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Bohemia Sport je značka se silným zázemím na českém i evropském reklamním trhu 
a dlouholetou tradicí již od roku 1928. Naším populárním artiklem současnosti jsou 
dřevěná lehátka vyrobená z vysoce kvalitního bukového dřeva. Naše kompletní 
nabídka zahrnuje stoličky, ž  sáně, hokejky a dřevěné brikety.idle, vlajky,

Tesařská, tiskařská, šicí a montážní dílna v rámci jedné společnosti zaručuje minimální 
dobu realizace. Zaměřujeme se na vysokou kvalitu, profesionální zákaznický servis a 
dodržování domluvených termínů.

Naše výrobky jsou certifikovány a jsou vyráběny v souladu s platnými normami. 
Spolupráce s naší společností je pohodlným a kreativním způsobem, jak získat ty 
nejlepší produkty. 

tradiční česká výroba

vysoká kvalita, bezkonkurenční ceny

rychlá realizace

dlouholetá tradice

skvělá spolupráce
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HOKEJOVÉ HOLE

vyrobeno dle norem EU 

tradiční česká výroba

Vyrobeny z kvalitního dřeva s certifikací FSC 

www.bohemiasport.cz

Nabízíme hokejové hole LION, hokejky určené pro hokejbal i streethokej.



juniorské

LION 6600

www.bohemiasport.cz

107 cm

Dětská hůl určená pro nejmenší začínající hokejisty ve věku 4-8 let. 

kg
4,8
kg
0,3

žerď: dřevěná s úzkým profilem, profil: 2,3 x 1,65 cm

lopatka: dřevěná, laminovaná – zahnutá L, R



juniorské

LION 6611
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Dětská hůl určená pro nejmenší začínající hokejisty ve věku 3-5 let.

žerď: dřevěná, 

lopatka: dřevěná – rovná

90 cm
kg
4,8
kg
0,4

profil: 2,7 x 1,85 cm



juniorské

LION 6633
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Dětská hůl určená pro  hokejisty ve věku 8-12 let.

žerď: dřevěná, profil: 2,7 x 1,85 cm 

lopatka: masivní, laminovaná  zahnutá L, R–

125 cm
kg
4,8
kg
0,6



juniorské

LION 6666
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Hráčská hokejová hůl osvědčené konstrukce, určená pro široký okruh hobby sportovců ve 
věku 13-16 let.

žerď: z vrstveného dřeva, profil: 3 x 2 cm

lopatka: dřevěná, laminovaná – zahnutá L, R

147 cm
kg
4,8
kg
0,7



s plastovou lopatkou 

LION 3311
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Dětská hůl určená především pro In-Line a Street hokej, 6-9 let.

žerď: dřevěná s úzkým profilem, profil: 2,7 x 1,85 cm

lopatka: plastová – rovná

115 cm
kg
4,8
kg
0,5



s plastovou lopatkou 

LION 3322
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Dětská hůl určená především pro In-Line a Street hokej, 6-9 let.

žerď: dřevěná s úzkým profilem, profil: 2,7 x 1,85 cm

lopatka: plastová – zahnutá L, R

115 cm
kg
4,8
kg
0,5



brankářské

LION 7712

www.bohemiasport.cz

Dětská brankařská hůl pro začínající hokejisty ve speciálním odlehčeném provedení.

žerď: masivní v dětském ergonomickém profilu, profil: 2,7 x 1,85 cm

lopatka: proklížená s výztuží s profilovaným 
               nákližkem, speciálně laminovaná,i
                rovná nebo zahnutá L, R 

100 cm
kg
4,8
kg
0,5
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brankářské

LION 7800

Speciální brankářská hůl „SUPER“ určená pro špičkový závodní hokej.

lopatka: proklížená s výztuží a unikátně laminovaná tangenciálně 
                uspořádanými skelnými vlákny – zahnutá L, R

žerď: sendvičová 7 plátková, vyztužená sklolaminátovými pásky 
          s karbonem, profil: 3 x 2 cm

konstrukce: celodřevěné odlehčené provedení

147 cm
kg
4,8
kg
1
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brankářské

LION 7900

lopatka: proklížená s výztuží a unikátně laminovaná tangenciálně 
                  uspořádanými skelnými vlákny – zahnutá L, R

žerď: sendvičová 7 plátková, vyztužená sklolaminátovými pásky 
           s karbonem, profil: 3 x 2 cm

konstrukce: celodřevěné odlehčené provedení s uhlíkovou výztuží

Speciální brankářská hůl pro špičkový závodní hokej. Vyráběná dle přání zákazníka, min. 
množství 6 ks.

147 cm
kg
4,8
kg
1
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závodní

LION 9100

konstrukce: celodřevěná se speciální výztuží, umožňuje nejvyšší cit 
                     při vedení kotouče i samotné hře

Závodní hokejová hůl „SPECIAL“ speciálně určená pro dorostenecký a juniorský hokej.

lopatka: proklížená s výztuží a 2x laminovaná, celodřevěná, 
                zahnutá L, R

žerď: sendvičová 7. plátková, odlehčená, vyztužená
          sklolaminátovými plátky s karbonem, v tvrdosti 2 x STIFF 
          s uhlíkovými vlákny, profil: 3 x 2 cm

tvrdost: 2 x STIFF

152 cm
kg
4,8
kg
0,7
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reklamní

LION MINI 30

Hokejka určená pro reklamní účely, výlisek z plastu, více barevných provedení.

30 cm
kg
4,8
kg
0,2
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reklamní

LION MINI 60

Hokejka určená pro reklamní účely, žerď dřevěná, lopatka z plastu.

60 cm
kg
4,8
kg
0,3
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reklamní

LION brankářská MINI 30

určená pro reklamní účely, výlisek z plastu, více barevných provedení

30 cm
kg
4,8
kg
0,3
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příslušenství

Příslušenství

Nástavec duté žerdě Koncovka na hokejky

Puk hokejový

g
90

g
170

ź  materiál: buk, povrchově upraveno
ź pro všechny typy dutých žerdí

g
35

ź z kvalitní pryže
 

27,5 cm

ź 6 x 2 cm
ź 7,6 x 2,5 cm
 



Sídlo firmy

Václavské náměstí 785/28
110 00 Praha 1

Provozovna

BOHEMIA SPORT, spol. s r. o.
Strakonická 947


