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Ruční motorové foukače a vysavače 
STIHL důkladně vyčistí zahradu stejně 

jako veřejný park. Spadané listí, odstřižené 
větvičky živého plotu nebo posekaná 
tráva jsou proudem vzduchu rychle zame-
teny od krajů trávníků nebo podél zdí. 
Dokonce i mělké šachty, příjezdy k domu, 
dvorky a parkoviště lze na podzim jedno-
duše zbavit spadaného listí.
Na první pohled přitažlivé zaoblené tvary 
se snadno udržují čisté. Rukojeti jsou 
z měkké gumy s integrovanou antista-
tickou vrstvou, která působí proti elek-
trostatickému náboji. Charakteristické 
pro všechny přístroje je ovládání jednou 
rukou. Nový antivibrační systém snižuje 
vibrace na minimální míru a společně 
s nízkou hmotností všech přístrojů umož-
ňuje snadné používání po dlouhou dobu. 
Jedním z výhodných prvků je nastavitelná 
délka foukací hubice, kterou lze přizpů-
sobit pracovnímu záměru nebo výšce 
obsluhy. K některým modelům lze připo-
jit velmi šikovný nástavec k čištění okapů 
nebo střech garáží.
Nový ruční foukač STIHL BG 56-D je 
nástupcem modelu BG 55, avšak s výrazně 
sníženou úrovní emisí ve výfukových ply-
nech. Motor o obsahu 27,2 cm3 je vyba-

ven novou technologií předvýplachu 
čerstvým vzduchem známou i u jiných 
výrobků STIHL jako 2-MIX. Výkonové 
parametry foukače BG 56-D jsou tedy 
podobné jako u jeho předchůdce, ale 
spotřeba paliva je o 20 % menší – což sni-
žuje provozní náklady a zároveň i emise 
spalin. STIHL BG 56-D je přístroj vybaven 
katalyzátorem. 
Pro práci poblíž zdroje elektrického 
proudu je pak vhodný pouze 3,3 kg těžký 
elektrický foukač STIHL BGE 81. Je určen 
především pro používání kolem domu, 
ale svým velmi silným proudem vzduchu 
může vyčistit i velké plochy. Přístroj je 
vybaven elektromotorem o příkonu 1400 
W a jeho uživatelé i jejich sousedi ocení 
zejména výrazně sníženou hlučnost. Fou-
kací výkon lze plynule regulovat pomocí 
řídicí páčky a tu lze ve zvoleném režimu 
zaaretovat. K tradičně vysoké bezpečnosti 
přístrojů STIHL patří také zvláštní spínač, 

který dovolí přístroj zapnout pouze v pří-
padě, že je foukací trubice s ochrannou 
mřížkou správně namontována. Teprve 
potom převlečné matice aktivují spínač, 
který sepne elektrický obvod ke spuštění 
motoru.
Zahradní vysavače STIHL účinně odstraní 
spadané listí, posekanou trávu nebo 
odpad po stříhání živých plotů. Hodí 
se i k nasávání volně ležících odpadků 
z koutů, sklepních šachet, žlabů apod. 
Materiál je nasáván oběžným kolem dmy-
chadla s rozmělňovací hvězdicí z vysoce 
kvalitní oceli, která drtí suché listí až na 1/14 
původního objemu a plní s ním velký 
záchytný vak. Listí, tráva a další materi-
ály mohou být okamžitě kompostovány 
a jsou ideální pro mulčování. V sériovém 
provedení lze vysavače použít i jako fou-
kače. Dodávají se včetně foukací trubky 
a kulaté hubice.
Pro používání v blízkosti domu je určen 
elektrický zahradní vysavač STIHL SHE 71. 
Stroj se silným sacím účinkem je vybaven 
motorem o příkonu 1100 W, který je uložen 
v tělese z nárazuvzdorného plastu. Stejně 
jako elektrický foukač BGE 81 má důsledně 
omezenou hlučnost a je vybaven stejným 
bezpečnostním spínačem. Prostřednictvím 
foukací trubky a ploché hubice lze jedno-
duše a rychle přestavět na foukač. V sacím 
režimu má výkon 580 m3/hod, ve foukacím 
režimu 670 m3/hod.
Vysavač s rozmělňovacím zařízením STIHL 
SH 86-D je určen pro profesionální pou-
žití. Stroj pohání jednoválcový motor 
o obsahu 27,2 cm3 a výkonu 0,8 kW. Také 
tento motor je vybaven již zmiňovanou 
technologií předvýplachu čerstvým vzdu-
chem a plněním čtyřmi přepouštěcími 
kanály. Optimalizované proudění paliva 
zajistí perfektní rozvíření směsi paliva se 
vzduchem a díky tomu se znatelně zlepší 
účinnost motoru. Kromě nižší spotřeby 
splňují přístroje STIHL díky tomuto sys-
tému přísné emisní normy EU II a EPA II 
platné od letošního roku, protože vykazují 
až o 70 % nižší emise škodlivých plynů. 

ČeRstvý vítR obnovuje pořádek

nové motoRové foukaČe a vysavaČe stIHL

Když podzimní větry zatřesou se stromy na zahradě a pokryjí zem kobercem 
listí, nastává ten pravý čas pro silné foukače a vysavače STIHL, aby na zahradě 
obnovily pořádek. Listí poházené větrem do všech koutů zahrady lze s jejich 
pomocí soustředit na jedno místo, nasát a rozdrobit na kousíčky vhodné třeba 
do kompostu.

 BG 56-D BGE 81 SH 86-D SHE 71
zdvihový objem (cm3) 27,2  27,2
příkon (W)  1400  1100
hmotnost (kg) 4,2 3,3 5,7 4,1
objemový průtok vzduchu (m3/hod) 710 570 770 580
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tIp fIRmy stIHL
Za pomocí vysavačů STIHL můžete svůj zahradní 
odpad lehce přeměnit v kvalitní hnojivo:
1.  Foukačem shromážděte všechno listí nebo posekanou trávu na jednu hromadu.
2.  Přestavte svůj přístroj na vysavač a hromadu nasajte.
3.  Vysavače STIHL výrazně zredukují objem nasátého materiálu. Například suché listí 

na 1/14 původního množství.
4.  Drcený materiál můžete ze záchytného vaku přímo vysypat na kompost nebo roz-

prostřít pod stromy a keře. Ochranná mulčovací vrstva zajišťuje ideální podmínky 
pro jejich přezimování a navíc poskytuje bezvadné prostředí, ve kterém může trávit 
zimu spousta drobných užitečných živočichů.

STIHL BGE 81 – silný elekrický přístroj s výrazně 
sníženou hlučností je ideálním pomocníkem pro 
úklid okolo domu.

STIHL SH 86-D – je ideální přístroj k čištění vel-
kých ploch, jako jsou sportovní stadiony nebo 
parky. Snadné startování zajišťuje prověřený 
systém Elastostart a také možnost použít ruční 
palivové čerpadlo. K dlouhotrvající práci v pro-
fesionálním nasazení tento vysavač předurčuje 
zejména úroveň vibrací, která je více než čtyřikrát 
nižší než u ostatních vysavačů v nabídce STIHL!

