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Naše další zastavení míří do Písku, 
do sídla fi rmy Cyklošvec s.r.o., 
kde se nachází jak zavedená 

prodejna, tak současně velkoobchodní 
sklad této fi rmy, distribuce dovážených 
značek a také servisní centrum pro 
odpružené vidlice a tlumiče FOX nebo 
Marzocchi. Pohodlně se usazujeme 
v kanceláři jednatele a majitele fi rmy 
Karla Švece. Právě on s pomocí svého 
bratra Libora a také stále se zvětšují-
cího týmu zaměstnanců vybudoval síť 
čtyř kamenných prodejen (Vlašim, Čes-
ké Budějovice a dvě prodejny v Písku) 
a rovněž velkoobchod a zastoupení 
mnoha značek kol, komponentů a do-
plňků, například Stevens, FOX, Catlike, 
Kenda, KMC, Deda, Rodi, Nexelo a dal-
ší. Prodejna v Českých Budějovicích se 
pod křídla fi rmy vrací po deseti letech – 
byla znovuotevřena se stejným týmem 
lidí právě letos v listopadu.

ZAČALO TO VE VLAŠIMI
Karel Švec vzpomíná na první pro-

dejnu ve Vlašimi, kterou rozjížděl spo-
lečně s bratrem poté, co oba přestali 
aktivně závodit na kolech. „Bylo to před 
sedmadvaceti lety, brzy potom přiby-
la prodejna v Písku,“ říká Karel Švec. 
Podle jeho slov se společně s maloob-
chodem rozjížděla i distribuční činnost 
a prodej kol a dílů dalším prodejnám, 
neboť kvalitního zboží byl nedostatek. 
„Začali jsme s prodejem spíše kamará-
dům cyklistům, kteří měli svoje servisy 
a prodejny. Dodávali jsme jim kola Fa-
vorit, Eska i Velamos. Se zahraničními 
značkami, jako je třeba Kenda, jsme za-
čali spolupracovat až o pár let později, 
a to už byla klasická velkoobchodní 
činnost.“

V současné době má fi rma tři dea-
lery v Čechách, jednoho na Moravě 
a jednoho na Slovensku. Starají se 
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Přilby Catlike jsou dlouholetým artiklem 

fi rmy.
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o prodejny, rozvážejí zboží a nabízejí 
novinky. Odpružené vidlice a tlumiče 
FOX jsou prestižním a žádaným ar-
tiklem, takže díky tomu se zástupci 
fi rmy dostanou téměř do všech větších 
prodejen kol nebo elektrokol. Novin-
ky, servisní nářadí anebo služby jejich 
FOX servis centra totiž dnes a denně 
využívají mechanici anebo i koncoví zá-
kazníci z celé republiky. „Všechny lepší 
obchody FOX servis potřebují, nově od 
roku 2019 budeme také servisovat další 
značku vidlic Marzocchi a náš záběr se 
tím rozšíří.“ Jednou ze srdečních zna-
ček Karla Švece je španělský Catlike. 
Ke spolupráci došlo velmi prozaicky, 
když zástupci fi rmy navštívili někdy 
před patnácti lety Česko a hledali distri-
butora. „Naše činnost se jim líbila a od 
té doby spolupráce funguje. Další znač-
ky, jako třeba FOX, děláme přibližně 
deset let,“ doplňuje Karel Švec. V histo-
rii zastupovala fi rma i jiné značky, které 
už dnes dováží zase jiný distributor, 
ale celkově se portfolio už víceméně 
stabilizovalo.

VLAJKOVÁ LOĎ STEVENS
Ze sortimentu jízdních kol fi rma už 

třetím rokem výhradně dováží známou 
německou značku kol Stevens, která 
má v nabídce i širokou řadu elektro-
kol. A více než patnáct let buduje také 
vlastní značku jízdních kol a elektrokol 
Galaxy. Ta byla dříve rozkročena od 
nejlevnějších modelů až do střední 
a sportovně-závodní kategorie i s kar-
bonovými speciály, ale aby se předešlo 
křížení a zbytečné vnitřní konkurenci 
s nabídkou velmi kvalitních jízdních 
kol Stevens, je nyní značka Galaxy 

zredukována na nižší třídu s cenou do 
25 tisíc korun u běžných kol a do 40 
tisíc korun u elektrokol. Ovšem její dět-
ská nebo obyčejná sportovní kola jsou 
velmi oblíbená pro svou kvalitu za přija-
telnou cenu, takže mají stabilní a věrné 
zákazníky. Mnoho z nich také přechází 
na elektrokola – ať už Galaxy, Totem 
anebo v nejvyšší třídě Stevens.

