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5. VELETRH CYKLISTIKY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA



 29 301   návštěvníků

 1 391   vystavených jízdních kol všech modifikací 

 135   novinářů akreditovanýchv tiskovém středisku

 180   vystavovatelů ze

 7   zemí (Nizozemsko, Slovensko, Rakousko, 
Polsko, Německo, Velká Británie, ČR)

 15 200   m2 kryté výstavní plochy

 52   značek kol od českých výrobců i importérů 
zahraničních značek, a více než...

  400   cyklistických značek všech modifikací

74 %  stejných firem se zúčastnilo loňského i letošního veletrhu

85 %  letos vystavujících firem předběžně uvažuje o účasti také 

v roce 2015

74 %  zúčastněných firem v anketě sdělilo, že veletrh FOR BIKES 

hraje důležitou nebo velmi důležitou roli v  marketingovém 

plánu firmy

39 %  návštěvníků přijelo na veletrh z  Prahy (12 % z  okruhu do

30 km, 25 % do 100 km a 24 % nad 100 km od konání akce)

PŘEŘAADDILI JJJSSSSSSMMMMMMMMMMEEEEEEEEEE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........................

Foto v závěrečné zprávě: Michal Červený, Jan Němec, Petr Bureš, Jakub Waniek



Oficiální zahájení veletrhu provedl Ing. Pavel 

Sehnal, majitel a předseda představenstva

pořádající firmy ABF, a.s., JUDr. Monika 

Krobová Hášová, předsedkyně komise RHMP 

pro cyklodopravu v  Praze a Ing. Jaroslav 

Martínek, národní koordinátor rozvoje cykli-

stické dopravy ČR. 

Za ABF se pak zahájení dále zúčastnili generální 

ředitel ABF, a.s. Tomáš Kotrč, ředitel veletržní 

správy Daniel Bartoš, DiS. a ředitel obchod-

ního týmu Sport Pavel Hájek.

ZAHÁJENÍ

V expozici Specialized woman proběhla v  pátek auto-

gramiáda našich úspěšných olympioniků jezdících na kole této 

značky. Přišla Martina Sáblíková, Eva Samková a Kateřina 

Neumannová. Podpisy tu rozdávala i naše bikerka Tereza 

Huříková. U Meridy podepisoval fotografie také úřadující 

mistr republiky v cross country Ondřej Cink. V sobotu dorazil 

do expozice Ghost Tomáš Slavík, mistr světa ve fourcrossu. 

V sekci Aminostar se podepisovala další olympijská medailistka 

ze Soči Veronika Vítková a biker Petr Třešňák.

Eva SAMKOVÁ

Kateřina NEUMANNOVÁ 

Tereza HUŘÍKOVÁ

Veronika VÍTKOVÁ

Martina SÁBLÍKOVÁ

 

Ondřej CINK

Petr TŘEŠŇÁK

Tomáš SLAVÍK

CCCELLEEBBBRITTY VVELERHU



NOVINKY ZE SVĚTA KOL



Česko jede je celonárodní značka, zaměřená na cykloturistiku a další sporty (in-line, pěší turistiku, vodáctví). Jeho cílem je 

zejména poskytnout přehledné a kvalitní informace českým a zahraničním cyklistům o možnostech cyklistiky a cykloturistiky 

ve všech regionech ČR. Jednotlivé kraje naší republiky nabídly návštěvníkům ve svých expozicích na veletrhu tipy na výlety na 

kolech, cyklistické akce, ubytování a další aktivity spojené s rekreační jízdou na kole i dalšími sportovními aktivitami.

Partneři:



Do soutěže bylo přihlášeno celkem 23 exponátů: v  kategorii Nejlepší kolo 12 biků a v  kategorii Nejlepší komponent

11 výrobků. V  odborné komisi usedli redaktoři Petr Pravda (idnes.cz), Petr Bureš (MTBS.cz), Martin Raufer (V-press), 

Jan Kadečka (Cykloservis) a Petr Štěpánek, člen předsednictva Strany zelených.

Vítězným strojem v kategorii kol je letos Trek Fuel EX 9.9 29 Project One, druhé místo získal Ghost AMR Riot Lector 7 

a na bronzový stupínek porota umístila Specialized Rumor Expert.

GRAND PRIX

V kategorii komponentů zvítězila all-mountain 

přilba Bell Super s držákem na kameru. Druhé 

místo získal dres Bike Elite Weather značky 

Craft. Třetí místo bylo dělené, a to mezi stylový 

držák na kola Cycloc Solo, cyklistické MTB 

tretry Northwave Extreme Tech Plus. Dále 

pak byla oceněna aplikace pro mobilní telefony 

a tablety Phonemaps. 