STIHL BG 56-D – foukač s vynikajícím poměrem 
výkonu a hmotnosti

Materiál je nasáván oběžným kolem dmychadla s rozmělňovací hvězdicí 
z vysoce kvalitní oceli, která drtí suché listí až na 1/14 původního objemu.
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během let se z původně jedné disci-
plíny, kterou byla záchrana zraněného, 

závody rozšířily na pět disciplín zahrnují-
cích všechny činnosti, které stromolezec 
v běžné práci vykonává. Součástí práce 
je samozřejmě posouzení stavu každého 
stromu a pečlivá příprava. Následuje 
umístění jistícího lana do koruny. Sou-
těžící musí přesně umístit lezecké lano 
do koruny stromu ve výšce mezi 13–20 m 
ze země tak, aby byl na něm schopen 
vystoupit. V časovém limitu 5 minut se 
snaží pomocí vrhacího váčku a lanka 
zasáhnout předem označené rozvětvení, 
kterým pak protáhne jistící lano. 
Je-li lano pevně nahoře, lze po něm vystou-
pat do koruny. Tuto schopnost soutěží-
cích prověřuje disciplína nazvaná „jištěný 
šplh“. Lezec při ní musí bezpečně a rychle 
vystoupit do koruny stromu ve volném 
prostoru, k čemuž použije schválený 
svěrný uzel na předem připraveném dvo-
jitém laně volně zavěšeném ve výšce 15 m 
(pro ženy 12 m). Výstup zakončí zazvoně-
ním na zvonek zavěšený v koruně stromu. 
Pokud je strom zavětvený až k zemi, je 

na něj možné vylézt, tak jak jsme to dělali 
všichni. Při stromolezeckých závodech 

se tomu říká „výstup do koruny“. Opět se 
měří čas, za který se lezec dostane ke zvo-
nečku na vrcholu stromu.
Při disciplíně „práce v koruně“ musí 
závodník navštívit pět stanovišť vybave-
ných zvonečkem, na který musí zazvonit. 
Prvním je stanoviště ruční pilky, kde se 
lezec musí dotknout zvonku tímto v arbo-
ristice nejčastěji používaným nástrojem. 
Druhým stanovištěm je hod dřevěnými 
kolíky, kdy se soutěžící trefuje do terče 
na zemi. Dalším stanovištěm je tzv. 
„pinoha“, jak se nazývá pilka na tři metry 
dlouhé násadě. Cílem je opět zazvonit 
na zvoneček. Posledním stanovištěm je 
chůze po větvi. Na tomto stanovišti musí 
lezec jít po větvi až k zvonku a dotknout 
se jej listem ruční pily, aniž by větev zatížil 
nad povolenou mez. Jestliže lezec větev 
zatíží, více zapne průhybem větve bzučák 
a dostává trestné body. Úkol končí sestu-
pem na zem a čas se měří až do doby, kdy 
lezec stojí oběma nohama na zemi a je 
odjištěn od svého lana.
Při záchraně zraněného čas nehraje hlavní 
roli, ale měří se také. Nejdůležitější je však 
ukázat nejbezpečnější a pro zraněného 
nejméně namáhavou cestu z koruny 
stromu dolů. Někteří z účastníků litovali, 
že z koruny stromu již nezachraňují krásné 
slečny, ale pouze 80kg figurínu.

Stromolezci jsou odborníci v oboru arboristika, tedy péče o stromy rostoucí 
mimo les. V polovině srpna se jich v Brně sešlo dvacet, aby poměřili své schop-
nosti na 8. mistrovství republiky ve stromolezení. Smyslem pořádání stromo-
lezeckých závodů je nejen zvyšovat kvalitu a bezpečnost práce stromolezců při 
ošetřování stromů, ale také prezentovat odborné i laické veřejnosti možnosti 
používaných stromolezeckých technik a jejich aktuální vývoj.

pRáce vysoko v koRunácH

mIstRovství RepubLIky ve stRomoLezení

Rozhodčími byli Tomáš Gut, trojnásobný mistr republiky ve stromolezení, Václav Štoidl, Martin 
Šupka, David Hora, hlavní rozhodčí letošního mistrovství a čestným členem byl Mark Bridge, něko-
likanásobný mistr Evropy.
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Pod Špilberkem se šplhalo a zvonilo 
na zvonečky, i když počasí této sportovní 
události příliš nepřálo. Po vyhodnocení 
všech výsledků byli oznámeni tři finalisté, 
kterými se stali David Peřina, Jiří Kořínek 
a Roman Šimůnek.
Finálová disciplína je zvláštní proto, že 
to je taková volná jízda, kdy stromolezec 
ukazuje to nejlepší, co umí, a zahrnuje 
v sobě vlastně všechny disciplíny stro-
molezeckých závodů kromě záchrany zra-
něného. Celá finálová disciplína je ztížená 
tím, že závodník nemá na stromě připra-
vené žádné pomůcky. Na rozdíl od „práce 
v koruně“, kdy se čas měří až od chvíle, 
kdy je lezec v koruně připraven k splnění 
předepsaných úkolů, je finále jakousi 
ukázkou každodenní práce stromolezců. 
Každý závodník má časový limit 25 minut, 
během kterých musí na strom nainstalo-
vat lano, vylézt do koruny, splnit všechny 
úkoly, sestoupit a odstranit ze stromu 
všechny pomůcky, které během svého 
výkonu použil.
Očekávání nezklamal Jirka Kořínek 
a po téměř bezchybném výkonu se stal 

Roman Šimůnek bezpečně dopravil „zraně-
ného“ dolů v nejstarší disciplíně stromolezec-
kých závodů.

novým mistrem České republiky. Na dru-
hém místě skončil po obdivuhodném 
výkonu David Peřina, přestože předtím 
utrpěl bolestivé zranění palce levé ruky. 
Na Romana Šimůnka tak zbylo třetí místo.

Čestný host a několikanásobný mistr Evropy 
ve stromolezení Mark Bridge připravil strom pro 
finále mistrovství České republiky.

Ing. pavel Wágner z firmy Arbonet 
je jedním z nejzkušenějších stromo-
lezců v České republice a zároveň patří 
k zakladatelům mistrovství republiky 
ve stromolezectví.

Závody jsou bezvadně organizované. 
Jak se vám to povedlo?
Spíš se nám podařilo dát dohromady tým 
lidí, který se o závody ve stromolezectví 
stará. Taková akce je náročná, protože ji 
musíte uspořádat v nějakém veřejném 
parku, a k tomu potřebujete spoustu 
povolení. Zpočátku to nebylo jednodu-
ché. V roce 2000 jsme uspořádali první 
závody, nebo spíš pracovní setkání, kde 
jsme si připravili stromy jako na závo-
dech, aby si to kluci mohli vyzkoušet. 
V té době u nás nebyla stromolozecká 
technika rozšířená tak, jak ji dnes vidíme 

na závodech. Přirozeným vývojem totiž 
u nás byl zavedený způsob kombinující 
prvky horolezectví a záchranářské tech-
niky, někdy nesprávně nazývaný jedno-
lanová technika. Tím druhým a meziná-
rodní asociací uznávaným způsobem je 
tak zvaná dvoulanová technika. Způsob 
lezení na dvojitém laně byl používán spíš 
v Anglii a USA, kde také stromolezecké 
závody vznikly. V průběhu devadesá-
tých let začali stromolezci z Evropy více 
spolupracovat s do té doby převážně 
americkou asociací a v Evropě se začaly 
ustavovat národní pobočky mezinárodní 
asociace arboristů (International Society 
of Arboryculture – ISA). Nám se povedlo 
v roce 1998 zřídit pobočku u nás. Byli 
jsme tehdy slavnostně přijati na světové 
konferenci v Birminghamu, což byla 
jediná světová konference o arboristice, 
která se konala mimo Spojené státy.
Postupně se nám podařilo vyškolit mladé 
lezce, kteří také začali jezdit na různá 
setkání do zahraničí, a v roce 2001 jsme 
uspořádali první stromolezecké závody 
v Mělníku. Závody měly obrovský úspěch 
a začalo přibývat závodníků i rozhodčích. 
Dnes tvoří tým těchto závodů asi 50 lidí.
Důležité je říct, že garantem stromole-
zeckých závodů a nositelem „know how“ 
je mezinárodní orgsanizace ISA, která 
poprvé organizovala závody v roce 1976. 
ISA tvoří bezpečnostní předpisy, pravidla 

závodů se upravují postupně podle nově 
získaných poznatků. Pravidla se neustále 
aktualizují a je to vlastně úžasný způsob, 
jak se stromolezci mohou udržet v kon-
taktu s vývojem. Nemusí si pracně vyhle-
dávat literaturu, a pokud budou sledovat 
závody, dozví se největší novinky jak 
v technice a pomůckách, tak i v bezpeč-
nostních pravidlech.

