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Nové tretry Shimano
Nové zimní tretry SHIMANO SH-MW701 

jsou skvělou volbou pro všech-
ny vášnivé cyklisty, které ani 
stále chladnější a chladněj-
ší počasí nepřinutí jejich 
kolo zazimovat a  přestat 
jezdit. Tretry disponu-
jí vodotěsnou izolovanou 
komfortní vložkou s  technologií 
GORE-TEX®, BOA systémem místo klasických 
tkaniček, torzní mezipodešví „TORBAL“ a úpl-
nou odrazností 360° pro vysokou viditelnost.

Více informací na www.paul-lange.cz nebo na 
dominik.malina@paul-lange.cz

Sport Tea od Sponseru
SPONSER SPORT TEA (koncen-

trát) je alternativou běžně známým 
hypotonickým nápojům v  prášku. 
Koncentrát je možné ředit stejně ja-
ko sirup a  z  1 litru lze vyrobit 12-
15 litrů studeného nebo teplého 
nápoje, takže je ideálním sacharido-
-elektrolytickým řešením pro zimní 
sportovní aktivity a sport v chladněj-
ším období roku. Díky jemné chu-
ti a  velmi nízké kyselosti je vhodný 
i pro sportovce s citlivým žaludkem. Produkt je 
bez umělých sladidel, lepku a laktózy.

www.sponserfood.cz

Sensor Merino Active 
Spodní trička  Merino Wool 

Active  jsou vyrobena z  vysoce 
kvalitní vlny z  Nového Zé-
landu. Jsou velmi příjem-
ná na  těle, díky jemným 
a  dlouhým vláknům při-
rozeně absorbují a  odvá-
dějí vlhkost a hřejí, i když 
jsou vlhká. Merino vlna je 
odolná proti zápachu i při 
delším nošení a poskytuje vynikající termoregu-
lační vlastnosti. Ideální první vrstva pro cyklisty, 
kterým sezóna nekončí s prvním mrazíkem. Do-
stupné v několika designech a velikostech S-XXL. 
Doporučená maloobchodní cena je 1495 Kč.

www.sensor.cz

Pláště Chaoyang i na sníh
Koncem listopadu dorazí no-

vinka v podobě pláště Chaoyang 
na  nadcházející zimní období 
pro všechny milovníky jízdy 
na sněhu. Jedná se o fatbiko-
vé pláště o  rozměru 26×4,0 
s  60 TPI s  kovovými hroty, 
pro jízdu na  zledovatělém 
povrchu. Pláště mají dráto-
vou patku a velmi příznivou 
MOC 1190,-.

www.pazak.eu

V čele s X100
Zimní softshellová bunda X100 s  extrémně 

prodlouženou zadní částí české značky FOR-
CE. Propracovaný systém odvětrávání v podpaží 
a ve spodních částech rukávů zajišťuje dokonalé 

odvedení potu během zátěže. Samotná bunda je 
vyrobena ze 100% polyesteru, dále je vybavena 3 
zadními kapsami + 1 kapsou na zip, spodní lem 
je navíc opatřen protiskluzovou gumou. Kvalitní 
zipy YKK a bezpečnostní refl exní prvky vpředu 
i vzadu jsou samozřejmostí.

Více na www.kckcyklosport.cz

Absolutní novinka 
od Continental

Continental přichází s ab-
solutní novinkou - silnič-
ním pláštěm Grand Prix 
5000, který je dostupný 
také v  bezdušové verzi. 
Oproti předchůdci GP 
4000 SII má o 12 % lep-
ší valivý odpor, o  20 % 
vyšší ochranu proti pro-
píchnutí a  je o  10 g lehčí. Bezdušová varian-
ta oproti klasické pak nabízí o  5 % lepší valivý 
odpor a o 5 % vyšší ochranu proti defektu. Jak 
už jsme u Continentalu zvyklí, i v tomto přípa-
dě využívá hned několik nových technologií pro 
snadnou instalaci u bezdušového systému, lepší 
absorpci vibrací, plynulejší jízdu, excelentní grip 
nebo vyšší ochranu proti defektu.

www.schindler.cz
Novinky 
na www.CYKLOPROFI.cz

Potřebujete bytelná zaple-
tená kola za  rozumnou cenu 
a  s  dobrou váhou? Máme pro 
vás německou značku Veltec 
Wheels. Kola mají vlastní ná-
boje, jednoduchý design a jsou 
tubeless ready. Více na  http://
www.cykloprofi.cz/am-25-tr-
-boost-shimano. Další novinkou 
jsou vosky na řetěz od americké fi r-
my WEND. Nejenže skvěle fungují, ale i dobře 
vypadají a ještě vám provoní dílnu!

Více na www.cykloprofi .cz

Zapletená kola Remerx
Společnost Remerx s.r.o. je už téměř třicet 

let tradičním českým 
výrobcem  hliníko-
vých ráfků, nábojů, 
paprsků a  zaple-
tených kol všech 
cenových katego-
rií. Zapletená kola 
Remerx zaujmou 
svým zajímavým de-
signem,  a  především 
překvapí vysokou pevností, nízkou hmotností, 
stálostí a nenáročnou údržbou.

Více informací o všech produktech a novin-
kách na www.remerx.cz
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Haven má naskladněno 
Na  zimní sezónu jsme na-

skladnili krásné zimní přilby 
s vestavěnými brýlemi Haven 
Doppio, vhodné i pro nošení 
dioptrických brýlí pod nimi, 
za velice nízkou cenu 2090 Kč, 
ve  třech barevných variantách 
- klasické černo-šedé, veselé 
oranžovo-zelené a stylové mod-
ro-bílé. Dále jsme doplnili skla-
dové zásoby přileb Haven NEO 
v klasické matné a lesklé černé a no-
vě také ve fl uo oranžové barvě.

www.haven.cz

Lezyne bezdrátové ovládání 
světla CONNECT DRIVE

S novým bezdrátovým 
systémem CONNECT 
DRIVE můžete ovládat 
přední a  zadní LED 
světlo, aniž byste se pus-
tili řídítek. Rychlé ovládá-
ní, dvě tlačítka bezdrátově 
ovládají přední a  zadní LED světla. 
Přední světlo max 800 lumenů / 76 hodin provo-
zu v režimu Femto. Zadní – max. 150 lumenů / 
30,5 hodin provozu v režimu Flash. Skvěle vidi-
telný denní režim Daytime Flash. Vše okamžitě 
k dispozici skladem. MOC – 3990 Kč.

www.levelsportkoncept.cz

Slevy a novinky elektrokol 
Galaxy, Stevens a Totem

Kromě zajímavých 
slev (nejen) elektrokol 
Galaxy, Stevens 
a  Totem letošní 
modelové řady 
připravil dovozce 
na předvánoční trh 
novinky pro příští 
rok. V  nabídce GALAXY je novinkou E-MTB 
s názvem SPACELAB, pokračují osvědčené mo-
dely městských a crossových elektrokol s motory 
v nábojích i středovými variantami. Skladem jsou 
i  vybrané kousky novinek E-MTB STEVENS 
s BOSCH baterií integrovanou v rámu. Zajímavé 
jsou i  výprodejové ceny přileb CATLIKE všech 
modelových kolekcí, stejně tak jako slevy u od-
pružení FOX.

Více na www.cyklosvec.cz

CykloHELIOS – váš partnerský 
velkoobchod 

Velkoobchod CykloHELIOS je vaším ob-
chodním partnerem již od  roku 1991. Z  port-
folia námi nabízených značek 
naleznete nejen  naše dlouho-
leté stálice jako MITAS, RE-
MERX, SPORT ARSENAL, 
ROCKSHOX, R&B či HA-
MAX, ale i  další sortiment 
produktů jako např. SHIMA-
NO, BBB, TOPEAK, PEN-
CO, PETZL, MRX a mnoho 
dalších, čímž jsme schopni pokrýt široké poža-
davky zákazníků. Kromě stále se rozšiřující na-
bídky stojí za  zmínku i  cenové zvýhodnění při 
vyšším jednorázovém odběru vybraných značek. 
Garantujeme odeslání objednávky ten samý den 
při jejím přijetí do 12:00 hod.

Kontakt: www.cyklohelios.cz

Enervit novinky
Účinnější složení, jasnější, srozumitelnější 

a modernější obaly a názvy. S takovými novinka-
mi přišel u  svých oblíbených produktů Enervit, 
specialista na  vý-
živu pro vytrvalce. 
Nový je například 
název iontového 
nápoje (Isotonic 
Drink místo G 
Sport) nebo legen-
dární regenerační 
R2 Sport (nově 
Enervit Recovery Drink). Energetické gely se 
už nejmenují Enervitene Sport, ale Enervit Gel. 
Jasnější je také pojmenování energetických kon-
centrátů Enervit Liquid Gel, které jasně říká, že 
jde o „tekutý“ gel s rychlejším nástupem účinku, 
mimo jiné právě díky své konzistenci. Změnil se 
i název oblíbených energetických tyčinek Enervit 
Power Sport, které nově nesou označení Enervit 
Performance Bar.

Kompletní informace najdete na  www.ener-
vit.cz nebo u obchodních manažerů Enervitu.

Pells má novou zimní bundu
Nová vysoce propracovaná 

funkční bunda s  membránou 
z  vodě i  větru odolného 

materiálu Bering Bianco 
ochrání před nepřízní po-
časí od podzimu do  jara 
a  zaručuje maximální 
odvod potu. Bunda má 
nově zpracovaný límec, 
který počítá s  přiroze-
nou polohou cyklisty 
na kole, neškrtí a nepře-

káží ani v zadní části kr-
ku. Novinka z řady Legend je vhodná i pro 

další outdoorové aktivity jako běh nebo běžková-
ní. MOC 3490 Kč.

www.pells.cz
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/BLS-123

Tma ukrývá mnoho tajemství, ne však pro Spy!  Kompaktní design a mnoho chytrých vlastností dělá ze Spy 
konečně světlo pro každého jezdce. Světlo Spy můžete vzít na noční vyjížďku, nebo ho můžete upevnit  na 
obojek svého psa, když jdete na procházku.
-
BBBcycling.com/accessories/lights/BLS-123

Osvětlí váš život.

