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Sedlo Force Team Hole karbon
Sedlo Team Hole 

karbon je nejnověj-
ší přírůstek v sorti-
mentu sedel Force. 
Skelet sedla je tvořen 
z lehkého a pevné-
ho nylon-karbonové-
ho vlákna, svršek je pak vyroben z umělé kůže. 
Vzpěry mají oválný profi l s rozměry 7×9,5 mm 
(šířka × výška). Sedlo váží pouhých 165 g. Cena 
2799 Kč s DPH.

www.kckcyklosport.cz

Nové příchutě oblíbených 
Enervit tyčinek

Energetické a proteinové tyčinky patří k výba-
vě vytrvalostních sportovců včetně cyklistů. Ze-
jména na delší cyklistické tréninky či závody se 
perfektně hodí 
Enervit Per-
formance Bar, 
která kromě 
energie dodá 
i bílkoviny (19 %), 
takže zasytí. Nově ji 
Enervit nabízí v pří-
chuti tmavá čokoláda, která doplňuje jablko, 
citron a kakao. Nové příchutě nabízejí i Enervit 
Protein Bars se 36 % bílkovin, které se hodí bě-
hem dne nebo po sportovním výkonu – cookies, 
kokos, čokoláda+vanilka a červené ovoce. Nové 
tyčinky můžete objednávat u společnosti VITAR 
Sport (obchod@enervit.cz nebo 725435549).

Shimano Servis Centra
Prestižním označením SHIMANO SERVIS 

CENTRUM se mohou pyšnit pouze vybrané 
cyklistické prodejny, kte-
ré nabízejí autorizované 
servisní služby. Zákaz-
ník, který navštíví SHI-
MANO SERVIS CEN-
TRUM získává především jistotu, že poskytované 
servisní služby jsou na vysoké úrovni, od pravi-
delně školeného personálu a používá výhradně 
originální náhradní díly SHIMANO.

www.paul-lange.cz

Nová elektrická koloběžka 
Bee Free

Elektrická koloběžka 
Bee Free Scooter 1 byla 
navržena pro komfortní 
jízdu pro děti i dospě-
lé. Elektrokoloběžka 
disponuje výkonem 
350 W, dojezdem až 
45 km, maximální 
rychlostí 25 km/h 
a kapacitou baterie 10 Ah. Je vybavena přehled-
ným LED displejem, předním i zadním světlem. 
Váží 15 kg. K objednání v B2B Schindler, skla-
dem během září.

Lezyne a tretry FLR opět 
k dispozici

S přicházejícím podzimem 
se můžete těšit na naskladnění 
kompletního sortimentu americ-
ké značky Lezyne. Do brzy při-
cházející tmy se budou hodit ze-
jména světla a blikačky s technologií 
Alert Drive. Ve stejném období budou 
rovněž k dispozici zimní modely cykli-
stických treter FLR.

www.levelsportkoncept.cz

Minerální olej od Cycle Clinic
Cycle Clinic Hydraulic Mineral 

Oil je určen pro profesionální použití 
v hydraulických brzdách používajících 
minerální olej. Je vyroben z vysoce ra-
fi novaného hydrokrakového základo-
vého minerálního oleje. Nízká visko-
zita oleje spolu s přidanými aditivy 
zaručuje dokonalou účinnost brzdo-
vého systému. Hladký chod destiček 
a rovnoměrný výkon v celém rozsahu 
provozních teplot a tlaků. Doporučeno pro brz-
dové systémy Shimano a Tektro. Cena 499 Kč.

www.author.cz

Horní voděodolná brašna 
na nosič Ortlieb E-Trunk

Voděodolná brašna Ortlieb s umístěním 
na horní plošinu nosiče. Uzávěr se zavíráním 
na magnet je snadno 
ovladatelný a díky ně-
mu se rychle dostanete 
do hlavní kapsy, která 
dále obsahuje 2 vnitř-
ní kapsy. Dále je braš-
na vybavena gumičkou 
na horní straně brašny, 
popruhem přes rameno, poutkem pro blikačku 
a refl exním prvkem na zadní straně. Univerzální 
systém uchycení Top-Lock je vhodný na jakýko-
liv nosič v šířkách od 60 do 140 mm. Brašna se 
vyrábí v černé nebo petrolejové barvě. Záruka 5 
let a objem 10 litrů. Cena brašny je 3390 Kč.

www.azub.cz

Proč pro dítě odrážedlo? 
Dítě se při jízdě na odrážedle naučí intui-

tivně držet rovnováhu. Rozvine si schopnosti 
orientace v prostoru, naučí se 
řídit a posílí svaly. Tyto do-

vednosti výrazně usnadní 
pozdější přechod na jízd-
ní kolo bez balančních 
koleček. Většina dětí si 

jízdu na odrážedle velmi 
oblíbí, poměrně jednoduše 

pak dokáží zdolat i delší 
vzdálenosti. Správnou ve-
likost určuje výška sedla, 

dítě musí mít nohy pevně 
na zemi, aby mohlo brzdit celou plochou cho-
didla. V letošní sezóně nabízíme model Faro pro 
kluky v zelené barvě a pro holky trošku netradič-
ně v barvě mint. Cena je 2869 Kč.

www.head-bike.com, www.novusbike.cz.

Podzimní novinky od Cyklo Profi 
Vyjeďte do chladných 

podzimních dnů s funkč-
ními doplňky Gripgrab. 
V nabídce naleznete ná-
vleky na boty, rukavice, 
čepice pod přilbu a mno-
ho dalšího jak v klasic-
kém černém provedení, 
tak i v refl exních barvách 
ve kterých Vás nikdo ne-
přehlédne. Dalším po-
třebným doplňkem jsou 
blikačky, blatníky, světla 
a nebo třeba i brzdové 
obložení, které je potřeba 
po letní sezóně zkontro-

lovat. Tohle všechno a ještě mnohem víc najde-
te na webu www.cykloprofi .cz.

Nexelo Supreme – exkluzívní 
třída komponentů

Značka Nexelo, zastupovaná na českém tr-
hu fi rmou CykloŠvec, uvádí na trh zcela novou 
exkluzívní řadu doplňků pod 
názvem Supreme. Značka, 
která je známá širokým 
portfoliem dílů a do-
plňků střední třídy 
se chce nově zaměřit 
na špičkové produkty 
s vysokou uživatelskou 
hodnotou, skvělým designem a v neposlední řadě 
i dlouhou životností. Jako první byly naskladně-
ny zajímavé řídítkové a nosičové brašny včetně 
verze s termovložkou, zámky s vysokou bezpeč-
ností a osvětlení používající špičkové technologie 
Osram.

