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Muší váha v ringu motorových pil
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Velká většina arboristů, tedy odborníků na 
ošetřování stromů, má již dlouho v oblibě 

speciální pily pro ošetřování stromů STIHL MS 
192 T. Nová motorová pila STIHL MS 192 C 
byla zkonstruována na základě zkušeností 
s touto speciální pilou. Jedním z počátečních 
impulsů pro vývoj ještě lehčí motorové pily 
byla velká poptávka po malých přístrojích v Ja-
ponsku. Na oslavách patnáctiletého působení 
firmy STIHL v Japonsku konstatoval Hans 
Peter Stihl, že touto pilou firma daleko před-
běhla konkurenci a u japonských zákazníků se 
určitě dostane na přední místo v seznamu jejich 
přání.
Srdcem MS 192 je dvoudobý jednoválcový mo-
tor o výkonu 1,3 kW se čtyřmi kanály ve válci, 
které zajišťují lepší přípravu palivové směsi. Při 
optimálním spalování pohonných látek motor 
dosahuje vysoké účinnosti. Výsledkem je větší 
výkon při nižší spotřebě paliva a nepatrném 

zatížení životního prostředí. Setrvačník, spojka 
i válec jsou vyrobeny z velmi lehké slitiny. Vy-
lehčena byla i pětidílná kliková hřídel. Nízká 
hmotnost rotujících součástí zaručuje menší 
rotační síly a lepší akceleraci. Při pracovním 
nasazení musí každého nadchnout zrychlení, 
které ještě zvyšuje akcelerační čerpadlo na 
karburátoru a velký točivý moment v širokém 
rozsahu otáček.
Kdo při práci pilu často zvedá, ocení každý 
gram, o který se hmotnost stroje sníží. V tom je 
STIHL MS 192 C jedinečná, neboť zvláštním 
zbůsobem konstrukce bylo dosaženo hmotnosti 
pouhých 3,3 kg, což je mezi srovnatelnými stroji 
nejnižší hodnota. Stejně jako její větší kolegyně 
má i 192 průsvitné nádrže umožňující optickou 
kontrolu stavu paliva a oleje s uzávěry, na které 
není třeba používat nářadí.
MS 192 C je vybavena mnoha prvky výrazně 
usnadňujícími práci. Snadné spouštění bez 

trhavých pohybů umožňuje systém ErgoStart 
známý všem uživatelům motorových pil STIHL 
z jiných výrobků. Systém tlumí rázové špičky 
vznikající při spouštění pily. U motorové pily 
MS 192 C je tento systém inovován zabudo-
váním pomocné pružiny přímo do kladky 
startovacího lanka. V porovnání s předchozím 
provedením tohoto systému tak zůstává šířka 
pily téměř nezměněna. Kromě toho je k nastar-
tování potřeba jen třetina síly ve srovnání s tra-
dičním startováním.
Velmi prakticky je v krytu větráku umístěné 
ruční palivové čerpadlo. Usnadní start v pří-
padě, když nádrž včetně karburátoru byla „vy-
jetá do sucha“, a motor naskočí i za studena 
již po několika zataženích. Dalším vylepšením 
je usnadnění demontáže zapalovací svíčky. Ná-
strčka svíčky je opatřena hlubokým zářezem, 
do něhož lze vložit šroubovák kombinovaného 
klíče a nástrčku jím vypáčit.

NoVá motoroVá pila StiHl mS 192 C

mUŠÍ VáHa V riNgU motoroVýCH pil

Motorová pila STIHL MS 192 C nově definuje výraz lehká motorová 
pila. Díky své zvláštní konstrukci váží jen 3,3 kg, ale dosahuje slušného 
výkonu 1,3 kW. Kromě nízké váhy najde uživatel zalíbení v pokrokovém 
antivibračním systému nebo například ve snadném spouštění pomocí 
systému ErgoStart. Touto ultralehkou pilou STIHL potvrzuje své vedoucí 
postavení ve vývoji motorových pil. MS 192 C je k dostání u všech 
autorizovaných prodejců STIHL.
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Značným příspěvkem ke komfortní a přesné 
práci po delší dobu je antivibrační systém, 
který velmi účinně omezuje přenos chvění 
motoru a pilového řetězu na rukojeti. Mezi 
rukojetí a úrovní řezání je jen malá vzdá-
lenost, čímž je dána optimální rovnováha 
a manipulace se strojem. Sériově je pila vy-
bavena řetězem STIHL Picco Micro Mini 
3/8“ se sníženým sklonem ke zpětnému rázu 
a bočním napínáním řetězu, které omezuje 
možnost poranění o ostrý řetěz. Vhodné jsou 
pro pilu i 3/8“ řetězy Picco Micro a další 
novinka v nabídce firmy STIHL řetěz Picco 
Micro Comfort 3. Posledně jmenovaný řetěz 
má snížený sklon ke zpětnému rázu a při-
tom si zachovává vysoký řezný výkon.

Svými parametry se pila STIHL MS 192 C 
zařazuje mezi nejmenší motorové pily 
v nabídce firmy STIHL, dosahuje však 
lepší poměr výkonu na jednotku hmotnosti 
a naprosto nejnižší vibrace v přední i zadní 
rukojeti. Motor má objem 30,1 cm3, to 
je stejně jako motorová pila MS 170, ale 
novinka má lépe rozložen výkon do nižšího 
pásma otáček. V porovnání s MS 170 je 
pila o 0,9 kg lehčí. Nádržky na palivo i olej 
mají větší obsah.

Nová lehká pila je výzvou pro ostatní 
výrobce motorových pil, protože MS 192 C 
je nejlehčí pila na světě se standardním 
uspořádáním rukojetí. Především díky 
nízké hmotnosti a ergonomickému designu 
je ideálním pomocníkem při ošetřování 
stromů v zahradnictví a krajinářství, řezání 
palivového dříví a všech dalších prací 
kolem rodinného domu nebo pro stavební 
a tesařské práce. S karvingovou lištou se 

z této motorové pily stává ideální nástroj 
pro stále oblíbenější vyřezávání.

