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UVOD	  

Za nakup kolesa prave velikosti in njegove osnovne nastavitve še ne potrebujete 

strokovnjaka s področja »bike fittinga«.  Običajno vam pri tem pomaga že prijazen 

prodajalec v kolesarski trgovini. In ko boste prebrali tale priročnik, boste celo vedeli, o 

čem vam govori, ko vas bo prestavljal po kolesu gor in dol, naprej in nazaj. 

Ljudje  pa smo seveda različni. Sitni ali prijazni. Suhi ali debeli. Veliki, a s kratkimi 

nogami.  Majhni, a z dolgimi rokami. Zato predstavljajo zbrane  informacije  le splošne 

nasvete za začetne nastavitve vašega kolesa. Popravke pa boste delali potem, ko se boste z 

nastavitvami in kolesom dobro spoznali.  

Knjižica je uporabna tudi za vse, ki kolo že imate. Če vas zaradi kolesarjenja mučijo 

bolečine v hrbtu ali kolenih, če imate odrevenele dlani ali stopala, vzemite si pol ure časa 

in premerite sebe ter svoje kolo. Morda boste našli vzrok za težave in jih z novo 

nastavitvijo odpravili.  

Kaj pa tisti, ki že leta kolesarite brez težav? Tudi vas verjetno zanima, če imate kolo 

nastavljeno v skladu s priporočili. Zadovoljni boste, če ste si ga nastavili sami in se bodo 

meritve ujemale. A s še večjim užitkom boste protestirali, če se na kolesu počutite odlično, 

pa je nastavljeno drugače, kot vam svetujem  (tudi sam imam namreč sedež nastavljen 

malenkost višje od teh priporočil). 

 

 

Vaš turno kolesarski vodnik 

Matej Hartman 
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VELIKOST	  KOLESA	  OZ.	  OKVIRJA	  

Običajno je velikost okvirja gorskega kolesa podana v palcih "  (inčih, colah). Čeprav med 

proizvajalci obstajajo določene razlike, se za začetek lahko držite naslednje tabele: 

višina telesa velikost okvirja 

155 - 165 cm 14 – 15" 

165 - 170 cm 15 - 16" 

170 - 175 cm 16 - 17" 

175 - 180 cm 17 - 18" 

180 - 185 cm 18 - 19" 

185 - 190 cm 19 - 20" 

190 - 195 cm 21 - 22" 
 

Seveda je to le groba delitev, saj je zelo pomembna tudi dolžina razkoraka, velikost trupa 

in dolžina rok. Ženske ste nasploh svoja zgodba, zato so vam namenili posebej vam 

izmerjena in namenjena kolesa. Precej bolj kompleksen izračun za izbiro pravilne velikosti 

okvirja vam po prijavi na njihovo stran ponujajo pri Wrenchscience.com (in seveda še 

mnogi drugi): 

https://www.wrenchscience.com/Secure/Fit/Height.aspx 

Če smo že odločeni, katero znamko kolesa bomo kupili, nam seveda podobne izračune 

ponujajo tudi proizvajalci sami na svojih spletnih straneh.   

Ko imamo kolo, se lotimo nastavitev v naslednjem vrstnem redu:  

1. Čevlji z blokeji (ploščicami, zagozdami) 

2. Naklon sedeža 

3. Višina sedeža 

4. Pomik sedeža naprej - nazaj 

5. Razdalja in višina krmila / balance 
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To so naše stične točke s kolesom, ki v veliki meri odločajo, kako udobno in učinkovito 

bomo kolesarili.  

Dobro je , če si za nastavitev kolesa priskrbite trenažer. Kolo, trdno vpeto v trenažer, je 

tako ves čas stabilno. Vam pa ni treba skrbeti za ravnotežje in se lahko prosto premikate na 

kolesu. 
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1. NASTAVITEV	  BLOKEJEV	  NA	  ČEVLJIH	  

Če kolesarite z ravnimi / ploskimi oz. »flat« pedali, lahko to poglavje tudi preskočite. 