Více na www.cyklosvec.cz

Novinka od Dynaplug
Novinka od fi rmy Dynaplug na opravu bez-

dušových pneumatik Dynaplug Covert je vyba-
vena technologií Twin Tu-
be™, která vám umožní 
vozit v každém 
gripu dva opravné 
knoty. Tímto řeše-
ním získáte rovnou 
čtyři knoty připra-
vené k okamžitému po-
užití A navíc získáte zdarma pár gripů ODI Vans 
LOCK-ON. Díky koncovkám SNAP CAP ne-
jsou potřebné žádné úpravy, aby se opravná sada 
vešla do rukojeti. Jednoduše nasadíte na řídítka 
gripy a jste připraveni vyrazit. cena 1990 Kč.

www.bikeaction.cz

Špička mezi cyklotrenažery
Virtuální kolo Tacx Neo Bike má všechny 

parametry silničního kola, včetně možnosti indi-
viduálního nastavení geometrie kola, délky klik 

a sedla. Neo Bike je vybaven virtuálním měničem 
převodů s reálným zvukem a pocitem změny bě-
hem jízdy. Možnost simulace různých povrchů. 
Detekce kadence a výkonu v levé/pravé klice na-
bízí podrobnou analýzu šlapání. Dva vestavěné 
interaktivní ventilátory mohou být automaticky 
řízeny v závislosti na rychlosti jízdy, zátěži nebo 
srdečním tepu. Cena 66790 Kč.

www.garmin.cz

Pells Razzer Base skladem
Hliníkový rám s ověřenou XC geometrií osa-

zený odpruženou vidlicí se zdvihem 100 mm, 

hydraulickými brzdami Shimano a 29" koly 
s plášti Continental Race King představuje ideál-
ní volbu nejen pro začínající jezdce. Kombinace 
převodníků s 44–32–22 zuby a 9stupňové kazety 
nabízí široký rozsah pro univerzální použití. Po-
řiďte si tento oblíbený model za cenu 16 990 Kč.

www.pells.eu

Konec mlácení řetězu
Holdujete ostrým jíz-

dám po trailech a nesná-
šíte ty šílené zvuky, které 
vydává váš řetěz mláce-
ním o rám kola? Máme 
pro vás řešení v podobě 
výrobku STFU Bikes. 

Jednoduché gumové chrániče, kterými se řetěz 
protáhne, značně ztiší vaši jízdu.

Chrániče dodává www.vokolek.cz
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Pod tímto názvem na vás čeká velký 
sortiment různých dílů a doplňků 
na kola. Jedná se o mladou progresivní 
americkou značku se sídlem a výrobou 
v americké Minnesotě. Za dobu své 
existence se stala pojmem a symbolem 
kvality. Za jejím vznikem stojí parta 
nadšených cyklistů, co neustále 
hledají způsob, jak své kolo 
odlehčit, zrychlit, prostě 
vylepšit. Právě tato touha 
po součástkách, jež nejsou 
standardně v nabídce, ale 
mohou být vysoce funkční, 
stojí za úspěchem této 
značky.

Není tedy překvapením, že 
valná většina těchto dílů je 

patentovaných. Výroba je z velké 
části zaměřená na tvorbu duralo-
vých součástek s velkým důrazem 
na přesnost a zpracování. Společně 
s dnes už tolik nevídaným nápisem Made 
in USA tak dostáváte do rukou produkt s jas-
ně vyšší kvalitou, než na jakou jste zvyklí od vel-
kých výrobců. Zaměření na detail jde opravdu 
poznat v rukou už při prvním osahání produktů 
s logem vlčí hlavy.

Vůbec prvním produktem byl jednopřevod-
ník umožňující konverzi tehdy dostupných řadí-

cích sad s dvoj nebo trojpřevodníkem. Nutno do-
dat, že převodníky nevyžadovaly montáž vodítek, 
jelikož měly hned od začátku specifi cky profi lo-
vané narrow-wide zuby, které držely řetěz spoleh-
livě i v tom nejnáročnějším terénu. Spolu s níz-
kou váhou a dlouhou životností se tak jednalo 
o produkt, který nikdo jiný nenabízel. Postupně 
k převodníkům přibyly i „expandéry“ pastorků 

kazet na chybějící lehké převody. Příchod kate-
gorie Gravel pak znamenal nástup prodlužujících 
háků přehazovaček umožňující zvětšení rozsahu 
silničních přehazovaček. Následovaly konverto-
ry tahů řadícího lanka pro mixování silničních 
pák s MTB přehazovačkami a další chytré díly, 
usnadňující vzájemnou kompatibilitu dílů poho-
nu a řazení. To je i dnes častý problém řady servi-
sů, jak vyřešit požadavek zákazníka na zdánlivě 
nemožnou montáž částečně nesourodých kom-
ponentů konkurenčních značek.

Dalším velkým milníkem byla doslova pře-
lomová páčka pro ovládání teleskopických sed-
lovek, jež svým hladkým chodem a nulovými 
vůlemi, za použití velkého ložiska, doslova změ-
nila standard v celém průmyslu. V současnosti 
je u Wolf Tooth v nabídce i ucelená řada nářadí 
na kola, doplňky a různé vychytávky pro bikepa-
ckery, gripy, omotávky, brašničky, hlavová slože-
ní a řada drobných dílů jako jsou podložky pod 
představec, objímky, zátky řidítek apod. To vše 
v osmi sytých barvách pro doladění zákazníkova 
kola k dokonalosti. 

Wolf Tooth je stále jedinou z mála značek, jež 
nabízí převodníky na jakékoliv dostupné kliky 

na trhu. Ať už máte na kole jakoukoliv sadu, mů-
žete své kolo vyzbrojit lehčím a lépe fungujícím 
prvkem, stačí pouze dobře vybrat rozteč. Samo-
zřejmě nechybí eliptické varianty, direct mount 
provedení i vlastní patentovaný systém CAMO 
urychlující montáž jednopřevodníku.

Navíc se s příchodem pandemie co-
vid-19 ukázala domácí výroba v USA 

jako velkou výhodou. Možnost 
kontinuálně vyrábět a doobjed-

návat přinesla obrovskou fl e-
xibilitu a rychlé dodací lhůty, 
jež jsou momentálně v cyklo 
světě velkým problémem.

Nabídka Wolf Tooth po-
krývá všechny rozměry klik 
výrobců Shimano, Sram, Ra-
ce Face, Easton, 3T, Cannon-
dale, Praxis, Specialized a dal-

ších. Na výběr máte z klasických 
převodníků, šišatých variant 

nesoucích název PowerTrac, i vari-
ant CAMO, pod kterými se ukrývá 

„dvojdílná“ sada. Myšlenka je opět jed-
noduchá, pětiramenný unašeč se závity pro 

šrouby umožňuje lehkou a rychlou výměnu bez 
nutnosti sundávání klik. Navíc cena samotného 
převodníku je levnější. Tento unifi kovaný systém 
přináší jednu výhodu i obchodníkům. Jelikož 
se mění už jen převodník, stačí na naskladnění 
jeden jediný typ. Nemusíte mít skladem velké 

množství kombinací počet zubů × typ klik. Být 
věrným fanouškem Wolf Tooth se tedy i vyplácí. 
Jak jezdci, tak obchodníkům.

V nabídce Wolf Tooth najdete propojova-
cí adaptéry na všechny možné kombinace brzd 
a řadicích páček, takže můžete propojit zdánlivě 
nepropojitelné. Obzvláště kombinace oblíbe-
ných Shimano brzd s řadiči Sram je velmi čas-
tá a žádaná. Jednou z posledních a největších 
novinek v sortimentu je uvedení dvou úrovní 
hlavových složení. V závislosti na zvoleném lo-
žisku od Enduro Bearing (nerezové nebo s povr-
chovou úpravou Black Oxide) máte na výběr ze 
všech aktuálních rozměrů a typů. Vybírat tedy 
můžete složení s klasickými venkovními miska-
mi, semiintegrované i integrované typy. Nechy-
bí možnost vzájemného kombinování, takže se 
vždy nabízí horní a spodní díl samostatně. Kro-

mě možnosti zvolit z až osmi barevných variant 
můžete také vybrat výšku horní krytky pro lep-
ší vzhled. Na výběr je z rozměrů o výšce 7, 15 
a 25 mm.

S rozmachem bikepackingu a celkové popu-
larity cestování na kole došlo samovolně k po-
ptávce po něčem, co by umožňilo přesunout 
tradiční umístění košíků pro lahve s pitím. Sa-
mozřejmě s cílem, aby to bylo co nejjednoduš-

ší, lehké a snadno použitelné. Proto vznikl celý 
závěsný systém s názvem B-RAD. Skládá se 
z praktických lišt a dalších drobností, jež můžete 
libovolně kombinovat. Díky nim pak jde na rám 
kola úhledně a prakticky naskládat vše, co jezdec 
potřebuje.