STIHL MS 200
Novinkou na českém trhu je od letoš-
ního jara o něco silnější motorová pila 
STIHL MS 200. Také její konstrukce 
vychází z oblíbené pily pro ošetřování 
stromů MS 200 T. Lehká profesionální 
pila je určena pro probírkové práce a od-
větvování.

Motorová pila STIHL MS 200 je vybavena 
motorem o obsahu 35,2 cm3 a při celkové 
hmotnosti 3,8 kg disponuje výkonem 
1,7 kW. Velmi dobrý poměr výkonu k hmot-
nosti a vynikající rozložení hmoty usnadňu-
jící výkyvy ji předurčuje zejména pro odvět-
vování. Svou hmotností patří mezi nejlehčí 
motorové pily STIHL MS 170 a MS 180, ale 
výkonové parametry ji řadí mezi plnohod-
notné pily pro profesionální nasazení.

Technická data STIHL MS 192 C
zdvihový objem 30,1 cm3

výkon 1,3 kW
hmotnost 3,3 kg
řezná délka 30 cm, 35 cm
hladina akustického výkonu 109 dB
objem palivové nádržky 0,27 l
objem olejové nádržky 0,22 l

Technická data STIHL MS 200 C
zdvihový objem 35,2 cm3

výkon 1,7 kW
hmotnost 3,8 kg
řezné ústrojí 35 cm, řetěz Picco Micro
hladina akustického výkonu 109 dB
objem palivové nádržky 0,37 l
objem olejové nádržky 0,24 l
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Jak vznikla firma Lespo?
Jaromír Hejmala (J. H.): Já jsem 

v oboru pracoval už od roku 1985 v servisu 
motorových pil v Tišnově. Byla to jedna ze 
tří opraven v republice, takže jsme opravo-
vali všechny druhy motorových pil, které se 
tehdy dostaly přes hranice. Tenkrát tam byl 
servis pro celou republiku, tedy i pro Sloven-
sko. Když si vzpomenu, co nám v Tišnově 
chodilo za pily k opravě. To by se dnes každý 
divil. Jednou nám přišel ze Slovenska dopis 
„… posílám vám pilku štilku-homelitku-sach-
sdolmar...“ a druhý den přišel balík v krabici 
jako od ledničky. Nahoře ležely dvě lahve 
slivovice a uzený sýr, a když jsem rozbaloval 
papíry, vykoukl na mě výfuk z pionýra. Když 
jsme to vybalili, tak to byla ta nejmenší pila 
Dolmar, a protože jí upadl výfuk, nahradil 
ho majitel výfukem z pionýra.

V devadesátém roce to skončilo a pře-
šel jsem do brněnského DZOP (Druž-
stevní zásobovací podnik), kde nás 
našel tehdejší technik firmy STIHL pan 

lESpo aUtorizoVaNý prodEJCE StiHl V BrNě

to NEJlEpŠÍ pro zákazNÍka

Kubeš. V roce 1993 jsme se osamostatnili 
jako firma Lespo. Na počátku jsme pracovali 
v takových malých stísněných prostorách na 
Mathonově ulici, ale pomalu jsme se rozšiřo-
vali, až nám prostory nestačily. Koupili jsme 
domek na Dukelské ulici v Husovicích, který 
jsme renovovali a upravili pro své potřeby 
a sídlíme tu od roku 1998.
Zažili jsme ještě dobu, kdy tu STIHL ne-
měl oficiální zastoupení a v zásobovacím 
podniku jsme byli v Brně jediní, kdo se 
profesionálně zabýval motorovými přístroji 
STIHL. Začínalo u nás mnoho dalších dea-
lerů STIHL z okolí – Petr Doležel, pan Uher 
a částečně i firma Garden Studio.

Hana Kratochvílová (H. K.): V Dzopu jsem 
k tomu přišla já. Mám takové štěstí, že na-
stupuji do podniků, které se likvidují, Sotva 
jsem do družstva nastoupila, začali ho likvi-
dovat. Při snižování stavů se mě ptali, zdali 
chci prodávat minerálky nebo motorové pily, 
a já jsem si vybrala motorové pily.

Za založení firmy Lespo nejspíš může syn 
našeho bývalého ředitele, po jehož návště-
vách jsme se tak nějak naštvali. Moc jsem 
nevěřila, že by to mohlo fungovat. V tom 
podniku se o nás nikdo moc nestaral 
a vždycky jen přišli na konci měsíce pro 
peníze. Řekli jsme si, když to jde takhle, 
můžeme to klidně zkusit sami. Kolega mě 
zaučil, ale věnuji se především administra-
tivě. Do motorů jsem se nikdy nehrnula. 
Naučila jsem se stroje montovat a také je 
prodávat. Chlapi se mi taky do mé práce ne-
pletli. Když byl někdo nemocný, tak jsem 
musela zvládat všelicos. Horší to bylo třeba 
před deseti lety, kdy nám před obchodem 
stávaly fronty na křovinořezy. To jsme měli 
křovinořezy na pořadník.

Co považujete za svou silnou stránku?
J. H.: V Brně máme velkou výhodu se 
servisem. Jezdím dvakrát až třikrát týdně 
pro nové zboží. Pokud se objeví závada 
bez problémů, druhý den dovezu potřebný 
náhradní díl a je hotovo. Lidi potřebují 
poradit, a když jim poskytnete kvalitní 
servis, je to pro ně ta nejlepší služba. 
Když přijedete do obchodního domu, 
kde tomu nikdo nerozumí, tak se ani nic 
nedozvíte. My stavíme naši pověst na tom, 
že hodně víme a můžeme v tomto odvětví 
dobře poradit. Máme zkušenost, i když 
všechno řeknete a strávíte se zákazníkem 
hodně času, tak se lidi stejně vrací, protože 
nečtou návody a pořádně nevnímají, co jim 
vysvětlujete.
Zákazníci k nám rádi chodí, protože jim 
nenutíme za každou cenu drahý přístroj. 
Vždy se zeptáme, co s ním budou dělat, jak 
často ho budou používat a co od přístroje 
očekávají. Podle toho jim poradíme. Zatím 
se nám nestalo, že by se někdo vrátil s tím, 
že jsme mu špatně poradili. Nesnažíme se 
prodat to nejdražší, ale snažíme se poradit 
to nejlepší pro potřeby zákazníka. Často 
například zákazníkům doporučujeme, 
aby si koupili slabší stroj a přikoupili 
si k němu bezpečnostní oblek, boty 
nebo náhradní díly, které budou do 
budoucna potřebovat.

