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Firma STIHL má za sebou 80 let nepře-
tržitého vývoje svých přístrojů. Nová 

a lepší řešení přinášejí zákazníkům větší 
komfort a bezpečnost při práci a opome-
nuta nezůstává ani šetrnost k životnímu 
prostředí. V letošní jubilejní nabídce tak 
stavební firmy naleznou mimo jiné také 
rozbrušovačku STIHL TS 800. První sku-
tečně použitelný rozbrušovací přístroj se 
v nabídce značky STIHL objevil již v roce 
1965 společně s novou motorovou pilou 
STIHL 08.

Jednou z největších předností nové rozbru-
šovačky TS 800 je kromě vysokého výkonu 
i dlouhodobý filtrační systém s cyklonovým 
předčištěním, který několikanásobně zvyšuje 
trvanlivost celého systému ve srovnání se star-
šími modely. Navíc se tak prodlužují nutné 
servisní intervaly a tím se výrazně snižují pro-
vozní náklady. S novou rozbrušovačkou se 
tedy můžete soustředit na práci a neztrácet 
čas neustálou údržbou. Silný stroj umožňuje 
používat jak kotouče ze syntetické pryskyřice, 
tak kotouče diamantové o průměru 400 mm.

Celkovým vzhledem nová rozbrušovačka na-
vazuje na úspěšný model TS 700, který v loň-
ském roce získal prestižní cenu Red Dot De-
sign Award. V modelové řadě výrobků STIHL 
pak bude nahrazovat starší model rozbrušova-
cího přístroje TS 760. Ve srovnání s tímto stro-
jem je nová rozbrušovačka již na pohled hezčí 
a uvnitř se skrývá výkonnější motor, poloauto-
matické napínání klínového řemenu a mnoho 
dalších inovací.

Rozbrušovačky STIHL se dobře ovládají a mo-
hou se používat jako ruční nářadí anebo jako 
pojízdný stroj na vodicím vozíku. Jejich síla 
se ukáže všude tam, kde je třeba řezat kámen, 
ocel, beton, asfalt nebo potrubí všeho druhu. 
Díky své robustní konstrukci zvládá rozbrušo-
vací stroj STIHL TS 800 dlouhodobé vysoké 
zatížení a je ho tedy možné použít i na ře-
zání dlouhých úseků asfaltu nebo betonu. Pro 

Nový rozbrušovací stroj stIHL ts 800

sILNější Než ostatNí

tento druh práce lze rozbrušovačku jednoduše 
upnout do vodicího vozíku STIHL FW 20. 
S vozíkem lze lehce manipulovat i v úzkém 
prostoru. K namontování rozbrušovacího 
stroje na vozík není třeba žádného speciálního 
nářadí a jeho další výhodou je pohodlné na-
stavování hloubky řezu na horní části rukojeti. 
Nový rozbrušovací stroj TS 800 patří mezi nej-
silnější výrobky STIHL. Rozbrušovačku pohání 
výkonný dvoutaktní motor o obsahu 98,5 cm3 
s předvýplachem čerstvým vzduchem. Tato 
technická finesa zajišťuje oddělení spalin od 
čerstvě nasávané směsi vrstvou čistého vzdu-
chu. Tento „vzduchový polštář“ zabraňuje 
tomu, aby nespálená směs paliva a vzduchu 
unikala s výfukovými plyny do ovzduší. Stroj 
díky tomu dosahuje velmi nízké spotřeby pa-
liva a zároveň nízkých hodnot emisí. Nová roz-
brušovačka tak již dnes splňuje budoucí normy 
Evropské unie, které vstoupí v platnost v roce 
2008. Motor disponuje vynikajícím průběhem 
točivého momentu a celkovým výkonem 5 kW 
při 9000 ot./min. 

Stále více profesionálů ve stavebnictví se rozhoduje pro přístroje značky 
STIHL. Není na tom nic divného, protože technika STIHL jim poskytuje 
absolutní spolehlivost, dlouhou životnost a vysokou hospodárnost, tedy vše, 
co profesionální práce vyžaduje. Pracovníci na stavbách s oblibou používají 
nejen motorové pily s benzinovým či elektrickým pohonem a motorové 
vrtáky, ale ve stále větší míře také rozbrušovací přístroje STIHL. Úspěch řady 
profesionálních rozbrušovacích přístrojů posunul značku STIHL na přední 
místo mezi výrobci tohoto typu techniky na světě.

Technická data rozbrušovacího stroje STIHL TS 800
zdvihový objem 98,5 cm3

výkon 5 kW (6,8 k)
točivý moment na řezném kotouči 13,5 Nm při 6000 ot./min.
hmotnost 12,7 kg
průměr kotouče 400 mm
max. hloubka řezu 145 mm
celková délka 89 cm
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Celkovým vzhledem nová rozbrušovačka na-
vazuje na úspěšný model TS 700, který v loň-
ském roce získal prestižní cenu Red Dot De-
sign Award. V modelové řadě výrobků STIHL 
pak bude nahrazovat starší model rozbrušova-
cího přístroje TS 760. Ve srovnání s tímto stro-
jem je nová rozbrušovačka již na pohled hezčí 
a uvnitř se skrývá výkonnější motor, poloauto-
matické napínání klínového řemenu a mnoho 
dalších inovací.

Rozbrušovačky STIHL se dobře ovládají a mo-
hou se používat jako ruční nářadí anebo jako 
pojízdný stroj na vodicím vozíku. Jejich síla 
se ukáže všude tam, kde je třeba řezat kámen, 
ocel, beton, asfalt nebo potrubí všeho druhu. 
Díky své robustní konstrukci zvládá rozbrušo-
vací stroj STIHL TS 800 dlouhodobé vysoké 
zatížení a je ho tedy možné použít i na ře-
zání dlouhých úseků asfaltu nebo betonu. Pro 

Nový rozbrušovací stroj stIHL ts 800

sILNější Než ostatNí

tento druh práce lze rozbrušovačku jednoduše 
upnout do vodicího vozíku STIHL FW 20. 
S vozíkem lze lehce manipulovat i v úzkém 
prostoru. K namontování rozbrušovacího 
stroje na vozík není třeba žádného speciálního 
nářadí a jeho další výhodou je pohodlné na-
stavování hloubky řezu na horní části rukojeti. 
Nový rozbrušovací stroj TS 800 patří mezi nej-
silnější výrobky STIHL. Rozbrušovačku pohání 
výkonný dvoutaktní motor o obsahu 98,5 cm3 
s předvýplachem čerstvým vzduchem. Tato 
technická finesa zajišťuje oddělení spalin od 
čerstvě nasávané směsi vrstvou čistého vzdu-
chu. Tento „vzduchový polštář“ zabraňuje 
tomu, aby nespálená směs paliva a vzduchu 
unikala s výfukovými plyny do ovzduší. Stroj 
díky tomu dosahuje velmi nízké spotřeby pa-
liva a zároveň nízkých hodnot emisí. Nová roz-
brušovačka tak již dnes splňuje budoucí normy 
Evropské unie, které vstoupí v platnost v roce 
2008. Motor disponuje vynikajícím průběhem 
točivého momentu a celkovým výkonem 5 kW 
při 9000 ot./min. 

V konstrukci rozbrušovaček je jedním z klíčo-
vých prvků ovlivňujících životnost podle zkuše-
nosti odborných servisů STIHL vzduchový filtr. 
Vyplývá to z podmínek, ve kterých se tyto pří-
stroje používají. Například při řezání kovových 
nebo litinových trubek vznikají piliny, které mo-
hou nečištěný vzduchový filtr protrhnout a vnik-
nout až do válce, kde způsobí katastrofu. Jinými 
slovy, nutnou generální opravu. Rozbrušovačky 
TS 700 a TS 800 jsou vybaveny novým systé-
mem filtrace vzduchu s cyklonovým předčiště-
ním. Nasávaný vzduch je roztočen a větší a těžší 

nečistoty v něm obsažené jsou odstředivou silou 
odloučeny a pomocí chladicího ventilátoru od-
sáty z odlučovače. Předem je tímto systémem 
z nasávaného vzduchu odstraněno až 80 % těž-
ších částic. Životnost filtru se tak několikaná-
sobně prodlužuje. Přesto je nutné o filtr dobře 
pečovat a také jej vyčistit.
Moderní design nabízí optimalizovanou polohu 
pro uchopení přístroje a jistotu v řezu. Kruhová 
trubková rukojeť umožňuje pohodlnou práci ve 
všech polohách. Nová kombinace a nastavení 
pružících elementů antivibračního systému 
STIHL zřetelně redukuje přenos chvění motoru 
na ruce obsluhy a šetří její síly. 

