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Cyklistické radary Garmin
Cyklistický radar je unikátní za-

řízení, které monitoruje prostor 
na silnici za cyklistou a infor-
mace o blížících se vozidlech 
přenáší do zorného pole cyk-
listy. V nabídce značky Gar-
min jsou dva modely. Zatím-
co dokonalejší model Varia 
RTL515 je radar kombinovaný 
s výstražným zadním světlem, jedno-
dušší Varia RVR315 postrádá varovné světlo a je 
menší a levnější. Oba radary jsou kompatibilní 
s chytrými telefony, které jde použít namísto ne-
bo současně s cyklopočítačem nebo hodinkami 
pro zobrazení informací o blížících se vozidlech.

Garmin Varia RVR315, cena 3990 Kč, Gar-
min Varia RTL515, cena 5390 Kč

www.garmin.cz
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Brýle AUTHOR Vision LX 
Photochromic 

Díky speciálnímu 
tvaru stranic s pro-
tiskluzovými A-slip 
koncovkami a nastavitel-
nému A-slip sedlu nosníku 
velmi dobře drží na obličeji. Fotochromatické 
(samozabarvovací) čočky VarioPlus jsou z netříš-
tivého polykarbonátu. Rozsah zabarvení sluneč-
ního fi ltru je 0–2 (čiré až tmavé zabarvení), rych-
lost ztmavení v řádu několika sekund.  Součástí je 
pevné pouzdro na zip a obal z mikrovlákna, který 
lze použít k čištění brýlí, hmotnost 28 g. Cena 
1895 Kč.

www.author.cz

CYKLOŠVEC doplňuje zboží 
a naskladňuje novinky

Jihočeský velkoobchod, který vám pomáhá 
s cyklistikou již 30 let, průběžně doplňuje sklad, 
a to včetně horkých novinek. Doplnili jsme 

na sklad široký sortiment plášťů a duší KENDA, 
skladem jsou nejspolehlivější teleskopické sed-
lovky na trhu – FOX TRANSFER2, a dokonce 
již přistály i první vlaštovky z nové kolekce FOX 
2022 – zcela nové tlumiče FLOAT X a DHX. 
Mimo to se na skladu objevila i silniční karbono-
vá napletená kola italské legendy DEDA Elemen-
ti. Novinkou v nabídce jsou elektrokola TOTEM 
s motorem Vinka – 29“, model Maurice ve dvou 
barvách s krouticím momentem 80Nm.

Více na www.cyklosvec.cz

Prémiová kvalita „Made in 
Switzerland“ je nově k dostání 
u BIKEACTION

WINFORCE Endurance 
Concept je perfektně vhodný 
pro jakýkoli druh vytrvalost-
ních výkonů. Je založen na te-
kuté výživě, trvalém a po-
stupném uvolňování energie, 
vynikající snášenlivosti a zkrácené době regenera-
ce. V nabídce na webu www.bikeaction.cz najde-
te energetické tyčinky, gely, isotonické a hypoto-
nické nápoje, proteiny. Zkrátka vše, co vaše tělo 
potřebuje pro výkon.

www.bikeaction.cz

Cyklistické tretry FLR
Značka FLR byla založena na intenzivní vášni 

pro cyklistiku. Za každých okolností poskytuje 
každému příležitost překročit svá současná očeká-

vání a dosáhnout svých cyklistických cílů. Cykli-
stické tretry pro všechny druhy použití od silnice 
přes MTB a gravel až po cykloturistiku a městské 
ježdění.

Více na www.fl r.shoes

X-Rubi Lady 2021
Hledáte opravdu  šikovné dámské kolo, a rů-

žové už bylo dost? Podívejte se na náš letošní mo-
del X-Rubi Lady. Matná tmavě zelená v kombi-
naci s mintovou a žlutou působí velmi neotřele. 
Kolo patří k modelové řadě X-Rubi a osazením 

odpovídá modelu  X-Rubi II. Vybírat můžete 
z velikostí rámů 44/48/52 cm. X-Rubi Lady ur-
čitě udělá radost náročnějším cykloturistkám 
i sportovnějším jezdkyním, a to díky 29“ kolům, 
odpružené vidlici Suntour s dálkovým ovládáním 
lockoutu, převodníku Deore 2x10 a brzdám Shi-
mano MT200. Na tomto kole to bude zábava.

Více najdete na www.head-bike.com

GPS cyklopočítač za skvělou 
cenu

Garmin Edge 130 Plus 
je malý, lehký a překvapivě 
výkonný cyklopočítač se zá-
vodními ambicemi. Je malý, 
lehký a snadno přenosný 
mezi více koly. Díky vestavě-
né kombinaci GPS/barometrický 
výškoměr změří a zaznamená nejen vzdálenost 
a rychlost, ale i trasu včetně výškového profi lu. 
Edge 130 Plus má černobílý displej s vysokým 
kontrastem a skvělou čitelností za všech světel-
ných podmínek. Je propojitelný s chytrými tele-
fony nebo cyklistickými radary. Na jedno nabití 
vydrží až 12 hodin jízdy a GPS záznamu. 

Cena od 4990 Kč, www.garmin.cz
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STFU Bikes Drive Train 
Damping System by Chris 
Kovarik

Jednoduché zařízení eli-
minující „mlácení“ řetězu do 
zadní stavby a umožňující 
naprosto tichý chod kola i na 
té nejrozbitější trati.

Dodává www.vokolek.cz

Přilba FORCE NEO
Jednoduchý a čistý design rovných linií paten-

tovaný značkou FORCE se podařilo spojit s 24 
ventilačními otvory, které se sta-
rají o dokonalý odvod vzdu-
chu a skvělé aerodynamické 
vlastnosti. Klasický zapí-
nací systém byl vyměněn 
za magnetický, který je 
nejen uživatelsky poho-
dlnější, ale i dostatečně 
pevný a spolehlivý. Při výrobě je využívána tech-
nologie in-mold, jejíž předností je nízká hmot-
nost při zachování té nejvyšší pevnosti. Provede-
ní v osmi barevných variantách nabízí jistotu, že 
s přilbou sladíte i váš outfi t. To je přilba FORCE 
NEO.

www.kckcyklosport.cz

Acepac batohy skladem
Česká značka Acepac, distribuovaná prodejní 

sítí BP Lumen s.r.o. je známá především vyba-
vením na bikepacking. 
V její nabídce nově na-
jdete řadu trailových 
batohů s možností vložení páteřá-
ků Sas-Tec. Nabízí objemy od 6 
litrů (dětský model) až po 20l 
variantu pro celý den v sedle. 
Použitá tkanina Nylon Ro-
bic dělá batohy lehké, odolné 
a myšleno je i na skvělé odvě-
trání zad a ramenních popruhů. 
Kompletní nabídku produktů najdete na www.
acepac.bike.
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Easton, Wolf Tooth a Woho nově 
u ZOOKEE!

Firma ZOOKEE s.r.o. se stala novým distri-
butorem hned tří značek. Tou první je Easton, 
světoznámý výrobce silnič-
ních a gravel komponentů. 
Další je americký Wolf To-
oth, který tvoří své doplňky 
a vychytávky přímo v USA. 
Třetí novinkou v nabídce 
je WOHO, výrobce ultra-
lehkých voděodolných bi-
kepacking brašen. Pokud byste rádi přidali tyto 
značky do své nabídky, kontaktujte obchodní 
zástupce ZOOKEE s.r.o.

CYKLOSTAR ORIGINAL 
a dvoulitrová náhradní náplň 
pro ekonomické doplňování

Výhodné, ekono-
mické, více ekologic-
ké a celkově zajímavé 
řešení pro doplňová-
ní nebo servisní a týmové potřeby. 
Ideální na čtyři náhradní aplikační 
náplně 500 ml. 

MOC 299 Kč (extra carbon). 
Dvoulitrové balení pro produkty 
EXTRA CARBON NEW a také 
pro PERFORMANCE & SERVIS.

www.cyklostar.cz

Paul Lange Ostrava slaví
Naše společnost PAUL LANGE – OSTRA-

VA, s.r.o. slaví 25. let od svého založení. Čtvrt-
století, po které jsme 
nedílnou součástí cyk-
listického dění v České 
republice. Po celou do-
bu své existence dosáhla naše společnost mnoha 
milníků, ale našim hlavním posláním je obecně 
rozšiřovat povědomí o všech formách cyklistiky 
a jejím zdraví prospěšném vlivu, nejen co se týče 
fyzické kondice, ale i psychické pohody. Cyklis-
tika není jen sport, ale nedílná součást zdravého 
životního stylu.

