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Joe’s No Flats
Hledáte ideální řešení bezdušových systémů pro 

svůj obchod a  servis? Stejně tak mazání na  řetěz? 
Zkuste léty prověřenou značku Joe’s No Flats, která 
nabízí kompletní sys-
tém obsahující mnoho 
druhů tmelů, šíří pásek, 
ventilků a mazání na ře-
těz. Oproti konkurenci 
nabízí Joe’s univerzální 
konverzní sadu, která 
obsahuje širokou pásku, 
již lze utrhnout na  vá-
mi požadovanou šíři ráfku. Budete moci obsloužit 
zákazníka s  jakýmkoliv kolem, trekingovým i  sjez-
dovým.

K dostání na B2B www.zookee.cz

Cratoni Performance C-Pro
Dokonale aerodynamická závod-

ní helma Cratoni C-Pro ti na trati 
ušetří cenné vteřinky. Revoluční 
konstrukční řešení je orientované 
na  maximální výkon a  dynamiku. 
Pouhých 210 gramů a 15 velkých větra-
cích otvorů udrží tvou hlavu chladnou 
a v dokonalém pohodlí po celou dobu 
jízdy. A navíc ti to v ní bude perfektně slušet. Cena: 
5490 Kč.

 www.cratoni.cz
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Cyklostar Original
CYKLOSTAR ORIGINAL a  nová náhradní 

náplň pro ekonomické doplňování. Nyní CYK-
LOSTAR v  novém 
zajímavém dvouli-
trovém balení. Vý-
hodnější a  zajíma-
vější než současné 
litrové řešení, které dává větší smysl 
a pohodlí ekonomickému a ekologič-
tějšímu doplňování, které je na  čtyři 
náhradní aplikační náplně a  také 
servisní a týmové použití. Ke snadné-
mu opakovanému doplňování 500 ml 
obalu slouží kvalitní šroubovací uzávěr 
s rozprašovačem. MOC 299 Kč (extra car-
bon). Dvoulitrové balení pro produkty EXTRA 
CARBON NEW a také pro novinku letošního roku 
PERFORMANCE & SERVIS.

www.cyklostar.cz

Nové přilby HQBC 2019 
V  průběhu dubna jsme naskladnili novinky 

v přilbách HQBC. Jedná se o model QAMAX, který 
je nabízen v  pěti barvách 
a  dvou velikostech. Je vy-
roben InMold technolo-
gií a stojí MOC 690 Kč. 
Další model s  InMold 
technologií je DUALQ, 
což je přilba v moderním 
designu enduro a  také za velmi 
příznivou cenu 990 Kč. Další nově na-
skladněné modely jsou QINTEC s  InMold tech-
nologií a levnější enduro přilba PEQAS. Na dospělé 
přilby HQBC je ještě zajímavá akce pro obchodníky.

Vše na www.pazak.eu.

Nové sportovní brýle od BBB
S našimi novými BBB sportovními 

brýlemi budete „komandér“ na silni-
ci. Model BSG-61 Commander 
má exkluzivní styl a  je ideální 
pro každého cyklistu. Vyni-
ká pohodlím a  skvěle sedí. 
Tyto brýle dokonale padnou 
každému. Délku postranic lze 
snadno nastavit pomocí inteligent-
ního tříkrokového systému. V  nabídce v  několika 
barvách + navíc ve variantě PH.

Více naleznete na www.jmctrading.cz.
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Penco® SPORT JELLYBAR – 
Ultra energy ovocné želé 

Česká fi rma Penco, výrobce sportovní výživy, 
uvedla v dubnu na  trh novinku mezi energetický-
mi tyčinkami - Penco® SPORT JELLYBAR. Penco® 

SPORT JELLYBAR je ovocné želé pro sportovce 
s  50% obsahem ovoce, s  Palatinosou a  minerály. 
Doporučujeme před a  během výkonu jako skvě-
lou alternativu k  energetickým gelům a  tyčinkám. 
Penco® SPORT JELLYBAR obsahuje navíc uni-
kátní disacharid isomaltulosu (Palatinosu TM) pro 
postupné uvolňování energie během déletrvajících 
sportovních výkonů. Penco® SPORT JELLYBAR 
je obohacen minerálními látkami sodíkem a draslí-
kem, které se při fyzické zátěži ve  větší míře ztrá-
cejí potem. Penco® SPORT JELLYBAR je skvělá 
alternativa k  energy gelům a ocení ji především ti 
sportovci, kterým energetické gely nevyhovují nebo 
hledají další zdroj rychle dostupné energie. Penco® 
SPORT JELLYBAR je bez lepku a je vhodná i pro 
vegany, neobsahuje želatinu.

www.penco.cz

Objevujte nové cesty se sadou 
Discover

Řídítka vyvinuta spe-
ciálně pro potřeby 
Gravel jezdců. Díky 
vyoseným obloukům 
(30° nebo 12°) nabízejí 
stabilitu v  každém terénu. Díky svému kompakt-
ně ergonomickému zpracování snižují pocit únavy 
a umožňují snadné ovládání rukám jakékoliv veli-
kosti. Di2 kompatibilní. Materiál: Al 2014 Šířka: 
12° - 40, 42, 44 cm, 30° - 42, 44 cm.

www.paul-lange.cz
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Dětské cyklosedačky Bobike
Nejprodávanější značka v  Beneluxu. Vynika-

jící kvalita a  úro-
veň bezpečnosti 
za skvělé ceny. Širo-
ký výběr předních 
i  zadních cyklosedaček i  dětských 
helem v  jednoduchém a  elegant-
ním holandském designu. Uni-
verzální použití a snadná instalace. 
Dětské cyklistické sedačky Bobike 
jsou bezpečné a  líbí se. Objedná-
vejte u distributora pro ČR: Citybi-
kes, s.r.o., www.citybikes.cz

Exkluzivní kolekce Craft CTM
Nová řada CTM od  švédského Craftu přináší 

nekompromisní kvalitu, propracovaný střih a  ex-
kluzivní materiály, kterých 
využívají profesionální 
jezdci v  těch nejtěžších 
silničních závodech svě-
ta. Stejně propracovaný 
dres, kraťasy nebo gore-
texovou bundu jako vozí 
závodníci týmu Sunweb si 
mohou dopřát i  cyklisté v  Česku nebo 
na  Slovensku. Dres využívá 6 různých 
typů materiálů pro dosažení optimálního komfor-
tu, funkčnosti a aerodynamiky. Kraťasy využívající 
vložku Infi nity C1 přinášejí jezdci zvýšenou ochra-
nu díky panelům na bocích z extra pevného vlákna 
Dyneema, které snižují následky pádů. V  prodeji 
také v barvách týmu Sunweb.

Více informací na www.craft.cz.
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Novinka - Enervit Maltodextrin 
Fructose

Představujeme vám novinku 
v  podobě vysoce koncentrovaného 
energetického nápoje Enervit Mal-
todextrin Fructose. Optimální kom-
binace maltodextrinu a  fruktózy 
v  kombinaci se specifi ckou stavbou 
maltodextrinu (5 molekul glukózy 
při stejné hustotě nápoje, jako má 1 
molekula glukózy) zajišťuje dodávku maximálního 
množství využitelné energie pro váš organizmus 
během sportu. Enervit Maltodextrin Fructose tak 
nabízí rychlé doplnění energie v největším fyziolo-
gicky možném množství.

www.enervit.cz

Počítač FORCE USB 13
Skvělý bezdrátový 

cyklopočítač nabízí 
fi rma KCK. Bezdrá-
tové provedení, vo-
děodolné nabíjení 
MicroUSB, výdrž 
150h/12h s  pod-
svícením. Počítač má 
velký displej 46×30 mm a  zobra-
zení 5 funkcí. Disponuje indikací 
stavu baterie a nabíjení. Funkce: den-
ní kilometry, celkové kilometry, aktuální rychlost, 
průměrná rychlost, max. rychlost, denní doba jízdy, 
celková doba jízdy, hodiny, auto ON/ OFF funk-
ce, teploměr, km/h (mp/h) jednotky. Doporučená 
MOC 599 Kč s DPH.

www.kckcyklosport.cz

ý Ten správný ARSENAL
pro vaše kolo

Nabízíme široké spektrum 
cyklistických brašen a  nosičů 
na všechny typy kol. Čtveři-
ce produktových řad Lehká 
a  rekreační cykloturistika 
(LRC), Speciální a  náročná 
cykloturistika (LRC), Expediční 
cykloturistika (X) a inovovaná řada na bikepacking 
(W2B) pokryje potřeby běžného cykloturisty, ro-
diny na celodenním výletě, sportovního cyklisty či 
závodníka, sólisty vyrážejícího „na lehko“, nebo na-
opak cestovatele na několikatýdenní expedici.

Více informací na  www.sportarsenal.cz, www.
w2barsenal.cz.

Nové GPS cyklopočítače Garmin
Garmin Edge 530 a  Edge 830 jsou nové cyk-

lopočítače, vhodné pro výkonnostní a  vrcholovou 
cyklistiku. Předností jsou 
kompaktní rozměry, mi-
nimální hmotnost a  širo-
ké možnosti využití pro 
jízdu v  terénu, na  silnici, 
na  cyklistickém trenažé-
ru i  pro záznam jiných 
sportů. Zobrazují podrob-
né mapy, nabízí navigační 
funkce, ovládání i tréninkový deník v češtině, mož-
nost přenášení mezi více koly. Edge 530 má klasické 
ovládání pomocí tlačítek, Edge 830 pomocí doty-
kového displeje. 

Edge 530 - cena 7990 Kč, Edge 830 - cena 
9990 Kč.

www.garmin.cz

Novinky REMERX 
Společnost REMERX čerpá z  dlouhodobých 

zkušeností s  výrobou cyklis-
tických ráfků, zapletených 
kol a  dalšího příslušen-
ství. Ve  spojení s  testo-
vacími jezdci tak vznikají 
zcela unikátní ráfky a za-
pletená kola. Objevte nové 
ráfky a  zapletená kola pro 
XC, enduro, elektrokola nebo silnici.

Více informací získáte na www.remerx.cz.

Cyklošvec, to jsou nejen kola 
Galaxy a Stevens, ale také 
novinky od NEXELO a KMC.

Doplnili jsme nové modely Galaxy Skylab 29“ 
v  různých variantách výbavy, oblíbené 
BMX Spot a  Early Bird 
a  další kola. Průběžně 
doplňujeme také no-
vá kola a  elektrokola 
Stevens a Totem.   

Rozšiřujeme sorti-
ment dílů a  doplňků 
Nexelo – nové compu-
tery, brašny, přilby, napletená kola apod.