Při každodenním používání motorového pří-
stroje obsluha ocení drobnosti, jejichž vý-
hody nejsou na první pohled patrné. U roz-
brušovačky STIHL TS 800 je to například ba-
jonetový uzávěr palivové nádrže nebo vhodně 
umístěná přípojka vody. Díky jedinečné star-
tovací rukojeti Elastostart Plus spolu s palivo-
vým čerpadlem a dekompresním ventilem je 
výrazně snížena námaha spojená se startová-
ním. Poloautomatické napínání klínového ře-
menu zajišťuje jeho konstantní napětí a zvy-
šuje životnost řemenu i uložení hřídele.

Výkon rozbrušovačky je rozhodujícím způ-
sobem závislý na kvalitě rozbrušovacího ko-
touče. Firma STIHL nabízí celou řadu ko-
toučů ze syntetické pryskyřice vhodných pro 
řezání kamene, asfaltu i oceli nebo diaman-
tové kotouče pro řezání betonu, asfaltu a dal-
ších stavebních materiálů. Všechny zaručují 
vysoký řezný výkon a přesnost řezu, pro-
tože jsou vyrobeny podle nejpřísnějších mě-
řítek obvyklých pro všechny výrobky značky 
STIHL. Rozbrušovačka STIHL TS 800 je sé-
riově vybavena kotoučem z umělé pryskyřice 
o průměru 400 mm, což jí umožňuje řezat do 
hloubky 145 mm.
Všechny rozbrušovací stroje STIHL mají spo-
lečné množství praktických prvků výbavy. 
S výběrem nejvhodnějšího přístroje pro kon-
krétní použití nejlépe poradí autorizovaný pro-
dejce výrobků STIHL.
Připojením hadice s vodou se účinně váže 
prach a zlepšuje se pracovní prostředí. Ve voli-
telném příslušenství je k dostání tlaková nebo 
spádová nádoba na vodu o objemu 10 litrů.

Technická data rozbrušovacího stroje STIHL TS 800
zdvihový objem 98,5 cm3

výkon 5 kW (6,8 k)
točivý moment na řezném kotouči 13,5 Nm při 6000 ot./min.
hmotnost 12,7 kg
průměr kotouče 400 mm
max. hloubka řezu 145 mm
celková délka 89 cm
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jak jste se dostal k zahradní technice?
Pracoval jsem jako mechanik-opravář 

šicích strojů, ale byla to velmi špatně pla-
cená práce, a tak jsem hledal něco jiného. 
Můj známý se měl stát vedoucím servisu ve 
firmě se zahradní technikou a vzal mne jako 
mechanika. Asi po roce působení jsem se 
ale rozhodl, že se osamostatním a vybuduji 
si firmu podle svých představ. 
Důležitou osobou pro mne v té době byl 
pan Pěgřímek z Těrlicka (firma Miniagro-
servis), jeden z prvních prodejců STIHL na 
severní Moravě. Potkali jsme se na nějaké 
výstavě, kde byly naše stánky nedaleko od 
sebe, a on mi po krátké debatě řekl, že je 
mne pro tu firmu škoda a že si mám ote-
vřít svou vlastní prodejnu, a to jedině se 
značkou STIHL. Byl to takový zarytý „šti-
lák“, zrovna se vrátil z návštěvy v Německu 
a přenesl na mne část ze své energie a nad-
šení. V počátku mi hodně pomohl.
Vlastní firmu jsem rozjel v roce 1994. Měl 
jsem úplně malinkou prodejničku o rozmě-
rech asi 3 × 5 metrů. Asi po třech letech 

vLadImír cHLebIš z HLučíNa

Nečekám, až přIjde zákazNík

jsem se přestěhoval do dvakrát větších pro-
stor a v roce 1999 jsem začal stavět nynější 
provozovnu. Nastěhovali jsme se v září 
2000. Je to fajn, protože tu máme servis 
a nad prodejnou bydlím. Je to rodinný pod-
nik, jak má být. Stavba nás stála spoustu sil 
a peněz a jen díky trpělivosti firmy STIHL 
můžeme fungovat dál. Opravdu nás podrželi 
v době, kdy jsme to potřebovali a velmi cit-
livým způsobem nám pomohli tak, že jsme 
se mohli rozjet dál.
Po přestěhování do nových prostor jsme se 
rozhodli, že se budeme víc věnovat i pro-
fesionální komunální technice. Nezůstali 
jsme u pil a křovinořezů, ale začali jsme 
prodávat větší stroje, traktory značky Iseki, 
stroje na zakládání trávníků od firmy Ag-
ria, profesionální drtiče odpadu a několik 
dalších speciálních strojů. Značka STIHL 
nám v tomto nesmírně pomohla. Již de-
set let jsme zákazníkům nabízeli velmi kva-
litní zboží a když jsem potom za nimi při-
šel s tím, že mám takový a takový stroj, tak 
ke mně mají tolik důvěry, že snadno pro-

dám i drahý stroj, aniž bych se musel ně-
jak podbízet.

Kde jste získal první zákazníky?
První zákazníky jsem znal z předchozí 
firmy. Byl jsem s nimi v kontaktu a nabídl 
jim nové stroje. Dnes bych to u svých za-
městnanců asi nesnesl, kdyby si otevřeli ob-
chod s konkurenčními výrobky, ale je to asi 
přirozené. Když je někdo schopnější a za-
čne mu to ve firmě, kde pracuje, být těsné, 
tak může uvažovat o tom, že si otevře svou 
firmu.
Nějaké klienty jsem tedy měl a k tomu jsem 
přidal to nejlepší na trhu – značku STIHL. 
Na podzim 1994 se nám povedl dobrý tah, 
když jsme začali předělávat postřikovače 
SR 320 a SR 400 na foukače na listí. Tehdy 
se foukače samostatně nedovážely a my 
jsme jich během toho podzimu prodali asi 
30 kusů. Tak jsem získal první peníze.
Po nějaké době jsem pochopil, že podnikání 
není o tom, sedět na židli a čekat, až přijde 
zákazník. Tehdy jsem do obchodu posadil 
svou budoucí manželku a začal jsem objíždět 
zákazníky, pořádat předváděcí akce, výstavy 
a během dalšího roku se to docela rozjelo.
Hlavní klientelou jsou firmy, které se zabý-
vají úpravou veřejné zeleně v Ostravě, Hlu-
číně a okolních městech. V letech 1994–98 
tvořili 60–70 % našich zákazníků a obrat 
dodělali jednotliví zákazníci. Dnes jejich 
zájem samozřejmě trvá, protože za uply-
nulých dvanáct let technika STIHL nikoho 
z nich nezklamala natolik, aby ji vyměnil za 
jinou značku.

