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V  katalogu italského specialisty na  lehké karbonové díly najdete zajímavě vyhlížející sedlovku 

ST-M20 CarboFlex, která má přinést vedle nízké hmotnosti také navýšení komfortu. Pohodlí má zajistit 

výrazné oválné zploštění horní části stejně jako kombinace karbonu s materiálem Zylon, což je světlé 

vlákno s  ještě vyšší pevností v tahu než má vlákno uhlíkové. Zámek sedla je vyrobený ze slitiny hliníku, 

základem šroubů je pro změnu titan. Sedlovka je dostupná v rozměru 27,2x400 mm, větší průměry sedlových 

trubek je potřeba vymezit redukcí. Při koupi výrobce doporučuje zvolit „tvrdost“ komponentu podle hmotnos-

ti jezdce, přičemž nabízí tři verze: do 60 kg, pro 60–75 kg a 75–90 kg. Devadesátikilogramová hranice zároveň 

představuje pro sedlovku bezpečné konstrukční maximum. Hmotnost takového kousku kompozitu je 160 g, cena 

za pohodlí byla stanovena na 7800 Kč. 

Montáž sedla je bezproblémová, upevňuje se dvěma šrouby do klasické „koléb-

ky“, jen utahování šroubu vpředu není zrovna nesnadnější kvůli horší přístupnosti. 

Testovaná verze byla ta určená pro jezdce mezi 75 a 90 kilogramy a  i my zjistili, 

že s přibývající hmotností cyklisty se zvyšuje využití potenciálu sedlovky. Zatímco 

přímé karbonové sedlovky pruží jen v  minimálním rozsahu, zploštění zde hraje 

opravu velmi důležitou roli pro komfort. Zcela zásadní je pak pozice jezdce na sed-

le, při posedu někde kolem zámku sedla je pružení sotva postřehnutelné, ale při 

přesunutí se na zadní část sedla už sedlovka umí nabídnout i několik milimetrů 

v ohybu, přibližně jde o 5 mm. Při troše nepozornosti během průjezdu přes koleje 

to může být i více. Sedlovka se tedy nebojí jít do „zdvihu“ respektive záklonu, když 

k  tomu dostane důvod, ušetří tak naše pozadí a  záda. Na druhou stranu nejde 

o zázračný komponent,

velké díry nebo naopak

vysokofrekvenční vibrace odfi ltrovat neumí. Přesto je

přínosným doplňkem systému plášť-rám-sedlo, a to jak

na silničním, tak i na horském kole. Připravili: Karel Kuchler, 
Petr Štuka a Eda Pinkava

sedlovka 

FRM ST-M20 CarboFlex Ti

plus

minus

navýšení komfortu, nízká hmotnost

cena, absence off setových verzí, 
pro někoho neobvyklý vzhled