Nabízíme řetězy KMC (v novém balení z recyk-
lovatelného ekoplastu) i pro elektrokola a pastorky 
KMC pro pohony Bosch.

Více novinek na www.cyklosvec.cz.
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Stylové helmy Batohy & taškyy

Sedla z pravé kůže

RUČNĚĚ VYRÁBĚĚNO V ANGLII

Sedla z přírodního
kaučuku

 

PRODÁÁVEJTE POOHODLÍ TAKÉ VE SVÉM OBCHODEŠ

Rotor nabízí třináctkuV  sortimentu dovozce kol značky Merida, spo-
lečnosti Merida Czech s.r.o. nejsou pouze ko-

la a  elektrokola této značky, ale také řada doplňků 
s  logem Merida, sedla SMP, případně komponenty 
od španělské značky Rotor. Horkou novinkou v na-
bídce společnosti je třináctirychlostní sada Rotor 
1x13, což je španělská odpověď na  shimanovské 
a sramovské variace na dvanáctirychlostní téma. 

Pro náročné zákazníky tak má prodejce možnost 
přijít s něčím, co je neokoukané, originální a techno-
logicky na špičkové úrovni. Podívejme se ale na znač-
ku Rotor a její produkt trochu blíže. Rotor není žád-
ná neznámá fi rma, která by jen chrlila konstrukční 
výstřelky. Její oválné převodníky nebo kliky s měři-
čem výkonu vozí řada světových týmů, včetně továr-

ního Specialized, takže kdyby to nefungovalo, určitě 
by vozili Sram nebo Shimano, jako na postu řazení. 

Historie značky Rotor se datuje od  roku 1994, 
kdy se potkali její zakladatelé, letecký inženýr a práv-
ník, oba cyklističtí nadšenci, kteří se usmysleli, že bu-
dou dělat věci trochu jinak. Zní to jako klišé, protože 
s tímhle cílem začínala většina fi rem, ale oni se zamě-
řili primárně na překonání mrtvého bodu při šlapání. 
Ať už to byla speciální převodovka BOX na překoná-
ní mrtvého bodu na klice v roce 1998, či rovnou pře-
pákování na klice v roce 2000, které pomáhalo od-
stranit zmíněný mrtvý bod, nebo později převodníky 
Q-Ring, mimochodem úspěšné až do  současnosti, 
vše provázela od  začátku řada dílčích úspěchů, ale 
i neúspěchů, a bylo nutné získat si důvěru zákazníků. 
V Rotoru ale tvrdí, že všechno co dělají, není o nich, 
ale o zákaznících, o cyklistech, protože ze zkušeností 
s cyklistikou a potřeb jezdců vychází všechny jejich 
myšlenky. Když lehce předběhneme třináctkovou sa-
du, jíž se zde chceme věnovat, tak kromě řady klik 
s dutým tříděrovým provedením, představců a pře-
vodníků byla největší „bombou“ silniční sada UNO 
představená v  roce 2015. Jde o  plně hydraulickou 
sadu, tedy hydraulické kotoučové nebo ráfkové brzdy 
(obojí kooperace se značkou Magura) ovládané vlast-
ními dual pákami a hydraulické řazení. A snad právě 
hydraulické řazení nebo vlastní kazeta v hodně ori-
ginálním designu inspirovaly k převedení myšlenky 
hydrauliky i do bikového světa a rovnou s největším 
počtem pastorků na trhu.

Mít o pastorek víc
Rotor se snaží cyklisty přesvědčit, že musí mít 

třináct pastorkůl a má k  tomu řadu pádných argu-
mentů. Tím nejdůležitějším je převodový rozsah, 

argumenty se zbytečně se překrývajícími převody, 
podobný metrový nájezd při jedné otáčce klik na ně-
které převody a řada dalších pro a proti, vše ve snaze 
dozadu nacpat tolik pastorků, kolik jen se jich tam 
vejde. 

Ovšem s tímhle souvisí prostor mezi zadními pat-
kami a provedení ořechu, zeslabení pastorků, zacho-
vání řetězové linky a  řada dalších omezení, s nimiž 
se musí konstruktéři vypořádat. Podívejme se ale 
postupně na jednotlivé komponenty nové sady a zjis-
tíme, že není zase až tak nutné radikálně zasahovat 

do všech parametrů, pokud se tvůr-
ce rozmyslí udělat něco nového, ale 
přitom dostatečně variabilního. 

Třináctkové řazení, a  navíc 
v hydraulice, má miniaturní řadicí 
páčku s vlastní objímkou, případně 
kompatibilní s  objímkou brzdo-
vé páky, vybavenou jedním nebo 
dvěma „pádly“. V případě jednoho 
funguje podobně jako silniční řaze-
ní Sram, tedy delší záběr na pádlo 
řadí nahoru, lehčí a kratší naopak 
dolů. S dvojicí „pádel“ funguje sys-
tém podobně jako standardní řa-
zení Shimano. Díky hydraulice ale 
není v páčce žádná indexace a od-
stupňování převodů, protože tato 
záležitost byla svěřena přehazovač-
ce. Ano, ta má totiž mechanismus, 
kterým lze nastavit, třeba o  kolik 

pastorků naráz lze po stisku páčky přeřadit. Hydrau-
lika samozřejmě nabízí otázku, co v  případě poru-
chy tři milimetry silné hadičky? Na  rozdíl od  brzd 
zde není žádný tlak v hadičce, tedy vyjma momentu 
řazení. Stačí systém odvzdušnit třeba jednou ročně 
a vše funguje. Systém se nepřehřívá jako u brzd, tak-

že nemá žádný rezervoár, který by vyrovnával změnu 
objemu kapaliny. Jakmile dojde k poškození hadičky 
a úniku náplně, lze nastavit přehazovačku manuálně 
na požadovaný převod a pokračovat do cíle. 

Co se týče přehazovačky, tady výrobce použil 
stejnou technologii jako v případě dvanáctkové ver-
ze sady UNO. Technologie je téměř totožná, pře-
hazovačka s  jen minimálně otevřenou konstrukcí 
paralelogramu i  vodítka má jak indexaci převodů, 
tak přepínání pro dvanáct nebo třináct rychlostí. Vy-
chytávka v podobě třecího mechanismu pro napnutí 

řetězu zde nechybí, a originální je i vnitřní strana vo-
dítka s mechanismem pro snazší vyjmutí kola a na-
sazení řetězu.  

Když třináctka, tak tedy třináct pastorků kazety, 
díky čemuž je zde jemnější odstupňování jednotlivých 
převodů. A Rotor navíc použil malý fígl v případě tři-
náctkové kazety a řetězu. Jejich třináctka totiž zachová-
vá stejnou tloušťku a rozteč jednotlivých pastorků jako 
dvanáctková kazeta, takže spolupracuje s  dvanáctko-
vým řetězem, což zajistili lidé od KMC, tedy výrobce 
řetězů. Díky stejné rozteči tak lze použít třináctkovou 

přehazovačku i  na dvanáctkovou kazetu. Rotor totiž 
nabízí hned čtveřici kazet v provedení 1×12 či 1×13 
s  odlišnými parametry pro různé použití.   Aby bylo 
tohle možné, upravili svůj náboj Revolver na třináct-
ku tak, že posunuli přírubu pro dráty u kazety smě-
rem ke středu náboje, aby udělala místo pro třináctý 
pastorek. Dvanáctkové kazety jsou pak kompatibilní 
s běžným Shimano nábojem. Každopádně Rotor má 
největší kazetu 10 –52, která váží 330 gramů a nabí-
zí největší převodový rozsah 520 procent. Kazeta se 
skládá ze šestice větších duralových pastorků vyrobe-
ných jako jeden díl a  sedmičky ocelových pastorků, 
rovněž z jednoho kusu. Obě části jsou navzájem spo-
jeny zezadu osmičkou šroubů a k ořechu se dotahují 
závitovou maticí, stejně jako běžná kazeta, tedy do zá-
vitu na vnitřní straně vnějšího konce ořechu. Výrobce 
ovšem už tady poukazuje na variabilitu, kdy pro sil-
niční sady hodlá měnit zadní díl kazety za jiné verze 
pastorků, tedy s dvanáctkovou roztečí. Teoreticky by 
tak bylo možné vozit na  silnici menší ocelovou část 
stále a přehazovat jen hliníkovou, pokud by měl přijít 
nějaký výlet do  alpských kopců. Jednopřevodníky si 
u nás na silnici zatím své místo hledají a budou se ur-
čitě prosazovat déle. Když jsme zmínili dvanáctkovou 
rozteč třináctkové kazety a nutnou úpravu náboje, pak 
ani zde nejde o nic standardního. Náboj Revolver má 
totiž vlastní systém západek i volnoběhu, jenž vyřadí 
záběr, a vše by mělo snižovat tření při jízdě na volno-
běh. Změna pozice pravé příruby na dráty s přímou 
hlavičkou směrem do  středu náboje by neměla být 
vůči úhlu drátů zase tak dramatická, zvlášť v případě 
boostové rozteče. Ovšem výrobce zde neudává detailní 
informace, takže logicky přece jen dojde k napřímení 
úhlu drátů, což by ale bylo možné částečně redukovat 
excentrickým ráfkem. 

Co se týká hmotnosti celé sady, díky hydraulice je 
systém řazení lehčí než lankové mechanismy, ovšem 
třeba kazeta je zásluhou třináctého pastorku nepatr-
ně těžší než dvanáctková konkurence. Rotor tvrdí, že 
jejich sada UNO je díky hydraulice nejlehčí silniční 
sadou, takže očekávání jsou i v tomto případě velká. 
Cenově by se pak měla třináctková novinka pohy-
bovat na úrovni nejlepších sad konkurence, koncová 
cena by měla být v rozmezí 50 000 –115 000 korun 
a marže pro obchodníka bude stanovena i v závislos-
ti na  případné spolupráci s  dovozcem kol Merida. 
Sada Rotor 1×13 bude samozřejmě dostupná všem 
zájemcům z  řad maloobchodníků, takže je možné 
si domluvit případně nějaké individuální podmín-
ky. Dovozce bude mít skladem i zásobu náhradních 

dílů či jednotlivých komponentů a  v  době vydání 
tohoto čísla Cyklomarketu by již měla být sada skla-
dem. Standardní poskytovaná záruka je 2 roky, ceny 
a  další informace pak zájemci najdou na  stránkách 
http://prodejce.merida-bike.cz.

(už)

Dostupná ve druhém čtvrtletí 2019, jiná než ostatní, hydraulická a navíc 
třináctková. Rotor si k pětadvacetinám od prvního patentu v roce 1994 
nadělil hezký dárek. Navíc v kompletním balení celého pohonu.