Vaše firma patří mezi nejlepší prodejce 
značky STIHL. Jak jste našel své spolupra-
covníky?
V roce 1993 jsem začal sám, na jaře 94 
v prodejně začala pracovat má přítelkyně, 
budoucí manželka. Pak jsem se seznámil 
s Petrem Klokem, který mi chodil pomá-
hat po škole s řetězy apod. Ale odešel na 
vojnu. To jsem si už zvykl na to, že mám 
mechanika, a tak jsem hledal náhradu a při-
jal jsem Tomáše Pustku. To je kluk, kterého 
znám od mateřské školky, je to víc kama-
rád než zaměstnanec. Když se Petr vrátil 
z vojny, byla firma již tak rozjetá, že práce 
bylo dost pro dva mechaniky, takže zůstal 
taky. Do roku 1999 jsem vedl obchod a měl 
jsem dva mechaniky. Pak jsem se ale začal 

Hlučínsko je specifický region na severu Moravy. Kdysi ho Marie Terezie ztra-
tila (roku 1742) společně s celým Slezskem po prohraných prusko-rakous-
kých válkách a k Československé republice bylo připojeno zpět po roce 1919. 
Přestože je to již dávno, co byl zdejší kraj součástí Pruska, zůstalo zde v lidech 
povědomí o jejich německých kořenech. Hodně lidí zde má i dvojí občanství. 
Firmě pana Vladimíra Chlebiše to pomáhá ve velmi dobrém přijímání značky 
STIHL mezi zákazníky..
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plně věnovat stavbě a kluci si rozdělili ser-
vis a prodej a letos v zimě jsme přibrali dal-
šího mechanika s tím, že já se věnuji pro-
deji těch větších strojů a udržování vztahů 
se zákazníky. Tomáš Pustka se plně věnuje 
obchodu a Petrovi jsme přibrali spolupra-
covníka Tomáše Pecucha.

Udržujete vztahy se zákazníky ještě jinak 
než za pultem?
Jednou ročně pořádáme takovou prezen-
taci, kam pozveme všechny své zákazníky 
a předvedeme jim všechny novinky ze sor-
timentu. Vždy na přelomu dubna a května. 
Letos to byl již pátý ročník. Pečeme klo-
básy, žena napeče koláče. Není to akce, kde 
bychom zákazníky bombardovali tím, ať si 
koupí něco nového, spíš chvilku posedět, 
věnovat nějaký upomínkový předmět a při-
tom předvést nějaký stroj, který není běžně 
na prodejně.
Bydlíme nad prodejnou. Já tedy nejsem 
žádné ranní ptáče, ale ve čtvrt na osm jsem 
v práci. A taky není problém, když zákaz-
ník přijde po pracovní době nebo v sobotu 
a neděli. Některé mé kolegy to, jak vím, ob-
těžuje, ale mně to nevadí. Když jsem doma, 
tak sejít pět schodů a prodat řetěz je to 
nejmenší a očekávám, kdy nás konkurence 
různých obchodních řetězců donutí, aby-
chom tady byli také celý víkend.

Pociťujete v obchodních řetězcích silnou kon-
kurenci?
Obrovskou. Ostrava je prošpikovaná všemi 
obchodními řetězci, které v České republice 
jsou. Tyto obchody se přebíjí cenami i služ-
bami. Existuje spousta malých firmiček, 
které se perou o to, aby poskytovaly servis 
na zboží prodávané v těchto supermarke-
tech. Už se ani nemůžeme vymlouvat, že na 
to zboží není servis. Rapidně nám ubývají 
zákazníci na malé elektrické sekačky a spo-
třební hobby techniku zhruba o 20 % ročně.
U motorových pil je situace jiná, protože 
tam STIHL na trhu dominuje. To nás také 

vedlo k zaměření na profesionální stroje, 
které v takovém obchodním domě nikdy ne-
budou. Konkurence už své stroje nemá tak 
nekvalitní, jak bývaly, a tak je to těžší. Sna-
žíme se zákazníky přesvědčit, že když měli 
STIHL, který jim vydržel 25 let, tak ta nová 
pila, která je modernější a dokonalejší, jim 
vydrží minimálně stejně dlouho.
Je zajímavé, že VIKING má vysokou pres-
tiž, i když o něm zákazníci mnoho nevědí. 
VIKING je nejhezčí sekačka, propracovaná 
do detailů, ale to na přesvědčení mnoha zá-
kazníků nestačí. I když zrovna dnes jsem 
zde měl zákazníka, který si porovnával ceny 
dvou různých značek a nakonec řekl: „I když 
je ten VIKING dražší, já si ho vezmu, mně 
se víc líbí.“ 
Nejzarytějším zákazníkem značky VIKING 
je Petr Klok. Je „ortodoxní vikingář“ a jinou 
by nechtěl. V současné době má MB 455 
a nyní si koupil MB 505 a kromě toho dr-
tič a nůžky na živý plot. Několika našim zá-
kazníkům stroje i půjčil na vyzkoušení.
U sekaček sbíráme nespokojené zákazníky 
těch gigantů. Určité procento zákazníků je 
nespokojených se sekačkami koupenými 
v nějakém řetězci, ale pro ně je to zanedba-
telné množství. My jsme ale malá firma a ti 
nespokojenci, kteří se pak obrátí na nás, 
nám stačí. Věnujeme zákazníkovi patřičnou 
péči a vyplatí se nám to. 

Jak se s rostoucí konkurencí chcete vyrovnat?
Počítám s tím, že nás legislativa donutí 
mít speciální školení, nářadí a vybavení 
dílny, a to utáhnou jenom firmy, které bu-
dou střední nebo velké a budou na to mít. 
Malého živnostníka to zruinuje. Něco po-
dobného již funguje u autoservisů. Po do-
budování tohoto domu jsem měl pocit, že 
už nebudu muset nic takového dělat, ale 
nyní přemýšlím o dalším rozšíření. Není to 
otázka jednoho roku, ale do budoucna uva-
žujeme o výstavbě nějakého většího prestiž-
ního prodejního místa v Ostravě. Zákazníci 
jsou stále pohodlnější. Z Ostravy je to k nám 

jen 8 km, ale pro mnohé je to již daleko, pro-
tože nějaký supermarket je blíž.

Co děláte, když odpočíváte?
Jsem rybář a hodně jezdím na ryby a snažím 
se jezdit ven s rodinou. Ryby jsou takový 
můj hlavní koníček. Chodím na ryby tady 
u nás, ale jezdím i do Polska na moře. To 
byl zatím můj největší zážitek. Najali jsme 
si kutr s kapitánem a na osmdesátimetrové 
hloubce jsme chytali tresky. Naplánované 
mám chytání v Norsku a chtěl bych jednou 
jet do Mongolska. Žije tam ryba, která se 
jmenuje tajmen, a to je ryba podobná pstru-
hovi, ale má třeba metr. Je velmi silná a bo-
jovná, podobně jako u nás hlavatky.
Mám rád aktivní rybolov. Nejraději chytám 
přívlačí štiky, candáty, okouny apod. A tak 
si třeba projdu dvoukilometrový úsek řeky 
nebo přehrady. Jdu k vodě relaxovat. Ne-
chodím na ryby, abych byl sám, rád chodím 
s kamarády, kdy si potom večer sedneme 
a něco opečeme. Teď mám na ryby času 
méně, kvůli firmě, a pak mám dvě děti. Vy-
řídil jsem ale povolenku i pro syna, tak bu-
deme chodit spolu a na to se moc těším. 

V kanceláři máte několik diplomů...
Po roce 2000 jsem se začal více zajímat 
o své další vzdělávání. Do té doby jsem se 
řídil spíš jen citem. Absolvoval jsem nějaká 
školení na prodejní techniky, ale také jsem 
byl na semináři o sebepoznávání, jak pra-
covat s časem. Snažím se vzdělávat v práci 
s lidmi, jak motivovat zaměstnance. 
Prodáváme různým firmám, ty firmy mají 
své nákupčí, kteří chodí na školení a učí se, 
jak ze mne dostat co největší slevu. No, a já 
se musím naučit s nimi jednat tak, aby ta 
sleva nebyla tak velká. Na školení posílám 
i prodavače. Pokud máme zákazníka, za 
kterým jede náš mechanik, tak ten mecha-
nik v tom okamžiku reprezentuje naši firmu 
a musí se podle toho chovat. Jinak by mohl 
zničit vztah, který jsme při domlouvání ta-
kového obchodu vystavěli.

vLadImír cHLebIš z HLučíNa

Nečekám, až přIjde zákazNík
dám i drahý stroj, aniž bych se musel ně-
jak podbízet.