Jste také spolumajitelem firmy 
na oše třování zeleně. Jakou použí-
váte me chanizaci?
Dlouho používáme motorové pily STIHL. 
Nejraději máme pilu STIHL MS 192 T. To je 
vynikající model, který se nesmírně povedl. 
Používali jsme i model MS 200 T, ale pro 
nás je limitující hmotnost, a proto je nové 
pily 192 T nahradily. Fantastický model je 
MS 260. Při takové hmotnosti a výkonu 
je to pro nás ideální pila na manipulaci 
pod stromem a navíc se k ní dá připojit 
nástavec na stříhání živých plotů. Kromě 
motorových pil používáme i křovinořezy, 
často používám nástavce na stříhání 
živých plotů. To je také vynikající věc, kte-
rou v Praze často používáme na tvarované 
stromy v alejích. A vůbec si nedovedeme 
představit práci bez foukačů, kterými čis-
tíme chodníky od různých odřezků a pilin, 
a po práci s nimi čistíme techniku, napří-
klad ofoukáváme štěpkovač. Bez toho 
bychom byli nešťastní.



6

MAGAZÍNSTIHL Podzim 2008

sTIHL postavil první motorové pily 
s benzinovým pohonem před více než 

osmdesáti lety a od té doby je neustále 
zlepšuje a vyvíjí nové pro ještě větší usnad-
nění práce. Svými důmyslnými detaily 
nová „malá“ pila STIHL MS 211 dokazuje, 
že na velikosti opravdu nezáleží.
Podrobněji si přiblížíme motorovou pilu 
STIHL MS 211, která nyní vstupuje na český 
trh. Kompaktní pila s bohatou výbavou dis-
ponuje výkonem 1,7 kW. Pila nabízí vysoký 
řezný výkon a velký uživatelský komfort. 
S řeznou délkou 35 cm a při hmotnosti 
4,3 kg je perfektním pomocníkem pro 
řezání palivového dříví, tesařské práce 
nebo pro kácení menších stromů, jaké by 
nejvíce mohli ocenit sadaři a ovocnáři.
Více výkonu a nižší emise – nové dvou-
dobé motory STIHL disponují obojím. 
Díky zlepšené konstrukci, která kombinuje 
jednoválcový motor s plněním čtyřmi pře-
pouštěcími kanály. Čtyřkanálová technika 
s optimalizovaným prouděním zajistí 
perfektní rozvíření směsi paliva se vzdu-
chem. Díky tomu se palivo optimálně 
spálí a citelně se zlepší účinnost motoru. 
Využitím principu 2-MIX snížil STIHL tak-

pRvní z nové geneRace motoRovýcH pIL

stIHL ms 211

zvané ztráty výplachem na minimum. 
Díky 2-MIX technice se při sání dostane 
nad čerstvou směs vrstva vzduchu neob-
sahující palivo. Tento vzduchový polštář 
odděluje nespálenou směs v klikové skříni 
od spálené ve spalovacím prostoru. Ztráty 
nespálené směsi při výplachu jsou díky 
principu STIHL 2-MIX velmi silně sníženy. 
To samozřejmě vede i k významně niž-
ším hodnotám zplodin. Ke snížení emisí 
a dlouhé životnosti motoru může přispět 
i používání nového syntetického motoro-
vého oleje STIHL HP ULTRA.
Nová technologie zajišťuje vyšší kroutící 
moment v širokém spektru otáček. Záro-
veň mají motorové pily vybavené tímto 
motorem ve srovnání s předchozími 
modely až o 20 % nižší spotřebu paliva 
a o 70 % nižší emise škodlivých plynů. 
Nový motor 2-MIX s předvýplachem čers-
tvým vzduchem splňuje normy emisí EU II 
a EPA II platné od letošního roku.
Systém filtrace vzduchu použitý v nové 
generaci motorových pil dovoluje znatelně 
delší intervaly mezi servisními zásahy. 
Nasátý vzduch je uveden ventilátorem 
do rotace, pomocí které se odstředí větší 

a těžší částice, které se tak do samotného 
filtru vůbec nedostanou. Předčištěný 
vzduch je potom veden odlučovacím kaná-
lem do skříně vzduchového filtru. Naprosto 
zásadně se stará tento nový systém filtrace 
i o zlepšení provozu v zimě, protože jsou 
částečky sněhu a ledu také vymrštěny smě-
rem ven. Předčištění vzduchu odlehčuje 
vzduchovému filtru a prodlužuje tím až 
čtyřnásobně interval čištění.
Nový antivibrační systém používá tři 
kovové pružiny. Pružina na přední ruko-
jeti má integrovaný doraz. Výsledkem je 
snížení úrovně vibrací až o 30 % a přitom 
nový systém umožňuje dobré vedení lišty. 
Uživateli to dovoluje pracovat s menším 

Je zde nová generace motorových pil STIHL! S novým pohonem a špičkovým 
vybavením je model MS 211 ideálním přístrojem pro všechny uživatele, kteří 
preferují ekonomické, ale výkonné stroje s nízkými emisemi. Nové motorové 
pily jsou ideální pro všechny práce se dřevem kolem domu, na farmě nebo 
v zahradě.

Velký vzduchový filtr je přístupný bez použití 
nářadí. Po odsunutí západky lze jednoduše sun-
dat celý horní kryt.
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vynaložením síly, déle, přesněji a přede-
vším mnohem lehčeji.
Řetěz motorové pily je jedním z rozho-
dujících komponentů určujících kvalitu 
práce s pilou. Motorová pila STIHL MS 211 
je standardně vybavena odzkoušeným 
a spolehlivým řetězem Picco Micro Com-
fort 3 (PMC3) s malým sklonem ke zpět-
nému rázu a nízkými vibracemi. Tento řetěz 
zajišťuje perfektní řezný výkon za všech 
okolností. K nízké úrovni vibrací přispívá 
tvar řezných a spojovacích článků. Když se 
řezný zub dostane do kontaktu se dřevem, 
mírně se sklopí dozadu a tím pohltí rázy, 
které se jinak přenášejí na vodicí lištu.
Nové motorové pily STIHL jsou kromě per-
fektního motoru 2-MIX, dlouhodobého 
filtračního systému s předčištěním vzdu-
chu a antivibračního systému standardně 
vybaveny prvky, které obvykle nacházíme 
pouze u profesionálních motorových pil. 
Víko řetězky je uchyceno jedním šroubem 
namísto obvyklých dvou, takže výměna 
lišty a řetězu je otázkou chvilky. Zároveň 
jsou pily vybaveny bočním napínáním 
řetězu. Výhodou tohoto řešení je, že se tak 
při napínání řetězu předchází možnému 
kontaktu s ostrými zuby. Doplňování 
paliva a mazacího oleje je zjednodušeno 
velkými nalévacími otvory, které jsou uza-
vřeny patentovanými uzávěry STIHL. Víčka 
obou nádrží lze otevřít bez použití nářadí. 
Navíc jsou nádrže vyrobeny z průhled-
ného plastu a obsluha tak může kdykoli 
kontrolovat stav kapaliny v nádrži.
Bez použití nářadí je přístupný i vzdu-
chový filtr, a to pouhým posunutím 
pojistky na víku filtru. 
Jednodušeji to již nejde!

