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Jakub - původem ajťák,  
samozvaný grafik a fotograf.  
V týmu Bikepacking Nomads  
zastává pozici mechanika,  
fotografa, a jak říká Daška,  
i pozici “náčelníka.”
Motto: “Co jde nahoru,  
musí i dolů.”
Originally an IT technician,  
a self-styled graphic artist  
and photographer. In the  
Bikepacking Nomads team  
holds the position of a  
mechanic, a photographer,  
and, as Daska says, as a “Chief.”
Motto: “What goes up,  
must go down.”

Bikepacking Nomads - český pár Daška a Jakub, který se po třech 
letech na Novém Zélandu vydal na svou bikepackingovou cestu přes 
Asii domů do Česka bez toho, aby před tím podnikli něco podobného. 
A Czech couple Daška and Jakub, who, after three years in New  
Zealand, went on their bikepacking trip through Asia to the Czech  
Republic without doing anything like that before.

Daška - vystudovaná fyzio- 
terapeutka, milovník map  
a nyní hlavní šéfkuchař týmu  
a drsná bikerka, která učí 
Jakuba, jak se má jezdit.  
A taky píše skvělé blogy  
z jejich cest.
Motto: “Ale zítra už jedeme 
domů!”
A physiotherapist, a lover of 
maps and now the chief chef  
of the team and the harsh biker 
who teaches Jakub how to ride. 
And she also writes great blogs 
from their journeys.
Motto: “But tomorrow we’re  
going home!”
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Proč bikepacking na tak dlouhé cestě?
“Bikepacking nám dává absolutní svobodu ve výběru trasy. Jsme dostatečně lehcí, 
přesto máme vše, co potřebujeme.”
Why bikepacking on such a long journey?
“Bikepacking gives us absolute freedom in choosing a route. We are light enough, 
yet we have everything we need.”



4

Bez bouřek by nebylo duhy.  
There would not be rainbows without a storm.  
Plei Can, Vietnam



reinforced exposed areas
vyztužená exponovaná mista
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30-60cm

485g

18,5cm

8-16l

BAr rOll

variable lenght of roll 30-60cm
variabilní délka válce 30-60cm

adjustable position of head tube strap
nastavitelná pozice popruhu hlavové trubky

handlebar fixing system with Alu reinforcement and spacer boxes
připevnění k řídítkům s hliníkovou výztuhou a distančními podložkami

removable inner dry bag
vyjímatelný vnitřní vodotěsný vak

greeN Blue grey BlACk CAMO
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Jeden z největších visutých mostů na Novém Zélandu. 
One of the largest suspended bridges in New Zealand. Timber Trail, New Zealand
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greeN Blue grey BlACk CAMO

BAr BAg

16cm

12cm25cm

345g

5l

integrated and removable drybag
integrovaná a vyjímatelná vodotěsná vložka

posibility to fix to handlebars 
without Bar roll

možnost samostatného připevnění 
brašny na řídítka bez Bar roll

front pocket with waterresistant ykk zipper and 2 sliders
přední kapsa s voděodpudivým zipem ykk a dvěma jezdci

adjustable position of head tube strap
nastavitelna pozice popruhu hlavové trubky
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Je jedno jestli jsi milovník kávy nebo čaje, tady mají obojí. 
It does not matter if you are a coffee or tea lover, here they have both. 
Bolaven plateau, southern Laos bottom of bag made of washable Tarpaulin fabric

dno brašny je vyrobeno z omyvatelného materiálu Tarpaulin
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sADDle BAg
greeN Blue grey BlACk CAMO

36-58cm690g

21cm 16l

integrated and removable drybag
integrovaná a vyjímatelná vodotěsná vložka

Durable Hypalon fabric reinforcement and straps 
in exposed areas

vyztužení odolnou hypalonovou tkaninou  
na exponovaných mistech

top loops for additional 
material fixing

poutka na horní straně pro 
připevnění dalšího materialu

bottom of bag made of washable Tarpaulin fabric
dno brašny je vyrobeno z omyvatelného materiálu Tarpaulin

volume adjustment due to roll closure
nastavitelný objem díky rolovacímu zavírání
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Překvapení v podobě čínské asfaltové silnice vedoucí do Muktinahu  
ve výšce 3800m n. m., 
Surprise in the form of a Chinese asphalt road leading to Muktinyh at  
an altitude of 3800m, Kagbeni, Nepal
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grey BlACk

sADDle HArNess

690g
20cm

39cm

bottom part with washable Tarpaulin fabric and Alu reinforcement
dno z omyvatelné textilie Tarpaulin s hliníkovou výstuhou

durable Hypalon fabric reinforcement and straps in exposed areas
vyztužení odolnou hypalonovou tkaninou na exponovaných místech
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Je to motorka nebo kolo?! 
Is it a motorcycle or bicycle ?! Nepal



grey BlACk
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BAr HArNess

400g
33cm

33cm

handlebar fixing system with Alu reinforcement and spacer boxes
připevnění k řídítkům s hliníkovou výztuhou a distančními podložkami

removable central compression strap
odjímatelní středový kompresní popruh
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Předposlední den v Laosu před vjezdem do Vietnamu.  
Buddhové stráží cestu u rezervoáru v Nakay.
The penultimate day in Laos before entering Vietnam. The Buddha 
guards walk through the reservoir in Nakay, Laos.