Z ukládání všeho pomyslného na rám kola je 
to už kousek k jeho útrobám. Například prostor 
v řidítkách našel nové uplatnění, díky možnosti 

do něj zasunout gumové rukávy obsahující nářadí. 
Pod názvem EnCase tak hledejte dvojdílnou sadu 
obsahující bity pro obsluhu všech šroubů na ko-
le, nýtovačku a knotovací pinzetu s úložištěm pro 
náhradní knoty. Jejich konstrukce je dostatečně 
pevná, aby vydržela sloužit opravdu dlouhou do-
bu, navíc umožňuje i zasunutí do řídítek silnič-
ních. Jejich vhodnost pro použití i s gravel koly 
je tedy nasnadě. Zpracování bitů z tvrzené oceli je 
také použito i pro kleště obsahující tyto drobné dí-
ly zajištěné magnety. Úzkoprofi lové kleště nemají 
problém vejít se do jakékoliv kapsy, batohu či led-
vinky. Navíc jsou lehké a díky délce jejich rukojeti 
dokážete v terénu servisně obsluhovat i 8mm šrou-
by s velkým utahovacím momentem.

Praktickou pomůckou je i drobnost s názvem 
Valais. Jedná se o objímku teleskopické sedlovky, 

přes kterou můžete upnout pásek vaší podsedlové 
brašničky. Zabráníte tedy vybroušení a poškoze-
ní sedlovky. Její konec je rozšířen, aby při dojetí 
na doraz hezky obepnul gufero a nepoškodil jeho 
břit. Nabízí se ve dvou šířkách (25 a 26 mm), aby 
sednul přesně na všechy nabízené modely sedlo-
vek. Navíc v případě poruchy mechanizmu a sa-
movolného zajíždění sedlovky lze pouhým pře-
šroubováním z objímky udělat doraz a pohodlně 
dojet se sedlem v požadované výšce. V nabídce 
naleznete taktéž silikonové gripy a omotávky 
hned v několika barevných provedeních, tloušť-
kách a tvarech.

Dovozcem značky Wolf Tooth pro český a slo-
venský trh je od tohoto roku fi rma Zookee. Na-
prostou většinu zboží má už nyní skladem a další 
naskladňuje dle možností výrobce. Pro kontrolu 
skladových zásob navštivte stránky dovozce, po-
případě kontaktujte obchodní oddělení pro ob-
jednávky toho, co jste nenašli.

Wolf Tooth components

Kontakt: www.zookee.cz
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Bikepacking s brašnami 
MERIDA

Cestování na kole 
nalehko po nejrůzněj-
ších značených i ne-
značených trasách, 
čili bikepacking, je 
stále oblíbenější. Pro 
bikepackingové vý-
pravy jsou nejčastě-
ji využívané brašny 
na řídítka, pod sedlo, 

do rámu kola, nebo na horní rámovou trubku. 
Kompletní řada nových brašen MERIDA vám 
umožní sbalit se snadno na cesty. Cena v závislos-
ti na modelu od 826 Kč.

www.merida-bike.cz
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Vokolek Import
Firma Vokolek Import, sídlící 
v pražské čtvrti Hostivař, působí 
na našem trhu již od roku 1991. 
V letošním roce je to tedy již 
třicet let, co začala dodávat na trh 
cyklistické produkty. Základním 
mottem fi rmy od samého začátku 
bylo dodávat pouze High End 
produkty, aby od ní zákazník dostal 
vždy to nejlepší. V současné době 
má v nabídce patnáct značek, mezi 
které patří například Look, Ritchey, 
Ridley, Eddy Merckx, Challenge, 
Lizard Skins a OKO.

Projděme si některé značky a udě-
lejme si základní průřez nabídky 

některých vybraných značek kompo-
nentů a příslušenství. 

OKO
Anglická fi rma OKO patří mezi 

absolutní špičku v oboru tmelů, které 
se aplikují do bezdušových pneuma-

tik, a to nejen pro jízdní kola, ale i pro 
motocykly a automobily. Tmely OKO 
jsou vyrobeny ze syntetického kauču-
ku, a nemají tak negativní vlastnosti 
přírodního kaučuku. Nepoškozují 
ráfky, nepáchnou a nevrství se v pláš-
tích. Pokud používáme tmely OKO 
a například po půl roce demontujeme 
plášť, tmel není zatuhlý a lze ho vymýt 
vodou.

RRP
Značka RRP je opět anglická fi rma 

a je v nabídce fi rmy Vokolek Import 
novinkou. V nabídce je řada lehkých 
blatníků pro bleskovou montáž na ko-

lo. Na své si přijdou jak majitelé hor-
ských kol, tak i silničáři nebo milovníci 
gravel kol.

Look
U této známé značky, která pro-

dukuje i rámové sety (například naši 
reprezentační dráhaři používají kola 
Look) a především vynikající pedály, 
jsou letošní novinkou pedály Trail Grip 
a City Grip, vyvinuté ve spolupráci 
s fi rmou Vibram v několika barevných 
variantách. Pedály City Grip jsou urče-
ny pro městskou cyklistiku, Trail Grip 

jsou výborné pro elektrokola, ale samo-
zřejmě i do terénu. V současné době 
fi rma naskladnila absolutní novinku, 
model City Grip Vision. Vision pedály 
mají integrovaná světla, která se dobíjí 
USB kabelem. Výrazně se tak s nimi 
zvýší bezpečnost cyklisty při pohybu 

za snížené viditelnosti. Look chystá 
ještě jedno velké překvapení v oblasti 

pedálů, ale obchodníci jistě prominou, 
že o něm zatím nesmíme, s ohledem 

na informační embargo, infor-
movat. 

Challenge
Challenge je italská fi rma 

vyrábějící pláště a galusky. Jed-
ná se o následovníka kdysi svě-
toznámé fi rmy Clément. Kdysi 
například všechny dráhové re-
kordy padly na galuskách Clé-
ment. Jednalo se o ruční výrobu 
a ta přešla i do výroby současné 
značky Challenge. Aktuálně je 
v nabídce kompletní řada ruč-
ně vyráběných plášťů pro pou-
žití s dušemi a galusek (od 270 

do 320 TPI), kompletní řada 
bezdušových plášťů jak pro 
silniční kola, tak i pro gravely 
a další typy kol. Lahůdkou jsou 
samozřejmě hojně používané 
cyklokrosové galusky, a dokon-
ce i galusky pro MTB. Výčet 
nejrůznějších vzorků pro různé 
typy plášťů a galusek je velmi 
bohatý. Zajímavostí je i ruční 
výroba velmi kvalitních bezdu-
šových galusek. Na příští sezó-
nu fi rma připravuje i bezdušové 
pláště pro cyklokros. K tomu je 
nutno připočíst i speciální tmel 
od stejné fi rmy, latexové duše 
nebo speciální kleště na de-

montáž a montáž plášťů.

