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• Moderní elegantní design

• Hospodárný a ekologický provoz
• Li-ion baterie    • LED osvětlení

• Bezklíčkové startování
• Přehledný LED displej
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P
řed dvěma dekádami stálo 
na startovní čáře hodně prodejců 
čtyřkolek, ale jen bráchové Olda 
a Dušan společně s nadšeným týmem 
okolo sebe dokázali nakonec 

vybudovat firmu s obrovským mezinárodním 
pokrytím a nyní téměř s miliardovým obratem. 
Jak se to povedlo? „Nebereme obchod jako 
pouhé vyplňování prodejních tabulek,“ dostává 
se nám vysvětlení, „sázíme na osobní přístup, 
hledáme specifika trhů v každé zemi a snažíme 
se všude přizpůsobit nabídku dané mentalitě. 
Nikde to není stejné. A když tohle pochopíte 
a dokážete na to reagovat, tak už to pak jede…“

MH: Nicméně důvod, proč tady teď sedím, je 
otevření nového zázemí firmy 
v západočeském Letkově. Co vás vedlo 
ke stěhování z legendárního Žebráku?
Dušan: To je opravdu jednoduché. Firma roste, 
potřebovali jsme nové, větší prostory 
koncipované hlavně tak, abychom měli 
všechno na jednom místě a nemuseli 
logisticky řešit objednávky mezi pěti sklady. 
To už nebylo dobré. 

MH: Vstupujeme přes obrovský showroom 
plný čtyřkolek a doplňků na ně. Už tohle 
samotné je v Česku nevídaným zážitkem.
Dušan: Myšlenka, proč vytvořit takový velký 
prodejní prostor, je opět v tom, že to chceme 
pojmout komplexně. Letkov je tady hlavně pro 
naše dealery, zástupce – a ti, když sem 
přijedou, tak se budou moct na jednom místě 

seznámit s kompletní nabídkou, udělat si 
na jednom místě přehled. To samé platí i pro 
servis, rovněž tady budeme schopní 
poskytnout technické a servisní zázemí úplně 
všem, kdo se zaobírají prodejem našich strojů.

MH: Nicméně prostory zde v Letkově jsou 
hlavně skladové. A až při procházce tím 
labyrintem regálů člověku teprve dojde, 
o jak obrovském objemu materiálu tady 
mluvíme.
Dušan: A to ještě stále nejsme ve stavu, kdy by 
to zde bylo plně dokončené. Ještě přibude 
jedna celá hala, abychom tady měli vše 

potřebné komplet pohromadě. Naší chloubou 
a účinným pomocníkem při vyskladňování 
a naskladňování náhradních dílů je plně 
automatizovaný systém od firmy Kardex 
Remstar. V praxi to bude fungovat tak, že 
každý díl tady v těch regálech bude mít svůj 
elektronický štítek a robot si na základě 
objednávky sám díly vyhledá, vyskladní, 
zkompletuje zakázku a připraví k expedici. 

MH: Co všechno tady vlastně v těch 
regálech budete mít?
Dušan: K prodeji strojů musíš poskytnout 
kompletní nabídku náhradních dílů. Čtyřkolky 

pak mají obrovské množství různého 
příslušenství (pásy, vozíky, frézy, radlice 
atd.), děláme i pneumatiky, maziva, přilby, 
oblečení… musí to být komplet. Náš 
sortiment se neustále rozrůstá a začínáme 
dělat věci i z jiných oborů.

MH: Chápu, že tohle všechno okolo nás je 
reakce na nějaký váš růst. A teď by mě 
docela zajímalo, jak vypadá nyní trh 
v segmentu čtyřkolek…
Dušan: Hele, co se týče Česka a Slovenska, 
tam je situace stabilní. Hodně teď ale 
rosteme do okolních zemí. Máme dceřinou 
společnost v Polsku, Rumunsku, zaměřili 
jsme se hodně na východní Evropu, třeba 
ve Slovinsku máme teď v segmentu 
čtyřkolek nějakých 65 % trhu. A prodávat 
doplňky začínáme prostřednictvím dealerů 
i na západ, roste nám zájem například 
v Německu, Dánsku nebo ve Francii. Tohle 
všechno zásobujeme odsud z Letkova. Navíc 
pak stavíme ještě jednu skladovou halu 
v Rumunsku, kde se nám místní zas velice 
dobře starají o prodej do Bulharska, 
Moldávie nebo nově teď Řecka.

