
JAK NAJÍT NEJVHODNĚJŠÍ SEDLO 
PRO VAŠI POSTAVU



www.prologomyown.com

Vyzkoušejte inovativní MY OWN systém u vybraných prodejců PROLOGO.

MY OWN je biomechanický systém, který Vám umožňuje si vybrat sedlo, 
které nejlépe vyhovuje vaší postavě a použití. Systém využívá hodnoty 
z přesného měření vzdálenosti vašich sedacích kostí a maximální míry ohybu páteře. 
Dále bere systém v potaz také Váš BMI index, požadované použití sedla 
a další hodnoty, které zajistí co nejpřesnější výsledek. 
Výsledek vyhodnocení pak probíhá online (prologomyown.com) a systém sám 
doporučí nejvhodnější model sedla. Celý test je rychlý a přesný.
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JAK TO FUNGUJE?

Každé použití má své charakteristické rysy. Například rozdílné pohyby na sedle, atd. 
Vhodné sedlo musí tedy splňovat všechny tyto aspekty, aby posílilo výkon každého cyklisty. 

.

VYBERTE POŽADOVANÉ POUŽITÍ

1

ZMĚŘTE VZDÁLENOST SEDACÍCH KOSTÍ
K měření použijte měřící kostku. Určete střední vzdálenost z otlačených míst.

2

ZMĚŘTE OHYB SVÉ PÁTEŘE
Změřte maximální úhel ohybu Vaší páteře.

3

VYPOČÍTEJTE SVÉ BMI
Vypočítejte poměr mezi váhou a výškou. Tyto data jsou důležitá k určení zatížení sedla.

4



Ve spolupráci našeho vývojového oddělení s profesionálními cyklistickými týmy jsme vyvinuli sedlo 
pro každé použití. MY OWN systém určí to nejvhodnější sedlo v závislosti na disciplíně a stupni výkonu 
(hobby nebo pro�).

V průběhu tohoto kroku se měří vzdálenost sedacích kostí. Posaďte se na měřící kostku, kolena nechte
pokrčená v úhlu 90°. Chytněte se madel po straně kostky a zatlačte do gelové podložky.

  

 

silnice

cross-country

maraton

all-mountain

časovka

downhill / freeride

triatlon

dámské

šířka mezi 95 – 135 mm  

MUŽSKÉ KOSTI ŽENSKÉ KOSTI

šířka mezi 125 – 165 mm  
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VYBERTE POŽADOVANÉ POUŽITÍ ZMĚŘTE SVÉ SEDACÍ KOSTI   



Flexibilita páteře udává úhel, pod kterým je cyklista schopný se ohnout vpřed. Toto měření se provádí 
za použití digitálního úhloměru, který se přikládá na bedra cyklisty v ohnuté poloze. 
Měření provádějte na kostce, kdy se cyklista pokusí dotknout se rukama co nejdále země.

Výpočet indexu BMI probíhá automaticky na stránce systému MY OWN. Tyto data jsou důležitá 
ke zjištění zatížení sedla a umožní lepší doporučení sedla v závislosti na tvaru a měkkosti.

 

ZMĚŘTE OHEBNOST PÁTEŘE JAKÉ JE NEJVHODNĚJŠÍ SEDLO 
PRO VÁS?

VYPOČÍTEJTE SVÉ BMI

4
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Díky systému MY OWN můžete určit to nejvhodnější sedlo pro Vaše potřeby. 
Teď už si jej jen musíte vyzkoušet na vlastní kůži! 

Kontaktujte svého prodejce pro možnost vyzkoušení sedel PROLOGO.

 

VYZKOUŠEJTE SI HO. 

BMI Váha (kg) 
=

[Výška (m) ]2
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