Nový antivibrační systém se 
speciálními pružinami snižuje 
vibrace až o 30 %.
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maRtIn komáRek úspěšný v ameRIcké pRofesIonáLní séRII

pRo seRIes u. s. cHampIonsHIp 2008

devatenáctého června v Lehi v Utahu 
si Martin vybojoval postup z osmi-

členné čtvrtfinálové skupiny do semifiná-
lových bojů společně s obhájcem Davidem 
Bolstadem (NZ), Christophem Geisslerem 

(CH) a u nás velmi dobře známým Car-
sonem Bosworthem (USA). V sobotu 28. 
června vstoupil do semifinále fantastic-
kým Springboardem a s časem 55,89 s ho 
porazil pouze Bolstad a Dale Rayen (NZ). 

Jeho čas 26,31 s ve Standing Block Chopu 
by byl v Evropě označen za skvělý, tady 
byl bohužel nejpomalejším. Oproti tomu 
Underhand Chop vyšel českému závodní-
kovi výborně a s časem 22,70 s za sebou 
nechal polovinu startovního pole. Časy 
16,41 s v Single Buck a 7,01 s v Hot Saw jen 
podtrhly Martinův výborný výkon, ačko-
liv zůstal krůček před vrcholem. Tím byl 
postup mezi nejlepších osm dřevorubců 
z celého světa, ke kterému mu chyběly 
čtyři body. 

První červencový víkend proběhlo vyvrcholení profesionální americké série 
v dřevorubeckém sportu STIHL Timbersports (STIHL TIMBERSPORTS Pro Series 
U. S. Championship). Ta je obecně považována za nejprestižnější podnik a kaž-
doročně svádí dohromady ty nejlepší zástupce všech kontinentů. Právem se 
mezi nimi objevil i čtyřnásobný mistr Evropy a bronzový medailista z předloň-
ského mistrovství světa Martin Komárek.

Jak takové nejprestižnější závody 
ve STIHL TIMBERSPORTS probíhají?
Do americké série se vybírají závodníci 
z celého světa podle jejich výkonnosti. 
Porovnávají se výsledky z mezinárod-
ních závodů v Evropě a Austrálii, včetně 
mistrovství Evropy a mistrovství světa. 
Každý zájemce musí podrobně doložit 
své výsledky, zaplatit startovné a orga-
nizátoři americké série si z nich vyberou 
nejlepších 32 závodníků. 
První kolo se konalo v Utahu blízko 
Salt Lake City a já jsem postoupil jako 
poslední. Závod se mi hodně povedl, 
ale v poslední disciplíně Hot Saw jsem 
nenastartoval pilu. Měl jsem však dobrý 
náskok, a tak mi to stačilo a asi o jeden 
bod jsem postoupil do druhého kola.
Druhý závod se konal o tři týdny později 
ve městě Columbus ve státě Georgia. 
Tady se mi nedařilo ve Standing Chop. Při 
druhém seku odspoda se ozvala zraněná 
lopatka a disciplínu jsem dokončil v hroz-
ných bolestech a byl jsem vůbec rád, že 

jsem to dosekal. Nemohl jsem rukou 
pohybovat, jak bych potřeboval. Naopak 
mi dobře vyšla Hot Saw, a tak jsem skon-
čil na celkovém pátém místě jen něko-
lik bodů za čtvrtým místem, které bylo 
postupové do finále americké série.
Závody se pořádají hlavně pro televizi 
ESPN, která to pak přenáší přes sate-
lit do celého světa. Při závodech bylo 
34–35 °, velká vzdušná vlhkost, a tak je 
těžké tam vydržet celý den. Na finále se 
na místě dívalo asi 2000 lidí

Již několik let se českých tréninkových 
kempů jako trenér účastní Carson 
Bosworth. Jak se dařilo jemu?
Carson se do finále kvalifikoval jako osmý 
a v celkovém hodnocení skončil na sed-
mém místě. Takže měl dobrý rok. Ve finále 
zvítězil David Bolstad z Nového Zélandu, 
který měl úplně famozní den. Americkou 
sérii vyhrál již čtyřikrát. Letos s velkým 
náskokem vyhrál skoro všechny disciplíny. 
Druhý skončil Jason Wynyard, kterému se 
naopak nedařilo (úřadující mistr světa 
a sedminásobný vítěz americké série). 
O den dříve v kvalifikaci vyhrál a dokonce 
v disciplíně Stock Saw uřízl světový rekord. 
V den závodů však ve stejné disciplíně 
škrtl o vypínač, vypnul si pilu a byl diskva-
lifikován. Z toho je vidět, že také profesio-
nálové udělají chybu a potřebují i trochu 
štěstí. Na závodech je vždy víc lidí, kteří 
ten den mohou vyhrát, ale záleží na tom, 
jak to komu sedne. 

Jak svou účast hodnotíš z osobního 
hlediska?
Vzhledem k tomu, že jsem v lednu prodě-
lal operaci a nemohl jsem trénovat, jsem 

celkově se závody i s umístěním spoko-
jený. Úspěchem pro mě byla už kvalifi-
kace do druhého kola. Závodníci jsou 
v Americe hodně dobří, hodně vyrovnaní 
a já jsem se umístil nejlépe z nás tří Evro-
panů, kteří tam byli. 
Chybí mi trénink pod dohledem zku-
šeného trenéra. Neměl jsem ani čas 
se na závody připravit. Když jsem letěl 
na druhé závody, tak mi uletělo letadlo. 
V Praze jsme zůstali viset v dopravní 
zácpě a nebyl jsem na letišti včas. I když 
do odletu zbývalo víc než pět minut, 
už mě nepustili. Musel jsem si doplatit 
letenku a letěl jsem až druhý den. Přiletěl 
jsem v noci a druhý den začínaly závody. 
To byl hodně narychlo.
Mně se ale v Americe závodí mnohem 
líp než v Evropě. Je tam mnohem víc lidí 
lepších než já a to mi vyhovuje. Je to pro 
mě dobré se s nimi poměřovat. A hlavně 
– možná právě proto, že pro ně nejsem 
taková konkurence – se chovají mno-
hem lépe než závodníci na evropských 
závodech. Zde je rivalita obrovská a není 
tu tak přátelská atmosféra. Závodníci 
se často snaží svého soupeře psychicky 
rozhodit různými nelichotivými poznám-
kami a to jsem v Americe neviděl.