Santini: Kolekce jaro/léto 2021 
skladem

Italská fi rma Santini šije 
cyklistické oblečení už od roku 
1965 a o jejích kvalitách svěd-
čí třeba fakt, že je už od roku 
1988 partnerem UCI. Známý 
pruhovaný dres pro nejlepšího 
jezdce tak vzniká v Itálii právě 
ve fabrice Santini. Firma je do-
davatelem dresů pro profesionální týmy a dresy 
Santini oblékají i národní reprezentace Argenti-
ny, Slovinska, Austrálie nebo Slovenska.

Kompletní nabídku oblečení Santini nalezne-
te v nabídce distributora www.schindler.cz.



4EVER s. r. o., MORAVSKÁ 842, 742 13  STUDÉNKA, CZECH REPUBLIC

E-mail: bike@4ever.cz

Web: WWW.4EVER.CZ

Tel.: +420 556 401 936

+420 556 402 639

UNIVERSE AGENCY spol. s r. o.
Botičská 419/2, 128 00  Praha 2  
T: +420-224 990 777 
E: info@author.cz 
www.author.cz
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Garmin Czech s.r.o. • Evropská 176 • 160 41 Praha 6
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GPS sporttestery, chytré GPS hodinky, GPS cyklopočítače, outdoorové GPS navigace,
tréninkové válce, chytré cyklistické trenažéry

SPORTOVNÍ ELEKTRONIKA CYKLISTICKÉ TRENAŽÉRY

Pod jednou střechou u nás naleznete zboží předních světových značek: MIZUNO, LEKI, POC, KJUS, 
KÄSTLE, SPORTEN, ROXA, SH+, MALOJA, MICO, BIKEWORKX, SWANS, SALTO, GATORADE, MITAS, 
LEZYNE, 100%, DVO, SPANK, SDG, E-13, SUPACAZ, ZONE3.

LEVELSPORTKONCEPT PATří MEZI NEJVýZNAMNěJší fIRMY 
PůSOBíCí V OBLASTI DOVOZU A VELKOOBCHODNíHO 
PRODEJE SPORTOVNíHO ZBOží V ČESKé A SLOVENSKé 
REPUBLICE S HISTORIí SAHAJíCí Až DO ROKU 1990.

LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5, 193 00  Praha 9 - Horní Počernice
www.levelsportkoncept.cz, info@levelsportkoncept.cz 
tel.: +420 284 840 310, mobil +420 604 205 716

obchod@vitarsport.cz

+420 725 435 549

sídlo: třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín 
kancelář: Hodkovická 135, 463 12 Liberec

www.enervit.cz l www.royalbay.cz

Italská sportovní výživa
České kompresní oblečení

VITAR Sport
Oficiální zastoupení značek ENERVIT a ROYAL BAY v Česku



bags & backpacks

Běloveská 187
Náchod 547 01

www.acepac.bike
shop@acepac.bike

+420 605 336 
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VELKOOBCHOD S TRADICÍ OD ROKU 1991

SKLADEM 10.000 POLOŽEK OD 150 ZNAČEK

.cz

Jiráskova 597, Mnichovo Hradiště

info@heliosrace.cz

tel. 603 269 763, 724 343 656

CYKLO PROFI, s.r.o.
tel: +420 777 275 498, +420 777 275 499, +420 608 296 508
e-mail: info@cyklopro�.cz

Vysokomýtská 427, 53401  Holice

www.cyklopro�.com

obchodní zastoupení Čechy:
Jiří Vorlíček   |   jura@zookee.cz   |  777 038 700
obchodní zastoupení Morava:
Tomáš Vítek  |   tomas@zookee.cz  |  775 852 806 

ZOOKEE s.r.o. | Milady Horákové 46 | 568 02 Svitavy

zookee.cz

B I K E A C T I O N

ROCKY MOUNTAIN, 

FIDLOCK,  DYNAPLUG, 

COXA CARRY,  EASTON, 

WINFORCE

W W W . B I K E A C T I O N . C Z

Meziříčská 2313

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 777 897 207

Email: info@bikeaction.cz

SPORT ARSENAL S.R.O.

	 Poděbradova	1772
	 289	22	Lysá	nad	Labem
	 +420	325	551	962
	 +420	800	220	220
	 obchod@sportarsenal.cz
	 www.sportarsenal.cz
E
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www.paul-lange.cz

PAUL LANGE - OSTRAVA, s.r.o.
Sabinova 713/2
721 00 Ostrava - Svinov
Telefon:   +420 596 634 608
E-mail:     info@paul-lange.cz

Zde by mohla být 
i vaše vizitka
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Význam slovního spojení „Svět alternativní cyk-
listiky“ vystihuje v případě domácí společnosti 

AZUB vlastně vše a podíváme-li se na šířku nabíd-
ky, zjistíme, že každá zastupovaná značka je unikátní 
nejen zaměřením, ale hlavně výsledným produktem. 
Nejde zdaleka pouze o zmíněné alternativní formy 
cyklistiky, kam náleží třeba vlastní lehokola nebo tří-
kolky, případně skládačky či nákladní kola Tern, ale 
jde rovněž o stále se rozrůstající vybavení pro dnes 
tak populární bikepacking. U AZUBu najdeme tře-
ba i legendární anglický Brooks, dětské vozíky Burley 
a mnoho dalšího. Dovozce a výrobce z Uherského 

Brodu rozhodně nejde s hlavním proudem, současně 
pozornost od svých počátků orientuje trochu jiným 
směrem, nežli na sportovní či dokonce závodní cyk-
listiku. Člověku najednou dojde, kolik může mít cy-
klistika různých podob a co vše se za oním výstižným 
slovem „alternativní“ skrývá.

My jsme nejen na téma novinek opět vyzpovídali 
Honzu Gallu jakožto zástupce AZUBu, ale i jakožto 
známého dálkového jezdce a milovníka dobrodružství.

Honzo, v posledních sezónách byla hodně vidět 
nákladní elektrokola, bude tento trend pokra-
čovat?

Vývoj nákladních kol jde ruku v ru-
ce s rozvojem elektrokol samotných. 
Právě rozmach elektrických poho-
nů dal cargo bikům tu správnou 
šťávu a předurčil jim obrovský 
růst. Především proto, že bez mo-
toru byla jízda na nákladním kole 
se dvěma dětmi a týdenním náku-
pem očistec, ale s elektropohonem je 
to už pohoda. Zvládne to i malá štíhlá 
maminka. V Česku je nákladních kol stá-
le ještě poskrovnu, ale doufáme, že se to brzy zlepší. 
Právě nákladní semi-skládací elektrokolo Tern GSD 
se stalo ikonickým strojem, který ve světě zaznamenal 
ohromný úspěch díky svým malým rozměrům, ale ob-
řím schopnostem.

Kolik procent prodejů značky Tern tvoří v sou-
časné době elektro-skládačky?

Samotné elektrické skládačky tvoří jen asi 10 % 

prodejů značky Tern v ČR a na Slovensku, ale slibně 
se začínají rozjíždět právě kompaktní elektrokola, kte-
rá jsou částečně skládací, částečně nákladní a hlavně 
plně praktická.

Můžeš popsat aktuální ko-
lekci Ternu a její novinky?

Letos byla největší novin-
kou právě inovovaná verze 
semi-skládacího nákladního 
elektrokola GSD, která dosta-
la mnoho vylepšení v podobě 
motoru Bosch Cargo Line se 
400% přípomocí, integrova-
ných stupaček pro pasažéry 
vzadu na nosiči, masivního 
stojanu, který má dokonce 
lock-out funkci s ovládáním 
na řídítkách, a ohromné škály 
nových doplňků. Ty život s tímto kolem výrazně zpří-
jemňují a dělají z něj famózní multifunkční stroj. 
Naprostou peckou je špičková verze R14 
osazená čtrnáctirychlostní převodov-
kou Rohloff , řemenem a dvěma ba-
teriemi s kombinovanou kapacitou 
1000 Wh.

V případě Brooksu je část pro-
dukce tradiční, zatímco druhá 
je vyložená moderna. Bikepac-
kingové brašny spadají do druhé 
skupiny?