17cm
14cm

6cm
40/48cm

235g/265g

5l
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greeN Blue grey BlACk CAMO

zIp frAMe BAg

ykk waterresistant zipper with two sliders
ykk voděodpudivý zip s dvěma jezdci

roomy enough for tools and another 
heavy equipment

dostatečně prostorný pro nářadí  
a další těžké vybavení

head tube strap with Duraflex 
Camlok buckle

popruh kolem hlavové trubky 
se sponou Duraflex camlok

reinforced Cordura fabric in areas 
where bag touches frame

vyztužená Cordura tkanina v místech, 
kde se brašna dotýká rámu
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Maorská socha na konci Timber trailu.
Maori statue at the end of Timber Trail, New Zealand
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rOll frAMe BAg
greeN Blue grey BlACk CAMO

17cm
14cm

6cm
40/48cm

375g/405g

5l

integrated and removable drybag
integrovaná a vyjímatelná 

vodotěsná vložka

roll closure
rolovací zavíraní reinforced Cordura  

fabric in areas  
where bag 

touches frame
vyztužená Cordura 
tkanina v místech,  

kde se brašna dotýká 
rámu
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Objevování prašných cest v thajském národním parku. 
NP Huai Nam Dang.
Discovering of dusty roads in the Thai National Park. 
NP Huai Nam Dang, Thailand
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fuel BAg M
greeN Blue grey BlACk CAMO

front adjustable velcro loop
čelní nastavitelný velcro poruh

bottom aadjustable velcro loops
nastavitelné velcro popruhy na dně

easy open loop and ykk waterrepellent zippers
poutko pro snadné otevření a voděodpudivé zipy ykk

bright lining for easy orientation in bag
jasná podšívka pro snadnější orientaci v brašně

mesh side pockets
síťove boční kapsy

11cm

6cm20cm

130g
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Thorong Pedi 4500m n. m., ranní překvapení.  
Annapurna Circuit Trek.
Thorong Pedi 4500m above sea level, morning 
surprise. Annapurna Circuit Trek, Nepal
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fuel BAg l

11cm

6cm20cm

145g

front adjustable velcro loop
čelní nastavitelný velcro poruh

bottom aadjustable velcro loops
nastavitelné velcro popruhy na dně

easy open loop and ykk 
waterrepellent zippers

poutko pro snadné otevření 
a voděodpudivé zipy ykk

bright lining for easy orientation in bag
jasná podšívka pro snadnější orientaci 

v brašně

mesh side pockets
síťové boční kapsy

greeN Blue grey BlACk CAMO

inner pack divider with organizers
vnitřní přepážka s organizéry
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Sázka! Oslavná jízda po zadním v sedle 
Bet! Celebration of the Thorong La saddle 
(5416m above sea level)

roll closure of bag
rolovací uzávěr brašny



11cm

6cm20cm
120g
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rOll fuel BAg
greeN Blue grey BlACk CAMO

front adjustable velcro strap
čelní nastavitelný velcro popruh

bottom adjustable velcro straps
nastavitelné velcro popruhy na dně

roll closure of bag
rolovací uzávěr brašny

integrated and removable 
inner dry bag

integrovaná a vyjímatelná 
vodotěsná vložka
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Neberte nic než fotky. 
Nenechávejte nic  
než stopy. 
Take nothing, but  
photos. Leave  
nothing but footprints.
Lower Mustang walley, 
Nepal



11cm

6cm13cm
75g

front adjustable velcro strap
čelní nastavitelný velcro popruh

bright lining for easy  
orientation in bag

jasná podšívka pro snadnou  
orientaci v brašně

bottom adjustable 
velcro straps
nastavitelné 

velcro popruhy 
na dně

25

TuBe BAg
greeN Blue grey BlACk CAMO

tube and mounting levers comfortably fit inside bag
do brašny se pohodlně vejde duše a montážní páky

ykk waterresistant zipper entry
vstup ykk voděodolným zipem



26

Každodenní výhled.
Everyday view. Thailand



BIke BOTTle BAg
greeN Blue grey BlACk CAMO

13-17cm
65g

8,5cm
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Každodenní výhled.
Everyday view. Thailand