Prvním prodejcem firmy STIHL v Brně byla firma Lespo. Jejími společníky 
jsou ing. Jaromír Hejmala a paní Hana Kratochvílová. Dva lidé úplně opač-
ných zájmů vytvořili firmu, která velmi dobře funguje a již čtrnáct let posky-
tuje služby zákazníkům značek STIHL a VIKING na Dukelské třídě v brněnské 
městské části Husovice. Na otázky odpovídali střídavě oba dva.

Zleva mechanik pan Vaverka, Hana Kratochvílová, Jaromír Hejmala
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Vzhledem k tomu, jak servis provádíme 
a jak se o své zákazníky staráme, jich máme 
stále dost. Stalo se nám, že se náš dlouho-
dobý zákazník nechal zlákat k servisu jinde, 
ale po roce se jeho zaměstnanci vzbouřili 
a firma se vrátila zpět k nám. Snažíme se 
opravdu vyjít lidem vstříc. Je důležité, aby 
vše fungovalo, jak má.

Přijímáte v rámci péče o zákazníky do opravy 
i jiné značky?
Vzhledem k dlouholetému přátelství s panem 
Krejčím provádíme servis i pilám Dolmar, ale 
jiné značky do opravy nebereme. Když totiž 
máte shánět náhradní díl třeba mimo Brno, 
strávíte dvě hodiny na cestě a není to moc efek-
tivní. Spolupracujeme se servisem Jonsered ve 
Slavkově, nedaleko odtud je servis McCulloch. 
S nimi si zákazníky navzájem vyměňujeme.

Jakým způsobem lákáte zákazníky? Jakou pou-
žíváte reklamu?
H. K.: Udělali jsme si průzkum, jaká re-
klama je nejúčinnější, a největší počet lidí 

odpověděl, že k nám přišli na doporučení 
souseda. Zkoušeli jsme reklamu v novinách, 
v rádiu, ale tohle bylo nejlepší. Dokonce 
jsme i roznášeli letáčky. V poslední době se 
nám osvědčuje internet. Letos bychom měli 
zprovoznit nové, modernější stránky. Dnes 
už má většina lidí přístup k internetu, ale-
spoň ti v produktivním věku mají počítač 
doma nebo v práci. Beru to i podle sebe. 
I když jsem už starší ročník, nedívám se už 
do telefonního seznamu a hledám všechno 
hned na internetu. V porovnání s tím jsou 
ostatní druhy inzerce nepřiměřeně drahé. 
Možná že někde na vesnicích je to jiné 
a zabírá tam i reklama v novinách, ale my 
jsme přece jen víc ve městě.

J. H.: U nás je to trochu jinak než třeba 
v Německu nebo dalších státech. U nás si 
člověk koupí stroj a nepočítá s tím, že by 
za tři roky koupil nový. Dělá s ním, dokud 
to jde. Například v Německu má prodejce 
deník, kde má zaznamenáno, která firma 
kdy kupovala kolik strojů, a ví, že za tři 
roky si přijedou koupit nové. U nás to tak-
hle nefunguje. Máme zde třeba rozbrušo-
vačku starou dvacet let. Dokud to jede, tak 
to jede. Je to asi tím, že u nás si lidi zvykli 
všechno opravit doma. Jednou z prvních 
otázek, kterou zákazník položí, je: „Když 
si u vás něco koupím, co mi k tomu dáte 
zdarma?“

Kdo u firmy Lespo nejčastěji nakupuje?
J. H.: Zpočátku jsme měli hodně 
profesionálů a jezdili k nám zdaleka. To 
bylo způsobeno tím, že tu nebylo tolik 
prodejců, ale dnes je jejich síť tak zahuštěná, 
že profesionálové nemají potřebu jezdit 
do servisu 30 km. Tak nám klasických 
profesionálních těžařů ubylo, ale přibyly 
nám firmy z Brna, jako jsou Veřejná zeleň, 
ASA, Brněnské vodárny, abych vyjmenoval 

alespoň některé. A samozřejmě stále 
přibývají. Myslím, že je to rychlostí servisu, 
který děláme do dvou dní nejdéle do týdne. 
Rychlost hraje velkou roli.

H. K.: A to nám ještě někteří nadávají, 
že to trvá dlouho. Otevřeno máme od půl 
osmé do pěti, ale stejně se všem nezavdě-
číte. Někteří by chtěli přijít už před sedmou 
ráno, jiní zase v sedm večer. Být zákazní-
kům k dispozici si může dovolit prodejce, 
který bydlí u prodejny jako třeba Petr Do-
ležel. Tam jsme viděli, že sobota, neděle, 
svátek nesvátek, pořád mu někdo buší na 
vrata a provozní doba je nezajímá.

Když jsme u té provozní doby, co děláte ve 
volném čase?
J. H.:Jsem myslivec. Myslivecký hospodář. 
Jsem také členem zastupitelstva obce Bře-
zina u Tišnova, kde bydlím. Tyto činnosti 
mi spolehlivě zaberou všechen volný čas. 
Mám trofeje několika jelenů daňků a srnců 
spíš od nás z revíru. Největším úlovkem je 
medvěd, kterého jsem střelil v okolí Prie-
vidze. Kdybych někdy mohl, tak bych chtěl 
na delší dobu odjet do Kanady nebo třeba 
i do tajgy. Podívat se na opravdovou divo-
kou přírodu.