Jagwire
To je jednoznačně fi rma číslo jedna 

dodávající „kabeláž“, tedy bowdeny, 
lanka a brzdové hadice, vše s příslušen-
stvím buď jednotlivě, nebo v různých 
setech nazvaných „Do it Yourself“. Ne-
chybí ani kompletní kit kabeláží pro 
sedlovky. Kity obsahují vše potřebné 
pro kompletní montáž na jedno kolo. 
Jagwire přestal používat potahovaná 
lanka (tefl on, polymer apod.), ale po-
užívá takzvané nano leštění ve třech 

kvalitativních stupních. Pro letošní 
rok bude maloobchody jistě zajímat, že 
jsou v nabídce velká balení brzdových 
hadic a brzdových špalků po 25 nebo 
50 kusech. Můžete si také od stejné 
fi rmy pořídit brzdové destičky na nej-
různější značky brzd z metalického, 

semimetalického nebo organického 
materiálu. Jagwire je také velmi silný 

v oblasti všech možných kon-
covek na brzdové hadice i bow-
deny. I koncovky na uštípnutá 
lanka si můžete pořídit v něko-
lika barvách. Mechanici jistě 
zaplesají nad skvělými sadami 
pro odvzdušňování brzd nebo 
několika typy řezaček na hadi-
ce a další příslušenství.

FSA
V nabídce Vokolek Import 

jsou kompletní řady kompo-
nentů FSA včetně nové bikové 
řady KFX. 

Ritchey
Ritchey je značka, kterou fi rma Vo-

kolek Import dováží nejdéle ze všech 
nabízených značek. Od počátku jejího 
vzniku. Ritchey dnes nabízí obrovskou 

škálu sedlovek, řídítek a před-
stavců v několika sklonech, 
v kvalitě Comp a WCS, v růz-
ných průměrech, samozřejmě 
v hliníku nebo karbonu. Rit-
chey je specialistou na kvalitní 
slitiny hliníku. Dokáže vyrobit 
hliníková řídítka v hmotnosti, 
která je blízká řídítkům z kar-
bonu. Samozřejmě s výjimkou 
ultralehkých karbonových řídí-
tek. Skvělá je řada čtyř modelů 
řídítek na kola gravel. Lze si 
vybrat od decentních, podo-
bajících se silničním řídítkům, 
až po speciality se silně rozta-

ženým spodkem řídítek. Vynikající 
jsou současná sedla Ritchey. Od letošní 
sezóny jsou vyráběna i silniční řídítka 
pro totální integraci bowdenů nebo 
hadic do řídítek, odkud se vše prota-
huje do představce a z něj dál do rámu 
kola. Jedná se o všechny typy silničních 
karbonových řídítek a některé modely 
hliníkových. Na své si u této značky 
přijdou i obchodníci, kteří potřebují 
mít v nabídce komponenty pro triat-
lonová kola.

Omotávky na řídítka
V tomto segmentu je fi rma Voko-

lek velmi silná, neboť nabízí dvě skvě-

lé značky, a sice Ciclovation a Lizard 
Skin. Ciclovation je opravdu hodně 
zajímavý, neboť jeho omotávky si lze 
vybrat z různých materiálů. Od semiše 
přes kůži, samet, silikon a několik dal-
ších materiálů, které si fi rma sama vyvi-
nula. Specialitou jsou omotávky, které 

mají vrchní část pod páky z materiálu 
Leather Tuch, a níže, v dolním úchopu, 
omotávka přechází do jiné barvy, čas-

to do metalické nebo na světle 
proměnlivé (chameleon). Lze 
si samozřejmě pořídit speciální 
omotávky pro cyklokros nebo 
gravel, které se při úchopu ne-
smekají. Omotávek jsou v na-
bídce skutečně desítky typů. 
Od října bude v nabídce speci-
ální „podmotávka“ Xtra Cush 
pro zvýšení komfortu, v dílen-
ském balení pro servisy. Lahůd-
kou od Ciclovation je nejlehčí 
silniční omotávka na světě, 
s obchodním názvem Feather-
lite. Její hmotnost je pouze 36 
gramů. Ciclovation nabízí také gripy 
a pásky na bezdušové ráfky.

Lizard Skin je druhou značkou 
omotávek, kterou Vokolek Import na-
bízí. Specialitou této značky je výroba 

tří tlouštěk omotávky, a sice 1,8 mm 
pro závodníky, 2,5 mm, 3,2 mm a za-
čala se dodávat i omotávka pro gravely 
o tlouštce 4,6 mm pro lepší odpružení 
dlaní na řídítkách. Lizard Skins má 

také kompletní nabídku různých gri-
pů. Známé jsou například universální 
a komfortní gripy Oury, které se vyrábí 

i pro motocykly a čtyřkolky. 
Výborná je také designová řada 
brašniček pod sedlo ve čtyřech 
velikostech. Obnovila se také 
výroba speciálních řemínků 
k uchycení náhradní duše pod 
sedlo pro ty, kteří nechtějí vozit 
brašničku. V nabídce jsou dva 
typy. Utility Strap, do kterého 
se upne duše a má speciální 
úchyty pro bombičky a další 
příslušenství. Vedle toho to je 
i Tube Strap, pro upevnění du-
še pod sedlo, nahrazující kdysi 
používaný klips nový řemínek.

Hlavová složení
Pro servisy lze u této fi rmy nakoupit 

různá hlavová složení a ložiska. Nabíd-
ka je opravdu rozmanitá.

(kany)

Vokolek Import nabízí nejlehčí omotávku 
na silniční řídítka. Ciclovation FeatherLi-
te váží pouhých 36 gramů.

Pláště a galusky od fi rmy Challenge se na našem tr-
hu poměrně rychle zabydlely. Mají vysokou kvalitu.

Zákazníci mají rádi barvičky. Lze jim nabídnout 
dokonce i barevné koncovky lanek.

Jagwire má obrovskou nabídku velmi kvalitních 
brzdových destiček.

V nabídce jsou nově i anglické blatníky od fi rmy 
RRP.

Tmely OKO.

Novinky od fi rmy Look. Pedály City Grip 
Vision.

Barvičky opravdu baví. Ventilkové reduk-
ce, ventilky…

Novinkou v nabídce jsou i chrániče řetězu pro jízdy 
na trailech. Jízda je tišší, řetěz nemlátí o rám.

Když si pořídíte od Ciclovation omotávku, 
asi sáhnete i po barvených zátkách do řídí-
tek. Vše musí ladit.

Lizard Skin nabízí i krycí folie na rámy kol proti 
poškrábání a otlučení.
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CykloŠvec slaví 30 let v branži
Začít mluvit o tom, že se subjekt stává tra-

dičním, je hodně o osobním pohledu jed-
notlivce. Být 30 let v cyklistické branži, to ale 
bezpochyby představuje mimořádnou tradici. 
Tyto kulatiny právě teď slaví CykloŠvec. Na do-
mácí scéně se díky němu objevuje odpružení Fox 
i Marzocchi, kola Stevens a mnoho dalších zna-
ček. Pojďte s námi na malou prohlídku.

GALAXY
Už cyklomaratony Galaxy Stevens série po-

řádané pod „hlavičkou“ CykloŠvec naznačují 
stěžejní sortiment. Galaxy je dokonce vlastní 
značka, na domácím trhu dobře zavedená v po-
sledních letech. V současnosti se vrhla hlavně 
na rozšíření nabídky dětských a BMX kol. Ta 
startují u odrážedel Galaxy Kosmík a Nimbus 
v nových designech a následně pokrývají kluči-
čími i holčičími modely všechny běžné velikosti. 
Zajímavá je i nabídka kol BMX a oblíbené jsou 
i koloběžky Galaxy. Čerstvou novinkou je třeba 
kros Galaxy Magion, MTB Kvant a Skylab a dal-
ší modely. 

