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Ostravskému sportu dal jméno 
jeho zakladatel Petr Madeja, který 
otevřel svou první prodejnu již 
v září 1995. Přesně po 23 letech 

přestřihl společně se svými kolegy pásku 
zcela nového obchodu, který ve třech 
patrech nabízí standard, na nějž jsme zatím 
zvyklí spíše z velkých alpských středisek. 
Rakouské obchody zde byly užitečnou 
inspirací nejen svým zákaznickým servisem, 
ale i horským designem. 

Přes ulici
Nová prodejna Madeja sportu začala 
vznikat na jaře 2017 v proluce přímo naproti 
původní prodejně. Jednalo se o kompletní 
novostavbu, takže dispozice budovy bylo 
možné naprojektovat na míru sportovní 
prodejně včetně velkého parkoviště. Rychle 
dostupné skladovací prostory ukryté po 
obvodu všech prodejních ploch, kance-
lářské prostory a téměř hotelové zázemí 
pro zaměstnance jsou jen malým výčtem 
detailů, které běžný zákazník nevidí, ale 
pocítí. V Madeja sportu již dlouho vědí, že 
spokojený zaměstnanec rovná se spokojený 
zákazník, a na vstřícném rodinném přístupu 
to při vstupu do prodejny okamžitě pocítíte.

Ve třech patrech
Třípatrová budova je moderní, přesto dobře 
zapadá do jedné z hlavních ostravských 
tříd. Uvnitř pak na vás dýchne neméně 
moderní horská atmosféra v kombinaci 

Madeja sport není mezi 
sportovními obchody žádným 
benjamínkem. V regionu 
Severní Moravy patří mezi 
nejnavštěvovanější prodejny 
a vyniká mezi ostatními nejen 
širokou nabídkou zboží, ale 
hlavně svým ojedinělým 
osobním přístupem 
a nadstandardním servisem.
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dřeva, velkých prosklených ploch a přiznané 
železobetonové konstrukce. Interiér prodejny 
zdobí velkoplošné siluety zaměstnanců a sou-
kromé fotografie. V detailech pak najdeme 
třeba i oblíbené monology z filmů s lyžařskou 
a cyklistickou tematikou. Prodejna tak dýchá 
osobitou atmosférou, přitom díky své obrov-
ské nabídce zboží a velkému otevřenému 
prostoru působí s neskutečnými 700 m2 

prodejní plochy jako galerie, kde budete rádi 
trávit více času. 

První, přízemní patro prodejny je věno-
váno v zimním období lyžařskému vybavení, 
a to nejen sjezdovému, ale i běžeckému 
a skialpinistickému. V nabídce jsou tradičně 
zastoupeny všechny velké značky jako 
Atomic, Salomon, Fischer, Head, Rossignol, 
Scott, Blizzard, Elan, Dynafit či Line. K lyžování 
patří i servis a na ten v Madeja sportu dbají až 
úzkostlivě. V prostorech sousedících s velkou 
půjčovnou zimního vybavení najdete to 
nejlepší, co servisní technologie momentálně 
nabízí, ať už je to automatický servisní stroj 
Montana, zcela nový stroj pro závodní úpravu 

hran Montana Race Edge, nebo hloubkovou 
technologii voskování skluznice Wax Future. 
O kvalitě servisu hovoří i fakt, že v Madeja 
sportu si nechává své lyže připravovat mnoho 
závodníků z regionu. 

Druhé patro je nabito oblečením s prémi-
ovými značkami Phenix a Ortovox. Výrazná 
část plochy je věnována cyklistice včetně 
doplňků. Kola a elektrokola Scott, KTM 
a Author zde mají své místo po celý rok, 
ale v letním období nahradí i zimní zboží 

a obsadí celou plochu prodejny v obou 
patrech. K horským a silničním kolům neod-
dělitelně patří profesionální servis, který zde 
najdeme v otevřeném prostoru odděleném 
velkými prosklenými plochami. Zákazník 
tak může nahlédnout do tajů práce vyškole-
ných specialistů a kochat se jejich zručností. 
Součástí cykloservisu je prostorná myčka 
kol s vlastním odlučovačem ropných látek. 
Najdeme zde i technologii pro optimalizaci 
posedu Ergotec, zatím jedinou v ČR. Na této 
speciální stolici si můžete nechat seřídit 
posed, vyzkoušet různá sedla, řídítka nebo 

NOVÝ

Jeden důvod za všechny, proč vážit cestu 
do ostravské prodejny, je obrovský výběr 
lyžařských bot a s nimi spojený bootfitting.
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Testování s Madeja sportem
Každý, kdo nakupuje v Madeja sportu, se 
stává členem rozsáhlé rodinné komunity 
zákazníků a má tak možnost se účast-
nit mnoha akcí, které prodejna pořádá 
mimo své prostory. Před zimní sezonou 
je to pravidelné testování lyží na ledovci 
v Söldenu, které je spojeno i se službami 
instruktorů, tréninkem obřího slalomu 
a mnoha doprovodnými společenskými 
akcemi. V zimě organizují Nordic kemp 
v Jizerských horách, kde si můžete otes-
tovat běžky. V létě se pak Madeja sport 
zabývá zejména testováním horských kol 
Scott a běžeckých bot Salomon. 

Skitouring
Skitouring ve všech svých podobách je 
v posledních letech na vzestupu. Madeja 
sport je autorizovaným servisním centrem 
Dynafit a v jejich prodejně najdeme širokou 
nabídku vybavení značek Dynafit, Orto-
vox, Black Crows, Fritschi a Scott. Velmi 
podobně je vybavena i speciální skitourin-
gová půjčovna Madeja sportu. Vybavení si 
můžete zapůjčit přímo v prodejně, nebo se 
zúčastnit skitouringových kurzů v Bes-
kydech či kempů v Tatrách, které Madeja 
sport pořádá.
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správnou délku představce. Třetí patro je pak 
věnováno bazarovému zboží, skladovým 
prostorům a zázemí firmy.

Něco navíc?
Navíc toho v Madeja sportu najdeme oproti 
standardním prodejnám mnoho. Ať už je 
to perfektní letní a zimní servis, rozsáhlá 
půjčovna s 2,5 tisíci sjezdových kompletů 
a 150 páry nových testovacích lyží nebo půj-
čovna kvalitního skialpinistického vybavení 
včetně lavinových batohů. Ale jeden důvod 
za všechny, proč vážit cestu do ostravské 
prodejny, je obrovský výběr lyžařských bot 
(Atomic, Salomon, Fischer, Head, Rossignol, 
Nordica, Tecnica, Scott, Dynafit) a s nimi 
spojený bootfitting. 

V přízemí prodejny najdeme bootfittingové 
centrum s vyškolenými odborníky na individu-
ální úpravu skeletů lyžařských bot a tvarování 
ortopedických stélek. Madeja sport využívá 
pro stélky osvědčenou technologii firmy Sidas, 
a pokud vás vaše nohy v lyžákách trápí, je 
taková speciální stélka naprostým základem. 
Dále si zde můžete nechat vytvarovat skelety 
svých současných bot technologií vytažení 
skeletu na speciální stolici, nebo jemného 
vnitřního vybroušení. Pro boty, které dispo-
nují technologií tepelného tvarování skeletů 
a vnitřních botiček, zde mají připraveny 
speciální tepelné trouby, ve kterých probíhá 
ohřev. Malé, ale skvěle vybavené centrum 
bootfittingu je opět chytře dostupné očím 
zákazníka, a tak je stále na co se dívat. 
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