je 
mnohem komfortnější.

Miloš Dědič

PoradNa



Hmotnost
[kg]

Energie
[Wh]

Doporučená 
cena

0,8 76 AP 100 2.990
1,3 151 AP 200 3.990
1,7 227 AP 300 4.990
6,5 916 AR 2000 24.190

Akumulátory PRO

Hmotnost
[kg]

Energie
[Wh]

Doporučená 
cena

0,8 59 AK 10 1.890
1,2 118 AK 20 2.790
1,3 187 AK 30 3.590

Akumulátory COMPACT

Doporučená 
cena

AL 101 1.190
AL 300 (rychlonabíječka) 2.190
AL 500 (rychlonabíječka) 3.690

Nabíječky

Váš autorizovaný prodejce:

www.stihl.cz

Akumulátorová technika

Akusystém
Jm. napětí
akumul. [V]

Hmotnost
[kg]

Doporučená 
cena

PRO 36 3,92) TSA 230 11.990
1)

Akumulátorový rozbušovací stroj

1) Cena bez akumulátoru a nabíječky 
2) Hmotnost bez akumulátoru 
3) Hmotnost bez akumulátoru a závěsných popruhů 

4) Hmotnost s akumulátorem bez nabíječky 
* prodloužené nůžky 
** sadařské nůžky

Akusystém
Jm.napětí

akumul. [V]
Hmotnost

[kg]
Doporučená 

cena

Integrovaná
baterie 18 2,3 FSA 45 3.390

COMPACT 36 2,52) FSA 56 3.890
1)

COMPACT 36 3,34) FSA 56 + AK 10 + AL 101 5.890
PRO 36 2,72) FSA 65 5.990

1)

PRO 36 2,82) FSA 85 6.290
1)

PRO 36 3,22) FSA 90 9.790
1)

PRO 36 4,52) FSA 130 12.990
1)

Akumulátorové vyžínače

Akusystém
Jm. napětí
akumul. [V]

Hmotnost
[kg]

Doporučená 
cena

10,8 0,6 HSA 25 3.290
Integrovaná

baterie 18 2,3 HSA 45 3.390
COMPACT 36 2,92) HSA 56 4.690

1)

COMPACT 36 3,74) HSA 56 + AK 10 + AL 101 6.590
PRO 36 3,12) HSA 66 6.990

1)

PRO 36 3,32) HSA 86 7.490
1)

PRO 36 4,42) HSA 94 R 15.490
1)

PRO 36 3,92) HSA 94 T 13.690
1)

PRO 36 3,52) HLA 65 * 9.690
1)

PRO 36 4,42) HLA 85 * 11.990
1)

PRO 36 0,753) ASA 65 ** 39.890
1)

PRO 36 0,983) ASA 85 ** 43.490
1)

Akumulátorové zahradní nůžky

Akusystém
Jm. napětí
akumul. [V]

Hmotnost
[kg]

Doporučená 
cena

COMPACT 36 2,52) MSA 120 C-BQ 5.890
1)

COMPACT 36 3,74) MSA 120 C-BQ 
+ AK 20 + AL 101

8.190

COMPACT 36 2,62) MSA 140 C-BQ 6.790
1)

COMPACT 36 3,94) MSA 140 C-BQ 
+ AK 30 + AL 101

9.490

PRO 36 3,22) MSA 160 C-BQ 7.990
1)

PRO 36 3,32) MSA 200 C-BQ 9.690
1)

PRO 36 2,12) MSA 161 T 10.390
1)

PRO 36 3,82) HTA 65 12.790
1)

PRO 36 4,92) HTA 85 15.290
1)

Akumulátorové pily

Akusystém
Jm. napětí
akumul. [V]

Šířka 
sekání
[cm]

Doporučená /  
akční cena

COMPACT 36 33 RMA 235 5.490
1)

COMPACT 36 33 RMA 235 + AK 20 + AL 101 8.490
COMPACT 36 37 RMA 339 11.290

1)

COMPACT 36 37 RMA 339 + AK 20 + AL 101 15.190
COMPACT 36 37 RMA 339 C 12.990

1)

COMPACT 36 37 RMA 339 C + AK 30 + AL 101 17.490
PRO 36 41 RMA 443 12.990

1)

PRO 36 41 RMA 443 + AP 200 + AL 101 17.690
PRO 36 41 RMA 443 C 14.790

1)

PRO 36 41 RMA 443 C + AP 200 + AL 101 19.490
PRO 36 41 RMA 443 TC 16.590

1)

PRO 36 41 RMA 443 TC + AP 200 + AL 101 21.290
PRO 36 46 RMA 448 TC 17.390

1)

PRO 36 46 RMA 448 TC + AP 300 + AL 300 23.290

Akumulátorové zahradní sekačky

Zveřejněné ceny jsou doporučené a jsou uvedeny v Kč včetně 21% DPH. Z údajů v tomto letáku nelze vyvozovat žádné nároky.

