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GPS cyklopočítač 
za skvělou cenu

Garmin Edge 130 je 
malý, lehký a překvapivě 
výkonný cyklopočítač. 
Je snadno přenosný mezi 
více koly a díky vestavěné 
kombinaci GPS/baromet-
rický výškoměr změří a za-
znamená nejen vzdálenost 
a rychlost, ale i trasu a výš-
kový profi l, který jste projeli. Edge 130 má mož-
nost základní navigace po předem nahrané trase 
nebo soupeření se Strava Live segmenty. Při pro-
pojení se smartphonem vás upozorní na přícho-
zí volání nebo SMS, zobrazí informace o počasí 
a funkce živého sledování Live Track. Hlavní vý-
hody? Výdrž až 12 hodin na jedno nabití, skvěle 
čitelný displej a minimální hmotnost a rozměry. 
Cyklopočítač se závodními ambicemi a funkcemi 
srovnatelnými s vyspělejšími modely je navíc ny-
ní k dispozici za příznivou cenu. Cena 3490 Kč.

www.garmin.cz

Dres FORCE POINTS
Celorozepínací pánský 

dres FORCE z kolekce 
POINTS je sportovně 
střižený dres, který 
dokonale přilne k va-
šemu tělu a zajistí tak 
minimální odpor při 
jízdě. K výrobě dresu je uži-
to vysoce kvalitních materi-
álů, které zajišťují perfekt-
ní odvod vlhkosti během 
jízdy. Jemnost a elastičnost 
zajistí dostatečné pohodlí i těm nejnáročnějším 
zákazníkům. Dres je v zadní části vybaven tře-
mi kapsami, o zapínání se potom stará kvalitní 
zip YKK. Dresy jsou dostupné ve více barevných 
provedeních s drobnými refl exními prvky pro 
zvýšenou bezpečnost.

www.force.bike

Peter Sagan LE Collection 
Speedcraft

Limitovaná ko-
lekce Petera Sagana 
– brýle nabité těmi 
nejlepšími technolo-
giemi značky 100%. 
Skla s cylindrickým zor-
níkem nabízejí 360º výhled do všech stran a vy-
lepšují ochranu zraku. Nosník a konce nožek jsou 
pogumované a zajišťují pohodlí a nekompromis-
ní přilnavost za jakýchkoliv podmínek. Samo-
zřejmostí je skvělá ventilace snižující nebezpečí 
zamlžení skel. MOC – 5840 Kč.

www.levelsportkoncept.cz

Chytré hodinky s nabíjením ze 
slunce

Garmin Instinct 
Solar jsou chytré, spor-
tovně-outdoorové GPS 
hodinky se solárním do-
bíjením a odolností spl-
ňující vojenský standard 
MIL-STD-810G. Garmin u modelu Instinct So-
lar poprvé použil solární panel, jehož výkonnost 
dokáže prodloužit výdrž chytrých hodinek z 24 
dní na jedno nabití až na 54 dní při využití slu-
neční energie. V úsporném režimu jsou hodinky 
při použití solárního nabíjení dokonce soběstač-
né. Instinct Solar umí změřit a podrobně vyhod-
notit širokou škálu sportů, včetně běhu, jízdy 
na kole, plavání nebo lyžování. Cena 10 990 Kč. 

www.garmin.cz

Fidlock
Německý výrobce magne-

ticko/mechanických uchycení 
FIDLOCK přichystal pro své 
zákazníky spoustu novinek, 
které by neměly chybět na žád-
né prodejně s cyklistickým zbo-
žím. Nově v nabídce naleznete ta-
ké menší 590ml lahve s krycím víčkem, toolboxy 
a podsedlovou brašnu ve dvou velikostech.

Více na www.bikeaction.cz

Penco® AC HYDRATION TABS, 
novinka podzim 2020 

Rozpustné tablety pro přípravu spor-
tovního nápoje bez cukrů a s minimem 
kalorií. Obsahuje elektrolyty (sodík, 
draslík, chloridy, vápník a hořčík) v op-
timálním poměru pro sportovní výkon 
a vitamíny C a B5. Poměr elektrolytů 
vychází z průměrného složení potu. Do-
poručujeme během výkonu pro doplně-
ní ztráty tekutin a elektrolytů, snížení 
rizika křečí a udržení výkonnosti. Jedna 
tableta se rozpustí v 500 ml vody. Jedna 
tableta Penco® AC Hydration Tabs obsa-
huje: 400 mg sodíku * 110 mg draslíku * 169 mg 
chloridů * 30 mg vápníku a 18 mg hořčíku * vi-
tamíny C a B5.

www.penco.cz

Bikepackingové novinky 
od Ortliebu

Specialisté na výrobu cyk-
lobrašen z bavorského Heil-
sbronnu, fi rma ORTLIEB, 
s potěšením představuje 
nové přírůstky do své bike-
packingové série. Všechny 
modely jsou vodotěsné, vy-
robené v Německu a mají 5 
let záruku. Kromě nové černé 
barvy všech brašen i batohu 
jsou největšími novinkami 
brašny na vidlici Fork-Pack 
s inovativním rychloupína-
cím systémem Quick-Lock 
S. Při hmotnosti pouhých 
275 gramů (včetně adap-
téru!) vám nabídne přibližně 
3,2 litru úložného prostoru. Dále jsou to pak rá-
mové brašny Frame-Pack RC a Frame-Pack RC 
Toptube, které mají místo vodotěsného zipu pro 
ORTLIEB typické rolovací zavírání. To zajišťuje 
nejen dlouhou životnost, ale zároveň i vodotěs-
nost. Navíc cena takové brašny je nižší než u té 
se zipem. Značku ORTLIEB na český trh dováží 
uherskobrodský AZUB BIKE.

Více informací najdete na www.ortlieb.cz.

LAZER přilba Genesis
Genesis, nejlehčí přilba, 

jakou kdy fi rma LAZER 
vyrobila, nastavuje lať-
ku pro výkonnostní 
cyklistiku na nejvyšší 
úroveň. Tak lehká, že 
zapomenete její přítom-
nost na hlavě. Díky super lehké verzi zapínacího 
systému Advanced Rollsys System® a nastavitel-
nému hlavovému koši nabízí přilba dokonalé 
uchycení. Přilba nabízí skvělé odvětrávání a v ba-
lení najdete dvě sady polstrování, jedno pro závo-
dy a druhé pro největší pohodlí. Tuto přilbu také 
používají týmy Jumbo Visma a Team Sunweb 
na Tour de France 2020.

 www.paul-lange.cz, www.teamsunweb.com, 
www.teamjumbovisma.com

GALAXY, STEVENS, FOX 2021 
a další novinky u CYKLOŠVEC

Jihočeský velkoobchod a dovozce světových 
značek začíná s naskladňováním nových mo-
delů 2021. Jako první na sklad dorazily novin-
ky od Galaxy, přepracovaný sportovně střiže-

ný juniorský 26" ORBIT, 16" dětské modely 
MARS a MIRA a dvě barevné verze dámského 
krosu ELARA. V dohledné době dorazí i ino-
vované modely 24" KENTAUR a pánské krosy 
SATURN a OKTANT. Průběžně začnou být 
naskladňovány i modely hamburského výrobce 
STEVENS, jehož fi rma CYKLOŠVEC na čes-
kém trhu zastupuje. Stejně začátkem září dorazily 
na sklad novinky odpruženářského lídra FOX 
v podobě nové modelové řady superenduro vidlic 
38, nových enduro tlumičů a přepracované sed-
lovky TRANSFER2. Další novinky jsou očekává-
ny v brzké době.

Sledujte stránky www.cyklosvec.cz

Svítilna Blinder Road
První model svítil-

ny Blinder Road byl 
představen v roce 2012 
a hned stanovil stan-
dardy pro světla cyklistů 
na silnicích. Knog nyní 
představuje dvě přepracované ver-
ze Blinder Road s výkonem 400 a 600 lumenů. 
Klíčové funkce a vlastnosti: vysoký výkon, nízká 
váha, 100% vodotěsnost, integrované USB nabí-
jení, pokročilá LED technologie a optika (2 LED 
čipy s různými paprsky pro bodové světlo i široké 
osvětlení), funkční a univerzální design, unikátní 
montážní systém.

www.schindler.cz

Enervit nabízí možnost stát se 
Energy Pointem

Kdo prodává sportovní výživu Enervit, může 
se stát Enervit Energy Pointem a čerpat různé 
výhody. Třeba zařazení na seznam prodejních 
míst na webu, která jsou často vyhledávaná, mít 

možnost produktových školení nebo odběru 
podkladů s výživovým know-how pro sportovce 
vytrvalce. Sám Enervit na tyto označené prodej-
ny směřuje zájemce o sportovní výživu a pomáhá 
jim tak rozšiřovat okruh zákazníků. 

V případě zájmu o zařazení mezi prodejny 
s označením Enervit Energy Point je možné psát 
na obchod@enervit.cz.