Nebylo to poprvé, kdy se Evropané 
účastní americké série Timbersportu...
Od roku 2002 se první čtyři z mistrov-
ství Evropy účastnili některého závodu 
americké série. Evropané jsou tam tedy 
známí a navíc Herman Schönbachler se 
účastní americké série již třetím rokem. 
Letos jsme z prvního kola postoupili dva 
a ve druhém kole jsem se umístil o dvě 
místa nad Christophem Geisslerem. 
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maRtIn komáRek opět na medaILovýcH příČkácH mIstRovství evRopy

pRvní zLato ČeskéHo týmu

v sobotu 6. září se o titul mistra Evropy 
utkalo celkem šestnáct závodníků 

z jedenácti zemí. Na rozdíl od předcho-
zích ročníků byla velká pozornost věno-
vána reklamě značky VIKING. Česká 
republika byla jednou z mála zemí, která 
měla na startu více než jednoho zástupce. 
Kromě Martina Komárka do bojů zasáhl 
Jan Svoboda, který zatím především sbírá 
zkušenosti, ale i tak byl jeho výkon vel-
kým příslibem pro budoucnost. Bohužel 
v disciplíně Hot saw  byl diskvalifikován, 
což znamenalo nulový zisk bodů, a tedy 
celkové patnácté místo.
Martin Komárek, kterého v loňském 
ruce sužovalo vleklé zranění ramene, se 
na evropský šampionát tvrdě připravoval. 
Trénoval v Evropě i v zámoří, aby svedl 
bitvu už o pátý titul mistra Evropy. Vyni-
kající výkony v úvodních pěti disciplínách 
mu zajistily vedení o tři body a před závě-
rečnou disciplínou Hot Saw vše nasvědčo-
valo, že získá opět zlato. Avšak ta trocha 
nutného štěstí ho opustila a skupina čes-
kých fanoušků musela prožít velké zkla-
mání, když byl Martin nakonec diskvalifi-
kován. Prvenství nakonec obhájil loňský 
vítěz Němec Dirk Braun. Ten svůj výkon 
komentoval slovy: „Před poslední disci-
plínou jsem neviděl své šance na vítězství 
příliš reálně, ale říkal jsem si, že v Hot Saw 

se může stát cokoliv. A poslední disciplína 
mi dala za pravdu. Martina je mi líto, před-
vedl opravdu vynikající závod.“ Na druhém 
místě se umístil Švýcar Hermann Schön-
bächler, který naopak disciplínu Hot Saw 
zvádl v novém evropském rekordu, který 
má nyní hodnotu 6,15 s.
Neděle byla ve znamení závodu štafet, 
který se koná divácky atraktivním vyřazo-
vacím způsobem. Česká štafeta nastou-
pila ve složení: Martin Komárek (Stan-

ding Chop), Jan Wawrů (Single Buck), Jan 
Svoboda (Underhand Chop) a Jan Kamír 
(Stock Saw) a díky naprosto famóznímu 
výkonu získala zlaté medaile. 
Čtyřnásobný ME a bronzový z MS Martin 
Komárek k svému výkonu řekl: „Bronz pro 
mě určitě není zklamáním, ale velkým 
vítězstvím nad vleklým zraněním ramene. 
Celý závod byl velmi vyrovnaný, ale chy-
bělo mi závodní štěstí, které jsem si asi 
vybral v minulých pěti letech. Bohužel 
při Hot Saw jsem nedořízl jeden kotouč 
o 3 mm, a tak jsem se rozhodl uříznout 
čtvrtý, ale ten o milimetry také nebyl per-
fektní, a tak následovala diskvalifikace. 
S diskvalifikací je bronz naprosto famóz-
ním výsledkem. Vše jsem si vynahradil 
v závodě týmů, kde se nám ve čtvrtfinále 
podařilo vyřadit Německo a probojovat se 
tak k premiérovému zlatu. Tento výsledek 
jen dokazuje, jak silnou pozici má timber-
sport v České republice a že se nemusím 
obávat o své nástupce.“ 

Tyrolský St. Johann v Rakousku se o prvním zářijovém víkendu stal centrem 
mistrovství Evropy v dřevorubeckých sportech STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. 
Pro české barvy šlo o velmi úspěšný víkend, korunovaný zlatem ve družstvech 
a bronzem Martina Komárka v individuálním závodě.
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obec Liptál se rozkládá v údolí, které 
rozděluje Hostýnské a Vizovické 

vrchy, jihozápadně od města Vsetín. 
Jméno Liptál pochází pravděpodobně 
z německého slova Liebthal či Liebenthal 
– v překladu „milé údolí“. 
Obec Liptál byla vyhodnocena jako nej-
lepší obec Zlínského kraje, v roce 2006 to 
byla nejlepší obec v České republice a letos 
je přihlášena do soutěže o nejlepší obec 
Evropy. Nejnovějším úspěchem, o kterém 
se mluvilo, bylo vítězství fotbalového klubu 
FK Liptál v okresním poháru. Taková oce-
nění a organizace světoznámých folklor-
ních festivalů nespadnou do klína těm, kdo 
sedí se založenýma rukama. Všechno stojí 
a padá s lidmi. Mnohé dosvědčuje fakt, že 
starostou je již od dob sametové revoluce 
pan Miroslav Vaculík. Lidé ho mají rádi, 
a tak když přijde a řekne, pojďme to udělat, 
tak všichni jdou a pomůžou bez toho, že by 
se ptali, kolik za to dostanou.

motoRové pILy stIHL na výstavě

LIptáLské sLavnostI

Dnes žije v obci 1400 obyvatel a „milé údolí“, 
jehož převážná část je pokryta lesy, se při-
rozeně stalo i kolébkou výborných dřevo-
rubců. Již v roce 1969 se nejlepšími čes-
koslovenskými dřevorubci stali dva místní 
rodáci pan Karel Gerža a Josef Migdal. 
Ceny tehdy přebírali osobně z rukou Hanse 
Petera Stihla. Syn pana Gerži Miroslav byl 
úspěšným závodníkem v dřevorubeckém 
sportu a v roce 1986 se dokonce stal mis-
trem světa. V této tradici dnes pokračuje 
další liptálský rodák Jan Svoboda.
Jan Svoboda patří mezi naše nejúspěšnější 
závodníky ve STIHL TIMBERSPORT SERIES. 
Letos se mu podařilo získat již druhý titul 
mistra republiky v tomto dřevorubeckém 
sportu a vzhledem ke svému věku má vel-
kou naději v budoucnu zaútočit i na titul 
mistra Evropy, který se mu letos podařilo 
získat v soutěži družstev. Program Liptál-
ských slavností obohatil o ukázku svého 
umění práce s ostrou sekerou, velkou ruční 

pilou a motorovou pilou STIHL. Před budo-
vou liptálského zámku tak předvedl disci-
plíny Underhand Chop, Single Buck a Stock 
Saw. Několika nadšeným divákům pak 
dovolil, aby si velmi obtížné a namáhavé 
řezaní obrovskou ruční pilou vyzkoušeli.
Dalším bodem programu, který dosud 
Liptálské slavnosti neobsahovaly, byla 
výstava motorových pil ze sbírky Stani-
slava Migdala. Pan Migdal vyrůstal v pro-
středí, jehož přirozenou součástí byly 
motorové pily. Jeho otec byl dřevorubec-
kým mistrem Československa a zkušený 
dřevorubec, maminka pracovala v lese 
také. „Můj otec začínal s břichatkou, a když 
mohli pořezat kládu dvoumužnou pilou, tak 
to pro ně byl obrovský pomocník. Tehdy už 
jako malý kluk jsem je vnímal jako krásnou 
věc. Pily přišly v krabici, krásně naleštěné, 
a jednou z prvních byla STIHL Contra,“ řekl 
Stanislav Migdal. Motorové pily sbírá již 
dlouho a jeho sbírka je největší v České 
republice. Liptálský zámek byl poslední 
srpnový víkend svědkem premiéry, pro-
tože sbírka pana Migdala byla poprvé 
vystavena na veřejnosti. 
Pan Migdal si pily sám renovuje a pra-
videlně je kontroluje, a tak byly všechny 
vystavené pily v provozuschopném stavu. 
Nadšený sběratel udržuje kontakty i se 
sběrateli v zahraničí, zejména v Německu, 
a s jejich pomocí sbírku doplňuje. Do své 
sbírky tímto způsobem získal motorové 
pily, které se k nám nikdy nedovážely. 
Návštěvníci výstavy tedy měli možnost 
vidět unikátní historické kousky, jako 
například motorovou pilu STIHL BLK, STIHL 
050 AV, STIHL 020 AVP nebo STIHL 08 
a mnoho dalších motorových pil různých 
značek, jež jsou u nás neobvyklé. 