H. K.: Já cvičím taiči, maluju obrázky 
a chtěla bych tancovat, ale nemůžu najít 
chlapa, protože manžel nechce. Námě-
tem mých obrázků jsou většinou krajiny. 
Spoustu originálů jsem rozdala mezi své 
kamarády. Nápady nosím dlouho v hlavě 
a pak je namaluju, ale nemůžu se tomu 
věnovat tolik, jak bych chtěla. Je to vždy 
taková výzva dokázat něco namalovat. 
Hrozně mě přitahuje moře a zcela odmí-
tám hory, dokonce trpím závratí. Asi jsem 
v minulém životě žila někde v přímořském 
kraji.
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ke stavbě hasičských automobilů jsem 
se dostal jako dobrovolný hasič, spor-

tovec v požárním sportu a dlouholetý nad-
šenec. Navrhuji hasičům automobily podle 
jejich požadavků. Většinou dostanu stano-
vené rozměry, hmotnost a od toho se odvíjí 
projekt. Zakázky jsou zadávány formou 
veřejného výběrového řízení. V jeho pod-
mínkách je kromě základních technických 
požadavků stanovena i celková cena a záleží 
na každém účastníku řízení, co je schopen 
za takovou cenu nabídnout. Neznamená to 
jen auto naplněné kvalitní technikou, ale 
i dokonalý servis. Hasičské automobily musí 
být neustále připraveny na výjezd, a tak se 
nemůže stát, že by stály měsíc v servisu. Nej-
větší důraz je ale kladen na kvalitu a tech-
nické provedení vozidla.
Dnes se jednou z nezbytných součástí vý-
bavy hasičského vozu staly i záchranářské 
motorové pily STIHL. K těmto speciálním 
pilám se zároveň přidávají klasické motorové 
pily, rozbrušovací stroje a různé doplňky. 
Například přilby, klíny, obracáky, zvedací lo-
patky, špičáky neboli sapiny a manipulační 

HaSičSké aUtomoBily VyBaVENé profESioNálNÍ tECHNikoU

Jak StiHl k HaSičům přiŠEl

kleště, tedy výbava užívaná profesionálními 
dřevorubci včetně kombinovaných kanystrů 
na palivo a olej.
Záchranářské pila STIHL je mezi hasiči 
obecně velmi žádaná. Hned od počátku, 
když byla záchranářská pila MS 460 R před-
stavena veřejnosti, se o ní hasiči začali zají-
mat a požadovali jí ve výbavě svých vozidel. 
Sám jsem se s ní seznámil v Německu na 
mezinárodním veletrhu hasičské techniky. 
Později jsem zjistil, že v katalogu firmy 
STIHL je toho pro hasiče mnohem víc.
Pila pro záchranářské akce STIHL MS 460 R 
je jediným pro české hasiče dostupným stro-
jem podobného charakteru. Ve Spojených 
státech jsou sice k dostání podobné pily, 
ale jejich cena se v přepočtu pohybuje ko-
lem 80 000 Kč a to je už nad možnostmi 
našich hasičů. Pokud si dobře vzpomínám, 
tak v České republice byli záchranářskou pi-
lou STIHL MS 460 R jako první vybaveni 
hasiči v jaderné elektrárně Temelín a potom 
dobrovolní hasiči z Beskyd. Mezi hasiči se 
dobré zkušenosti s touto pilou rychle rozší-
řily a pilu chtěli všichni.

Pro hasiče je velmi důležitým prvkem mož-
nost nastavení hloubky řezu a schopnost 
rozřezat téměř jakoukoli střešní krytinu. 
Když je třeba rychle rozřezat hořící střechu 
a hasič ví, že pod ním je v hloubce 20 cm ve-
dení plynu nebo elektřiny, dodá mu nastavi-
telná hloubka řezu v takové stresové situaci 
více jistoty. V opačném případě by mohlo 
dojít třeba k výbuchu nebo podobnému vel-
kému neštěstí.
Hasiči téměř denně nasazují svůj život pro 
záchranu životů jiných lidí, a proto musí mít 
to nejlepší vybavení, které je na trhu. Nut-
ným předpokladem navrhování hasičkých 
automobilů je dokonalá znalost automobi-
lového trhu. Od užitkových vozidel do 3,5 t 
po nejtěžší řadu nákladních aut všech zna-
ček. Nejčastěji se staví na podvozky MAN, 
Scania, Iveco, Mercedes. Výběr konkrétní 
značky automobilu závisí na určitých pre-
ferencích, které existují v různých krajích. 
Každý kraj se snaží ucelit řadu svých ha-
sičkých vozidel na jedné dvou značkách, 
protože to usnadňuje vzájemnou spolupráci 
hasičských sborů a samozřejmě zjednodu-
šuje servis.
Zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů 
je stát prostřednictvím měst a obcí, které 
je financují ze svých rozpočtů. Lze požádat 
o určité dotace z fondů kraje, z určitých 
evropských fondů nebo požádat o zvláštní 
dotaci na obnovení vozového parku. Jenže 
nové hasičské auto stojí kolem 5,5 milionu 
korun, obec dostane příspěvek 2 miliony ko-
run a zbytek si musí doplatit. Pro některé 