To ano, nová série BROOKS 
Scape není ani trochu retro, jak 
by někteří možná čekali. Ale ele-
gance a stylovosti má na rozdávání. 
Najdete u ní spoustu chytrých a za-
jímavých řešení. Zahrnuje také boční 
brašny a praktickou řídítkovku SCAPE 
Handlebar Compact Bag, která však není úplně kom-
paktní, protože její objem je celých 12 litrů. Myslím, 
že podobných brašen na pomezí klasiky a bikepackin-
gu bude přibývat. Lépe drží na řídítkách, mají větší 
objem, ale výborně drží tvar. První várku brašen jsme 

dostali na začátku roku, ale oka-
mžitě zmizela ze skladu. Další zásilka by měla dorazit 
v průběhu června.

Které novinky jsou nejdůležitější u Ortliebu?
Letos šlo především o úpravu bikepackingové sé-

rie, která změnila barvu na matně černou a dostala 
do vínku nové produkty v podobě rámových brašen 

s rolovacím uzávěrem Frame-Pack RC. Přibyly také 
Fork-Packy, tedy rychle odepínatelné vodotěsné braš-
ny na přední vidlici. Různých změn dostály i popu-

lární vodotěsné batohy Atrack s netradičně umístě-
ným zipem na zádové části mezi ramenními popruhy 

a několik dalších výrobků. Letos v létě nás čeká 
zajímavá bikepackingová novinka a do konce 

roku pak ještě několik dalších představení.

Ve vašem portfoliu se znovu objevuje 
Racktime, jehož nosiče montují na své 
modely mnohé značky, například Speci-
alized nebo Scott.

Ano, nosiče Racktime se objevují 
hlavně na elektrokolech mnoha velkých 

značek. K nosičům jsou pak v nabídce 
brašny a košíky, s připevněním na horní plo-

chu pomocí rychloupínání Snapit. Je to 
krásný, funkční, designově čistý sys-
tém, který se  snadno ovládá.

A co nabídka americké značky 
Burley?

Burley dětské vozíky vyrábí od roku 1978 a re-
putaci si získal díky kvalitě a bezpečnosti. Naším 
nejprodávanějším vozíkem je zároveň i vlajková loď 
v podobě odpruženého modelu D’Lite X, jenž nabízí 
dvě nezávisle na sobě polohovatelné sedačky pro děti, 

vysokou míru bezpečí a velký vnitřní prostor. A to pro 
caparty i zavazadla. Výjimečně dobře se v Česku ujaly 
i vozíky pro psy Tail Wagon.

Na závěr nesmíme zapomenout ani na hlavní pro-
dukt, jak se vám daří ve světě lehokol? 

Jedním slovem výborně, ale to se asi v dnešní do-

bě dá čekat. Letos jsme zaznamenali obrovský nárůst 
prodejů do USA a Kanady. Daří se nám třeba také 
ve Švýcarsku. Nás hlavně těší, že největší zájem je 
o náš top-model, tedy skládací tříkolku s titanovým 
předním odpružením AZUB Ti-FLY, na jejímž vývoji 
jsme roky pracovali a investice se nám teď vrací zpět. 
I v tomto segmentu hrají stále větší roli elektropohony. 

Jednou z velmi oblíbených kombinací je u nás motor 
Shimano Steps EP8 se čtrnáctirychlostní převodovkou 
Rohloff . Lehokola nám zkrátka dělají velkou radost.

Díky za rozhovor. (kad)

AZUB, od všeho něco

Kompresní kraťasy ROYAL BAY 
Extreme

VITAR Sport doplnil portfolio 
kompresního oblečení ROYAL 
BAY o sportovní kraťasy s kom-
presními nohavicemi. Hodí se pro 
podporu výkonu při cyklistice, 
běhu i dalších sportech. Cílenou 
kompresí dochází k tlumení rázo-
vých vln, konstrukce nohavice na-
víc působí mikro masáže. Kraťasy 
ROYAL BAY Extreme přesně kopírují tělo, v oblasti 
komprese je využita bezešvá technologie. Podpůrný 
lem zabraňuje vysouvání nohavic za tahem, ploché 
švy brání otlakům na kůži. Měkký pas je bez gumy, 
kraťasy tak v pase nestahují. Kompresní oblečení 
ROYAL BAY objednáte u společnosti VITAR Sport 
– využít můžete e-mail obchod@royalbay.cz nebo 
telefon 725 435 549.

Značkové doplňky Pells
Vývojový tým brněnské společnosti Pells se od 

minulého roku intenzivně věnuje kompletní ob-
měně cyklistického sortimentu. 
Mezi doplňky je aktuálně 
skladem osm modelů při-
leb, dvě moderní brašny 
a jedna dílenská pumpa. 
Můžete objednat i tři ro-
bustní multiklíče a další nářadí 
pro domácí dílny. Všechny doplňky jsou přímo 
od společnosti Pells, takže nesou jméno silné značky 
oblíbené mezi českými zákazníky a také na ně získá-
te atraktivní marži.

Kompletní sortiment na portále www.pells.eu
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Pro výkon tankuj PencoSportovní výživa dnes není jen záležitostí 
silničářů a maratonců nebo XC závodní-

ků, kdo chce podávat výkony ve sjezdu nebo 
v enduru, případně brázdí celý den traily 
v ostřejším tempu, neobejde se bez sportovní 
výživy. Tankuj Penco, nebo přesněji #tankuj-
penco, je o tom, že kvalitní sportovní výživu 
domácí značky Penco může používat každý, 
kdo to s výkony na kole myslí opravdu vážně. 
Petra Letáka, který používá produkty Penco, 
můžete znát jako skvělého MTB závodníka 
a předního českého enduro jezdce. Ale má 
i druhou tvář: Petr je totiž v civilním zaměst-
nání právník ve známé advokátní kanceláři 
eLegal. Jestli vás tedy zajímá, jak se dá sklou-
bit povolání právníka a MTB jezdce na špič-
kové úrovni, tak si přečtěte náš rozhovor

Petře, co bylo dřív? Kolo nebo práva? Jak 
se právník dostane ke kolu?

Určitě kolo! Takže je to spíš „jak se cykli-
sta dostane na práva“. Rodiče nás se starším 
bratrem vždycky vedli ke vzdělání, za což jim 
zpětně moc děkuji. Historicky máme práva 
v rodině: dědeček byl právníkem a má sestře-
nice také. Já se pro studium na právnické fa-
kultě rozhodl někdy ve druhém ročníku gym-
názia, kdy jsem si zapsal volitelný předmět 
„právo“. Zprvu se mi na tom líbilo, že je to 
taková „exaktní věda“, když zákon něco říká, 
neexistuje jiná cesta. To jsem si alespoň tehdy 
myslel, dneska bych o tom 
ale prohlásil úplný opak .

Jak dlouho jezdíš a co tě 
k tomu přivedlo?

Na kole jsem začal jez-
dit už jako malý prcek. 
Zprvu to bylo ale spíš odrá-
žedlo. První opravdu pěkné 
kolo přišlo asi v 10 letech 
a bylo z Mountfi eldu. Bylo 
modré a mělo takové silné 
trubky. Myslel jsem si, že 
je to proto, aby vydrželo 
skákání. Doteď si na něj pa-
matuji a také si velmi dobře 
vzpomínám, že už tehdy 
jsem hledal každý obrub-
ník, o který by se dalo poposkočit. 

Asi ve 12 letech mě pak vzal starší bratr 
na BMX dráhu v Řepích. Byla to dráha po-
stavená z hlíny, plná umělých skoků a klope-
ných zatáček. No, a od té doby se to se mnou 
vezlo a tahle dráha se stala na dalších pár let 
mým druhým domovem, ale i pohřebištěm 
několika kol, nespočtu cyklistických kompo-
nentů a v neposlední řadě i místem, kde se 
mi povedlo si zlomit několik kostí. 

Systematicky jsem se začal na kolo při-
pravovat ale až od mých 19 let. Tehdy 
jsem závodil ve sprinterské disciplíně zvané 
fourcross (4x) a ve 22 letech následně začal 
s enduro závody. Musel jsem tedy upravit 
trénink ze sprinterské disciplíny na něco, co 
je spíše podobné vytrvalostní disciplíně.

Jak často trénuješ? 
Mám mezi 15–25 hodinami tréninku 

týdně. Podle toho, v jaké fázi roku se nachá-

zím. Jeden den v týdnu mám zpravidla úplně 
volno. Zbylé dny alespoň jeden, někdy i dva 
tréninky denně. Práce má ale přednost. Pro-
to, když se toho v práci potká víc, je potřeba 
to upravit. Vlastně mě občas překvapuje, jak 
někdy stres z práce dokáže negativně ovliv-
nit regeneraci a chuť trénovat. Tudíž práce 
se mnou taky někdy „cvičí“, ale to zná asi 
každý. 