Kompaktní blikačky od značky 
AUTHOR

Sada kompaktních blikaček AUTHOR Stake 
Mini USB s dobíjecí Li-ion baterií. Kompaktní 
design a univerzální 

uchycení umožňuje použití na růz-
né typy jízdních kol, kočárků a do-
plňků oblečení. Konstantní svícení 
12 lm až 4 h. Režimy blikání 12 lm 
až 11 h. Univerzální uchycení bez použití nářa-
dí. Snadno tak zaručíte dostatečnou viditelnost 
a zvýšíte tak svoji bezpečnost. Cena 350 Kč.

www.author.cz
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Pokud hledáte malá a silná světla, toto je kombinace kterou musíte mít. 
NanoStrike přední světlo a zadní blikačka Signal. Kombinace 
výkonu a velikosti těchto světel je bezkonkurenční. Budete 
vidět ze všech stran.NANO STRIKE

COMBO
BLS-134

Doba je smartphonová. Mnoho cyklistů 
pochopilo, že místo cyklocomputeru ne-

bo speciální navigace na kolo si vystačí se svým 
smartphonem. I když samozřejmě, kvalitní navi-
gace je nedocenitelná a nelze ji tak snadno smart-
phonem nahradit. Ale pokud si v příslušném 
obchodě stáhneme patřičnou aplikaci pro jízdu 
na kole, budeme určitě spokojeni, 
protože většina z nás nepotřebuje 
tréninkové aplikace a další speciální 
funkce.

Cestou, jak kvalitní aplikaci zís-
kat, je pořídit si silikonový držák 
smartphonu na řídítka Bike Citizens 
Finn. Nejdříve jsme na tu placatou 
„gumovou“ věcičku hleděli dost ne-
důvěřivě, ale pochybnosti nás přešly, 
jakmile jsme její pomocí uchytili 
smartphone na řídítka kola. Montáž 
je opravdu až primitivní a trvá deset 
sekund. Vhodné tedy pro ty, kteří 
nechtějí šroubky a plastové držáky 
a objímky a kteří často drahocenný 
telefonní přístroj z řídítek sundáva-
jí. Třeba při cestě po městě. Výrob-
ce z Rakouska zaručuje, že vysoce 
kvalitní silikon s úžasnou pevností vydrží nízké 
teploty až do minus dvaceti stupňů. V takovém 
mrazu ale sednou na kolo je velmi otrlí jedinci.

Nastrčili jsme tedy náš iPhone do silikono-
vého držáku a vyrazili jsme. Překvapivé bylo, že 
telefon se příliš neklepal. Nějaký pohyb tam byl, 
ale to už musela být silnice opravdu v „pražské“ 
kvalitě. Vyzkoušeli jsme jízdu v terénu a tam se 
také nic překvapivého nedělo. Jemné poklepávání 
sice bylo patrné, ale nepřesvědčilo nás, že by vadi-
lo. Poměrně pevné usazení způsobuje plocha dr-
žáku, na které smartphone sedí „zády“, a napnuté 
silikonové konce ho k němu dost silně přitlačují. 
Velmi dobře vymyšleno.

My měli k dispozici od dovozce svítivě čer-
venou barvu, ale pokud vy zatoužíte po tomto 
zajímavém výrobku, můžete si zvolit ještě z bílé, 

černé, zelené a růžové. Možnost výběru barvy vy-
užijí především dámy. Chlapa barva tolik netrápí. 
Ten sáhne po černé a má vybráno. Je třeba také 
dodat, že silikon, který je používán pro výrobu 
tohoto držáku, odolává UV záření.

Jak jsme již na začátku uvedli, ke každému 
držáku obdržíte kartičku s QR kódem pro vstup 

do aplikace, kterou si rozhodně stojí za to stáh-
nout. Jedná se o uživatelsky velmi přívětivou na-
vigaci, rychlou a přehlednou. V aplikaci nalezne-
te také ve vybraných městech zajímavé okruhy, 
které vám nabídnou prohlídku zajímavých částí 
města. Například v případě Prahy tam je asi deset 
různých okruhů.

Máme rádi jednoduché, levné a účelné věcič-
ky. Tento držák mezi ně rozhodně patří. A věřte 
tomu, že jakmile si někdo z redaktorů nechá ně-
jaký výrobek i dlouho po otestování na redakč-
ním stole, tak ho to bavilo. Jako v tomto případě. 
A cena? Ta je příznivá, držák stojí 350 Kč.

(kany)

Dovozce: www.vokolek.cz

Bike Citizens Finn
aneb v jednoduchosti je síla

Tento multiklíč je doslova klasikou, bez zá-
sadnější změny jej prestižní výrobce nabízí 

snad patnáct let. A upřímně, jakákoli změna by 
zde byla na škodu – jak se říká, co je dokonalé, 
byl by hřích měnit.

Multiklíč Lezyne SV-10 
vážící pouhých 101 gra-
mů obsahuje 

snad úplně vše, co můžeme 
na terénní či silniční vyjížďce 
v případě běžnějšího technického 
problému potřebovat. A to včetně 
minimalistického, ovšem v praxi 
bezvadně fungujícího nýtova-
če na řetěz. Kompaktní tvar je 
výhodou pro gramaře a hlavně 
pro ty cyklisty, kteří jsou zvyklí vozit multiklíč 
v kapse dresu. Vždyť rozměry ve složeném stavu 
jsou 48×63×20 milimetrů, tudíž jen o maličko 
více než má běžná krabička od sirek. Nebyla by 
to značka Lezyne, kdyby nepoužila špičkové ma-
teriály – v tomto případě velmi lehkou, CNC ob-
ráběnou slitinu hliníku použitou na obou bočni-
cích, jedné s černou a jedné s červenou anodizací 
a s gravírovanými logy. Ze shodného materiálu 
je těleso miniaturního nýtovače, tentokrát s leš-
těným povrchem. Ostatní klíče jsou ze speciální 
tvrzené nerezové oceli, která zajistí nejen vyso-
kou odolnost vůči mechanickému poškození, ale 
i dlouhodobě pěkný vzhled. Z nerezu jsou ovšem 
také čepy spojující bočnice k sobě. Toto vše jsou 

detaily, které dokáží ospravedlnit i cenovku 1290 
korun. Lezyne SV-10 by zkrátka měl být multi-
klíčem na celý život.

Z našeho pohledu je nejdůležitější částí již 
zmíněný nýtovač. Ten je i přes nevelkou plochou 
rukojeť v praxi až nečekaně schopný a ani něko-
likerá oprava řetězu v terénu se na jeho stavu jak-
koli nepodepsala. Vratidlo tvořené klíčem jako 
takovým nabízí optimální páku a jeho čep je vel-
mi pevný, byť je samozřejmě nýtovač koncipován 
primárně pro nouzové opravy řetězu někde v te-
rénu – rozhodně ne pro běžnou dílenskou výmě-
nu řetězu za nový. Nýtovač je určen pro devíti- až 
dvanáctirychlostní řetězy. Také další klíče jsou 
velmi odolné a imbusy 2, 3, 4, 5, 6 a 8 milimetrů 
budou pro opravy plně dostačující. U největšího 

imbusu nelze přehlédnout středové odvrtání 
– pro redukci každého přeby-

tečného gramu. Dále je zde 
přítomen Torx T25 a T30 
a nakonec menší křížový 
šroubovák. Víc není třeba, 
byť by do tělesa nýtovače 
bylo možné ještě umístit 

třeba centrklíč, ale to už 
bychom byli extra detailisté. 

Každopádně jeden z nejpopulár-
nějších multiklíčů Lezyne je i po le-

tech stále stejně schopný a odolný.
(kad)
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V nabídce společnosti Cyklo Švec 
vedle sebe stojí čistě prémiový 

segment, zastupovaný třeba kultovní-
mi značkami Fox či Deda Elementi, 
a pak ten nabízející ideální poměr ce-
na/výkon, tudíž si zde vyberou zákaz-
níci z úplně opačného spektra, od těch 
nejzmlsanějších až po ty spořivé, hle-
dající co nejvíce muziky za co nejmé-

ně peněz. V písecké společnosti však 
najdeme rovněž autorizované středis-
ko pro servis vidlic a tlumičů značky 
Fox a především pak značky Stevens 
a Galaxy. V prvním případě výhradní 
zastoupení jednoho z největších ně-
meckých výrobců kol, v tom druhém 
pak značku zaměřující se primárně 
na střední a nižší střední třídu, ovšem 
s důrazem na sportovnost jednotlivých 
modelů.

Když jsme letos v létě navštívili pí-
secký velkoobchodní sklad a prodej-
nu, nemohli jsme si nevšimnout, že 
v místech původního parkoviště právě 
vnikají základy další stavby. Na jaře 
příštího roku by zde měla stát úplně 
nová prodejna se showroomem velko-
obchodně zastupovaných značek a pře-
devším s novými prostory výhradního 

autorizovaného servisního střediska 
značky Fox pro celou republiku. Také 
o tom bude následující rozhovor, kdy 
jsme vyzpovídali majitele společnosti 
Karla Švece.

Nelze začít jinak než tím 
neviditelnějším – kolik 
metrů čtverečních prodej-
ní plochy a servisu s při-
pravovanou novou prodej-
nou přibude?

Přibude 300 m2 a umožní 
nám to rozšířit plochu pro servis Fox 
a Marzocchi ve stávajícím prostoru, 
kde se tudíž prodejní plocha mírně 
zmenší. Máme ve skladu vždy hod-
ně kol, která nevystavíme, nově bude 
možnost vystavit široký sortiment na-
šich hlavních značek Galaxy, Stevens 
i Totem. Hodně rozšiřujeme sortiment 
Nexelo, kde stále přibývají další po-
ložky dílů a doplňků, zapletená kola, 
brašny, světla a podobně.