Kde jste získal první zákazníky?
První zákazníky jsem znal z předchozí 
firmy. Byl jsem s nimi v kontaktu a nabídl 
jim nové stroje. Dnes bych to u svých za-
městnanců asi nesnesl, kdyby si otevřeli ob-
chod s konkurenčními výrobky, ale je to asi 
přirozené. Když je někdo schopnější a za-
čne mu to ve firmě, kde pracuje, být těsné, 
tak může uvažovat o tom, že si otevře svou 
firmu.
Nějaké klienty jsem tedy měl a k tomu jsem 
přidal to nejlepší na trhu – značku STIHL. 
Na podzim 1994 se nám povedl dobrý tah, 
když jsme začali předělávat postřikovače 
SR 320 a SR 400 na foukače na listí. Tehdy 
se foukače samostatně nedovážely a my 
jsme jich během toho podzimu prodali asi 
30 kusů. Tak jsem získal první peníze.
Po nějaké době jsem pochopil, že podnikání 
není o tom, sedět na židli a čekat, až přijde 
zákazník. Tehdy jsem do obchodu posadil 
svou budoucí manželku a začal jsem objíždět 
zákazníky, pořádat předváděcí akce, výstavy 
a během dalšího roku se to docela rozjelo.
Hlavní klientelou jsou firmy, které se zabý-
vají úpravou veřejné zeleně v Ostravě, Hlu-
číně a okolních městech. V letech 1994–98 
tvořili 60–70 % našich zákazníků a obrat 
dodělali jednotliví zákazníci. Dnes jejich 
zájem samozřejmě trvá, protože za uply-
nulých dvanáct let technika STIHL nikoho 
z nich nezklamala natolik, aby ji vyměnil za 
jinou značku.

Vaše firma patří mezi nejlepší prodejce 
značky STIHL. Jak jste našel své spolupra-
covníky?
V roce 1993 jsem začal sám, na jaře 94 
v prodejně začala pracovat má přítelkyně, 
budoucí manželka. Pak jsem se seznámil 
s Petrem Klokem, který mi chodil pomá-
hat po škole s řetězy apod. Ale odešel na 
vojnu. To jsem si už zvykl na to, že mám 
mechanika, a tak jsem hledal náhradu a při-
jal jsem Tomáše Pustku. To je kluk, kterého 
znám od mateřské školky, je to víc kama-
rád než zaměstnanec. Když se Petr vrátil 
z vojny, byla firma již tak rozjetá, že práce 
bylo dost pro dva mechaniky, takže zůstal 
taky. Do roku 1999 jsem vedl obchod a měl 
jsem dva mechaniky. Pak jsem se ale začal 
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Firma STIHL byla vždy jednou z těch, 
které určovaly další směr vývoje motoro-

vých pil. Na počátku to byl zakladatel firmy 
pan Andreas Stihl. Jeho koncepce moto-
rové pily z roku 1929 s dvoučlennou obslu-
hou se s několika zdokonaleními udržela 
následujících dvacet let (a někde ještě déle). 
O historii motorových pil pro dva jsme psali 
v jarním magazínu. Dnes si přiblížíme his-
torii jednomužných motorových pil, které 
se objevily po druhé světové válce. 
Během druhé světové války byla továrna 
v Bad Cannstatt plně podřízená váleč-
nému hospodářství třetí říše. Jedním z vý-
sledků tohoto systému bylo, že motorové 
pily STIHL se staly vzorovou německou pi-
lou, podle níž byly motorové pily vyráběny 
i u konkurence. Po náletu spojeneckých le-
tadel již nebylo možné tuto továrnu vy-
užívat a výroba byla přesunuta do Waiblin-

HIstorIe jedNomužNýcH motorovýcH pIL

revoLuce přIcHází s coNtra

genu. První motorové pily se zde po válce 
začaly vyrábět v roce 1947 a zakrátko jejich 
produkce vzrostla na 90 kusů měsíčně. Ve 
stejné době firma STIHL zakoupila svého 
předválečného amerického importéra a za-
čala v USA vyrábět motorové pily pro ame-
rický trh. 

Vedlejším produktem druhé světové války byl 
vývoj membránových karburátorů, hoblova-
cích pilových řetězů a nových pevných slitin. 
To umožnilo pomýšlet na další krok ve vývoji 
motorových pil. Bylo třeba zkonstruovat pilu 

obsluhovanou pouze jednou osobou. A byla 
to firma STIHL, která v roce 1950 představila 
první jednomužnou motorovou pilu STIHL 
BL. Pila s motorem o obsahu 125 cm3 vážila 
19 kg. To bylo pro práci v lese pořád ještě 
hodně, ale její konstrukce již ukazovala cestu 
dalšího vývoje. 
V roce 1954 následoval o pět kilogramů lehčí 
typ STIHL BLK s motorem o výkonu 3,3 kW, 
jejíž rukojeti již byly uspořádané tak, jak to 
známe z moderních motorových pil. Byla to 
první motorová pila, se kterou mohl jeden člo-
věk opravdu něco dělat, a měla úspěch. V roce 
1956 si ji jako oficiální vybavení vybrala ně-
mecká armáda, kterou následovalo mnoho 
dalších státních organizací nejen v Německu. 

Vývoj motorových pil, ze kterých se stal vysoce výkonný stroj, dobře odráží 
historii firmy STIHL. Po mnoho let byly motorové pily jediným výrobkem 
značky STIHL. Veškerý vývoj byl soustředěn na motorové pily a ty zůstávaly 
v centru pozornosti zaměstnanců firmy. V mnoha místech světa se jméno 
STIHL stalo synonymem pro motorovou pilu.

V roce 1959 přišla revoluční a všem dobře 
známá pila STIHL Contra s hmotností pou-
hých 12,2 kg a výkonem 4,4 kW. První pila 
STIHL s přímým pohonem a hlavně s mem-

bránovým karburátorem, který umožňoval 
pohodlnou práci s pilou téměř ve všech po-
lohách. Úspěch byl obrovský. Denní pro-
dukce se zvýšila ze 104 na 500 motorových 
pil. Po dvou letech opouštěla výrobní zá-
vod pila se sériovým číslem 200 000. Ta-
ková poptávka byla v té době mírně ře-
čeno neobvyklá. V roce 1961 musela firma 
STIHL najmout speciální dopravní letadlo, 
aby uspokojila poptávku po svých pilách 
v USA a v Kanadě.

Technická data

obsah 106 ccm

výkon 4,4 kW

hmotnost 12,2 kg

výroba 1959–1967
Pan Hugo Munz z Bartenbachu je majitelem 
farmy. Značnou část jeho příjmů tvoří 
pěstování a prodej vánočních stromků, 
kterému se věnuje již od roku 1960. Jedním 
z jeho prvních motorových pomocníků byla 
tehdy nová pila STIHL Contra

Spokojený majitel krásné sbírky motorových pil STIHL pan Pavel Šindelka, autorizovaný prodejce v Hostkovicích u Olomouce

Dělení řetězu bylo u pily STIHL Contra 
použito 0,404" v různých variantách délky 
lišty – od 43 cm až po 150 cm.
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HIstorIe jedNomužNýcH motorovýcH pIL

revoLuce přIcHází s coNtra
obsluhovanou pouze jednou osobou. A byla 
to firma STIHL, která v roce 1950 představila 
první jednomužnou motorovou pilu STIHL 
BL. Pila s motorem o obsahu 125 cm3 vážila 
19 kg. To bylo pro práci v lese pořád ještě 
hodně, ale její konstrukce již ukazovala cestu 
dalšího vývoje. 
V roce 1954 následoval o pět kilogramů lehčí 
typ STIHL BLK s motorem o výkonu 3,3 kW, 
jejíž rukojeti již byly uspořádané tak, jak to 
známe z moderních motorových pil. Byla to 
první motorová pila, se kterou mohl jeden člo-
věk opravdu něco dělat, a měla úspěch. V roce 
1956 si ji jako oficiální vybavení vybrala ně-
mecká armáda, kterou následovalo mnoho 
dalších státních organizací nejen v Německu. 