Trénovat chodím převážně ráno před pra-
cí (posilovna, plavání, běhání, rotoped…) 
a někdy i večer po práci. Teď už je dlou-
ho světlo, takže se dá jít po práci na chvíli 
i na kolo. Ale v zimě jsem trávil poměrně 
hodně času na rotopedu nebo na válcích, což 
obzvlášť večer po práci bývá dost na morál.  

Máš nějakou svou oblíbenou destinaci 
na trénink? A máš nějaký tip na to, kam vy-
jet do zahraničí?

Oblíbenou destinací bude určitě Finale 
Ligure v Itálii, kam jezdím každý rok před 
sezonou trénovat a trochu se rozjezdit. Jez-
dí se zde i Světový pohár v enduru a úroveň 
místních trailů tomu odpovídá. Dlouhé 
a mnohdy i technicky náročné traily, jejichž 
obdoba se v našich podmínkách hledá těž-

ko. Vše je navíc doplněno o neustálý výhled 
na moře z přilehlých hor italské Ligurie. Je 
to určitě i můj tip na zahraniční výlet pro 
každého nadšeného horského cyklistu.

Jako zástupce společnosti Penco se tě 
nemůžu nezeptat, jaké produkty máš nejra-
ději a jestli máš třeba nějakou radu, jak je 
používat? 

Používám spoustu produktů Penco. A to 
hlavně kvůli jejich kvalitě a dobré chuti. Po-
kud bych si ale měl vybrat ty nejoblíbenější, 
tak to budou Jelly Bary, proteinové tyčinky, 
hlavně čokoláda – Toff ee, a právě Pelupa. 

Jelly Bary určitě, protože se složením blí-
ží klasickým gelům. Používám je převážně 
v závodě, kde mám pocit, že skutečně něco 
jím, ne jako u klasického gelu, a zároveň jsou 
i chuťově výborné. A tím, že jsou skladné, 
tak se jich vejde do kapsy hodně, a když 
na ně spadnete, nevytečou vám do kapsy.

Pelupa je pro mě pak skvělý kamarád 
ráno před startem závodu. Mívám trochu 
stažený žaludek a tahle kaše je jedna z má-
la snídaní, kterou skvěle strávím a dodá mi 
energii. 

A mou tajnou radou je mít dostatek 
Penco AC Salts tabletek při závodě v blis-

tru v kapse a každou hodinu si brát jednu 
a předcházet tak ztrátě minerálů, křečím 
a náhlému propadu energie, což se mi v mi-
nulosti stávalo často, a nevěděl jsem proč. 

Děláš při doplňování energie rozdíl 
v tréninku a závodě?

Určitě ano. Při tréninku se snažím použí-
vat více klasickou stravu, protože v tréninku 
nehraje roli žádný stres. Mám čas na to se za-
stavit a v klidu se najíst, což v závodě udělat 
nemůžu. V tréninku do sebe zároveň nechci 

dostat naráz příliš mnoho energie a chci, aby 
se tělo snažilo a hledalo si jiné zdroje energie. 
Třeba vlastní tukové zásoby.

A během závodu je to pak úplně obrá-
ceně. Chci přijmout co největší množství 
energie v co nejlépe stravitelné formě a co 
nejméně zatížit trávicí soustavu a celé tělo 

distribucí živin. Chci využít maximální mož-
nou míru energie převážně pro závod, a ne 
na trávení, v čemž mi produkty Penco skvěle 
pomáhají. Kdybych měl dát tedy příklad: 
V tréninku si Jelly Bar dám jen tehdy, když 
přijde krize. V závodě naopak, aby krize ne-
přišla vůbec .

A jsme u konce. Vím, že je těžké něco 
letos plánovat, ale máš na letošní rok nějaké 
plány nebo sny?

Závodní sezóna se plánuje poměrně brzy. 

Už někdy na začátku zimy. Spousta závodů 
má brzký deadline na přihlášení. Sezóna je 
tedy „už naplánovaná“ poměrně dlouho 
a ve standardním režimu. Několik českých 
a několik zahraničních závodů, celkem ně-
kde okolo 10–15 závodů za sezónu. Tak 
uvidíme, kolik jich nakonec absolvuji. Snad 
všechny.

Jinak se ale určitě těším na Světový po-
hár v La Th uile v severozápadní Itálii. Je tam 
úžasný výhled na okolní stále zasněžené Alpy. 

A potom na další závod Světového poháru 
v Canazei. Rovněž v Itálii. 

České závody ale mají také svoje. Určitě 
nevynechám závod v okolí Lipna pořádaný 
Michalem Prokopem. Nejsou tam sice tak 
vysoké kopce, ale o to lepší je tam koupání 
po závodě .

Petře, moc děkuju za rozhovor a přeji 
úspěšnou sezónu. 

Taky moc díky za rozhovor a uvidíme se 
někde na kole! #tankujpenco 

Sport Arsenal opět nabitější
Společnost Sport Arsenal působí 

na českém trhu bezmála 30 let a spe-
cializuje se na výrobu a prodej cyklistic-
ký brašen a nosičů. V kategoriích LRC 
(lehká rekreační cykloturistika), SNC 
(speciální náročná cykloturistika), EXP 
(expediční cykloturistika), W2B (bike-
packing) a CD (carbon design) si můžete 
vybrat přes 70 druhů výrobků. Ceno-
vé rozpětí a kvalitativní provedení 
přitom uspokojí jak rekreační 
výletníky, tak náročné cykloces-
tovatele, takže jde o sortiment 
pro kompletní spektrum zákaz-
níků.

Pro letošní rok si 
Sport Arsenal připra-
vil novinky v podobě 
rozšíření sortimentu 
podsedlových nosičů, 
novou brašnu na rám 
s pouzdrem pro smart-
phone, inovoval brašnu 
na nosič a představí 
i jednu výjimečnou 
brašnu pro rodiče malých dětí. Pojďme 
se na ně podívat podrobněji.

Art.261 a Art.262 z hliníkové slitiny 
jsou nástupci původního podsedlového 
nosiče Art.250. Nosnost 
8 kg zůstala zachována. 
Nosiče váží 760 a 770 
gramů. Snadná instala-
ce na sedlovou trubku 
o průměru 25,4 až 32 mm 
pomocí rychloupínáku se 
také nezměnila. Rozdíl me-
zi těmito nosiči je pouze ve tvaru, kdy 
Art.261 je mírně zalomený. Vhodnost 
typu nosiče je nutné samozřejmě posou-
dit dle konkrétní geometrie rámu kola. 
Brašny, ideální na oba tyto nosiče, jsou 
Art.505 a Art.450.

Art.514 je nová brašna 
na rám z kategorie SNC. 
Brašna se skládá z dvou sa-
mostatných bočních kapes, 
uzavíratelných zipem s cel-
kovým objemem 1,9 litrů 
a jedné kapsy pro smart-
phone s vnitřním rozměrem 
180x85 mm. Průhledná 
dotyková folie zajišťuje vi-
zuální kontakt s displejem 
telefonu, a zároveň snadné 
ovládání, kdy není nutné 
telefon z pouzdra vyjímat ani 
při přijímání hovorů. Jednoduchou in-
stalaci pomocí pásků se suchým zipem 
zvládne i teenager, který se bez mobilu 
v dnešní době neobejde. Brašna je vyro-
bena z materiálu PES s PVC vnitřním 

zátěrem, díky tomu má vodovzdorné 
vlastnosti. I tak je ale dobré brašnu udr-
žovat pomocí impregnačních prostředků 
pro outdoor PES materiál a čistit vlhkou 

houbou. Po stranách našité 
bezpečnostní refl exní 
prvky slouží pro lepší 

viditelnost a součástí balení je i žlutý ná-
vlek proti znečištění brašny.

Velkoobjemová brašna na nosič 
Art.508 je stálice sortimentu, která však 
prošla výrazným vylepšením. Původ-
ní háky z alu materiálu byly nahrazeny 

odolným plastem a byla přidána pojist-
ka proti vycvaknutí. Nastavitelná rozteč 
háků zůstala zachována stejně tak, jako 
ostatní vlastnosti brašny. Objem 17 litrů, 
dvoulitrová odepínací kapsa pro drob-

nosti, PES s PVC 
vnitřním zátěrem i gu-

micuk s háčkem pro přichycení ke spod-
ní části nosiče. Vhodných nosičů ze sor-
timentu Sport Arsenal, na které lze tuto 
brašnu umístit, je poměrně velké množ-
ství, záleží tedy na vašich preferencích, 

a hlavně typu kola. Vždy by však měl být 
spodní gumicuk utažen na délku o cca 3 
až 5 cm kratší, než je rozměr nosiče, aby 
brašna díky napnutí gumicuku správně 
držela a neměla velkou vůli od nosiče od-
skakovat při jízdě po nerovném terénu. 
Tyto novinky jsou již skladem a můžete 
si je objednat. 