Prémiová, světově proslulá značka, jejíž mo-
dely kol vznikají kompletně na našem území 

– od prvotních návrhů konstrukce, geometrie či 
designu až po fi nální montáž. Takový je HEAD, 
přičemž místem vzniku všech jeho modelů je 

severomoravská společnost Novus Bike. Tudíž 
i  modely, jež sedlají úspěšní jezdci bikové for-
mace HEAD PRO TEAM, vznikají kompletně 
na našem území. Maximální profesionalita se tý-
ká jak závodní tváře HEADu, tak kol samotných. 
Stačí si letmo prolistovat katalog 2019 a  šířka 
záběru nás musí nadchnout – ani v tomto ohle-
du cyklistický HEAD jakkoli nezaostává za tím 
lyžařským či tenisovým.

Píšeme-li v  nadpisu o  exkluzivitě, jis-
tě ne náhodou. Karbonové topmodely 
MTB i silniční kolekce jsou nejen pas-
tvou pro oko, ale především technicky 
dokonale zvládnuté stroje s  mnoha 
nezaměnitelnými konstrukčními prvky. 
Podobně zaujmou populární maratonské 
fully řady Adapt Edge ve své zatím poslední 
evoluci a totéž platí o superlehkých hardtailech 
Trenton. V minulých sezónách však HEAD do-
kázal, že umí postavit také schopné fatbiky a pře-
devším elektrokola, včetně těch čistě terénních. 
Jaké jsou hlavní novinky a nejbližší cíle značky 
či samotné společnosti Novus Bike, jakožto pro-
ducenta kol HEAD, na to nám budou odpovídat 

osoby nejpovolanější, tedy Zdeněk Kalužík a Ni-
cole Mrůzková.

Začněme tím, co vás v tento okamžik prav-
děpodobně zaměstnává nejvíce, tedy rozšířením 
výrobních prostor. Kdy by měla být nová hala 
hotova?

Nová hala je již dokončená a také je v tento 
moment už zkolaudována. Tyto nové prostory 

nám umožní navýšení produkce o nějakých 
dvacet až třicet procent.

Na vašich výrobních linkách v sou-
časnosti stále vznikají vedle HEADu 
také modely Sundance? Případně mon-

tujete kola i pro další značky?
Vzhledem k  velkému nárůstu modelů 

značky HEAD se modelová řada Sundance 
musela poněkud „ořezat“, ale byť v menší míře, 
tak kola Sundance stále nabízíme. Montujeme 
samozřejmě také kola pro jiné fi rmy, zde se ale 
jedná především o montáž elektrokol.

Vaši tradiční západoevropští odběratelé jsou 
dlouhodobě zvyklí na špičkovou kvalitu mon-
táže, na níž jste se od počátků zaměřili. V čem 
přesně spočívá?

Kvalita montáže spočívá především v tom, že 
naše kola nejsou montována na klasické montáž-

ní lince, ale na samostatných montážních stoja-
nech. Tudíž je možné zajistit mnohem vyšší dů-
raz na kvalitu a preciznost. 

Cyklistický HEAD neustále expanduje, které 
trhy jsou pro vás v tento okamžik nejdůležitější?

Důležité trhy, na kterých každoročně expan-
dujeme, jsou například Španělsko, Německo, 
Francie, Finsko, Slovinsko, kupodivu také Řecko 
a Ukrajina.

Přibližte nám kolekci 2019, na jaké novinky 
se zákazník může těšit mezi sportovními a zá-
vodními modely?

Především jsme se zaměřili na  karbonové 
modely, které jsme osadili nejnovějšími kom-
ponenty, jako je například Shimano XTR 
1×12. Nadále ale u vyšších modelů sázíme 
na kvalitu značky SRAM! Důležitou infor-
mací je skutečnost, že pro sezónu 2019 jsou 
téměř všechna karbonová kola na  boosto-
vých nábojích. Novinkou pro rok 2019 v ko-
lekci HEAD jsou gravel biky – zde nabízíme dva 
modely řady Picton, jeden na Shimanu a jeden 
na SRAMu.

Ve vašich opavských prostorách vzniká každá 
nová kolekce od A do Z, tedy od prvotních ná-

vrhů designů, nebo využíváte externí designéry?
Co se týče designu kol, tak zde v menší mí-

ře využíváme také externí designéry, ale jinak 
vše ostatní je zcela v naší „opavské režii“. Máme 
u nás ve fi rmě vysoce kvalifi kované produktové 
manažery s dlouholetou zkušeností v cyklistické 
branži, kteří neustále sledují jak technologické, 
tak designové trendy. 

U elektrokol používáte středové motory 
nejdůležitějších značek – od Shimano Steps 

a Bafang až po Continental. Které zásad-
ní novinky nalezneme mezi elektrokoly 
HEAD?

Hlavní novinkou je karbonové ce-
loodpružené kolo MURET na  motoru 
e8000, na tomto stejném motoru v na-

ší nabídce najdete například také e-bike 
Durango. Modely Terni a Terni Lady jsme 

osadili motorem e7000.

Terni Lady? Dámské modely e-biků jsou asi 
úplnou novinkou?

Ano, je to tak, pro tuto sezónu jsme v elekt-

rokolech přidali také speciální modely pro něžné 
pohlaví. Jedná se především o barevné odlišnosti 
těchto modelů, ale i specifi cké komponenty. Na-
víc kombinace tyrkysové s růžovou je v naší ko-
lekci u žen velice oblíbená. 

Čtyři písmena exkluzivity
aneb novinky HEAD 2019

➨
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Dynaplug
Americký výrobce originálních sad na opravy 

defektů u  bezdušových systémů nově 
nabízí zákazníkům sadu AIR KIT, kte-
rá jako jediná svého 
druhu na  světě 
umožňuje opra-
vu a  nahuštění 
bezdušové pneu-
matiky při defektu 
zároveň. Air kit, ale i  jiné sady a  příslušenství 
od  Dynaplug, můžete objednávat prostřednic-
tvím B2B od fi rmy BIKEACTION.

Více na www.bikeaction.cz

Doplňky Craft Glow – nový level 
pasivní bezpečnosti

Bezpečnost je v  dnešním sil-
ničním provozu velké téma. 
Pro posílení té pasivní části 
bezpečnosti přichází Craft 
s  řadou doplňků Glow, dí-
ky kterým bude každý cyk-
lista k nepřehlédnutí. Různé 
neonové provedení doplňků s  re-
fl exními prvky je dobrou vol-
bou pro chvíle se sníženou 
viditelností, ale co může 
být víc? Jsou to celorefl exní 
doplňky! Řada zahrnuje ná-
vleky na tretry, prstové a tří-
prsté rukavice. Samozřejmě si 
zachovávají funkčnost, ergonomii 
a kvalitu, kterou zákazníci znají ze zbytku kolek-
ce funkčního oblečení Craft.

www.craft.cz

Haibike Xduro Flyon 2019
Skvělá, nekompromisní kola do  každého te-

rénu. Nová generace karbonových kol Haibike 
Xduro s  označením Flyon jsou výrazným kro-
kem vpřed ve světě elektrokol díky inovativním 

technologiím. Plně in-
tegrovaný akumulátor 
s  kapacitou 630 
Wh, Haibike 
TQ motor 
s  krouticím 
momentem až 
120 Nm, barev-
ným inteligentním displejem, intuitivním ovlá-
dáním, Haibike eConnect 2.0 GPS modulem, 
MRS systémem, skvělou výbavou a s neskutečně 
originálním designem. Kola, o  kterých se bude 
v roce 2019 hodně mluvit.

www.haibike.com

Amulet Start Air
AMULET představuje svůj nový oblíbený 

model horského kola 29" START AIR s vylep-
šenou cenou 16 999 Kč. 
Model pro rok 2019 se 
pyšní novou lepší 
výbavou pohonu 
Shimano Acera 
3×8, hydraulic-
kými brzdami 
Shimano M200 
a  vzduchovou vidlicí SR Suntour XCR Air se 
zamykáním z  řídítek, která zaručuje pohodlí 
a bezpečnost jezdce. START AIR se také nabízí 
v  krásné dámské verzi COOL CAT s  růžovým 
rámem. Nové modely budou k dispozici během 
února 2019.

Více informací získáte na webových stránkách 
www.amulet.cz

V nabídce máte třeba i zmíněný karbo-
nový celoodpružený e-bike Muret, tedy špičkový 
full s pohonem Steps E8000. Je to okrajová zále-
žitost, nebo skutečně rapidně přibývá uživatelů 
takto luxusních elektrokol?

Uživatelů karbonových elektrokol každoročně 
přibývá, už se vůbec nejedná jen o okrajovou zá-
ležitost. Lidé čím dál více zjišťují, že se na elektro-
kole dá i pořádně zamakat a ne se nechat jen „vézt 
elektromotorem“...

O HEADu je slyšet také díky vašemu profe-
sionálnímu MTB týmu, jaké cíle máte pro nej-
bližší sezónu?

Chtěli bychom se také v  roce 2019 účastnit 
závodů UCI, ale hlavně se věnovat mládeži, kdy 
máme přímo v  Opavě několik talentovaných 
kluků, kteří se již tuto sezónu účastnili České-
ho poháru. Jejich výsledky byly nad očekávání 
všech. Umístění na 3. místě v týmech mezi Kade-
ty (celkem se účastnilo více než 44 týmů kadetů, 
pozn. red.) na začátku sezóny opravdu čekal asi 
málokdo. Aktuálně náš opavský oddíl čítá více 
než 35 aktivně závodících dětí a juniorů ve věku 
od 9 do 18 let. Celkem máme 125 členů.

Jako producent kol světově proslulé znač-
ky máte jistě srovnání mezi českým a třeba 

německým trhem. Smazávají se postupně rozdí-
ly v požadavcích, nebo je náš domácí trh stále 
v mnoha směrech specifi cký?

Německý a český trh jsou stále ještě v mnoha 
ohledech dost rozdílné, tak to prostě je. Samo-
zřejmě, pozvolna se každoročně rozdíly trošku 

smazávají, ale ne až tak výrazně. Především ale 
přibývá zákazníků vyžadujících opravdu špičkové 
stroje nejvyšší úrovně. V tomto směru se západ-
ním trhům přibližujeme poměrně rychle.

