
DÁMSKÉ MÍRY  
1 obvod prsou měříme horizontálně podél bradavky a vyčnívajícího bodu ramenní lopatky 
2 obvod nad prsy měříme horizontálně podél podpaží a vyčnívajícího bodu ramenní lopatky; 
3 obvod pod prsy měříme horizontálně pod prsy a podél vyčnívajícího bodu ramenní lopatky 
4 obvod pasu   
5 obvod zadku měříme horizontálně podél nejvíce vyčnívající bodu zadku a nejnižšího bodu břicha 
6 výška prsou měříme od ramene k bradavce; 
7 délka od bradavky k pasu   
8 délka baleríny měříme od pasu ke kloubu (spojení) živůtku a sukně baleríny 
9 obvod boků měříme podél strany kloubové linie živůtku a tutu sukně  
10 centrum prsou délka měřená mezi bradavkami 
11 délka baleríny 38 - 40 
12 délka mezi nohami měříme od pasu k zadní části pasu v před 
13 výška 38 - 40 
14 délka stran od pasu k zemi 38 - 40 
15 délka ramen měříme od bodu krku k ramennímu spojení kloubu 
16 délka ruky měříme od ramenního kloubu podél strany přes mírný ohyb v lokti k zápěstí 
17 obvod ruky   
18 obvod zápěstí   

 



 
PÁNSKÉ MÍRY  

1 obvod krku měříme horizontálně pod sedmým obratlem 

2 obvod hrudníku měříme horizontálně kolem těla, skrze nejvíce vysunutý bod na hrudníku ve předu a 
přes dolní okraj ramení lopatky na zádech 

3 obvod pasu měříme horizontálně, kolem blízké oblasti těla 
4 obvod boků měříme horizontálně, přes nejvíce vyčnívající bod zadku 
5 šířka hrudníku měříme horizontálně, v přední části těla v hrudníkové části mezi podpažím 
6 šířka zad měříme horizontálně, na zadní části těla, přes ramenní lopatky mezi podpaždí 

7 vzdálenost od sedmého 
obratle k pasu měříme vertikálně od zadní části sedmého obratle k pasu 

8 délka od pasu k rameni měříme diagonálně, v přední části těla ,od konce ramena k centru pasu; 
9 délka ramene měříme od horního bodu ramenního záhybu u krku ke konci ramene 
10 délka paže měříme volně dolu od konce ramene k zápěstí 
11 obvod paže měříme horizontálně kolem nejsilnější části paže 
12 obvod zápěstí měříme kolem nejsilnějšího bodu zápěstí 
13 délka od pasu k zemi měříme vertikálně od pasu k zemi 
14 délka kostýmu měříme vertikálně podél páteře, od sedmého obratle k navrhnuté délce kostýmu 
15 délka kalhot měříme vertikálně podél strany, od pasu k navrhnuté délce kalhot 
16 délka ke kolenu měříme vertikálně podél strany od pasu ke kolenu 
17 individuální výška   
18 obvod hlavy   

 
 