Premiérově byly vyhlášeny i nejpůsobivější expozice letošního veletrhu, ceny se udělovaly ve třech kategoriích: rozměr výstavní 

plochy do 50 m2, 51–99 m2 a nad 100 m2. Jako nejlepší byly týmem technické realizace ABF, a.s. vyhlášeny expozice 

Merida, Author a Moira.

Oficiální předání diplomů a cen slavnostně proběhlo na páteční after párty v první pražské cyklistické restauraci KOLONIÁL.

TOP EXPO

HLAVNÍ 
VÝHRA PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY 

Tato akce je tradičně spojena s  firmou TREK

a prodejnou kol EUROBIKE Praha, která letos 

do výherní soutěže věnovala celoodpružené 

kolo TREK FUEL EX 7. Pro propagaci soutěže 

jsme vyrobili speciální vizuál billboardu.

Za přítomnosti notářky proběhlo v  neděli 

po  15. hodině oficiální losování výhry. Kolo 

TREK si osobně převzal šťastný výherce 

z Českého Brodu.

28. – 30. 3. 2014 NA VELETRHU
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OUTDOOROVÁ REKLAMA

Letos jsme využili přes 120 billboardů a bigboardů od firmy euroAWK a EUROPLAKAT na nosičích v Praze a Brně. Vyrobili 

jsme 7 různých vizualizací. Od firmy JCDecaux jsme měli pronajato 30 světelných eurobacklightů na nejfrekventovanějších 

pražských komunikacích a přes 60 citylightů na pěších zónách v centru hlavního města.

Dvouminutový televizní spot bylo vidět na obrazovkách v několika obchodních centrech v Praze, ve Škodově paláci Magistrátu 

hl. m. Prahy a na plaveckém stadionu ČUS v Praze - Podolí.

REKLAMA V HROMADNÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

ČT sport –  reklama v 19 přímých přenosech nebo záznamech ze světového poháru, mistrovství světa a mistrovství ČR 

v cyklokrosu

RÁDIO REGIE –  na frekvencích rádiových stanic Impuls, Evropa 2, Frekvence 1, Bonton a Rock zone bylo odvysíláno více 

než 200 spotů s upoutávkou na naši akci.

REKLAMA NA INTERNETU

Flash bannery se zobrazovaly na nejznámějších odborných internetových stránkách: www.mtbs.cz, www.kolo.cz,

www.ivelo.cz, www.nakole.cz, www.cykloserver.cz, www.kampocesku.cz, www.cyklistevitani.cz, www.cyklofest.cz,

www.cyklokros.cz, www.kamven.cz, www.kudyznudy.cz, www.praha.eu, www.prahasportovni.cz a dalších. Na Slovensku 

spolupracujeme na propagaci se serverem MTBiker.sk. Na našich webových stránkách www.forbikes.cz jsme uváděli 

v měsíci březnu prakticky denně novinky o produktech a vystavujících firmách.

INZERCE V ODBORNÝCH ČASOPISECH

Již tradičně inzerujeme v časopisech Velo, Cykloturistika, 53x11, Run, Outdoor, Fitstyl, Kam po Česku, Letňanské listy

a deníku Metro. Na Slovensku jsme měli tištěnou reklamu v časopisu Biker, Cyklistika a Relax.

PROPAGACE NA ZÁVODECH

Galaxy série − www.galaxy-serie.cz, TOI TOI cup − www.cyklokros.cz, Kolo pro život − www.kolopro.cz, 

Prague Down Town − www.pgdt.cz 

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ PODPORA
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DUAL TECHNIC SPEED  & SPEED TRIAL 

Třídenní akci plnou adrenalinu, závodů a exhibic připravil tým TRIALSHOW pod vedením Vlasty Kabeláče 

Čiháčka, zde je jeho komentář: 

 „Více zábavy, adrenalinu, a to vše zabaleno do špičkové úrovně. Takové pravidlo platí už několik let pro doprovodný program 

veletrhu FOR BIKES, který organizuje tým TRIALSHOW.cz. Divákům byla představena řada zajímavých exhibic, ale i mezi- 

národních závodů v opravdu netradičním provedení. 

Díky partnerům celého eventu se podařilo zajistit účast špičkových jezdců, kamarádů a kolegů ze světových pohárů. Jen 

namátkou to byl Aurelien Fontenoy jako vicemistr světa a dvojnásobný juniorský mistr světa, Hannes Hermann jako vicemistr 

Evropy a Německý šampion nebo Lázslo Hegedusz, mnohonásobný mistr Maďarska, rozhodně ukázali světový trial. Čeští 

jezdci nezůstali pozadu a finalisté sobotního contestu Marek Kotzot, Roman Chvojka a Michal Budský drželi s nejlepšími 

krok. Finále trialu bylo týmovou záležitostí z vytvořených dvojic, kdy vítězové kvalifikace získali do týmu zahraničního jezdce

a společně bojovali o vítězství. Zajímavý prvek, který v trialu, jako klasické disciplíně MTB není, bavil evidentně jezdce

i nadšené diváky. Vítězství bral nakonec hodně těsně na poslední sekci Fontenoy před Hegeduszem  a Chvojkou. 