Děkuji za rozhovor.
(kad)

➨
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Penco – fi rma se dá založit i v 66 letech
Nesedíme ani ve velké zasedací místnosti, 

ani honosné kanceláři, spíše menší místnosti, 
kde spolu pracují tři lidé, kteří v současné době 
vedou Penco, jednu z nejstarších českých fi rem 
vyrábějící produkty pro sportovce. Bylo to tak 
vždy? 

Dá se říct, že ano, vždy pro nás byla centrem 
dění především laboratoř a  výroba, tedy místo, 
kde naše nápady převádíme k  životu. Zařízení 
kanceláří a zasedaček byla pro nás spíše nezbytná 
nutnost.

Dobře, vraťme se tedy k počátkům Vaší fi r-
my. Kdo a kdy Vaší fi rmu založil a co jej k tomu 
vedlo?

Z  nás tří, to byl zde přítomný Jirka Sedlá-
ček a můj táta, Mojmír Ranný. Můj táta fi rmu 
s Jirkou zakládal ve věku, kdy už mnozí pomýšlí 
na  důchod, tedy v  66 letech. Tehdy bylo krát-
ce po převratu a  s  Jirkou pracovali na VŠCHT 
na výzkumu biologicky aktivních látek ve výživě 
pacientů a potažmo lidí s vyššími nároky na vý-
živu. Táta byl vždycky koumák-vědec, který svou 
prací žil. Před rokem 1968 pracoval v  Rakoně 
jako šéf vývoje na vývoji detergentů a stál za vzni-
kem i známého přípravku na nádobí JAR. Nový 
saponát pojmenoval spojením počátečních pís-
men příjmení tehdejšího ředitele Rakony Janečka 

a svého příjmení Ranný. Pak tátu v roce 1968 vy-
hodili a on se realizoval v Praze na VŠCHT. 

Kromě toho, že táta rád míchal svá „oráku-
la“ v  laboratoři, tak byl vášnivým sportovcem. 
I  v  pokročilém věku byli s  mojí mámou členy 
tenisového klubu v Praze na Hamru a pamatuji 
se i na jeho typická zvolání, když 
mě na kole v 77 km/h předjížděl: 
„na co to sakra jedeš? Já na 3-3“. 
(myslel tím převod a  mně bylo 
tehdy 26 let, byla jsem poslední 
z  jeho šesti dětí. Jo, táta byl ne-
zmar. Práce ho neskutečně bavila. 
Vše, co v  laborce vymyslel, pak 
na sobě, svých spolupracovnících 
nebo i  na  nás dětech a  mámě 
zkoušel. Dokonce nám i  odebí-
ral krev. Pak to teprve vyzkoušel 
na spřízněných sportovcích, větši-
nou atletech a cyklistech a až pak 
se výrobek pustil dál do světa. 

Tátu měli všichni strašně rádi. 
Patřil ještě do  staré školy. Tedy 
na  prvním místě zákazník a  za-
městnanec, pak teprve on. Mys-
lím, že Jirka Sedláček je ze „stejné-
ho vrhu“. Také ctí stejné hodnoty. 
Po tátovi převzal vedení fi rmy, ale 
stále je hlavně machr na technolo-
gii a výběr surovin. Dana Petříko-
vá je zase náš guru přes vývoj, chutě, barvy, aby se 
nic nerozsadilo, a aby to samozřejmě fungovalo. 

Penco si získalo na renomé především v 90. 
letech a pak na přelomu tisíciletí. Čím jste si zá-
kazníky ve sportovní branži získali?

V  90. letech nebyla tak velká konkurence, 
kromě dovozových značek jsme takřka neměli 
konkurenci. Naše výrobky měly tu výhodu, že 
na  svou dobu byly velmi pokrokové. Složením 
si nezadaly s  top světovými značkami a  cenově 
byly pro české sportovce dostupné. Velkou práci 
také odvedl náš dlouholetý spolupracovník Mirek 
Buňka, který tehdy s našimi výrobky objel snad 

všechny cykloobchody a závody, a hlavně sám byl 
cyklistou a  trenérem, takže uměl Penco „prodat 
i  s  chlupama“, tedy i  s  patřičným komentářem 
a  radou. Pak přišla doba velkých sportovních 
a  síťových obchodů a nakonec i  e-shopů. S  tím 
i  změna strategie a  přístupu k  zákazníkovi. To, 

co pro nás kdysi bylo výhodou, tedy především 
osobní přístup k  zákazníkovi a  špičková kvalita 
výrobků, už na trhu nehrálo takovou roli. Hlav-
ním artiklem se stala cena a vizuál výrobku, pak 
až kolikrát kvalita. Obchod tehdy převzala má 
starší sestra Zuzka. A mohu říct, že lepší obchod-
nici neznám. Bohužel tehdy pro Penco, život ji 
zavál dál a  ona nyní vede svou úspěšnou fi rmu 
na poli zdravotnických prostředků. 

Proto Penco na čas zmizelo z očí zákazníků?
Ano i  ne. V  té době bohužel táta, jeden ze 

dvou společníků, zemřel a  určitou dobu se ne-
vědělo, co bude s Pencem dál. Dokonce to jednu 

dobu vypadalo, že jej celé odkoupí jeden z mno-
ha investorů, kteří o fi rmu měli zájem. Myslím, 
že to pro všechny z nás byla dobrá škola, která 
nám pomohla uvědomit si, o  co nám ve  fi rmě 
vlastně jde. A  nyní jsme velmi rádi, že k  tomu 
nedošlo.

Čím se liší Penco od jiných 
značek na českém trhu?

To je těžká otázka. Jednoduché 
by bylo říct zaběhlým klišé – svou 
kvalitou. Ale je nám jasné, že je 
na  českém trhu i  pár jiných mi-
nimálně stejně kvalitních značek, 
tedy myslím tím složením svých 
výrobků. Každopádně si s určitostí 
troufám říct, že jsme jedna z mála 
značek u nás na trhu, která má své 
vývojové oddělení a výrobu. 

Dnes je bohužel trendem tzv. 
zakázková výroba, tedy že si u vý-
robní fi rmy zadá jakýkoliv více či 
méně šikovný markeťák výrobu 1 
až 2 šarží proteinu či jiného tren-
dy výrobku. Takovými fi rmami 
„z  obýváků“ je dnes zaplavený 
celý internet a  zákazník, pokud 
se orientuje jen dle ceny a líbivé-
ho obalu, tak je mnohdy nemile 
překvapen. I my jsme nabízeli za-

kázkovou výrobu, ale po mnoha špatných zkuše-
nostech máme nyní jen tři dlouholeté partnery, 
se kterými na této bázi spolupracujeme. U nich 
s jistotou víme, že svým výrobkům v naší branži 
ostudu nikdy neudělají. 

Kde Penco dnes mohou zákazníci koupit 
a jaké plány do budoucna máte?

Je nám zcela jasné, že internet dnes vládne 
světu, i tomu obchodnímu. Takže se snažíme být 
na všech velkých e-shopech zaměřených na cyk-
listiku, například Koloshop, Kupkolo.cz, Cyk-
loHelios, CykloŠvec, sport obecně - Fitness.cz, 

Pokračování na str. 5 
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Leader Fox 2019
Nejen v rytmu elektrokol

Značka Leader Fox patří k největším domácím 
producentům jízdních kol a šířka jejího zábě-

ru je nejvíce patrná v segmentu e-biků. Českobu-
dějovický výrobce byl ostatně jedním z prvních, 
kdo se u nás právě na elektrokola začal výrazněji 
orientovat. Kolekce 2019, kterou si na následují-
cích řádcích představíme, čítá více než devadesát 
modelů kol, přičemž dvacítka z nich představuje 
elektrokola se středovým motorem a téměř stej-
ný počet sází na  zadní nábojový motor. Během 

prezentací nové kolekce jsme ale měli možnost 
shlédnout třeba i  zajímavý prototyp silničního 
elektrokola s unikátním integrovaným středovým 
pohonem Fazua. Novinek je ovšem daleko více, 
a to i mezi standardními koly bez elektropohonu. 
Velkou pozornost přitahovala především dvojice 

nových 29" celoodpružených biků 
Trion a  Harper, kdy dostupnější 
z nich již prošel ve fázi prototypu 
praktickým testem našeho part-
nerského časopisu Cykloservis 
(vydání č. 19/2018).

Společnost Bohemia Bike, ja-
kožto producent kol Leader Fox, 
klade velký důraz na detaily, a  to 
díky vlastní montáži a  současně 
také lakovně. V  moderních pro-
storách na kraji Budějovic probíhá 
vše – od prvotního nákresu desig-
nu kola až po  jeho lakování a fi -
nální montáž. Za  dvaadvacet let 

své existence se Leader Fox vyprofi loval ve značku 
snoubící kvalitu s příznivými cenami, což je ne-
jen pro české zákazníky i nadále důležitý aspekt 
při výběru kola či elektrokola. Přesuňme se ale již 
ke kolekci 2019.

Full suspension
Dvojice nových devětadvacít-

kových fullů vsadila na  totožný 
rámový základ se čtyřčepovou 
koncepcí. Luxusnější Harper s ce-
novkou 34 990 korun využívá 
osazení Shimano Deore a dálkový 
lockout obou pružících jedno-
tek Manitou, dostupnější Trion 
za 27 990 korun spoléhá na kom-
pletní sadu Alivio kombinovanou 
rovněž s  jednotkami Manitou, 
byť „pouze“ s předním lockoutem 

na řídítkách. Zásadní z hlediska zájmu zákazníků 
zde bude nejen fantastická torzní tuhost rámu 
a  optimální průběh pružení, ale také povedené 
designy. Ostatně výsledek testu časopisu Cyklo-
servis je jistě důkazem, že se Leader Fox se svými 
novými celoodpruženými modely vydal správ-
ným směrem a  120mm zdvih na  obou osách 
ve  spojení s  příjemnou geometrií budou ideál-

ními společníky jak pro hobby jezdce a  ma-
ratonce, tak pro postupné posouvání 

dovedností na singletracích.

Hardtaily na mnoho 
způsobů

Pevným bikům i  v  kolekci 
2019 vévodí 29" model Empo-
ria, s kompletní sadou Shimano 

SLX, vidlicí Manitou Machette 
a cenovkou 29 990 korun. Chce-

te-li rychlý XC bike s  luxusně fun-
gujícím osazením, jste na  správné adrese. 