Hydraulická páčka má vlastní objímku, ale jako správný 
univerzál je schopna fungovat i na objímce brzdových 
pák konkurence. Dvojice pádel ovládá řazení klasicky 
po shimanovském vzoru, ovšem demontáží menšího 
pádla konvertuje ke stylu silničního řazení Sram.

To je ona, třináctková kazeta 10 –52 v celé své kráse 
nebo spíš jednoduchosti. Šestice největších pastorků 
z tvrzeného duralu, sedmička nejmenších z tvrzené oceli. 
Dobře je vidět odsazení nejmenšího od kraje ořechu.

Detaily systému volnoběžného ořechu náboje Revolver, 
v provedení na standardní kazety i dráty. Záběrové pra-
porky zde nahrazují válečky a ozubená rozeta, která se 
nasouvá na zuby v těle náboje. Vše by mělo na volnoběh 
nabídnout nižší tření. OKO pro kola vašich zákazníků

Anglický výrobce bezdušových tmelů 
OKO, se čtyřicetiletou historií výroby, 
vstoupil na  cyklistickou scénu s  novým 
Magic Milk Hi-Fibre syntetickým tme-
lem, který překonává konkurenční tmely 
prakticky ve všech parametrech. Snadná 
práce pro mechaniky, velka výdrž a  vy-
nikající zacelování děr. Balení od  65 ml 
do pěti litrů. Scott/Sram team na tmel pře-
šel okamžitě po prvních testech.

www.vokolek.cz

Fidlock
Německý výrobce magne-

ticko/mechanických uchyce-
ní FIDLOCK přichystal pro 
své zákazníky spoustu novi-
nek, které by neměly chybět 
na  žádné prodejně s  cyklistic-
kým zbožím. Nově v  nabídce 
naleznete také univerzální držák na  lahev vhodný 
pro použití na elektrokola.

Více na www.bikeaction.cz.



Německá společnost Cratoni je jedním z největších 
světových výrobců cyklistických helem. Za svou 

existenci se stala celosvětovou prémiovou značkou, 
která ovlivňuje trh svými inovativními technologiemi 
a trendy, za což získala mnoho různých ocenění. Veš-
kerý vývoj a inovace této rodinné fi rmy se odráží 
i na jejím sídle v Rudersbergu, které bylo no-
vě vybudováno v  roce 2010 ve  tvaru hledí 
helmy. Cratoni dováží do více než 70 zemí 
světa a podporuje i profesionální týmy. Vý-
hradním dovozcem pro Českou republiku, 
Slovensko a Maďarsko je společnost Schindler, spol. 
s.r.o, která má ve  svém portfoliu i další významné 
značky jako například Lapierre, Ghost, Electra, 
Continental, SKS Germany a  další. Pestrá kolekce 
přileb Cratoni přitom zahrnuje jak cenově dostupné, 
tak špičkové profesionální přilby, tudíž na  obchodě 
pokryje celé zákaznické spektrum, od dětí přes hobby 
nebo rekreační cyklisty, až po  enduristy či XC nebo 
silniční závodníky. Přestože jde o fi rmu s více jak třice-
tiletou působností, patří její přilby stále mezi neokou-

kané a zákazník kromě špičkové kvality ocení i to, že 
nepotká ve stejné přilbě desítky dalších cyklistů.

V  době, kdy Günter Krauter v  Německu zaklá-
dal v  roce 1985 společnost Cratoni, se ještě nedbalo 
na ochranu hlavy při jízdě na kole. Vizionářský podni-

katel však věděl, že ochrana hlavy bude stále důležitější 
a díky inovativním výrobkům a atraktivnímu designu 
si značka našla na trhu své důležité místo a přináší tak 
ochranu hlavy již přes 30 let. Zaměřením Cratoni je 
hlavně cyklistický segment od  městských přileb přes 

silniční a MTB helmy až po modely pro elektrokola. 
Velký důraz se klade také na dětské přilby. 

Podporou profesionálních týmů, jako je např. 
Ghost Factory Racing MTB Team, získává Cratoni 
důležité informace, které využívá při vývoji k neustá-

lému zdokonalování produktů. Poža-
davky na produkty jsou mimořádně 
vysoké. Z  hlediska bezpečnosti, 
optimálního a  skvěle padnoucí-
ho tvaru, perfektního odvětrávání 
a  designu jsou výrobky CRATO-

NI nejmodernější a jsou opakovaně 
oceňovány v  různých mezinárodních 

testech. V tuto chvíli se zaměříme na nejdů-
ležitější modely fi rmy Cratoni a jejich rozdělení. 

LIFESTYLE
V oblasti Lifestyle značka Cratoni nabízí produkty 

s výborným poměrem cena/výkon. Nejoblíbenější mo-
del je C-FLASH (doporučená MOC 2199 Kč), který 
je dostupný ve  čtyřech barevných variantách, včetně 

dámské růžové. Velkou výhodou je ochranná síťka pro-
ti hmyzu a také prostor pro dívčí cop vlasů, což zvyšuje 
komfort při jízdě.

PERFORMANCE
V  této kategorii najdeme to nejlepší, co Cratoni 

nabízí. Helmy, které vozí na tratích Světového poháru 
závodnice týmu Ghost Factory Racing. Jedná se o mo-
del C-PRO (MOC 5499 Kč), vyvinutý pro nejvyšší 
bezpečnost a komfort jezdce pro MTB nebo silniční 
disciplíny. Helma je více hluboká a chrání stoprocent-
ně celý obvod hlavy včetně spánků.  Helmu si můžete 
doladit ve třech barevných variantách a hmotnost činí 
pouhých 210 g. 

ALL-MOUNTAIN
V současné době velmi rozšířená oblast all-moun-

tain si žádá specifi cké helmy. Model Allset (MOC 
2499 Kč), určený pro lesní cesty, singletraily a na endu-

ro tratě je mladší brácha nejvyššího modelu Alltrack 
(MOC 3599 Kč). Ten je díky různým barevným va-
riantám a  skvěle padnoucímu tvaru velmi oblíbený 
mezi enduro jezdci.  Nastavovací štítek, refl exní prvky 
a ochranu zátylku jistě ocení všichni.

CITY/PEDELEC
Tato kategorie je díky rostoucí oblíbenosti elek-

trokol čím dál více žádanou a  také důležitou, proto-
že elektrokola si žádají zvýšenou ochranu z  důvodů 
rychlosti a vyšší hmotnosti. Rovněž ve větších městech 
a na silnicích rapidně roste provoz, proto je důležité se 
chránit. Zde se Cratoni zaměřila na bezpečnost a prak-
tičnost. Mezi nejprodávanější modely patří C-LOOM 
(MOC 2499 Kč), který je díky integrovanému zadní-
mu světlu nepřehlédnutelný, a  řidiči tak díky němu 
cyklistu registrují z větší vzdálenosti. C-LOOM se vy-
rábí ve čtyřech barevných variantách.

KIDS/DĚTSKÉ
Cratoni nasbíralo mnoho ocenění v  testech, ale 

nejvíce ceněné jsou prémiové výsledky testů v katego-
rii dětských helem. Většina zaměstnanců fi rmy Cratoni 
jsou rodiče a ví, jak je bezpečí dětí důležité. Nejvíce ob-
líbené jsou modely MAXSTER PRO (MOC 1199 Kč) 
a  C-MANIAC (MOC 2499 Kč). MAXSTER PRO 
je díky svému tvaru, nastavitelnému štítku a  zadnímu 
osvětlení integrovaném v upínacím systému jedničkou 
v  bezpečnosti. Pro děti, které sedí na  kole poprvé, je 
důležitá ochrana celé hlavy i tváře. Tu najdou u modelu 
C-MANIAC  s  integrovaným chráničem čelisti, který 
chrání při pádu obličej a zuby dítěte. Dětské helmy jsou 
v mnoha krásných barevných provedeních a velikostech.

Kompletní přehled helem Cratoni najdete na strán-
kách www.cratoni.cz.
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Kros na českém trhu
Značka KROSS se úspěš-

ně vrhla i  na  český trh 
elektro kol. Aktuálně 
má ve  svém sortimen-
tu zařazeno více než 
10 modelů převážně 
s  pohonem Shimano Ste-
ps. Předností těchto e-biků je příznivá spotřebitel-
ská cena, kvalitní osazení a  zpracování, orientace 
na středové pohony a dále velmi zajímavé obchodní 
rozpětí pro prodejce.

Kontakt: infocz@kross.eu

Chrániče Teratec
TERATEC je tenký a ultralehký lycrový rukáv 

v celé své délce s certifi kací „CE Level 1“. Vyvinut 
byl ve  spolupráci se sjez-
dovým týmem „Giant“ 
a  navržen se zaměřením 
především pro enduro 
/ all mountain použití. 
Chrániče TERATEC po-
skytují skvělou ochranu 
při zachování pokrokové prodyšnosti materiálu 
a fl exibility pro každodenní použití. Teratec - Knee 
Guards - MOC 1790 Kč, Teratec – Elbow Guards – 
MOC 1540 Kč.

www.levelsportkoncept.cz
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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

BBB od JMC Trading

Kontakt:
JMC Trading s.r.o.
Sadová 151/25, 789 85 Mohelnice
e-mail: info@jmctrading.cz
web: www.jmctrading.cz

Přestože dnes většina cyklistických značek na-
bízí své vlastní doplňky, stále je výhodnější 

mít prodejnu zásobenou sortimentem výrobce či 
značky takzvaně neutrální, kdy lze danými pro-
dukty vybavit kolo jakékoliv značky, aniž by ji to 
nějak „narušovalo“. V případě holandského pro-
ducenta komponentů, doplňků, oblečení nebo 
nářadí BBB je to pak o to lepší, že jeho sortiment 
počítá jak se střední třídou kol, tak s  těmi nej-
lepšími, pro něž třeba testují jeho výrobky jezdci 
na Grand Tours. 

Historii značky začali psát v  roce 1998 ho-
landští závodníci Chris Koppert a Frank Moons, 
z  jejichž nadšení pro cyklistiku začala postupně 
vznikat stále širší kolekce doplňků a  dílů. Ta 
dnes čítá více jak 1500 produktů, designova-
ných v prostorách fi rmy v holandském Leidenu. 
Produkty jsou rozdělené do  čtyřiceti kategorií 
a prodávají se ve více jak čtyřiceti zemích světa, 

přičemž za  dobu své existence posbírala značka 
více jak sto ocenění za design a inovace. Důležitá 
je pro značku zpětná odezva od uživatelů jejich 
produktů, jimž se pak snaží výrobky ještě více 
přizpůsobit. I díky tomu se může držet sloganu 
„Part of your ride“, tedy že je součástí jejich jízdy. 