Hodně dlouho jsem poslouchal názory z MTB i trialové komunity, že trial vedle klasických horských kol vypadá divně, nebo že 

se jezdci bojí srovnání mezi sebou, či že jedno či ono je pro diváka přitažlivější. Nejlepší cesta je vždy proti proudu a boření 

podobných mýtů a názorů je něco, co baví mě i kluky. Dali jsme proto vedle sebe 4 dráhy. Dvě pro Speed Trial a MTB dual ve 

zkrácené podobě. Jako byl Speed Trial zaměřen na čistou techniku, dual, který budoval spolu s námi FREERIDE.cz, šel cestou 

kompromisu mezi rychlostí a technikou.

Vítězství v MTB dualu bral Jiří Penc, který ve finále porazil Milana Myšíka. Třetí skončil Adam Semerák. Speed Trial vyhrál dech 

beroucí jízdou Hannes Hermann, který lítal celou trať naoko bez brzd, před Aurelienem Fontenoyem. Třetí byl Lazslo Hegedusz 

a čtvrtý náš speedtrialový specialista Marek Tryner. Exhibičně jeli Speed Trial i malá dvacetipalcová kola, kde bral vítězství 

Petr Jeřicha před Vojtou Křivou.

V závodu MTB dual nastoupili specialisti z fourcrossu, sjezdu, tak i XC a perličkou na dortu byla účast Martina Šimůnka,

trojnásobného mistra světa, který jako jediný startoval na celoodpruženém kole. Martin se společně s celým TRIALSHOW.cz 

týmem věnoval i exhibičním vystoupením během všech tří dnů veletrhu.

 Pevně věřím, že i příští rok vytvoříme opět nový a ještě atraktivnější koncept eventu ve spolupráci s ABF, a.s. a vedením 

veletrhu FOR BIKES . Díky všem partnerům a uvidíme se na další akci TRIALSHOW.cz týmu nebo příští rok v Letňanech.“

Vlasta Kabeláč Čiháček, TRIALSHOW.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

Vlasta Kabeláč Čiháček - mnohonásobný mistr ČR v  trialu, vítěz Evropského poháru UCI, 

několikanásobný český rekordman ve skocích na kole a držitel Guinessova rekordu ve vyskákání 

a sjetí Petřínské rozhledny a organizátor doprovodného programu veletrhu FOR BIKES 2014



ŘEKLI A NAPSALI... 

TESTOVACÍ 
DRÁHY 

Stejně jako v minulých letech jsme připravili 

pro návštěvníky všech věkových kategorií tes-

tovací dráhy pro elektrokola, horská i dětská 

kola. Letos testování využily skoro tři tisíce 

přítomných.

„Veletrh FOR BIKES byl pro naši společnost v ČR premiérový a dopadl nad očekávání dobře, naše expozici byla per-

manentně plná a po veletrhu jsme dostali řadu pozitivních ohlasů i od našich prodejců, kteří byli okamžitě návštěvníky 

vyhledáni a prezentované produkty u prodejců zakoupili. Pozitivně hodnotíme termín veletrhu, který je optimální právě

k oslovení konečných spotřebitelů při právě začínající sezoně. Návštěvníci veletrhu nás překvapili svou fundovaností, je 

vidět, že tento veletrh je navštěvován lidmi, kteří se o cyklistiku opravdu zajímají, sledují nové trendy a jsou ochotni do kvalit-

ního vybavení investovat. Kladně přijímáme i vzrůstající kvalitu expozic spoluvystavovatelů, která zvedá prestiž veletrhu. 

Celkově jsme s veletrhem velmi spokojeni a již se těšíme na další ročník.“

Jan Bureš, BBA, firma CASCO, Area Sales Manager 

„Společnost Aminostar prezentovala své produkty v Hale 3 – A2a. Na stánku Xpower byla pro návštěvníky veletrhu 

připravena po celý výstavní víkend široká nabídka sportovních produktů Xpower, k dispozici byla ochutnávka výborného 

iontového nápoje Xpower Iont Star Sport sirupu a müsli Galaxy tyčinek. Návštěvníci mohli v  rámci prezentace ochutnat 

sušené maso Jack Link´s Beef Jerky v  několika příchutích. Během pátečního odpoledne proběhla u stánku Xpower 

autogramiáda stříbrné olympijské medailistky ze ZOH v Soči 2014 Veroniky Vítkové. V sobotu si návštěvníci mohli nechat 

podepsat kartičku od Petra Třešňáka, mistra republiky v downhillu, který přivezl ukázat i své závodní kolo. Celý víkend plný 

cyklistiky se vydařil po všech stránkách. Naši účast na veletrhu FOR BIKES hodnotím velice pozitivně.“