Na identický rám ze slitiny 6061, s lehce prohnu-
tou horní trubkou a typickým tva-
rem zadních patek, spoléhá také 
devětadvacítka Trap s  lehkou 
vzduchovou vidlicí RST 
F1, kompletní sadou Deo-
re a  cenou 24 990 korun. 
Na velmi podobný rámový 
základ sází rovněž cenově 
dostupné 29" hardtaily Ze-
ro, Sonora či Esent.

Přesuneme-li se k  průmě-
ru 27,5", najdeme zde prakticky 
identické modely s  výše popsanou kolekcí 
devětadvacítek, a to jak z hlediska názvů modelů, 
tak i maloobchodních cen. To se nám hodně líbí, 
neboť nabídka téže alternativy, pouze s menšími 
koly, bude pro mnoho jezdců výhodou, a  ne-

musíme se bavit jen o  těch s  menší postavou. 
Další alternativy výběru pak tvoří různé barevné 
či designové modifi kace mnoha modelů, což se 
týká nejen sportovních hardtailů, ale také kroso-
vých, cestovních nebo dětských kol Leader Fox. 
Základní biky s pevným rámem pak logicky sází 
na průměr 26", který nejdeme u modelu Factor 

nebo u oblíbených MXC v pánské i dámské va-
riantě.

Cross = Šumava a spol.
Když se řekne krosový model Leader Fox, 

automaticky se nám vybaví bestseller nazvaný 
Šumava. Jihočeská značka má ve  své nabídce 
ale i  luxusnější krosy, jmenovitě třeba Paradox 
s komponenty Shimano Deore/SLX, dále Point 
nebo State. Většina zástupců krosové série je 
v nabídce vždy v pánském i dámském provedení, 
což platí od patnáctitisícové hladiny níže, navíc 
u většiny modelů můžeme opět vybírat ze dvou 

různých barevných variant. Pokud se na skok za-
stavíme u  zmíněného modelu Šumava, tak ten 
bude jistě i nadále bestsellerem, neboť za třináct 
a  půl tisíce nabídne kompletní sadu Shimano 
Alivio, bezvadně pracující vidlici RST Volant 
a promyšlenou skladbu dílů – od sedla Selle Roy-
al až po variabilní představec či kvalitní stojánek. 
To jsou ostatně znaky spojující celou kolekci kro-
sových či „city“ kol.

Leader Fox dětem
Dětská kola začínají největšími čtyřiadvacít-

kami, kde nalezneme celkem sedm modelů. Nej-
výše postavená trojice Capitan Boy, Eager Boy 
a Spider Boy/Girl využívá sadu Shimano Altus, 
v případě verzí Capitan a Eager doplněnou spo-
lehlivými mechanickými kotoučovkami Tektro. 
Následuje čtveřice dvacítek, tedy kategorie sou-
hrnně pojmenovaná BMX 20, ale nenechme se 
zmást označením BMX, ve  všech případech se 
jedná o modely s přehazovačkou. Dále mezi dět-
skými koly nalezneme trojici s  průměrem 18", 
stejně tak trojici s šestnáctkovými koly a totožný 
počet čtrnáctek. Základ tvoří nejmenší dvanáct-

ky, sázející na  nádherné barevné designy, dura-
lové přední cantilever brzdy nebo stylové košíky 
– inu i v případě nejmenších koleček Leader Fox 
klade důraz na propracované detaily.

E-bike
Na konec jsme si nechali elektrokola, tedy tu 

nejpočetnější kategorii. Sázka na plnou integra-
ci baterií u všech modelů se středovými motory 
je doplněna hodně vydařenou grafi kou, záměr-
ně opticky zeštíhlující mohutnost rámu. Vlastní 
lakovna pak dovoluje hrát si s detaily, například 
sjednotit odstín plastových krytů motoru s grafi -
kou rámu a  dalšími komponenty. Konstrukčně 
i  designově jsou všechny modely velmi svébyt-
né, přičemž nejvýše postavené stroje spoléhají 
na osvědčený středový motor Bafang Max Drive 
či Modest s  velmi čistým začleněním do  kon-
strukce rámu. Spokojeni budou také technokra-
té, vyžívající se v nejmodernějších elektronických 
hračkách – použité displeje jsou z hlediska pře-
hlednosti funkcí i  ergonomií naprosto parádní 
a  totéž platí o  jejich nových minimalistických 
variantách umístěných bezprostředně u gripu, te-
dy v nejlepším možném dosahu prstů. Co je však 
nejdůležitější, maximum bylo uděláno nejen pro 
samotný komfort uživatele, ale samozřejmě také 
pro co nejvyšší dojezd – u všech výše postavených 
elektro-biků či elektro-krosů se středovým poho-
nem Bafang Max Drive totiž najdeme 630Wh 
baterii. Vyjma e-MTB topmodelu nazvaného 
Kent se navíc všechny stroje s tímto vynikajícím 
středovým pohonem vejdou pod padesátitisíco-

vou (MOC) cenovou hranici!
Jak již bylo vyřčeno v  úvodu, modelů 

se středovým motorem Bafang Max Drive 
a  Modest v  nabídce nalezneme celkem 

dvacet, a  to jak v  čistě terénním, 
tak i krosovém či cestovním pro-

vedení, tedy i  s  kompletním 
vybavením dlouhými blatní-
ky, nosičem nebo výkonným 
osvětlením. Tatáž šířka nabíd-
ky ovšem platí také u mode-
lů se zadními motory, rovněž 

pocházejícími od  osvědčeného 
Bafangu. Týká se to třeba i prak-

tické, plně vybavené elektro-sklá-
dačky Tiff on a  městských modelů s  nízkým 

nástupem.
Celá kolekce elektrokol Leader Fox je hodně 

propracovaná, ať už se zaměříme na  modely se 
středovými motory a s plnou integrací baterie, či 
ty s polo-integrovaným akumulátorem a motory 
v zadním náboji. V detailech, mezi něž patří třeba 
i konstrukční prvky rámu či provedení vnitřního 
vedení veškeré kabeláže, je jihočeský výrobce vel-
mi silný. A platí to nejen v případě elektrokol, ale 
také u standardních modelů.

Více naleznete na www.leaderfox.cz.
(red)

Kontakt: www.penco.cz

Penco – fi rma se dá založit 
i v 66 letech

PT Servis, Fitsport, Fitham, Sportoobchod.cz, 
Teamstore, pak i menší cyklo a běžecké speciálky. 
Najdete nás i ve sportovní sekci v Globusu nebo 
nově v  Intersportu. Spolupracujeme samozřej-

mě i s týmy. V neposlední řadě je to náš fi remní 
e-shop www.penco.cz. Tam nejdete všech našich 
131 produktů, které máme z 99,7 % vždy skla-
dem. Naši kluci ve skladu vám zboží zašlou tak-
řka obratem s tím, že je máte druhý den u sebe. 
Dodáváme také na Slovensko a Maďarsko.

Co se týče plánů, tak ty samozřejmě máme 
velké. Každý rok přivést na  svět alespoň jeden 
nový výrobek, který má smysl. Nepouštět ven 
všechno, co je zrovna nyní trendy, i když bychom 
to uměli vyrobit. Nadále investovat do  vývoje 
a výrobního zařízení. Bez půjček a dotací, tak jak 
to děláme již 27 let. 

A co přejete své fi rmě? 
Aby naši zákazníci byli s námi minimálně stej-

ně spokojeni tak, jak jsou nyní. Naši zaměstnan-
ci, aby chodili do fi rmy minimálně stále tak rádi, 
jak chodí dnes. Dvě třetiny fi rmy tvoří zaměst-
nanci, kteří u nás pracují 15 až 20 let. A také aby 
to bavilo i nás, protože víme, že jen pokud děláte 
to, co vás baví, tak to můžete dělat dobře. 

A pak být našim zákazníkům blíže, než jsme 
dnes. Tedy účastnit se více závodů, ať už se stán-
kem nebo alespoň s našimi produkty, a pak nabí-
zet naše produkty ve více kamenných cyklopro-
dejnách. 

Děkuji za rozhovor.

Za Penco s námi hovořila Veronika Reade, (dce-
ra jednoho ze zakladatelů fi rmy), která nyní ve fi r-
mě pracuje v oddělení obchodu a marketingu. 

(red)

Dokončení ze str. 4 
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34R BMX Co. BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
34R BMX Co. BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
3F 3F Vision s.r.o. www.3fvision.com
3T FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
4Race Helios Race s.r.o. www.4race.cz
8FUN DaJ Sport www.daj.cz
8FUN BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
8FUN BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
ABUS ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Alhonga R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Altima Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Anita Cyklospeciality WWW.alpinabike.com
Answer Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Apache DaJ Sport www.daj.cz
Apache BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Apache BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Argon 18 FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Arundel FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Ashima Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Atlantic Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Atlantic R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Author Universe Agency www.author.eu
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
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 BV IMPORT sro www.haven.cz
Barbieri Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Basil JMC Trading s.r.o. jmctrading.cz
BBB Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BBB R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
BBB JMC Trading s.r.o. jmctrading.cz
Beld Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bellelli KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Beto Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Beto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Beto Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BETO R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Bike Hand Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Bikeribbon 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
Blank BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Blank BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Blue Fly Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
BMC switzerland  N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz
Bn‘B Rack Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
BOR - New Ultimate Airoo www.airoo.cz
Bottecchia Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Briko Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Brompton Cyklospeciality www.brompton.cz
Brooks Azub Bike www.azub.cz
Brother R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Burley Azub Bike www.azub.cz
Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Cannondale Aspire Sports www.aspire.eu
CarbonTi FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Cateye Universe Agency www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ceramicspeed FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Ciamillo Airoo www.airoo.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Citadel ABUS CZECH s.r.o. www.abus.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.cz
Clarks BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
cnSpoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Condor R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.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.airoo.cz
Craft Vavrys CZ, s.r.o. www.craft.cz
Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crono BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Crussis Crussis electrobikes www.crussis.cz 
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
CST R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
CST Aspire Sports www.aspire.eu
Cult BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cult BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cycle Clinic Universe Agency www.cycle-clinic.eu
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
Cyclo Tools BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz
Cyklo Star BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
ČZ DaJ Sport www.daj.cz
ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