Hasiči jsou voláni ke každému problému. Nemusí to být jen nezvládnutý 
oheň nebo rozbouřená voda. Když někomu uletí včely, volá hasiče. Každý den 
zasahují hasičské jednotky na silnicích u složitých dopravních nehod. Hasiči 
zachraňují lidi uvízlé ve výtahu a všechna možná domácí zvířata, která zalezla 
někam, odkud nemohou vylézt. Hasiči ale také kácí stromy nebezpečně 
nakloněné, vyvrácené vichřicí nebo jinak ohrožující zdraví a majetek občanů. 
K výbavě hasičských vozů tedy patří i motorové přístroje STIHL. Stavbu hasič-
ských vozů popisuje jejich konstruktér ing. Petr Grégr.
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obce je to nesmírně mnoho a hasičský sbor 
si nemohou dovolit, a proto raději opravují 
30 let starou cisternu.
Velké hasičské útvary si k vyprošťovací tech-
nice pořizují nejen motorové pily STIHL, ale 
také další velmi žádaný výrobek z nabídky 
značky STIHL, což jsou rozbrušovací stroje. 
Největší z nich, STIHL TS 800, jsem ne-
dávno dodával hasičům na Slovensko. Byli 
nadšení, protože vůbec netušili, že lze něco 
takového sehnat. Rozbrušovací stroje jsou 
nyní umístěny ve výjezdových vozidlech Slo-
venského plynárenského průmyslu.
Ročně připravím přibližně šestnáct hasičských 
automobilů, ale poptávka je mnohem vyšší. 
Spolupracuji s několika zahraničními společ-
nostmi, které mi dodávají komponenty, pro-
tože v České republice je v takové kvalitě ne-
mohu získat. Všechny komponenty musí mít 
certifikaci, atesty, které se musí k hotovému 
vozu doložit. Hotové auto se odváží do Prahy 
na Technický ústav požární ochrany, který 
provede závěrečnou zkoušku vozidla a vydá 
certifikát. Ve velkém technickém průkazu je 
pak napsáno, že se jedná o speciální požární 
vozidlo a podléhá zvláštním předpisům, ale 
i tak musí splňovat všechny podmínky pro 
provoz vozidla na veřejných komunikacích.

Hodně specifické požadavky měli hasiči 
sloužící v Dukovanech. Auto pro jader-
nou elektrárnu zajíždí až přímo k reaktoru 
a z toho vyplývaly zcela zvláštní konstrukční 
úpravy. Auto muselo uvést speciální vysoko-
tlaké hasicí zařízení, dvě nádoby na plynné 
médium, nádrž s vodou, tři členy posádky 
a přitom nesmělo překročit poměrně malé 
rozměry. Auto v provedení 4×4 nesmělo 
být vyšší než 1900 mm. Nakonec jsme se 
rozhodli pro Ford Ranger, ale stejně musel 
být celý podvozek rozebrán a patřičně ze-
sílen. Kvůli rozměrům se pro vjezd sklápí 
zrcátka a řidič má místo nich k dispozici dvě 
kamery a monitor.
Naopak mezi největší vozidla postavená 
podle mých projektů patří vyprošťovací au-
tomobil pro brněnské profesionální hasiče 
nebo hasicí vozy na podvozku Scania pro 
automobilku Škoda. Jejich specialitou bylo, 
že obrovské auto může ovládat jeden člověk. 
Řidič má k dispozici joystick a s ním ovládá 
vodní dělo umístěné vpředu. Druhý vůz měl 
speciální vodní dělo s dostřikem až 100 m 
a vydatností 4000 litrů za minutu.Ovšem 
největší hasičská auta se staví třeba pro 
ropné rafinérie nebo na letiště. Letištní spe-
ciály pak podléhají úplně jiným předpisům 
a montují se do nich i lodní motory.
Každé auto má svoji danou technickou specifi-
kaci a z toho vyplývá vybavení. Takže jsou auta 
vybavená dvěma motorovými pilami a rozbru-
šovacím strojem, nebo jenom rozbrušovacím 
strojem a podobně. Pro každý vůz je přesně 
určeno, co v něm musí být. Dnes je snaha o co 
největší operativnost, auto je vybaveno různou 
technikou. K zásahu tedy vyjíždí jeden vůz, 

který je připraven téměř na všechno; od určité 
zásoby vody po motorové pily STIHL. Staví se 
i zvláštní vyprošťovací automobily, ale ty jsou 
třeba jenom dva v celém kraji. Jsou většinou 
vybaveny hydraulickou rukou a navijákem 
a samozřejmě záchranářskou motorovou pilou 
STIHL a třeba ještě rozbrušovacím strojem.
Pila pro záchranářské akce STIHL 
MS 460 R je speciální pila s vysokým vý-
konem již ve středních otáčkách, vybavená 
speciálním řetězem Rapid Duro R s pancé-
řováním z vysoce odolných destiček tvrdo-
kovu. Pro záchranářské práce lze pomocí 
speciální sady upravit běžné motorové pily 
STIHL MS 440 a MS 460.

Rozbrušovací stroje STIHL byly vyvinuty 
pro používání v tvrdých podmínkách, a jsou 
tudíž vhodné i pro hasičské záchranné 
sbory. Vyznačují se výrazně delšími inter-
valy servisu a naprostou spolehlivostí.