Akusystém
Jm. napětí
akumul. [V]

Hmotnost
[kg]

Doporučená /  
akční cena

Integrovaná
baterie 18 2,0 BGA 45 3.390

COMPACT 36 2,12) BGA 56 3.690
1)

COMPACT 36 3,34) BGA 56  + AK 20 + AL 101 6.390
PRO 36 3,22) BGA 85 5.790

1)

PRO 36 2,52) BGA 100 10.190
1)

Akumulátorové foukače

SLEVA 700

SLEVA 1.300

SLEVA 1.800

SLEVA 2.500

Akusystém
Jm. napětí
akumul. [V]

Hmotnost
[kg]

Doporučená 
cena

PRO 36 3,22) KMA 130 R 10.890
1)

Akumulátorový KombiSystém

Už i medvědi
vědí.

PODZIMNÍ AKCE 

15. 9. – 30. 11. 2018
Chcete vědět více? www.stihl.cz
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přitahuje do Františkova návštěvníky z širo-
kého okolí. Po celý týden mají jedinečnou 
možnost zhlédnout obratnost a zručnost dře-
vosochařů při práci s motorovou pilou (vět-
šina používá značku STIHL) nebo kovářů. 

Návštěvníky lákají i další akce – divadelní 
představení místních ochotnických spolků, 
koncerty nebo ukázky tradičních řemesel, 
jako je košíkářství, korálkářství, tkalcovství 
nebo výroba keramiky. Letos si práci řezbářů 
a kovářů přišlo každý den prohlédnout přes 
tisíc lidí.

Sochy, které během akce vzniknou, je 
možné spatřit na mnoha místech v okolí 
a dokonce i u pramene Labe. Většina z nich 
je volně rozmístěna po františkovském údolí 
podél místních cest a komunikací.

Pořadatelkou akce je paní Jana Brožová: 
„Mnoho let jsme pořádali na začátku prázdnin 
setkání řezbářů a ke konci prázdnin setkání 
kovářů, ale před třemi lety jsme se rozhodli 
obě akce spojit. Proto ten název Dřevo-socho-
kování. Původním impulzem uspořádat něja-
kou akci bylo zatraktivnit údolí Františkova pro 
turisty z okolních horských středisek. Na dopo-
ručení sochaře Ivana Šmída jsme tehdy pozvali 
několik dalších výtvarníků, a protože všichni 
používali pily STIHL, navázali jsme spolupráci 
i s panem Cermanem (autorizovaný prodejce 
ze Studence). Mysleli jsme si, že to skončí hned 
tou první akcí, ale už to děláme třináct let 
a výtvarníci se nám hlásí sami. Letos u nás tvoří 
deset sochařů a čtyři kováři. Všude po okolí 
Františkova jsou dnes sochy, které zde vznikly.“

Od roku 2005 se pravidelně první týden v čer-
venci v areálu Starého kravína koná setkání 
sochařů a řezbářů a několik let i kovářů pod 
názvem Dřevo-socho-kování. Úspěšná akce 
doprovázená bohatým kulturním programem 

dřevo-socho-kování
Osada Františkov leží v malebném krkonošském údolí obklopeném lesy. 
Kromě řady typických krkonošských chalup stojí v centru obce Muzeum 
a galerie Starý kravín, kde se pravidelně konají prodejní výstavy různých 
výtvarníků. Muzeum vystavuje starou hasičskou techniku, dobové 
zemědělské stroje a vybavení domácnosti.

Iveta Sadecká jezdí do Františkova pravidelně 
každý rok: „Můj kamarád Ivan Šmíd mi zavolal, 

když dával dohromady hned první ročník, 

a od té doby jsem tady zdomácněla. Moje 

letošní práce je inspirovaná vodou, která je 

pro nás stále cennější. Mám tu kapku vody, 

ve které jsou ukryté všechny její pohyby, celý 

koloběh. Je tu kapka, oceánská vlna i taková 

ta turbulence, kterou se ta kapka dostane 

do nebe a tady zase padá dolů.“

Václav Studnička vyřezal traktor: „Jsem farmář a mám blízko k technice, tak jsem vyřezal traktor. 