D
DDK Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
DDK R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
De Rosa  N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz
Deda Elementi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Dedatre Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Delfi Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Delfi R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Devron Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
DHS Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
Dirt Wash DaJ Sport www.daj.cz
Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Dirt Wash BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Driven Helios Race s.r.o. www.driven.cz
DSI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

E
Early Rider Cyklospeciality WWW.early-rider.cz
Eddy Merckx Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Eddy Merckx FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Echowell R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Echowell Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz 
Elite Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Elite Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Elite Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Elite R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Elite KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Endzone R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Enervit Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Enervit Vitar Sport s.r.o. www.enervit.cz
Enervit BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Enervit Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Enve FC bike Import s.r.o. www.fcimport.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
Everstar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Everstar R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
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.schindler.cz

F
Fabric Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Fabric Aspire Sports www.aspire.eu
Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Feimin R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Felt JMC Trading s.r.o. jmctrading.cz
Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Ferdus Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Ferdus BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
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velkoobchod www stránky

Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Feva Star FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FLR R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
FLR SHOES BV IMPORT sro www.haven.cz
Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Foss BV IMPORT sro www.haven.cz
Fox Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
FOX racing  N distribution s.r.o. www.foxhead.cz
Freegun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FRM Airoo www.airoo.cz
Frog Bikes Cyklospeciality WWW.frog-bikes.cz

G
Gaadi R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Galaxy R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Gebhardt GTP Gebhardt www.gebhardt.cz
General Bikes Cyklospeciality www.generalbikes.eu/
Gepida KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.cz
Gipiemme BV IMPORT sro www.haven.cz
Giyo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Goldfren Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
GT Bicycles Aspire Sports www.aspire.eu
GUEE Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

H
Haibike Winora-Staiger GmbH www.haibike.com
Hamax DaJ Sport www.daj.cz
Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hamax R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Haven BV IMPORT 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
HED. FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Hota DaJ Sport www.daj.cz
Hota BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hota BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hota R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Hota Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
HQBC Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
HTI Leopard Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
HTP Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Hutchinson KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapack KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hydrapak Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

CH
Chain DaJ Sport www.daj.cz
Chain BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Chain BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Challenge Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Chimpanzee Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Chimpanzee Zookee www.zookee.cz

I
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
inSPORTline Seven Sport, s.r.o. insportline.cz
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Isostar R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Isostar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
ITM KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

J
Jagwire Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Jetblack BV IMPORT sro www.haven.cz

JetBlack Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
JOE´S No-Flats BV IMPORT sro www.haven.cz
JOE´S No-Flats Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
JOE´S No-Flats Zookee www.zookee.cz
Joytech R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz

K
Kaiwei Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kaiwei R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Kask Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
KED Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Kenzel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
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King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC DaJ Sport www.daj.cz
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.knog.cz
Knolly Bikes Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kona bikes  N distribution s.r.o. www.kona.cz
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kovys BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Kovys R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz

Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kross KROSS S.A. www.kross.eu
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz
Kuota Airoo www.airoo.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
Le Grand KROSS S.A. www.legrandbikes.com
Leader Fox Bohemia Bike www.leaderfox.cz
Leader Fox Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Lezyne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Lezyne Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
LFE - Leader Fox 
Energy Bohemia Bike www.leaderfox.cz

LIIX Cyklospeciality www.liix.de
Limar DaJ Sport www.daj.cz
Limar BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Limar BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Lizard Skins Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Logic R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.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
Marin Komersia www.marinbikes.cz
Marwi DaJ Sport www.daj.cz
Marwi BP Lumen Úpice www.bplumen.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
Mavic Aspire Sports www.aspire.eu
Maxbike Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis Aspire Sports www.aspire.eu
Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Met Zookee www.zookee.cz
Mico Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Microclair BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Microlite DaJ Sport www.daj.cz
Mighty Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Mighty Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Miche Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Minoura KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas DaJ Sport www.daj.cz
Mitas Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Mitas BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
MITAS R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Mitas - Elite level Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Mongoose Aspire Sports www.aspire.eu
Montague Cyklospeciality www.montaguebikes.com

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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Mortop Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Motorex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Motorex BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Motorex BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Motorex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Motorex Aspire Sports www.aspire.eu

Moustache Cyklospeciality www.moustache-
elektrokola.cz

MRX R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
MUD Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

M-Wave Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
M-Wave Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Mythiccarbon Airoo www.airoo.cz

N
Nacházel bike 
products Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Nacházel bike 
products Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Nacházel bike 
products Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Nalini Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Nanoprotech Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Neco Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Neox Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Nevi Airoo www.airoo.cz
Nexelo R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Niner Zookee www.zookee.cz
Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
North wave  N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz

Nutcase Cyklospeciality WWW.nutcasehelmets.
com

Nutrend Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Nutrend DaJ Sport www.daj.cz
Nutrend BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Nutrend BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Nutrend Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Nutrend KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

O
ODI DaJ Sport www.daj.cz
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ODI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
OK Baby Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Oko Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Olympia Cycli Bikemarast www.bikemarast.cz
Open FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Orbea Vavrys CZ, s.r.o. www.orbea.cz
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Osprey Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Osprey Aspire Sports www.aspire.eu
Overade Cyklospeciality WWW.overade.com

P
Park Tool DaJ Sport www.daj.cz
Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Pashley Cyklospeciality www.pashley.co.uk/
Pearl Izumi Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pearl Izumi Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Pells Pells www.pells.cz
Penco Penco, s.r.o. www.penco.cz
PENCO R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.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
Petzl R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Pillar Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
POC Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Polar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
Polednik Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Polednik BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Profi l R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Prowheel R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Pure DaJ Sport www.daj.cz
Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Pure BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Q
Qeridoo Schindler spol. s r.o. www.qeridoo.cz
Quarq Aspire Sports www.aspire.eu

R
R&B DaJ Sport www.daj.cz
R&B BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
R&B R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Race Face Zookee www.zookee.cz
Racktime Azub Bike www.azub.cz
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Ralson Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Remerx Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Remerx Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Remerx Remerx www.remerx.cz
Remerx R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridley Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Ritchey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ritchey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Rock Shox Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rock Shox R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
RockShox Aspire Sports www.aspire.eu
Rodi Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Rollei Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Rosti Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Roto Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Roto Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Rotor Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
RSP Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
RST Universe Agency www.rstmtb.cz
Rubena-Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Rudy Project Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

S
Saccon DaJ Sport www.daj.cz
Saccon BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Saccon R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Sahmurai 
S.W.O.R.D. FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz

Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Sarto Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Scud R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Sekura BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sekura BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Selle Italia  N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz
Selle Monte Grappa Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Selle Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Selle SMP Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Sensor Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sensor Zookee www.zookee.cz
SH+ Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Shimano Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Shimano BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Shimano R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Shimano Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwinn Aspire Sports www.aspire.eu
Sigma R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Silva Vavrys CZ, s.r.o. www.silva-outdoor.cz
Simpla R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Sinus Winora-Staiger GmbH www.staiger-fahrrad.de
SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SKS DaJ Sport www.daj.cz
SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SKS Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
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SKS R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.cz
Slime BV IMPORT sro www.haven.cz
Slime Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Smart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Smart R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sonax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Soul Kozak Airoo www.airoo.cz
Spectro BP Lumen Úpice www.bplumen.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 Sport Arsenal www.sportarsenal.cz
Sport Arsenal DaJ Sport www.daj.cz
Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sport Arsenal BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sport Arsenal R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz

Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer  N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz
Sportsbalm FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour DaJ Sport www.daj.cz
SR Suntour BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SR Suntour BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SR Suntour Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
SR Suntour R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
SR Suntour KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sram Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Sram BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sram R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
SRAM Aspire Sports www.aspire.eu
Stella Azurra Airoo www.airoo.cz
Stereo Bikes BP Lumen Úpice www.bplumen.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
Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz
Summit to Eat R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Sundance Novus Bike s.r.o www.sundance-bike.cz
Sunrace Helios Race s.r.o. www.sunrace.cz
SunRinglé Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Supacaz FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Suplest FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Swifty Cyklospeciality www.swiftyscooters.com
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.cz
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

T
Tacx Universe Agency www.tacx.cz
Teasi BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Teasi BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tektro Universe Agency www.author.eu
Tektro R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Tern Azub Bike www.azub.cz
Terry Zookee www.zookee.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
THM FC bike Import s.r.o. www.fcimport.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun DaJ Sport www.daj.cz
Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Time KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tiso Airoo www.airoo.cz
Token components Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Tomac BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tomac BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tonyon R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Topeak Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Topeak Zookee www.zookee.cz
Total BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Total BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Totem Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Tour de France Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Trail Gator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Trailgator Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Trailgator R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Tranz-X Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Trigon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Truvativ Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Truvativ Aspire Sports www.aspire.eu
TSG BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
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TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tubolito Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tufo DaJ Sport www.daj.cz
Tufo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tufo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Tufo R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

U
UFO Plast Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Unior KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Uvex Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Uvex Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Uvex Aspire Sports www.aspire.eu

V
Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vape DaJ Sport www.daj.cz
Vape Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Vape BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vape Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vella Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velo DaJ Sport www.daj.cz
Velo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velobel Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velobel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velobel R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Velofl ex Airoo www.airoo.cz
Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velos R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Velosteel R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
Velotoze KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ventura Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Vitar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vittoria DaJ Sport www.daj.cz
Vittoria Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Vittoria BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Volume DaJ Sport www.daj.cz
Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
VP DaJ Sport www.daj.cz
VP BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
VP BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vredestein Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

W
WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Weber Azub Bike www.azub.cz
Weldtite DaJ Sport www.daj.cz
Weldtite BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Winora Winora-Staiger GmbH www.winora.de

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

Wittkop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wittkop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Woom Bikes Cyklospeciality www.woom-bikes.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz
Wowow BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

X
Xenofi t Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
XLC Winora-Staiger GmbH www.xlc-parts.com
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 R.Bičík- sdruž. Cyklo helios www.cyklohelios.cz
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
Zeray pedals Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Zero Flats Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Zipp Aspire Sports www.aspire.eu
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
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4Ever 2019Domácí značka 4Ever se v  případě nové 
kolekce pro rok 2019 nejvíce zaměřila 

na  top-segment a  pak na  kategorii elektrokol. 
Test prototypu nového špičkového karbonového 
hardtailu Scanner jste již ostatně mohli nedávno 
najít v našem partnerském časopisu Cykloservis, 
novinek je však daleko více napříč celou kolekcí. 
Na následujících řádcích se podíváme na to z na-
šeho pohledu nejdůležitější.