STEVENS 2022
Již šestou sezonu dováží fi rma kvalitní kola 

z Hamburku. Stevens, jakožto jeden z největ-
ších německých výrobců kol, se v minulosti do-
stal do povědomí zejména díky cyklokrosovým 
závodním speciálům. Ty má samozřejmě stále 
v nabídce a postupná evoluce topmodelu Super-
prestige dovezla k vavřínům nejedno slavné jmé-
no, krom toho ale samozřejmě nemůže nechat 
bez povšimnutí současnou vlnu gravel a elektro-
kol. Nabídka štěrkoletů je skutečně široká a no-
vá pohodlná geometrie spolu s obrovským 
množstvím montážních bodů pro brašny 
a výbavu přímo láká k (nejen) bikepackin-
govým dobrodružstvím. Pokud nahlédne-
me do široké nabídky z druhé strany, nelze 
přehlédnout novou řadu celoodpružených 
elektrokol E-Inception. Mullet forma (přední 
29" a zadní 27,5" kolo), karbonové nebo hliní-
kové rámy se skrytou baterií, špičkové odpružení, 
silné motory s vysokokapacitními bateriemi Shi-
mano nebo Bosch. Tak vypadá recept na zábavu 
současnosti. Na plný plyn do kopce i z kopce. Pro 
poklidnější nátury a ekologicky založené jedince 
má hamburský výrobce nepřebernou nabídku 
kol i elektrokol vhodných pro městskou jízdu, 

cestování i dojíždění do práce. A samozřejmě 
nesmíme zapomenout na ty, kterým ještě jízda 
bez motoru není cizí a chtějí se svézt na krásném 
silničním nebo horském kole. Oběma táborům 
je co nabídnout – od základních hliníkových 
modelů po karbonové závodní stroje. Silničářům 
je navíc nabídnuta možnost skladby vysněného 
kola na zakázku v rámci tzv. Custom programu.

United – nová značka nejen horských 
kol na domácím trhu

Nově CykloŠvec dováží kola United, kte-
rá fungují od roku 1991 a běžně jsou k vidění 
na některém ze světových veletrhů. V součas-

nosti má tento výrobce ucelenou nabídku kol 
od MTB po gravely, silniční kola či skládací 

kola do města. Co jihočeského dovozce dle 
vlastních slov zaujalo především, nebyl ani 
tak široký sortiment, ale velice zajímavý 
poměr ceny a výkonu.

Bližší představu si lze udělat na zrovna 
dovezených hardtailech. Na skladě Cyklo-

Švec je MTB model United Clovis v několika 
variantách osazení – 3.10, 5.10 a 6.10. I vstup-
ní verze v podobě Clovis 3.10 přináší obě pev-
né osy, navíc v Boost standardu. U hliníkového 
rámu, který je shodný s vyššími verzemi výbavy, 
lze najít i vnitřní vedení kabeláže nebo kónickou 
hlavovou trubku.

Jaké osazení mají takto dostupná kola? Tak 
třeba pohon Shimano Deore 1×12 biker získá již 
u verze Clovis 6.10. Stejně tak je tento hardtail 
obutý na pláštích Maxxis Ardent, má 100mm 
odpruženou vidlici Suntour XCR32 Boost s loc-
koutem a hydraulické brzdy Shimano MT200. 
I když jde o především XC model, zaujme i po-

měrně trailový kokpit s 60 mm dlouhým před-
stavcem a 740mm řídítky.

United Clovis u CykloŠvec doplňuje ještě vy-
loženě dostupný hardtail Detroit na 29" kolech, 
skládací kola i BMX kola Park.

TOTEM
Elektrokola Totem přicházejí se dvěma no-

vinkami, které určitě stojí za pozornost. Maurice 
29" a celoodpružený Carry. V alu rámu najde-
me integrovanou baterii. Pohonná jednotka nese 
název Vinka a typové označení E-20. Maurice 
vyniká rámem, který si přímo říká o rychlost, 
sportovní nádech podtrhují jeho naprosto rovné 
linie na horní a dolní trubce, to vypadá velmi po-
vedeně a vkusně a hodně to připomíná klasické 
xcéčko. Vyrábí se ve dvou velikostech, 19 a 21", 
u té menší je sloping výraznější. Připravují se 
i další nové modely elektrokol. 

FOX 2022
Výrobce odpružení, který je vždy na-

před. Novinkami pro sezonu 2022 jsou 
zejména tlumiče nové generace FLOAT 
X a DHX, ultralehká teleskopická sedlovka 
TRANSFER SL (včetně provedení pro s průmě-
rem 27,2 pro gravel kola) a také XC a trailové 
vidlice řady 34 se zcela novým šasi inspirovaným 
modely 36 a 38. Tyto novinky jsou průběžně 
naskladňovány již v druhé polovině roku 2021 
a i přes v současnosti extrémně dlouhé dodací 
lhůty se aktuálně podařilo zajistit např. prakticky 
kompletní portfolio nových tlumičů ve většině 
používaných délek. Další zboží dovozce 
očekává v průběhu podzimu.

Marzocchi 2022
Italská klasika v liščím doupěti, dalo 

by se říci. Od modelového roku 2019 
spadá značka Marzocchi pod křídla 
FOX, včetně distribuce. Nabídka je 
jednoduchá a fantasticky funkční. Pro 
všechny, kdo tráví nejvíce času směrem 
z kopce dolů, případně ve vzduchu. Po-
pulární v enduro segmentu je zejména 
pružinový model BOMBER Z1 COIL 
s máslovou citlivostí, kterému vzadu úspěš-
ně koresponduje pružinový tlumič BOM-
BER CR. Pro sjezdaře je tu dvoubrýlovka 
BOMBER 58 a pro trailové dovádění model 
Z2, který je nabízen i v zesílené verzi pro e-biky.

NEXELO SUPREME – exkluzivní 
třída komponentů

Značka NEXELO, zastupovaná na českém tr-
hu fi rmou CykloŠvec, uvádí na trh zcela novou 
exkluzivní řadu doplňků pod názvem SUPRE-
ME. Značka, která je známá širokým portfoliem 
dílů a doplňků střední třídy, se chce nově zamě-
řit na špičkové produkty s vysokou uživatelskou 
hodnotou, skvělým designem a v neposlední řadě 
i dlouhou životností. Jako první byly naskladně-

ny zajímavé řídítkové a nosičové brašny, včetně 
verze s termovložkou, zámky s vysokou bezpeč-
ností a osvětlení používající špičkové technologie 
Osram.

DEDA
Dalším do rodiny produktů z dílny Deda 

elementi, které umožňují vnitřní vedení kabelů 
(systém označovaný jako DCR – Deda internal 
cable routing), je zbrusu nový představec Su-
perBox. Vyrobený z hliníku 6061, zpracovaný 

technologií 3D forging, nabízen v rozměrech 
90–130 mm. Je určen pro klasický rozměr 1⅛", 
součástí balení je horní krytka, sada vymezova-
cích podložek a krytek hlavové složení. Cenovka 
bude 3190 Kč. 

Odnož této silniční značky, taktéž speciálka 
na kokpity a posed s rozdílem zaměření – čistě 
pro MTB se jmenuje MUD a velká část jejího 

sortimentu, karbonové i hliníkové sed-
lovky či představec pro XC s negativním 
sklonem, právě dorazila do ČR.

Od plášťů a jejich ochrany až 
po řetězy a české komponenty

Zjistili jsme, že probrat všechny do-
vážené značky z portfolia fi rmy Cyk-
loŠvec by znamenalo připravit sérii 

článků na pokračování. Pojďme k tomu 
nejzásadnějšímu, co českého bikera může za-
jímat. Tak jako jsou pláště Kenda zavedeným 
výrobcem s extrémně širokým záběrem a ně-
kolika pro-rider modely, jako je downhillová 
novinka Pinner, pod níž je podepsán jeden 
z nejúspěšnějších sjezdařů planety – Aaron 

Gwin, je ochrana plášťů Tannus inovativní no-
vinkou. CykloŠvec má v současnosti skladem vět-
šinu těchto speciálních vložek pro systémy s duší 
i bezdušáky. Svoje místo u českého dovozce mají 
také řetězy KMC s mimořádně širokou nabídkou 
snad pro všechny systémy pohonů, díly a doplň-
ky M-Wave a Roto, sedla Velo, ráfky a napletená 
kola Black Jack a Rodi, čisticí prostředky Cyk-
lostar, maziva RSP, computery a světla Sigma, 
cyklistické a sportovní oblečení Progress a další 
produkty.