Podívejme se na kolekce 2021, nej-
prve u německého Stevensu. Jaké zá-
sadní novinky si značka z Hamburku 
přichystala? 

Na hlavní novinky se můžou těšit 
příznivci elektrokol. Nová řada E-In-

ception, nahrazující populární E-Wha-
ky a E-Sledge zahrnuje osm nových 
modelů originální celoodpružené kon-
cepce. Společným prvkem je použití 

čtyřčepové konstrukce 
zadního odpružení, 
integrovaná baterie no-
vé generace, u většiny 

modelů s kapacitou 726 
Wh, a použití 29" předního a 27,5" 
zadního kola. Geometrie je upravena 
podle zaměření na enduro nebo all 
mountain, stejně tak zdvihy pohybují-
cí se v rozsahu 170 –150 mm. Základní 
modely mají alu rám a jsou vybaveny 
motory Bosch čtvrté generace, na dru-
hé straně nabídky stojící endura s kar-
bonovým rámem pohání zcela nový 
motor Shimano.

A klasické MTB modely Stevens?
V našich končinách nejpopulárnější 

a nejprodávanější kategorie MTB hard-
tai lů prodělala drobné mezi-
roční změny. Slzu budou 
muset zamáčknout příz-
nivci celoodpružených kol 
bez motoru, jelikož popu-
lární Jura zcela vypadla 
z nabídky, a pro sezonu 
2021 nebude mít Stevens 
v kolekci žádné standardní 
celoodpružené kolo. Řeč 
čísel hovoří jasně, na zá-
pad od nás je v současné 
chvíli takřka 80 % proda-
ných celoodpružených kol 
s motorem…

Stevens byl vždy silný v cyklokro-
su, potažmo gravelu...

Pro vyznavače stále populárnějšího 
gravel proudu připravil Stevens překva-
pení v podobě přepracované geometrie 

modelů Tabor, Gavere a Prestige. Del-
ší, stabilnější, pohodlnější a se spous-
tou úchytů na vybavení – tak by se daly 
v kostce charakterizovat zásadní změ-
ny, přesně dle gusta štěrkových dobro-
druhů a bikepackerů.

A nejdůležitější inovace u vaší 
vlastní značky Galaxy?

Juniorská kola Orbit 26" a Kentaur 
24" s jednopřevodníkem a pevnou vi-
dlicí, dámské oblíbené modely Elara 
a Juliet či pánská krosová kola Okta-
nt a Saturn, nově s diskovými brzda-

mi, budou v prodeji už nyní, 
od září. Důležitou evolucí 
jsou také nové rámy u oblí-
bených hardtailů Skylab 29". 

Velkoobchodně zastupuje-
te také domácí značku elekt-
rokol Totem, používající čes-
ký systém Comp.

Přesně tak. V nabídce To-
temu je stále populární model MTB 
Eagle či dámský krosový Raven, oba 
s motory Comp. 

Novinkám Fox/Marzocchi do bu-
doucna věnujeme samostatný článek 
v partnerském časopisu Cykloservis. 
Alespoň ve zkratce, na co se zde mo-
hou bikeři těšit?

Novinek od Foxe bude spousta. 
V segmentu all mountain, enduro 

a sjezd nezůstal ležet kámen na kame-
ni, všechny modely pro tuto kategorii 
jsou zcela přepracované. Týká se to 
all mountain modelu 36, ve stejném 
duchu byla inovována sjezdová 40ka, 
novinkou je superenduro model 38 
se 170mm zdvihem a v nabídce, ade-
kvátně poptávce, přibyl i počet modelů 
uzpůsobených pro použití na elekt-
rokolech. Značka Marzocchi pak od-
tajňuje svoje novinky průběžně, takže 
o pružinové verzi enduro vidlice Z1 
COIL již Cykloservis psal. Do portfo-
lia nově přibyla elektrikářská verze mo-
delu Z2 se zesílenými nohami a upra-
venou kompresí.

Co byste rádi zmínili v souvislosti 
s novinkami značek Deda Elementi, 
KMC či třeba Kenda?

Nabídka většiny námi dovážených 
značek se rozšiřuje o komponenty na 
gravely a elektrokola. Například řetězy 
KMC pro elektrokola, pláště na elekt-

rokola Kenda Hellkat Pro a Nevegal 2 
Pro s ochranou pláště vyvinutou pro 
horská elektrokola. Deda rozšiřuje 
svou nabídku na gravely. Z našich no-
vinek je pak velký zájem o ochranné 
vložky Tannus proti defektům. To by 
z mého pohledu bylo to nejdůležitější.

Děkuji za rozhovor.
(kad)

Široká nabídka Cyklo Švec 2021

Novinky HEAD 2021Tradiční značka HEAD to v cyklis-
tickém segmentu již delší dobu roz-

jíždí na plné obrátky a její kola na sebe 
přitahují zaslouženou pozornost. Leh-
ké karbonové topmodely, oblíbené ce-
loodpružené maratonské či trailové bi-
ky a samozřejmě neustále se rozšiřující 
kolekce elektrokol s vyspělými systémy 
pohonu a nepřehlédnutelnými designy 
– to vše je HEAD. V našem partner-

ském časopisu Cykloservis je možné 
každou chvilku najít test některého 
zástupce rodiny HEAD, v letošním 
roce se jednalo například o atraktivní 
karbonový elektro-gravel E I-Picton II, 
ale také o běžné modely bez elektro-
pohonu. Cyklistická kolekce HEADu 
je hodně obsáhlá a bude to platit také 
pro sezónu 2021. Vydali jsme se proto 

do opavského sídla společnosti Novus 
Bike, kde všechna jízdní kola s logem 
HEAD vznikají, od prvotních návrhů 
až po fi nální montáž, abychom nejen 
na téma připravovaných novinek vy-
zpovídali osoby nejpovolanější. Na na-

še otázky odpovídali Zdeněk Kalužík 
a Nicole Mrůzková. Samozřejmě nevy-
necháme ani svět závodního bikingu, 
v němž HEAD již řadu sezón úspěšně 
účinkuje.

Nemůžeme začít jinak než 
kolekcí 2021. Které novinky 
HEADu budou z vašeho pohledu 
nejdůležitější mezi standardními 
koly, tedy těmi bez elektro-poho-
nu?

Téměř cela kolekce standard-
ních kol se na sezónu 2021 obmě-
nila, upravovaly se nějaké drobnos-
ti v geometriích a kompletně se 
změnily designy. V jednoduchosti 
je síla, tak uvidíme, jak se nám tato 
cesta osvědčí.

U elektrokol jste již pro letošní rok 
výrazně rozšířili kolekci. Jaké zásadní 
novinky přinese sezóna 2021 zde?

Většinu kol na sezónu 2021 bude-
me mít na pohonu Shimano, snažíme 
se celý sortiment pokrýt motory této 
značky – EP 8, E7000, E6100, E5000. 
Velkou novinkou je karbonový full 

Muret II s plně integrovanou ba-
terií.

V případě středových pohonů 
zůstanete nadále věrni dosavad-
ním značkám?

Ano, budeme se nadále držet 
pohonu Shimano. Velmi se nám 
osvědčila kvalita. V levnějším seg-
mentu jsme dále zůstali u Bafangu, 
některé státy tuto levnější variantu 
stále vyžadují. Celkem nabídne-
me třiadvacet modelů elektrokol 
– na pohonech Shimano, Bafang 

a Fazua.

Dětská elektrokola nadále přene-
cháváte konkurenci?

Pro rok 2021 již v sortimentu má-
me jeden model dětského elektrokola, 

jedná se o E-Ridott 26". Menší veli-
kosti zatím necháváme na konkurenci 
– pořád jsme přesvědčeni o tom, že se 

dětí mají hýbat, a jízda na kole, nikoli 
elektrokole, je pro to ideální.

Pro letošní sezónu jste představili 
novou karbonovou rámovou platfor-
mu celoodpružených maratonských 
strojů, do sezóny 2021 vstupuje v ne-
změněné podobě?

Ano, karbonový full zůstává nezmě-

něn, neboť se nám velmi osvědčil. Ce-
lou sezónu na něm jezdí téměř všichni 
naši závodníci HEAD PRO TEAM 
OPAVA a dávají nám zpětnou vazbu, 
která nám velice pomáhá v dalším vý-
voji.

Hodně pozornosti věnujete kar-
bonovým dámským modelům, ať už 
v podobě elitního hardtailu Trenton či 

fullu AdaptEdge.
Dámská sekce závodních mode-

lů se pro sezónu 2021 příliš nemě-
ní, stejně jako standardní modely 
Trenton a AdaptEdge. Barevná va-
rianta se u žen velmi chytla, takže 
jsme ji ponechali i na další rok.

A silniční segment?
Jak jsme za posledních pár 

let zjistili, zákazníci v našem 
sortimentu sáhnou spíše po zá-
vodním „bajku“ než po závod-
ní „silničce“, takže silniční kola 
v našem sortimentu máme, ale 

není to náš stěžejní produkt.

Hledáte další maloobchodní 
zastoupení, třeba v některých kon-
krétních regionech?

Máme nové obchodní zástupce 
pro Českou republiku a Slovensko, 
takže se síť prodejců velmi rozšířila, 
a myslíme si, že se ještě hodně rozší-

ří během let následujících. Tudíž se 
HEAD dostane ještě více do povědomí 
lidí v cyklistickém světě.