Technické parametry STIHL MS 460-R
zdvihový objem 76,5 cm3

výkon 4,4 kW
hmotnost 7,0 kg
řezná délka 50 cm

Technické parametry STIHL TS 800
zdvihový objem 98,5 cm3

výkon 5,0 kW/6,8 k
hmotnost 13,0 kg
hloubka řezu 145 mm
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Sekačky VIKING MB 545 T a MB 545 V
Mezi dosud nabízené řady sekaček na 
trávu řady 4 a 6 se dostala nová modelová 
řada 5. Doplňuje dosud prodávané sekačky 
VIKING o motorové sekačky pro nejnároč-
nější zákazníky s širokými možnostmi po-
užití.
Vyznačují se především vysokým uživatel-
ským komfortem spočívajícím v optimálním 
rozložení všech ovládacích prvků. Motor 
s funkcí ReadyStart nastartuje hned při prv-
ním zatažením za startovací lanko. Vodicí 
držadlo s měkkou rukojetí je nastavitelné ve 
třech různých polohách a zároveň lze sklo-
pit, což umožňuje snadný transport nebo 
uskladnění po sezoně. Přídavné vyztužení 
v horní části držadla mu propůjčuje po-
třebnou tuhost, nutnou pro přesné vedení 
sekačky při práci.
Sběrný koš pojme 60 litrů nasekané trávy 
a díky integrovaným zapuštěným držadlům 
jej lze snadno vysypat. Nahoře je plně uza-
vřený a posečená tráva tak nemůže vyleto-
vat směrem nahoru a znečišťovat sekačku. 
Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách 
od 25 do 80 mm. Před ovládací rukojetí pro 
nastavení výšky je okénko, které ukazuje 
zvolený stupeň výšky sečení.
Nová řada sekaček má stejný záběr 43 cm 
jako její předchůdce a je vybavena vyměni-
telnými bočními ochrannými lištami, které 
chrání žací skříň před poškozením například 
při sekání blízko zdí. Velkého poškození se-
kačky se však není třeba bát. Žací skříň je 
vyrobena z velmi odolného polymeru Sta-
pron, takže vydrží i ránu kladivem.

NoViNky zNačky VikiNg pro JarNÍ zaHradU

zElENá JE doBrá

Obě nové sekačky jsou poháněny motorem 
B&S výkonové řady 5,5 HP a liší se druhem 
pohonu. V provedení „T“ má sekačka jeden 
stálý převodový stupeň. U provedení „V“ 
(Vario) se rychlost pojezdu dá jednoduše, 
přesně a plynule nastavit pomocí ovládací 
páky na držadle. Ovládání variátoru je 
mechanické, mění se průměr řemenice na 
převodovce. To umožňuje optimální přizpů-
sobení rychlosti stroje tvaru terénu, kvalitě 
trávy a rychlosti chůze uživatele.
Sekačky řady 5 splňují nejvyšší požadavky 
kladené na úpravu trávníků o velikosti 
do 1200 m2.

Vyžínač VIKING TE 600
Ne všude se v zahradě dostanete se sekačkou. 
Do různých koutů, mezi stromy, podél zdí 
a kamenů je nutné použít vyžínač. Nabídka VI-
KING je nyní rozšířena o elektrický strunový 
vyžínač model TE 600.
Stroj robustnější konstrukce má záběr 350 mm. 
Silný motor o příkonu 540 W pohání sekací 
hlavu s poloautomatickým nastavením délky 
dvojice sekacích strun. Polohu kruhové rukojeti 
lze nastavit dle tělesné výšky obsluhy, tak aby 
co nejlépe vyhovovala momentálním podmín-
kám sekání, a tak je umožněno bezpečné vedení 
stroje.
K přístroji lze dokoupit vymezovací kolečko, 
které se připevní na kryt žací struny a ochrání 
tak před poškozením květiny, keře nebo kůru 
stromů. A protože firma VIKING dbá na bez-
pečnost svých zákazníků, nechybí ani integro-
vané odlehčení přípojného kabelu v tahu a k vy-
žínači jsou navíc dodávány ochranné brýle.

Nůžky na živé ploty HE 515
Krásnou zahradu netvoří jen dobře pose-
kaný trávník, ale i upravené živé ploty. Do 
správné formy je nyní snadněji dostanete za 
pomoci elektrických nůžek HE 515. Jejich 
hlavní předností je otočná rukojeť, kterou 
lze zajistit v pěti polohách. Je tak umožněno 
pohodlné stříhání ve vodorovném i svislém 
směru.
Elektrické nůžky HE 515 jsou vybaveny 
motorem o příkonu 500 W s integrovanou 
ochranou proti přetížení. Řezná část je po-
háněna pomocí speciálně konstruované oj-
nice se sníženými vibracemi. Řezná délka 
je 50 cm, rozteč zubů je 29 mm, optimum 
pro perfektní zastřihávání plotů s tenkými 
větvemi. Ruce přitom chrání průhledný 
kryt, přes který lze stále sledovat stříhanou 
plochu.
V loňském roce slavila firma VIKING dva-
cáté páté narozeniny. Z uvedeného výčtu no-
vých přístrojů je však vidět, že se pracovníci 
firmy nevěnovali jenom oslavám, ale také 
vývoji nových pomocníků pro zahradu.

Po zimní přestávce se každý zahradník nedočkavě pouští do práce, protože 
v hlavě již nějaký týden nosí nové nápady, které vyklíčily v době nečinnosti. 
Vítanými pomocníky k jejich uskutečnění se mohou stát novinky firmy 
VIKING. Na trhu se v jarních měsících objeví mimo jiné také nové sekačky, 
vyžínač a zahradní nůžky.
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mám možnost pořídit zahradní traktů-
rek Viking MT 640. Jedná se o typ 

s mechanickou převodovkou. Před koupí se 
chci informovat o zásobování náhradními díly 
v síti prodejců Viking.
Zahradní žací traktor VIKING MT 640 
byl vyráběn v modifikaci modelového roku 
1996 a 1997. Rozdíl spočívá v některých de-
signových úpravách a přepracované spojce 
pro řazení převodových stupňů. V síti odbor-
ných prodejců VIKING v Evropě byl jeho 
prodej ukončen v roce 1998. Naše společ-
nost jej do České republiky nikdy nedová-
žela a z tohoto důvodu také nemáme skla-
dem žádné náhradní díly. Uvedený stroj se 
mezi českými uživateli objevuje díky levným 
nákupům použitých strojů z různých bazarů 
zahradní a zemědělské techniky, nacházejí-
cích se za naší jižní či západní hranicí. Ně-
kolik desítek kusů traktoru MT 640  bylo 
pro český trh dovezeno ze zahraničí jedním 
českým prodejcem zemědělské techniky. 
Hnací jednotkou stroje je docela běžné pro-
vedení spalovacího motoru Briggs & Srat-
ton, jehož servis není u autorizovaných ser-
visů této firmy problémem.  Náhradní díly 
pro zbytek stroje jsou ještě k dispozici ve 
skladu ND u zahraničního výrobce. Autori-
zovaná servisní střediska STIHL a VIKING 
v ČR mají k dispozici obrazovou servisní do-
kumentaci náhradních dílů a po konzultaci 
s českým zastoupením firmy STIHL dokáží 
potřebný náhradní díl objednat s termínem 
dodání přibližně jeden měsíc.