Za připomínku ale stojí i výrobky 
uvedené na trh dříve. Vodotěsnou bike-
packingovou řadu doplnila brašna do rá-

mu Art.614 s objemem 2,5 l a brašna 
na rám s pouzdrem pro smart-
phone Art.615 s objemem 1,5 l. 
Další rozšíření nabídky přišlo 
v podobě podsedlové i řídítkové 
brašny ve dvou nových barevných 
variantách. Černá se žlutými do-
plňky a pixelový maskáč pod ná-
zvem CAMO. V této CAMO sérii 
je navíc krom zmíněných kousků 
i stálice sortimentu, trojúhelníková 
brašna do rámu ve dvou velikostech 

a příruční brašna na řídítka s obje-
mem 0,6 litrů. Bikepacking je navíc stá-
le populárnější a díky příznivým cenám 
našich produktů můžete mít na obchodě 
pestrý sortiment dostupný všem.

A jako specialitka na konec přichází 
Cyklo BabyBag Art.800. Jak už sám ná-
zev napovídá, jde o novinku, která potěší 

především rodiče cestující s ma-
lými dětmi v cyklosedačkách. 

Brašna a batoh v jednom má 
universální systém uchycení 
na většinu dětských cyklo-
sedaček, které mají po svém 

obvodu plastový lem, a jejichž 
konstrukce není ze zadní strany nijak 
uzavřena. Brašna pojme až 2 kg nákladu 
a vnitřní prostor s dělenými přihrádka-
mi je uzpůsoben speciálně pro potřeby 

maminek a malých dětí, k převo-
zu lahviček, plenek, svačinky 

a vůbec všeho, co malé děti 
na svých výletech potřebu-
jí. Brašna disponuje vněj-
ším prostorem pro upev-
nění dětské helmy a ani 
u této brašny nechybí re-
fl exní prvky. Jakmile jed-
nou na cyklosedačku při-
pevníte potřebné úchyty, 

další nasazení či sundání 
brašny probíhá jen pomocí 

zacvaknutí, nebo naopak vycvak-
nutí plastových přezek. Stačí tedy jen 

odepnout a vydat se na výlet. Tato novin-
ka bude dostupná v červnu. 

Všechny produkty, včetně výrobků 
z původní nabídky naleznete na www.
sportarsenal.cz 
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MÁME NAROZENINY!

OSLAVTE S NÁMI NAŠE 30 NAROZENINY 

PODÍVEJTE SE K NÁM NA STRÁNKY
A TŘEBA ZAČNETE TANKOVAT NAŠE PALIVO, STEJNĚ JAKO 

PETR LETÁK, 
PŘEDNÍ ČESKÝ ENDURO JEZDEC

#tankujupenco
www.penco.cz/akce

30

Holická společnost Cyklo Profi  je dovozcem 
nářadí značky SuperB, jejíž kolekce je natolik 

široká, že s ní lze kompletně vybavit profesionální 
cyklistickou dílnu, a to nejen klasickým i speciálním 
nářadím, ale i řadou doplňků či úložných prostor. To 
vše pak v odstupňovaných kvalitativních úrovních 
a navíc za poměrně zajímavé ceny. Jenže SuperB ne-
ní jen nářadí pro profesionály, ale širo-
ká je i nabídka „hobby“ nářadí nebo 
nástrojů pro každodenní cyklistiku, 
takže SuperB lze mít v obchodě ne-
jen „vzadu“ v dílně, ale i na pultech, 
protože co Čech, to cyklomechanik 
a minimálně montpáky a multiklíč 
si kupuje skoro každý cyklista. Co 
SuperB nabízí cyklistům, běžným 
zákazníkům, koncovým uživatelům 
a co by nemělo uniknout pozornos-
ti obchodníků, na to jsme se zeptali 
spolumajitele společnosti Cyklo 
Profi , Pavla Vondrouše, mimocho-
dem nadšeného cyklisty.

SuperB známe především z dílny, patří hlavně 
tam?

Záběr tohoto tchaj-wanského výrobce se třice-
tiletou historií je opravdu široký, a přestože se vý-
razně zaměřuje na profesionální dílenské nářadí, cílí 
i na domácí mechaniky a nářadí kategorie „udělej 
si sám“. Rozlišuje dvě základní řady nářadí, a to 
Classic a Premium. Classic poznáme hlavně 
díky černo-oranžovému provedení rukojetí, 
kdežto Premium používá šedo-černé pro-
vedení. Samozřejmě, že nabídka 
Classic nezahrnuje některé 
profesionální nástroje 
a naopak. Každý mecha-
nik si ale najde to svoje, 
paleta je opravdu pestrá. 

Lze opravdu vybavit 
kompletní profi  dílnu?

Samozřejmě, od montážního 
stojanu v několika variantách pevných i přenos-
ných, přes centrovací vidlice, frézy, vyrážečky, lisy, 
sady klíčů, rovnače rámů nebo pravítek na výple-
ty, tenzometry, až po základní ploché klíče, inbusy 
a celou řadu doplňků. Třeba pojízdné dílenské stol-
ky s možností upevnění stojanu na kolo nebo 
kufříkové sety a nástěnné držáky nářadí. Asi 
neexistuje cyklistický nástroj, který by v sor-
timentu chyběl, a to platí i pro aktuální 
stahováky převodníků pro elektrokola, 
které jsou v nabídce, nebo jejich sorti-
ment výrobce aktualizuje. Stále je třeba 
reagovat na nové standardy a trendy, což Su-
perB neopomíjí.

Není to ale jen o dílně.
Profesionální servis má samozřejmě odlišné 

požadavky než hobby mechanik či jen samotný cy-
klista. Naše nářadí používá třeba i škola v Holicích, 
kde je učební obor Mechanik jednostopých vozidel, 
vychovávající budoucí cyklomechaniky, kteří po-
třebují k práci profi  nářadí v kompletním rozsahu. 
Domácí mechanik si naopak vystačí se základním 
sortimentem nářadí, ať už nakoupeného samostat-
ně po jednotlivých nástrojích nebo ve formě kuf-
říkových setů, obsahujících základní mix nástrojů 
v několika variantách. Časem ale každý domácí 
mechanik narazí na problém či komponent, který 
neopraví bez speciálního nástroje, takže se pak do-
kupuje a sortiment SuperB je opravdu široký. Mít 

na obchodě nabídku základního nářadí pro zákaz-
níka ale neznamená jen dílenské nástroje, je to také 
sortiment pro koncového uživatele, tedy cyklistu. 

Cyklista, co není nebo nechce být 
mechanik?

Sami provozujeme vlastní e-shop 
s kompletním sortimentem a řada 
zákazníků objednává multiklíče, 
montpáky a celou řadu „drobností“, 
které prostě jen berou s sebou na vy-
jížďku. Když si k ceně prodaného 
kola připočítáte přilbu, blatníky, 
nějaké osvětlení, brašničku a do ní 
pak samozřejmě duši, nářadí, lepe-
ní a montpáky, je to docela slušná 
částka navíc, ještě k tomu s často 

výrazně vyšší marží než je běžná u kola. Do-
plňky dnes tvoří významnou část zisku a ná-

řadí mezi ně jednoznačně patří. Není nutné, aby si 
cyklista na vyjížďce opravil všechno sám, důležité je, 
aby měl odpovídající nářadí, většinou u něj v pří-

padě problémů vždycky někdo zastaví. 
Mít vlastní nářadí je pak zárukou, že se 

problém podaří vyřešit. To by měl 
zákazník vědět a být připraven. 
Kolik elektrocyklistů se zadním 
nábojovým motorem dnes s sebou 
vozí třeba plochý nebo francouz-
ský klíč na povolení matic náboje? 
Kdo vozí centrklíč nebo multiklíč 
na dotažení výpletu či představce 
a kdo nýtovač?

Někdo to ale považuje za zátěž 
navíc a spojení řetězu za obtížný 

servisní úkon?
Jistě, závodníci řeší každý gram, 

ale třeba multiklíče SuperB (celkem 19 
v nabídce) s integrovanou hlavicí pro bombičky 
CO₂ nebo nýtovačem řetězu opravdu tolik místa 
nezaberou. Navíc rozpíchnout řetěz 
dnes zvládne většina cyklistů a násled-
ně použije rychlospojku. 
Což je opět argument 
pro prodej další sou-

částky. Kdo je připraven, není zaskočen a při ce-
nách současných kol je několik stovek za multiklíč 
opravdu zanedbatelná položka. Mít vystavený celý 
sortiment multiklíčů, navíc v pestré škále barevných 
provedení, to už zákazníkově pozornosti neujde. 