Na konec jsme si nechali závodní 
biking – máte vlastní úspěšný tým 
a podporujete mladé jezdce.

Závodníci HEAD PRO TEAM 
OPAVA nám dělají obrovskou radost. 
Soustředíme se hlavně na kluky a holky 
žákovských, kadetských a juniorských 
kategorií. Je třeba podpořit mládež, 
která má v dnešní době zájem spor-
tovat (a ne jen sedět za počítačem či 
s mobilem v ruce...). Závodníci a také 
trenéři do toho dávají maximum. Mo-
mentálně máme v oddíle přes 135 čle-
nů, asi 40 z nich jsou aktivně závodící 
děti, jež se pravidelně dvakrát až třikrát 
týdně účastní společných tréninků.

Které dosavadní výsledky vašich 
svěřenců vás potěšily?

Umístění třech závodníků na „bed-
ně“ v celkovém hodnocení Českého po-
háru v cross-country. Martin Voženílek 
(2. místo Kadeti), Monika Kučerová 
(3. místo Ženy U23), Jakub Mušálek 
(3. místo Žáci 11 – 12 let) a aktuál-
ně jsou dva z nich, Martin a Monika, 
v české reprezentaci. Dále máme od le-
tošního roku juniorský UCI tým, cesty 
do zahraničí na mezinárodní závody 
nám ale bohužel překazil COVID-19. 
Snažíme se závodníky netlačit jen k ně-
jakým výsledkům, ale aby z té cyklisti-
ky měli hlavně radost. U většiny z nich 
je vidět, že tento sport dělají opravdu 
s láskou a tím velmi dobře prezentují 
HEAD ve světě závodní cyklistiky.

Děkuji za rozhovor.
(kad)



Penco založil tým odborníků z ob-
lasti potravinářské chemie a bio-

chemie, vášnivých sportovců, a zároveň 
kamarádů. Právě spojení lásky ke spor-
tu a toho, že rozumíme procesům v tě-
le, víme, jak fungují svaly, buňky a co 
potřebují, jsme se v roce 1991 vydali 
na dráhu výrobců české sportovní vý-
živy. Ještě před revolucí jsme pracovali 
v rámci VŠCHT na vývoji biologicky 
aktivních látek pro výživu. Své poznat-
ky jsme přetavili v receptury a následně 
i výrobu produktů PENCO. Nejsme 
tak další brand proteinových tyčinek, 
ale výrobce komplexní sportovní výži-
vy. 

Vyrábíme ručně, testujeme 
s profesionály

Vyrábíme ručně, testujeme s olym-
pioniky, zdokonalujeme, opět testuje-
me, téměř dokonalé ještě dál vylepšuje-

me. Tak by se dal popsat proces výroby 
produktů PENCO. Máme kolem sebe 
profesionální sportovce, sportovní lé-
kaře, trenéry i rodiče aktivně sportu-
jících dětí. Všichni společně dáváme 
dohromady nové a nové zkušenosti. 
Řešíme, jak naše výrobky fungují, jak 
chutnají, ale i jestli se sportovcům 
v akci dobře otevírají nebo se dají 
prakticky zabalit na cestu.

Jaké novinky jsme zařadili 
do našeho sortimentu 
v průběhu posledního roku 
a jaká byla jejich cesta 
na svět? 

Penco® AC HYDRATION TABS 
– rozpustné tablety pro přípravu spor-
tovního nápoje bez cukrů a s minimem 

kalorií. Obsahuje elektrolyty (sodík, 
draslík, chloridy, vápník a hořčík) v op-
timálním poměru pro sportovní výkon 
a vitamíny C a B5. Poměr elektrolytů 
vychází z průměrného složení potu. 
Doporučujeme během výkonu pro do-
plnění ztrát tekutin a elektrolytů, sní-
žení rizika křečí a udržení výkonnosti. 
Jedna tableta se rozpustí v 500 ml vody. 

Ačkoliv patří magnesium pro spor-
tovce mezi obchodně zajímavé produkty, 
my jsme se rozhodli jít tak trochu proti 
proudu. Z posledních vědeckých studií 
i na doporučení renomovaných sportov-
ních lékařů, s kterými spolupracujeme, 
víme, že magnesium užívané při spor-
tu jako prevence křečí není vždy tím 
správným řešením. Magnesium má spíše 
uklidňující účinky a v potu je obsažen 
jen v nepatrném množství. Naše rozpust-
né tablety s elektrolyty jsou naformulová-
ny tak, že se složením blíží poměru elekt-
rolytů obsažených v lidském potu. 

Penco® SPORT JELLYBAR – ovoc-
né želé pro sportovce s 50% obsahem 
ovoce, s Palatinosou a minerály. Do-
poručujeme před a během výkonu ja-
ko skvělou alternativu k energetickým 
gelům a tyčinkám. Je bez konzervantů 
a umělých barviv. Vhodný i pro spor-
tovce vegany, vyroben z pektinu. 

Energetické gely hrají stále důleži-
tou roli v závodní nebo ultra-tréninko-
vé stravě. Svým složením a konzistencí 
umožňují v malé dávce dodat rychle 
a hodně energii. Ale ne všichni sportov-
ci ocení konzistenci a chuť gelů a hledají 
alternativu, která se bude blížit běžné 
stravě. Proto jsme přišli na trh s ovoc-
ným želé pro sportovce, které po funkční 

stránce splňuje stejné parametry jako gel, 
ale na rozdíl od něj je Penco® SPORT 
JELLYBAR vyroben z ovoce, neobsahu-

je konzervanty a pro mnohé sportovce je 
chuťově příjemnější alternativou gelu. 

Penco® ULTRA ENERGY BAR 
– datlová tyčinka s kousky meruněk 
nebo s praženými mandlemi a kaka-
em. Byla vyvinuta speciálně pro spor-
tovce. Na rozdíl od „RAW“ tyčinek je 
obohacena unikátním disacharidem 
Palatinosou a bohatým zdrojem ener-

gie ve formě MCT tuků. Neobsahuje 
řepný cukr ani kukuřičný sirup. Do-
poručujeme během výkonu nebo jako 
„předtréninkový snack“. Bez lepku 

a bez laktózy. 
V našem sortimentu máme již přes 

dvacet let zástupce energetických tyčinek, 
kde zdrojem energie kromě cereálií, jed-
noduchých sacharidů a ovoce je i MCT 
olej. Ty jsou z důvodů chutě a vysychání 
obaleny v polevě – jogurtové nebo z pravé 
hořké čokolády. Stále víc z našich sportov-
ců volalo po jejich alternativě bez polevy 
a v bezlepkové variantě. Výsledkem jsou 
Penco® ULTRA ENERGY BAR. Zá-
klad tvoří mleté sušené datle, ty jsme 
obohatili Palatinosou – cukrem s po-
stupným uvolňováním energie, MCT 
olejem jako alternativním zdrojem 
rychlé energie a v neposlední řadě i mi-
nerály důležité pro sportovní výkon.
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Absolute Black a HTV sortimentu společnosti Cyklo 
Profi  patří značky Absolute Black 

i HT k osvědčeným stálicím, přičemž 
obě nabízí kvalitní produkty jak pro 
závodní či sportovní cyklistiku, tak pro 
elektrokola.

Absolute Black své produkty navr-
huje v Anglii a vyrábí v EU z němec-
kých materiálů, tedy z hliníkové slitiny. 
A pokud je něco, na čem si dává oprav-
du záležet, jsou to převodníky, tedy 
hlavně ty elipsové. Na tohle téma už 
bylo napsáno mnoho, ale když se po-
díváme na závody Světového poháru, 
řada předních jezdců vozí elipsu, jejímž 
hlavním cílem je eliminovat mrtvý bod 

šlapání a navýšit jezdcův výkon. Abso-
lute Black si nechali udělat studii, která 
potvrdila až 9% nárůst výkonu použi-
tím eliptického převodníku a s tím sou-
visející až 10% pokles tepové frekvence 
oproti jízdě s kruhovým převodníkem. 
To nejsou zanedbatelná čísla. Nicméně 
Absolute Black nenabízí jen eliptické 
převodníky, sortiment je široký a hlav-
ně v současné době dvanáctkových či 
jedenáctkových pohonů dokáže nabíd-

nout alternativu k originálním, často 
i nedostupným převodníkům. Prove-
dení zubů je Narrow/Wide a systémy 
uchycení zahrnují jak čtyřramenné 
kliky s různou roztečí či direct standar-
dy Sram, Race Face či Shimano nebo 
Cannondale, Easton a E*thirteen. Tak 
široká nabídka je ještě pestřejší díky 
různému počtu zubů a především pak 
off setu 0, 3 nebo 6 mm u některých 
modelů, takže pokrývá téměř komplet-
ní spektrum, které je dnes díky boost, 
super boost i standardní rozteči patek 
a rozchodu klik někdy až chaotické. 
K tomu připočtěme varianty s kru-
hovým a oválným tvarem nebo různé 
odstíny eloxace a máme tu škálu pře-
vodníků, která by měla uspokojit snad 
každého zákazníka, jenž potřebuje 

lehký a špičkově zpracovaný převod-
ník. To se týká i gravelistů, na které 
se v sortimentu rovněž nezapomnělo, 

nebo silničních cyklistů, kteří zde na-
jdou klasické i oválné dvojpřevodníky 
s frézovaným odlehčením a samozřej-
mě náběhovými zuby. Gramážisté zase 
mohou volit mezi vodítky řetězu, víč-

ky představce nebo krytkami šroubů 
silničních klik či exkluzivními náboji. 