při pravidelném školení bezpečnosti 
práce nás školitel upozorňoval, že pro-

dávané  přilby s ochranným štítem a tlumiči 
hluku nejsou dostatečnou ochranou obličeje 
při práci s křovinořezy. Dosud jsme uvedené 
přilby kupovali právě proto, že je naši zaměst-
nanci mohli používat jak při práci s křovino-
řezy, tak při práci s motorovou pilou. Existuje 
ochranná pomůcka, která by dokázala dosta-
tečně uchránit obličej při práci s oběma 
stroji?
Dřevorubecké ochranné přilby nejen z na-
bídky naší firmy jsou hlavně určeny pro 
ochranu hlavy, sluchu, obličeje a očí při 
dřevorubeckých pracích, je ovšem možné je 
použít při pracích s dalšími motorovými pří-
stroji. V návodě k použití je pak spotřebitel 
upozorněn, že mřížkový ochranný obličejový 
štít nemůže být dostatečnou ochranou očí 

například při práci s křovinořezy (odletující 
šťávy ze sekaných rostlin) nebo při použí-
vání rozbrušovaček (odletující jiskry od roz-
brušovaného kovu).  Uvedená dřevorubecká 
přilba se však může i pro tyto práce použí-
vat, pokud se její ochranný účinek obličeje 
a očí zvýší například současným použitím 
ochranných brýlí pod obličejovým mřížko-
vým štítem. 
Používání ochranného obličejového štítu 
v kombinaci s ochrannými brýlemi nemusí 
vyhovovat všem uživatelům, proto jsme pro 
český  trh vybrali typ dřevorubecké ochranné 
přilby, která má certifikováno použití jak 
mřížkového obličejového ochranného štítu, 
tak celistvého plastového průhledného štítu.  
Uvedená kombinace ochranné přilby s plas-
tovým štítem pak umožní perfektní ochranu 
obličeje a očí při těch pracích, kde by mříž-
kový obličejový štít neposkytoval dobrou 
ochranu.
Zmiňovaná přilbová souprava je nabízena 
pod názvem BIRKE a katalogovým objed-
nacím číslem 0000 884 0158 za cenu 1 620,- 
Kč.  Doplňkové příslušenství  –  průhledný 
plastový štít je možné objednat pod katalo-
govým číslem 0000 884 0209 za cenu 315,- 
Kč. Uvedené ceny jsou s DPH.

rozhoduji se pro nákup motorové řetě-
zové pily. Chtěl jsem si provést vlastní 

průzkum prodejních cen na internetu a na-
šel jsem jen jednoho  internetového prodejce 
s výrobky STIHL. Zajímá mě proto, proč 
firma STIHL nerozšiřuje moderní interne-
tový způsob prodeje.
Sortiment našeho zboží, zahrnující v pře-
vážné míře motorové přístroje, má svá 
zvláštní specifika. Většina nabízených 
strojů se vyznačuje tím, že jejich pracovní 
nástrojem je určitým způsobem upravené 
ostří, pohybující se nebo otáčející se velkou 
rychlostí, proto může být při nevhodném 
použití zdrojem úrazu. Dalším specifikem 

je pohonná jednotka, ve většině případů 
tvořená spalovacím benzinovým motorem 
– opět možný zdroj problémů či úrazu. 
Uvedená specifika a dlouholeté zkušenosti 
nás přesvědčují o podpoře stávající formy 
prodeje našeho zboží – tedy prodeje přes 
kamenný obchod, jehož neodmyslitelnou 
součástí je servisní zázemí, pravidelně zá-
sobované informacemi z centrály.  Výrobky 
jsou prodávány adresným prodejcem, který 
zákazníkovi poradí při výběru, vysvětlí mu 
rozdíly mezi jednotlivými typy, upozorní jej 
na důležité obslužné prvky apod. Zákazník 
pak ví, kam se může v případě potřeby ob-
rátit pro radu, případně servis nebo opravu. 
Vybrané prodejní místo se většinou také 
nachází co nejblíže jeho bydlišti. Uvedený 
způsob prodeje také bez problémů splňuje 
zákonnou podmínku, kdy je prodávající po-
vinen na žádost spotřebitele výrobek před-
vést, jestliže to povaha výrobku umožňuje 
(§ 15 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele).  Podstatně jednodušší je i ře-
šení případných záručních problémů. Pokud 
by došlo k problémům s výrobkem, kupu-
jící pak uplatňuje práva z odpovědnosti za 
vady u prodávajícího, u kterého výrobek 
koupil (§ 625 občanského zákoníku). To 
znamená, že jej má s největší pravděpodob-
nosti v dosahu svého bydliště a nemusí vý-
robek složitě zasílat apod.  Někdy se stává, 
že majitelé výrobků, pořízených nákupem 
přes internetový prodej, vyžadují bezplatný 
servis, případně řešení záručního problému 
u blízkého prodejce.  Dle výše uvedeného 
paragrafu 625  občanského zákoníku  není 
tento prodejce povinen stroj přijmout, po-
něvadž jej neprodal.  Majitel má zcela jistě 
v záručním listě uvedenou adresu prodávají-
cího, proto je povinen uplatňovat svá práva 
u něj. Navíc stroje STIHL, prodávané přes 
internet, nebyly do ČR dovezeny přes ob-
chodní zastoupení firmy  STIHL pro ČR. 
Z uvedeného důvodu nemáme v databázi 
prodaných výrobků výrobní číslo reklamo-
vaného stroje, proto také zjišťujeme, zda 
konkrétní stroj třeba nepochází z trestné 
činnosti v zahraničí. 
Závěrem mohu jen doporučit, aby si ku-
pující otestoval a vybral prodejce ze svého 
okolí, který mu poradí při výběru, výrobek 
mu předvede, upozorní jej na specifika při 
používání výrobku a v budoucnu mu také 
bude schopen poskytnout servisní oporu.