Na našem trhu zastupuje značku BBB mohel-
nická fi rma JMC Trading s.r.o., jejíž sortiment 
zahrnuje také kola značky Felt či kompletní sorti-
ment brašnářské značky Basil. Letos prošlo sídlo 
fi rmy a  skladovací prostory velkou rekonstrukcí 
a společnost JMC Trading s.r.o. zde svým zákaz-
níkům nabízí celý sortiment značky BBB. Ten 
přitom drží ve  velké míře skladem po  celý rok 

s tím, že se zboží pravidelně jednou za čtyři až šest 
týdnů doplňuje. 

Co se týče spolupráce s maloobchody, produk-
ty BBB patří mezi hodně oblíbené, takže se JMC 
Trading s.r.o. snaží do  jisté míry udržet určitou 
teritoriálnost pro některé odběratele, nicméně síť 
zákazníků produktů BBB určitě není uzavřená, 
takže se lze domluvit na případné spolupráci. Co 
se týče expedice objednávek, pokud obchodník 

odešle objednávku do třinácté hodiny, je mu ex-
pedována ještě tentýž den, což je rovněž důležitý 
aspekt pro mnoho zákazníků. Podívejme se ale 
na to, co zákazníkům BBB nabízí, tedy na jakýsi 
průřez sortimentem. 

Na  stránkách www.jmctrading.cz po  klinutí 
na  odkaz BBBCycling.com naskočí česká verze 
nabídky rozdělené do čtyř hlavních oblastí, tedy 
cyklo oblečení, příslušenství, díly a nářadí, dále 
rozdělených do jednotlivých sekcí podle katego-
rií. U oblečení zaujme nabídka špičkových přileb, 
a  to jak v  „aero“ designu pro silniční, tak trail 
designu pro horskou cyklistiku nebo i  modely 
pro městská či elektrokola. Brýle zahrnují jak 
sportovní, tak profesionální modely, prověřené 
právě jezdci Grand Tours. Nechybí oblečení nebo 
návleky na tretry v provedení do mrazu i do deš-
tě nebo řada doplňků jako čepice, rukavice či 
návleky. Obléknout tedy zákazníka od  hlavy až 
k patě, současně v moderním designu, který ale 

není zbytečně křiklavý, to s BBB není žádný pro-
blém. Navíc lze řadu kousků oblečení odstínově 
sladit třeba i s doplňky či komponenty, kde vždy 
převládá některý z odstínů, takže je možné ladit 
do červena, modra nebo zelena. 

Tím jsme u příslušenství, kde je značka 
hodně silná v  segmentu světel, cyklocom-
puterů, pumpiček nebo zámků či brašniček. 
Nutno podotknout, že ačkoliv je kvalita 

produktů na  vysoké úrovni, ce-
nově se výrobce nesnaží atakovat 
špičkovou konkurenci, naopak se 
drží v  té přijatelné a  prodejnější 
kategorii. Pokud tedy zákazník 
potřebuje dovybavit kolo střední 
nebo nižší střední cenové třídy, 
není to s  příslušenstvím BBB 
problém a  nabídka je opravdu 
široká. Samozřejmostí je zboží 
na blistrech, takže lze vše přehled-
ně vystavit na prodejně na  stěně 
či stojanu. 

Co se týká dílů, tady jedno-
značně musíme vyzdvihnout 

špičková sedla jako Phalanx či Echelon, 
prověřená sedacím ústrojím profesionálů. 
Zákazník má na výběr z několika šířek se-
del, ale kromě závodních a sportovních mo-
delů nechybí ani ty komfortní a rekreační. 
Nabídka gripů pak rovněž cílí na sportovce 
i rekreační jezdce a posed i úchop pak do-
plňuje sortiment sedlovek nebo představců 
a  řídítek v  mnoha provedeních. Pokud je tedy 
potřeba zákazníkovi dokonale naladit posed, roz-
sah délek a  sklonů představců nebo parametrů 
řídítek to vše usnadní. Nabídka pedálů uspokojí 
vyznavače platforem i nášlapných modelů, pestrý 
je sortiment brzdového obložení nebo adaptérů 
a nechybí ani náhradní díly pohonu, tedy řetězy 
a  převodníky. V  dnešních standardech hlavové-
ho a středového složení je to hodně pestré, takže 
i tenhle segment lze vyřešit s BBB. 

Na to všechno je potřeba speciální nářadí, kdy 
dílenského je v nabídce 67 modelů. Lze tak po-

hodlně vybavit dílnu standardním nářadím jako 
jsou stahováky, lisy, nýtovače a další nezbytnosti. 

Když jsme v úvodu zmínili značku Basil, tak 
jen dodejme, že jde o holandského výrobce cykli-
stických brašen a košíků v mnoha rozličných tva-
rech, velikostech a designu. Tradice od roku 1967 
už něco znamená, a pokud máte hodně náročné 
zákazníky právě v tomto segmentu, bude to nej-
spíš Basil, kdo dokáže uspokojit jejich nároky. 

V době velkého rozmachu elektrokol jsou to prá-
vě jejich uživatelé, kdo potřebuje speciální brašny 
či košíky pro přepravu „čehokoliv“. V sortimentu 
od fi rmy JMC Trading s.r.o. je určitě naleznou.



ku otevírá novinka pro sezonu 2019 model BX2 Evo, 
který nabídne objem 10 l rozšířitelný o  1,5 l. Umož-
ňuje nastavení pro danou výšku jezdce posuvným 
zádovým panelem a  systém Adaptive Carrier System 
zajišťuje přesné upevnění batohu na zádech a kompresí 
obsahu uvnitř ve čtyřech směrech. Tudíž je eliminován 
jakýkoliv posun obsahu batohu ze strany na stranu při 
sjezdech apod. Výbavu batohu doplňují perforované 
popruhy pro maximum ventilace, bederní pás s dvěma 
kapsami či integrovaná pláštěnka.

Opačným koncem nabídky je další novinka BX4 
Evo, který s obsahem 30l lze zařadit do kategorie expe-
dičních batohů. Obsahuje stejné technologie jako výše 
zmíněný batoh BX2 Evo, a přidává veliké množství od-
kládacích prostor s celkovým počtem jedenácti kapes. 
Za  zmínku stojí veliká hlavní kapsa, která může být 
v případě potřeby v půli přepažena, a vzniknou tak dvě 
oddělené kapsy, z nichž každá má vlastní vstup. Ideální 

pro převoz mokrých věcí, které tak mohou být odděle-
ny od zbytku obsahu.

Nabídka německé značky Ergon je vskutku široká, 
zahrnuje například i rukavice, vaky na vodu či pomůc-
ky pro správné nastavení posedu.

Kompletní nabídku produktů naleznete na  webu 
zookee.cz nebo kontaktujte naše obchodní zástupce, 
kteří za  Vámi rádi přijedou i  s  ukázkou produktů či 
testovacími sedly.

Německá značka Ergon, která je v České a Sloven-
ské republice distribuována od  roku 2006 svi-

tavskou fi rmou Zookee s.r.o., patří mezi hlavní hráče 
na poli cyklistické ergonomie.

Značka samotná sídlí od  založení v  německém 
městě Koblenz, kde početný tým odborníků z oblastí 
vývoje materiálů, techniků a zdravotníků, společně vy-

tváří produkty, které nám zjednodušují a zpříjemňují 
jízdu na kole.

Mnoho zákazníků při koupi kola kouká na pohodlí 
jednoduchým pohledem, je to sedlo dostatečně měkké 
a rozměrné? Ano, pak mi tedy bude určitě vyhovovat.

Co takhle nabídnout přidanou hodnotu a  udělat 
z koupi kola, a zejména z jízdy samotné zážitek, který 

bude mít značný pozitivní dopad na zdravotní stránku 
používání onoho kola?

Dealeři Ergon mohou mít na  svých prodejnách 
jednoduché analogové či digitální elektronic-

ké lavice, které zákazníkovi během pár vteřin 
změří šíři sedacích kostí a poté lze s ohledem 
na druh kola a posed doporučit správné sed-
lo, které bude předcházet bolestem v  seda-
cích partiích správným rozložením tlaku.

Aktuální nabídka sedel značky Ergon obsa-
huje dámské a pánské silniční modely SR, MTB 

modely SM, turistické ST či modely přímo urče-
né na elektrokola.

Model pro elektrokola SM E-mountain 
je svou konstrukcí určen pro čím dál popu-
lárnější kategorii MTB elektrokol. Kromě 

standartních technologií zohledňující anato-
mii žen a mužů je sedlo ve své zadní části jemně 

zaobleno směrem nahoru. Důvod je jednoduchý, kon-
strukce MTB elektrokol díky motoru značně snížila 
potřebu zvedat se ze sedla při zdolávání strmých kopců 
a zaoblení sedla vzhůru poskytuje značnou oporu zad-
ním partiím při silovém šlapání vsedě.

Kromě široké nabídky sedel se značka Ergon sou-
středí na  problematiku karpálních tunelů, brnění 

rukou a dalších problémů, výrobou kvalitních gripů. 
Nabídka zahrnuje populární řadu GP1 až GP5, pro 
kterou je specifi cká „křídlová“ konstrukce a od modelu 
GP2 s  různou velikostí „rohů“. Gripy jsou vyrobené 
z  kompletně v  Německu navrhnutou speciální zdra-
votní směsí pryže s  minerálním olejem pro zvýšení 
pohodlí a  odolnosti. Pevná hliníková imbus objímka 

integrovaná do gripu umožní jednoduchou instalaci.
Pro vyznavače náročnějších MTB disciplín nabízí 

Ergon gripy řady GS, GE, GA či GD.
Pro jednoduché rozčlenění lze použít pomůcku, 

kdy GS znamená Grip Sport, GE – Grip Enduro, GA 
–Grip All mountain a  GD – Grip Downhill. Každý 
grip z dané řady zohledňuje kategorii zaměření, ke kte-
rému je užíván. Tím pádem gripy GE či GD mají jiné 
tvarování a  jiné rozložení materiálu než GC, jelikož 
při Enduru či sjezdu je tělo většinu času v jiné pozici 
než při klasickém cross-country a  tím pádem držíme 
řídítka odlišným způsobem, pod jiným úhlem a v  ji-
ném terénu. Toto vše je potřeba zohlednit, pokud chce 
výrobce vyrábět kvalitní ergonomické gripy se zdravot-
ním přesahem. Všechny MTB gripy jsou vybaveny im-
busovou objímkou a jsou k dostání v mnoha barvách 
pro jednoduché sladění se zákazníkovým kolem.

