
Kdo umí, ten se prosadí
Společnost Remerx s.r.o. se sídlem v obci Lipová nedaleko Slavičína je významným evropským 
výrobcem cyklistických ráfků, zapletených kol pro všechny kategorie cyklistiky a dalšího 
příslušenství. V krátké době oslaví 25 let od svého vzniku. Podívejme se, jak se firma vyvíjela a co 
stojí za jejím úspěchem na náročných mezinárodních trzích.

Společnost Remerx s.r.o. byla založena v roce 1997. Navázala na 
činnost fyzické osoby Antonína Remeše, která byla zahájena již v roce 
1990. Zpočátku se zabývala výrobou sportovních ráfků, které na trhu 

chyběly. Nabídla je tedy zákazníkům za příznivé ceny. A zájem byl brzy tak 
veliký, že je REMERX začal vyrábět velkosériově. Dnes její portfolio obsahuje 
také výrobu hliníkových nábojů, paprsků, výrobu standardních a speciálních 
kol pro sport a vyžití včetně servisu a zakázkovou výrobu hliníkových ráfků 
až do průměru 1800 mm. Kromě toho se společnost zabývá galvanizérstvím 
a smaltérstvím a vlastní jednu z největším eloxoven v České republice.

Firma Remerx je na trhu známá širokou nabídkou produktů samotnými ráfky 
počínaje, přes náboje až po celé komplety zapletených kol. Vývoj je orientován 
na špičková závodní kola a jejich přizpůsobení potřebám závodníků a celých 
závodních týmů. V současné době Remerx vyrábí kolem 1,5 milionů ráfků ročně 
v různých kategoriích a provedeních. Sortiment nabízených ráfků zahrnuje více 
jak 30 profilů ráfků určených pro všechny druhy všech kol od MTB přes silniční 

až po dětská. Firma vyrábí také kompletní zapletená kola a pro high-tech modely 
zapletených kol vyvíjí speciální ráfky. Při výrobě je velká pozornost věnována 
bezpečnosti a kvalitě produktů.

V loňském roce tato progresivní firma, která dnes zaměstnává přes 80 
lidí, dosáhla obratu přes 100 milionů korun, přičemž každoročně navyšuje 
svoje tržby o 5-10 %. 

Špičková kvalita, špičkové technologie
V roce 2010 firma uvedla do provozu automatickou linku na výrobu dvoustěnných 
ráfků, o rok později zahájila výrobu vlastních inovovaných hliníkových paprsků pro 
zapletená kola, které výrazně inovují výrobní program firmy.

„Po dlouhém stádiu příprav a plánování strategických cílů jsme zakoupili v 
roce 2013 nejmodernější CNC revolverový soustruh s protivřetenem na výrobu 
hliníkových těles a dílů nábojů vlastní výroby,“ říká jednatel. „Ten umožní vyšší 
stupeň soběstačnosti, flexibility a efektivity při výrobě zapletených kol. Kvalita 
provedení bude v našich rukou a přirozeně odpadne závislost na dodavateli,“ 
vysvětluje. V nabídce firmy je mnoho variant nábojů jak pro silniční, tak pro 
horská kola, ale i další, jako jsou speciály pro BMX, handbiky či třeba stále 
populárnější koloběžky. Nechávat si vyrábět tak širokou škálu těl nábojů u 
subdodavatelů, zbytečně zatěžovalo skladové i plánovací techniky a vyžadovalo 
nutnost vstupní kontroly dodaných polotovarů. S příchodem vlastní technologie 
Remerx výrazně zvýšil flexibilitu, zejména s ohledem na zakázkovou výrobu, jejíž 
podíl na výrobě neustále stoupá.

V roce 2014 - 2015 společnost plánuje zahájit výrobu speciálních 
redukovaných nerezových paprsků. Tyto redukované paprsky mají 
nižší hmotnost oproti stávajícím paprskům při zachování stejných 
mechanických vlastností. Jedná se o nejmodernější linku na výrobu 
paprsků jízdních kol. 

Pro výrobu nerezových paprsků bude používat nejkvalitnější nerezový drát od 
švédské firmy SANDVIK. „Věříme, že v brzké době trh ocení naši technologickou 
hodnotu výrobku a bude je vyžadovat,“ doufá Antonín Remeš. 

Dodává dále, že v roce 2015 bude firma investovat do nových vrtacích 
center ráfků, což povede k navýšení výroby. „Tyto investice zvýší objem 
komponent vyráběných pro zapletená kola. Cílem firmy je vyrábět díly pro 
všechny cyklistické kategorie,“ vysvětluje.

Vysoce ceněná firma
Za tři dekády existence se společnost REMERX s.r.o. vypracovala mezi 
největší hráče na trhu s cyklistickými komponenty. V současné době dodává 
ráfky a zapletená kola minimálně pro 70 – 80 % českého trhu. „V rámci 
ČR jsme jediní výrobci ráfků, konkurence je pouze ze strany zahraničních 
výrobců,“ tvrdí Antonín Remeš. 