Navíc je SuperB stále „neutrální“ značka, což někte-
ří zákazníci ocení, protože ne každý chce nářadí s lo-
gem výrobce jiné značky kol, než sám jezdí, kdežto 
takhle mu to nevadí. 

Co by měl obchod nabízet cyklistům-uži-
vatelům?

Kromě zmíněných mul-
tiklíčů třeba montpáky, 
kterých nabízíme jedenáct 
typů, to je další záležitost, 
kterou cyklista balí do brašnič-
ky a stejně je to s lepením, kde má-

me třeba krabičku integrovanou do těla montpák 
nebo samostatné provedení v cenově zvýhodněných 
boxech přímo na pulty. Čisticí kartáče, pračky řetě-
zu nebo měrky řetězu, to jsou další často poptávané 
doplňky a nechybí ani maziva. Je toho mnohem 

víc a záleží samozřejmě na obchodní-
kovi, zda potřebuje jen nářadí 

do dílny nebo chce prodávat 
sortiment nářadí a doplňků 
SuperB i zákazníkům. Vše 
najde na našem webu www.

cykloprofi .cz, kde nás může 
kontaktovat a domluvit se na pří-

padné užší spolupráci.

Děkuji za rozhovor.
Jiří Uždil

SuperB nejen pro profíky
ež sám jezdí, kdežto
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HEAD, kola jsou naší vášníCitát převzatý z katalogu kolek-
ce 2021 nejlépe vystihuje vše, co 

souvisí s koly značky HEAD. Podpo-
ra mladých závodníků v rámci úspěšné 
formace HEAD Pro Team Opava je jen 
jednou z mnoha aktivit, kterým bychom 
se na následujících řádcích rádi věnova-
li. Tím hlavním ale bude aktuální na-
bídka, plány do budoucna 
a připravované modely kol 
nebo e-biků. Cyklistická 
odnož HEADu je přede-
vším v posledních sezónách 
hodně vidět a producent 
kol této světové značky, 
opavská společnost Novus 
Bike s.r.o., pro to dělá maxi-
mum. Ostatně již samotná 
stojanová montáž, kdy kaž-
dé kolo odchází k prodejci 
v obří krabici stoprocentně 
připravené a nadstandardně 
chráněné proti jakémukoli 
poškození, jde ruku v ruce 
s renomé značky HEAD. 
Když jsme v minulosti prá-
vě na dokonalé a poměrně nákladné za-
balení každého kola zavedli řeč, zástupci 
značky nám sdělili: „Možná to s tím oba-
lováním kol trochu přeháníme, zabere 

to našim mechanikům dost času, ale jen 
takhle máme záruku, že se kolo k našemu 
prodejci dostane netknuté a precizně se-
řízené, jak odchází od nás.“ A přesně tak 
by to mělo být.

Nejen na téma připravovaných no-
vinek či úspěchů a plánů HEAD Pro 
Teamu Opava jsme vyzpovídali Zdeňka 

Kalužíka a Nicole Mrůzkovou.

Začněme mladými jezdci, které pod-
porujete. Byť jsou poslední dvě sezóny 

poznamenané opatřeními proti corona-
viru a rušením či přesouváním závodů, 
tak které výsledky vám udělaly největší 
radost?

Největší radost nám dělá, že cyklistika 
naše závodníky tak moc baví. Snažíme se 
je vést k tomu, aby makali vždy na sto 
procent, ale aby si cyklistiku zároveň 
maximálně užívali. Co se týče výsledků, 
tak za největší úspěch považujeme, že se 
jeden z našich závodníků dostal do juni-
orské reprezentace. A také fakt, že naši zá-

vodníci obsadili v kategorií týmů celkové 
druhé místo v Českém poháru XCO.

HEAD je jednou z nemnoha značek, 
u níž si i běžný uživatel mů-
že pořídit naprosto identic-
ký bike, na kterém jezdí 
závodníci, tedy karbonový 
full Adapt Edge Team.

Ano, je to tak. Snažili 
jsme se pro veřejnost vytvo-
řit „bajk“, který je co nejví-
ce podobný závodnímu spe-
ciálu. A to do všech detailů.

Kolik má HEAD Pro 
Team členů?

Členů máme přes sto 
dvacet, z toho aktivně závo-
dících dětí je asi třicet a je 
někdy pořádná námaha vše 
uhlídat tak, aby jich moh-

lo na trénink dorazit co nejvíce, ale aby 
trénink měl svou standardní úroveň. Dva 
trenéři na tuto smečku začínají být málo. 
Také logistika související s přepravou dětí 

na závody a týmová soustředění je veli-
ce náročná, ale obrovskou pomoc máme 
od společnosti ADIV, která nám na ce-
lou sezónu poskytla dvě auta, konkrétně 
Škodu Octavia a Kodiaq. Díky této spo-
lupráci jsme schopni všechny závodníky 
přepravit vždy ve správný čas na správné 
místo.

Můžete prozradit připravované no-
vinky kolekce 2022?

Vzhledem k tomu, že jsme na sezónu 
2021 připravili celou kolekci novou, tak 
se pro rok 2022 nic až tak zásadního ne-
mění. Bude potřeba pouze udělat malé 
nucené změny u některých komponentů, 
a to z důvodu extrémně dlouhých doda-
cích lhůt.

Kolekce 2021 nabídla sedm dám-
ských modelů, včetně karbonových, ale 
i s designově výraznými dostupnými 
modely. Dámy jsou asi důležitou cílovou 
skupinou?

Ano, snažíme se mít v tomto segmen-
tu na výběr širokou škálu kol. Přece jen 
muži si vybírají svá kola primárně po-
dle vybavení, dámy často i podle barvy 
a designu, takže musíme mít ženám co 
nabídnout.

Letošní rok byl u vašich modelů vý-
hradně o osazení Shimano, bude to tak 
i do budoucna?

Primárně zůstáváme u Shimana, ale 

z důvodu dlouhých dodacích lhůt někte-
rých komponentů jsme byli nuceni přejít 
také na konkurenční značky.

Všechny vaše MTB modely s jedno-
převodníkem využívají kazety s klíčo-
vým nejmenším pastorkem o deseti zu-
bech, to jistě dělá radost nejen běžným 

hobby jezdcům, ale hlavně závodníkům.
Snažili jsme se naše „jednopřevodní-

kové“ modely mít co nejuniverzálnější, 
aby je právě mohl využívat jak „hobík“, 
tak závodník. Kazety s nejmenším pastor-
kem s deseti zuby jsou podle nás u jed-
nopřevodníků skutečně nezbytné a jsme 
rádi, že to naši zákazníci dokáží ocenit.

Dva celoodpružené e-biky HEAD 
letos vsadily na novinku Shimana, tedy 
na špičkový pohon EP8, v případě mo-
delu Muret II dokonce na karbonovém 
rámu. Budete kolekci špičkových elek-
tro-modelů ještě rozšiřovat?

Momentálně to v plánu není, i když 
do budoucna tomu jsme otevření. Zájem 
o nejvyšší řadu elektrokol je čím dál vět-
ší, a to ze všech zemí Evropy. Je to jasný 
trend. Od letoška pak máme v nabídce 
i dětské elektrokolo, jedná se o model 
e Ridott 26“. Dlouho jsme se dětským 
elektrokolům bránili, ale nakonec by 
bylo chybou nereagovat na poptávku. 
Vsadili jsme v této kategorií na motor 
Shimano a zájem je hodně velký, až nás 
to překvapilo.

Na konec jsme si nechali doplňky 
– kolekci jste rozšířili o nové helmy, ru-

kavice, ale i širší nabídku textilu. Budou 
doplňky s logem HEAD nadále přibývat?

Pro nadcházející sezóny se plánují 
nějaké změny, tak uvidíme, kam nás trh 
a zájem zákazníků zavedou.

