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Mario Cipollini dokázal během velice krátké doby 
to, o  co mnozí jiní výrobci usilují dlouhá léta. 

Jeho kola se v  podstatě od  samého začátku stala zce-
la výjimečnou, skoro až kultovní záležitostí. Takovou, 
u níž zájemci respektují vysokou cenu, již plně vyvažu-
je naprostá exkluzivita každého modelu. Stačí se pro-
jít po výstavišti veletrhu Eurobike, a když se náhodně 

Model Superfly FS 8 od  amerického 
Treku je koncipován jako závod-

ní full nabízející stovkové zdvihy a  hlad 
po  rychlostech na  cross-countryových 
a  maratonských tratích. Tento bike z  ko-

lekce 2014 však dokáže něco, co je spoustě 
podobných devětadvacítek zapovězeno, 
nabídne totiž svému uživateli radost z jízdy 
a vychutnání si každého metru. Z přínosu 
velkých kol totiž Superfly FS vyždímal ma-

vybraných návštěvníků zeptáte, co se jim líbilo, nebo 
co je zaujalo, s  dost velkou pravděpodobností bude 
právě tento italský výrobce mezi tím NEJ. Je pravda, 
že Mario Cipollini umí navodit atmosféru, dát svým 
kolům výjimečnou formu prezentace, která odpovídá 
prestiži i nabízené kvalitě.

rám dural 6061 700c ASL brzdy Tektro 857AL

vidlice RST Neon ML, zdvih 60 mm pláště Panaracer Silk Road Cross 700 x 38c

převodník Suntour NEX-T102 hmotnost 12,9 Kg / 17"

měnič Shimano Alivio 
cena 13.990,-

řazení Shimano Acera, 24 rychlostí
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Jméno průmyslového designéra Pavla Sajtáka je již 
několik let spojováno s domácí značkou Author, pro 

kterou vytvořil celou aktuální řadu jak odpružených 
karbonových modelů, tak i elitních hardtailů či kroso-
vých kol. Vtiskl jim charakteristickou podobu – ostře 
řezané rysy snoubící se s výraznými profilacemi a jem-
nou grafikou. Nakreslit a následně „vysochat“ maketu 
budoucího nového rámu není nic jednoduchého, sou-
visí s  tím mnoho času a  vznik řady verzí více či mé-
ně podobných finálnímu řešení. Jak takový zcela nový 
rám vlastně vzniká, od zadání až po vyrobení prvního 

funkčního prototypu, na  toto téma jsme vyzpovídali 
nejen Pavla Sajtáka, ale také Petra Cibulku, který je dal-
ší z  hlavních postav již deset let stojících za  podobou 
kol Author. Výsledné řešení je totiž vždy o  spolupráci 
konstruktérů s  designéry. Jednoduše řečeno, pokud je 
něco na  první pohled krásné, zdaleka to ještě nemusí 
ideálně fungovat, a  současně ryzí funkce zase mnohdy 
nedokáže splnit estetické nároky zákazníka. Najít ideál 
z hlediska skloubení všech parametrů je v tomto přípa-
dě oním svatým grálem.
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Cipollini RB1000

Jak se rodí Author

Trek Superfly FS 8
ximum, na čemž se mimo jiné podílí 
do detailu promyšlená geometrie G2 
a  stejně tak propracovaná koncepce 
s  vynikající tuhostí a  typicky umístě-
ným zadním čepem přímo v  ose ná-
boje. A  teoretické nedostatky, které 
s  koly průměru 29" běžně souvisí, 
testovaný bike naprosto minimalizo-
val – vedle zcela bezproblémové ovla-
datelnosti vyniká také velice dobrá 
akcelerace. Takže, pokud jste slyšeli, 
že aby celoodpružená devětadvacítka 
skutečně jela a byla dobře použitelná 
na  závodění, musí bezpodmínečně 
stát osmdesát až sto tisíc, Trek dokazu-
je, že tomu tak být nemusí. Model FS 
8, který je druhý nejvýše postavený ze 
čtveřice duralových verzí Superfly FS, 
nejede prakticky o nic hůř než výrazně 
dražší karbonové stroje, a  za  šedesát 
pět tisíc představuje hodně rozum-
nou investici. Navíc i  jeho hmotnost 
12,95 kilogramu v druhé nejvyšší ve-
likosti 21,5" patří v dané cenové rela-
ci k tomu nejlepšímu a rozhodně ne-

brzdí tento bike v rozletu. Naopak, odlepit 
kolo od země a přimět jej třeba i k většímu 
skoku jde na devětadvacítku až nebývale 
snadno. Ale nepředbíhejme…