Společnost Cyklo Profi  nabí-
zí na své produkty zajímavé 
marže a tradičně rychlé dodá-
ní zboží do druhého dne při 
objednání do patnácti hodin. 

Převodníky souvisí s kli-
kami stejně jako pedály, obojí 
se na ně montuje, a zatímco 
převodníky jsou spíše spo-
třebním materiálem, pedály 
jsou hodně o spolehlivosti 
a stylu. HT Industrial přitom 
není nějakou rychlokvaškou, 
pedály vyrábí již od roku 
1954 a jejich logo HT zdobí 

pedály pod teniskami či tretrami řady 
elitních závodníků, kdy hlavně mezi 
sjezdaři je tahle značka hodně popu-

lární. Jména jako Aaron Gwin, Jared 
Graves nebo Amaury Pieron či Tomáš 
Slavík jsou dostatečnou zárukou a letos 

„hátéčka“ vozí i Nino Schurter. Sorti-
ment zahrnuje jak klasické nášlapné 
modely v provedení s hliníkovým nebo 
dokonce titanovým tělem, tak v sou-
časnosti populární enduro a sjezdové 
kousky. Středně velká, nebo naopak 
masivní ohrádka nabídne dostatečnou 
oporu pro měkčí podrážku sjezdových 
a enduro treter a upínací mechanismus 
pak spolehlivé zajištění. V téhle kate-
gorii je na výběr hned ze čtyř mode-
lů v několika barevných provedeních. 
Vyznavači platforem pak mají sorti-
ment ještě pestřejší a v tomto ohledu 
patří HT k favoritům, ať už barevnou 
škálou, kvalitou či provedením. Bez 

platforem se dnes neobejde žádný cyk-
loobchod, protože zatímco dříve byly 
výsadou spíše freeridově orientovaných 
jezdců, dnes jsou častou volbou maji-
telů elektrokol, kteří chtějí spolehlivé 
zajištění nohy na pedálu, ale bojí se 
espédéček. Plastové, nylonové nebo 

hliníkové tělo různého tvaru, výšky, 
barvy i uložení ložisek a provedení osy 
či pinů, to vše v cenách od tří stovek 
do tří a půl tisíce korun, tady si vybere 
opravdu každý. Silným prodejním ar-
gumentem je i dostupnost náhradních 
dílů a jejich příznivé ceny. Dovozce 
totiž dodává jak náhradní osy, tak ki-
ty ložisek a kluzných pouzder nebo 
sady náhradních pinů. HT tak není 
jen o image, ale o kompletním servi-
su a zajištění vysoké funkčnosti jejich 
produktů.

(red)

Kontakt: www.cykloprofi.cz

Malá rodinná fi rma s velkým srdcem

Kontakt: www.penco.cz

Qayron Fatal eHT 3
Zažít spoustu zážitků v sedle elek-

trokola s přáteli nebylo nikdy jedno-
dušší. Kombinace velké devětadvacítky 
vepředu a zadní pluskové 27,5" vám 

přinese u Qayron Fatal eHT 3 jistotu 
v každém terénu. To co pro vás doteď 
bylo na horském kole maximem, pře-
konáte hravě i s pomocí silného mo-
toru Shimano a kombinací kvalitního 
osazení od značek SR Suntour, Shima-
no nebo Ergon. Tohle kolo vám pomů-
že posunout své hranice a užít si jízdu 
naplno a to za bezkonkurenční cenu 
53.990 Kč.

www.qayron.com



Mít na obchodě široké spektrum přileb 
pro všechny cyklistické disciplíny, navíc 

v atraktivním a neoukoukaném designu a ještě 
k tomu ve špičkové kvalitě a širokém cenovém 
rozpětí. Italská značka MET, kterou na náš trh 

dodává svitavská společnost ZOOKEE, všechno 
tohle splňuje a její přilby patří k těm, které v řa-
dě případů určují trendy. MET vyrábí cyklistické 
přilby s důrazem na maximální bezpečnost, po-
hodlí a eleganci. V nabídce je široké portfolio sil-
ničních, MTB, městských, dámských a dětských 
přileb, přičemž značka MET se od svého vzniku 
spoléhá na symbiózu italského designu a vysoké 

kvality provedení. Vývoj je založen na dlouhodo-
bých studiích, testováních, analýzách a inovacích. 
V nabídce přileb si vybere opravdu každý, ať už 
se jedná o profesionálního cyklistu, ambiciózní-
ho hobíka či rekreačního jezdce. Díky širokému 

cenovému rozpětí lze nabídnout odpovídající 
přilbu všem, a přitom nemusí mít obavy, že by 
stejný model potkali na každém rohu, což se o řa-
dě značek tvrdit nedá.

Značka MET je v současnosti spjatá s další 
značkou přileb a chráničů – Bluegrass. Bluegrass 
je zaměřen na jezdce endura, downhillu a BMX. 
Výrobce používá u chráničů technologii Blue-

grass Solid D3O®, tedy poddajný ohebný ma-
teriál, schopný v okamžiku nárazu změnit svoji 
strukturu na mnohonásobně tužší a zajistit tak 
maximální ochranu proti nárazu při zachování 
pohodlí. Přilby Bluegrass za těmi od MET nijak 

nezaostávají, jen jde o trochu „volněji“ a agresiv-
něji pojaté designy.

Kromě gravity disciplín se fi rma MET anga-
žuje i v podpoře profesionálních cyklistických 
týmů. Nejviditelnější je partnerství s týmem ze 
Spojených Arabských Emirátů, který závodí 
na letošní Tour de France.

Z produktů značky MET můžeme vybrat 
například přilbu Echo. Je to ideální model pro 

všechny, kteří právě začínají na trailech. MTB 
přilba střední třídy vynikající vysokou kvalitou 
a ochranou. Nabízí odnímatelný štítek, jednodu-
ché upínání pomocí Safe-T Mid s kompatibilitou 
pro blikačku DUO LED Light a hypoalergenní 
vnitřní vycpávky pro větší pohodlí. Nabízena je 
ve dvou barvách a velikostech: S/M (52–57 cm), 
M/L (57–60 cm). 

Pro agresivní all-mountain a traily je v na-
bídce model Terranova. Ten nabízí větší pokrytí 
hlavy ve srovnání se standardní MTB helmou. 
Konstrukce je inspirována často oceňovaným Ro-
amem, takže zaručuje optimální pohodlí.

Kromě nastavitelného štítku tato přilba nabízí 
třeba vertikální i horizontální nastavování staho-
vací čelenky pomocí Safe-T Duo, hypoalergenní 
vnitřní vycpávky a neotřelý italský design se 17 
větracími otvory. Dostupná je ve čtyřech barvách 
a třech velikostech: S (52–56 cm), M (56–58 cm), 
L (58–61 cm).

Na enduro je připravena přilba Met Roam 
se vstřikovanou EPS pěnou, která je kryta třemi 

oddělenými polykarbonátovými skořepinami. 
Přednostmi jsou třísměrný utahovací mechani-
smus, polohovatelný štítek, plná kompatibilita 
s enduro brýlemi, 22 větracích otvorů a dostup-
nost ve třech velikostech a barvách včetně ochra-
ny MIPS.

Všechny produkty značek MET a Bluegrass 
najdete na internetových stránkách českého za-
stoupení – www.zookee.cz

5P Ř E D S TAV U J E M E

MET – přilby pro všechny

Světlo Lezyne Lite Drive 
1000XL

Výkonné před-
ní světlo kompakt-
ních rozměrů, které 
generuje světelný tok až 
1000 lumenů. Akumulá-
tor a dvě vysoce výkonné 
LED diody v tělu světla z hliníkové slitiny opra-
cované CNC s chladícími žebry. Až 7,5 hodiny 
provozu na nejvýkonnější režim Day Flash, až 
87 hodin provozu na nejúspornější Femto režim. 
Skvělý pomocník za špatné viditelnosti a tmy. 
Cena 2290 Kč.

www.lezyne.com

Značka Cycology je známá svou výstřed-
ní grafi kou, kterou používá i u silničních 

omotávek. Pokud se podíváme na jejich nabíd-
ku, z barev a motivů se nám skoro zatočí hlava. 
Chceme-li být nekonvenční, australské Cycolo-

gy nám nabízí jednu 
z možností. My jsme 
vyzkoušeli omotávku 
nazvanou Boho, jejíž 
strakatý povrch s nepře-
bernou paletou barev 
a se řadou různých mo-

tivů jistě zaujme nejen 
silničáře, ale třeba i uži-
vatele z řad gravelistů či 
městských cyklistů. Prá-
vě na městskou festku se 
takováto omotávka hodí 
více než kamkoli jinam.

Máme tedy hlavní cílovou skupinu, čím dal-
ším omotávka Boho zaujme? Svou konstrukcí je 
totožná s dalšími modely téhož výrobce, šířka 
profi lu omotávky rovné tři centimetry je osvědče-
nou klasikou, tloušťka jejího profi lu je uprostřed 

3,2 mili met ru. Zajímavý je především tvar prů-
řezu, jenž není klasicky vyklenutý, ale jeho boční 
kraje jsou sníženy s jasně patrným odskočením. 
Proto působí omotávka po instalaci na řídítka 
jednolitě, bez výraznějších boulí, což je logicky 

plus pro výsledný úchop. Polyuretan 
a vysoce měkčená pěnovina výborně 
tlumí otřesy a vibrace, to oceníme ne-

jen na nekvalitním asfaltu, ale i na kamenné dlaž-
bě městských náplavek.