Je to něco mezi ,svoboďákem‘ a ,pětadvacítkou‘. Vyřezávání je můj koníček a pracuji přitom jenom 

se štilkama. Ke značce STIHL jsem se dostal vlastně úplnou náhodou. Svoji první motorovou pilu 

jsem totiž vyhrál v tombole. Byla to štilka a od té doby je ze mne nadšený štilák. Všechno kupuji 

od STIHLu. Jsem s tím spokojený, protože i ten výběr doplňků nikdo jiný nemá. Začal jsem pily 

STIHL i sbírat a od typu BLK z padesátých let až po ty moderní jich mám dohromady dvacet. Líbí 

se mi, že lze i na ty starší pily něco sehnat. Z akumulátorové pily jsem měl trochu obavy, protože 

v žádném obchodě mi nedovolili si s ní do něčeho říznout, tak jsem to riskl a jsem velmi spokojený. 

Už mám druhou. MSA 120 jsem přenechal kamarádovi a koupil jsem si MSA 140 se silnější 

baterkou. A v autě mám k tomu ještě vyžínač, a když už mám ty baterie, chtěl bych si koupit i ten 

plotostřih.“
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Vylézt na holý kmen vysoký přes 18 m 
trvalo držiteli stávajícího rekordu z roku 2012 
Brianu Bartowovi 12,28 sekundy. Držitelem 
rekordu v lezení na 27,5 m vysoký kmen 
je Stirling Hart, mimo jiné mistr Kanady 
ve STIHL Timbersports. V roce 2013 to zvládl 
za 18,3 sekundy. Závodníci používají oce-
lové stupačky, na vrcholu se musí dotknout 
značky a čas se jim měří, dokud jedna jejich 
noha nestojí zpět na zemi. Letošním vítězem 
se stal domácí Cassidy Scheer, který na 18 m 
vysoký kmen vylezl za 13,59 sekundy.

Oboustrannou sekerou se hází na terč 
ve vzdálenosti šesti metrů. Čím blíž středu se 
sekera zasekne, tím více bodů závodník zís-
kává. Nejlepším vrhačem seker se ukázal být 
Matt Cogar, který se jen o týden později stal 
již šestinásobným mistrem USA ve STIHL 
Timbersports Series.

Na letošním mistrovství se sešlo přes 
100 závodníků z celého světa a mezi nimi byl 
také Martin Komárek. Zúčastnil se disciplín, 
ke kterým má nejblíže, tedy sekání sekerou, 
řezání ruční pilou, tzv. Single buck a Hot saw. 
Dohromady s Lylem LeCaptainem si Martin 
vyzkoušel také řezání ruční pilou ve dvou, tzv. 
Double buck. Přestože se nezúčastnil všech 
disciplín, zajistil si vítězstvím v Single bucku 
a druhým místem ve Springboardu dostatek 
bodů na páté místo v celkovém pořadí.

Ve jmenovaných dřevorubeckých disci-
plínách se začalo závodit v devatenáctém 
století. Traduje se, že s tím začali dva dřevo-
rubci v Tasmánii roku 1870. Dřevo se tehdy 
splavovalo po řekách a často bylo třeba kmen 
dostat z nějaké tišiny zpět do proudu. Právě 
při této příležitosti se na kmen postavil dře-
vorubec a snažil se ho svýma nohama roz-
točit a „odkutálet“ pryč. Netrvalo dlouho 
a na kmen se postavili dva a zkoušeli, kdo 
vydrží na kmeni stát déle. 

Mnoho lidí si pod slovem dřevorubec 
představuje svalnatého vousáče, ale v dřevo-
rubeckých disciplínách dnes závodí mnoho 
žen a zejména v disciplínách na vodě dosa-
hují velmi dobrých výsledků. Letos byla nej-
lepší v kutálení kmene po vodě sedmnácti-
letá Livi Pappadopoulosová z Wisconsinu, 
která údajně před závodem trénovala tři 
až pět hodin každý den. Mezi muži vydržel 
na kmeni balancovat nejdéle Tanner Hallett. 
Pořadatelé letos připravili školu pro „log 
rolling“, kam se mohli přihlásit i diváci.