David Vidlička, obchodní ředitel společnosti Aminostar 

„Rádi jsme se zúčastnili a celkově jsme měli z veletrhu velmi dobrý pocit. Ukázalo se, že před mnoha lety přebral 

Sport Life (později Bike Brno) pochodeň nejlepšího cyklistického veletrhu v republice po Sport Prague a teď tuto pochodeň 

právem získal FOR BIKES, který vyslyšel volání mnohých dovozců, výrobců a velkoobchodů, jež chtějí ukázat své produkty 

přímo koncovým uživatelům, a to před začínající letní sezonou. Dokázali bychom si představit ještě širší portfolium značek, 

ale i tak byla návštěvnost, zvláště v sobotu, velmi dobrá. A to i v porovnání s minulým rokem. Alespoň subjektivně. Celkově 

jsme byli prostě spokojeni.“

Honza Galla, international sales marketing, AZUB BIKE



„Veletrh FOR BIKES se i v letošním roce stal pro fanoušky cyklistiky skvělou příležitostí, jak se připravit na novou sezonu. 

Podle našich statistik se cykloturistika v  posledních letech stává hitem dovolených českých turistů, z nichž přibližně 

40 % se alespoň občas na svých cestách věnuje jízdě na kole. O oblibě cykloturistiky v Čechách svědčí též absolutní vítěz 

soutěže Destina CZE 2013 - Rychlebské stezky, ale i vysoká návštěvnost letošního veletrhu.“

CzechTourism  

„V minulosti bylo hlavním tématem srovnání s brněnskou konkurencí, to letos poprvé odpadá. Omezím se proto na 

konstatování faktů a těmi jsou jak navýšení výstavní plochy, tak vystavovatelů a rovněž množství vystavených kol, kterých 

letos mohli návštěvníci v Letňanech vidět o zhruba 20 % více než loni. Na první pohled atraktivnější expozice největších 

vystavovatelů sice stále nedosahují světových několikasetmetrových rozloh, ale rozhodně působily reprezentativním dojmem, 

a ačkoliv jste zde stále mohli najít několik míst s výprodejem zejména oblečení a dalších drobností, celkově i dříve velcí kritici 

museli uznat, že se úroveň výstavy posunula opět o slušných pár kroků dopředu.“

Petr Bureš, internetový server mtbs.cz, kolo.cz

„Veletrhu FOR BIKES jsem se zúčastnil v  prvních dvou ročnících jako divák a následně jako vystavovatel. Mám tedy 

možnost porovnat a zhodnotit úroveň, ale hlavně kvalitativní posun, který je opravdu znatelný. V  prvních ročnících se 

z  mého pohledu jednalo především o prezentaci pražských prodejců s  cílem vyprodat přebytečný materiál. V  současné 

době je to výstava se vším všudy a hlavně s  vysokou dávkou profesionality. Prezentace dovozců, výrobců zaručuje 

návštěvníkům  dokonalý přehled o novinkách, které se připravily na aktuální sezonu. Termín konání výstavy je ideální pro 

finální prezentaci produktu koncovému zákazníkovi. Osobně jsem byl s letošním ročníkem absolutně spokojený. Od začátku 

jsem se setkal s profesionálním jednáním ze strany organizátora výstavy, které zajistilo bezproblémový průběh příprav

a následné prezentace. Spousta spokojených návštěvníků, kteří navštívili nejen naši prezentaci, byla tou pravou odměnou. 

Za společnost KTM, kterou zastupuji v ČR a SR, bych chtěl poděkovat za velice podařenou akci, které se jistě rádi zúčast-

níme i v dalších letech.“    

Tomáš Krč, obchodní zastoupení KTM CZ&SK

...O VELETRHU

ZÁVĚR
Závěrem mi dovolte poděkovat

všem vystavovatelům,

mediálním partnerům, 

organizátorům 

doprovodných programů 

i provozním pracovníkům 

za účast na veletrhu 

a pevně věřím, 

že se všichni setkáme

na příštím ročníku FOR BIKES.

Ten se bude konat ve dnech

27. − 29. 3. 2015 

v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

 

Pavel Hájek

ředitel obchodního týmu SPORT

SOUBĚŽNĚ 
PROBÍHAJÍCÍ 
AKCE 

FOR CARAVAN 

– 5. výstava obytných automobilů a karavanů

SPORT SHOW 

– nový veletrh sportovních potřeb



ABF, a.s.
veletržní správa
Mimoňská 645

190 00 Praha 9 – Prosek

27. – 29. 3. 2015
PVA EXPO PRAHA

ZVEME VÁS NA

6. ROČNÍK 

VELETRHU CYKLISTIKY

ODBORNÁ GARANCEZÁŠTITA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

!


