DLOUHODOBÝ TEST SEDEL SELLE SAN MARCO
TESTER
Lubomír Severin
věk 55+
roční objem 3000 km
poměr silnice/MTB 80/20 %
dispozičně vychází model
Selle San Marco Aspide
Wide+Waved

K „tabulkovým výběrům“ nemám velkou důvěru, systém Selle San
Marco ale kladl sofistikované otázky. Věkově jsem se sice dostal mimo
nabízená rozmezí, přesto jsem nezahořkl a pokračoval ve výběru dle návodu. Po zadání všech parametrů mi vyšel model Aspide v širší variantě.
A nutno podotknout, že to byla trefa do černého. I když byl prezentován
v provedení „waved“ jako konstrukce pro docílení stabilní pozice, nebyl
problém se za jízdy posouvat po celé délce dle potřeby. Současně mi vyhovovalo ve srovnání s vlastním sedlem o něco měkčí polstrování a širší špička, díky níž byl rozložen tlak na citlivé partie. Stejně tomu bylo
i u paty sedla, kde jsem se při volnějším tempu mohl spokojeně usadit.
Po této zkušenosti jsem ani nezatoužil po zkoušení dalších variant, tato
dokonale splnila moje představy.

RESUMÉ
Metoda vedoucí překvapivě snadno a rychle
k dosažení cíle. Důležitého – k pohodlnému
posezení na kole i při mnohahodinové jízdě.

ŘADA MOŽNOSTÍ
Náš článek pojednává o konkrétním přístupu jedné značky, a to italské – Selle
San Marco. Existuje ale řada dalších výrobců sedel, kterým není jezdcovo pozadí
lhostejné. Podívejme se ve velmi stručném přehledu na některé z nich.
Bontrager
Měření potřebné šířky probíhá
pomocí gelového polštářku
InForm, současně je třeba se
zařadit do kategorie sportovních
nebo rekreačních jezdců.
V návaznosti na vybraný model
jsou pak k dispozici různé šířky
sedel v rozpětí 128–174 mm.

Specialized
U Specializedu je výběr šířky
pouze dílčím úkonem při
nastavení celkového posedu
sofistikovanou metodou.
Výrobce nabízí svá sedla
v několika šířkách v rozsahu

130–168 mm (podle modelu
a zaměření sedla).

WTB
Speciální podložka ve tvaru
sedla s povrchem z viskoelastického materiálu dává podle
otisku pozadí jasnou odpověď
na otázku, které sedlo tohoto
výrobce bude pro jezdce ideální.
Šířkové rozmezí sedel WTB je
126–179 mm.

fi‘zi:k
Kromě disciplíny je při
výběru sedla u značky fi‘zi:k
nejdůležitějším parametrem

ohebnost jezdce. Poté lze
pokračovat ve výběru zadáním
hmotnosti a průměrné rychlosti
dosahované na rovině. Systém
pak vygeneruje ideální modely
sedel v šířích 130–155 mm.

Ergon
Sofistikovaný formulář kromě
zaměření vyžaduje i věk, četnost
vyjížděk, výšku a hmotnost,
stejně jako citlivost kontaktní
partie. Poté vygeneruje ideální
tvar sedla v šířkovém rozmezí S–L
(135–155 mm).

Selle Italia
Vlastní měřicí technologie
Idmatch (Identity Matching
System) nabízí výběr sedla podle
parametrů šíře v bocích, obvodu
nohou a ohebnosti jezdce. Šířkové
rozpětí je 128–145 mm.

SMP
U SMP je přímo na webových
stránkách na výběr dle zaměření
a dalších dispozic, mezi nimiž
nechybí ani velikost oblečení.
Šířkové rozmezí je XS–XXL, což
odpovídá 129–164 mm.
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