
Letkov je pre ASP TOP základňa 
na ploche 22 000 m2 

s celkovou zastavanou plochou  4 500 m2, 
a ako som zistil, vôbec nie je namierená 
na konečného spotrebiteľa. O všetkom, ale 
i o začiatkoch spoločnosti, nám  porozprával jeden 
zo spolumajiteľov spoločnosti, Dušan Hřích, ktorý si 
našiel čas i na to, aby nás týmto sídlom previedol. 

MMA: Kde siahajú vaše úplné  začiatky, lebo 
dosiahnuť to, čo tu máte dnes a navyše 
s prestížnym ocenením za 7. miesto (Plzenský 
kraj 2018) v rebríčku  DIAMANTY Českého 
Byznysu sa nedostáva len tak.  

Dušan Hřích: „S bratom podnikáme už viac ako 
20 rokov a za všetkým stojí obrovská práca celého 
tímu ľudí, ktorí s nami pracujú. Robíme prácu, ktorá 
nás baví a je to potom vidieť na našich výsledkoch, 
ktoré sú každým rokom lepšie. V minulom roku 
sme do tímu pribrali mnoho nových ľudí, vrátane 
pána Ing. Jana Mertla,  ktorý k nám prišiel z firmy 
Seznam.cz, kde na pozícii manažmentu pracoval 

cez 14 rokov. U nás má na starosti predovšetkým 
tímy v ČR a SR a s odstupom času vidíme, že to bola 
dobrá voľba.“

MMA: Tento priestor je gigant, poďme na to 
pekne po rade, čo tu slúži na čo a ty si ho nazval
Fáza 1? 

Dušan Hřích: „Vzhľadom k tomu, že sa každým 
rokom rozširujeme, tak potrebujeme väčšie 
priestory, celý podzemok sme naprojektovali tak, 
aby sme tu rýchlo vedeli dostavať ďalšie sklady. 
Teraz sme dokončili prvú fázu, kde sme zastavali 
4500 m2 a ešte v tomto roku dostaviame ďalšiu 
halu pre skladovanie nášho tovaru. Pôvodne to 
bolo naplánované  na koniec roka 2019 ale so 
stavbou začneme ešte v prvej polovici tohto roka. 
Investícia sa vyšplhala na skoro 5 mil. eur, ale 
už sme mali veľkú potrebu vybudovať sídlo firmy 
a sklady na jednom mieste. Zároveň v Rumunsku 
budujeme sídlo našej dcérskej spoločnosti S.C. 
ASP GROUP EAST S.R.L., kde budeme stavať 
prezentačný showroom a skladové priestory. 

ASP Group DISTRIBUTING - v skratke
Spoločnosť patrí medzi najväčších dovozcov a distribútorov štvorkoliek 

a príslušenstva v strednej a východnej Európe a to tak pre štvorkolkárov ako 
i motorkárov. Ako je to možné? Majú totižto zastúpenia v týchto krajinách: 

Česká republika, Slovenská republika, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Moldavsko, Chorvátsko i Slovinsko. V týchto krajinách firma pôsobí ako 

autorizovaný dovozca a veľkoobchodný distribútor  viac než 26 značiek od 
popredných svetových výrobcov príslušenstva pre ATV a motocykle, pričom 

vo všetkých spomínaných krajinách sú výhradným dovozcom značiek ARGO, 
YADEA, ARTIC CAT (Textron), Polaris a Indian (pre Rumunsko, Bulharsko, 

Moldavsko) TGB, ACCESS Motor, Linhai a snežných skútrov Arctic Cat. 

Svetové príslušenstvo 
prezentujú aj na EICMA

Spoločnosť ASP Group Distributing už pravidelne nájdete na svetovej 
výstave EICMA v Miláne. Prečo? Príslušenstvo, ktoré dovážajú, ale tiež 

si niektoré pod svojimi značkami vyrábajú a zároveň distribuujú po celej 
Európe. Len pre informáciu, sú to značky ako ITP Tires, LS2, XRW, 
SHARK Accessories, Fox Shox, TJD, Kimpex, Maxima Oils a mnoho-

mnoho ďalších, ktoré zakúpite v dealerskej sieti tejto firmy. V roku 2018 
spoločnosť predala 4 659 ks štvorkoliek a minuloročný obrat celej 

skupiny tak dosiahol cez 40 miliónov EUR.

