
Jak změřit a nafotit koně
pro účely výroby 

pastevního náhubku 

FitGrazer



Co budeme potřebovat:

• krejčovský metr (ideálně i skládací metr ale není 

bezpodmínečně nutný)

• lepítko, kus náplasti nebo barvu nebo 

mokrou hlínu pro vyznačení značek

• druhou osobu k ruce, která bude 

naměřené míry fotit

• spolupracujícího koně nebo hodně 

trpělivosti, ideálně obojí



Začneme vyznačením značek na 

hlavě koně

K tomuto účelu použijeme cokoliv, co nám udělá 

viditelnou a držící značku na hlavě koně.

1. vyznačíme si hloubku náhubku C z profilu 

koně - nezapočítáváme žádnou rezervu!

Orientační hloubky náhubku:

poníci: 14-19 cm

středně velký kůň: 19-23 cm

velký kůň/obr: 22-25 cm



2. vyznačíme si místo, kde bude kroužek 

ohlávky, do něhož bude uchycen nátylník 

a podhrdelník. 
(v lepším případě na obou stranách)

Tyto dvě značky postačí na všechny míry. 

V případě absolutní nouze si vystačím s 

fotkou hlavy koně se značkami na 

místech, kde jste měřili.



Příklad správně vyznačených 

značek měření



Začínáme měřit a fotit

HLOUBKA NÁHUBKU C

Nejlépe se měří skládacím metrem 

(zvládnete to jednou rukou), jde to ale i 

krejčovským (2 rukama)

Nepotřebuji nutně na fotce přečíst hodnotu 

na metru, to vyčtu z objednávky. Ověřuji 

místo a způsob měření.



Příklady správně změřené a 

nafocené hloubky náhubku



Horní obvod A

V místě, kde máme značku hloubky 

náhubku změříme obvod huby kolem 

dokola. Opět nepřipočítáváme žádnou 

rezervu. Snažíme se, aby metr probíhal 

kolmo na linii pysků.



Příklady správně změřeného a nafoceného 

horního obvodu náhubku



Kontrolní délka

Kontrolní délku 

měříme od jednoho 

konce pysku, vedeme 

metr za ušima až k 

druhému konci pysku. 

Tedy oba konce metru 

máme v úrovni, kde 

bude dno náhubku 

(bez rezervy).



Lícnice D

Lícnici měříme od značky hloubky náhubku ke 

značce kroužku nátylníku. 



Nátylník E

• Nátylník měříme od 

značky kroužku na 

jedné straně ke 

značce kroužku na 

druhé straně hlavy.



Spodní obvod huby B

Spodní obvod huby se měří nejhůř, koním 

braní této míry zpravidla nejvíce vadí.

Měříme tak, abychom změřili 

nejobjemnější místo ve spodní části huby 

– tedy přes bradní výčnělek a nozdry. 

Tato míra mi pomůže určit, jak moc široký 

má být náhubek dole, aby si kůň neodřel 

bradu.



Příklady správného změření a 

nafocení spodního obvodu



Měření podhrdelníku F

• Podhrdelník měříme od značky kroužku pod 

žuchvou na druhou stranu ke kroužku.



Měření není lehké, protože kůň je živý tvor 

a různě se u toho hýbe, čemuž se 

nemůžeme divit. Proto je lepší měření 

provézt 2x – týká se zejména hloubky 

náhubku a horního obvodu. Všechny 

ostatní míry jsou v určité míře 

nastavitelné, případně se dají předělat. 

Obvod a hloubku koše náhubku předělat 

ani upravit nelze.



DĚKUJI ZA VAŠI SPOLUPRÁCI