Je zřejmé, že velkoobchodní čin-
nost a péče o distribuované značky 
je náročná na čas a nasazení; člověk 
musí do celého kolotoče vložit energii 
a soustředěnou pozornost, aby se do-
stavily výsledky. A nejlepší je, když to 

udělá sám majitel. Proto se Karla Švece 
ptám, zda si maloobchod a velkoob-
chod trochu nekonkurují v potřebě jeho 
pozornosti. A zda jeden nestrádá, když 
se více péče dostává tomu druhému, 
a naopak. „Pochopitelně je náročné 
obsáhnout všechno a dělat dobře obojí, 
ale za ty roky už se stabilizoval tým 
zaměstnanců. Máme jich asi dvacet 
a někteří kolegové jsou tu deset nebo 
patnáct let, pomáhají mi a mohu se na 
ně spolehnout. Navíc všechny naše 
maloobchodní prodejny nám dávají 
velkou výhodu a ihned z nich máme 
feedback na to, co funguje, co zákaz-
níci chtějí, a co naopak nechtějí nebo 
je to pro ně nezajímavé. Prioritou je ale 
velkoobchod, kde musí vše fungovat 
na sto procent,“ vysvětluje Karel Švec. 
Dodává také, že obchody nejsou veliké 
a slouží též jako určité vzorkovny do-
vážených značek a najdete v nich velký 
výběr kol a elektrokol Stevens i Galaxy, 
v posledním roce pak hojně doplňovaný 
zmíněnou českou značkou Totem.

NOVÁ VZORKOVNA
Majitel fi rmy má samozřejmě bohaté 

zkušenosti z kontaktu se zákazníky, ať 
už v prodejně, při obchodních cestách 
anebo na propagačních akcích a závo-
dech, které fi rma pořádá (je to známá 
Galaxy Stevens série). „Vždy jsem měl 
raději práci s lidmi, a navíc jsem nikdy 
nebyl tak dobrý mechanik jako bratr 
– tomu jsem tuto práci rád přenechal. 
A spíše jsem vyjížděl za zákazníky, 
vyptával se, zjišťoval jejich potřeby 
a obchodoval,“ říká Karel Švec. Ačkoli 

Sportovní kola, dětská kola, odrážedla i elektrokola od vlastní značky Galaxy jsou úspěšná.

Stevens jako vlajková loď dovážených značek.
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Video z prodejny a sídla fi rmy 
Cyklošvec v Písku najdete na 
našem veřejném videokanálu 
YouTube 

Virtuální prohlídku obchodů 
Cyklošvec najdete na 
www.cyklosvec.cz a také 
na www.electricbikeaction.cz 
v rubrice Kde koupit elektrokolo.

 I ELECTRIC BIKE ACTION CZ

primární je zajistit chod velkoobchodu, 
i písecká prodejna, ve které nyní stojí-
me, se dočká rozšíření. V areálu fi rmy, 
dobře dostupného kousek od sjezdu 
z hlavního průtahu městem, vznikne 
brzy nový objekt. Tak, jak rostou po-
třeby velkoskladu a servisního centra 
FOX a Marzocchi, rostou nároky na 
vystavení zboží v prodejně. Nová stav-
ba tedy bude propojena se současnou 
prodejnou a administrativní budovou, 
ale už bude sloužit jako opravdu repre-
zentativní showroom a vzorkovna jak 
pro běžné zákazníky, tak pro fi remní kli-
entelu a odběratele. Na tuto akci se Ka-
rel Švec těší, protože cítí, že požadavky 
zákazníků se mění. Chtějí důstojné 
prostředí a taky vidět všechny značky 
kvalitně a přehledně vystavené. „Každá 
naše značka si žádá specifi ckou kulturu 
prodeje a prostor pro vystavení, takže 
bychom to chtěli realizovat právě v no-
vém showroomu.“

