


Historie a vývoj znaHistorie a vývoj zna ččky ky 
CAMPAGNOLOCAMPAGNOLO

Zpracoval: Zpracoval: ŠíŠírer s.r.o., V Lukrer s.r.o., V Luk áách 253, 267 01 Krch 253, 267 01 Kr áállůův Dvv Dvůůrr
www.camapgnolowww.camapgnolo --sirer.czsirer.cz

campagnolo@sirer.czcampagnolo@sirer.cz
tel. 775 590 956tel. 775 590 956



19011901
V domV dom ěě na pna p řředmedměěstst íí italskitalsk éé Vicenzy se Vicenzy se 

dne dne 26.26. srpna 1901srpna 1901 narodil Tullio narodil Tullio 
CampagnoloCampagnolo ..



19211921
Tullio CampagnoloTullio Campagnolo zahajuje svou zzahajuje svou z áávodnvodn íí karikari ééru kterru kter áá trvtrv áá aažž

do roku 1930.do roku 1930.



19271927
Během výjezdu na zasn ěžené sedlo Croce d´Aune 
závodu Grand Primo della Vittoria se Tulio 
Campagnolo dostal do obtíží p ři pokusu o zm ěnu 
převodu na zadním kole. Prok řehlými prsty nebyl 
schopen povolit zamrzlé k řídlové matky a legenda 
říká, že pronesl v ětu:

„ Tady vzadu by se m ělo něco změnit ! “



19291929
…. a tak si Tulio Campagnolo nechal roku 1929 v 

předstihu  patentovat rychloupínací systém .



19331933
… po p ředchozí výrob ě v zadní části otcovi dílny, 

zakládá Tulio firmu Campagnolo S. p. A.

Značku koncipovanou sportovcem 
pro sportovce. 



19401940
Tullio p řijímá svého první

zaměstance na "plný úvazek", 
Enrica Piccola.  

4.května je patentováno 
několik systém ů (např. zadní

"nožní" p řehazova čka a kluzný 
náboj). 

Jednotlivé díly zadního 
přehazovacího systému jsou 

vyráb ěny ru čně a vyžadují
obrovské pracovní úsilí.



19471947
Zahájen vývoz komponent ů.



19481948
V Itálii je nato čen film "Zlod ěj kol" 
("Lardi di Biciclette"). 
Mezi mnoha koly která jsou použita 
při natáčení je použito i n ěkolik kol 
se závodní p řehazovačkou 
Campagnolo Corsa



19491949
Campagnolo vyvíjí dvoulankovou verzi p řehazovačky GRAN SPORT kterou 

představuje na milánské kontrakta ční výstav ě na podzim tohoto roku. Na rozdíl 
od p řehazovačky která byla p ředstavena v roce následujícím používá tento model 

jedno lanko k řazení na vyšší p řevody a druhé na nižší. Tohoto dvoulankového 
modelu bylo vyrobeno pouhých 10kus ů.



19501950
Je to jeden z nejd ůležitějších rok ů pro 

Campagnolo. V tomto roce je na říjnové
milánské výstav ě představena jednolanková
verze přehazovačky GRAN SPORT nazývaná

NUOVO GRAN SPORT s prodlouženým vn ějším 
vodítkem. Tato p řehazovačka se stává v ůbec 

první moderní p řehazovačkou, která
zaznamenává široké použití v cyklistickém 

pelotonu a je pokládána za model, který pozd ěji 
odstartoval výrobu řady C-RECORD.



19511951
Po úpěchu v jarních klasických závodech a úsp ěchu Fausta Coppiho v 

závod ě PARIS - ROUBAIX je celý závodní tým BIANCHI (pravd ěpodobn ě
nejúsp ěšnější tým 50tých let) vybaven p řehazovacím systémem Campagnolo 

a to speciáln ě pro etapový závod GIRO D'ITALIA a také pro závody 
následující..



19521952
Je představena lehce 

upravená verze 
přehazova čky GRAN 

SPORT. 
V letech 1951 a 1952 
Campagnolo provádí
pouze malé technické

úpravy vedoucí k 
vylepšení funkcí

předcházejícího modelu.



19531953
V srpnu 1953 je p ředstavena pozm ěněná verze p řehazovačky GRAN 
SPORT vycházející z modelu 1951. V prosinci jsou též p ředstaveny 
první náboje Campagnolo , jednokladková p řehazovačka SPORT a 

páčka ovládající p řesmyka č SPORT



19531953



19581958
Katalog č.14 představuje na 

konci roku novinky které
zahrnují nap říklad sadu 

RECORD s bezklínkovým
středem a klikami, frézované
náboje, hlavové složení,… V 

katalogu je též nabízen 
dřevěný kufr s ná řadím a 

přípravky.



