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Pokyny pro měření 

 

 

Obuv na míru se vyrábí vždy na základě individuálních 

parametrů. 

Pro výrobu je nutné změřit tyto parametry: 

• Kontura chodidla/nohy v ortéze 

• A - Obvod přes klouby (nejširší část) 

• B – Obvod přes nárt (v nejširším bodě) 

• C – Obvod přes patu (přes kotník a patu) 

• D – Obvod nad kotníkem* 

*nejlépe napsat v jaké výšce od země byla daná 

hodnota naměřená (např. 24/10 – ve výšce 10 cm 

od země bylo naměřeno 24 cm) 

 

Kontura chodidla/ortézy: 

• E – Délka chodidla (nejdelší část) 

• F – Šířka přes klouby (nejširší část) 

• G – Šířka paty 

*F – v případě složitější korekce je vhodné na 

obrys nohy nakreslit kde jsou polštářky pod 

prsty, pata a další odchylky (např. vybočený 

malíček/palec) 

V případě, kdy se jedná o komplikovanější typ 

korekcí je vhodné nohu vyfotit/udělat video, 

napsat, jak by se měla obuv chovat. 

Do nákresů vypisovat naměřené hodnoty v cm. 
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Postup pro naměření délky chodidla/ortézy: 

1. Stát na papíře a obkreslit konturu chodidla, kdy tužka 

musí být držena pod pravým úhlem 

2. Změřit nejdelší část chodidla 

(pro kontrolu správného měření je vhodné měřit obě nohy) 

 

 

 

V individuálních případech je vhodné provést 

další měření: 

• Obvod přes prsty 

• H – Výška prstů 

• I – Výška kloubu palce 

• J – Výška nártu 

 

 

 

Korekční obuv: 

V případě, že v obuvi bude nošena ponožka či individuální vložka, je nutné nohu změřit v ponožce / 

s vložkou. 

Poté obkreslit 1x nohu s ponožkou a 1x vložku (noha musí stát na vložce). 

Na obkreslené noze/vložce změřit a zaznačit body E, F a G. 

Rozměr vložky bude mít zásadní vliv na velikost obuvi. 

Výrobce požaduje z průběhu měření fotografie, na kterých musí být viditelné ve kterých místech bylo 

měřeno. Tímto předejdeme případným nesrovnalostem ve velikosti obuvi. 

 

Obuv pro ortézy: 

Nohu měřit v ortézce, vždy obě nohy. Vždy brát v potaz místo, kde se nachází suchý zip. To znamená 

naměřit vždy nejširší místo. 

Nohu v ortézce obkreslete tak, jako by se jednalo o nohu, tedy dle „Postup pro naměření délky 

chodidla“.  

Je nutné brát v potaz případný rozdíl mezi spodní hranou ortézky a patou. 

 

 