Začneme tím nejlehčím a  nejluxusnějším, 
kompletně inovovaným topmodelem Scanner, 
nabízeným v  pěti variantách. Pomyslný vrchol 
tvoří verze Scanner XTR NZRT, kde posled-

ní čtveřice písmen značí New Zea-
land Racing Team. Novinka spoléhá 
na  1060 gramů vážící rám 
z High Modulus vláken, 
s  boostovými osami 
a  s  charakteristickou 
Flex technologií zad-
ní stavby. Výrobce 
se zaměřil na  kom-
binaci co nejvyšší 
tuhosti se schopností 
absorbovat maximální 
možnou porci otřesů, 
zajištěnou mimo jiné také sedlovkou průměru 
27,2 mm. Výsledek je perfektně funkční, což po-
tvrdil i náš praktický test jednoho z prototypů. 
Nicméně výrobce se snažil přiblížit špičkový zá-
vodní základ také běžným hobby jezdcům, takže 
tentýž rám, jenž je u topmodelu osazen prestižní 
sadou XTR, případně Deore XT, můžeme mít 
i s mnohem dostupnějším SLX.

Druhý v  řadě je karbonový 29" hardtail 
Inexxis, s  typickou, nezaměnitelnou konstrukcí 
rámu. Zde se z hlediska koncepce sice žádné zá-
sadní změny neodehrály, ale i  tak zůstává tento 
lehký a extrémně tuhý hardtail oblíbeným nástro-
jem mnoha amatérských závodníků a náročných 
hobby jezdců. Rám vážící lehce přes jedenáct set 

gramů je zárukou odolnosti a čtveřice nabízených 
verzí zahrnuje modely s „jednoplackou“ i dvou-
převodníky, což platí také u výše prezentovaného 
Scanneru. Možnost volby v  závislosti na  prefe-
renci převodů je příjemná.

Dostáváme se do  střední třídy a  k  lehkým 
duralovým rámům, kde je důležitým přírůstkem 
například devětadvacítkový hardtail Sabathon 
29", spoléhající na konstrukčně velmi čistý rám 

s pevnými osami a  sadu Sram NX / GX Eagle. 
Tento bike je doslova nositelem všech současných 
trendů. Na totožný rám spoléhají také následující 
modely Prodigy 29", Horizzont 29" nebo Ne-
onnfl y 29", ve všech případech s osvědčenou vi-
dlicí Recon a  charakteristickými konstrukčními 
prvky, jež se opakují také u dostupnějších mode-
lů Hazard 29", Fever 29", Frontbee 29", Graffi  ti 
29" nebo Sceleton 29". Jak jste jistě zaznamenali, 
řada názvů je nová a šířka kolekce znamená, že si 
vybere opravdu každý.

Pozvolna se přesouváme k  dámským a  juni-
orským bikům, s nimiž 4Ever slavil úspěchy již 
v  sezóně 2018. Zdaleka nejde jen o  geometrie, 
komponenty nebo adekvátní designy – z  naše-

ho pohledu je zde nejdůležitější koncepce s  co 
možná nejlehčími koly. Právě kola jsou, zvlášť 
u  devětadvacítky, tím nejdůležitějším prvkem 
ovlivňujícím nejen akceleraci, ale i  celkovou 
lehkost jízdy, takže montáž o třídu kvalitnějších 
a  lehčích výpletů byla u  těchto modelů doslova 
trefou do černého. Týká se to jak elitního dám-
ského hardtailu Hazard L 29" vážícího 12,6 kilo, 
tak i řady dalších modelů s písmenem „L“ (Lady) 

v  názvu. Nepřehlédnutelný je mezi novinkami 
třeba model Vanessa L 29", ale nebudeme se zde 
příliš rozepisovat a představení dámské řady pře-
necháme v  blízké budoucnosti raději běžnému 
testu.

Jestliže jsme zmínili v letošním roce úspěšnou 
juniorskou řadu, pak jejím vrcholem je hardtail 
Tallent 29" s hmotností 12,2 kg, s velmi lehký-
mi koly, využívajícími ráfky Mach1 Lightweight 
a  špičkovou kevlarovou verzi plášťů Schwalbe 
Th under Burt. Ostatně totožná kola včetně obu-
tí používají také dva nejvýše postavené dámské 
hardtaily. Dalšími zástupci juniorské řady jsou 
biky Sauron 27,5", případně Hot Shot 26", Hot 
Speed nebo Hot Spot.

Přesuneme-li se ke  krosovým kolům, tak je-
jich vrcholem je Inspeed Disc, což je mimocho-
dem jediný model v celé nabídce 4Everu, který 
používá odlišné provedení grafi ky rámu, kdy 
na spodní trubce nenajdeme obvyklé logo 4E, ale 
namísto něj pouze nápis Inspeed. Takže ideál pro 
někoho, kdo si nepotrpí na  příliš zřetelná loga 
výrobců. Následující modely Credid Disc nebo 
Energy Disc jsou ale opět klasikou se zřetelným 
4E na  spodní trubce, což platí rovněž o  dám-
ských modelech Pulse Disc či Jasmine Disc.

Úplně na  konec jsme si nechali elektrokola, 
která jsou v katalogu 2019 uvedena heslem „No 

limits“. To je vystihující, zvlášť v přípa-
dě čistokrevných terénních e-biků řady 
Ennyx, sázejících na  luxusní středový 

pohon značky Brose a plně inte-
grované baterie. Všechny tři 

varianty modelu Ennyx 
lze mít jak s  29" ko-
ly, tak ve  verzi 27,5 
B+, takže opět mož-
nost volby v  závislosti 
na preferencích.

Následující modely 
elektrokol již využívají 
krosový základ, jedná 

se proto o ideál pro e-cykloturistiku, a to ve všech 
případech s  výkonnými středovými motory Ba-
fang Maxdrive – buďto s plnou integrací u mo-
delů Mercury AL nebo Marianne AL / AC (s vý-
konnou 630Wh baterií), případně s  klasickým 
akumulátorem na spodní trubce u verzí Blueline 
AL / AC nebo Velvetline AL / AC.

To bylo tedy to nejdůležitější z  nabídky kol 
4Ever 2019, přičemž kolekce sází také na rozšíření 
doplňků s vlastním logem, ať už jde o stylové brýle, 
letní i zimní oblečení, případně luxusní multiklíč 
či třeba hustilku pro tlumiče a vidlice. Více najdete 
na www.4ever.cz nebo na www.kolonavzdy.cz. Mi-
mochodem, 4Ever brzy oslaví čtvrt století od svého 
prvního uvedení na trh. (red)

Ačkoliv se řada obchodníků logicky zaměřuje 
hlavně na prodej kol, čísla potvrzují, že pro-

dej cyklistických doplňků či komponentů může 
dělat až padesát procent zisku. Zatímco u kol je 
totiž dost často požadována zákazníkem výrazná 
sleva, u  drobnějšího sortimentu už to zákazník 
tolik neřeší. Mít na obchodě ucelený sortiment 
doplňků a  komponentů od  jednoho výrobce, 
který bude mít neutrální logo schopné splynout 
v podstatě s jakoukoliv značkou kol, je rozhodně 
sázkou na jistotu. Důležitá je ale také šíře daného 
sortimentu, různá kvalitativní úroveň, aby měl 
zákazník možnost výběru dle náročnosti použití 
a především rychlost dodání zboží, protože zákaz-
ník dnes nechce čekat.

Tohle všechno splňuje sortiment značky XLC, 
která vznikla v  roce 2003 a  slaví letos patnáct 
let existence, i když historicky čerpá už více jak 

stoleté zkušenosti. XLC totiž patří pod křídla 
společnosti Accell Group, kde je v  rodině s  tra-
diční značkou Winora a mladší, ovšem díky elek-
trokolům aktuálně asi nejpopulárnější Haibike 
a řadou dalších. Zatímco Winora je tradice, sto 
let zkušeností a aktuálně spíše decentněji oriento-
vaná, Haibike patří k nejprogresivnějším výrob-
cům elektrokol na  trhu. Vzhledem k  zaměření 
na elektrokola bychom mohli tvrdit, že Haibike 

je doslova průkopníkem moderního terénního 
elektrokola jako celku a  v  sériové produkci je 
špičkou v oboru. Všechny zkušenosti z cyklistiky 
se pak scházejí dohromady právě při tvorbě sor-

timentu s  logem XLC, které lze najít od  řetězů 
přes brzdové kotouče až po sedla či nosiče nebo 
světla a pláště. 

Šířka sortimentu s jedním logem, byť rozděle-
ným přívlastky na několik kvalitativních úrovní 
jednotlivých kom-
ponentů, je výhodou 
jak při samostatném 
prodeji zboží, tak při 
kompletaci kola, kdy chce 
zákazník nový stroj kom-
pletně dovybavit osvětlením, 
blatníky, nosičem, případně 
chce vyměnit sedlo či gri-
py nebo řídítka. Neutrální 
logo totiž dokáže přijmout 
širší pole zákazníků než to 
od  konkrétního výrobce 
kola. Podívejme se ale blíže 
na  sortiment XLC, jeho 
rozdělení i  to, co ob-
chodníkům nabízí. 