Povrch omotávky je čistě hladký, před první 
jízdou proto můžeme mít lehké obavy, nakolik 
jistý úchop nabídne. Realita však následně ukáže, 

že to, co se na první pohled i omak jeví hodně 
hladké, může ve fi nále disponovat zcela dostaču-
jícími protiskluzovými parametry, a to nečekaně 
i za mokra. Takže k samotnému úchopu nemáme 
připomínky. Každopádně na rozdíl od primárně 
protiskluzových povrchů řady luxusních konku-
rentů je zde přece jen úchop odlišný, velmi rychle 
mu ale přijdeme na chuť. Samotný povrch s ba-
revnými motivy se při běžném několikaměsíčním 
testu zdál být odolný, takže i životnost by mohla 
být silnou stránkou omotávky, stejně jako snadné 
čištění. Jedinou výraznější odlišnost představu-
je nutnost co nejpreciznější instalace, přece jen 
není omotávka vysoce pružná, takže chceme-li ji 
mít na řídítkách parádně namotanou, budeme si 
s tím muset trochu vyhrát. U hodně pružných 
modelů dokáže právě elasticita mnohdy napravit 
neodbornost samotné instalace.

Cena omotávky Cycology Boho je 710 korun 
a vedle zde prezentovaného motivu najdeme v na-
bídce australské značky mnoho dalších variant, 
s neméně jedinečným a originálním designem. 
Líbil se nám také návod pro instalaci na krabičce.

(kad)

Australské omalovánky

tlumení otřesů, nezaměnitelná grafika a výběr 
variant, snadné čistění / minimální sklony 
k zašpinění

nutnost precizní instalace



Značka Dovozce, výrobce, 
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100% Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

34R BMX Co. BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

34R BMX Co. DaJ Sport www.daj.cz

34R BMX Co. BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

3F 3F Vision s.r.o. www.3fvision.com

4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz

4Race Helios Race s.r.o. www.4race.cz

8FUN BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

ABUS ABUS Czech, s.r.o. www.abus.cz

Acepac Activent 365 s.r.o. www.acepac.bike

Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Altima Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Anita Cyklospeciality WWW.alpinabike.com

Answer Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Apache BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Apache DaJ Sport www.daj.cz

Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Atlantic Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Author Universe Agency, s.r.o. www.author.cz

Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

AXA Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Axa Zookee www.zookee.cz

Axman Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Azub Azub Bike www.azub.cz

B
Bar Fly Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Baradine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Barbieri Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Barbieri Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Basil JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz

Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz

BBB Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Beast components Airoo www.airoocycling.cz

Beld Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Bellelli KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Beto Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Beto Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Beto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

BIKE AHEAD 
COMPOSITES Airoo www.airoocycling.cz

Bike Citizens Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Bike Hand Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Bike Ribbon Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Bike Ribbon Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

BikeworkX Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

BikeworkX Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Biologic Azub Bike www.azub.cz

BionX Azub Bike www.azub.cz

Black Jack Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Blank BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Blank BMX DaJ Sport www.daj.cz

Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Blue Fly Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Bn‘B Rack Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Brompton Cyklospeciality www.brompton.cz

Brooks Azub Bike www.azub.cz

Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Burley Azub Bike www.azub.cz

Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Cateye Universe Agency, s.r.o. www.cateye.cz

Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Ciamillo Airoo www.airoocycling.cz

Ciclosport Pells www.pells.cz

Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

cnSpoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Columbus Tubi Airoo www.airoocycling.cz

Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Continental DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Controltech KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz

Corima Airoo www.airoocycling.cz

Coxa Carry Bikeaction www.bikeaction.cz

Craft Vavrys CZ, s.r.o. www.craft.cz

Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz

Crono BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Crono DaJ Sport www.daj.cz

Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Cube Cyklosport RIK s.r.o. www.cube-bikes.cz

Cult BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Cult BMX DaJ Sport www.daj.cz

Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Cycle Clinic Universe Agency, s.r.o. www.cycle-clinic.eu

CyclingCeramic Airoo www.airoocycling.cz

Cyclo Tools BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz

Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Cyklo Star BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz

Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Cyklo Star Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

CYKLOSTAR Everstar s.r.o. www.cyklostar.cz, www.
everstar.cz

CYKLOSTAR Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

ČZ DaJ Sport www.daj.cz

ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

D
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Deda Elementi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Deda Elementi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Dedacciai Tubi Airoo www.airoocycling.cz

DEDACCIAIstrada Airoo www.airoocycling.cz

Dedatre Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Demolition BMX DaJ Sport www.daj.cz

Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz

Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz

DSI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

DSI DaJ Sport www.daj.cz

DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

DVO Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Dynaplug Bikeaction www.bikeaction.cz

E
E*thirteen Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Early Rider Cyklospeciality WWW.early-rider.cz

Easton Cycling Bikeaction www.bikeaction.cz

Eddy Merckx Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz 

Elite Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Elite Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Elite KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Enervit Vitar Sport s.r.o. www.enervit.cz

Enervit Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ergon Zookee www.zookee.cz

ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.cz

ESI grips Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ethicsport KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

EverStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

EverStar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Extrawheel Azub Bike www.azub.cz

Exu Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Exustar Schindler spol. s r.o. www.exustar.cz

Exustar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

F
Fabric Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Favero KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ferdus BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ferdus DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
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Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Fidlock Bikeaction www.bikeaction.cz

Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Fist gloves DaJ Sport www.daj.cz

Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

FLR Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Foss Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

FRM Airoo www.airoocycling.cz

Frog Bikes Cyklospeciality WWW.frog-bikes.cz

G
Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

GARMIN Garmin Czech s.r.o. www.garmin.cz

Garmin KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

General Bikes Cyklospeciality www.generalbikes.eu/

Gepida KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.cz

Giant Progress Cycle, a. s. www.giant-bicycles.cz

Goldfren Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

GUEE Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

H
Haibike Winora www.haibike.com

Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hamax DaJ Sport www.daj.cz

Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Haven Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hayes Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Head Novus Bike s.r.o www.head-bike.com

Hiplok Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

HQBC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

HTI Leopard Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

HTP Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Husqvarna Bike Icon s.r.o. www.bikeicon.cz

Hutchinson KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Hydrapack KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Hydrapak Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

CH
Chain BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Challenge Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Chaoyang Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Chimpanzee Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Chimpanzee Zookee www.zookee.cz

I
Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Ibera DaJ Sport www.daj.cz

Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

iiSuper Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Isostar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz

JetBlack Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Joe's No Flats Zookee www.zookee.cz

Joe's No Flats Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

K
Kask Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

KED Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

K-Edge Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Kettenmax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Kinetic DaJ Sport www.daj.cz

Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

King Kong BMX DaJ Sport www.daj.cz

King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

KMC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

KMC DaJ Sport www.daj.cz

KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Knog Schindler spol. s r.o. www.knog.cz

Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz

Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Kovys BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Kovys DaJ Sport www.daj.cz

Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Kross KROSS S.A. www.kross.eu

Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.kryptonite.cz

KTM KTM www.ktm-bikes.cz

L
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre-bike.cz

Lazer Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

LAZER Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Leader Fox Bohemia Bike www.leaderfox.cz

Leader Fox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Lezyne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Lezyne Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

LFE - Leader Fox 
Energy Bohemia Bike www.leaderfox.cz

LIIX Cyklospeciality www.liix.de

Limar BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Limar DaJ Sport www.daj.cz

Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Liv Progress Cycle, a. s. www.liv-cycling.cz

Lizard Skins Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Longus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Look Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

M
Magnum Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Mach Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Mach 1 KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Maloja Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Maloja Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Marwi DaJ Sport www.daj.cz

Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Marzocchi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Master Lock Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Maxxis DaJ Sport www.daj.cz

Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

MCFK Airoo www.airoocycling.cz

Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Met Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Met Zookee www.zookee.cz

Mico Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Microclair BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Microclair DaJ Sport www.daj.cz

Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Mighty Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Mighty Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Miche Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Michelin BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Minoura KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Mitas BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Mitas DaJ Sport www.daj.cz

Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Mitas - Elite level Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Montague Cyklospeciality www.montaguebikes.com

Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Moots Zookee www.zookee.cz

Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Motorex BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Motorex DaJ Sport www.daj.cz

Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Moustache Cyklospeciality www.moustache-
elektrokola.cz

6 PŘEHLED F IREM

Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Zajistěte si do své maloobchodní prodejny zajímavé a důležité zboží. V přehledu nejsou pouze výrobci nebo ofi ciální dovozci jednotlivých značek,

ale i velkoobchody, které prodej vybraných značek do cykloobchodů zprostředkovávají.