Snadno si můžete prohlédnout i další značky, 
vše pohromadě na www.cyklosvec.cz.
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Legendární výrobce pneumatik by v ti-
tulku klidně mohl mít „okřídlená te-

niska pod křídly JMC Trading“, protože 
jen málokdo v životě neviděl logo téhle 
značky s okřídlenou teniskou. Goodyear 
je pojem a synonymum motorsportu, re-
spektive formule 1 a jeho historie se píše 
už od roku 1898, kdy se logo poprvé ob-
jevilo na pneumatice. 

Se svojí továrnou na Taiwanu a sto 
dvaceti let zkušeností se značka vrací za-
se do světa dvou kol, ovšem nikoliv těch 
motocyklových, ale těch poháněných 
vlastní silou jezdce, ať už na hladkém 
asfaltu, nebo nejrozbitějším povrchu 
sjezdových či XCO tratí. Nově tak jejich 
pláště s celou řadou vyspělých technolo-
gií nabízí domácí zastoupení v podobě 
mohelnické společnosti JMC Trading, 
známé především jako dovozce produktů 
BBB, Basil či nově Cyclon. Cyklistické 
pláště Goodyear tak logicky doplní sor-
timent pro kompletní výbavu kola od ří-
dítek, gripů či sedel přes hlavová složení, 
kotouče, pedály, kazety i řetězy a samo-
zřejmě doplňky jako brašny, computery, 
košíky na bidon a celou řadu dalších ne-
zbytností pro jízdu na kole. Proč právě 
Goodyear, v jaké šířce nabídky a s jakými 
dodacími lhůtami pro odběratele, na to 
jsme se zeptali zástupce společnosti JMC 
Trading.

Není logo značky tak trochu samo 
o sobě prodejním artiklem?

To je pravda, v cyklistice samozřejmě 
hraje značka a její renomé vždycky něja-
kou roli.

 Ať už u profesionálů, tak rekreačních 
jezdců. Zkušený jezdec má už leccos 
vyzkoušené a většinou se spoléhá na to, 
co mu nejvíc vyhovuje, a nerad to mě-
ní, takže zavedené logo by ho mohlo 
spolu se špičkovou kvalitou přesvědčit. 
U méně znalého zákazníka je to pak díky 
známému logu mnohem jednodušší, ten 
nemusí znát výrobce cyklistických plášťů, 
ale celosvětově známé logo Goodyear jej 
určitě „praští“ do očí a může mu pomo-
ci při rozhodování, zda koupí obyčejný 
plášť, nebo si připlatí za špičkovou kva-
litu. Značka prodává, to u Goodyearu 
může platit stoprocentně. 

Je to značka z prostředí F1, bude kva-
lita plášťů stejná i pro cyklisty?

Goodyear má celou řadu špičkových 
technologií a nabízí optimální poměr 
mezi adhezí, životností a nízkým valivým 
odporem. Ať už jde o konstrukci plášťů 
s výztuhou proti poškození boků i bě-
hounu nebo speciální směs či vysokou 
hodnotu TPI, jde o špičku v oboru, tady 
značka nehraje na žádné kompromisy.

Co bude pro zákazníky nejzajíma-
vější?

Jednoznačně sortiment silničních 
plášťů Eagle F1 Super Sport, to je vlajko-

vá loď kolekce nabízející maximální vý-
kon a nízkou hmotnost. F jedničky jsou 
v bezdušovém provedení TC (Tubeless 
Complete) nebo dušovém provedení TT 
(Tube Type) a samozřejmě jen se skládací 
patkou. Dostupné jsou šíře 23, 25, 28, 

30 nebo 32 milimetrů a černé provede-
ní boků, případně světlé, takže si vybere 
opravdu každý. Směs běhounu Dynamic 
GSR obsahuje grafen a také zcela novou 
generaci siliky, čímž se podařilo o deset 
procent zlepšit valivý odpor, o osm pro-
cent navýšit adhezi, přitom o sedm pro-
cent zlepšit životnost oproti původní gra-
fenové směsi. Bezdušové pláště začínají 
na hmotnosti 275 gramů, ovšem dušové 
verze startují na 180 gramech.

Co populární gravel kategorie?
Tady jsou v nabídce hned tři mode-

ly a vybere si jak náročný cestovatel, tak 
běžný uživatel gravelu nebo krosového 
kola. Model County Ultimate s hladkým 
středem běhounu je bezdušový plášť se 
šířkou 40 mm a dostupný pouze v osma-
dvacítkovém průměru. Nabídne více 
směsí na běhounu a R-Shield ochranu 
kevlarovým páskem pod běhounem proti 
průpichu. TPI 120 je zde samozřejmostí, 
hmotnost se pohybuje kolem 520 gramů.

Univerzálnější, nebo více do terénu 
směřovaný, je Connector Ultimate, rov-

něž v bezdušovém provedení a se 120 TPI 
i shodnou směsí Dynamic Silica 4. Ten už 
je i v provedení 50-584 a šíře pro rozměr 
622 jsou pak 35, 40 a 50 milimetrů. Pro 
extrémní gravelisty, nebo spíš vyznava-
če širokého obutí, bude bezdušový Peak 

s hrubším a otevřenějším vzorkem v roz-
měru 40-622. Ten má pak své bikové verze 
v širším 2,2 nebo 2,4" provedení pro devě-
tadvacítky a nechybí ani dvě varianty pro 
sedmadvacítku.

Zapomenout nesmím ani na pláště 

Transit Tour, určené trekingovým či kro-
sovým kolům, ty jsou cenově dostupnější 
s drátěnou patkou.

Jak široká je nabídka pro bikery?
Kromě již zmiňovaného rychlejšího 

XC pláště Peak je to univerzální Esca-

pe, navržený od XC po trailové ježdění. 
Ten je v plně bezdušovém Ultimate TC 
provedení (120 TPI) nebo TR verzi (60 
TPI) schopné být bezdušovým nebo 
dušovým pláštěm. Sedmadvacítky jsou 
v šířích 2,35 a 2,6 palce, devětadvacítky 
jen v rozměru 2,35 palce. Pro enduristy 
a sjezdaře má Goodyear model Newton, 
ten ale zatím v nabídce nemáme.

Máte pláště skladem, to je dnes tro-
chu zázrak, jaké jsou dodací lhůty?

Zatím jsme žádné problémy s dodáv-
kami neměli, ale se značkou začínáme, 
takže těžko odhadovat, jaký bude vývoj 
do budoucna, protože dnešní „koronavi-
rová“ doba je nepředvídatelná.

Bude prodej plášťů Goodyear spojen 
pouze s odběry vašeho dalšího zboží, 
nebo budou dostupné všem zájemcům 
z řad maloobchodníků?

Ne, nemáme odběr plášťů podmíněn 
odběrem dalšího zboží, může je tedy 
od nás nakupovat i ten obchodník, kte-
rý třeba produkty BBB nebo Basil vůbec 
neprodává a naopak.