Samotný vývoj i  vý-

roba jsou zajišťovány ve spolupráci s mezinárod-
ními partnery a  jde vždy o kvalitní a prověřené 
dodavatele, aby byla zaručena stoprocentní kvali-
ta. Prodej funguje prostřednictvím velkoobchodu 
E.Wiener Bike Parts, což je dce-
řiná společnost vlastnické fi rmy 
Accell Group, s více jak stoletým 
působením na  cyklistickém tr-
hu. Veškeré dodávky zboží XLC 
jsou zajišťovány přímo ze skladu 
z Německa prostřednictvím pře-
pravců a  zákazník si může vše 
jednoduše vybrat prostřednic-
tvím B2B shopu. Objednávky 
nejsou limitovány minimálním 
odběrem a  zboží je doručeno 
do  osmačtyřiceti hodin od  ob-
jednání. Na B2B shopu nalezne 
zákazník jednak produkty XLC, 
ale také další díly ze sortimentu 
E.Wiener BikeParts. Samozře-
mě, že kola Haibike či Winora 

mají v  České republice 
již zavedenou síť malo-
obchodních prodejců, 
nicméně záleží na  po-

krytí dané lokality a  případné 
dohodě s  obchodním zástup-
cem o možném odběru. U sor-
timentu XLC neplatí omezení 
pro určitý počet prodejců, tak-
že je dostupný všem zájemcům 
z řad maloobchodníků. Přestože 

jde o německý velkoobchod, 
ceny jsou velice příznivé 

a  konkurenceschopné i  pro 
české podmínky. Zákazník 

dnes navíc vyžaduje kro-
mě kvality a zajímavé ceny 
také přehlednost nabídky 

a určitou kulturu prodeje, což XLC nabízí díky 
jednotnému systému prezentace zboží za pomoci 
profesionálních prodejních displejů. Panely s  lo-
gem XLC, určené pro každou kategorii výrobků 

velice profesionálně a přehledně, 
dokážou vyzdobit interiér pro-
dejny, navíc díky šíři sortimentu 
je na nich vlastně vše, co zákaz-
ník pro jízdu na kole potřebuje. 

V nabídce je kolem dvou ti-
síc produktů XLC, rozdělených 
do  pěti kvalitativních úrovní 
a  osmi samostatných kategorií. 
Základní řada nese jen samot-
né logo XLC a  jde o  produkty 
zaměřené na  rekreační cyklis-
ty, kteří chtějí zajímavý design 
a  kvalitu, ovšem zároveň výraz-
nou cenovou dostupnost. Řada 
XLC Comp se orientuje na spor-
tovnější jezdce, jsou zde použity 
kvalitnější materiály a  je kladen 

důraz na vyšší odolnost a delší životnost produk-
tů. Pro závodníky je tu XLC Pro nabízející nižší 
hmotnost, špičkové parametry a vše je prověřeno 
třeba závodním týmem Haibike Pro Team. Jeli-
kož je dnes cyklistika rozdělená do řady disciplín, 
nechybí ani řada XLC All Mtn, což jsou kompo-
nenty určené pro vyznavače tvrdší jízdy ve stylu 
enduro či trail. Je zde specifi cký design jednot-
livých produktů, vyšší kvalita materiálu a  odol-
nost odpovídající náročnému používání. Naopak 
XLC All Ride jsou komponenty určené nejširší-
mu spektru uživatelů, od  horských přes trekin-
gová až po silniční či městská kola. Zde je vidět 
zaměření především na univerzálnost produktů. 
Pro milovníky asfaltu pak nechybí řada silničních 
komponentů XLC RR, zahrnující třeba silniční 
řídítka či nástavce. 

XLC – i doplňky dělají obrat!

Pokračování na str. 9 
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Jsme cyklistický velkoobchod, fungující na českém 
a slovenském trhu již od roku 1991. V našem portfoliu 

naleznete mnoho zajímavých značek jízdních kol, 
komponentů a cyklo doplňků.

Zákazník je u nás na prvním místě, velmi si zakládáme 
na rychlém jednání, zboží zasíláme obratem, 

naprostou většinu zboží máme ihned skladem!
Více informací naleznete na

www.cyklohelios.cz,
kde se můžete zaregistrovat a ihned nakupovat 

za velkoobchodní ceny!

CYKLO

Kontakt:
Robert Bičík – sdružení CykloHELIOS

Velkoobchod
Havlíčkova 62

295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: 326 77 11 77

E-mail: info@cyklohelios.cz

Kontakt:
www.haibike.com

Obchodní zástupce pro Českou republiku:
Stanislav Štěpánek
telefon: +420 777 651 972
e-mail: Stanislav.Stepanek@winora-group.de

Obchodní zástupce pro Moravskoslezský kraj 
a Slovenskou republiku: 
Vladimír Babčaník
telefon: +420 601 327 270
e-mail: Vladimir.Babcanik@winora-group.de

Široké portfolio CykloŠvec
Písecká společnost CykloŠvec za dva roky osla-

ví třicetileté působení na trhu. Za tuto dobu 
se vyprofi lovala v důležitého hráče zastupujícího 
exkluzivní světové značky, ale současně podpo-
rujícího různé formy závodní cyklistiky – ať už 
jde o vlastní seriál závodů nebo sponzoring kon-
krétních jezdců. Portfolio jihočeského dovozce se 

průběžně rozšiřuje a vedle vlastní značky Galaxy 
se před několika lety objevil Stevens, jeden z nej-
větších německých výrobců. Ke stálicím v nabíd-
ce patří odpružení Fox, dále španělský výrobce 
přileb a obuvi Catlike nebo třeba italská kompo-
nentová klasika Deda. K  tomu si přičtěme vel-
koobchodní zastoupení elektrokol Totem, pláště 
Kenda, řetězy KMC, komponenty a doplňky Ne-
xelo a mohli bychom pokračovat.

Nejen na téma novinek jsme vyzpovídali ma-
jitele společnosti, Karla Švece, a  hlavního pro-
dukt-manažera Jirku Karfíka. Důležitých 
novinek je skutečně hodně. Zmínku 
zaslouží třeba rozšíření o  tradiční 
značku odpružení Marzocchi, 
jíž před pár lety koupil právě 
americký Fox a nyní ji vzkřísil, 
aby pod logem někdejší italské 
ikony představil řadu enduro či 
DH vidlic. Prezentace nových ko-
lekcí se točily také okolo elektrokol, a to 
jak od německého Stevensu, tak i domácí-
ho Totemu. Ale nebudeme zabíhat příliš 
do detailů a raději vyzpovídáme oba výše 
zmíněné pány.

Začněme značkou Stevens. Které inovace či 
konkrétní novinky byste označili za nejdůleži-
tější?

Hamburský výrobce se pro sezonu 2019 hod-
ně věnoval elektrokolům, ale ani sportovní mo-
dely nezůstaly v pozadí. Novinek je mnoho, na-
příklad plná integrace baterie do  rámu. Značka 
nejvíce spolupracuje s dalším německým výrob-
cem, fi rmou Bosch, takže převážná většina elekt-
rokol je vybavena právě jejich motorem a baterií. 
V menšině je japonské Shimano, jiné motorové 
vybavení Stevens nenabízí – sází na nejvyšší kva-
litu a  spolehlivost. Z  nabídky sportovních kol 
vypadly kategorie All mountain a Enduro, zůsta-
ly však v  elektro-provedení. V  celoodpruženém 
segmentu zůstává řada trail a maratonských kol 
Jura, s novým topmodelem na sadě XTR 1×12. 
Také silniční topmodel je nový, úspěšný Izoard 

dostal kotoučového bratříčka s  kompletní 
Ultegrou a mohli bychom pokračovat.

Cyklokrosová sezóna je v plném 
proudu. V „CX“ segmentu najdeme 
i výrazně dostupnější modely než Super 

Prestige, že? 
Super Prestige je náš topmodel, krom 

toho má novou verzi 1×11 s  výbavou Sram 
Force a novou ostře zelenou barevnou variantu, 
nicméně ne každý chce brázdit tratě světového 
poháru, a  tak máme v  nabídce široké portfo-
lio cyklokrosů začínajících alu modelem Tabor 

za necelých 26 tisíc. Vzhledem k výbavě, obutí, 
nosičovým návarkům i geometrii se tato univer-
zální kola dají použít nejen k závodění, ale také 
jako cestovní nebo dnes populární gravel biky. 

V nabídce přibyl dokonce přímo takto koncipo-
vaný bike – model Supreme s blatníky, osvětle-
ním a dynamonábojem.

Které novinky jste si přichystali v nabídce 
Galaxy?

Portfolio značky Galaxy zůstává zachová-
no bez výraznějších změn, v nabídce pokračují 
osvědčené 29" Skylab a 27,5" Pioneer v několika 
variantách výbavy. Vrátilo se několik inovova-
ných crossových modelů a novinkou mezi elek-
trokoly je Spacelab na 29" kolech, se semi-inte-
grovanou baterií a středovým motorem DAPU.

A nějaké změny u autorizovaného ser-
visu značky Fox, v souvislosti s distribucí 
modelů Marzocchi?

Žádné zásadní změny kromě již dříve 
plánovaného rozšíření dílenských prostorů 
nás zřejmě nečekají. Servis Marzocchi 
zajišťujeme od modelového roku 2019, 
což je vlastně FOX, na servisu starších 
modelů se podílí předchozí dovozce, 
se kterým úzce spolupracujeme. Nyní 
napjatě čekáme na dodávku nové elek-
tronické zkoušečky tlumičů od  italské 
fi rmy Andreani do naší dílny. 

Nabízí se otázka, zda nebude Mar-
zocchi pro Fox nežádoucí konkurencí 
ve vlastní stáji?

Po  dvou letech rozmýšlení se FOX 
rozhodl vzkřísit legendu Marzocchi. Dle 
našeho názoru je to krok správným smě-
rem. Značky si vzájemně nekonkurují, 
jedná se spíše o doplnění nabídky v nižší 
cenové kategorii, do budoucna by měla být 
cenová politika Marzocchi ještě více schopná 
konkurovat mainstreamovým značkám, avšak při 
zachování kvality produktů FOX. Vše se vyrábí 

pod jednou střechou za použití stejných techno-
logií jako FOX řady Performance. Enduro a DH 
vidlice v budoucnu jistě doplní i XC a AM mo-
dely a tlumiče, aby byla nabídka kompletní.

Zajišťujete distribuci elektrokol Totem. Ta-
to značka využívá středové pohony Comp s re-
gulací výkonu motoru při změně převodů. Jak 
systém funguje?

Systém tzv. gearsenzorů funguje na  princi-
pu snímačů na  řadicích lankách, které upravují 
(snižují) výkon motoru tak, aby mohlo docházet 
k plynulému a hladkému řazení i  eliminaci ne-
žádoucích zvukově-mechanických projevů, zná-
mých při řazení v plném záběru motoru a nohou. 
Jedná se o  unikátní patentovanou technologii, 
v současné době nabízenou pouze českým výrob-
cem Comp.