CatEye.cz
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Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

Mr. Wolf Bikeaction www.bikeaction.cz

MUD Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

M-Wave Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

M-Wave Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

N
Nalini Schindler spol. s r.o. www.nalini-cz.cz

Nanoprotech Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Nanoprotech Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Neco Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

NEVI Airoo www.airoocycling.cz

Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Niner Zookee www.zookee.cz

Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Norco Bike Icon s.r.o. www.bikeicon.cz

Nutcase Cyklospeciality WWW.nutcasehelmets.
com

Nutrend Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

O
O.symetric Airoo www.airoocycling.cz

ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

ODI DaJ Sport www.daj.cz

ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

OKO Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Oko Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Orbea Vavrys CZ, s.r.o. www.orbea.com

Ornate Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ortlieb Azub Bike www.azub.cz

Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Osprey Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Osprey DaJ Sport www.daj.cz

Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Overade Cyklospeciality WWW.overade.com

P
Panaracer Zookee www.zookee.cz

Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Pashley Cyklospeciality www.pashley.co.uk/

Pearl Izumi Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Pearl Izumi Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Pedemonte Airoo www.airoocycling.cz

Pells Pells www.pells.cz

Penco Penco, s.r.o. www.penco.cz

Penco Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Pepi's Tyre Noodle Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Pillar Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Pinguin Activent 365 s.r.o. www.acepac.bike

POC Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Polednik DaJ Sport www.daj.cz

PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Pro Grip KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Prowheel DaJ Sport www.daj.cz

Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Pure DaJ Sport www.daj.cz

Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Q
Qeridoo Schindler spol. s r.o. www.qeridoo.cz

R
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

R&B DaJ Sport www.daj.cz

R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Race Face Zookee www.zookee.cz

Racktime Azub Bike www.azub.cz

Ralson Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Ravemen DaJ Sport www.daj.cz

Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Red Monkey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Remerx Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Remerx DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Reverse DaJ Sport www.daj.cz

Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Revoloop KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ridea KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ridley Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Ritchey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ritchey DaJ Sport www.daj.cz

Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Rock Shox Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Rocky Mountain Bikeaction www.bikeaction.cz

Rodi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Rollei Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Roto Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Roto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Rotor Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

RoyalBaby Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

R-Raymon Bike Icon s.r.o. www.bikeicon.cz

RSP Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

RST Universe Agency, s.r.o. www.rstmtb.cz

Rubena-Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

S
Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Sapim Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SDG Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Sekura BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Sekura DaJ Sport www.daj.cz

Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Selle Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Sense DaJ Sport www.daj.cz

Sense BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Sense Bike BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Sense Bike DaJ Sport www.daj.cz

Sensor Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sensor Zookee www.zookee.cz

SH+ Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Shimano BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Shimano DaJ Sport www.daj.cz

Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Schlumpf Azub Bike www.azub.cz

Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Schwalbe Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Schwalbe DaJ Sport www.daj.cz

Schwalbe BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Sigma sport KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz

Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Silva Vavrys CZ, s.r.o. www.silva-outdoor.cz

SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.cz

SKS Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

SKS DaJ Sport www.daj.cz

SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Smart DaJ Sport www.daj.cz

Smart BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Solestar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz

Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Soul Kozak Airoo www.airoocycling.cz

SPANK Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Spectro BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Spinner Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Spirit Partis a.s. www.spiritbike.cz

Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz

Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

SR Suntour BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

SR Suntour Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz

SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

SR Suntour KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Sram BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Sram Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Sram DaJ Sport www.daj.cz

Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Stabilus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Stereo Bikes BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Stereo Bikes DaJ Sport www.daj.cz

Stereo Bikes BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Stevens Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Sting Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

STrace Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Strenght Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz

Sundance Novus Bike 

SunRace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz

SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Supacaz Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Swifty Cyklospeciality www.swiftyscooters.com

Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz

Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

T
Tacx Universe Agency, s.r.o. www.tacx.cz

Tacx Garmin Czech s.r.o. www.garmin.cz

Teasi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Teasi DaJ Sport www.daj.cz

Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Tektro Universe Agency, s.r.o. www.author.eu

Tektro Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Tern Azub Bike www.azub.cz

Terry Zookee www.zookee.cz

TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

TF2 DaJ Sport www.daj.cz

TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Thun DaJ Sport www.daj.cz

Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Time KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Topeak Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Topeak Zookee www.zookee.cz

Total BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Total BMX DaJ Sport www.daj.cz

Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Totem Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Tour de France Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Trail Gator Azub Bike www.azub.cz

Trail Gator Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Trail Gator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

TSG BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

TSG DaJ Sport www.daj.cz

TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Tubolito Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz

Tubus Azub Bike www.azub.cz

Tufo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Tufo DaJ Sport www.daj.cz

Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

U
UFO Plast Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Unior KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Uvex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

V
Vape BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Vape Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Vape DaJ Sport www.daj.cz

Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Vella Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Vella DaJ Sport www.daj.cz

Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Velo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velo DaJ Sport www.daj.cz

Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Velobel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velobel DaJ Sport www.daj.cz

Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Velofl ex Airoo www.airoocycling.cz

Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velosteel KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Velotoze KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Ventura Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Vitar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Volume BMX DaJ Sport www.daj.cz

Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

VP BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

VP DaJ Sport www.daj.cz

VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Vredestein Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

W
WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Weber Azub Bike www.azub.cz

Weldtite BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Weldtite DaJ Sport www.daj.cz

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Wellgo DaJ Sport www.daj.cz

Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

White industries Airoo www.airoocycling.cz

Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Winora Winora www.winora.com

Wisper Cyklospeciality www.amps.bike/wisper-
electric-bikes/

Wittkop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Wittkop DaJ Sport www.daj.cz

Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Woom Bikes Cyklospeciality www.woom-bikes.cz

Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

WTB Zookee www.zookee.cz

X
XLC Winora www.xlc.de

X-Mission Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

X-PEDO KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Y
Yaban Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Yaban Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Yarrow Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Yeti Zookee www.zookee.cz

Your Air Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz

Z
Zefal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Zefal Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Zero Flats Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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Nová generace závodních hardtailů, vydařený 
elektro-full nebo třeba karbonový gravel, to 

jsou na první pohled ty nejvíce viditelné novinky 
kolekce Author 2021. Je jich ovšem daleko více 
napříč většinou zastoupených kategoríí. Prezen-
tace nové kolekce naší největší cyklistické značky 
zaslouží dostatek prostoru a především povolané 
průvodce. Na naše otázky ohledně novinek bu-

dou proto odpovídat hlavní produkt manažeři 
společnosti Universe Agency, která kola Author 
již bezmála tři desetiletí produkuje. Tedy páno-
vé mající na starosti podobu každé nové kolekce, 
konkrétně Petr Cibulka a Václav Sosna, s nimiž se 
čtenáři na stránkách CykloMarketu i partnerské-
ho Cykloservisu setkávají pravidelně již řadu let. 
Naše exkurze kolekcí Author 2021 může začít…

Máme-li jít s trendy posledních let, musíme 
představení nové řady začít kategorií e-biků. Co 
je zde nového?

Tím nejmarkantnějším je zde nový elektro-full 
nazvaný Elite. Spoléhá na čtyřčepovou koncepci 
zadní stavby, 27,5" plusková kola, pružící jednot-
ky Fox a na nový středový motor Shimano, na je-
hož technické parametry je však v současnosti 

zatím ještě uvaleno informační embargo (v době 
psaní tohoto článku), takže nemůžeme jít v jeho 
detailech příliš do podrobností. Půjde o elektro-
-enduro/trailbike se zdvihem 140 milimetrů a se 
sériově montovanou teleskopickou sedlovkou.

Z hlediska středových motorů zůstáváte věrni 
dosavadním osvědčeným dodavatelům?

Zůstáváme věrni osvědčenému Shimanu 
a všechny naše e-biky kolekce 2021 budou po-
užívat právě středové pohony japonské značky. 
Týká se to třeba i cenově dostupnějších elektro-
-krosů, zcela záměrně jsme v této kategorii přešli 

od původního Bafangu k Shimanu. Nejde ani tak 
o konkurenční výhodu, jako primárně o spokoje-
nost zákazníků – Shimano je podle nás na samém 
vrcholu jak funkce elektropohonů, tak jejich spo-
lehlivosti.

Které další modely e-biků byste rádi zmínili?
Rozšířila se celá řada elektro-hardtailu Ele-

vation o různé barevné varianty a velikosti, což 
platí také u dámského Elevationu ASL. Všechny 
E-MTB rámové platformy jsou v provedení pro 
pevné osy standardu Boost. Novinku představuje 
především řada Eleve, na shodné rámové platfor-
mě jako Elevation i se shodnou geometrií, ovšem 
namísto pohonu Steps E-7000 je zde dostupnější 
Steps E-5000. Řady Eleve a Eleve ASL jsou hod-
ně obsáhlé z hlediska barevných variant nebo 

průměrů kol, tedy 29" nebo 27,5". Důležitou 
novinkou je rovněž plně integrovaná baterie u řa-
dy E-Cross 29, jmenovitě u oblíbených modelů 
Empire a Enigma se středovým motorem Steps 
E-6100. Nová rámová platforma s nízkým ná-
stupem a semi-integrovanou baterií je pak vidět 
u dámského „city“ modelu Electra.

Jedna ze zásadních novinek 2021 se týká gra-
velů.

Jde o náš nový topmodel celé gravelové řady. 
Jmenuje se Guru, je postaven na karbonovém 
rámu s karbonovou vidlicí a vyjde na necelých 
sedmdesát tisíc korun. Z hlediska osazení je kolo 
takřka shodné s nejvyšším zástupcem řady Aura 
XR, sadu Shimano GRX tedy doplňují bezdu-
šová kola Mavic Allroad Disc s plášti Panaracer 
Gravel King SK. Geometrie vychází z řad Aura 
XR a Ronin.

A další gravely?
Nejvýše postavený Ronin SL má nově celokar-

bonovou vidlici, jinak jsme u řad Ronin a Aura 
XR použili úplně nové barvy. Líbí se nám, že je 
v kategorii gravelů tak nějak všechno dovoleno 
a designéři nejsou svázáni zažitými barevnými 
kombinacemi a grafi kou, tudíž jsme se nebáli 
z hlediska barevných odstínů více odvázat.