Své mnohaleté zkušenosti v oblasti ergonomie vy-
užívá Ergon i při výrobě svých batohů. Nabídka čítá 
několik modelů s velikostmi od 6,5 l až po 30 l. Nabíd-
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Be Force s KCKSpolečnost KCK Cyklosport-Mode s.r.o. zastupuje 
na českém trhu řadu zvučných značek, v krátkosti 

jmenujme třeba kola Wilier, pláště Hutchinson, kom-
ponentovou klasiku ITM, luxusní sedla Prologo, ná-
řadí Unior a mohli bychom pokračovat. V  letošním 
roce pak přivedli na  český trh značky ControlTech, 
Connex, Velotoze, pedály a  tretry Time nebo trena-
žéry Minoura. Zkrátka samá vybraná 
společnost. Portfolio KCK ovšem oslo-
vuje všechny příznivce cyklistiky, a to 
širokou nabídkou své vlastní značky 
Force, jejíž kolekce každým rokem ex-
panduje a  z hlediska poměru kvalita/
výkon jen těžko hledá konkurenci.

Nahlédneme-li trochu do  histo-
rie, pak společnost KCK Cyklosport-
-Mode s.r.o. byla založena v roce 1991, 
celkem brzy tedy oslaví třicetileté pů-
sobení na českém trhu. Před třemi ro-
ky otevřené nové sídlo fi rmy ve Zlíně 
- Otrokovicích je současně centrálním 
skladem, a to v průměru se šesti tisíci 
skladovými položkami (!!!). Logo Force je stále více 
vidět napříč všemi segmenty cyklistiky a  značku již 
dobře znají obchodníci i koncoví uživatelé. Vedle toho 

Force podporuje 
celou řadu profesi-

onálních závodníků 
i celých týmů. My však na následujících řádcích ne-
máme v úmyslu vypisovat sportovní úspěchy, chceme 
se zaměřit na  nejdůležitější novinky kolekce Force 
2019. Pro tento účel jsme vyzpovídali přímo majitele 
společnosti, Dalibora Kmentu a Andreu Kmentovou.

Které hlavní novinky jste si pro sezónu 2019 při-
pravili a co je nosnou částí kolekce Force z hlediska 
prodejů?

Pro každou sezónu se snažíme sor-
timent Force produktů rozšířit, ale 
zároveň i  vylepšit stávající portfolio. 
Nejvíce se rozrůstá segment oblečení, 
kam pravidelně zařazujeme spoustu 
novinek. „Nosnou částí“ Force je prá-
vě oblečení, přilby, brýle, tretry, ale 
i komponenty jako hustilky, nářadí, až 
po funkční celky, jako jsou třeba nová 
středová složení.

Ve vašem sortimentu se objevila 
třeba nová karbonová „kombo“ se-
stava řídítek a představce. Můžeme 
do budoucna očekávat pokračující 

kvalitativní posun Force směrem k luxusním kom-
ponentům?

Určitě ano, jak jsme již zmínili, tak opravdu každý 
rok se snažíme produkty posunovat do-

předu a navyšovat jejich kvalitu. Chce-
me docílit toho, aby každé portfolio 
skupiny zboží bylo nabízeno v základ-

ní, střední, ale i  top třídě. Právě rozší-
ření řady karbonových komponentů nám 

umožňuje získávat další nové zákazníky.

K bestsellerům Force posledních sezón se jistě řa-
dí také tretry, jak složité je uspět právě v cyklistické 
obuvi v tak široké konkurenci?

Uspět je zde velmi složité. Když jsme s  tretrami 
začínali, tak na trhu nebylo tolik dodavatelů, jako je 
nyní. V dnešní době nabízí tretry prakticky každá sil-
ná značka a udržet se na trhu je těžké.  Snažíme se, aby 

naše tretry byly kvalitní a s ohledem na cenu konku-
renceschopné. Pro fungující spolupráci s našimi ob-
chodními partnery je důležité nabídku optimalizovat 
a  adekvátně rozšiřovat. Přestože napří-
klad technologicky pokročilejší obuv 
s karbonovou podrážkou již není 

pro každého běžného uživatele, rozšiřujeme nabídku 
i o tyto modely.

Přesuňme se k vašim dalším značkám. Wilier, 
ITM, Hutchinson, to jsou vážené pojmy především 

ve světě úzkých plášťů. Osloví nabídka těchto značek 
i bikery?

Zde podle nás platí pravidlo, že pokud má zákaz-
ník dobré zkušenosti se značkou na silnici, tak uvítá 
její nabídku i v MTB, gravel a dalších specifi kacích. 
Tedy ve zkratce – pokud jsem s něčím spokojený, tak 
nerozlišuji účel. 

Kolik maloobchodních prodejců značky 
Force dnes na českém trhu najdeme a bude-

-li chtít prodejce nabízet zákazníkům vámi 
zastupované značky, co pro to musí udělat?

Cílem je vytvořit síť prodejců, kdy na-
jdete v každém větším městě prodejnu na-
bízející sortiment Force opravdu v  široké 
míře, kde si zákazník může vybrat tak, aby 

byl spokojený a mohl odejít s kompletní cy-
klovýbavou Force. Spouštíme „mapu prodejen“ 
na  portále www.force.cz, kde se budou zákazní-
kům zobrazovat prodejní místa. Pro komponen-
ty Force je prodejní síť silná a nyní se zaměříme 
na zvyšování kvality nabídky, než zvyšování pro-
dejních míst. Co se týká dalších zastupovaných 

značek, tak zde je situace otevřená a  záleží na  in-
dividuálním jednání s  obchodním partnerem, jeho 
možnostech a lokální pozici.

Pravidelně se prezentujete na prestižních veletr-
zích, včetně německého Eurobiku.

Vzhledem k rostoucím nákladům na výstavu Eu-
robike jsme se rozhodli v letošním roce veletrhu nezú-
častnit jako vystavovatelé. Náklady jsme se rozhodli 
reinvestovat do  meetingu a  prezentace přímo u  nás 
ve  společnosti. Pro zahraničí partnery jsme měli in-
dividuální „předváděčku“ novinek a  podobnou akci 
plánujeme také pro české obchodníky. Myslíme si, že 
se to ukázalo jako efektivnější – atmosféra meetingu 
byla klidnější s kvalitativně lepším výsledkem. 

Děkuji za rozhovor.
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Kontakt: www.zookee.cz

m

CYKLOMARKET – časopis pro obchodníky s velomateriálem ● Vydává PhDr. Miloš Kubánek ● Adresa redakce: Cyklomarket, 
Žirovnická  2389, 106 00 Praha 10, e-mail: cyklo@volny.cz, mobil: 602  314  424 (9–15 hodin ve  všední dny) ● Šéfredaktor: 
PhDr. Miloš Kubánek ● Ředitel redakce: Miloš Kašpar ● Redaktoři: Jan Kadečka, Jiří Uždil ● Grafika: Typostudio Pavel Amler ● 
Distribuce: Časopis je rozesílán zdarma jako bezplatná příloha časopisu Cykloservis na adresy sportovních maloobchodů, velkoobchodů, 
výrobců, distributorů cyklistického zboží ● Registrováno MK ČR ● Evidenční číslo MK ČR E 18474 ● ISSN 1210-700x ● Podávání 
novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, 27. 2. 1998, j.zn. P-938/98 ● Za obsah, kvalitu a pravdivost 
inzerátů ručí inzerent ● Bez souhlasu redakce není možno přebírat jakékoliv materiály z časopisu Cyklomarket.



Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

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
4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
4Race Helios Race s.r.o. www.4race.cz
8FUN BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
8FUN BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
8FUN DaJ Sport www.daj.cz

A
A2Z Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Adriatica Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Aerozine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Alhonga Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Alhonga BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Alhonga Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Alhonga Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Alhonga BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Alhonga DaJ Sport www.daj.cz
Alligator Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Altima Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
American Classic Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Anita Cyklospeciality WWW.alpinabike.com
Answer Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Apache BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Apache 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

Atlantic Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Author Universe Agency www.author.eu
Avid Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
AXA Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
AXA Zookee www.zookee.cz
Axman Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Azub Azub Bike www.azub.cz

B
Bar Fly Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Baradine Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Barbieri BV IMPORT sro www.haven.cz
Barbieri Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Basil JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Basil Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
BBB Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

BBB Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Beld Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
BikeworkX Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
BikeworkX BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
Bobike Citybikes, s.r.o. www.citybikes.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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Brunox KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Burley Azub Bike www.azub.cz
Busch und Müller Azub Bike www.azub.cz

C
Cateye Universe Agency www.cateye.cz
Catlike Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ciclosport Pells www.pells.cz
Clarks BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Clarks BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Clarks DaJ Sport www.daj.cz
cnSpoke Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Condor Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Connex KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Continental BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Continental Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Continental Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Continental BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Controltech KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Conway 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Coxa Carry Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Craft Vavrys CZ, s.r.o. www.craft.cz
Cratoni Schindler spol. s r.o. www.cratoni.cz
Crono BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Crono BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Crono DaJ Sport www.daj.cz
Crops Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
CST Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
CST Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

CST Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Cube Cyklosport RIK s.r.o. www.cube-bikes.cz
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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyclo Tools BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyclo Tools DaJ Sport www.daj.cz
Cyklo Star BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Cyklo Star BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Cyklo Star DaJ Sport www.daj.cz
Cyklostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
CykloStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

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

ČZ BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
ČZ Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
ČZ BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
ČZ DaJ Sport www.daj.cz

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

DDK Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Demolition BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Demolition BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dirt Wash BP Lumen Úpice www.bplumen.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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
DSI BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Dynaplug Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ

E
Early Rider Cyklospeciality WWW.early-rider.cz
Easton Cycling Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
Eddy Merckx Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Effetto Mariposa Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Echowell Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Echowell Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Echowell Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Elite KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Endzone Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Enervit KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Enervit BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ergon Zookee www.zookee.cz
ESI grips Schindler spol. s r.o. www.esigrips.cz
ESI grips Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

ESI grips Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Everstar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
EverStar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Everstar Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Extrawheel Azub Bike www.azub.cz
Exu Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Exustar Schindler spol. s r.o. www.exustar.cz
Exustar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

F
Fabric Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Feedback Sports Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Feimin Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Felt JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
Fenix Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ferdus Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ferdus Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Ferdus BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ferdus Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Ferdus Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Ferdus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ferdus BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ferdus DaJ Sport www.daj.cz
Fidlock Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Fist gloves BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Fist gloves BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
FLR Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

FLR Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

FLR SHOES BV IMPORT sro www.haven.cz

Force Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Force KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Foss BV IMPORT sro www.haven.cz
Foss Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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
Frog Bikes Cyklospeciality WWW.frog-bikes.cz

G

Gaadi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Gaerne Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Galaxy Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

GARMIN Garmin Czech s.r.o. www.garmin.cz
General Bikes Cyklospeciality www.generalbikes.eu/
Gepida KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.cz
Giant Progress Cycle, a. s. www.giant-bicycles.cz
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
GUEE Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

