
CYKLOHUB na Střední Moravě

Cyklistika se bezpochyby stala jednou z nejoblíbenějších forem aktivního odpočinku a její popularita každým rokem roste. 

Hlavní kouzlo cyklistiky však spočívá v jejím potenciálu být nejen prostředkem relaxace, ale každodenní dopravy.

Dopravy ekologické, udržitelné a podporující zdravý životní styl všech generací.

S rozvojem elektromobility a razancí, s jakou dnes ovlivňuje podobu rekreační cyklistiky, se tento potenciál stal dosažitelnější jako nikdy před tím. 

Stačí jen činit ty správné kroky, aktivně se podílet na rozvoji svého okolí, odstraňovat překážky a užívat si radost z pohybu.

Kvalitní infrastruktura je základním předpokladem výše uvedeného cíle a její aktuální nedostatek jednou z jeho největších překážek. 

Často nazýváme tuto infrastrukturu "cyklistickou", ale je nutné si uvědomit, že stejnou měrou slouží nejen cyklistům, ale celé aktivní veřejnosti.

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu: pracovní skupina pro 

cykloturistiku, navrhuje pro rozšíření cykloturistické infrastruktury 

servisní cyklohuby.



Technické parametry:

Stanice na opravu kol ibombo jsou uzpůsobeny k používání ve veřejném prostoru. Slouží nejen cyklistům, ale široké veřejnosti. Jsou vhodné jak do exteriérů, 

tak interiérů a dají se snadno a variabilně instalovat. 

•stanice jsou vyráběny z vysoce odolné a silné nerezové či galvanizované oceli

•vybaveny kvalitním nářadím a komponenty od renomovaných německých a amerických značek SKS, GEDORE, BONDHUS a FELO

•povrchová úprava práškovým lakem (komaxitem) či termoplastickým lakováním, které poskytuje nejvyšší stupeň ochrany proti environmentálním faktorům a vandalismu 

•(široká škála dostupných barev)

•všechny komponenty stanic jsou díky bezpečnostním bitům zabezpečené a zároveň snadno demontovatelné a vyměnitelné

•stanici opatříme vaší grafikou a logem, grafika na stanici je tištěna na speciální fólii (monomer) nebo tvrzený laminát, až 1,5m2 reklamní plochy

•jednotlivé prvky stanice náchylné na mechanické poškození jsou chráněny vysoce odolnou gumou

•možnost instalace dvířek na pevných pantech se systémem otevírání pomocí mincí (jako u nákupních košíků) či na klíč

•na každé stanici QR kód s odkazy na návod na opravu či seřízení kola

Kvalitní infrastruktura základem spokojeného turisty.





Cenové předpoklady:

1. CYKLOHUB stanice – polep logem ZDARMA

Na základě konzultace s výrobcem, navrhujeme doplnění do základní sady.

a. Stanice 32 050,-Kč bez DPH

b. Odolný píst 2 150,-Kč bez DPH

c. Ostatní 700,-Kč bez DPH

Celkem celá cyklostanice: 34 900,-Kč bez DPH

1. Montážní práce

Provedena kompletní instalace, včetně zaškolení partnera.

a. Výkop, betonáž, doprava 7 400,-Kč bez DPH

b. Montáž 2 300,-Kč bez DPH

c. Zaškolení 300,-Kč bez DPH

Celkem montážní práce: 10 000,-Kč bez DPH

Celková cena: 44 900,-Kč bez DPH

DPH: 9 429,-Kč 

CELKEM vč. DPH: 54 329,-Kč vč. DPH

Měníme cykloturistiku u nás na střední moravě.



INSPIRACE hotových projektů:

Střední Morava pohodová dovolená na kole.


