
Tipy a novinky pro všechny cyklisty
Pláště GoodYear

Jak už jsme informovali na jaře, JMC Trading se stala 
dovozcem značky GoodYear. Jedním z modelů je napří-
klad trailový plášť Escape TR 27.5×2.35/60-58 v široké 
škále rozměrů pro jakýkoliv terén, nabízí 
všestranný výkon za  každých podmínek. 

Čtvercové segmenty v širokém rozestupu, jejich výška 
a speciálně tvarované hrany vytvářejí přilnavost od hra-
ny k hraně, zatímco sofi stikované složení směsi gumy 
Dynamic: R/T trakci v širokém rozsahu terénu, to vše 
za 1090 Kč.

Celý sortiment naleznete na www.jmctrading.cz

Sada světel Cateye
CyteyeAMPP200 je přední dobíjecí (200 lm) světlo 

s technologií OptiCube (speciální konstrukce 
optických čoček usměrňu-
jící tok světla pro 
lepší osvícení 
vozovky). In-
dikátor kapacity 
a dobíjení bate-
rie. Doba svícení 
1,5–13 h podle vy-

braného režimu a blikání 30 h. Součásti světla je USB 
2.0 / Micro-B kabel. CATEYE ORB je zadní blikač-
ka s uchycením pomocí pryžového pásku na všechny 
průměry a tvary sedlovek. Supersvítivá (5 lm) červená 
LED s 50 h konstantního svícení a až 100 h blikání. 
2×CR2032 baterie jsou přiloženy. Cena 799 Kč.

www.author.cz

měrňu-

Ortlieb Ultimate Six 
High-Visibility

Být dobře viděn je základním předpokladem pro bez-
pečný pohyb po silnici. Zvláště pak v noci. Ortlieb má 
pro podzimní tmavé dny převratné řešení, tzv. High-

-Visibility brašny. Ty jsou vyvedeny v zářivě žluté nebo 
černé barvě a jejich látka je protkána vysoce refl exním 
vláknem. V noci tak brašny při osvícení světly auto-
mobilu doslova září. Voděodolná brašna Ultimate Six 
High-Visibility je vyrobena z Cordury s PU laminací 
a po stranách disponuje dvěma kapsičkami. Objem 7 
litrů a nosnost 5 kg, cena 2690 Kč.

www.azub.cz

Fidlock pro váš smartphone
Nově v nabídce Německé značky Fidlock naleznete  

také držáky mobilních telefonů s možností umístění 
na řídítka nebo do víčka představce. Zadní kryt chyt-

rého telefonu a speciální držák na řídítkách jsou k sobě 
připevněny silnými magnety a zajištěny přísavkou, 
na které se vytvoří podtlak. Že by vám mobil uletěl 
z řídítek? Na to zapomeňte. Stačí namontovat držák 
a potom podle typu telefonu objednat speciální kryt 
telefonu a máte vyřešeno. Cena za set je 1580 Kč. 

Více na www.bikeaction.cz.

Enervit PRE Sport
Tohle želé je jednou z odpově-

dí na otázku, co jíst před sportem. 
Svým složením představuje optimál-
ní jídlo vytrvalců 1 až 2 hodiny před 
tréninkem nebo závodem. Je lehce 
stravitelné, protože obsahuje postup-
ně se uvolňující sacharidy a žádné 
tuky ani bílkoviny. Díky tomu za-
mezuje pocitům hladu a nastartuje 
ty správné energetické systémy pro 
sportovní výkon, včetně efektivního 
využívání tuků jako zdroje energie. 
Příchuť pomeranč nebo brusinka 
a také cola (s obsahem kofeinu), cena od 55 Kč.

Více na eshop.enervit.cz.

Funkční oblečení do každého 
počasí – Pells Merino

Kvalitní funkční oble-
čení je základem výbavy 
každého sportovce Napří-
klad trička Pells Merino 
jsou vyrobena z přírodní 
Merino vlny, která skvěle 
odvádí vlhkost od těla, 
reguluje tělesnou teplotu, 
je antibakteriální a hřeje 
i mokrá. Každé vlákno je 
zvlněné a elastické, což 
přináší vysokou odolnost 
a dlouhou životnost. Vy-
bavte se kvalitním obleče-
ním, vyrobeným v České republice, na webu pells.eu již 
od 1290 Kč.

Odrážedla a koloběžky 
Galaxy

Odrážedla Galaxy mohou být prvním krokem 
pro malé bikery.  Své malé ratolesti je můžete pořídit 

ve dvou velikostech: 12“ 
Kosmík  za 2390 Kč  a 14“ 
Nimbus  za 2590 Kč. Z na-
bídky mnoha barevných 

kombinací si jistě vy-
bere každý, skladem 
jsou dívčí, chlapecké 
i zcela univerzální 

barvy. Novinkou je 
také inovovaná řada populárních koloběžek nejen pro 
děti  Calypso (12/12), Zenit (16/12) a Trifi d (20/16) 
a to opět v mnoha nových barvách.