Děkuji za rozhovor.
Jiří Uždil

Goodyear pod křídly JMC Trading

Kontakt: www.jmctrading.cz

CYKLISTICKÉ OSVĚTLENÍ 

Vision 800

AUTHOR Vision 800 lm je USB dobíjecí světlo s velkou parabolou – hlavní LED čip Cree 500 Lumen, 

2× stranový LED čip 150 lm. Světlo je dodáváno se 4 různými režimy: 500 lm – 2,4 h, 800 lm + 

stranové LED – 1,2 h, 800 lm – 6 h, blikání 500 lm – 3 h. Paměťový vypínač – dlouhým stiskem 

vypnete světlo v kterémkoliv režimu (krátkým stiskem zapnete do stejného režimu, ve kterém bylo 

vypnuto). Indikátor kapacity / dobíjení baterie. Baterie Li-Ion / 3,7 V / 1500 mAh. Napájecí kabel 

USB A / Micro B přiložen. Univerzální držák vhodný i pro oválné profily. 

Cena od: Kč 850,- 

Quantum 700

AUTHOR Quantum 700 lm je USB dobíjecí světlo s velkou parabolou a s CREE XM-L2 LED 

čipem 700 lumenů. Světlo je dodáváno se 4 různými režimy: 700 lm – 3,5 h, 210 lm – 10 h, 

blikání 700 lm – 8 h, obrysové LED – 80 h. Indikátor kapacity / dobíjení baterie – 4 modré LED 

(4 LED = 100–70 %, 3 LED = 69–50 %, 2 LED = 49–20 %, 1 LED = 19–0 % okamžitě nabít). 

Baterie Li-Ion / 3,7 V / 2600 mAh. Napájecí kabel USB A / Micro B přiložen. Univerzální držák 

vhodný i pro oválné profily. Držák světla na přilbu s nastavitelným sklonem. 

Cena od: Kč 595,- 

ORBIT USB COB LED 50 

Kompaktní blikačka AUTHOR Orbit s vysokou svítivostí díky COB LED technologii a s dobíjecí Li-pol baterií. 

Svícení: 50 lm – 1,5 h, 25 lm – 3 h. 4 různé režimy blikání (3–12 h). Univerzální uchycení silikonovým 

páskem vhodný i pro oválné profily. Dlouhým 3sekundovým stiskem vypnete / zapnete, nedojde tak 

k náhodnému zapnutí a vybití baterie. Indikátor kapacity baterie (červená LED = dobíjení, zelená LED = 

plně nabito). Kabel USB 2.0 A / Micro B je přiložen. Baterie Li-pol / 3,7 V / 330 mAh. 

Cena od: Kč 350,- 

SQUARE USB COB LED 100 

Světlo AUTHOR Square s vysokou svítivostí díky COB LED technologii. Odolné tělo ze slitiny hliníku. 

Svícení: 100 lm – 1:20 h, 50 lm – 3 h. Blikání: 25 lm svícení s 50 lm blikání – 4 h, 5 různých režimů 

blikání (6–8 h). Nastavitelný držák se silikonovým řemínkem vhodný i pro oválné profily. Klip na oblečení. 

Indikátor kapacity baterie (zelená LED = kapacita 20–100 %, červená LED = 1–20 % okamžitě nabít). 

Indikátor nabíjení baterie. Kabel USB 2.0 A / Micro B je přiložen. Baterie Li-pol / 3,7 V / 500 mAh. 

Cena od: Kč 499,- 

CYKLISTICKÉ OSVĚTLENÍ AUTHOR

AUTHOR LIGHTS author.eu
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100% Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

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

34R BMX Co. DaJ Sport www.daj.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 Acepac, s.r.o. www.acepac.bike

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

Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz

Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Apache DaJ Sport www.daj.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 Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.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 HAVEN SPORT sro www.haven.cz

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

Barbieri Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

Beast components Airoo www.airoocycling.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 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

Biologic Azub Bike www.azub.cz

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

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

Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Blank BMX DaJ Sport www.daj.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 KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Brunox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Burley 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

Ciamillo Airoo www.airoocycling.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

Columbus Tubi Airoo www.airoocycling.cz

Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Continental DaJ Sport www.daj.cz

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

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

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

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

Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Crono DaJ Sport www.daj.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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Cult BMX DaJ Sport www.daj.cz

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

CyclingCeramic Airoo www.airoocycling.cz

Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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

Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz

Cyklo Star Everstar s.r.o. www.cyklostar.cz, www.
everstar.cz

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

CykloStar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

ČZ DaJ Sport www.daj.cz

ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Demolition BMX DaJ Sport www.daj.cz

Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz

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

DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

DSI DaJ Sport www.daj.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 Zookee www.zookee.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 Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

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

Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Ferdus DaJ Sport www.daj.cz

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

Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Fist gloves DaJ Sport www.daj.cz

FLR HAVEN SPORT sro www.haven.cz

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

Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Foss HAVEN SPORT sro www.haven.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

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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Haven HAVEN SPORT sro www.haven.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
HJC Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
iiSuper Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Jetblack HAVEN SPORT sro www.haven.cz
JetBlack Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Joe's No Flats Zookee www.zookee.cz
Joe's No Flats HAVEN SPORT sro www.haven.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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
King Kong BMX DaJ Sport www.daj.cz
KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
KMC DaJ Sport www.daj.cz
KMC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.knog.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.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 Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Lezyne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Limar DaJ Sport www.daj.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 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz

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
Manitou Progress Cycle, a. s. www.progresscycle.cz
Marwi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Marwi DaJ Sport www.daj.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Maxxis DaJ Sport www.daj.cz

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

Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Microclair DaJ Sport www.daj.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

Minoura KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Mitas DaJ Sport www.daj.cz

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Motorex DaJ Sport www.daj.cz

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

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

Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

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

Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

O
O.symetric Airoo www.airoocycling.cz

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

ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

ODI DaJ Sport www.daj.cz

OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

OKO Vokolek Import www.vokolek-import.cz

Ornate Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Ortlieb Azub Bike www.azub.cz

Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Osprey DaJ Sport www.daj.cz

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

Pedemonte Airoo www.airoocycling.cz

Pells Pells www.pells.eu

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

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

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

Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Pinguin Activent 365, s.r.o. www.pinguin.cz

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

Polednik DaJ Sport www.daj.cz

Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Prowheel DaJ Sport www.daj.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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Přehled fi rem a cyklistických značek na našem trhu
Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz

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

R
R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ravemen DaJ Sport www.daj.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Red Monkey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Reverse DaJ Sport www.daj.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ritchey DaJ Sport www.daj.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Rock Shox Cyklo Žitný www.cyklozitny.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
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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sekura DaJ Sport www.daj.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sense DaJ Sport www.daj.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano DaJ Sport www.daj.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Schwalbe DaJ Sport www.daj.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Schwalbe Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SKS DaJ Sport www.daj.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
Slime HAVEN SPORT sro www.haven.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Smart DaJ Sport www.daj.cz
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sport Arsenal Sport Arsenal, s.r.o. www.sportarsenal.cz
Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
SR Suntour KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Sram Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Stabilus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Stereo Bikes BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Stereo Bikes DaJ Sport www.daj.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 s.r.o. www.head-bike.com

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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz

T
Tacx Garmin Czech s.r.o. www.garmin.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Teasi DaJ Sport www.daj.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 Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun DaJ Sport www.daj.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Total BMX DaJ Sport www.daj.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 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TSG DaJ Sport www.daj.cz
Tubolito Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

U
ULAC HAVEN SPORT sro 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
Vaast Zookee www.zookee.cz

Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Vape DaJ Sport www.daj.cz

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

Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

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

Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Vella DaJ Sport www.daj.cz

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

Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

Velo DaJ Sport www.daj.cz

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

Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Velobel DaJ Sport www.daj.cz

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

Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

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

Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Vittoria Lom Trading www.lomtrading.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

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

Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Volume BMX DaJ Sport www.daj.cz

VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

VP DaJ Sport www.daj.cz

W
WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

WD Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Weldtite DaJ Sport www.daj.cz

Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wellgo DaJ Sport www.daj.cz

White industries Airoo www.airoocycling.cz

Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Winforce Bikeaction www.bikeaction.cz

Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Wittkop DaJ Sport www.daj.cz

Woho Zookee www.zookee.cz

Wolf Tooth Zookee www.zookee.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

Velmi silná a odolná 
pumpa 
se skrytou 
silou
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Výkonný Cateye ViZ450
Výkon 450 lumenů je pro zadní blikačku už 

pořádná nálož a testovaná novinka japonské-
ho Cateye je díky tomu v provozu naprosto nepře-
hlédnutelná. Pokud se tedy nemůžete zbavit obav, 
že vás při tréninku některý řidič neuvidí, s ViZ450 
můžete být mnohem klidnější. A to i zásluhou 
denního režimu – ano Cateye doporučuje být 
osvětlen i přes den, stejně jako to mají ze zá-
kona přikázané auta. Má to 
samozřejmě svou logiku.