bottom fixing strap to 
fork crown

upevňovaci popruh ke 
korunce vidlice na dně

can be use also as food bag; 
Bright lining inside

může být použita jako brašna 
na jídlo; uvnitř jasná podšívka

fits standard bike bottle or 
narrow wide mouth bottle

pojme standardní cyklistickou 
lahev nebo úzkou lahev 

s širokým hrdlem

adjustable velcro  
straps position

 nastavitelná poloha 
velcro popruhu

bar and stem fixing  
velcro straps

velcro popruhy pro fixací  
na řidítka a představec
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Na řece Mekong. 
On the Mekong River. Champasak, 
Laos



fAT BOTTle BAg

15-19cm
55g

9,5cm

greeN Blue grey BlACk CAMO
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bar and stem fixing velcro straps
velcro popruhy pro fixaci na řidítka a představec

adjustable velcro straps position
nastavitelná poloha velcro popruhu

bottom fixing strap to fork crown
upevňovací popruh ke korunce vidlice na dně

can be use as food bag, bright lining inside
může být použita jako brašna 
na jídlo, uvnitř jasná podšívka

fits 1000ml wide 
mouth bottle

pojme láhev s širokým 
hrdlem o objemu 

1000ml 
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Starý Francouzský most na ostrově Khorn Neua.
Old French Bridge on Khorn Neua, South Laos



flAsk BAg
greeN Blue grey BlACk CAMO

14cm
85g

12cm
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safely carry 1l tritan flask
bezpečně převeze 1l vojenskou lahev

shoulder strap option
popruh pro zavěšení přez rameno

compact solution for water or food transport
kompaktní řešení pro transport vody nebo jídla

adjustable straps / velcro straps position
nastavitelná pozice popruhu a velcro popruhu

bright lining inside bag
vyrazná podšívka uvnitř brašny
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Vždy s úsměvem.
Keep smiling anytime, Thailand



TOOl BAg
grey

145g

14/45cm

22cm
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three zipper pockets for comfortable tools partition
tři zipové kapsy pro pohodlné rozdělení nářadí

made of durable and 
washable Tarpulin material

vyrobeno z odolného  
a omyvatelného materiálu 

Tarpaulin
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Odpočítáváme kilometry do národního 
parku Phong Nha, 
We are counting kilometers to Phong Nha 
National Park, Vietnam



grey BlACk

110g

13 x 9cm
25 x 27cm
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4 secure pockets with velcro closure
4 bezpečné kapsy s velcro zavíráním

elastic loops for gas pump or tube levers
elastická poutka pro plynovou pumpu nebo montpáky 

TOOl WAlleT
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Příprava na dvoudenní plavbu do Luang Prabang.  
Kola na střechu a pasažéři do podpalubí. Houayxay, 
Preparing for a two-day voyage to Luang Prabang.  
Bikes on roof and passengers on lower deck.  
Houayxay, Laos



BlACk
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17cm

5cm58cm

230g

1l

breathable 3D mesh backpanel
záda z prodyšného 3D materiálu

bright lining for easy 
orientation in pack

Jasná podšívka pro snadnou 
orientaci

reflective elements
reflexní prvky

inner pack divider with organizers
vnitřní přepážka s organizéry

luMBAr pACk



sustainability begins with products that last. ™ 
udržitelnost začíná s výrobky, které vydrží.

• introducing a durable fabric made from recycled fibers. 
představujeme odolnou tkaninu vyrobenou z recyklovaných vláken.

• post-consumer resources such as plastic bottles, 
are used to make cordura® ecomade fabric. 
k výrobě cordura® ecomade tkaniny se používají 
recyklované plastové lahve.

• this means less waste in landfills and more durable 
products made out of recycled ingredients 
to be enjoyed for years to come. 
to znamená méně odpadu na skládkách a odolnější produkty 
vyrobené z recyklovaných surovin k užívání mnoho dalších let.

cordura® and cordura carESSm arE a rEgiStErEd tradEmark of inViSta for durablE fabricS.

sustainability begins with products th
at

 la
st

.
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cordura® and cordura carESSm arE a rEgiStErEd tradEmark of inViSta for durablE fabricS.
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1 - saddle bag - clothing / oblečení  |  2 - bar roll - 2- Tent, sleeping bag / stan, spacák  |  3 - frame bag - 3- first aid kit, spare parts, food / lékárnička, náhradní díly, jídlo 
4 - bar bag - head light, phone, wallet / čelovka, telefon, peněženka  |  5 - fuel bag - energy bars, food / energetické tyčinky, jídlo 
6 - pot bag - kitchen equipment  / výbava na vaření  |  7 - bottle bag - water / voda  |  8 - tool wallet - tools / nářadí  |  9 - tube bag - tube / duše 
10 - backpack - camelbag, rest what can not fit on bike / vak na vodu, vše co se nevešlo na kolo

HOW TO pACk A BIke



 Acepac s.r.o. 
Běloveská 187, 547 01 Náchod

Czech republic
info@acepac.bike 

www.acepac.bike

#acepacbags