Catlike částečně opouští střední třídu obuvi 
a soustředí se na vyšší střední třídu a top-seg-
ment, je to tak?

Přesně tak, španělský výrobce přesunul vý-
robu treter (a nedávno i  přileb, pozn. red.) 

z dálného Východu do Španělska, což se sa-
mozřejmě projevilo na fantastické kvalitě 
zpracování a materiálů, bohužel pochopi-
telně i na vyšších cenách. V nabídce treter 
budou pouze dva modely Whisper Oval, 
vždy silniční a MTB, rozdíl bude v pou-
žité podrážce (karbon nebo nylon) a po-
čtu upínacích koleček BOA. Unikátem 
je ručně šitý silniční top mo del Mixino. 
Nabídku přileb rozšiřují dva nové silnič-
ní modely – top mo del Kilauea a ekono-
mičtější Vent, novinkou je i  spolupráce 
s MIPS. Dobrou zprávou pro zákazníky 
je, že všechny skladové přilby modelové-

ho roku 2018 a starší byly výrazně zlev-
něny a výběr je opravdu veliký, takže si 
pod stromeček můžou nadělit novou 

přilbu za nečekanou cenu.

Děkuji za rozhovor.
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XLC – i doplňky dělají obrat!
Samozřejmě, že sortiment zahrnuje řadu zá-

kladních komponentů, které jsou součástí nabíd-
ky řadu let a bez nichž to nejde v žádném cykli-
stickém obchodě. Cyklistika se ale vyvíjí, takže 
na to reaguje i šíře nabídky a každoročně přibý-
vají produkty reagující na  současnou techniku. 

Aktuální novinky jsou třeba vodítka řetězu pro 
pohony s jednopřevodníkem, ať už s uchycením 
na sedlovou trubku či do ISCG závitů na středo-
vém pouzdře. Pro kotoučové brzdy existuje široká 
paleta náhradních brzdových destiček v organic-
kém provedení či s  karbonovým nosným „ple-
chem“ nebo adaptéry pro montáž třmenů a řada 
náhradních dílů. Řídítka pro horská kola jsou 
nejen v  různých barevných odstínech, ale také 
v  aktuálním průměru 35 mm. A  co se týče šíře 
nabídky představců, výběr průměrů, délek a úh-
lů umožní nastavit posed zákazníkovi doslova 
na míru. S tím souvisí i šíře nabídky sedel napříč 
celým cyklistickým spektrem a vyznavače nároč-
ného bikingu zase nadchne výběr teleskopických 

sedlovek. K  tomu pestrá paleta světel, blatníky 
pro téměř všechny rozměry kol nebo stále širší 
nabídka plášťů či zapletených kol. Bojuje-li ob-
chodník třeba s  internetovým podrážením cen 
řetězů Shimano, může zvolit řetězy XLC, kde jej 
tento „neduh“ určitě trápit nebude a má zaruče-
nou kvalitu i  svoji marži. Úspěšné jsou i dětské 
vozíky za kolo nebo sortiment treter, oblečení či 
přileb. Poměr kvalita/cena je v  tomto segmen-
tu na vynikající úrovni a  lze mít špičkové tretry 
srovnatelné s výrazně dražší konkurencí. V textilu 
pak je sortiment jak pro náročné cyklisty, tak pro 
rekreační uživatele nebo i  pro civilní používání 
a pestrá je třeba i kolekce brýlí, od dětských až 
po  závodní modely. Pokračovat bychom mohli 
sortimentem nářadí, náhradních dílů pro náboje, 
nosiči kol pro převoz na autě, nabídkou brzdo-
vých kotoučů, špalíků, hlavových složení či koší-
ků na bidon. Lepší ale bude navštívit stránky, ne-
bo kontaktovat obchodního zástupce a domluvit 
se na spolupráci.

(red)

Dokončení ze str. 8 
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Maxbike – zaměření na elektrokola
Domácí značka Maxbike se do povědomí zá-

kazníků dostává především možností perso-
nifi kace jednotlivých modelů přesně podle přání 
zákazníka. Díky konfi gurátoru si může zákazník 
navolit různé typy či barvy rámu, modely od-

pružených vidlic nebo komponenty tak, aby měl 
kolo přesně dle svých představ nebo fi nančních 
možností. Kromě široké nabídky horských či 
krosových kol, doplněné o  silniční nebo cyklo-
krosové a  dětské modely, nezapomíná Maxbike 
ani na akutálně nejrychleji se rozvíjející odvětví, 
a to jsou elektrokola. Ať už pro své stávající zá-
kazníky z řad maloobchodníků, tak třeba pro no-
vé zájemce o spolupráci, nabízí kolekci horských, 
krosových a městských elektrokol. 

Čtveřice horských kol je v  provedení jak 
na devětadvacítkových kolech, tak průměru 
27,5 palce, aby nebyl omezen ani zákaz-
ník menšího vzrůstu, jemuž by devě-
tadvacítky mohly být už příliš velké. 
Základní model E-Taal sází na  zadní 
nábojový motor Bafang v  kombinaci 
s  devítirychlostní kazetou a  trojpřevod-
níkem. Odpružená vidlice SR Suntour má 
až nadstandardní délku sloupku, aby měl zá-
kazník komfortní posed, případně si mohl upra-
vit výšku představce a  řídítek přesně dle svých 
požadavků. Asi nejnápadnějším prvkem kola je 
semiintegrovaná 14Ah baterie s články Samsung, 
která dokonale lícuje s profi lovanou spodní trub-

kou, do níž se nasouvá z boku. Díky tomu mají 
všechny horské modely závity pro košík na sed-
lové trubce, což je sice drobný detail, ale u řady 
zákazníků a v konkurenčním prostředí dost důle-
žitý. Elektrokola na rozdíl od zbytku kolekce ne-
umožňují konfi guraci jednotlivých komponentů, 
ale osazení mají přesně specifi kované. Nicméně 
na výběr je samozřejmě velikost rámu, konkrétně 
16,5 nebo 19 palců pro sedmadvacítku a 19 ne-
bo 21 palců pro devětadvacítku. Maloobchodní 

cena modelů E-Taal je pak 32 990 korun. 
O  stupínek výše je model E-Malawi, 

jenž spoléhá na středový pohon Bafang 
Max Drive s  točivým momentem 80 
Nm, stejnou 14Ah baterií s  články 
Samsung a  masivnějším LCD dis-

plejem Bafang. Přední odpružení SR 
Suntour už má vzduchovou pružinu a de-

vítirychlostní kazeta pak disponuje rozsahem 
11-36 zubů, což by mělo v  kombinaci s  osma-
třiceti zuby převodníku nabídnout dostatečný 
rozsah jak pro jízdu po rovině, tak pro strmější 
výjezdy. Stejně jako dostupnější sourozenec dis-
ponuje E-Malawi masivním zadním stojánkem 
v montážních bodech na řetězové vzpěře a spod-

ní trubka pak designem naprosto shodně integ-
ruje baterii, takže opět nechybí závity pro košík. 
Cenově se tento model dostává na maloobchodě 
na  45 990 korun a  je ve  velikostech 16,5 a  19 
palců pro sedmadvacítky a 19 nebo 21 palců pro 

devětadvacítky. Novinkou je pak černo-modré 
a černo-zelené barevné provedení.

Krosová elektrokola mají zatím jediného zá-
stupce v  modelu E-Cross 700 C, jenž využívá 
zadní nábojový motor Bafang. Ten napájí stejně 
jako u horských modelů semiintegrovaná 14Ah 

baterie Phylion a  masivní spodní trubka je zde 
dominantním prvkem celého kola. Kross v tom-
to případě nespoléhá na hydraulické kotoučové 
brzdy jako jeho horští sourozenci, ale jsou zde 
ráfkové V brzdy, komponenty Altus a Acera 3×8 
a přední odpružení SR Suntour. Zajímavá je ur-
čitě cena těsně pod třicet tisíc korun, což 
bývá u  zákazníků poměrně častá hrani-
ce. Rám je pouze v pánském provedení 
a ve dvou velikostech 18 nebo 20 palců.

Městská elektrokola jsou na  domá-
cím trhu vnímána mnohem lépe než 
jejich „bezmotoroví“ předchůdci a  ob-
zvlášť starší generace preferuje tyto modely 
s  nízkým nástupem a  komfortním posedem. 
Přesně tak je koncipován model E-City 700 C, 
tedy cenově příznivé elektrokolo s  dámským rá-
mem na osmadvacítkových kolech za 25 990 ko-
run. Masivní spodní trubka tvoří nápadnou páteř 
celého rámu a veškerá kabeláž od motoru a řídicí 
jednotky vede ukrytá v  zadní nástavbě sedlové 
trubky. Zadní nábojový motor Bafang nese šrou-
bovací sedmikolečko a je napájen 13Ah nosičovou 
baterií Phylion. Jednoduchý displej s indikačními 

diodami kapacity baterie pak nabídne přepínání 
mezi trojicí režimů výkonu motoru. Opět jsou zde 
použity ráfkové V brzdy, nechybí masivní stojánek 
nebo kompletní osvětlení a blatníky. 

Ať už budou elektrokola Maxbike doplněním 
stávajícího sortimentu kol Maxbike na maloob-
chodě, případně jako samostatná značka, platí 
pro ně obdobné obchodní podmínky. K elektro-
kolům Maxbike se samozřejmě dostanou všichni 
obchodní partneři kteří odebírají velkoobchodně 
kola Maxbike a  v  České republice jich je přes 

170. Nové obchodní partnery fi rma sa-
mozřejmě stále hledá, avšak s  ohledem 

ke  stávajícím obchodním partnerům 
k  nim přistupuje individuálně. Marže 
a obratové navýšení vychází z obchod-
ních podmínek, čili se zde započítává 

veškerý velkoobchodní obrat u  spo-
lečnosti Maxbike s. r. o. Dostupnost kol 

bude od poloviny ledna, přičemž cílem je ko-
la expedovat okamžitě po objednávce tak, ať se 

dostanou k zákazníkovi do tří dnů od objednání, 
z toho důvodu tato kola nebude možné konfi gu-
rovat. Více informací pak maloobchodníci získají 
přímo od společnosti Maxbike s.r.o. a jejích ob-
chodních zástupců.

(red)

Kontakt: www.maxbike.cz