Svými rozměry 
a hmotností 45 gramů 
lze blikačku označit 
za klasiku. Vyložená 
minimalizace se zde 
nekonala, prim hrála 
propracovaná optika 
OptiCube s rozsahem 
viditelnosti 180 stupňů 
a především co nejvyšší 
výdrž na jedno nabi-
tí. Tři vysoce výkonné 
LED diody plus dvojice 
dalších „chip“ LED diod na-
pájí Li-ion baterie (3,7 V – 1000 mAh) s USB 
dobíjením. K dispozici jsou čtyři režimy, a si-
ce stálé svícení s intenzitou 40 lumenů, dále 
klasická blikačka se shodným světelným tokem, 
případně blikačka se 130 lumeny určená pro jízdu 
ve skupině a nakonec nejvýkonnější 450lm režim, 
který výrobce předurčuje pro zmiňované denní 
použití. Výdrž na jedno nabití je následující: stálé 
svícení – cca pět hodin provozu, klasická blikačka 
– 65 hodin, blikačka pro jízdu ve skupině – asi 
deset hodin. Denní blikačka se 450 lumeny má 
podle údajů od výrobce vydržet na jediné nabití 
čtrnáct hodin, přičemž v našem testu jsme namě-
řili téměř patnáct hodin (!). To je parádní výdrž. 
A jak je jí dosaženo, když jde současně o nejvý-
konnější režim? Jedná se o rychlé střídání blikání 
mezi jednotlivými diodami a díky kondenzátoru je 
do trojice hlavních diod poslán přibližně jednou 
za sekundu velmi silný záblesk s celkovým výko-
nem 450 lumenů.

Z hlediska provedení se jedná o typický pro-
dukt Cateye – s perfektní odolností proti vodě 
a s ideálně přístupným spínacím/přepínacím tla-
čítkem, sloužícím také jako indikátor aktuálního 
stavu baterie a nabíjení. Výhodou je i automatické 
přepnutí do ekonomičtějšího režimu blikání, po-

kud se kapacita baterie výrazně sníží. Konektor pro 
dobíjení USB mikro-B je příkladně utěsněný a na-
bití (po předchozím úplném vybití) trvalo přibliž-
ně tři hodiny. Pochvalu zasluhuje také jednoduchý, 
ale maximálně funkční systém uchycení, jenž je 
kompatibilní i s plochými „aero“ sedlovkami.

Cena blikačky ViZ 450 je 1190 korun. To je si-
ce o něco víc, než jsme zvyklí, ale testovaný model 
to vynahrazuje výrazně nadstandardní viditelností 
a vysokou výdrží. Technologie OptiCube je dota-
žena k naprosté dokonalosti a z hlediska výkonu 
jde o jednu z absolutně nejlepších blikaček na trhu.

(kad)

výkon 450 lm / výdrž na jedno nabití,
zpracování + promyšlená technologie OptiCube

pro někoho vyšší cena

Nalisha pro léto i podzim

lehký materiál, komfortní usazení, ventilace

střední výška pasu vzadu

Možná už vám přijdou ranní teploty pod 
deset stupňů trochu nepříjemné pro jízdu 

v kraťasech nebo návlecích přes kolena a začí-
náte uvažovat nad dlouhými 
kalhotami. Haven Nalisha 
jsou univerzální kalhoty 
pro cyklistiku i outdoor, 
jejichž tenký a lehký ma-
teriál bude ideální pro 
teplotní rozmezí od pěti 
do patnácti stupňů.

Kalhoty jsme otes-
tovali jak během ran-
ních teplot nad pět 
stupňů, tak lehce nad 
patnáctkou a můžeme 
jen potvrdit, že díky 
vzdušnosti a ventilaci 
budou solidním uni-
verzálem. Střihově 
vychází z modelu 
Energizer, ale jsou 
technicky méně 
propracované, co 
se týká stahování 
v pase. Nalisha sá-
zí u zajištění v pase 
na široký lem tvořený našitou gumou s vnitřním 
silikonovým potiskem. Žádný zip ani ozubený 
pásek, jen celistvý pas bez možnosti rozepnutí, 
spoléhající na pružnost lemu. Díky oboustranné 
pružnosti materiálu i celkovému střihu sedělo 
testované ikselko v pase velmi slušně a poho-
dlně. Univerzální střih pro turistiku i kolo byl 
cítit standardním provedením zadního dílu bez 
zvýšení pro jistější ochranu zadních partií při 
předklonu na kole. Na trail bi ku v kombinaci 
s vyšším pasem vnitřních šortek s vložkou cel-
kem bezproblémová kombinace, na sportov-
nější skloněný posed už to bude vzadu trochu 
nižší usazení. V rozkroku padnou kalhoty díky 
všitému klínu z pružnějšího materiálu perfektně 
a totéž platí o nohavicích užšího střihu, které 
při šlapání zbytečně netahaly. Přes kotníky pak 

pásek suchého zipu zabránil kontaktu nohavice 
s převodníkem, ale i tak jsou nohavice spíše už-
ší, takže na kolo optimální a navíc s odolnějším 

materiálem na vnitřní straně 
kotníků.

Délka nohavic a střih 
celkově byly u testova-
ného ikselka spíše pro 
štíhlejšího jezdce s výš-
kou maximálně 188 
centimetrů. V pase 
i přes boky je materi-
ál poměrně velkorysý, 
ale střih seděl per-
fektně bez nějakého 
vyboulení či tahání. 
Zmíněný nižší pas 
vzadu pak ovlivní vy-
užití podle posedu 
na kole. Vzpřímenější 
trailový posed nebo 
e-bike budou asi nej-
ideálnější kombinace. 
Lehký materiál na-
bídne jezdci slušnou 
ventilaci, vylepšenou 

také laserem vyřezaný-
mi otvory v rozkroku. Ačkoliv jsme při návratu 
z vyjížďky očekávali při zvýšené polední teplotě 
nástup „vaření“, ten se nekonal a materiál ukázal 
solidní termoregulaci. Výhodou je také vodood-
pudivá úprava, která přijde vhod za horšího po-
časí a v bahně. Dvojice kapes v pase je klasikou 
a při jízdě na kole nijak nevadí, kapsa vzadu pak 
bude spíš pro civilní využití.

Ať už dáváte přednost nápadným barvám 
a zvolíte jasně modré provedení s bílými či fl uo 
zipy nebo nenápadnou šedou variantu s čer-
nými či modrými zipy, obě jsou ve velikostech 
XS –XXXL za shodnou cenu 1590 korun.

(už)