Sprintovat přes řadu po vodě plovoucích 
klád je neméně obtížné. Letos byl nejrychlej-
ším mužem Anthony Polentini s časem 13,48 
a těsně za ním Caleb Graves, který kmeny 
přeběhl za 13,61 sekundy. Nejrychlejší ženou 
se stala Meredith Ingbretsonová s časem 
14,47 sekundy.

americké dřevorubecké 
mistrovství
Ve dnech 19. až 21. července se v Haywardu ve státě Wisconsin konal 
již 59. ročník Lumberjack World Championships, tj. dřevorubeckého 
mistrovství světa. Přibližně dvanáct tisíc diváků sledovalo 21 závodních 
klání v tradičních dřevorubeckých disciplínách, mezi které v Americe patří 
i lezení po holém kmeni na čas, hod sekerou, přebíhání klád plovoucích 
po vodě a speciální souboj dvou závodníků na kmeni točícím se ve vodě, 
kterému se říká log rolling. Ti nejlepší z nich si mezi sebe rozdělili peněžité 
ceny v celkové výši 55 tisíc dolarů.

Caleb Graves ze Seymouru v Tennessee 
překonává klády v druhém nejlepším čase

Martin Komárek v kategorii Standing block

STIHL® TIMbERSPoRTS® SERIES
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Mistrovství Švýcarska
Již šestnáctý ročník mistrovství Švýcarska ve STIHL Timbersports se 
konal 16. a 17. června 2018 na březích překrásného jezera Brienz. 
Začalo se Springboardem a následoval Single buck, ve kterém Joel Fort 
jen o vlásek neustavil nový švýcarský rekord. V disciplíně Underhand 
Chop skončil obhájce mistrovského titulu Christoph Geissler až třetí 

a s tím byl velmi nespokojen. Při Standing Block Chop se mu však 
podařilo překonat o dvě setiny výkon Stephana Hübschera a první 
místo si pojistil bezchybným výkonem v Hot saw. Christoph Geissler se 
tak poosmé stal mistrem Švýcarska. „Poté co mi to ve včerejší kvalifikaci 
moc nešlo, jsem si nebyl jistý, jak mi to půjde dnes. Takže jsem teď šťastný, 
že se mi dnes nakonec podařilo obhájit titul,“ řekl Geissler. Stephan 
Hübscher obsadil druhé místo a třetí skončil Pirmin Gnädinger.

Mistrovství USA
Ve dnech 27. až 29. července 2018 se v Milwaukee konalo americké 
národní mistrovství ve STIHL Timbersports. Po vyrovnaném výkonu 
se novým mistrem USA stal již pošesté v řadě Matt Cogar. O sedm 
bodů za ním skončil na druhém místě Jason Lentz a třetí byl jen 

o jeden bod horší Matt Slingerland. Cogarovi se podařilo dosáhnout 
nejlepšího času v disciplíně Standing Chop a Underhand Chop, ale 
body ztratil při Stock saw. V této disciplíně byl naopak nejrychlejší 
Slingerland. Jason Lentz podával stejně vyrovnaný výkon jako Cogar, 
ale v konečném součtu bodů mu scházely body za Single buck, kde 
skončil až osmý.

Firma VIKING přejmenována na STIHL Tirol

Firma VIKING GmbH se sídlem v rakouském Langkampfenu byla 
od 1. července přejmenovaná na STIHL Tirol GmbH. Změna jména 
firmy je součástí postupného převedení všech zahradních motoro-
vých přístrojů vyráběných dosud pod značkou Viking pod značku 
STIHL. „Na počátku letošního roku jsme úspěšně převedli první 
zelené zahradní přístroje, kterými byly akumulátorové sekačky, 
na oranžové se značkou STIHL. Značka a nové jméno firmy STIHL 
Tirol GmbH jsou nyní v jednotném stylu,“ řekl výkonný ředi-
tel Dr. Bertram Kandziora. STIHL Group se zavázala, že všechny 
záruky, náhradní díly a servis produktů VIKING zůstane nezměněn. 
Továrna v Langkampfenu vyrábí značnou část akumulátorových 
a ostatních elektrických přístrojů a je důležitou součástí mezinárodní 