H
Hamax BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hamax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hamax Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Hamax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Hamax BP Daj Hostivice www.bpdaj.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
Hiplok Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Hota BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Hota Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Hota Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

I
Ibera BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ibera BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ibera DaJ Sport www.daj.cz
Infi ni Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Isostar Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Isostar Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

JOE'S No-Flats Zookee www.zookee.cz

Joytech Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

K
K-Edge Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kaiwei Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz

Kaiwei Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Kask Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
KED Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kenda Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Kenda Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Kenzel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kenzel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kettenmax KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Kinetic BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kinetic BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kinetic DaJ Sport www.daj.cz
King Kong BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

King Kong BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
KMC Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

KMC Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

KMC BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
KMC DaJ Sport www.daj.cz
Knog Schindler spol. s r.o. www.knog.cz
Knog Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Knolly Bikes Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kolos Citybikes, s.r.o. www.citybikes.cz
Kona bikes N distribution s.r.o. www.kona.cz
Kool Stop Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kool Stop BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kool Stop BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kool Stop DaJ Sport www.daj.cz
Kovys Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Kovys Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Kovys BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Kovys Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Kovys Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Kovys KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Kovys BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Kovys DaJ Sport www.daj.cz
Kross KROSS S.A. www.kross.eu
Kryptonite Schindler spol. s r.o. www.schindler.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
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 BP Lumen Úpice www.bplumen.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

Logic Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Marwi Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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
Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Maxxis Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Maxxis BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Maxxis Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Maxxis Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Maxxis KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Maxxis BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Menabo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Met Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Met Zookee www.zookee.cz
Mico Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Microclair BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Microclair BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Microlite 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 Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Mitas BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Mitas Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz

MITAS Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Mitas KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Mitas BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Mitas DaJ Sport www.daj.cz
Mitas - Elite level Levelsportkoncept, s.r.o. www.levelsportkoncept.cz
Montague Cyklospeciality www.montaguebikes.com
Monte Grappa Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Moots Zookee www.zookee.cz

6 PŘEHLED F IREM

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

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

CatEye.cz
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Značka Dovozce, výrobce, 

velkoobchod www stránky

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

Moustache Cyklospeciality www.moustache-
elektrokola.cz

Mr. Wolf Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ

MRX Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

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

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

Neco Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Neox Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Nexelo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Nexelo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Niner Zookee www.zookee.cz
Nokon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Northwave N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz

Nutcase Cyklospeciality WWW.nutcasehelmets.
com

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

O
ODI BP Lumen Úpice www.bplumen.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
Orbea Vavrys CZ, s.r.o. www.orbea.cz
Ornate Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ortlieb Azub Bike www.azub.cz
Osprey BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Osprey Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Osprey BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Overade Cyklospeciality WWW.overade.com

P
Panaracer Zookee www.zookee.cz
Park Tool BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Park Tool DaJ Sport www.daj.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 Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

PENCO Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Pendix Citybikes, s.r.o. www.citybikes.cz
Pepi´s Tyre Noodle Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Peruzzo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

Petzl Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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 Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Polednik BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Polednik Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Polednik DaJ Sport www.daj.cz
PowerBar Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Pro Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz

Profi l Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Progress Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prologo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Promax Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Prowheel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Prowheel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Prowheel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Prowheel DaJ Sport www.daj.cz
Pure BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
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 Lumen Úpice www.bplumen.cz
R&B Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

R&B Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

R&B BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
R.S.P. Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Race Face Zookee www.zookee.cz
Racktime Azub Bike www.azub.cz
Ralson Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ravemen BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Ravemen BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Recon Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Red Monkey Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Reelight Citybikes, s.r.o. www.citybikes.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Remerx Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Remerx Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Remerx BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Remerx Remerx www.remerx.cz
Remerx Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Remerx Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Remerx KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Remerx BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Remerx DaJ Sport www.daj.cz
Reverse BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Reverse BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Ribbon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Ridea KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Rocky Mountain Bikeaction WWW.BIKEACTION.CZ
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
RoyalBaby Helios Race s.r.o. www.heliosrace.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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Saccon Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Saccon BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Saccon DaJ Sport www.daj.cz
Salice Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Salomon Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sapim Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sarto Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz

Scud Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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
Sense BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice
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 Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Shimano Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Shimano Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Shimano KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Shimano BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Shocart Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schlumpf Azub Bike www.azub.cz
Schwalbe Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Schwalbe Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Schwalbe BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice

Sigma Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sigma KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Sigma sport Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sigma sport BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sigma sport Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz

Sigma sport Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sigma sport BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sigma sport DaJ Sport www.daj.cz
Silva Vavrys CZ, s.r.o. www.silva-outdoor.cz

Simpla Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

SiS Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Sixtus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SKS Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SKS BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SKS Schindler spol. s r.o. www.sks-germany.cz
SKS Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SKS Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

SKS BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
SKS DaJ Sport www.daj.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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Smart BP Daj Hostivice BP Daj Hostivice
Solestar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
SON nabendynamo Azub Bike www.azub.cz
Sonax Cyklo Profi www.cykloprofi .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, s.r.o. www.sportarsenal.cz
Sport Arsenal BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Sport Arsenal Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Sport Arsenal Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Sportique Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Sportourer N distribution s.r.o. www.ndistribution.cz
SR Suntour Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
SR Suntour BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
SR Suntour Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

SR Suntour Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Sram Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Sram BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Sram DaJ Sport www.daj.cz
Stabilus KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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
Strenght Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Sturmey-Archer Helios Race s.r.o. www.sturmey-archer.cz

Summit to Eat Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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
Super B Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
Super B Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Swifty Cyklospeciality www.swiftyscooters.com
Šroubárna Marek BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Šroubárna Marek BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Šroubárna Marek DaJ Sport www.daj.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 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Tektro Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tern Azub Bike www.azub.cz
Terry Zookee www.zookee.cz
TF2 Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
TF2 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TF2 Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

TF2 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

TF2 BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
TF2 DaJ Sport www.daj.cz
Thule Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Thun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Thun Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Thun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Time KCK Cyklosport www.kckcyklosport.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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

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

Topeak Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.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 Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Tour de France Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Tour de France Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Trailgator Azub Bike www.azub.cz
Trailgator Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Trailgator Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Trailgator Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS 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
TSG BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
TSG BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

Značka Dovozce, výrobce, 
velkoobchod www stránky

Tubolito Schindler spol. s r.o. www.schindler.cz
Tubus Azub Bike www.azub.cz
Tufo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Tufo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Tufo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Tufo KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Tufo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Tufo DaJ Sport www.daj.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

V
Vape Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vape Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Vape BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vape Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vape BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vape DaJ Sport www.daj.cz
Vella Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vella BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vella Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vella BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vella DaJ Sport www.daj.cz
Velo Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velo Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velo Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Velo Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Velo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velo DaJ Sport www.daj.cz
Velobel Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Velobel Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Velobel BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Velobel Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Velobel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Velobel BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Velobel DaJ Sport www.daj.cz
Velogross Pažak, s.r.o. www.pazak.eu

Velos Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Velosteel Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Velosteel KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Velotoze KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Ventura Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ventura Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Vitar KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Vittoria Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Vittoria Lom trading, s.r.o. www.lomtrading.cz
Vittoria BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Vittoria BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Vittoria DaJ Sport www.daj.cz
Volume BMX BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Volume BMX BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz

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

W

WD Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

WD KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz
Weber Azub Bike www.azub.cz
Weldtite BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Weldtite Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Weldtite BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Weldtite DaJ Sport www.daj.cz
Wellgo BP Lumen Úpice www.bplumen.cz

Wellgo Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Wellgo BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wellgo DaJ Sport www.daj.cz
Wilier KCK Cyklosport www.kckcyklosport.cz

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 BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz

X
Xenofi t Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
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 Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Yakkay Citybikes, s.r.o. www.citybikes.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
Zoom Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Zoom Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz

Zoom Robert Bičík - 
CYKLOHELIOS www.cyklohelios.cz

Z R O Z E N A  Z  V Á Š N Ě  A  T E M P E R A M E N T U
www.o r bea . com
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Kontakt:
Cyklosport RIK s.r.o.
Stanovice 8, 360 01 Stanovice
Ič: 29158516, Dič:CZ29158516
www.cube-bikes.cz, cube.bike@seznam.cz
+420 602 147 239

Kola německé značky Cube píší svoji historii už 
od roku 1993, kdy fi rma vyrobila jen 300 kol, 

o dva roky později pak 500 kol a aktuální číslo činí 
skoro tři čtvrtě milionu kol a elektrokol ročně! Přes-
to u nás patří Cube stále mezi neokoukané značky, 
které nepotkáte na každém rohu, a přitom je jejich 

cenová politika velice příznivá a nabídka tak pestrá, 
že si vybere hobík, silniční profík, enduris-
ta, maratonec nebo vyznavač elektrokol. 

Na  našem trhu přitom zastupuje 
tuto značku fi rma Cyklosport RIK 
s.r.o., a  to už od  roku 1994, takže 
letos slaví čtvrt století spolupráce. 
Nejen s koly, ale i se závodní cyklis-
tikou je spojen majitel společnosti 
RIK, několikanásobný mistr ČR 
v  časovce jednotlivců i  v  silničním 
závodě v  kategorii Masters Rado-
slav Krummer, jehož syn Radek je 
rovněž úspěšný závodník, jenž fun-
guje naopak u fi rmy Cube v Němec-
ku. Podívejme se ale blíže na nabídku 
produktů značky Cube a možnosti pří-
padné spolupráce s  fi rmou Cyklosport 
RIK s.r.o.

Při návštěvě českých stránek www.cube-bikes.
cz, kde jsou kontakty na dovozce a základní údaje, 
dojde k přesměrování na ofi ciální stránky výrobce, 
kde jsou kola rozdělená podle jednotlivých katego-
rií. Tou nejpočetnější jsou horské hardtaily nejpro-
dávanější kategorie Competition, kde vedou cenově 
dostupnější i  středně posazené sportovní modely 
Aim, Acid, Analog či Attention. Sportovnější har-
dtaily na  kvalitnějším a  lehčím hliníkovém rámu 

reprezentují modely řady Reaction HPA a o stupí-
nek výš je pak jejich karbonová variace Reaction 
C:62. Cube ale nabízí vyloženě závodní „top“ hard-
taily Elite C:68 či C:62. Cenové rozpětí u hardtai-
lů je opravdu široké a  v  nejprodávanější kategorii 
od dvaceti do třiceti tisíc nabízí řada modelů výraz-

ně lepší osazení než konkurence. Navíc je většina 
modelů na sedmadvacítkových kolech už 

od 14“ do 18“ velikosti rámu, kdežto 
devětadvacítky mají 17“ až 23“ rám. 

Cube přitom nesází na  přehnaně 
dlouhou závodní geometrii u  zá-
kladních a  sportovních hardtailů, 
takže patří k těm komfortnějším, 
byť sportovně střiženým bikům, 
což je v této cenové třídě rovněž 
pro řadu zákazníků důležitý ar-
gument. 