Momentálně je pro český trh určeno 50 % výrobků, zbytek směřuje 
především na Slovensko, do Polska, Maďarska, Německa, Itálie a Belgie. 
Současní odběratelé se skládají z výrobců kol a velkoskladů (ti tvoří 70 – 
80 % obchodu), ale také obchodníků a koncových zákazníků. 
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„Vytvořili jsme ucelenou kolekci zapletených kol pro všechny druhy 
cyklistického sportu a turistiky,“ říká Antonín Remeš a dodává, že firma 
sponzoruje přední cyklistické týmy jak silničních tak horských kol, 
konkrétně silniční tým CK Příbram, zahraniční silniční tým TOPSPORT 
VLAANDEREN a MTB team REMERX MERIDA TEAM KOLÍN. Všechny 
týmy úspěšně reprezentují firmu Remerx s.r.o. jak na domácí ,tak na 
mezinárodní scéně.

Inovace – motor vývoje
Z široké nabídky firmy jednatel uvádí například zapletené kolo XCO RIO, 
určené především pro závody cross-country a pro příznivce rychlých a 
lehkých kol. Je osazeno ráfky o nízké hmotnosti, výplety tvoří redukované 
paprsky, které výrazně snižují hmotnost celého výpletu. Dalším příkladem 

je galuskové kolo SAW, které díky nízké obvodové hmotnosti kola výrazně 
usnadňuje akceleraci. Systém výpletu je řešen tak, aby optimalizoval 
vlastnosti karbonových ráfků. Parametry těchto kol se plně vyrovnají 
světové špičce, a často ji i převyšují.

„Konkurencí jsou dnes především asijské firmy, které přišly na trh s 
nízkými cenami. Nicméně momentálně mají velký problém s dodacími 
lhůtami a následně s dodávkami komponentů,“ popisuje Antonín Remeš 
situaci na trhu. 

Dodává, že nejsilnějším motorem dalšího vývoje firmy jsou neustále 
inovace a snaha uvádět nové výrobky na trh. „K tomu značně přispěje 
zavedení nejmodernější linky na výrobu paprsků jízdních kol od francouzské 
firmy CERA ENGINEERING. Naším hlavním cílem bylo a bude plně uspokojit 
naše zákazníky a požadavky trhu,“ říká na závěr.               

Dále nabízíme:
 výrobu atypických paprsků
 rovné, s hlavou a závitem
 bez hlav a závitu (tyčinky)
 výroba paprsků od délky 73mm

 běžné délky paprsků skladem
 různé druhy povrchových úprav   

 na matičkách (zinek, nikl, černá)
 zboží zasíláme

Vlkovec 22, 257 24  Chocerady
Tel: +420 317 792 307 | Fax: +420 317 792 393
Email: velogross@iol.cz

Výrobce paprsků a matiček pro jízdní kola a malé motocykly.

Kvalita se prosadí
Společnost, která navazuje na tradici výroby zahájené již v roce 1960, 

je dnes moderním podnikem, jehož výrobky vstupují do konečných 
výrobků jiných firem z nejrůznějších odvětví průmyslu nebo spotřební 

elektroniky. V současné době zaměstnává zhruba 100 lidí a úspěšně si 
drží svoje místo na trhu, i když doba stále většímu rozmachu a růstu 
nenahrává. „Přes proklamace vlády výrazné oživení na trhu nevidíme. To 
se snad týká jen automobilového průmyslu, který je na Slovensku výrazně 
zastoupen, ale pro ostatní sektory, a zejména co se týče podniků menší a 
střední velikosti, přetrvává nadále určitá stagnace,“ vysvětluje jednatel. 
Tomto vývoji odpovídají i finanční výsledky firmy, které jsou sice stabilní, 
ale ve své podstatě odrážejí stagnaci trhu. 

Sortiment této slovenské společnosti lze rozdělit do tří oblasti – výroba 
transformátorů a tlumivek (elektrotechnická výroba), výroba a servis elektrických 
strojů a zařízení (motorů) a výroba mechanických dílců (kovovýroba).

Rozšířená nabídka
Největší část výroby a stěžejní činnost firmy představuje výroba transformátorů. 
„Výroba našeho hlavního produktu představuje až 70 % objemu výroby, nicméně 
největší tradici má naše další činnost, opravy elektrických motorů, které zde byly 
zahájeny již v roce 1960. Dnes tato činnost představuje přibližně 15 % celkového 
objemu prací. Zbývající část, rovněž 15 %, tvoří výroba mechanických dílců 
nebo-li kovovýroba,“ vysvětluje Ján Pekara.

Vinuta s. r. o., se sídlem v Rajci nedaleko Žiliny, se zabývá 
elektrotechnickou výrobou zaměřenou především na oblast 
transformátorů a tlumivek pro různá použití. Portfolio činností zahrnuje 
také opravy elektromotorů a kovovýrobou. O společnosti jsme psali 
před dvěma lety - podívejme se, jak si stojí dnes. 
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