Leta 1986 sem bil eden prvih Slovencev, ki je na cestnem kolesu klasična pedala s košarico 

in trakom  zamenjal za takrat veliko novost: pedala Look z avtomatskim vpenjanjem. Pri 

Čuku v Gorici sem dal zanje in za nove Sidi čevlje celo premoženje. Danes so taka pedala 

nekaj povsem običajnega tudi med gorskimi kolesarji. Njihova prednost je v izkoristku 

moči nog. Z eno nogo pritiskamo na pedalo, hkrati pa z drugo nogo pedalo vlečemo 

navzgor. Se pa moramo takega načina vrtenja pedal naučiti. In da ne bom delal krivice 

tistim, ki vozijo flat pedala, marsikateri virtuoz zna tudi ta pedala s pini dobro vleči 

navzgor. 

 

 

Blokej v smeri naprej / nazaj nastavite 

tako, da leži najširši del stopala (takoj 

za prsti) na osi pedala. Čevlja naj bosta 

vzporedna (zamik blokeja levo / desno), 

a so dovoljeni določeni popravki. Če 

med hojo stopala obračate navznoter, 

lahko tudi blokeje na čevljih obrnete 

malo navznoter. In obratno, če hodite 

navzven, tako zamaknite še čevlje. A ne 

toliko, da bi pri poganjanju z notranjo 

stranjo pete ali kostjo gležnja drsali ob 

gonilko. Šele ko ste nastavili blokeje na 

kolesarskih čevljih, se lotite nastavitev 

kolesarskega sedeža. 
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2. NAKLON	  	  SEDEŽA	  

Kolo postavite na vodoravno podlago. S pomočjo vodne tehtnice (libele) poravnajte sedež 

tako, da bo povsem vodoraven. Običajno se to nastavlja z dvema vijakoma pod sedežem. 

Na gorskem kolesu je lahko  sedež rahlo nagnjen naprej, saj več časa preživimo na vzponih 

(moj leži vodoravno). Boste pa s tako nastavitvijo na ravnih odsekih bolj obremenili noge, 

ki bodo namesto sedeža podpirale telo.  

 

 

 

Nikar ne nastavite sedeža s konico navzgor, saj bo le ta zlasti na vzponih močno pritiskal 

na dimlje, pa še zadnjica vam bo drsela s sedeža. Obstajajo tudi sedeži, ki imajo zadnji del 

že na oko močno dvignjen (kot spojler). Nastavitev je tu težja, saj morate kompenzirati 

višino repa tudi na prednjem delu sedeža in tam za toliko dvigniti vodno tehtnico. 
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3. VIŠINA	  SEDEŽA	  

Takole bom napisal: naslednja navodila ne veljajo za spustaško usmerjena DH kolesa, tudi  

na »slope« in »dirt« kolesih sedijo drugače. Če teh izrazov ne poznate, ne skrbite, po vsej 

verjetnosti nimate takega kolesa.  

Napotki veljajo za večino allmountain / vsegorskih, maraton in cross country koles -  tako 

za trdake / hardtail (samo z vzmeteno vilico) kot za full suspension / polnovzmetena 

(vzmetenje spredaj in zadaj) kolesa. Prav tako veljajo nastavitve za klasična kolesa s 26 

palčnimi obroči, kot novejša z 29  in še novejša  s 27,5 palčnimi obroči, ter za vse vrste 

pedal, tista na klik ter ploska »flat«  pedala brez vpenjanja. 

Če ima kolo za fiksiranje podsedežne cevi objemko s hitrim zapenjalcem (šnelšponerjem), 

nam to olajša pomike sedeža gor in dol.  

Obujte čevlje, v katerih tudi običajno kolesarite. Sedite na kolo in poskušajte s peto doseči 

pedalo, ko je le to v najnižjem položaju (seveda potem nikoli ne gonite s petami!). 

Če pedala ne dosežete, spustite sedež. Ko s peto dosežete pedalo, naj bo sedež tako visoko, 

da imate v tistem trenutku nogo popolnoma 

iztegnjeno. 

 Enako postavite še drugo nogo in začnite 

vrteti pedala. Če je sedež na pravi višini, 

gonite s petami na pedalih in povsem 

iztegnjenimi nogami, a se na sedežu ne 

nagibate ne levo in ne desno. 
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Ko potem kolesarite s čevlji, vpetimi v pedala, imate noge v kolenih rahlo pokrčene tudi 

takrat, ko je pedalo v najnižjem položaju.  

 

 

 

Ob prenizko nastavljenem sedežu izgubljate moč poganjanja, saj ima noga največjo 

potisno moč tik pred popolnim iztegom. In še kolena na sprednji strani vas lahko bolijo. 