Výkladní skříní jsou be-
zesporu celoodpružené mo-
dely, kde základním 100mm 
zdvihem disponují špičkové 
devětadvacítkové závodní ra-

kety AMS 100 z karbonu C:68. 
Sto dvacet milimetrů mají hliníkové 

devětadvacítkové trailbiky Stereo 120, dostupné 
na rámech 16 – 22 palců. Stereo 140 má karbonový 
rám s hliníkovou zadní stavbou, posazený na sedm-
advacítkách, kdežto verze Stereo 150 už je devěta-
dvacítkou určenou díky přednímu 160mm zdvihu 
i na nejtěžší enduro tratě. Pro freeridery či sjezda-
ře jsou pak modely Hanzz 190 nebo nový sjezďák 
Two15. A pozor, pro dámy jsou zde jak Access verze 
základních hardtailů v hodně zajímavých barevných 

kombinacích, tak stejnojmenné karbonové sporťáky 
či celoodpružené modely Sting se zdvihy 120 nebo 
140 mm. Nutno podotknout, že barevná provede-
ní dámských modelů se hodně odlišují od  toho, 
co je hlavním proudem na trhu a dokáží zaujmout 
na první pohled. 

Podobně jako biky je nabitá kategorie silničních 
kol, kde nechybí aktuálně populární gravel modely 
Nuroad či fi tness kola SL Road. Základní silničky 
pak zastupuje řada Attain HPA na hliníkovém rá-
mu či jejich karbonová verze Attain GTC. Napříč 
kategoriemi Comfort – Enduran-
ce - Race vede řada Agree C:62, 
což jsou silniční kola na aerody-
namicky střiženém karbonovém 
rámu. Závodní špičku pak před-
stavují modely Litening na kar-
bonovém rámu C:68 nebo C:62. 
Opět nechybí designově dokonalé 
dámské modely gravelů Nuroad či 
silniční Axial na hliníkovém nebo dvou 
verzích karbonových rámů. Pokračovat bychom 
mohli kolekcí cyklokrosových modelů Cross Race 
HPA na hliníkovém či Cross Race C:62 na karbo-
novém rámu. Cube má i širokou nabídku trekkin-
gových, krosových nebo městských kol a  nechybí 
ani triatlonové speciály Aerium. Silný je ovšem v ak-
tuálně nejpopulárnější kategorii, a to elektrokolech 
obecně pojmenovaných Hybrid.

U elektrokol Cube sází na pohony Bosch a ne-
chybí zde nic ze současných trendů, tedy integro-
vané baterie a montážní závity pro košík na bidon. 
Celoodpružené ebiky Stereo Hybrid pokrývají zdvi-
hovou třídu 120, 140 i 160 mm, a zatímco dvě vyšší 

hodnoty jsou na  hliníkových rámech, tu nejnižší 
lze mít na  hliníku i  karbonu, navíc v  řadě modi-
fi kací komponentů i  designu. Elektrické hardtaily 
pak rovněž sází na karbon a hliník s pohony Bosch 
a profi lace spodní trubky s  integrovanou baterií je 
jedním slovem dokonalá, dobře pak vypadá i  se-
miintegrované provedení. Navíc se opět nabízí ce-
nové srovnání s konkurencí, kde má Cube výrazně 
navrch. Elektrokola jsou ale i v kategorii silničních 
– modely Agree Hybrid s pohonem Fazua, nebo ces-

tovních modelů a samozřejmě krosů a městských 
kol. 

Přestože se zdá, že počet vyrobených kol 
by musel pokrýt všechny trhy několikaná-
sobně, zájem v západních zemích je tak vel-
ký, že dovozce není v sezóně schopen zajistit 

dobírání všech modelů a  jistotou jsou tedy 
předobjednávky, které mají termín do poloviny 

září. Zájemce o případnou spolupráci a prodej kol 
Cube, kdy nejsou zatím všechny okresy v ČR plně 
vykryté, by neměl váhat. Představení novinek a roz-
jezd předobjednávek totiž proběhne v srpnu. Navíc 
má Cube až extrémně nabitý katalog doplňkového 
sortimentu, který je dostupný rovněž jen prodejcům 
kol Cube. Tady se jedná jak o kompletní doplňky 

na vybavení kola a řadu komponentů, tak výba-
vu pro cyklisty, tedy oblečení, přilby, batohy 

nebo tretry. U  veškerého sortimentu 
jsou pro maloobchodníky hodně 

zajímavé marže, navíc co se týče 
kol bez nějaké hrozby podrážení 
cen z  důvodu nadbytku mode-

lů, to se u Cube rozhodně nestá-
vá. Tady stále platí, že se po  kolech 

a hlavně elektrokolech vždy „rychle zapráší“, a to ne-
jen díky příznivému poměru cena/výkon nebo líbi-
vému designu, ale i fakt, že jde o německou značku, 
je důležitým prodejním argumentem.

Cube, sázka na německou kvalitu
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/BSG-61
rozhled. Vhodné na každou velikost hlavy, díky jedinečnému třístupňovému 
systému nastavení rámečku. Ideální do helmy. Brýle skvěle sedí, nesjíždějí,
zůstávají  stále ve stejné pozici.

-
BBBCYCLING.COM/CZ_CS/BSG-61-COMMANDER

Při vyslovení jména Vavrys se sportovním 
či outdoorovým nadšencům na prvním 

místě jistě vybaví špičkové funkční spodní 
prádlo a cyklistický textil. Za bezmála třicet 
let účinkování na  trhu se společnost z vý-
chodomoravských Luhačovic vyprofi lovala 
v dodavatele vysoce funkčních produktů, ať 

už vlastní značky Vavrys nebo třeba švédské 
klasiky Craft. Vedle toho v jejím portfoliu 
nalezneme mnohé další zastupované značky 
jako třeba Silva, Didriksons1913 a čtenáře 
z  cyklistické branže zaujme široká kolekce 

španělské prémiové značky jízdních kol 
Orbea. Ta o sobě dává v posledních letech 
hodně vědět nejen na světových závodních 
tratích, ale především svými propracovaný-
mi modely prakticky všech myslitelných 
kategorií.

Zpět ale ke  společnosti Vavrys CZ. 
Na našem trhu působí především jako vel-
koobchod dodávající své produkty přibliž-
ně třem stům maloobchodních prodejen 
po celé republice a další asi stovce prodejen 
na  Slovensku, včetně největších sportov-

ních a outdoorových sítí. Nás však zajímá 
především cyklistika, tedy značky Craft 
a  Orbea. Nejen na  téma důležitých novi-
nek zastupovaných značek jsme vyzpovídali 
Petra Vavryse, majitele společnosti a naše-
ho někdejšího reprezentanta 
v orientačním běhu.

Značka Craft je s vaší 
společností doslova pro-
vázána, kdy jste získali její 
zastoupení a kolik má v sou-
časnosti prodejců?

První kusy jsem ofi ciál-
ně dovezl na  podzim 1993. 
Získat zastoupení od  nedů-
věřivých Švédů, zvlášť z kraje 
90. let, co by fi rma o jednom 
a půl člověku, nebylo vůbec 
jednoduché, podařilo se mi to až po tříleté 
intervenci. V současné době máme v České 
a Slovenské republice okolo 400 prodejců. 

V kterých ohledech je podle 
vašeho názoru Craft výjimeč-
ný?

Značka Craft je na trhu 
již více než 40 let a jako vů-
bec první jsme začali pro-
sazovat koncept oblékání 
do  tří na  sebe navazujících 
funkčních vrstev. Důležitý je 
inovativní přístup, kdy jsou 
produkty vyvíjeny v úzké spo-
lupráci s  elitními sportovci 
a  nejlepšími dodavateli materiálů. 
Craft bývá nejčastější volbou vrcholových 
sportovců do  špatných nebo extrémních 
klimatických podmínek, zejména pro 
všechny „potivé“ disciplíny, protože je 
schopný zajistit optimální termoregulaci. 
V  neposlední řadě je výjimečný jak šíří 
sortimentu pokrývající užití od  nejchlad-
nějšího po nejteplejší období, tak nabídkou 
univerzálních modelů. A zmínit musím ta-
ké z mého pohledu vynikající poměr cena/
výkon.

Jaké jsou hlavní novinky kolekce Craft 
jaro/léto 2019?

Bavíme-li se o  cyklo-kategorii, tak tou 
první je řada CTM (Craft Tailored Mo-
tion) určená pro výkonnostní cyklistiku 

a  splňující požadavky i  těch 
nejnáročnějších. Jedná se 
o  kolekci cyklistického out-
fi tu s ergonomickým střihem 
podporujícím ideální pozici 
na  kole. Cyklodres CTM je 
zhotoven ze šesti různých 
typů elastických materiálů 
s  rozdílnými strukturami – 
pro optimální funkčnost, 
komfort a  aerodynamiku. 
Kalhoty využívají antiabra-
zivního materiálu Dyneema 
a  cyklistické stélky nejvyšší 

řady C1. Do CTM patří také cyklobunda 
s  2,5vrstvou membránou  Gore-Tex. Ne-
méně důležitou novinkou je řada Essence 
kombinující nadčasový design s  použitím 

recyklovaných materiálů. Výrob-
ní procesy redukují spotřebu 

vody o 75 %, energie o 39 % 
a  chemikálií o  celých 67 %. 
Na konec bych zmínil úplně 
novou řadu Hale kombi-
nující vysokou technickou 

a  designovou úroveň. 
Jedná se o širokou nabídku 
klasických dresů, cyklokal-
hot a  bund, na  silnici či 

MTB až po trailové obleče-
ní volnějšího střihu.

Přejdeme-li ke značce Orbea, 
jak složité bylo do vašeho zaběhlé-
ho portfolia přibrat jízdní kola?

Bylo to složité zejména ve vzta-
hu k  výrobci, protože věděl, že 
v této oblasti nemáme mnoho zku-
šeností. Nabídli jsme však velmi 
specifi cký a neobvyklý přístup k pro-
deji i marketingu značky poplatný naší fi -
remní fi lozofi i, spočívající zejména ve snaze 

z každé námi zastupované značky vytvořit 
značku téměř kultovní. Domnívám se, že 
již po dvou letech spolupráce vidí, že námi 
nastoupená cesta nebude špatná. Za  dal-
ší tři roky budeme zase o  něco chytřejší. 
Pro nás jako fi rmu to znamenalo zejména 
velkou investici do nových schopných lidí 
a do rozsáhlých skladových zásob.

Které novinky kolekce Orbea 2019 
byste rád vyzdvihl?