ASP Group DISTRIBUTING - v skrat

Možno ani samí majitelia 
spoločnosti ASP Group s.r.o. 
Dušan a Oldřich Hříchovci, 
by v čase zakladania vlastnej 
spoločnosti pred 19 rokmi 
nepredpokladali, že sa  raz 
stretneme v takomto sídle, 
v akom dnes stojíme. Vo februári 
t. r.  sme totižto zavítali do 
obce Letkov, neďaleko Plzne, 
aby sme si prehliadli nové 
priestory spoločnosti. V úvode 
musím povedať, že sme ostali 
ohromení z toho, čo sme videli. 
Budova postavená na zelenej 
lúke, moderné technológie, 
veľkorozmerové, priestory,  
obrovský showroom a ešte väčšie 
skladové priestory. Normálne som 
tam skoro zablúdil.

Autor: Vlado Brniak, foto autor a ASP GroupAutor: Vlado Brniak, foto autor a ASP Group

PROGRES = RAST PROGRES = RAST = ASP GROUP

● Bratia Oldøich a Dušan  Høíchovci 
(EICMA 2018)
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V Rumunsku totižto rastieme dvojciferným číslom 
a je potrebné držať skladové zásoby práve tu.“

MMA: V blízkom čase do skladu doinštalujete 
poloautomatický skladový systém pre ND. 
Ako to funguje? 

Dušan Hřích: „Budúci mesiac nám privezú 
automatický systém na príjem a výdaj náhradných 
dielov, ktorý sa požíva v moderných skladoch 
s dielmi. Systém sa volá KARDEX – REMSTAR a je 
to vec, ktorá procesy naskladnenia a vyskladnenia 
niekoľkonásobne urýchli. Dielov sa predáva každým 
rokom viac a preto je treba expedíciu zrýchliť 
a zmodernizovať.“

MMA: V tejto sezóne rozširujete ponuku, 
pre našinca o trošku neznámu, značku e-skútrov
YADEA? Vo svete ich ale poznajú inak.

Dušan Hřích: „Vzhľadom k trendu, ktorý 
v poslednej dobe zaznamenávame sme pred 
rokmi začali vyberať výrobcov elektrických skútrov. 
Výrobca YADEA bol pre nás jasná voľba, pretože sa 
jedná o jnajväčšieho výrobcu elektrických skútrov 
na svete, ročne ich predajú cez 5 mil. kusov, pričom 
používajú značkové komponenty, akými sú napr. 
batérie Panasonic, Samsung a iné.“ 

MMA: Prekvapením u vás je novinka - plávajúce
osemkolky ARGO

Dušan Hřích: „Argo sme pôvodne zaradili do 
ponuky preto, lebo sme mali od jednej veľkej firmy 
požiadavku, ktorá v náročnom teréne potrebuje 
prevážať náklad a zamestnancov, preto sme si 
vyjednali zastúpenie pre  východnú Európu tejto 

kanadskej značky. Tieto osemkolesové stroje 
predávame od minulého roku a predalo sa ich 
cez 50, čo nás celkom prekvapilo, pretože je to 
špecifické vozidlo.“

MMA: Započul som  niečo i o elektrických 
štvorkolkách? 

Dušan Hřích: „Áno, elektrické štvorkolky a UTV 
máme v ponuke, sú to stroje určené hlavne pre 
areály, golfové ihriská, hotelové rezorty, či farmy, 
kde sa vyžaduje bezhlučná prevádzka.“ 

MMA: O špeciálnom oblečení s funkčnou 
membránou zn. FINNTRAIL počujeme prvý krát.  

Dušan Hřích: „Jedná sa o relatívne novú 
značku, ktorá pochádza z Estónska, a úspešne ju 
predávajú cez 10 rokov v Škandinávii a Kanade. 
My sme dlhodobo vyberali profesionálne 
oblečenie priamo pre štvorkolkárov a toto je 
vlastne jediný produkt, ktorý vydrží extrémnu 
jazdu na štvorkolke, či extrémne klimatické 
podmienky. S oblečením sú naši zákazníci veľmi 
spokojní a to nás teší.“

MMA: Toľko o aktuálnom sortimente, neverím 
ale že nemáte v zálohe ďalšie projekty.   

Dušan Hřích: „Ako by si nás nepoznal... ☺
áno, stále je priestor celý náš business posúvať 
dopredu a skutočne máme niekoľko rozbehnutých 
projektov, ktoré buď dokončujeme, alebo sú vo 
fáze testovania. Naším cieľom je  ďalej rozširovať 
predajnú sieť v Európe a priberať do ponuky kvalitné 
produkty.“

 Dušanovi ďakujeme za rozhovor.