V roce 1959 přišla revoluční a všem dobře 
známá pila STIHL Contra s hmotností pou-
hých 12,2 kg a výkonem 4,4 kW. První pila 
STIHL s přímým pohonem a hlavně s mem-

bránovým karburátorem, který umožňoval 
pohodlnou práci s pilou téměř ve všech po-
lohách. Úspěch byl obrovský. Denní pro-
dukce se zvýšila ze 104 na 500 motorových 
pil. Po dvou letech opouštěla výrobní zá-
vod pila se sériovým číslem 200 000. Ta-
ková poptávka byla v té době mírně ře-
čeno neobvyklá. V roce 1961 musela firma 
STIHL najmout speciální dopravní letadlo, 
aby uspokojila poptávku po svých pilách 
v USA a v Kanadě.

S motorovou pilou STIHL Contra se ko-
nečně prosadila motorizace práce v lese 
a motorová pila se stala neodmyslitelnou 
pomůckou dřevorubců po celém světě. V té 

době neobyčejný komfort práce s motoro-
vou pilou okusili i dřevorubci v českých le-
sích, kde se motorové pily STIHL Contra 
objevily po roce 1964. 
Ještě po dvaceti letech sloužily na mnoha 
lesnických a dřevařských učilištích jako zá-
kladní studijní pomůcka při vyučování kon-
strukce motorové pily a jejich „kariéra“ ne-
skončila ani dnes. Po dalších dvaceti letech 
jsou pily STIHL Contra vyhledávány mezi 
prodejci firmy STIHL. Stávají se exponá-

tem umístěným na čestném místě tak, aby 
návštěvníkům a případným zákazníkům 
dokazovaly, že firma STIHL byla vždy na 
špičce světového vývoje.

Dnes vyrábí firma STIHL celou řadu mo-
torových přístrojů, ale motorové pily jsou 
stále výrobkem, na jehož vývoj je soustře-
děna největší pozornost. Snaha o postavení 
lehčí a lépe ovladatelné pily pro praktické 
použití společně s nutností vyrobit vše 
menší vede k vytvoření precizně konstruo-
vaného vysoce výkonného stroje, jehož po-
honná jednotka je tak malá, že je možno ji 
bez problémů montovat do celé řady jiných 
motorových přístrojů.

Technická data

obsah 106 ccm

výkon 4,4 kW

hmotnost 12,2 kg

výroba 1959–1967
Pan Hugo Munz z Bartenbachu je majitelem 
farmy. Značnou část jeho příjmů tvoří 
pěstování a prodej vánočních stromků, 
kterému se věnuje již od roku 1960. Jedním 
z jeho prvních motorových pomocníků byla 
tehdy nová pila STIHL Contra

Spokojený majitel krásné sbírky motorových pil STIHL pan Pavel Šindelka, autorizovaný prodejce v Hostkovicích u Olomouce

Dělení řetězu bylo u pily STIHL Contra 
použito 0,404" v různých variantách délky 
lišty – od 43 cm až po 150 cm.
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své schopnosti budou ale muset nejdříve 
prokázat během tréninkového kempu, 

který ve Sporthotelu Trhovky začíná již 
4. července. Partnerem letošního ročníku je 
automobilka Volkswagen.
Česká republika má v dřevorubeckém 
sportu vynikající renomé a její reprezen-
tanti patří k absolutní světové špičce. 
Na mistrovství Evropy družstev obsa-
dila loni Česká republika 4. místo a náš 
nejlepší reprezentant, Martin Komárek, 
již potřetí v řadě obhájil titul mistra Ev-
ropy. Na prvním oficiálním mistrovství 
světa v americké Virginia Beach se Mar-
tin umístil na skvělém šestém místě.
Šanci zúčastnit se národního finále 
a být mezi těmi, kdo budou hájit naše 
barvy na evropském šampionátu, má 
každý zdatný chlap. Nezáleží na věku, 
povolání ani předchozích sportovních 
zkušenostech, protože všichni získají 
tu nejlepší školu. Výcvik, jehož cílem je 
naučit se obratně zacházet se sekerou 
a speciální motorovou pilou, povede 
trojnásobný mistr Evropy Martin Komá-

tréNINkový kemp stIHL® tImbersports® Na orLíku

extrémNí dřevorubecký sport potřetí 
v české repubLIce

rek společně s předním americkým zá-
vodníkem Carsonem Bosworthem. Tým 
trenérů dále tvoří Pavel Veverka, Ně-
mec Markus Kaluza a Bart Jansen z Ho-
landska. Kromě dalších našich zkuše-
ných závodníků a trenérů přislíbil účast 
také holandský specialista a technik dis-
ciplíny Hot Saw Moris Knobe.
Martin Komárek je přesvědčen, že 
STIHL TIMBERSPORTS není vyhra-
zeným sportem pro všestranné pro-
fesionály, nýbrž je atraktivní pro širší 
veřejnost: „Mistrovství Evropy ve šta-
fetovém závodě družstev potvrzuje, že 

STIHL TIMBERSPORTS není jen sport 
pro jednotlivce. Tato soutěž naopak zvý-
razňuje kolektivní výkon, při kterém je 
důležitá nejen výkonnost členů druž-
stva, ale i souhra celého týmu. K tomu, 
aby se účastník soutěže dostal na mis-
trovství Evropy, stačí v národním finále 
vyhrát jednu ze třech disciplín.“ 
Velkým lákadlem pro všechny diváky, 
kteří zvažují, zda dorazit 9. června 
na Národní finále, je určitě první zá-
vod u nás v nejatraktivnější disciplíně 
Spring Board. Tato disciplína je opravdu 
adrenalinová, protože závodník balan-
cuje na prkně, odkud přesekává vrchol 
klády. Disciplína vychází z dob, kdy 
dřevorubci nemohli přesekat mohutné 
stromy, protože jejich pily byly příliš 
krátké. Dřevorubci vysekali do stromu 
kapsu, do které umístili springboard 
(prkno). Z tohoto prkna ve výšce mohli 
strom porazit jednodušeji. 
Sezóna STIHL TIMBERSPORTS SE-
RIES probíhá od května do září, ale tré-
ninkové kempy se pořádají během ce-
lého roku. V současné době se národní 
dřevorubecké soutěže konají ve dvanácti 
zemích Evropy.
Více informací o tomto sportu mohou 
zájemci najít na webových stránkách 
http://www.timbersports.cz.

Všichni, kdo mají rádi napětí, létající třísky a stoupající adrenalin, se mohou 
těšit na třetí ročník divácky atraktivní dřevorubecké soutěže STIHL TIMBER-
SPORTS, která se bude konat 9. července 2006 ve Sporthotelu Trhovky u Or-
lické přehrady. V šesti tradičních dřevorubeckých disciplínách se utkají ti, 
kteří nejlépe ovládají práci se sekerou a motorovou pilou.

martine, budeš jedním z hlavních trenérů 
nováčků na letošním campu Stihl 

Timbersports. Co nám k němu řekneš?
Během 5.–6. července se bude konat zá-
kladní trénink pro začátečníky, 7. a 8. bude 
kemp pokračovat intenzivním tréninkem pro 
pokročilé a nejlepší ze základního tréninku 
a 9. července se uskuteční národní finále pro 
čtrnáct nejlepších. Soutěžit se bude v pěti dis-
ciplínách: Standing block chop, Underhand 
chop, Stock saw a Spring board pouze s jed-
ním prknem. Spolu se mnou bude nováčky 
sejně jako vloni trénovat i americký trenér 
Carson Bosworth, jeden z deseti nejlepších 
Američanů. Zatím máme přihlášeno jedenáct 
nováčků. Maximálně jich budeme brát 25.