MH: A jak přemýšlí dnes člověk, který si 
jde koupit čtyřkolku?
Dušan: Čtyřkolky se dneska z 95 % prodávají 
jako pracovní nástroj. Lidi už pochopili, jaká 
je jejich praktičnost, co všechno umí, kam 
všude se dokážou dostat. K tomu pak 
samozřejmě možnost variability v doplňcích. 
A pak je tu rovněž možnost využití toho 
samého stroje ve volném čase. I to lidi ocení. 
Třeba právě v přímořských zemích 
prodáváme hodně čtyřkolek i do půjčoven. 
Levnější stroje pro agentury, které pořádají 
pro lidi projížďky a výlety pro turistiku… 
Nezvratná přednost je vůbec pohyb 
v terénu – i lidi, kteří by měli třeba problém 
s motorkou, na čtyřkolce dokážou leckams 
vyjet. Tady to není zas jenom o výletech, ale 
čtyřkolky stále více využívají ať už lesníci, 
nebo leckde i bezpečnostní služby, hasiči 
a policie. 

MH: Kam do tohoto soustrojí patří nabídka 
přileb, oblečení, doplňků?
Dušan: Loni jsme prodali celkem 4679 kusů 
čtyřkolek. Všichni ti lidi musí taky v něčem 
jezdit, mít si co vzít na hlavu a musí mít 
možnost si i stroj ošetřit. To všechno jim 
nabídneme, protože to i potřebují. Další 
velkou kapitolou je pak naše nabídka značky 
LS2, kterou jedeme i samostatně, a její 
dealerská síť taky úplně nekopíruje  
čtyřkolky – firma jako taková vyrábí přilby 

sice přes 28 let, ale svůj brand LS2 pouze 
13 let, za tu dobu si vybudovala velice silné 
postavení na trhu a dnes prodávají 
do 80 zemí světa. Jen loni vyrobili přes 
4 miliony kusů přileb. 

MH: Co téma elektroskútry?
Dušan: Chtěli jsme to zkusit. Neprodává se to 
špatně, ale podle mě je třeba právě tohle 
na začátku nějakého svého vývoje a lidi na to 
nejsou ještě úplně připravení. Elektrický jsou 
samozřejmě už čtyřkolky a pracovní 
technika, ale celé je to zatím spíš o nějakém 
speciálním využití. Můj osobní názor je 
takový, že tady se až časem ukáže, jaký je 
potenciál, prostě se ještě uvidí…

MH: Koukám tady z tvé kanceláře dolů a je 
vidět, že firma, která to stavěla, odvedla 
dobrou práci.
Dušan: Bylo to až neuvěřitelný, jaký to tady 
byl cvrkot. Práce začali začátkem července 
2018 a stavbu nám předali koncem listopadu 
2018. U výběrového řízení byl dbán důraz 
na kvalitu a rychlost, proto jsme nakonec 
zvolili velkou německou firmu, která vše 
dodržela. Potom už jen vše nastěhovat 
a bylo to. Jen pro představu – během asi tak 
jednoho měsíce jsme museli převozit přes 
120 kamiónů zboží.

Základní data z Letkova
 loňský obrat firem skupiny ASP Group Distributing – skoro miliarda…
 sklady, dílny 4500 m2 (a bude se přistavovat)
 samotná plocha showroomu 1000 m2

//

Celý tým na výstavě 
EICMA v Miláně

Kompletní nabídka  
na jedné ploše

Prodej elektrických  
skútrů

Komunikace 
s půlkou 

Evropy

Moderní 
technologie 

expedice 

ZE ŽEBRÁKU DO LETKOVA 
A JEŠTĚ MNOHEM DÁL…
Nedaleko Plzně vyrostlo zbrusu nové a prostorné zázemí firmy ASP Group Distributing. 
Dohromady 22 000 metrů čtverečních pro firmu, která dnes již spravuje kromě Česka 
i trhy na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Moldávii nebo třeba ve Slovinsku.  
A dávno se tady nebavíme jenom o čtyřkolkách! text: Honza Karásek, foto: archiv ASP