Přesuňme se do kategorie závodních a spor-
tovních hardtailů. Zde najdeme novou karbono-
vou rámovou platformu.

Přesně tak, jde o úplně novou generaci karbo-
nového rámu použitého na čtveřici elitních hard-
tailů Magnum 29, Sector 29, Master 29 a Modus 
29. Rám respektuje současné trendy v závodním 
XC. Najdeme zde upravenou geometrii, přes-
něji o něco delší přední trojúhelník a upravený 
hlavový úhel. O navýšení jízdního komfortu se 
postaraly položenější sedlové vzpěry a především 
výrazné přesazení sedlové trubky nad úroveň té 
horní. Rám disponuje, ve srovnání s předchůd-
cem, ještě vyšší torzní a boční tuhostí, což byl 
ostatně jeden z cílů vývoje této rámové platformy, 
jež bude nově nabízena pouze v jedné kvalitativní 
úrovni karbonu. Magnum 29 a Modus 29 budou 
tedy nově postaveny na konstrukčně zcela totož-
ném rámu.

Jaké další novinky se týkají vašich elitních 
XC biků?

Všechny jsou samozřejmě na převodech 
1×12, pouze Modus 29 jsme záměrně ponecha-
li na 2×11, aby měli zákazníci možnost volby. 
Třešničkou na dortu jsou ovšem naše úplně nová 
zapletená kola s karbonovými ráfky, která budou 
sériově osazena na modelu Magnum 29.

Jednou z důležitých novinek sezóny 2021 je 
nová generace sady Shimano Deore. Jistě se ob-
jeví i na řadě vašich kol.

To je pravda, nové Deore se neskutečně po-
vedlo. Také z důvodu možnosti výběru převo-
dových kombinací 1×12, 1/2×11 nebo 1/2×10. 
Nové Deore používáme na celé řadě modelů.

Nakolik je pro vás nadále zajímavý standard 
27,5" u klasických MTB modelů?

Zajímavý je, možná i z důvodu, že od 
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Author 2021
Na vlně nových trendů
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toho to segmentu většina značek upustila. 
My u „sedmadvacítek“ nadále zůstáváme, byť 
již ne u nejvyšších tříd, končíme zde modelem 
Traction 27,5. Děláme ale pouze malé rámy, tedy 
velikosti 15", 17" a 19", výše to již nemá smysl. 
„Sedmadvacítky“ mají podle nás nadále význam 
pro menší postavy, ať už pro juniorské jezdce, ne-
bo třeba dámy.

V případě odpružení bude i nadále použit 
Fox, Rock Shox a RST?

Zde jsme nic moc neměnili, foxka u dvojice 
nejluxusnějších hardtailů se nám osvědčila a stej-
ně tak bezvadně fungující RST F1RST u cenově 
dostupnějších sportovních modelů. Co se však 
změnilo, je další rozšíření dálkového zamykání 
vidlic z řídítek. Nyní bude dálkový lockout pou-
žit všude až po model Spirit 29, tedy už od ceno-
vé relace kolem dvaceti tisíc korun. 

A další díly s logem Author?
Jednou z novinek bude úplně nové sedlo na-

zvané Author Guru, přepracování se dočkal také 
dosavadní model Navigator nebo dámský Fenix 
ASL. Ne nedůležitá inovace se dotkla rovněž ráf-
ků, a to u drtivé většiny 29" i 27,5" biků, kde bu-
deme nově používat ráfky přizpůsobené pro bez-
dušový systém, s označením TRC, tedy „Tubeless 

Ready Compatible“. Podobně jako v případě dál-
kových lockoutů, i tentokrát jde o inovaci použi-
tou od modelů střední třídy výše, v tomto kon-
krétním případě již od modelu Pegas 29, takže 
opět od cenové relace okolo dvaceti tisíc korun. 
Považujeme to za výhodu pro majitele těchto kol, 
kteří tak mnohem snadněji mohou přejít na bez-
dušový systém, ovšem budou-li chtít.

Přehlédnout nelze novou grafi ku rámů, nej-
více patrnou u již zmiňovaných karbonových 
hardtailů, ale i u dalších modelů.

Nová grafi ka se bude prolínat prakticky ce-
lou kolekcí horských kol a karbonových krosů, 
s dominantním prvkem v podobě hodně velké-
ho loga na dolní trubce, a to ve fontu s malými 
písmeny.

Vaše sportovní i závodní hardtaily působí 
svými základními tmavými odstíny hodně de-
centně, byl to od počátku záměr?

Ano, byl to záměr. Letošní sezóna byla sice 
hodně atypická, ale díky tomu, že se brzy prodalo 
prakticky všechno, bylo perfektně vidět, o kte-
ré konkrétní modely byl největší zájem a které 
z nich se prodávaly až později. A tmavé designy 
v prodejích v této kategorii jednoznačně vedly. 
Bylo to hodně objektivní posuzování popularity 
toho kterého designu, respektive spíše konkrét-
ní barvy. Nicméně jsme se i tak snažili kola oži-
vit použitou grafi kou, která je naopak většinou 
ve velkém kontrastu se základním tmavším od-
stínem rámu.

Zazněly zde karbonové krosy. Jejich rámy 
jsou také nové?

Spíš bychom to označili za facelift, tedy evolu-
ci předešlého karbonového rámu, ovšem s prvky 
podobnými našim novým karbonovým hardtai-
lům, včetně designu. Nově rámy počítají s 80mm 
předním zdvihem, je zde pevná zadní osa, zúže-
né středové pouzdro a mnoho dalších vylepšení. 
Tento nový rám bude použit u nejvyšších krosů 
Avion a Synergy, přičemž první jmenovaný v roli 
topmodelu využívá pevnou celokarbonovou vid-
lici s kónickým sloupkem, sadu Shimano GRX 

a je to určitý první náznak toho, kam se chceme 
ve vývoji dále ubírat.

Předloni jste odprezentovali novou kategorii 
Cross 29, zůstává i nadále?

V kategorii krosů jsme více odlišili standardní 
modely a právě výše postavenou třídu Cross 29. 
Myšlenka Cross 29, tedy něco mezi za-
žitým krosem a 29" horským kolem, 
nás stále neopustila a jsme přesvěd-
čeni, že to funguje. Vyšší zdvih 
vidlice 80 mm, širší pláště i řídít-
ka – na to vše máme zatím pouze 
pozitivní odezvu a letošní prodeje 
ukázaly, že tento „hybrid“ mezi kla-
sickým krosem a 29" hardtailem je 
správná cesta.

Na konec jsme si nechali juniorská a dětská 
kola.

I nadále se snažíme dětská kola co nejvíce 
odlehčit, neboť právě nízkou hmotnost považu-
jeme v této kategorii za zásadní. Vrcholem nadále 

zůstává Ultrasonic 27,5, který výborně funguje 
v roli čistě závodního juniorského biku. Nově 
bude na převodech 1×11, a to na novém Deo-
re. Úplnou novinku představuje Sonic 27,5", 
kdy jsme se v jeho podání snažili udělat cenově 
dostupnější alternativu Ultrasonicu 27,5. Sonic 
27,5 se hodně povedl, využívá vzduchovou vi-
dlici, sadu Deore s převody 1×10 a kotoučovky 
Tektro Auriga ve variantě WS, tedy se speciálně 
upravenými pákami pro malou ruku.

Odlehčování se netýká pouze juniorských, 
ale i čistě dětských kol.

Modely zaměřené na co nejnižší váhu najdeme 

i mezi čtyřiadvacítkami nebo dvacítkami. Podob-
ně jsme se snažili odlehčit dvacítky Cosmic 20 
nebo šestnáctky Record 16, kdy jsme u posledně 
jmenovaného připravili variantu také na V-brz-
dách namísto zadního torpéda. U dětských kol 
se vždy snažíme nabídnout různé cenové alterna-
tivy k topmodelům, u juniorských modelů pak 

preferujeme jednopřevodník, který dětem 
zjednoduší ovládání, používáme i nové 

rychlé a lehké pláště Speed Master 
s jemným vzorkem v šíři 1,75".

Již zde zazněla jedna z vašich 
„top“ novinek, a sice karbonová 
zapletená kola. Co dalšího o nich 
prozradíte?

Ponesou název Author Flyer Car-
bon 29 TR a jako celek je pro nás produ-

kuje společnost Carbotec, tedy náš dvorní doda-
vatel většiny karbonových rámů a komponentů. 
Zapletený set s karbonovými ráfky bude možné 
zakoupit také samostatně, a to za cenu necelých 
třicet tisíc. Pár těchto 29" boostových kol bu-
de vážit 1490 gramů, přičemž jsou zde použity 
superlehké náboje s přímým zápletem a čelní 
rohatkou, dráty Sapim a lehoučké duralové ni-
ple Pillar. Set bude obsahovat náhradní dráty, 
bezdušové ventilky a na skladě by kola měla být 
od ledna 2021. Kola Flyer Carbon jsme do na-
bídky zařadili především z důvodu poptávky tý-

mů sedlajících naše biky, přišlo nám proto jako 
logický krok taková kola sériově osadit na náš to-
pmodel i je zařadit do přímého prodeje. Zkrátka 
taková třešnička na dortu kolekce Author 2021.

Děkuji za rozhovor.
Jan Kadečka
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