Od roku 1970 se v obci Liptál každoročně na konci srpna koná folklorní fes-
tival Liptálské slavnosti, který přitahuje milovníky folkloru ze širokého okolí 
a od roku 1978 i časté hosty ze zahraničí. První se konal při příležitosti odha-
lení busty liptálského rodáka akademického malíře Jana Kobzáně. Letošní již 
39. ročník obohatila program slavností výstava motorových pil ze sbírky Stani-
slava Migdala (na obrázku nahoře) a exhibice úřadujícího mistra České republiky 
ve STIHL TIMBERSPORTS SERIES Jana Svobody.

Hans Peter Stihl dovezl na mistrovství republiky 
v roce 1969 horkou novinku své firmy – motorovou 
pilu STIHL AV 50. Paní Migdalová mu předvedla, 
že umí s pilou pracovat také, a dokonce si ji sama 
nastartovala.
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Připravte svůj trávník na zimu
Na podzim se všechno chystá na zimu a váš 
trávník potřebuje určitou péči. Dostane-li 
se mu jí, máte jistotu, že se na jaře rychle 
zazelená novými výhonky.
Předtím než přijdou první mrazíky, měl by 
být trávník ještě jednou posekán a pohno-
jen. Pro podzimní sekání byste sekačku 
měli nastavit na výšku 5 cm. Velkou úspo-
rou času je použití sekačky s mulčovacím 
nástavcem. S jeho pomocí se posekaná 
tráva ve formě drobných kousků vrátí na 
zem jako přirozené hnojivo a nemusíte se 
starat o kompost.
Mulčovací sekačky VIKING nejsou vybíravé 
a stejně jako kousky trávy s nimi můžete 
zpracovat spadané listí, semenáčky 
stromů a tenké větvičky. Další rok není 
růst trávníku ničím utlumen a navíc vrstva 
mulče obsahuje ideální směs dusíkatých a 
uhlíkatých látek.
Na co nestačí mulčovací sekačka, to 
zvládne některý z bohaté nabídky zahrad-
ních drtičů a štěpkovačů VIKING – ideální 
řešení pro velká množství zahradního 
odpadu.
Jedním ze způsobů úklidu trávníku, na 
který mnoho lidí nepřipadne, je použití 
silné sekačky na trávu nebo zahradního 
traktoru. Stroje značky VIKING mají znač-
nou nasávací sílu, která spadané listí 
nasaje do sběrného koše. 

nenecHte svou sekaČku zaHáLet anI na podzIm

podzImní tIpy vIkIng

Postarejte se i o sekačku
V jakých podmínkách tráví zimu vaše 
sekačka? Abyste ji na jaře vytáhli v pro-
vozuschopném stavu, v jakém jste ji na 
podzim uložili, je třeba podpořit několika 
kroky. 
Před zimní přestávkou je třeba úplně 
vyprázdnit nádrž. Zbytky paliva během 
zimy ztratí své schopnosti, a pokud zůsta-
nou v nádrži, způsobí vám na jaře pro-
blémy při startování. Pokud vám v nádrži 
stále něco zbývá i po posledním sečení, 
nechte sekačku běžet na volnoběh, až se 
motor sám zastaví.
Zkontrolujte si hladinu oleje. Pokud jste 
sekačku používali opravdu intenzivně, 
doporučuje se olej vyměnit.

Po posledním sekání celou sekačku pečlivě 
očistěte. Zbytky trávy odstraňte dřevěnou 
nebo plastovou špachtlí. Pozornost věnujte 
zejména chladicím žebrům a výfuku. Vodu 
raději nepoužívejte. Rozmělněné kousky 
trávy smíchané s vodou vytvoří slabou 
kyselinu, která spolehlivě poničí kovové 
součásti vašeho stroje. Nezapomeňte 
na správnou polohu sekačky – při čištění 
spodku musí být stroj překlopen dozadu, 
takže zapalovací svíčka směřuje nahoru. 
Pokud stroj naklopíte na bok, může olej 
vniknout do vzduchového filtru nebo do 
výfuku a způsobit vážné poškození.

STIHL uzavřel obchodní smlouvu
s koncernem JOHN DEERE

Zastoupení značky Stihl v USA navázalo úzkou 
spolupráci s koncernem John Deere pro pro-
dej svých výrobků Stihl ve Spojených státech 
a v Kanadě. 
John Deere, známý výrobce traktorů a země-
dělské techniky s tradicí delší než 170 let, 
nabízí v síti svých severoamerických smluv-
ních prodejců také přenosné motorové stroje, 
například řetězové pily, křovinořezy a další 
výrobky pro použití v zemědělství, lesnictví 
nebo ve stavebním průmyslu. Tyto menší pří-
stroje, které však John Deere sám nevyrábí, 
dosud nakupoval u jiných výrobců, kteří mu je 
dodávali pod jeho značkou a v jeho barvách. 
Jako příklad takové spolupráce lze uvést řetě-
zové pily Oleomac. 
V červenci 2008 vedení firmy oznámilo, že 
tyto nakupované produkty budou v jeho 
sortimentu nahrazeny výrobky Stihl, a to pod 
touto originální značkou.
Bob Barbour, marketingový ředitel koncernu, 
zdůvodnil rozhodnutí takto: „Partnerství se 
Stihlem, respektovanou značkou, která se 
v oboru přenosného motorového nářadí 
těší pověsti  osvědčené kvality, nám umožní 
nabídnout našim zákazníkům kompletní 
portfolio výrobků pro práce mimo dům.“ Dále 
uvedl: „John Deere a Stihl budou vytvářet spo-
lečné marketingové postupy, což v důsledku 
přinese nárůst znalosti obou značek.“
Jako další argument zmínil skutečnost, že 
výrobky STIHL více než 500 smluvních dealerů 
firmy John Deere už nyní ve svých prodejnách 
nabízí, takže smlouva se Stihlem na vrcho-
lové úrovni je jen přirozeným rozšířením této 
obchodní spolupráce.

Pro značku Stihl, která v USA a Kanadě již nyní 
disponuje rozsáhlou vlastní sítí smluvních pro-
dejců, znamená smlouva s Johnem Deerem 
další výrazný nárůst počtu prodejních míst 
s kvalifikovaným poradenstvím a servisem. 
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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 S.R.O.
 – Ortenovo nám. 6, Praha 7 283 871 604
 LUCRACO S.R.O. 
 – Drahobejlova 44, Praha 9 284 816 004
 MILAN CHMELÍK
 –  Masarykovo nám. 18, Jílové u Prahy 241 951 228
 SERVIS M & M 
 – K Šeberáku 159/7, Praha 4 244 913 368
 ŠTĚPÁNEK
 – Jiráskova 935, Roztoky 220 911 632
 VODRÁŽKA
 – Na luka 96, Praha-Benice 267 710 656
 VODRÁŽKA
 – Náchodská 80, H. Počernice, Praha 9 274 776 159
 VLASTIMIL PEJCHA
 – Vršovická 70, Praha 10 272 740 707
 ZIMA MARTIN 
 – Davídkova 27, Praha 8 283 840 585

 STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov TOMÁŠ DVOŘÁK – Křižíkova 1424 317 722 089
Beroun WAMPI - VÍTEK 
 – Kolárova 861 – naproti Delvitě 311 685 506
Čáslav EAGLE DYNAMIC 
 – Zahradní centrum Kalabousek 154 327 311 349
Dobříš FARM TECH – ČSL armády 1560 774 552 396