Pořádání závodů, podpora jednotliv-
ců i týmů a sponzoring těch nejlepších 
je marketingová aktivita, která propa-
guje nejen fi rmu jako dovozce, ale také 
každou prodejnu jednotlivě. Zápal pro 
závody a angažované pořadatelství 
i sponzoring přišel u Karla Švece tak 
nějak automaticky hned po skončení 
závodní kariéry. Jako bývalému zá-
vodníkovi mu připadalo přirozené, že 
obchod bude pořádat svoje závody 
a podporovat talenty. Na začátku de-
vadesátých let byl klíčovou akcí Český 
pohár horských kol v Písku, který se 

místním povedlo zvládnout na jedničku. 
„Tenkrát tu vyhrála i Kateřina Neuma-
nnová, která už perlila i na běžeckých 
tratích. Pořádali jsme také mistrovství 
republiky v MTB maratonu v Českých 
Budějovicích a České poháry v této 
disciplíně v Semicích u Písku. Naši-
mi závody a týmem prošla spousta 
slavných jmen a také bezpočet hobby 
jezdců a nadšených amatérů. Všechno 
bylo přirozené, mladé talenty jsme vo-
zili po závodech a žili jsme tím. Většina 
místních závodníků také prošla prodej-
nou a dílnou, jako třeba aktuálně nyní 
vynikající závodník Lukáš Smola, který 
je u nás zaměstnán. V našem týmu 
závodí například i přední cyklokrosař 
Emil Hekele.“ Firma také materiálem 
i fi nancemi sponzoruje přední české 
závodní týmy v horských kolech i na 
silnici, aby byla její loga vidět na těch 
nejlepších borcích. Počet maratonů 
pro amatéry a rekreační jezdce trochu 
omezila, ale více se angažuje přímou 
účastí na velkých závodních akcích 
v cyklokrosu, MTB i na silnici, aby 
tak podpořila svoje značky a lidé měli 
možnost si je vyzkoušet. Vzorky a tes-
tovačky elektrokol i klasických kol ve 
fi remním stánku proto nechyběly ani 
na domácím světovém cyklokrosovém 
poháru v Táboře anebo na pohárových 
závodech nebo jiných soutěžích. „V ko-
munitě závodníků přibývá zájemců 
o elektrokola a i největší sportovci si je 
rádi vyzkoušejí a uvažují o jejich koupi,“ 
ví dobře Karel Švec.

VYPROFILOVANÁ NABÍDKA
S elektrokoly fi rma Cyklošvec za-

čínala opatrně a se základním mode-
lem Galaxy, který měl zadní nábojový 
pohon. Po několika pokusech s jiným 
sortimentem se ustálili na elektroko-
lech Galaxy, Totem a Stevens. Nyní je 
velkoobchodní nabídka i výběr e-biků 
v prodejnách dostatečná a v širokém 
cenovém rozpětí uspokojivém pro 
všechny typy zákazníků. „Začínali jsme 
s prodejem těch nejlevnějších elektro-
kol, ale postupně se nároky lidí zvedají 
a roste i cena prodaných elektrokol. 
Lidé už zjistili, že levné elektrokolo 
není to pravé,“ popisuje Karel Švec. 
Informovaní zákazníci už chtějí pohony 
podle značek, protože se v oboru orien-
tují, soustředí se také čím dál tím více 
na elektrokola se středovými pohony. 
Cyklošvec má v nabídce e-biky s po-
hony Bosch, Shimano, Comp Drives, 
Bafang i Dapu, takže výběr je opravdu 
velký. Chybět nemohou ani testovačky 
v dostatečném počtu, aby se zákazníci 
mohli s elektrokoly seznámit a vyzkou-
šet si je na vlastní kůži – to je strategie 
pro úspěšný prodej ve všech čtyřech 
obchodech s logem fi rmy. Velké tes-
tovací akce pro veřejnost u příležitosti 
zahájení a ukončení sezony pořádají 
pravidelně, účastní se také velkých 
výstav jako For Bikes v Praze nebo 
Test&Expo v Novém Městě na Moravě. 
A sám majitel fi rmy jezdí na klasickém 
šlapacím kole i na kole s elektrickým 
pohonem, aby si mohl jak zatrénovat 
a dát si do těla jako za starých časů, 
tak se jenom pohodově svézt s menší 
námahou na nějaký výlet na elektrokole. 
Ani nejmladší členové fi remního týmu, 
kteří sami závodí a dobývají stupně 
vítězů, nemají problém prodávat elekt-
rokola a poutavě o nich hovořit před zá-
kazníky. „Myslím, že se to naučili dobře, 
absolvovali školení a jsou v tom stále 
lepší. Sami vidí, co se prodává a co lidé 
chtějí, takže museli elektrokola přijmout 
za svá,“ uzavírá povídání Karel Švec. 

Přejeme prodejně i celé fi rmě 
mnoho spokojených zákazníků!

Servisní centrum FOX a Marzocchi.
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