
 

 

AUTHOR představuje již více než 25 let českou značku pro všechny druhy jízdních kol a cyklopříslušenství. 

 

2018 Pokračuje rozšiřování kategorie e-kol, Author nabízí e-kola pro všechny generace, na silnici i do terénu. Silniční 

team Elkov Author má za sebou jednu z nejlepších závodních sezon za celou dobu své historie. Jezdci hradeckého 

týmu si v tomto roce připsali celkem 12 vítězství v UCI závodech, k nim přidali vítězství na mistrovství ČR v silničním 

závodě i v časovce a ovládli i Český pohár v silniční cyklistice. 

2014 Po prvních testováních zařazujeme do sortimentu kole s elektrickým pohonem. 

2009 Nabídka jízdních kol značky Author byla rozšířena o 29" kola. Petr Vabroušek se pravidelně umisťuje na 

stupních vítězů v triatlonové sérii Ironman. Firma je nyní aktivní na 22 trzích, převážně v Evropě. 

2006 Novinkou v nabídce kol jsou celokarbonová silniční kola CA7706 a CA6606. Spolupráce s libereckou Technickou 

univerzitou přinesla nové pojetí odpružených kol Era a A-Ray. Maraton Tour obsahuje již 8 cyklomaratonů, mezi 

kterými jsou nejznámější Author Král Šumavy, Nova Author Cup a Author Šela. 

2005 Author navazuje spolupráci se silničním cyklistickým týmem PSK Whirlpool Hradec Králové. František Raboň, 

největší naděje tohoto týmu, jedoucí na silničním kole Author stává Mistrem Evropy. Vznikají dva nové koncepty 

freeridových kol Author A-RH a maratonského speciálu ERA. BMX, 4X a DIRT týmoví jezdci se spojují ve společný tým 

s názvem AUTHOR GANG. 

2003 Značka AUTHOR slaví 10. jubilejní modelovou kolekci. Do sekce Dirt Street Series přibývají nová BMX kola. 

Vzniká ASL (Author Sport Lady) - koncept tvorby dámských sportovních kol, cyklistických doplňků a oblečení, 

výhradně určených pro sportovně orientované cyklistky. Vzniká nový BMX a 4crossový tým v čele se světovým 

jezdcem Michalem Prokopem. Dalším nově založeným týmem je triatlonový tým Author Praha. Doposud pořádané 

cyklomaratony pod hlavičkou Author se spojují v sérii Author Maraton Tour. 

2001 Na cyklokrosovém MS 2001 v Táboře získali Petr Dlask a Tomáš Trunschka stříbrnou medaili. Filip Polc ze 

sjezdového týmu se stává Mistrem Evropy ve sjezdu horských kol v kategorii Elite. Jeho kolega Michal Maroši zase 

Mistrem ČR ve sjezdu horských kol v kategorii Elite. 

1999 Nižší řady jízdních kol jsou nabízeny pod novou značkou MADISON. Vzniká cyklokrosový team Author. Vzniká 

sjezdový tým AUTHOR RB ŠKODA AUTO. 

1997 Řada AUTHOR Equipe má již 23 modelů horských a krosových kol. Rozšiřuje se distribuce v dalších evropských 

zemích. Pro MTB team AUTHOR Expandia nejúspěšnější sezóna v jeho historii. Vzniká ucelená řada cyklodoplňků a 

příslušenství AUTHOR PLUS. 

1995 Od modelové řady AUTHOR se odděluje kvalitativně vyšší řada AUTHOR Equipe. Připravena unikátní akce 

AUTHOR RACING PROGRAM (ARP) pro amatérské závodníky. 

1994 Vzniká profesionální MTB team AUTHOR Bike. 

1993 Zahájen prodej horských kol pod značkou AUTHOR. 

1992 Firma se stala největším dovozcem a distributorem velosoučástek v ČR a SR, provozuje tři velkoobchody a 

zakládá samostatnou společnost Universe Slovakia. 

1990 Založena firma Universe Agency 

                                                                                           Nakupujte jízdní kola a příslušenství Author na www.sport-core.cz  

http://www.sport-core.cz/