Hořovice JAROSLAVA VOLFOVÁ – Smetanova 250 311 516 094
Kladno AGROMAK ND – Generála Klapálka 1698  312 240 349
                             (Zastávka u Bondyho)
Kolín ŽELEZNÝ – Pražská 994, Kolín 2  321 717 317
Kostelec HYDROPRODUCT – Pražská 722 321 679 807
n. Černými lesy 
Kutná Hora LESS – Zbraslavice 34 327 591 278
Mělník JÁN KOVALČÍK – Liběchov 144 315 697 314
 JAN KOVALČÍK – Vavřineč 116, Velký Borek 315 690 200
Mladá Boleslav KM 6 SYSTÉM – Čechova 1266 326 723 332
 KM 6 SYSTÉM – Hradišťská 183, Kosmonosy 326 732 332
Poděbrady HYDROPRODUCT – Kolínská 238, Kluk 325 615 609
Příbram EPB – Gen. Tesaříka 253 318 629 947
 JAROSLAV HRDINA 
 – Přední Poříčí 21, Březnice  318 682 892
 JVS – Dublovice u Sedlčan 318 821 214
Rakovník PATERA – Velká Buková u Křivoklátu 10 313 558 573
Slaný ING. MILOSLAV ŠÍPAL – Libovice 68 777 037 641
Vlašim PRODEJ PIL A SERVIS – Pláteníkova 48 317 844 896

 JIHOČESKÝ KRAJ
Č. Budějovice RŮŽIČKA – U Pily 3 - Nové Vráto 386 350 858
Český Krumlov JEZVÍK – Trhové Sviny, Nesměň 74 387 962 183
Chlum u Třeboně HAUSEROVÁ MARCELA – Hamr 155 384 797 733
Jindřichův Hradec LESY ČESKÝ RUDOLEC – Jarošovská 745/II 384 321 186
 ELSUN – Budíškovice 8 384 495 128
Písek LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKA 
 – Václavské předměstí 1 382 270 138
Prachatice RŮŽIČKA – Nádražní 228 388 314 383-4
Strakonice M&S – Volyňská 217 383 321 488
Tábor BOHÁČ – Soběslavská 3012 381 282 765
Třeboň FRANTIŠEK FRANĚK – Táboritská 288/II 384 721 613
Týn n. Vltavou  CPG - COMERCE – Puchmayerova 245 385 731 862

 PLZEŇSKÝ KRAJ

Domažlice JIŘÍ TAUER 
 – Váchalovský mlýn 184, Kout na Šumavě 604 714 990

Horažďovice PRŮCHA – Plzeňská 264 376 511 081

Horšovský Týn VONDRYSKA – Nádražní 66 379 423 409

Klatovy PRŮCHA – Plzeňská 200/I 376 315 400

Plzeň AGRIIMPORT – Poděbradova 12 377 227 345

 AGROWEST – Hřbitovní 29 377 462 108

 ZIOS PROFI – Plaská 80 377 531 175

 PETR ŠKOLA 
 – Hradišťská 8, Blovice, Plzeň-jih 371 523 470

 PETR ŠKOLA 
 – Havlíčkovo nám., Přeštice, Plzeň-jih 371 522 393

 AGRIIMPORT 
 – Havlíčkova 236, Kralovice, Plzeň-sever 373 312 174

 AGRIIMPORT 
 – Lité 60, Plzeň-sever 602 486 818

Rokycany SERVIS MOT. PIL PAJER – Zbiroh - Švábín 371 794 906

Stříbro ZIOS PROFI – Na Vinici 1440 374 622 173

Sušice PRŮCHA – Volšovská 163 376 528 940

Tachov GABRIŠKO – Americká 239 374 724 326

 KARLOVARSKÝ KRAJ

Cheb  VARIANT – Mánesova 19 354 434 549

Karlovy Vary KAREL HAMRLA – Jáchymovská 27 353 224 513

Mariánské Lázně MIKLUŠÁK JAROSLAV – Dyleňská 608 605 079 208

Sokolov VARIANT – Nádražní 147 352 624 220

 ÚSTECKÝ KRAJ

Č. Kamenice MILAN DOLEŽAL – Dukelských hrdinů 404 605 444 887

Děčín VALOM – Teplická 83, Děčín IV 412 530 330

 ZAJÍC – Drážďanská 55 412 528 878

Chomutov MLEJNEK HUBERT – Št. kpt. Kouby 2137/16 775 680 355

 ZLT - ALEXOVÁ LYDIE – Školní 1038 474 629 586

Klášterec n. Ohří MLEJNEK HUBERT – nám. Dr. E. Beneše 96 775 680 355

Lipová u Š. JIŘÍ BRYNDA – Lipová 418 775 404 708

Litoměřice JIŘÍ BOUČEK – Staré 3, Třebívlice 416 596 194

 KIS PLUS – Želetická 305/3 416 715 511

Louny SECOM – Husova 1707 777 320 786

Most SECOM – Budovatelů 2404 777 320 787

Roudnice n. Labem KOPTA PAVEL – Žižkova 720 416 831 000

Rumburk HLODAN ZDENĚK – Oldřichova 935, Jiříkov 412 338 009

Srbice-Sobědruhy LEMER – Areál zahradnictví Kraus, Srbická ul. 417 563 721

Ústí n. Labem LEMER – Masarykova 1037 724 699 357

 LEMER – Tisá 409 475 222 232

Úštěk KOPTA PAVEL – Starý Týn 32 773 265 522

Varnsdorf MILAN DOLEŽAL – Národní 486 608 318 253

Žatec SECOM – Žižkovo nám. 75 777 320 785

 LIBERECKÝ KRAJ

Frýdlant MILAN BRZOBOHATÝ – Míru 271 482 312 400

Jablonec n. Nisou SLUNEČKOVÁ IVA – Pražská 25 483 311 183

 FABIÁN – V. Nezvala 4498/7a  483 313 813

Jablonné  JOSEF LUKAVEC – Velký Valtínov 100 487 850 117
v Podještědí

Liberec MILAN BRZOBOHATÝ - PETR KOUDELKA 
 – Švermova 112/6 485 150 107

Semily OTTO CERMAN – Studenec 145 481 595 310

Svijanský Újezd OPRAVNA BÁRTA – Pěnčín 104 482 345 457

Tanvald ELEKTROCENTRUM CUC – Krkonošská 366  483 394 209

Zákupy VRATISLAV LUXÍK – Bohatice 8 487 857 573

Seznam 
autorizovaných prodejců

Pět vylosovaných úspešných luštitelů 
křížovky se v zimě zahřeje v teplé 
mikině STIHL s odepínacími rukávy 
(vel. M). 
Správné řešení krížovky zasílejte 
do konce listopadu 2008 na adresu:
Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753, 664 42 Modřice

Správné znění tajenky křížovky 
z Magazínu STIHL Jaro 2008: 
ČIsto jen s ČIstIČem stIHL
VýHERCI REKLAMNÍHO TRIČKA SE STáVAJÍ:

Dorota Frýdlová, Šebetov
Lubomír Šíma, Otice
Tomík Bjaček, Chýnov
Eliška Svobodová, Žďár n/S
Eva Carbolová, Karviná 8

MAGAZÍNSTIHL Podzim 2008, 
vydává: Andreas STIHL, spol. s r. o., 
Chrlická 753, 664 42 Modřice.
Vychází v září 2008.
Náklad 10 000 ks. NEPRODEJNÉ!
Grafické zpracování: Atelier Kupka

z RedakČní pošty

Někdo si na pláži staví z písku 
hrady, ale potomek Vladimíra 
Melichara z firmy Agrico Hodo-
nín si v Egyptě uplácal krásný 
křovinořez.
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Seznam 
autorizovaných prodejců



 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Červený Kostelec BRODWEY – Jiráskova 242 498 100 400