sítě výrobních podniků STIHL Group. Ředitel továrny Dr. Clemens 
Schaller k tomu poznamenal, že továrna v Langkampfenu byla 
nedávno rozšířena o nové prostory v hodnotě 22,8 milionu eur, aby 
byla schopná uspokojit rostoucí poptávku po zahradních přístrojích.
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Mistrovství Evropy ve stromolezení
Ve dnech 29. června a 1. července se v areálu zoologického parku ve francouzském Thoiry 
konalo mistrovství Evropy ve stromolezení. Po oba dny šplhaly teploty nad třicet stupňů a snad 
pouze v korunách vál lehký vánek. Po napínavém souboji se novým mistrem stal domácí 
borec Romain Chignardet před Belgičanem Fritsem Van der Werffem a Němcem Fabianem 
Weberem. Mezi ženami obhájila titul z loňského roku Josephine Hedgerová z Velké Británie. 
Z našich závodníků se nejlépe umístil David Sedlák na desátém místě. Jiří Voda skončil osm-
náctý a Martin Kott dvacátý šestý. David Sedlák přitom byl druhý ve výstupu po laně a Jiří Voda 
druhý ve výstupu do koruny, přičemž zkušený porotce, jakým je Mark Bridge, označil soutěžní 
strom vysoký 23 m za neobyčejně obtížný.

Nastupují noví šampióni
Na závodech pro mladé dřevorubce STIHL Timbersports Series 
v Německu zvítězil Jan Kamír junior. Závod se konal v Lichterfeldu, 
kdysi proslulém povrchovou těžbou uhlí a dnes po rekultivaci re-
kreačním areálem. V sobotu 21. července se v těchto prostorách, 
kterým stále dominuje obří rypadlo, uskutečnil závod nazvaný F60 
Rookie Cup 2018. Jan Kamír junior podal výborný výkon. Druhé 
místo ve Stock Saw, Uderhand Chop a Standing Block Chop koruno-
val vítězstvím v Single Buck výborným časem 10,70 sekundy.

V neděli 5. srpna se konalo britské mistrovství ve STIHL Timbersports 
Series, během kterého proběhl také závod nováčků pod názvem 
British BBC Countryfile Live Rookie Cup 2018. V krásném prostředí 
zámku Blenheim Palace se utkalo pět Britů, jeden Švýcar, jeden Švéd 
a jeden Čech. Tím byl Matyáš Klíma, syn našeho známého závodníka 
Leoše Klímy. Matyáš předvedl vyrovnaný výkon. Získal druhá místa 
v disciplínách Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck a pouze 
v Underhand Chop byl čtvrtý. V celkovém součtu bodů však z toho 
vyšlo první místo. Jeho čas ve Stock Saw 11,24 je navíc novým národ-
ním rekordem.

Mám doma malého dřevorubce, jmenuje se 
Viktor Novotka, jsou mu tři roky a v pro-
dejně pana Cermana ve Studenci je jako 
doma. Chodí tam s tatínkem nakupovat. 
S pozdravem 

Halina Novotková, Poniklá

Romain Chignardet, Frits Van der Werff a Fabian Weber na stupních 
vítězů při mistrovství Evropy ve stromolezení

Josephine Hedgerová se Sophií Valatovou a Erikou Luppiovou
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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

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	753/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 podzimní dny, ať už v přírodě nebo v dílně či při jiné pra-
covní činnosti. Najdete-li na dvou fotografiích osm rozdílů, zašlete 
nám své řešení do konce října na níže uvedenou adresu. Tři vyloso-
vaní získají set reklamních předmětů značky VIKING: zelené tričko 
vel. XL, propisku a přívěšek na klíče s žetonem do nákupního košíku:
Andreas STIHL, spol. s r. o., Chrlická 753, 664 42 Modřice.
Přejeme hodně štěstí!
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Chrlická 753, 664 42 Modřice

Vychází v září 2018. 
Náklad 10 000 ks. 
NeProdejNé!

Grafické 
zpracování: 
Atelier KupKA

SouTěž

výherci z letního vydání 
magazínu

Pracovní opasek na nářadí STIHL jako 
výhru z letního kvízu zasíláme těmto 
třem vylosovaným řešitelům.
Tereza Š., Telnice, jitka K., jemné,
Pavel Ch., Zlín
Blahopřejeme!

Správné řešení kvízu z letního 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

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	753/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	
 PRAKTIK MARKET	–	Olomoucká	2938/49a	 	601	371	145

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 KLAŠKOVÁ	–	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	 	737	838	044

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
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