
 

Pramos, spol. s r.o. 
 

 

Sladkovského 656/38 
783 71 Olomouc- Holice 

IČO: 15272371, DIČ: CZ15272371 

 
 

Ceník oprav jízdních kol  2021 

(včetně DPH) 

Hlavové složení 

Rozebrání, oprava a složení, včetně montáže a demontáže řídítek ....................................  240,- 

Výměna hlavového složení (staré za nové) .......................................................................... 210,- 

Montáž hlavového složení (na čistý rám) ............................................................................. 100,- 

Seřízení a dotažení hlavového složení ................................................................................... 50,- 

Naražení ježka hlavového složení A-head ............................................................................. 70,- 

Vidlice 

Výměna vidlice, včetně promazání hlavového složení a seřízení brzd ................................. 420,- 

Řezání závitu na vidlice 1 cm ................................................................................................. 50,- 

Zkrácení vidlice bez řezání závitu ........................................................................................ 100,- 

Demontáž vidlice z rámu ...................................................................................................... 190,- 

Náboj předního kola 

Rozebrání, očištění, popř. výměna dílů a složení náboje ………………………………………160,- 

Demontáž a montáž předního kola do vidlice ......................................................................... 50,- 

Náboj zadního kola - torpédo 

Rozebrání, očištění, případná výměna dílů a složení náboje…………………………………  .220,- 

Seřízení kónusů a matek ........................................................................................................ 40,- 

Výměna pastorku volnoběžky................................................................................................. 70,- 

Demontáž a montáž zadního kola do vidlice .......................................................................... 50,- 

 



Náboj zadního kola 

Rozebrání, očištění, příp. výměna dílů a složení náboje pro šroubovací vícekolečko ........... 150,- 

Rozebrání, očištění, příp. výměna dílů a složení + oprava kazetového tělesa ...................... 270,- 

Seřízení kónusů a matek ........................................................................................................ 60,- 

Demontáž vícekolečka, kazety ............................................................................................... 50,- 

Středové složení 

Rozebrání, oprava a složení středového složení .................................................................. 200,- 

Demontáž nebo montáž jednoho páru pedálů ........................................................................ 50,- 

Demontáž a montáž klik ....................................................................................................... 120,- 

Proříznutí závitu do kliky ........................................................................................................ 70,- 

Prořezání závitu středového složení v rámu ........................................................................... 80,- 

Výměna 1 ks převodníku na klice ........................................................................................... 80,- 

Řetěz 

Výměna řetězu ....................................................................................................................... 80,- 

Vyhledání a oprava tuhého článku řetězu .............................................................................. 50,- 

Promazání řetězu ................................................................................................................... 25,- 

Řídítka 

Demontáž a montáž řídítek .................................................................................................. 150,- 

Demontáž nebo montáž rukojetí  ............................................................................................ 50,- 

Výměna představce A-head, včetně seřízení ....................................................................... 100,- 

Výměna představce a demontáž poloviny řídítek ................................................................. 110,- 

Omotání řídítek .................................................................................................................... 170,- 

Demontáž omotávky .............................................................................................................. 50,- 

Brzdy ráfkové 

Demontáž a montáž přední a zadní brzdy, včetně seřízení .................................................. 220,- 

Seřízení přední a zadní brzdy (1 brzda = 1/2 ceny) ................................................................ 70,- 



Montáž čelistí přední a zadní brzdy, včetně seřízení ............................................................ 250,- 

Výměna 1 páru špalíků se seřízením ..................................................................................... 60,- 

Výměna lanka přední nebo zadní brzdy, včetně seřízení ..................................................... 100,- 

Montáž a demontáž 1 ks brzdové páky .................................................................................. 70,- 

Brzdy kotoučové 

Montáž třmenu a kotouče mechanické kotoučové brzdy, seřízení ........................................ 180,- 

Výměna destiček a seřízení třmenu ..................................................................................... 120,- 

Odvzdušnění 1 brzdy-hydraulika…………………………………………………………………. .230,- 

Odmaštění kotouče…………………………………………………………………………………    70,- 

Montáž páky, třmenu a kotouče hydraulické kotoučové brzdy .............................................. 180,- 

Zkrácení hadice ................................................................................................................... 130,- 

Narovnání křivého kotouče a seřízení …………………………………………………………….150,- 

Pláště, duše a galusky 

Výměna duše nebo pláště, včetně demontáže a montáže .................................................... 100,- 

Výměna duše nebo pláště na holý ráfek ................................................................................. 60,- 

Zalepení 1 průrazu ................................................................................................................. 40,- 