Hradec Králové MERKURIA - ARTES – Severní 971 495 406 869

Jičín AGROKOMERZ – Jiráskova 86 493 532 797 

Rychnov n. Kněžnou ALFA RK – Pod Budínem 1221 494 534 971

Sobotka HUDEC PETR – Tyršova 314 493 571 443

Svoboda n. Úpou HAVRDA + SYN – Dílny KRNAP 603 480 699

 PARDUBICKÝ KRAJ

Hlinsko MVDr. R. KINSKÝ – Poděbradovo nám. 283 469 319 090

Chlumec n. Cidlinou MARCEL MAREK – Klicperovo nám. 68/l 495 485 745

Chrudim MERCIA – Dašická 146 469 626 118

Lanškroun JAROMÍR KREJČÍ – Dobrovského 37 775 588 865

Litomyšl PETR SEDLÁČEK – Na Lánech 30 461 616 035

Moravská Třebová RALEDO – J.K.Tyla 109 461 312 546

Pardubice MIROSLAV PRUŠEK – Na Spravedlnosti 1533 466 635 061

Polička PETR SEDLÁČEK – Novohradská 277 461 619 910

Svitavy RALEDO – Bezručova 7 461 532 552

Vysoké Mýto DĚD JIŘÍ – Husova 173, Litomyšlské předměstí 465 422 524

Žamberk BOHUMÍR LIPENSKÝ - PVD – Albertova 371 465 612 485

 KRAJ VYSOČINA

Brtnice START – Široká 377 567 216 388

Havlíčkův Brod FOREST - SERVIS – Jihlavská 3601 728 959 743

 JIŘÍ KOSTKA – Nádražní 41 569 432 621

Humpolec PIPEK – Nerudova 175 565 532 406

Jaroměřice n. R. SVOBODOVÁ – nám. Míru 24 568 441 232

Jihlava JIŘÍ KOSTKA – Brněnská 12 567 307 030

 MARREKO – Romana Havelky 2 567 220 595

Měřín  PAVEL BARTUŠEK – Nová Zhoř 9 566 544 451

Pacov PROFI - HOBBY – Žižkova 1051 565 444 888

Pelhřimov N-PLUS JOSEF NOVOTNÝ 
 – Tylova 259, Pelhřimov 565 327 740

 N-PLUS JOSEF NOVOTNÝ 
 – Pelhřimov - Rynarec 169 565 382 366

Přibyslav FOREST - SERVIS – Bechyňovo nám. 19 605 818 211

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 739 051 520

Žďár n. Sázavou MVDr. R. KINSKÝ – Bezručova 4 566 628 861

 ZAHRADA VYSOČINA – Brodská 104 566 627 075

 OLOMOUCKÝ KRAJ

Česká Ves MOTO - SERVIS - LUKEŠ – Jánského 59 584 428 095

Hranice ŠOBORA – 28. října 126 581 604 962

Litovel VLADISLAV VOŘÍŠEK – Příčná 1270 585 343 565

Olomouc ŠINDELKA A SYN – Dolní Novosadská 33 585 433 240

Plumlov PROFI - KAREL OTRUBA – Tyršovo nám. 346 582 393 425

Prostějov SEMAR PLUS – Blahoslavova 11 582 342 962

Přerov ŠINDELKA A SYN – Čechova 2 581 210 185

Ruda n. Moravou HOFSCHNEIDEROVÁ – Hrabenov 180 583 236 264

Šternberk OŠŤÁDAL – U Horní brány 1 585 013 259

 RŮŽIČKA – Lesní 18 585 013 840

Šumvald OŠŤÁDAL – Šumvald 55 585 041 271

Tršice  ŠINDELKA A SYN – Tršice - Hostkovice 29 585 957 001

Zábřeh JAROMÍR KREJČÍ – ČSA 24a 775 588 865

 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Adamov ŠLP KŘTINY – Nádražní 374 516 446 112

Blansko ROMAN BOČEK – Dolní Lhota 137 516 418 555

Brno LESPO – Dukelská 97, Brno 545 212 959 

 GARDEN STUDIO – U ZOO 2 546 222 990

 GARDEN STUDIO – Palackého 13 541 215 725

 HANOL – Jihlavská 7 547 241 329 
 ŽELEZÁŘSTVÍ OLDŘICH BARTÁK
 – Táborská 224 548 425 811

Břeclav AGRICO – Lidická 36 519 323 940

Bučovice BELKO MIROSLAV - MOTOBEL 
 – nám. Vítězství 426 517 383 025

Česká u Brna UHER – Česká u Brna 118 541 232 096

Hodonín J. GROMBÍŘ – Sušilova 7 737 914 131

 AGRICO – Brněnská 40 518 342 687

Ivančice HLAVÁČ – Alexovice 115 546 437 323

Kyjov ZA & ZA – Mezi Mlaty 491 518 615 112

Lanžhot DŘEVO – Kostická 11 519 336 359

Letovice RADEK DVOŘÁČEK – Kladoruby 24 775 652 287

Mikulov JOSEF PIVODA – Pavlovská 550/54 606 680 306

Miroslav JIŘÍ HALÁŠEK – Husova 1182 515 333 067

Olešnice VIKTOR ŠAFAŘÍK – Lhota u Olešnice 8 516 463 131

Strážnice SEAL STRÁŽNICE – Zámek 674 518 332 236

Střelice u Brna VALÁŠEK – nám. Svobody 112 547 239 324

Tišnov AGROTES – Dlouhá 118, Lomnice u Tiš. 549 450 126

Velké Pavlovice AGRICO – Velké Pavlovice 555 519 428 527

Vojkovice BOVA – Hlavní 15, Vojkovice 547 231 244

Vyškov DOLEŽEL PETR – Pístovice 29 517 353 024

 ZLÍNSKÝ KRAJ

Lukov LEOPOLD JANSKÝ – Bělovodská 421 577 911 531

Kroměříž PROFI LES SERVIS – Kroměříž - Drahlov 6 602 825 112

 BETAMO PROFESIONAL – Hulínská 2065 573 339 332

Rožnov p. R. MĚSTSKÉ LESY ROŽNOV – Tylovice 1828 575 753 908

Uherské Hradiště MIROSLAV ŘÍHA – Všehrdova 176 572 540 393

Uherský Brod PAVEL FOJTÁCH – nám. 1. máje 1571 605 853 516

Vizovice JAROSLAV STRAKA – Palackého nám. 357 577 452 563

Vsetín POLÁČEK P+M – Václavkova 762 571 414 315

Zlín PATRICK – Vodní 1972 577 211 206

 ALGAZ – Osvobození 1075, Otrokovice 774 968 744

 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Albrechtice CHOVANEC – Hynčice 228 554 645 209

Bruntál MARKÉTA SLAMĚNÍKOVÁ – Malá Morávka 213 554 273 209

Čeladná JOSEF SZKANDERA – Čeladná 710/11 558 684 720

Frýdek-Místek PETR MENŠÍK – Příborská 1487 558 645 969

Fulnek JAROMÍR JAKUBÍK – Nádražní 387 732 111 110

Hlučín VLADIMÍR CHLEBIŠ – Hrnčířská 14 595 042 402

Hradec n. Moravicí HOLUBEK – Opavská 711 553 784 383

Jablunkov BOHUSLAV SIKORA – Návsí 971 736 438 994

Kopřivnice AGROCAR – Česká 685 556 802 752

Krnov CHOVANEC – Revoluční 1160 554 620 482

Nový Jičín KROTIL – Tyršova 19 556 719 725

Ostrava PARK SERVIS – Na Honech 16, Hrabová 596 735 120

 VLADIMÍR CHLEBIŠ – Vřesinská 75, Poruba 605 571 818

Těrlicko MINIAGROSERVIS – Dlouhá 313 596 423 464
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