Děkuji za rozhovor.
(kad)
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100% Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.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

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

Answer Vokolek Import www.vokolek-import.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

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

Barbieri HAVEN SPORT sro www.haven.cz

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

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

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

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

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

Bell Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.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 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

Biologic Azub Bike www.azub.cz

BionX Azub Bike www.azub.cz

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

Blackburn Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.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

Bottecchia Lom Trading www.lomtrading.cz

Briko Lom Trading www.lomtrading.cz

Brooks Azub Bike www.azub.cz

Brunox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Burley Azub Bike www.azub.cz

Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Camelbak Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

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

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

CicloSport Pells www.pells.cz

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

Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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

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

Continental DaJ Sport www.daj.cz

Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Controltech KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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

Coxa Carry Bikeaction www.bikeaction.cz

Crankbrotherrs Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.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 DaJ Sport www.daj.cz

Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz

Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
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Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

CykloStar 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 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

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

Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Demolition BMX DaJ Sport www.daj.cz

Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 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

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

Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Ergon Zookee www.zookee.cz

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

ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Exustar Schindler spol. s r.o. www.exustar.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ferdus DaJ Sport www.daj.cz

Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Fi´zi:k Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

Fidlock Bikeaction www.bikeaction.cz

Finish Line Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

Fist gloves DaJ Sport www.daj.cz

Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

FLR HAVEN SPORT sro www.haven.cz

Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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

Foss HAVEN SPORT sro www.haven.cz

Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.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

Gepida KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

G-Form Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

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

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

Gipiemme HAVEN SPORT sro www.haven.cz

Giro Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

Goldfren Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Good Year JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz

Gore Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Gu Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

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

Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Hamax DaJ Sport www.daj.cz

Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
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Haven Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Haven HAVEN SPORT sro www.haven.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

HJC Schindler spol. s r.o. www.schindler.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

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

Hutchinson 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 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 KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Isostar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz

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

JetBlack HAVEN SPORT sro www.haven.cz

Joe's No Flats Zookee www.zookee.cz

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

Joe's No Flats HAVEN SPORT sro www.haven.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 DaJ Sport www.daj.cz

Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

King Kong BMX DaJ Sport www.daj.cz

King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

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

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

Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Kovys DaJ Sport www.daj.cz

Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

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

Manitou Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.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

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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

Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Maxxis DaJ Sport www.daj.cz

Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 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 Cyklo Žitný www.cyklozitny.cz

Minoura KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Mitas DaJ Sport www.daj.cz

Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

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

Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

Motorex DaJ Sport www.daj.cz

Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.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

Neox Lom Trading www.lomtrading.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

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

Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

O
Oakley Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.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

Ornate Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ortlieb Azub Bike www.azub.cz

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

Osprey DaJ Sport www.daj.cz

Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

P
Panaracer Zookee www.zookee.cz

Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

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

Pells Pells www.pells.eu

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 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 DaJ Sport www.daj.cz

Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.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



7PŘE H LE D F IREM

Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

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 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

Rapilock KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Rassine HAVEN SPORT sro www.haven.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Remerx DaJ Sport www.daj.cz

Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 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

Rock Shox Cyklo Žitný www.cyklozitny.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

Rosti Lom Trading www.lomtrading.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

Royal Bay VITAR Sport s.r.o. www.royalbay.cz

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

Rozzo JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.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

S
Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Salsa Zookee www.zookee.cz

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

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

Scicon Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

SDG Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.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 Royal Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

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

Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Shimano DaJ Sport www.daj.cz

Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Schlumpf Azub Bike www.azub.cz

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

Schwalbe Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

Schwalbe DaJ Sport www.daj.cz

Schwalbe BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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

SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

SKS DaJ Sport www.daj.cz

SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Slime HAVEN SPORT sro www.haven.cz

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

Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

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

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

SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

SR Suntour KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz

SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.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 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

Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz

Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

T
Tacx Garmin Czech s.r.o. www.garmin.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 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 Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Thun DaJ Sport www.daj.cz

Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Tifosi Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.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 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

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

Trailgator 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 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

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Tufo DaJ Sport www.daj.cz

Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

U
ULAC HAVEN SPORT s.r.o. www.haven.cz

Unior KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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

Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

V
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

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

VDO Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.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 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 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

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 VITAR Sport s.r.o. www.vitar.cz

Vitar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Vittoria Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Vittoria Lom Trading www.lomtrading.cz

Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Volume BMX DaJ Sport www.daj.cz

Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

VP DaJ Sport www.daj.cz

VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

W
WD Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Weber Azub Bike www.azub.cz

Weldtite DaJ Sport www.daj.cz

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wellgo DaJ Sport www.daj.cz

Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Winforce Bikeaction www.bikeaction.cz

Wittkop DaJ Sport www.daj.cz

Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

WTB Zookee www.zookee.cz

X
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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Je to již dvacet let, kdy se značka Apa-
che objevila na českém trhu. Netrva-

lo dlouho a domácí výrobce slavil jeden 
z největších úspěchů, jaký si může pro-
ducent kol vůbec přát – zisk titulu mis-
tra světa v roce 2003, kdy Jarda Kulhavý 
vybojoval nejcennější kov, byť zatím ještě 
juniorský, na světovém šampionátu. Co 
vše se za uplynulá dvě desetiletí změnilo 
v technice i v požadavcích zákazníků, jak 
vypadá výroční kolekce a jaké jsou plány 
značky do budoucna? Tedy značky, která 
do toho začíná pořádně šlapat a v kolekci 
2021 představila celou řadu špičkových 
karbonových modelů, celoodpružených, 
hardtailů nebo i gravelů? Vydali jsme se 
do budějovického sídla Apache, abychom 

vyzpovídali majitele značky Míru Míku 
a hlavního produkt-manažera Tomáše 
Trčku. 

Asi nelze začít ničím jiným než ak-
tuálním směřováním Apache. Vypadá to 
na úplně novou fi losofi i značky?

Je to tak, skutečně je to pro nás úplně 
nové směrování. Současně je to ale návrat 

k původní fi losofi i, takhle jsme vlastně 
před dvaceti lety začínali. Chtěli jsme 
od počátku dělat primárně vyšší střední 
třídu, měli jsme již tenkrát své vlastní 
konstrukční prvky, unikátní diamantový 
profi l spodní rámové trubky, který neměl 

nikdo jiný. Samozřejmě pro nás bylo ob-
rovským štěstím, že jsme se v dané době 
spojili s Honzou Slavíčkem, u něhož v tý-
mu jezdil nejen Jarda Kulhavý, ale i Jirka 
Friedl a další špičkoví kluci. Vyhrávali 
skoro všechno, mistrovství světa i Evropy, 
světový pohár, byla to pro nás od začátku 
naprosto fantastická reklama a díky nim 
jsme začali dělat i závodní XC modely.

Byli jste první z domácích značek, 
kdo se naplno vydal cestou elektrokol.

Měli jsme zase obrovské štěstí. Elek-
trokolům, jako jednomu z důležitých 
budoucích směrů vývoje cyklistiky, jsme 
věřili již v době, kdy o nich většina zna-
ček nechtěla ani slyšet. Prostě jsme byli 

ve správný čas na správném místě.

Z počátku jste jako určití pionýři, 
v rámci českého trhu rozhodně, nemohli 
mít lehkou situaci, abyste lidi přesvědči-
li o výhodách.

Je to pravda, všichni skalní cyklisti 
na nás koukali skrz prsty. A dnes je vše 
jinak – elektrokolo je nyní skoro tím, co 
určuje trendy i v běžné cyklistice.

V současné době (rozhovor vznikl 
na počátku dubna, pozn. red.) už asi 

máte dávno vymyšlenou podobu mode-
lů 2022.

To už skutečně dávno. Jsme v tomto 
již posunuti o více než rok. Když se nás 
budete ptát na nové modely, tak novinky 
pro nás představuje kolekce 2023. Na té 
právě pracujeme.

Letošní kolekce je ale přelomová 
i z hlediska designů.

Ano, vše je úplně nové, nejen kola, ale 
i podoba katalogů a vše další. Po devate-
nácti letech jsme vyměnili grafi ka. Je to 
hodně šikovný kluk, jeho grafi cké studio 
dokáže vymyslet neskutečné věci. Pro nás 
třeba vymysleli zcela autentické písmo, 
které se dá různě naklánět, roztahovat, 

ztenčovat – je to ten font, který vidíte 
na letošních modelech. Každá kategorie 
našich kol jej má v trochu jiné podobě, 
v jiném sklonu, v závislosti na požado-
vané designové dynamice modelu, ale 
i na profi lu trubky. Je to font vyrobený 
přímo pro nás, ve stejné podobě ho nena-
jdete nikde jinde na světě. A to jsou věci, 
které nás baví, s kterými si hrajeme, vedle 
samotné techniky, přirozeně.