Ko čutite bolečino na zadnji strani kolena, je to znak za previsoko nastavljen sedež. In spet 

vam zmanjka moči za popoln pritisk, saj je v najnižji točki pedala noga že preveč 

iztegnjena.  
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4. POMIK	  SEDEŽA	  NAPREJ	  -‐	  NAZAJ	  

Ko ste nastavili blokeje na čevljih, naklon in višino sedeža, se lotite nastavitve sedeža 

naprej – nazaj. Potrebujete vrvico z navezano utežjo (zidarsko svinčnico)  dobrodošel je 

tudi pomočnik. Sedite na kolo, vpnite čevlje in nekajkrat zavrtite pedala, da dobite na 

sedežu običajen položaj. Z gonjenjem prenehajte tako, da sta gonilki v vodoravnem 

položaju. Vrvico pritisnite na konico prednjega kolena. Pada naj na os pedala oziroma do 

največ 2 cm pred njo. 

Ko vrvica seka os pedala, 

imate največjo moč 

pritiskanja, vožnja je 

udobnejša, pa tudi v zavojih 

boljše obvladate kolo. Ker 

pa  je gorsko kolesarjenje 

izredno dinamičen šport s 

stalnim menjavanjem ritma, 

lahko sedež premaknete 

malo naprej. Takšen 

položaj je manj udoben in 

bolj agresiven, a v njem 

lažje vlečete pedala in 

premagujete mrtvi hod 

gonilke, ko je ta v skrajnem 

zgornjem in spodnjem 

položaju.  
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Za pomik sedeža naprej - nazaj uporabljamo ista vijaka, kot za nastavitev naklona sedeža. 

Po opravljeni nastavitvi zato ponovno preverite, če je sedež še vedno vodoraven. 

Ko omenjam sedež, naj povem, da se ne bojte trdega sedeža. Res je, da vsak sedež ne paše 

pod vsako rit, a mehak sedež še ne zagotavlja udobnega kolesarjenja. Najdražji tekmovalni 

sedeži so samo karbonske ploščice brez kakršnegakoli oblazinjenja. Za udobje poskrbi  

dobra goba / pena v kolesarskih hlačah. 

 

 

 

5. RAZDALJA	  IN	  VIŠINA	  KRMILA	  

Za nastavitev razdalje in višine krmila ter s tem povezanega položaja zgornjega dela trupa,  

ni tako natančnih pravil.  

Razdalja pomeni horizontalno razliko med konico sedeža in vpetjem krmila na oporo. Ker 

imamo nastavitev sedeža naprej / nazaj že določeno, lahko to razdaljo spreminjamo le z 

izbiro nove opore krmila (fajfe). Najlaže to razdaljo določimo tako, da komolec naslonimo 

na konico sedeža, iztegnemo dlan in od sredinca naprej dodamo še štiri prečno postavljene 

prste druge roke. 
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Še manj natančna je nastavitev višine krmila. To določa  način kolesarjenja in vaš občutek 

na kolesu. Tekmovalci v maratonu ali cross countryu spustijo krmilo 5 in več centimetrov  

pod nivo sedeža. Bolj vsegorsko usmerjeni pa dvignejo balanco skoraj do višine sedeža, ne 

pa višje. Na višino krmila vpliva tudi naša gibčnost. Na splošno je boljše, če začnete z 

nekaj višjim krmilom in ga potem postopoma spuščate.  

Najprej lahko višino krmila spreminjamo z distančniki. To so različno široki prstani, 

nanizani na zgornjo cev vilice med krmilnim ležajem in oporo krmila (fajfo).  Če nizate 

prstane pod oporo krmila, le-to dvigate in obratno. 

Precej radikalen poseg je zamenjava kota opore krmila. Pri kolesih s 26 palčnimi obroči 

ima opora kot približno 6 stopinj navzgor. Če jo odvijemo z zgornje cevi vilice, jo lahko 

obrnemo za 6 stopinj navzdol in višino krmila precej znižamo. Tega manevra pa ne 

moremo izvesti pri modernih 29 palčnih kolesih, saj imajo ta že v osnovi negativen kot 

opore krmila.  

Tretjo kompenzacijo lahko opravite na krmilu samem. Balanco lahko nagnete malo naprej 

ali nazaj (kje so že časi, ko smo to delali na Rogovih Ponijih). Ali pa ravno balanco 

zamenjamo za bolj ukrivljeno »low riser«, ki omogoča nekaj več popravka. Ti premiki naj 

bodo minimalni, saj z vrtenjem spreminjate tudi kot, pod katerim boste držali krmilo.  