tréNINkový kemp a NárodNí FINáLe 2006

stIHL tImbersports 2006
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tréNINkový kemp stIHL® tImbersports® Na orLíku

extrémNí dřevorubecký sport potřetí 
v české repubLIce

STIHL TIMBERSPORTS není jen sport 
pro jednotlivce. Tato soutěž naopak zvý-
razňuje kolektivní výkon, při kterém je 
důležitá nejen výkonnost členů druž-
stva, ale i souhra celého týmu. K tomu, 
aby se účastník soutěže dostal na mis-
trovství Evropy, stačí v národním finále 
vyhrát jednu ze třech disciplín.“ 
Velkým lákadlem pro všechny diváky, 
kteří zvažují, zda dorazit 9. června 
na Národní finále, je určitě první zá-
vod u nás v nejatraktivnější disciplíně 
Spring Board. Tato disciplína je opravdu 
adrenalinová, protože závodník balan-
cuje na prkně, odkud přesekává vrchol 
klády. Disciplína vychází z dob, kdy 
dřevorubci nemohli přesekat mohutné 
stromy, protože jejich pily byly příliš 
krátké. Dřevorubci vysekali do stromu 
kapsu, do které umístili springboard 
(prkno). Z tohoto prkna ve výšce mohli 
strom porazit jednodušeji. 
Sezóna STIHL TIMBERSPORTS SE-
RIES probíhá od května do září, ale tré-
ninkové kempy se pořádají během ce-
lého roku. V současné době se národní 
dřevorubecké soutěže konají ve dvanácti 
zemích Evropy.
Více informací o tomto sportu mohou 
zájemci najít na webových stránkách 
http://www.timbersports.cz.

martine, budeš jedním z hlavních trenérů 
nováčků na letošním campu Stihl 

Timbersports. Co nám k němu řekneš?
Během 5.–6. července se bude konat zá-
kladní trénink pro začátečníky, 7. a 8. bude 
kemp pokračovat intenzivním tréninkem pro 
pokročilé a nejlepší ze základního tréninku 
a 9. července se uskuteční národní finále pro 
čtrnáct nejlepších. Soutěžit se bude v pěti dis-
ciplínách: Standing block chop, Underhand 
chop, Stock saw a Spring board pouze s jed-
ním prknem. Spolu se mnou bude nováčky 
sejně jako vloni trénovat i americký trenér 
Carson Bosworth, jeden z deseti nejlepších 
Američanů. Zatím máme přihlášeno jedenáct 
nováčků. Maximálně jich budeme brát 25.

Budou se účastnit i absolventi předchozích 
kempů?
Z těch, kdo se účastnili předchozích dvou 
ročníků, přijede šestnáct lidí, kteří nastoupí 
do intenzivního tréninku pro pokročilé.

Který z nich to dotáhl nejdál?
Jedni z nejlepších jsou Josef Trefný, Jan 
Svoboda a bratři Wáwrů. To jsou asi nej-
větší favorité pro národní finále. Jan Wáwrů 
vyhrál první národní finále v roce 2004 
a v roce 2005 skončil druhý a jeho bratr 
třetí. Oba se účastnili ME v závodu druž-
stev, kde jsme spolu s Pavlem Jílkem do-
plnili čtveřici a v závodě jsme byli čtvrtí.

A letošní štafeta...?
Letos opět pojedou tři nejlepší v národ-
ním finále a na čtveřici je doplním já. Na-
stoupím ve Standing chop. V disciplíně Un-
derhand chop nejsou časy dosahované čes-
kými závodníky tak špatné, ale ve Stan-
ding chop jsou ještě dost daleko. Logicky 
tedy nastoupím v disciplíně Standing chop. 
V ostatních disciplínách tolik neztrácíme.

Jak ses připravoval na sezónu a co tě čeká?
Trénoval jsem v Rakousku se dvěma ame-
rickými trenéry, ale jinak se letos připravuji 
sám. Z finančních důvodů jsem musel od-
ložit trénink na Novém Zélandu. Po ob-
hájení třetího titulu mistra Evropy jsem 
dostal více příležitostí jezdit na exhibiční 
závody. Od začátku března jezdím skoro 
každý víkend nejvíce do Německa na různá 

Timbersport Show. Po zbytek sezóny budu 
jezdit po tréninkových kempech v různých 
zemích. Čeká mne Polsko, Německo, Ho-
landsko.
První závod mne čeká v německém Obers-
taufenu. Je to mezinárodní závod, který se 
počítá do kvalifikace na mistrovství Evropy. 
Já jsem tedy kvalifikovaný už přímo jako 
obhájce titulu, ale účast je pro mne hodně 
důležitá, protože každý závod je další zku-
šenost. Musím se ho zúčastnit.
Vrcholem sezóny bude mistrovství světa 
v německém Obersdorfu, kam se kvalifikuje 
vždy ten nejlepší z jednotlivé země. V loň-
ském roce jsem byl na šestém místě a letos 
bych chtěl udržet alespoň tohle umístění. 
Konkurence bude veliká, protože se ho bu-
dou účastnit nejlepší závodníci z USA, No-
vého Zélandu, Kanady a Austrálie. Mám 
velkou šanci, že se znovu utkám se svými 
zámořskými kamarády, jako je několikaná-
sobný vítěz americké série Jason Wynyard. 
S ním jsem se potkal nedávno na zkoušce 
nového závodního pódia, které bude objíž-
dět ty nejdůležitější závody v Evropě a my 
jsme tam byli na jeho testování a soutěžili 
proti sobě. Jason jako nejlepší z americké 
a já jako nejlepší z evropské série. A to 
bude vlastně závěr sezóny na konci září.
 
Sleduješ výsledky ostatních. Kdo bude tvým 
hlavním letošním soupeřem?
Letos to bude ještě více nabité než vloni. 
Už loňský rok byl těžký, protože jsme byli 
dost vyrovnaní a favority jsou ti samí jako 
vloni. Předně to bude Němec Dirk Braun, 
který skončil na druhém místě a na mi-
strovství světa se dostal přede mě. Dále to 
doplní asi nejvíc Švýcaři, Thomas Gerber, 
Martin Zauck a Hermann Schönbächler. Je 
tam ale spousta „koní“, kteří můžou překva-
pit, když to některý z favoritů zkazí. Jako 
třeba Werner Brohammer, Němec, který 
několikrát vyhrál závody v Německu, ale 
i další lidi. Výsledky a výkony se opravdu 
vyrovnávají. Já 
jsem v loňském 
roce neudělal 
žádnou velkou 
chybu a ostatní, 
co byli za mnou, 
ten výkon neměli, 
takže jsem se tam 
dostal.

tréNINkový kemp a NárodNí FINáLe 2006

stIHL tImbersports 2006
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tento den uspořádal pan Petr Doležel, 
autorizovaný prodejce STIHL, v nově 

rekonstruovaných prostorách své pro-
dejny a zároveň v přilehlé zahradě rodin-
ného domu Den zahradní techniky. Hned 
za bránou byl vystaven bohatý výběr pří-
strojů značky VIKING a STIHL, o jejichž 
různých technických detailech informoval 
příchozí sám majitel firmy se svým techni-
kem Vlastimilem Sotolářem. Zbytek rodiny 
Doležalových vítal návštěvníky a zval je na 
vynikající domácí uzené klobásy nebo něco 
sladkého z domácí kuchyně. 
Po celý den se ze zahrady ozýval zvuk mo-
torové pily. Hluk měl na svědomí Martin 
Komárek, který předváděl svou neobyčej-
nou zručnost při práci s motorovou pilou. 
Během dopoledne vyřezal z jednoho kusu 
kmene sochu čápa v životní velikosti. Od-
poledne se na přání paní domu věnoval 
vyřezávání sochy psa Ťapky, rodinného 
mazlíka. Vše pouze s motorovými pilami 
STIHL, z nichž ta menší byla opatřena car-
vingovou lištou. Obě sochy nyní budou zdo-
bit zahradu Doleželových.
Hlavním bodem programu Dne zahradní 
techniky v Pístovicích byla exhibice Mar-
tina Komárka a možnost vyzkoušet si jednu 

deN zaHradNí tecHNIky

1. pístovIcká stIHL tImbersports sérIe

z disciplín stále populárnějšího dřevorubec-
kého sportu, ve kterém Martin patří mezi 
světovou špičku (6. místo na MS). Martin 
předvedl ukázku třech disciplín z dřevoru-
beckých závodů STIHL TIMBERSPORT 
SERIE. Nejdříve to byl tzv. Standing Chop, 

tedy přesekávání stojícího kmene speciální 
sekerou, potom přeřezání dvou kotoučů 
z ležícího kmene klasickou motorovou pi-
lou a nakonec řezání ruční pilou. 
Mezi hosty se našlo šest statečných, kteří 
se nezalekli obrovské ruční pily ostré jako 
břitva a vyzkoušeli si ji. Nebál se jí ani Petr 
Doležel. Martin všechny náležitě poučil, jak 
se k řezání doslova správně postavit, a pak 
již na startu stanul první ze závodníků, 
ozval se krátký povel Go! a soutěž za sil-
ného povzbuzování začala.
V terminologii STIHL TIMBERSPORT SE-
RIE se pro tuto disciplínu používá anglický 
název Single Buck a je to vlastně jedna 
z nejstarších dřevorubeckých disciplín vů-
bec. Měření času začíná signálem rozhod-
čího, kterým byl Martin Komárek, a končí 
kompletním odříznutím kotouče. V této dis-
ciplíně rozhoduje rytmus a dynamika zá-
vodníka. Pila musí řezat zcela rovně, pro-
tože při sebemenším vychýlení se zasekává 
a závodník si zhoršuje čas. Je to také jediná 
disciplína, při které má závodník povolenou 
asistenci. Pomocník má za úkol olejem ve 
spreji promazávat pilu v řezu a ve vhodnou 
chvíli vložit do řezu pomocný klínek.

