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TYPY BEZUDIDLOVÉHO UZDĚNÍ 

• Sidepull

• Provazová ohlávka

• Mechanické Hackamore

• Bezudidlová křížová BB uzdečka

• Obnosek

• Bosal

• Nákrční řemen



SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ UZDEČKY

• Nánosník by měl být umístěný přibližně 3 prsty 
pod jařmovou kost

• Nejčastější problém = nánosník příliš dole na nose

• Koňský nos je citlivý a správné nastavení bezudidlovky je 
klíčové pro její fungování

• Špatné nastavení = hrozí nejen ublížení, ale také 
nepochopení, zmatené signály vedoucí k otupování nosu koně





POZICE NÁNOSNÍKU

OK        vs.          příliš nízko co dokáže špatně nastavený nánosník



SIDEPULL

• Anglický kožený sidepull (1. foto)

• Westernový kožený sidepull

• Sidepull s provazovým nánosníkem

• Semi-sidepull kožený/provazový 

• Sidepull kožený se stahovacím řemínkem (2. foto)

• Micklem bridle (3. foto)

• Povolené jsou všechny sidepully, včetně beránkového 
vypodložení či návleků dle jednotlivých pravidel 





PROVAZOVÁ OHLÁVKA 
• Klasická provazová ohlávka

• Jezdecká provazová ohlávka s kroužky 
(působení jako sidepull)

• Provazová ohlávka s křížovým zapínáním 

↓ foto dole

• POZOR na správnou velikost 
ohlávky. Nánosníková část je 
koním často příliš velká a volná!

• Jezdecká ohlávka s příliš 
volným nánosníkem. 

• Ohlávka se vytáhla nahoru.



MECHANICKÉ HACKAMORE

• Ramena krátká kulatá - minimální pákový efekt

• Ramena střední 8 – 13 cm

• Ramena dlouhá 13 - 22cm

→ delší 13cm jsou ZAKÁZÁNA! 

• Povolené nánosníky: kožené, s beránkem/bez, 
provazové 

→ ZAKÁZANÉ: nánosníky vyztužené kovem

• Podbradní řemínky jsou povoleny všechny 
(kožené i řetízkové – řetízek se nesmí přímo dotýkat 
kůže)





BB KŘÍŽOVÁ UZDEČKA 

• Kříž celkový pod žuchvami (fotografie nahoře)

• Kříž spodní pod bradou (fotografie dole)

• Zkřížené řemeny vedou z nátylníku pod 
žuchvami, na opačnou stranu nánosníku, kde je 
řemen provlečen kroužkem nánosníku a 
následně ukončen kroužkem do kterého se 
zapínají otěže.

• Při zatažení za otěž cítí kůň tah na stejné straně
(podobně jako sidepull) a tlak na opačné straně
hlavy na týlu a žuchvě současně.

• Intenzitu ostrosti ovlivňuje materiál, ze
kterého je křížový řemen vyroben.



OBNOSEK 

• Povoleny jsou všechny typy obnosků

• Kožené, vyztužené kovem nebo kovovým řetízkem

→ Obnosek musí být vždy obalený kůží, či jiným materiálem!

Obnosek vyztužený kovovým řetízkem

Kompletní obnosková uzdečka kožená s 
možností připnutí udidla

Obnoskový kožený nánosník s 
hackamore = cavemore

Obnosek vystužený kovem 
akademický



BOSAL  

• Bosal je pevný opletený oblý nánosník ze syrové kůže

• Používá se dohromady s Mecate = speciální otěže vyrobené z 
koňských žíní

• Bosalu se také říká hackamore → neplést s mechanickým 
hackamore (již zmíněná páková ramena)



NÁKRČNÍ ŘEMEN 

• Ostrost nákrčáku je určena materiálem

• ZAKÁZÁNA jsou tenká ostrá lanka.

• Povolená lana musí mít průměr 
minimálně 1cm

• Pozice nákrčního řemene má být dole 
na krku. Pokud jej jezdec opakovaně 
zvedá nahoru po krku a přiškrcuje tím 
koně, musí být upozorněn! Hrubé chování 
= vyloučení.

Špatná pozice řemene ↑

Správná pozice řemene →



BEZUDIDLOVÉ UZDĚNÍ V RÁMCI 
PRAVIDEL ČBS 

• Na opracovišti a v celém areálu jsou
všichni koně povinni mít
ohlávku/bezudidlovou uzdečku s 
minimálně jedním vodítkem, které má
jezdec v ruce.

• Jezdec si ohlávku sundá těsně před
vstupem do kolbište.

• Při soutěži již na hlavě kůň nesmí mít
ohlávku. Výjimkou jsou zdravotní
důvody - kvůli masce na hlavě, či nosu. 
Pak kůň může mít ohlávku s maskou i na
kolbišti (bez vodítka).





KONEC 