19611961
Je představena 

trojp řevodníková sada
STRADA a sada 
CYCLOCROSS. 

Dále je p ředstavena 
vylepšená p řehazovačka 

GRAN SPORT se zesílenou 
středovou částí která

pom áhala p ři řazení na 6ti 
kole čku. 



19611961
Campagnolo otevírá továrnu v Boloni kde vyrábí super lehká ho řčíková kola ur čená pro automobily a 

motocykly stejn ě jako sou částky pro vojenský a letecký pr ůmysl. Campagnolo se stává první firmou na 
světě, která používá nízkotlaké odlévání magnézia jakožto re volu ční metody p ři zpracovávání tohoto 

materiálu.



19631963
Novinkou p ředstavenou v tomto roce byla p řehazovačka 

NUOVO RECORD



19661966

V říjnu 1963 je 
představena bronzovo-

chromovaná
přehazovačka RECORD. 

Ta má oproti 
předcházející

pozměněné vodítko s 
čepem na jeho zadní

stran ě.



19671967

Je vydán katalog č.15 určený pro 
podzimní milánský veletrh. 
Hlavní novinkou je duralová

přehazovačka NUOVO RECORD. 
Pod tímto názvem byla 

představena i nová st ředová osa 
a NUOVO TIPO náboje s nízkými 

nebo vysokými  p řírubami. 



19691969

V katalogu č.16 je poprvé
představena kompletní sada

včetně brzd RECORD s bo čním 
tahem lanka.



19711971
V listopadu tohoto roku je 
vydán dodatek ke katalogu 
číslo 16 který p ředstavuje 
superlehké pedály s černě

eloxovanou duralovou klecí a 
sedlovku RECORD 

SUPERLIGHT.



19731973
Katalog č.17 je vydán u 
příležitostí podzimních 

výstav v Pa říži a Milán ě. Jsou 
představeny kompletní sady 

SUPER RECORD ROAD a 
TRACK s titanovými 
středovými osami u 

středových složení. Jako 
novinka je též p ředstavena 

vývrtka na lahve.



19781978
Tullio Campagnolo byl oficiáln ě

vyznamen án cenou C.O.N.I. (Italským 
olympijským výborem) za jeho 
mezin árodn í přínos v odv ětv í

cyklistiky.



19791979
Byl vydán dodatek katalogu č.17 ve kterém bylo v ůbec poprvé

představeno nové logo Campagnolo v jeho rukou psané podo bě.

Tullio Campagnolo byl presidentem Italské republiky oc eněn 
CAVALIERE DEL LAVORO jakožto nejvyšší pocta ud ělována za 

pracovní úsp ěchy.



19801980
V tomo roce spat řily sv ětlo sv ěta první produkty ur čené

pro terénní kola (předchůdce kol horských).



19821982

Nový katalog vydaný u 
příležitosti olympijských her 

představuje nové volnob ěžné
kole čko Campagnolo 

spole čně s přesmyka čem 
řady SUPER RECORD. 



19821982

Dále jsou p ředstaveny nové
klipsny pro pedály a to jak v 
ocelovém tak i duralovém 
provedení, nové RECORD 

náboje, druhá verze st ředové
titanové osy (tentokrát bez 

odvrtání),...



19831983
3.února um írá Tullio Campagnolo ve v ěku 81 let.



19841984
Představen prototyp legendárních brzdových čelistí DELTA , 

dodnes sb ěrateli velmi vyhledávaný model.



19871987

Končí výroba sady 
SUPER RECORD a je 

představena nová sada 
CHORUS.



19891989
Campagnolo do své nabídky zahrnuje n ěkolik MTB řad

včetně ráfků.



19891989
Představena poslední generace brzdových čelistí DELTA 

s inovovanými brzdovými špalíky.



19911991

Katalog Campagnolo 
pro rok 1991 zahrnuje 

velké množství sad a to 
jak pro silni ční a 

dráhovou cyklistiku, tak 
pro cyklokros a MTB 

(Record, Croce D'Aune, 
Chorus, Athena, Xenon, 

Euclid, Themis, 
Olympus a Centaur)



19921992

V tomto roce firma Campagnolo poprvé za číná
experimentovat s elektronickým řadícím systémem



19931993
Campagnolo vydává
životopisnou knihu o 

Tulliovi Campagnolovi THE 
GIANT AND THE FILE . 