Největší novinkou je model OIZ, mara-
tonský závodní full sbírající vítězství v růz-

ných domácích i  zahraničních anketách. 
Dalším důležitým modelem je Gain, silniční 
model s  elektromotorem v  zadním náboji. 
Nabízíme jej jak v  „budgetovém“ hliníko-
vém provedení, tak i na karbonovém rámu. 
V  nejvyšší specifi kaci s  karbonovými koly 
Mavic se dostal na  váhu 11,3 kg, což není 

na sériové elektrokolo vůbec špatné.

Nároční zákazníci často chtějí 
něco neokoukaného, což může být 
další z konkurenčních výhod Orbey.

Jednou z největších výhod znač-
ky Orbea je podle mě program 
MyO umožňující customizaci vy-
braných modelů jak po stránce de-
signové, tak i té komponentové. To 
znamená, že si zákazník v podrob-
ném internetovém průvodci může 
navolit vlastní barevnou skladbu 
jednotlivých částí rámu, případ-

ně vidlice. Následně je možné také 
zaměnit zásadní komponenty a  případně 
i doladit rozměry komponent ovlivňujících 

posed (představec, řídítka, kliky). Na konci 
tohoto procesu potom zákazník vidí, v  ja-
kém časovém horizontu by kolo mělo být 
vyráběno, pro lepší představu o  dodacím 
termínu.

Čím by vaše nabídka mohla oslovit no-
vé potenciální  prodejce kol Orbea?

Velkým benefi tem je kontinuální pro-
ces výroby přímo ve španělské továrně, kdy 
kola nejsou vyrobena v  mimosezónním 
termínu a  následně pouze rozdistribuová-

na obchodníkům, ale je možné v průběhu 
většiny sezóny doplňovat potřebné modely 
a velikosti. 

V sedle kterého modelu se nejraději vo-
zíte a kolik kilometrů ročně najedete?

Ročně najedu někde okolo tří tisíc kilo-
metrů, na kole jezdím v posledních letech 
velmi rád. Nijak to nesouvisí s tím, že jsme 
přibrali do portfolia novou značku, ale spíš 
s tím, že poté, co jsem jedenkrát a kousek 
oběhl celou zeměkouli na  nohách, cítím 
potřebu odlehčit svému pohybovému apa-
rátu a poznat i jiné aktivity. Po všech těch 
blátivých letech, ať už na  nohách nebo 
na  horském kole, dávám dnes přednost 
silničnímu kolu a  mám velkou radost, 
když na  mě ve  skladu testovaček zbude 
černá karbonová Orca, ideálně v  elektrice 
a na kotoučích. To se pak těším z práce do-
mů a na podvečerní vyjížďku s kamarády.

Děkujeme za rozhovor.
(red)

Pod křídly společnosti Vavrys CZ
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Uživatelů špičkového sportovního vybavení stále 
přibývá a domácí společnost LEVELSPORT-

KONCEPT zastupuje značky náležící mezi to nej-
luxusnější ve  svém segmentu. Necháme-li stranou 
vybavení pro zimní sporty a zaměříme-li se výhrad-
ně na cyklistiku, pak v portfoliu tohoto dovozce na-
lezneme taková jména jako POC, Maloja, Lezyne, 
SH+, Mitas, Bikeworkx a mnohé další. Zvlášť v pří-

padě prvních jmenovaných značek se jedná o prémi-
ové výrobce udávající trendy vývoje – konstrukční 
i designové.

Historie společnosti LEVELSPORTKONCEPT 
sahá až do roku 1990, příští rok tudíž oslaví tři de-
setiletí působení na českém trhu a současně se jedná 
o jednoho z nejvýznamnějších importérů a velkoob-
chodních prodejců sportovního vybavení v  České 
a Slovenské republice. Jaké to je zastupovat pouze 
značky, které neznají slovo kompromis a sází na nej-
vyšší možnou technickou úroveň? A jak se ve spo-
lečnosti světově proslulých „top“ výrobců ocitly dvě 
ryze české značky, jmenovitě Mitas a  Bikeworkx? 
Na to vše, a na mnohé další otázky, budou v násle-
dujícím rozhovoru odpovídat zástupci společnosti 
LEVELSPORTKONCEPT.

Portfolio vámi dodávaných sportovních značek 
nabírá na objemu. Proč právě cyklistika?

Cyklistický trh je v České republice samozřejmě 
velmi zajímavý. Každoročně se u  nás prodá okolo 
350 000 kol, nově se o slovo ve velkém hlásí elekt-
rokola. Náš zájem o cyklistický segment je tak logic-
ký. Některé naše značky, jako je třeba POC, Maloja 

apod., navíc nabízejí kromě zimního vybavení v létě 
rovněž oblečení a doplňky pro cyklistiku. Vše spolu 
prostě souvisí a obchodně to dává smysl.

V roce 2019 výrazně rozšiřujete svoje portfolio, 
prozradíte o jaké značky se jedná?

K  našim cyklistickým stálicím, kterými jsou 
POC, Lezyne, Maloja, SH+, Mitas a Bikeworks při-
bíráme letos najednou pět značek, které v minulosti 
dodávala společnost BIKESTRIKE a  které skvěle 
doplňují značky stávající. Jedná se o 100%, DVO 
Suspension, SDG Components, Spank a  E*thir-
teen. K  nim je nutné přičíst ještě značku šestou, 
a to barevný a živý SUPACAZ. Jdeme tedy cestou 
rozšíření nabídky cyklistických doplňků a kompo-
nentů a  zároveň razantně posilujeme své působení 
v disciplínách jako je gravity, enduro nebo downhill.

Můžete nám popsat nejdůležitější inovace, 
technologie či konkrétní nové modely pro letošní 
sezónu u značky POC?

Rozhodně bych zmínil silniční přilbu Ventral Air 
SPIN. POC zde přenáší funkční řešení svých lyžař-
ských přileb do cyklistiky. Technologie SPIN dokáže 
eliminovat leckdy smrtelné rotační síly působící při 
nárazu na mozek cyklisty. Tato skvěle větraná přil-
ba se na jaře uvedla v monumentu Okolo Flander, 
kde ji vezl na své hlavě Alberto Bettiol. POC nabízí 
rovněž oblečení barevně laděné do designu helmy. 
A  když přidáte třeba brýle Aspire Clarity s  tech-
nologií skel převzatých ze sjezdového lyžování, jste 
v podstatě kompletně vybaven a můžete vyrazit.

Německá Maloja se v každé nové kolekci desig-
nově orientuje úplně jiným směrem, jaký je „pří-
běh“ kolekce Maloja jaro/léto 2019?

Pro letní sezonu 2019 přichází Maloja s kolekcí 
Dialas. Nechává se inspirovat legendami o ženských 

nadpřirozených bytostech, o  kterých se říká, že se 
starají o přírodu a život v Alpách. Takové bytosti se 
jmenují Ganes, Salige nebo právě Dialas. Nová ko-
lekce Maloji je znovu designově perfektně vyladěná, 
neotřelá a samozřejmě funkční, jinak to u této znač-
ky ani nemůže být.

U Lezyne nás zaujal třeba nový GPS přístroj – 
zdá se, že se Američané u svých doplňků stále více 
orientují na elektroniku.

Lezyne rok od  roku vylepšuje svá GPS zaříze-
ní, přičemž třeba kolekce MEGA přichází na  trh 
v mnoha zajímavých barvách. Funkčnost GPS cyk-
locomputerů Lezyne, které nabízejí mimo jiné třeba 
live tracking pozice cyklisty, podtrhlo na jaře letoš-
ního roku uzavření kontraktu s worldtourovou pro-
fesionální stájí AG2R La Mondiale. GPS přístroje 
tak vozí na svých kolech třeba Romain Bardet nebo 
Oliver Naesen. Lezyne prostě pomalu ale jistě dobý-
vá GPS trh i mimo americký kontinent.

Jak došlo k tomu, že jste mezi luxusní, světo-
vě proslulé značky postupně zahrnuli i dva české 
zástupce?

Vždy nám šlo především o kvalitu, tudíž vůbec 
nezáleží na tom, zda je konkrétní značka tuzemská 
či zahraniční a navíc se naše portfolio značek sna-
žíme postupně rozšiřovat a  doplňovat, abychom 
našim obchodním partnerům mohli poskytnout 
kompletní nabídku. 

Nabízíte pouze nejvyšší třídu plášťů Mitas. Je 
složité přesvědčit zákazníky, že Mitas v současnosti 
představuje světovou špičku?

Koncový zákazník je samozřejmě ovlivněn tako-
vou tou masovkou, která je u nás postavena hodně 
na  Schwalbe. Ale pomalu k  němu hledáme cestu 

a zájem o pláště Mitas se rok od roku zvedá. Mys-
lím, že nebude trvat dlouho a Mitas bude na českém 
trhu opět velmi vysoko.

Hledají odběratelé mezi luxusními značkami 
také maziva a cyklokosmetiku?

Určitě. Je to trend. Lidé, kteří na kolech oprav-
du jezdí, se dnes již nespokojí s  tím, že dají kolo 
na  konci sezony do  servisu. Vyhledávají kvalitní 
maziva a přípravky, které jim v konečném důsledku 
zpříjemní jízdu a prodlouží životnost kola. A prá-
vě BikeWorkx jim dokáže nabídnout stoprocentně 
funkční řešení.

Kde si mohou obchodníci či koncoví zákazní-
ci vaše produkty takzvaně „osahat“ na živo, vyjma 
prezentace na veletrzích?

V roce 2017 se fi rma přestěhovala do mnohem 
větších prostor, ve kterých máme k dispozici na čes-
ké poměry opravdu gigantický showroom. Právě 
sem směřují naši obchodní partneři a lidé, kteří jsou 
tvářemi značek pro český trh. Koncový zákazník si 
kromě řady veletrhů, kterých se účastníme, může 
výrobky vyzkoušet ve  kterémkoliv z  více než 400 
kamenných obchodů naší distribuční sítě.

Vámi dodávané výrobky užívá celá řada velkých 
cyklistických hvězd. Připomeňte nějaká jména.

Je to tak, nejde o bezejmenné značky, právě na-
opak. Kromě výše zmiňovaných bych měl připome-
nout hlavně Petera Sagana, který je tváří brýlí 100% 
a společně s cyklokrosovým mistrem světa Mathieu 
van der Poelem vozí třeba také omotávky Supacaz. 
A nejsou v profesionálním pelotonu zdaleka jediní. 
Oblíbený „Gaspi“, tedy Richard Gasperotti, je tváří 
značky BikeWorkx. Spolu s řadou českých cyklistic-
kých týmů navíc obouvá své kolo do plášťů Mitas 
a mohl bych samozřejmě pokračovat.

Děkuji za rozhovor.
(red)

Nejvyšší liga od LEVELSPORTKONCEPT