= ASP GROUP= ASP GROUP

● Zastavaná plocha = 4 500 m2

● Showroom je obrovský a slúži hlavne 
ako expozícia pre dealerov

● V sklade skoro nedovidíte 
do konca haly 

● Servis má nieko¾ko samostatných 
pracovísk 

kanadskej značky. Tieto osemkolesové stroje 
predávame od minulého roku a predalo sa ich ● S
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FINNTRAIL - PROFESIONÁL DO EXTRÉMU

FINNTRAIL Aquamaster 
Nohavice na brodenie z extrémne odolnej, 
5-vrstvovej tkaniny disponujú membránou 
HARD- TEX. Vonkajšia vrstva je zosilnená 
kevlarom. Anatomický strih pre pohodlie, dopĺňajú 
vodotesné zipsy, namáhané miesta sú vystužené. 
Tento model sa predáva vo viacerých farebných 
i technických prevedeniach.

Vodeodolnosť: 25 000 mm
Priedušnosť: 7 000 g/m2 / 24 h
Povrchová úprava: Teflon™ DuPont®

FINNTRAIL Enduro 
Špeciálne vyvinuté do extrémnych podmienok. 
Od modelu Aquamaster sa líšia tým, že majú 
gumové topánky pevne spojené s nohacami.  
Exponované vnútorné časti nohavíc sú bezšvové, 
kvôli dlhšej výdrži a odolnosti. Inak sú vyrobené 
podobne s podobnými vlastnosťami  ako model 
Aquamaster. 

Vodeodolnosť: 25 000 mm
Priedušnosť: 7 000 g/m2 / 24 h
Povrchová úprava: Teflon™ DuPont®

FINNTRAIL Shooter / 
Shooter KOMPLET 

Viacfunkčná nepremokavá bunda z priedušného 
materiálu vás ochráni pred vodou a blatom. 
Trojvrstvová tkanina HARD-TEX ale aj použitý 
materiál Teflon™ DuPont® pripravia pre vás 
výborné klimatické podmienky. Môžete zakúpiť 
sólo, alebo i ako komplet.

Vodeodolnosť: 15 000 mm
Priedušnosť: 7 000 g/m2 / 24 h
Povrchová úprava: Teflon™ DuPont®

Plný sortiment hľadajte na www.aspgroup.cz/FINNTRAIL
Finntrail bude čoskoro dostupný v predajnej sieti ASP aj  v SR

Dovozca a distribútor: ASP GROUP DISTRIBUTING

FINNTRAIL Player
20 litrový vode odolný vak, ktorý ľahko použijete 
pri ATV aj UTV. Vak vám zabezpečí úplne 100% 
ochranu vašich osobných vecí pred vodou 
a blatom. Materiál je robusný a vysoko odolný voči 
poškodeniu. 

FINNTRAIL 
Neoguard / Enduro

Model Neoguard má silikónovú potlač na dlaniach 
a je plné vyrobený z odolného neoprénu,  model 
Enduro je kombináciou neoprénu a odolnej 
syntetickej kože. 

FINNTRAIL Speedmaster
Tieto odolné topánky sú vybavené kevlarovými 
výstuhami a môžete sa plne spoľahnúť na ich 
odolnosť a komfort zároveň. Vynikajúca podrážka 
vás podrží na všetkých povrchoch, neoprénové 
prvky tlmia nárazy a špička aj päta sú vystužené.

NOHAVICE – BUNDY – ČIŽMY – OVERALY – RUKAVICE – SPODNÉ PRÁDLO – VODOTESNÉ VAKY a RUKSAKY... VYBERÁME Z PONUKY:

FINNTRAIL Speedmaster AIL Player
20 litrový vode odolný vak, ktorý ľahko použijete 
pri ATV aj UTV. Vak vám zabezpečí úplne 100% 
ochranu vašich osobných vecí pred vodou 
a blatom. Materiál je robusný a vysoko odolný voči
poškodeniu. 

™ DuPont®

FIF NNTRAIL P
ý vode odolný

UTV V

FIFIINNNNNNNNTTRTRTRAIL 
Neoguard / Enduro 2

FINNTRAIL EnduroFINNTRAIL Aquamaster 
b d i t é d l j Š iál

V cene: 
taška a vodotesné 

puzdro pre mobil

V cene: 
taška a vodotesné 

puzdro pre mobil
NOVINKA

NA TRHU
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