Po namáhavém výkonu trvajícím v průměru 
50 sekund se každý závodník rád osvěžil 
sklenicí dobře natočeného piva a na pa-
mátku si odnesl i vlastnoručně uříznutý 
kus dřeva s logem STIHL. Jak praví známé 
heslo, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se a užít si krásné odpoledne v přátelské 
společnosti. Stále usměvavý majitel firmy 
Petr Doležel a jeho blízcí dokázali vytvořit 
atmosféru podobnou rodinné oslavě, kte-
rou návštěvníci jen neradi opouštěli, a jak 
je v Pístovicích dobrým zvykem, někteří až 
v pozdních nočních hodinách.

V sobotu 20. května měli zákazníci a přátelé Petra Doležela z Pístovic neoby-
čejnou možnost se osobně setkat s trojnásobným mistrem Evropy ve STIHL 
TIMBERSPORTS Martinem Komárkem.

Na přelomu let 2005/06 jsem měla mož-
nost účastnit se amerického vědec-

kého projektu, který probíhal v suchých údo-
lích, Dry Valleys, v Antarktidě. Dry Valleys 
se nacházejí na západním pobřeží zátoky 
McMurdo a patří k největšímu odledně-
nému území Antarktidy (4800 km2). Kra-
jina je tvořena odlehlou plochou pokrytou 
vyprahlou půdou, ledovci a jezery, která 
jsou celoročně pokryta několikametrovou 
vrstvou ledu. Dry Valleys představují nej-
studenější a nejsušší poušť na Zemi a jedno 
z nejunikátnějších míst na světě. 

výzkum v dry vaLLeys

Veronika Doleželová požádala Martina 
Komárka o autogram. Kam jinam než na 
odříznutý koláč dřeva
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deN zaHradNí tecHNIky

1. pístovIcká stIHL tImbersports sérIe
tedy přesekávání stojícího kmene speciální 
sekerou, potom přeřezání dvou kotoučů 
z ležícího kmene klasickou motorovou pi-
lou a nakonec řezání ruční pilou. 
Mezi hosty se našlo šest statečných, kteří 
se nezalekli obrovské ruční pily ostré jako 
břitva a vyzkoušeli si ji. Nebál se jí ani Petr 
Doležel. Martin všechny náležitě poučil, jak 
se k řezání doslova správně postavit, a pak 
již na startu stanul první ze závodníků, 
ozval se krátký povel Go! a soutěž za sil-
ného povzbuzování začala.
V terminologii STIHL TIMBERSPORT SE-
RIE se pro tuto disciplínu používá anglický 
název Single Buck a je to vlastně jedna 
z nejstarších dřevorubeckých disciplín vů-
bec. Měření času začíná signálem rozhod-
čího, kterým byl Martin Komárek, a končí 
kompletním odříznutím kotouče. V této dis-
ciplíně rozhoduje rytmus a dynamika zá-
vodníka. Pila musí řezat zcela rovně, pro-
tože při sebemenším vychýlení se zasekává 
a závodník si zhoršuje čas. Je to také jediná 
disciplína, při které má závodník povolenou 
asistenci. Pomocník má za úkol olejem ve 
spreji promazávat pilu v řezu a ve vhodnou 
chvíli vložit do řezu pomocný klínek.

Po namáhavém výkonu trvajícím v průměru 
50 sekund se každý závodník rád osvěžil 
sklenicí dobře natočeného piva a na pa-
mátku si odnesl i vlastnoručně uříznutý 
kus dřeva s logem STIHL. Jak praví známé 
heslo, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se a užít si krásné odpoledne v přátelské 
společnosti. Stále usměvavý majitel firmy 
Petr Doležel a jeho blízcí dokázali vytvořit 
atmosféru podobnou rodinné oslavě, kte-
rou návštěvníci jen neradi opouštěli, a jak 
je v Pístovicích dobrým zvykem, někteří až 
v pozdních nočních hodinách.

Na přelomu let 2005/06 jsem měla mož-
nost účastnit se amerického vědec-

kého projektu, který probíhal v suchých údo-
lích, Dry Valleys, v Antarktidě. Dry Valleys 
se nacházejí na západním pobřeží zátoky 
McMurdo a patří k největšímu odledně-
nému území Antarktidy (4800 km2). Kra-
jina je tvořena odlehlou plochou pokrytou 
vyprahlou půdou, ledovci a jezery, která 
jsou celoročně pokryta několikametrovou 
vrstvou ledu. Dry Valleys představují nej-
studenější a nejsušší poušť na Zemi a jedno 
z nejunikátnějších míst na světě. Přestože se údolí na první pohled jeví jako 

mrtvá bez jakékoli známky přítomnosti ži-
vota, půdy, jezera, ledovce i skály hostí jedny 
z nejpozoruhodnějších mikroorganismů na 
Zemi, z nichž některé jsou staré až 200 000 
let. Organismy jsou zde vystaveny celé řadě 
extrémních podmínek od nízké teploty, vy-
soké intenzity UV záření, nedostatku ka-
palné vody až po vysokou salinitu. 
Studovat rozmanitost těchto organismů, je-
jich schopnost přizpůsobit se takto nehos-
tinným podmínkám i vztahy mezi jednotli-

vými organismy a jejich prostředím jsou cí-
lem našeho bádání. Výzkum v Dry Valleys 
výrazně mění naši představu o tom, v jakých 
podmínkách se může život ještě nacházet 
na naší planetě i mimo ni. Dry Valleys jsou 
totiž nejbližším pozemským analogem k po-
vrchu Marsu a tedy i oblíbeným místem stu-
dia a pokusů vědců z NASA. Mikroby, které 
se zde nacházejí, jsou také nesmírně citlivé 
na sebemenší změny prostředí a proto dlou-
hodobé zkoumání přináší neocenitelné in-
formace o tom, jak organismy reagují na 
změny klimatu v důsledku globálního otep-
lování. 

Při odběru vzorků z ledovců i trvale za-
mrzlých jezer musíme používat spoustu 
těžké techniky. Motorové pily STIHL po-
užíváme k odběru malých ledových kórů 
a sedimentu pod povrchem ledovce, kde je 
vysoká koncentrace živin a také mikroorga-
nismů. Motorové pily STIHL jsou ideálním 
pomocníkem. Jsou lehké a skladné, takže 
se s nimi snadno cestuje v helikoptéře a je-
jich použití je velmi jednoduché, bezpečné 
a bezproblémové i za extremních podmínek. 
Řetěz je ovšem potřeba používat bez oleje, 
aby nedošlo ke znečištění ledovce a ke kon-
taminaci vzorků. 