Kniha nebyla nikdy 
nabízena k volnému prodeji 

a jako taková se stala 
středem zájmu 

sběratelských fand ů značky 
Campagnolo.



19941994
Po jednáních s vedením firmy Campagnolo probíhajících  v roce 
1993 zahajuje firma ŠÍRER s.r.o. oficiální dovoz výrobk ů značky 

Campagnolo na český trh.



19971997
Je představena první 9ti rychlostní sada .



19991999
Představen první komponent k jehož výrob ě byl použit karbon . 

Jednalo se o řadící systém RECORD ErgoPower. 



20002000
Je představena první 10ti rychlostní

sada, karbonová sedlovka RECORD a 
cyklocomputer ERGOBRAIN , který lze 

propojit s řadícími pákami.



20002000
V tomto roce získává firma ŠÍRER 
s.r.o. statut AUTORIZOVANÉHO 

SERVISNÍHO CENTRA
CAMPAGNOLO pro st řední a 

východní Evropu. 
Toto servisní centrum (ASC) 

poskytuje veškerý odborný servis 
výrobk ů Campagnolo a zajiš ťuje 

prodej a distribuci více než 1600ks 
náhradních díl ů.



20012001

V sadě RECORD se 
objevuje další

karbonový díl, kterým je 
přehazovačka s 

karbonovou st ředovou 
částí paralelogramu. 



20012001
Novinkou jsou dále pak brzdové čelisti RECORD, kdy p řední

zůstává v provedení s excentrickým uložením osy , kdežto 
zadní má osu uloženou ve st ředu čelisti což p řineslo výrazné

odleh čení.



20022002

Campagnolo p ředstavuje 
karbonové kliky 

RECORD.



20032003

Největší novinkou je 
představení

celokarbonových
zapletených kol BORA .



20042004
U přehazova čky RECORD p řibývá karbonové vodítko . Dalším 

karbonovým dílem se stává držák lahve RECORD.



20072007
Campagnolo p řichází se zcela 

přepracovaným systémem 
klik/st ředové osy. Nový systém 
dostal jm éno ULTRA-TORQUE.                                                               

Od tohoto roku jsou všechny  
sady nabízeny již pouze v 10ti 

rychlostním provedení.



20072007

Další novinkou jsou 
nové brzdové čelisti s 

označením 
SKELETON.



20082008
Novinkou tohoto roku bylo p ředstavení nového tvaru vodítka všech 

přesmyka čů CAMPAGNOLO, díky tomu vznikl p řesmyka č universální pro 
klasické i kompaktní p řevodníky. 



20092009
Překvapiv ě nedošlo k oficiálnímu 
představení dlouho o čekávaného 

elektronického řazení.

Campagnolo se rozhodlo 
překvapit sv ět tím co nikdo 

neočekával: vzk řísilo legendární
sadu SUPER RECORD s 11ti 

pastorky.

+ 1 pastorek získala i sada 
RECORD a CHORUS.

4 letá záruka na 11s systémy .



20092009
Představena inovovaná zapletená kola BORA ULTRA s označením TWO s 

technologií C.U.L.T. keramických kuli ček ložisek, použitých nap ř. i u 
některých komponent ů sady SUPER RECORD.



20102010
Rok návratu sady Athena , tentokrát tato legendární sada rozší řila rodinu 

11ti rychlostních sad. 
Novinkou mezi kazetami s 11 pastorky je model 12-29 zubů.



20112011
Španělská cyklistická stáj Movistar se zá číná na „ jarních klasikách “

objevovat s pravd ěpodobnou budoucí podobou elektronického řadícího 
systému Campagnolo. 

Zatím pod názvem CAMPY TECH LAB .



20112011
V německém 

Friedrichshafenu na 
největší evropské
výstav ě cyklistiky 

EURO BIKE 2011 byl 
v září tohoto roku 

veřejnosti oficiáln ě

představen systém 
elektronického řazení
CAMPAGNOLO EPS 
(SUPER RECORD a 

RECORD).



20112011
Dále byla p ředstavena nová pláš ťová zapletená kola BULLET a BULLET 

ULTRA s vysokým ráfkem v kombinaci karbonu a hliníku, s va riabilní
volbou typu ložisek a ve dvou barevných provedeních. 



20122012
Rodinu elektronických řadících systém ů rozši řuje sada CAMPAGNOLO 
EPS ATHENA . Stejně tak je p ředstaven i elektronický systém pro použití

na časovká řských a triatlonových speciálech. 