tECHNiCké okéNko
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HaSiči StiHl
Před více než deseti lety vznikl ve Spoje-
ných státech speciální závod Firefighter 
Combat Challenge. Původně se jednalo 
o zkoušku potenciálních profesionálních 
hasičů, zda-li jsou schopní dosáhnout 
výkonů, které před ně postaví služba. Od 
roku 1993 ale tento test schopností pře-
rostl ve sportovní odvětví. V roce 2000 
se stal STIHL oficiálním sponzorem muž-
ského týmu z Virginia Beach. Závody 
hasičů jsou bez pochyby nejtvrdší dvě 
minuty ze všech sportovních disciplín 
a ve Spojených státech přitahují mnoho 
diváků, zejména po událostech z jedenác-
tého září 2001, kdy prestiž profesionál-
ních hasičů nesmírně stoupla.

kalEidoSkop

Nad málo známým závodním okruhem 
Hirchmann se válí mračno prachu, ve vzduchu 
je cítit spálený benzin a pneumatiky. Hluk je 
ohlušující. Publikum plné očekávání hledí na 
žací traktory VIKING. Vlaje nad nimi trans-
parent s nápisem „Bennningenské závody 
travních sekaček“. Závody sekaček přilákalo 
kromě týmu VIKING ještě dalších 25 závod-
ních stájí.
Na okruhu se bude zápasit v několika různých 
kategoriích – dorostenci, týmy, jednotlivci, 
ruční sekačky a vysokorychlostní sekačkové 
speciály. Svým jezdeckým uměním si získaly 
srdce diváků obě pilotky týmu VIKING. Po ně-

pSi propagUJÍ zNačkU StiHl
Ve Spojených státech amerických podporuje STIHL psí atlety. Tom Dropik a jeho psi Tucker a Sarge se 
stali členy týmu STIHL v roce 2004. Tom je specialistou na trénink psů ve skoku. Pro nové sportovní 
odvětví vyvinul nové tréninkové postupy, sportovní nářadí a také sportovní řády. Tomovi psi se v posled-
ních pěti letech vždy kvalifikovali do finále ESPNs Great Outdoor Games a nemají v plánu polevit. Tom 
Dropik je považován za jednoho z nejlepších trenérů psích skoků v USA.
Fotografie ukazují skoky při národním mistrovství DockDogs, které se konalo v říjnu 2006 v Cabelas 
u Kansas City. Tom Dropik se ho zúčastnil s retrieverem Rockym.
Dalším psem, který v USA propaguje značku STIHL, je border kolie Dilemma. Závodí po celých Spoje-
ných státech v obratnosti. Její majitelkou a trenér-
kou je Lisa Flowers. Dilemma je velkou mediální 
hvězdou nejen proto, že se pravidelně umisťuje 
na předních místech ve jmenovaném sportu, ale 
renomovaný Wall Street Journal na jejím příkladu 
popisoval sponzorství sportu.

kolika víkendech strávených v garáži se šroubo-
vákem v ruce a mnoha zkušebních kilometrech 
se z neškodného žacího traktoru stal stroj při-
pravený na tvrdé závodní nasazení.
Nejvyšší třída rychlostních speciálů zůstala týmu 
VIKING prozatím uzavřena. Hnací ústrojí závod-
ního VIKINGu se totiž prozatím velmi podobá 
sériovému provedení. O skutečných výkonových 
parametrech však pánové mlčí stejně jako pro-
fesionální závodní týmy. Dlouhodobým cílem je 
podle šéfa závodního týmu Stefana Rückerta 
dosažení výkonu okolo 60 koní a rychlosti 
měřené v trojmístných číslech. Nejdůležitější je 
legrace.

O několikahodinový bezporuchový stav 
závodního stroje se stará mechanik Ronald 
Mukelka, zatímco konkurenční týmy se 
potýkající s četnými poruchami. Z amplionu 
zní  pochvala komentátora závodu. 
„U VIKINGA“ umí stavět dobré sekačky...“
Na stupních vítězů
Šéf týmu VIKING je s výkonem svých 
svěřenců spokojen. Několikrát vystoupili 
až na stupínek nejvyšší. Skromně k tomu 
dodává, že důležitější než medaile jsou pro 
ně legrace a přízeň diváků. To byl také důvod 
proč Biker Club Benningen celou soutěž 
uspořádal.

kdE SE přEžENoU SEkačky, žádNá tráVa NEroStE
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kalEidoSkop

SoUtěž S křÍžoVkoU o zaJÍmaVé CENy

Ze správných řešení křížovky 
zaslaných do konce června 2007 
bude vylosováno pět výherců
sekačky VIKING na DO

Tajenku zasílejte na adresu:
Andreas STIHL spol. s r.o.
Chrlická 753 
664 42 Modřice

Správné znění tajenky křížovky 
z Magazínu STIHL Zima 2006/2007: 
V NoVém roCE NoVoU piloU
ZE SPRáVNýCH řEšENÍ
PODZIMNÍ KřÍžOVKy ByLI
VyLOSOVáNI TITO VýHERCI:

Ing. Hana Věžníková, Těšany
Ivan Matoušek, Brno
Josef Sobotka, Sirákov

Firma STIHL vyrobila a prodala již více než 
40 milionů motorových pil. 
Těsně na sklonku loňského roku firma STIHL 
vyrobila a prodala svojí 40miliontou motoro-
vou pilu. Přidala tak další mezník do historie 
firmy, která loni oslavila 80 let. Dnes firma 
disponuje 32 samostatnými podniky a pů-
sobí nebo prodává své výrobky ve více než 
160ti zemích po celém světě. STIHL je celo-
světově největším výrobcem motorových pil 
od začátku sedmdesátých let.
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