
Volba rámu pro KROSS kola 
 

Volba rámu má velký vliv na komfort při jízde, bohužel to ale není 
tak jednoduché, pokud si na kolo nemůžeme sednout a vyskoušet 
ho. V průbehu let byla vyvinuta metoda která nám pomáhá vybrat si 
minimální velikost rámu a to tak, že po sesednutí z kola je 
vzdálenost mezi horní rámovou trubkou a rozkrokem alespoň 10cm. 
Zde je postup: 
 

1. Stůjte naboso u zdi. 
2. Změřte vzdálenost mezi podlahou a rozkrokem. 
3. Vynásobte výsledek 0.57 u horského kola, 0.63 u 

trekingového kola a 0.66 u silničního kola. 
 

4. To vydělte 2.54 pokud chcete získat výsledek v palcích. 

Tato hodnota představuje velikost rámu kterou by ste 

měli používat. 
 

Bohužel musíte mít na paměti, že tyto výpočty jsou velmi obecné 
vzhledom k počtu možných cyklistických stylů ktoré lidé vymysleli. 
Kromě toho, to délka kola dělá ještě ťežší, protože má rozhodujíci 
vliv na vaši pozíci při jízdě na kole, a sice: pokud při jízdě príliš 
"ležíte", můžete změnit držák řidítek na kratší nebo "zakřivený" s 
vyšším držením. Tyto změny zapříčiní že vaše pozíce na kole 
bude vzpřímená a pohodlná. Pokud však cítíte, že je vaše tělo 
nahnuté příliš dozadu a pri stoupaní máte pocit jako by se přední 
kolo sotva dotýkalo země, mohlo by pomoci posunout sedlo 
dopředu. 
 

Ďalší věc je styl jízdy na kole. V případe klasických stýlů, jako je 
jízda na horském kole, jízda po silnici nebo treková cyklistika 
velikosti uvedeny níže v tabulce budou většinou souhlasit. Ničméně 
se budou lišit, pokud chcete kolo používat při několika extrémních 
jízdách jako například pri maratonech, XC závodech, v 4 Cross, 
Enduro a nebo při jízde z kopce. V takvém případě bude vhodnější 
rám o jednu až dvě velikosti a to hlavně kvůli tomu, že menší kolo je 
snadněji ovladatelné. Dávejte však pozor aby ste to s malou 
velikostí rámu nepřehnali, to by mohlo mít za následek špatný 
provoz kola. Je tedy nutné, nájít jakousi "zlatou strědní cestu", s 
přihlédnutím na matematickým výpočtem, cyklistickému stylu a 
zkušenostem cyklisty. 



 

Jízdní kola pro dospělé    

Tělesná Vnitřní Velikost Velikost rámu 
výška délka nohy v rámu CITY/TREKKING 

 centimetrech MTB/CROSS   

152 cm 71 cm 14” (36cm) 16” (41 cm) 
157 cm 72 cm 15” (38 cm) 17” (43 cm) 

162 cm 74 cm 16” (41 cm) 18” (46 cm) 

167 cm 75 cm 16” (41 cm) 18” (46 cm) 

172 cm 76 cm 17” (43 cm) 19” (48 cm) 

175 cm 77 cm 17" (43 cm) 19” (48 cm) 

177 cm 79 cm 18" (46 cm) 20” (51 cm) 

182 cm 82 cm 18" (46 cm) 20” (51 cm) 

187 cm 86 cm 19" (48 cm) 21” (53 cm) 

192 cm 89 cm 20" (51 cm) 22” (56 cm) 
197 cm 92 cm 21" (53 cm) 22” (58 cm) 

 

Kola pro děti   

Věk Vnitřní dĺžka Velikost Velikost 

  délka nohy v rámu kol 

  centimetrech  kola 
4-6  48 cm  16” 
5-8 let 53 cm 11” 20” 

5-8 let 56 cm 12” 20” 

5-8 let 58 cm 13” 20” 

7-12  let 66 cm 14” 24” 

7-12  let 69 cm 15” 24”  