Marie Šabacká
Priscu Research Group

Department of Land Resources  
and Environmental Sciences

Montana State University

výzkum v dry vaLLeys
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reprodukce stIHL byLa vyzNameNaNá
Jednou z cen, kterých si jejich držitel příliš neváží, je Plagiarius.
Negativní cenu Plagiarius uvedl v život známý německý designér Prof. Rido Busse 

v roce 1977. Trofej v podobě černého trpaslíka se zlatým nosem se uděluje těm, 
kteří vydělávají peníze na nezákonném kopírování práce jiných. Cena je udě-

lována firmám, které obzvlášť troufalým způsobem používají myšlenky a ná-
pady jiných pro své výrobky. V letošním roce byla cena udělena čínské 
firmě Swool Power Machinery z města Quzhou za motorovou pilu Pro 

380. Je až obdivuhodně přesnou kopií motorové pily STIHL MS 380. Ke kopí-
rování se samozřejmě vybírají úspěšné produkty. Motorová pila MS 380 je 
toho dokladem. Již dva roky se velmi dobře prodává na trzích v jihovýchodní 
Asii, Jižní Americe a v Turecku.

15 Let stIHLu 
v japoNsku
Více než 80 autorizovaných prodejců oslavovalo 
s Hansem Peterem Stihlem na počátku roku pat-
náctileté výročí zastoupení značky STIHL v Ja-
ponsku. První motorové pily exportovala firma 
STIHL do Japonska již v šedesátých letech. 
V dubnu 1991 zahájila svou činnost v Japonsku 
dceřiná obchodní firma.
Za vybudování obchodní sítě v Japonsku podě-
koval Hans Peter Stihl jednateli společnosti panu 
Yoshisuke Imamura a jeho týmu. Imamura je 
v čele společnosti K.K.STIHL z Tochigi od jejího 
začátku. Osmnáct prodejců obdrželo vyzname-

nání za své prodejní úspěchy. Vyvrcholením oslavy bylo vystoupení Yukio Matsuo – mistra ve vyřezávání z ledu, které provádí s pilou STIHL MSE 140 C.
Nízká hmotnost motorové pily zaručuje, že se u japonských zákazníků dostane na přední místo v seznamu přání. S novou pilou MS 192 T předběhl STIHL 
na japonském trhu konkurenci. Hans Peter Stihl řekl: „Tato motorová pila je včetně všech bezpečnostních prvků s lištou a řetězem ve své třídě nejlehčí 
pilou světa.“

špIčkový desIgN je 
víc Než pěkNý Lesk
Prof. Dr. Peter Zec je ředitelem Design centra 
Severního Porýní-Vestfálska, které každý rok 
uděluje proslulou známku „Red Dot Award“. 
V německém magazínu firmy STIHL vysvětloval, 
co skrývá za termínem dobrý design.  

Proč mají lidé podle Vašeho názoru rádi 
výrobky s dobrým designem?
Člověk miluje hezké věci a rád se jimi obklopuje. 
Jsou symbolem kvality života. Obzvláště nám 
působí radost předměty, které často rádi pou-
žíváme, protože nás příjemně naladí a vytvářejí 
náš život hezčí a příjemnější. Přesně tento cíl sle-
duje dobrý design. Platí to stejně pro auto jako 
pro vázu nebo nějaké nářadí.

Co znamená dobrý design pro Vás?
Rozlišuji především podle účelu výrobku. Šperky 
nebo jiné dekorativní věci posuzuji v první řadě 
podle estetického hlediska. Jinak je tomu s užit-
nými předměty a nástroji: u nich posuzuji styl 
podle jejich funkčnosti, použití a odpovědnosti 
k životnímu prostředí. Výrobek musí v první řadě 
dobře fungovat a potom přesvědčit svým vzhle-
dem.

Jaké funkce ještě design splňuje?
Designem se jednotlivé značky snaží navzá-
jem se odlišit a stát se pro zákazníky jednoduše 
rozpoznatelnými. Design má za úkol opticky 
vyzdvihnout funkci výrobku. V ideálním případě 
jsou výhody výrobku patrné na první pohled.

Co je znát na výrobcích STIHL a VIKING oce-
něných značkou „Red Dot“?
Od užitných předmětů, jako je rozbrušovačka 
nebo zádový foukač, spotřebitel prostě oče-
kává, že budou dobře a dlouho fungovat. Pří-
stroje STIHL a VIKING byly cenou kvality „Red 
Dot“ oceněny plným právem, protože právě tato 
měřítka splňují. Výkon, dlouhou životnost a snad-
nost údržby vyjadřují svým komfortním a zároveň 
i velmi dynamickým vzhledem.

Posuzovali jste přístroje STIHL společně se 
sportovním vozem Lamborghini. Na první 
pohled je těžké rozeznat, co mají společné...
Oba výrobky spojuje naše cena „Red Dot Design 
Award“. Navíc Lamborghini není sportovní vůz 
jen tvarem. Ve vysoké rychlosti se velmi dobře 
ovládá. To platí i pro přístroje STIHL. Také ony 
jsou promyšlené do posledního detailu a podle 
toho také vyrobené. Jejich design zcela odpo-
vídá zadání a funkci výrobku, právě tak jako to 
platí pro luxusní vozy značky Lamborghini. 

kaLeIdoskop

Tři vylosovaní úspěšní řešitelé 
křížovky obdrží
speciální krém na
ruce STIHL s aloe vera

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

Správné znění tajenky křížovky 
z Magazínu STIHL Jaro 2006: 
Nové sekačky vIkINg 
Nabízejí Nové zážItky
ZE SPRáVNýCH řEšENÍ
JARNÍ KřÍžOVKy ByLI
VyLOSOVáNI TITO VýHERCI:

Jaroslav Bartůněk, Dobrá Voda 
Jaroslav Borůvka, Zbraslav 
Livio Vaňátko, Tatobity
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reprodukce stIHL byLa vyzNameNaNá
Jednou z cen, kterých si jejich držitel příliš neváží, je Plagiarius.
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STIHL do Japonska již v šedesátých letech. 
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Nízká hmotnost motorové pily zaručuje, že se u japonských zákazníků dostane na přední místo v seznamu přání. S novou pilou MS 192 T předběhl STIHL 
na japonském trhu konkurenci. Hans Peter Stihl řekl: „Tato motorová pila je včetně všech bezpečnostních prvků s lištou a řetězem ve své třídě nejlehčí 
pilou světa.“

špIčkový desIgN je 
víc Než pěkNý Lesk
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z redakčNí pošty
Vážený pane vedoucí (jednateli),

po zralé úvaze jsem se rozhodl napsat toto 
mé stanovisko k panu ZAJÍCOVI, jinak Va-
šemu autorizovanému prodejci se sídlem 
v Děčíně - Jalůvčí, Drážďanská 55.
Více než 25 let jsem byl vlastníkem mo-
torové pily zn. STIHL z roku výroby 1964. 
Sloužila věrně více než 35 let i když mé za-
cházení s ní nebylo zrovna nejlepší. Před 
více než 5 lety jsem se na výše uvedeného 
obrátil s prosbou o opravu i následný servis. 
Doslova virtuózním způsobem tuto pilu do-
kázal pro mě udržet v patřičném provozu. 
Byl to opravdu velmi dobrý výrobek. Ži-
votnost ji ukončil až padající strom a jistým 
způsobem má nepozornost.
Zakoupil jsem od něho opět motorovou 
pilu zn. STIHL MS 310 a té po dvou letech 
ukončil činnost zase můj vnuk. Opět budu 
kupovat u něho stejnou značku MS 310. 
Jinak vždy za všech okolností vynikající 
a spolehlivý výrobek.
Jsem nyní starobní důchodce, ale před tím 
jsem měl velmi dobrou osobní a místní zna-
lost v Severočeském kraji. Zde jsem po-
znal i celou řadu prodejen i servisních dí-
len. Dříve tzv. lesních závodů a v nich ty, co 
se servisem motorových pil zabývali. Jsou 

jich desítky a já z nich na prvé místo sta-
vím pana Zajíce. Nevím, jakým nejlepším 
způsobem projevit neokázalou a upřímnou 
vděčnost za přístup, ochotu, lapidární a od-
borný výklad s poučením, než tímto způso-
bem. Já Vás tímto žádám, aby bylo ze strany 
vedení tomuto autorizovanému prodejci vy-
sloveno minimálně poděkování.

zákazník z Děčína
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