Více na webu www.cyklosvec.cz

Merida Hide & Seek – 
nářadí na bezdušové pláště 
do řídítek

Bezdušovému provozu přichází na chuť stále více 
cyklistů, jelikož s sebou nese větší pohodlí a zároveň 
nižší riziko defektu. Když už k němu dojde, hodí se 

opravná sada s knoty, výstružníkem a vidlič-
kou. Společně s nejčastěji použí-

vanými klíči imbus a torx 
a pákami na pláště je 

najdete v nenápad-
né sadě nářadí ur-
čené pro uchování 

v řídítkách MERI-
DA HIDE & SEEK. 

Cena 1299 Kč.
www.merida-bike.cz

Kombinéza Dirtlej Dirtsuit 
Pro Woman 

Nepostradatelný pomocník 
pro jízdy v půlročním neča-
se je k dispozici i pro dámy. 
Zmenšený střih a líbivější 
design pro majestátní vzhled 
i po bahenní koupeli. Bah-
no, sníh, déšť, vítr ani voda 
nedostane šanci. 15.000 mm 
vodního sloupce, dýchatel-
nost materiálu 10.000 a osm 
odvětrávacích otvorů k tomu. 
To vše vás udrží v teple a su-
chu pouze jednu vrstvu od ne-
čistot. K dispozici také pánská 
varianta ve dvou barevných 
provedeních. Cena 6600 Kč.

www.bikeporn.cz

Bunda Force Frost
Bunda Force Frost je oporou pro všechny cyklisty, 

kteří neváhají trénovat i v opravdu náročných a přede-
vším chladných podmínkách. Spodní část rukávů a boč-

ní panely jsou ze zateplené lycry z důvodu dostatečného 
odvětrávání. Spodní část bundy je zakončena elastic-
kým lemem, který zajišťuje, že bunda zůstane na svém 
místě po celou dobu jízdy. Teplotní rozmezí bundy je 
od –5 °C až +5 °C. Dostupnost v dámském i pánském 
provedení. Maloobchodní cena 1699 Kč.

Silikonové čelovky Knog pro 
cyklistiku běhání i outdoor

Většina cyklistů také běhá a provozuje outdoor. Aus-
tralský výrobce cyklistických doplňků Knog rozšířil své 
portfolio o unikátní silikonové čelovky, které se vyzna-
čují vysokou funkčností, kvalitou zpracování a nízkou 

hmotností. Jsou dostupné v různých variantách se svíti-
vostí od 80 do 400 lumenů, vždy s několika režimy sví-
cení, u běžeckých modelů také s postranními červenými 
blikačkami pro lepší viditelnost v městském provozu. 
Jsou voděodolné a disponují integrovaným USB nabí-
jením. Čelovky KNOG jsou vhodné na běh, turistiku, 
bikepacking, venčení psů i kempování. MOC se pohy-
bují od 629 Kč do 1549 Kč.

Více informací najdete na www.knog.cz.

HEAD X-Rubi
Čtvrtá generace modelové řady kol HEAD X-Rubi 

osloví širokou škálu jezdců od začínajících po náročněj-
ší sportovce. Kolo je osazené komponenty SLX a kli-
kami Deore. Vzduchová vidlice Rock Shox Judy S TK 

TPR se 100 mm zdvihem se postará o velmi komfortní 
jízdu v nejnáročnějším terénu. Ke zvýšené tuhosti ce-
lého kola také přispívají pevné osy HH12 mm vzadu 
a HH15 mm vpředu. Vynikající grip plášťů Schwalbe 
Rapid Rob zajišťuje stabilitu, záběr a přenos síly v teré-
nu i na silnici. Ráfky Weinmann U 28 TL navíc umož-
ňují jednoduchý update na bezdušový systém. Velkou 
devizou jsou také brzdy Shimano  MT201, které  při-
nášejí dostatečný brzdný účinek s minimálními servis-
ními nároky. Hmotnost celého kola je 12,8kg. Cena je 
33 079 Kč.

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

Omotávka Cycologi
Vánoce se blíží a ideálním vá-

nočním dárkem může být napří-
klad originální designová omo-
távka na řidítka Cycologi.  K ní 
můžete sladit i Vaše rukavice, 
dres, čepici nebo třeba i hřejivý 
šátek na krk nebo ponožky. Cena 
710 Kč.

Nakoupíte na www.cykloprofi .cz.

Rukavice od Pearl iZUMi
Už je tady podzim a ráno bývá už 

opravdu chladno, to ale nezname-
ná, že bychom měli přestat jezdit 
na kole. Kvalitní, funkční 
oblečení a správné vrst-
vení zaručí, že budeme 
v teple a suchu i za ne-
příznivých podmínek. 
Ruce jsou jedny z prvních, 
u kterých hrozí prochladnu-
tí. Nejlepší volbou do pod-
zimních, ranních nízkých tep-
lot jsou rukavice Cyclone Gel od Pearl iZUMi, které 
ochrání nejen před chladem a vlhkostí, ale zároveň 
zaručí bezpečnou viditelnost, díky refl exním prvkům 
BioViz®. Cena 1259 Kč.

www.paul-lange.cz
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