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Vždy nás potěší informace o zajímavých projektech našich členů nejen v cyklistickém 

odvětví. Ovšem tato informace stojí za pozornost a zveřejnění na našich stránkách s cyklistickou 
tematikou. 

 
Bývalý závodník Marek Vitoch zůstal kolu věrný a jeho činnost v tomto oboru míří směrem 

podnikatelským. Celou činnost nalezete na stránkách www.bikemarast.cz, kde zaujme zejména 
nabídka kol. Bikemarast.cz  se nespokojil se stávající nabídkou kol a po více než roce 
intenzivního hledání našel již před mnohými lety vysněnou italskou značku Olympia cicli. 

 
Marek: „Moje vize byla neokoukaná, na trhu nová značka s kompletní nabídkou modelů a 

provedení. Prošel jsem a seznámil se s ohromným množstvím značek, celá anabáze trvala přes 
rok, ale vše skončilo u značky Olympia, o které jsem přemýšlel od samotného začátku a s jejímiž 
špičkovými silničními a MTB koly jsem se setkával na významných mezinárodních cyklistických 
veletrzích. Čili pomyslný kruh se uzavřel a první objednávkou firma Olympia potvrdila svoji 
pružnost dodávek a profesionalitu. Bylo rozhodnuto a domluveno, stáváme se oficiálními dealery 
značky Olympia pro trh České Republiky! Sortiment značky je v rozmezí 8 000 Kč za rekreační 
stroje až po 170 000 Kč za skutečně exkluzivní závodní kola. Přidanou hodnotou je možnost volby 
komponentového osazení, zapletených kol a u MTB kol také vidlic. To mi doslova vyrazilo dech, 
objednáváš sériové kolo a zároveň si ho de facto postavíš na míru… to je přesně to, co českým 
cyklistům chybí!“ dodává s nadšením Marek. 

 
Marek a jeho bikemarast.cz se mimo jiné zabývá online prodejem všeho, co souvisí 

s cyklistikou, tedy takový e-shop od silničních až po sjezdová kola. 
 
KPO bude držet firmě bikemarast.cz palce, aby se se svými vskutku krásnými koly 

prosadila. Pro případné zájemce nabízíme možnost objednání testovací jízdy, kterou jsme využili i 
my a potrápili silniční model EGO. Jedná se o karbonový monokok osazený sadou Shimano 
Ultegra s koly Fulcrum Racing 3. 
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