Výměna duše na dětský kočárek atyp ………………………………………………………   ….200,- 

Výplety a centrování 

Centrování (kolo vymontováno) ............................................................................................ 120,- 

Vypletení a centrování 1 ks kola  .......................................................................................... 250,- 

Vycvakání špic 1 ks kola ........................................................................................................ 55,- 

Blatníky 

Montáž předního a zadního blatníku  bez vzpěr ..................................................................... 60,- 

Montáž pevných blatníků ……………………………………………………………………...……160,- 

Montáž a demontáž pevných blatníků …………………………………………………………….210,- 

 



Sedlo 

Montáž sedla a sedlovky ........................................................................................................ 60,- 

Demontáž sedla a sedlovky ................................................................................................... 60,- 

Montáž dětské sedačky ........................................................................................................ 160,- 

Měnič a přesmykač 

Montáž měniče a seřízení .................................................................................................... 200,- 

Demontáž a montáž měniče, včetně seřízení ....................................................................... 220,- 

Montáž a seřízení přesmykače ............................................................................................. 180,- 

Demontáž a montáž přesmykače, včetně seřízení ............................................................... 210,- 

Seřízení měniče nebo přesmykače, včetně výměny lanka ................................................... 120,- 

Rozebrání a složení kladek měniče ........................................................................................ 80,- 

Prořezání závitu háku měniče ................................................................................................ 40,- 

Vyrovnání háku měniče  ......................................................................................................... 80,- 

Osvětlení 

Montáž světla na dynamo přední nebo zadní ......................................................................... 60,- 

Demontáž světla na dynamo přední nebo zadní .................................................................... 40,- 

Montáž a demontáž předního nebo zadního světla  ............................................................... 40,- 

Výměna kabeláže................................................................................................................... 90,- 

Nalezení chyby v osvětlení ..................................................................................................... 70,- 

Montáž dynama ..................................................................................................................... 60,- 

Výměna žárovky .................................................................................................................... 20,- 

Tachometry 

Montáž tachometru zakoupeného v naší prodejně, včetně seřízení ..................................... 100,- 

Nastavení hodnot tachometru ................................................................................................ 70,- 

Montáž tachometru zakoupeného mimo naši prodejnu …………………………………………210,- 

Nastavení hodnot tachometru, pokud není náš ……….…………………………………………..90,- 



Nosič, stojan a košík 

Montáž nebo demontáž nosiče............................................................................................. 120,- 

Montáž nebo demontáž stojanu ............................................................................................. 40,- 

Montáž předního koše……………………………………………………..…………………………100, 

 

Diagnostika a nalezení chyb na elektrokole ………………………………………………………380,- 

Oprava krimpování, pájení kabelu na elektrokole ………………………………………………..250,- 

 

           Předsezónní prohlídka jízdního kola (listopad – únor) 

         

SERVIS 1 
Seřízení brzd, seřízení řazení, seřízení hlavového složení a nábojů kol, kontrola dotažení šroubů, 
změření stavu řetězu, nafouknutí kol na správný tlak, kontrola celkového stavu jízdního kola, 
docentrování výpletů kol. V případě potřeby výměna brzdových špalíků nebo destiček. Čištění  
a mazání bowdenů (v ceně servisu NENÍ materiál)    cena: 550,- Kč 
 
 
SERVIS 2 
Seřízení brzd, seřízení řazení, seřízení a vyčištění promazání hlavového složení, seřízení a vyčištění 
+ promazání středového složení, seřízení a vyčištění promazání nábojů kol, případné doplnění drátů 
+ vycentrování a dotažení výpletů kol. V případě potřeby výměna brzdových špalíků nebo destiček, 
očištění kotoučových  brzd nebo čepů klasických brzd. Kontrola a dotažení šroubů, kontrola stavu 
lanek a bowdenů, změření stavu řetězu + případná výměna, nafouknutí kol na správný tlak, kontrola 
celkového  stavu kola (v ceně servisu NENÍ materiál)   cena: 1 100,- Kč 
 
 
Výměnu vadných komponentů vždy konzultujeme se zákazníkem. 
 

Do servisu přijímáme jízdní kola pouze čistá !!! 

 

Závěrečná ustanovení 

V případě oprav neuvedených v ceníku nebo při technicky a časově náročné opravě (zarezlé 
středové složení, stržené šrouby, nespecifické zvuky …) se vychází ze sazby: 400,- Kč/hod. 

 
Firma P R A M O S, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen. 
 
 
V Olomouci dne 30. 3. 2021 
 
Bořek Novák 
jednatel společnosti 


