MĚŘENÍ KONÍ PLEMENE
MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK

Jméno hříběte:
Datum narození:
Pohlaví:
Barva:
Po otci:
Z matky:

Chovatel:
Majitel:

Měřené údaje
KVH (kohoutková výška hůlková)
KVP (kohoutková výška pásková)
OHR (obvod hrudníku)
OHOL. (obvod holeně)
Váha v kg

Měření v - 3
dnech po nar.

6 měsících

1 roce

2 letech

3 letech

MĚŘENÍ KONÍ
je podkladem k určení tělesného rámce a posouzení souměrnosti tělesné stavby. U hříbat je metodou
kontroly růstu a vývinu v průběhu jejich vývoje. Doplňkem měření je i vážení koní.

Měřící pomůcky využívané pro měření koní:
 pásková míra (měření obvodových a některých výškových rozměrů ),
 hůlková míra (měření výškových, šířkových, délkových a hloubkových rozměrů),
 hipometrické kružidlo (menší délkové, šířkové a hloubkové rozměry ),
 úhloměr (pro měření úhlových měr).
Pro měření obvodu hrudníku, kohoutkové výšky páskové a obvodu holeně se používá pro měření pásková
míra. Hůlkovou mírou se měření výška v kohoutku hůlková.

Základní tělesné míry koní
Základní míry, které u koní měříme jsou:
 kohoutková výška pásková (KVP),
 kohoutková výška hůlková (KVH),
 obvod hrudníku (OHR),
 obvod holeně (OHOL).

Místo a postoj při měření
Měření koní se provádí na rovném a pevném, nejlépe betonovém podkladu. Končetiny by měly být při měření
v zákrytu. Obvod holeně měříme vždy na levé přední končetině. Na našem obrázku by správně měla být levá
přední končetina v zákrytu s pravou přední a levá zadní v zákrytu s pravou zadní. Tuto fotografii jsme
vybraly, aby bylo názorně vidět, kde měřit.

Kde měřit?
Kohoutková výška hůlková (KVH) -měří se od země k nejvyššímu místu kohoutku, zpravidla vrubu (na
obr. č. 1).
Kohoutková výška pásková (KVP) - měří se od země k nejvyššímu místu kohoutku, zpravidla vrubu (na
obr. č. 1).
Obvod hrudi (OHR) - měří se za kohoutkem (na obr. č. 2).
Obvod holeně (OHOL) - měří se v horní třetině holeně , tj. v nejslabším místě holeně. U HŘÍBAT se měří v
polovině holeně, tj. opět v nejslabším místě obvodu (na obr. č. 3). Měří se vždy na levé přední končetině.