Pri nakupu kolesa bodite pozorni še na širino krmila. Ozko krmilo sicer lahko pomeni bolj 

aerodinamično držo, a na gorskem kolesu je pomembnejša stabilnost, nadzor kolesa in 

manjša utrujenost. To pridobimo s širokim krmilom, ki naj bo širše od 640 mm.  

 

 

 

6. NASTAVITEV	  POSEDA	  –	  SAGA	  

Čeprav sem to točko uvrstil na konec, in je v uvodu sploh nisem omenil, bi to morala biti 

prva nastavitev na vašem kolesu.. Sag pomeni, koliko se pod vašo težo v mirovanju posede 

vzmetenje kolesa. Ta nastavitev je še toliko pomembnejša pri kolesih z večjim hodom 

vzmetenja. Če ta ni pravilna, vpliva tudi na ostale parametre, saj pod obremenitvijo 
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spremeni pravilno geometrijo kolesa. Pri polnovzmetenem kolesu moramo nastaviti tako 

vilico kot zadnji amortizer, sicer pa le vilico. 

 

 

 

Ta nastavitev je edina, za katero potrebujete posebno orodje, in sicer namensko tlačilko za 

amortizerje. Če pogledate navodila proizvajalcev, naj bo sag oz. posed približno 25% 

celotnega hoda vzmetenja. Izmerite celoten hod vilice in zadnjega amortizerja. Na srečo so 

nekateri proizvajalci olajšali to meritev in na amortizerjih označili lestvico z odstotki  

poseda. Če na potopni cevi amortizerja ni gumijastega obročka, si okrog cevi pripnite 

plastično vezico. Obroček oz. vezico porinite vse do prašne gumice na amortizerju. Potem 

počasi in brez sunkov sedite na kolo (tudi tukaj je trenažer še vedno dober pomočnik). 

Sprostite »LockOut« zaklepanje vilice in blokado platforme zadnjega amortizerja. Na 

kolesu mirujte vsaj 10 sekund in potem brez sunkov mehko razjahajte. Izmerite, za koliko 

se je med obremenitvijo premaknil obroček oz. vezica na potopni cevi. Kot že rečeno, naj 

bo pomika za približno 25% celotnega hoda vzmetenja. Če ga je več, zvišajte pritisk v 
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amortizerju. Če ga je manj, izpustite nekaj zraka iz amortizerja. Pazite, kako odvijete 

tlačilko z ventila amortizerja, saj vam med tem manevrom lahko uide kar precej zraka. 

Sam uporabljam Topeakovo tlačilko PocketShock DXG s posebnim nastavkom, ki 

prepreči neželjeni izpust zraka.  

 

 

 

ZA	  KONEC	  

Pravila so zato, da jih kršimo. 

A ne pretiravajte s popravki! Kolesarite in sproti delajte majhne spremembe. To ne sme 

biti problem, saj je priročno orodje obvezna oprema vsakega gorskega kolesarja. Višino 

sedeža spreminjajte le za 2-3 mm naenkrat. Vedno pa si zapomnite ali označite začetno 

nastavitev. 

Pravila so res zato, da jih kršimo. 

A če jih kršite preveč, boste za to kaznovani z bolečinami v kolenih, hrbtu rokah in 

GLAVI. In kaznovali boste tudi mene. Če se na kolesu ne boste počutili dobro, ne boste 

hoteli z menoj na turo.  

Ko boste prebrali ta priročnik, si sami nastavili svoje kolo in z njim naredili prve 

kilometre, boste zreli za obisk pri profesionalnem strokovnjaku s področja »bike fittinga«. 

In tudi tu vam lahko pomagam najti najboljše mojstre.  

 

Vaš turno kolesarski vodnik 

Matej Hartman 
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Še nekaj uporabnih povezav za pomoč pri nastavitvah kolesa: 

http://www.wikihow.com/Adjust-‐Your-‐Bike-‐Seat	  

http://www.kgkvolja.si/izbira_kolesa.htm	  

http://www.gremonapot.si/kolesarstvo/nastavite-‐se.aspx	  

https://www.youtube.com/watch?v=xxifl9JTeYA	  

https://www.youtube.com/watch?v=1VYhyppWTDc	  

	  

	  

	  