Váš aktuální designový směr působí 
hodně minimalisticky, třeba i díky logu 

na hlavových trubkách.
Změna loga byla u nás ve fi rmě nej-

větším oříškem a bodem mnoha disku-
sí. Původní logo s pírkem a nápisy bylo 
složité, třeba při potřebě jeho natištění 
na komponenty či u výšivek. Každopád-
ně současný kruh je za prvé dokonale 
jednoduchý a představuje vlastně vše, 
co chceme – je to prostě KOLO! No ne? 
(smích…)

Modely 2021 jsou hodně barevné.
Barvy si ladíme sami, na základě aktu-

álních trendů, byť nám grafi ci dávají své 
doporučení. Barevná kola nás ale hodně 
baví, letos je tam třeba ostře zelený od-
stín, hodně červené. Kolekce 2023 bude 

z našeho pohledu designově ještě mno-
hem přelomovější – už máme hotové 
designy nových karbonových silničních 
kol a myslíme si, že budou naprosto uni-
kátní.

Zmínil jsi nového designéra, od toho 
pochází všechny nové kolekce počínaje 
tou letošní?

Ano, design jízdních kol i elektrokol 
bude navazovat na kolekci 2021. Na pro-
vedení spolupracujeme s vítězem Euro-
pean Design Awards Lukášem Kijonkou, 

oceněným mimo jiné také na Czech 
Grand Design. Unikátní písmo na míru 
našim kolům navrhl typograf Jakub Hoj-
gr, ve spolupráci právě s Lukášem.

Nejde jen o změnu designů, po deseti 
letech se vracíte ke karbonu a k celood-
pruženým modelům. Posledním fullem 
byl až doposud model Scalp.

Na Scalp rádi vzpomínáme. Hlavně 
jeho duralová varianta s virtuálním zavě-
šením zadní stavby byla fantastická. Asi 
jsme s ní tehdy trochu předběhli dobu 
a zákazníci ani obchodníci před deseti le-
ty takové kolo nedokázali docenit, mož-
ná ještě neměli takovou důvěru v českou 
značku. Dneska už je situace jiná a mno-

Od mistra světa k elektrokolům

Míra Míka
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hé zákazníky o to víc baví, že mají kolo 
české značky. Dřív, co nebylo americké 
či aspoň německé, tak to nebylo dobré. 
Mám radost, že se tohle přesvědčení po-
stupně mění.

Aktuálně máte v nabídce tři karbo-
nové maratonské/cross-countryové fully.

Jsme z nich nadšeni, zatím i v odbor-
ných testech dopadly hodně dobře. Vra-
címe se k závodním a sportovním kolům, 
hardtailům, celopérům, karbonu. Máme 
štěstí, že je v našem týmu můj zeť Vašek 

Bouška, což je opravdový nadšenec a fan-
da trendů i špičkové techniky. A právě je-
ho zkušenosti, a také veliké zkušenosti je-
ho kolegy Filipa Mašínského, se promítly 
do podoby aktuální kolekce, ale i do těch 
budoucích.

Zdá se, že s trendy nejde-
te za každou cenu. Gravely 
sice ano, ale trailbike v na-
bídce zatím nenajdeme. Je to 
záměr?

Ano, je to záměr. Naší 
top-kolekcí jsme zacíleni vy-
loženě na sportovní jezdce 
a amatérské závodníky, tedy 
na takové ty z našeho pohledu 
ryzí cyklisty. Trailové ježdění 
je super, naprosto to chápu, 
ale není to náš směr, ales-
poň tedy ne mezi klasickými 
modely bez elektropohonu, 
do budoucna však chystá-
me endurový celoodpružený 
e-bike. Gravely nás baví a připravujeme 
už zmíněné karbonové silničky. Takže 
skutečně návrat ke kategoriím, v nichž 

jsme už v minulosti fi gurovali. Pominu-li 
e-biky, kde půjdeme i do trochu vyšších 
zdvihů, tak chceme dělat klasické modely 
primárně pro sportovce. Standardní část 
kolekce připravujeme pro naše fanoušky. 
Neživí nás, v současnosti jsou tím, co nás 
živí, elek tro kola. Sportovní kola děláme 
taková, na jakých chceme sami jezdit.

Pokud se nepletu, tak jste změnili ta-
ké společnost, kde probíhá fi nální mon-
táž kol Apache.

To je pravda, před novináři se evi-
dentně nic neutají. (smích…) Pouhé čtyři 
roky jsme montovali běžná kola a elek-
trokola ve východních Čechách, tyto 
modely jsme nově přesunuli k renomo-
vanému italskému výrobci. Všechna elek-
trokola Bosch vyrábí BPS v Šumperku, 
což je dceřinná společnost rakouského 
KTM. V tomto bodě musím vyzdvih-
nout spolupráci s Viktorem Čičákem, 
topmanžerem BPS. Je to především on, 
kdo nás dostal tam, kde teď jsme.

Kde montujete ten zbytek?
Zbytek tvoří naše karbonové top-

modely, což jsou „jen“ stovkové série. 
Montují se ručně, každé kolo vzniká 
na jednom stojanu pod rukama špičko-
vého mechanika, a to tady u nás v Budě-

jovicích. Jedná se o stoprocentní montáž, 
kdy odchází v obrovské krabici 100% 
připravené kolo již konkrétnímu ob-

chodníkovi. A v tomhle chceme dál po-
kračovat. Za prvé to tak vyžaduje západ-
ní trh, tedy kompletně připravené kolo 
v obří krabici, a za druhé, a to primár-
ně, už nechceme mít kolo jako položku. 
Při vlastní montáži se navíc dostaneme 
i na příznivější koncovou cenu. Pokud si 
díly nakoupíme sami a celé kolo sami po-
stavíme, odpadá tam jedna marže, kterou 
chce mít na použitých dílech výrobce. 
Kaž do pád ně i do budoucna chceme veš-

kerá naše kola dělat jen a pouze v Evropě.

S tím vším souvisí i určité zúžení vaší 
kolekce?

Přesně tak. Nechceme mít 
sto šedesát modelů v pěti bar-
vách a pěti velikostech, což 
když vynásobíme, dostaneme 
ukrutné číslo. V takových pří-
padech neprodáváš kola, ale 
jednotky. Nechceme, aby to 
znělo jako klišé, ale rádi by-
chom kola dál dělali tak, aby 
nás to pořád bavilo. A aby to 
bavilo i naše zákazníky.

Kolik modelů tedy ve vaší 
kolekci nově najdeme?

Řádově desítky. V příštím 
roce to bude ale už „jen“ ko-
lem čtyřiceti modelů, přibliž-

ně polovinu z toho tvoří elektrokola.

Preciznost montáže je asi podmín-

kou i pro dodavatele elektropohonů.
To je pravda, z toho důvodu, a i dí-

ky objemům prodaných elektrokol, jsme 
jedněmi z hlavních partnerů značky 
Bosch. To je hodně prestižní záležitost 
a jistě na to má vliv i zmíněný fakt, že 
montáž e-biků Apache probíhá pod hla-
vičkou BPS.

Bosch je na vašich modelech domi-
nantní?

Určitě, je a bude jím vybavena drti-
vá většina modelů. Bosch je prémiový 
evropský motor se špičkovými paramet-
ry a z našeho pohledu jej chce naprostá 
většina uživatelů kvalitních elektrokol. 
Ve vyšší kategorii nabízíme výhradně 
Bosch i z toho důvodu, že nechceme při-
dělávat starosti našim odběratelům i kon-
covým zákazníkům. V kategorii okolo 
padesáti tisíc máme i středový pohon 
Bafang, ale ten bude do budoucna jen 
na čtyřech modelech. Všechno ostatní 
bude Bosch a hlavně kompletní kolekce 
bude se středovými motory.

Pokud se zaměříme na nejbližší bu-
doucnost, co nás čeká?

Modely 2022 dorazí snad ještě letos. 
Grafi ka bude hodně podobná té letošní, 
změny proběhnou spíš jen v detailech. 
Kolekci 2023 jsme již lehce nakousli 
třeba u silničních modelů či fullů, ale 
zásadní novinky budou hlavně u elektro-
kol. Zatím se na to vztahuje informační 
embargo, ale půjde o úplně nové systémy, 
nové a silnější baterie. Bude to z našeho 

pohledu naprostá pecka, ale informace si 
musíme zatím nechat pro sebe.

Kolik máte v současné době prodejců?
V Čechách a na Moravě je to skoro 

tři sta prodejců, kompletní přehled pro-
dejen je na našem webu apache-bike.cz. 
Český trh pro nás je a vždy bude priorit-
ní. Jsme česká značka a všechny modely 
koncipujeme primárně právě pro Čechy, 
byť jde část produkce samozřejmě ven.

Děkuji za rozhovor.
(kad)
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