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Abstrakt 
 
Cieľom  štúdie je zistiť , ako  nosenie   rôznych postrojov firmy Julius-K9, mení  pohyb chôdze 
psov, v porovnaní s voľným pohybom (bez vodítka). Vzhľadom na obmedzené rozmery 
laboratória, bola časť testu  vykonaná na bežiacom páse. Rozdiel spôsobený nútenou  
rýchlosťou a voľnou chôdzou je obmedzením štúdie preto na jeho odstránenie bolo  
zaznamenaných aj niekoľko krokov voľného pohybu, ako kontrolného pohybu. Pohyb sa 
vyznačoval  vzdialenosťou a  uhlovými parametrami  (šírka kroku,  výška  a  dĺžka  kroku,   uhly  
medzi chrbticou  a  končatinami). Štúdia zahŕňala 5 psov vycvičených na chôdzu po bežiacom 
páse. Testy sa uskutočnili vo všetkých kombináciách nasledujúcich faktorov: v rôznych 
postrojoch  a  bez  postrojov,  so   zadržaným vodítkom  a  bez  vodítka, na bežiacom páse a  
na zemi. Parametre pohybu potrebné na opis pohybu boli vypočítané z priestorových  súradníc 
určených bodov, ktoré boli  vypočítané pomocou  3D optického systému snímania  pohybu. 
Parametre  popisujúce  pohyb psov sa  výrazne líšia na bežiacom páse a na zemi. Je to  
pravdepodobne spôsobené spôsobom chôdze  kvôli  rozdielu medzi nútenou rýchlosťou a 
voľnou chôdzou. Nosenie rôznych postrojov neovplyvnilo obraz chôdze, pretože sa nezistili  
žiadne   významné odchýlky  pre  ani jeden  parameter. V prípadoch  zadržaných vodítkom, je  
pre každý postroj  podobná zmena obrazu chôdze. Pravdepodobne, v reakcii  na ťah vodítka, 
pes prešiel na pomalší spôsob chôdze (od klusu-k chôdzi). Počas  rovnakej  chôdze bežiaceho 
pásu  s nútenou rýchlosťou, neovplyvnil ťah vodítka chôdzu psov v použitých postrojoch, 
pretože sme  nemohli zistiť významný rozdiel medzi parametrami. Na záver, nosenie  a  ťahanie    
testovaných postrojov vodítkom, neovplyvňuje kinematiku chôdze - môže to spôsobiť len  
zmena  medzi    rôznymi "rýchlosťami" prirodzenej  chôdze psa s použitím vodítka. 
 
Úvod 
 
Cieľom  štúdie je zistiť , ako  nosenie   rôznych postrojov firmy Julius-K9, mení  pohyb chôdze 
psov, v porovnaní s voľným pohybom (bez vodítka). Testovacie metódy boli vyvinuté na 
základe príslušnej literatúry. K dispozícii sú aj štúdie, kde pohyb psa je vyšetrovaný len v 2 
dimenziách, a to v sagitálnej rovine. Pohyby  psa sa však môže skúmať kineticky aj  kinematicky  
a svalovú funkciu s EMG.  V kinematickej analýze skúmame pohybový vzor psa, ktorý  môže 
poskytnúť presnejšie výsledky počas 3D nahrávania pohybu.  V tejto štúdii  sme  tiež vykonali 
3D kinematickú analýzu pohybu, podľa rozloženia markerov, ktoré sa často používajú v   
literatúre. 
 
Metódy 
 
Testované psy 
 
V štúdii sme skúmali 5 zdravých psov, ktorých údaje boli  zhromaždené v súlade s článkom 1 
ods. tabuľka 10. V týždňoch, ktoré viedli k meraniam,  boli psy úplne zvyknuté chodiť na 
bežiacom páse.  

 
 

 



Poradie Plemeno Váha v kg 
1 Trstinový Corso 50 
2 Bull teriér 26 
3 Bull teriér 16 
4 Yorkshire teriér 3 
5 Vyžlador (maďarská vyžla + labrador) 26 

 
Testované epiteliály 
 
Preskúmali sme nasledujúce "tri typy" postrojov značky Julius-K9:   
- K9® 

- Duo-Flex® 

- IDC® 

 

Jeden zo psov (Vyžlador) uskutočnil pohybový test aj v postroji iného výrobcu. Charakteristiky  
pohybu  vypočítané z  výsledkov merania sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 
2.  Preto je  potrebné  stanoviť  štatistickú analýzu, ako jednu vzorku.  
 
 Postup merania 
 
Testované prípady boli: chôdza  bez postrojov, chôdza s testovacími postrojmi a  chôdza s 
vodítkom v  testovacích postrojoch. Počas  prechádzky na bežiacom páse, majiteľ udržiaval  
pozornosť zvieraťa  tým,  že drepoval pred bežeckým pásom a príležitostne dával psovi 
odmenu  (1.obrázok). Spracované meranie je  homogénna fáza chôdze medzi dvoma  
krmivami.  Počas  prechádzky po zemi pes  prešiel miestnosťou,  v priamej línii, v  druhom rohu 
miestnosti, smerom k svojmu volajúcemu majiteľovi.  Skúmanie chôdze na zemi a bežiacom 
páse sa vykonávalo samostatne, v rámci ktorého testované psy kráčali v  rôznych postrojoch a 
bez postrojov.  
 
 

 
1. Obrázok 1: Test chôdze na bežiacom páse 

2.  



Meranie chôdze kinematiky 
 
Meranie chôdze kinematiky sa uskutočnilo pomocou 18-kamerového systému na 
zachytávanie  pohybu  OptiTrack Flex13  (NaturalPoint, Corvallis, Oregon, USA).  Na tento účel  
boli  retroreflexné markery pripevnené k  špecifickým anatomickým bodom psov v súlade s 
článkom  2 ods. Podľa obrázku 1. Na predných končatinách boli markery umiestnené na 
vonkajšom distálnom bode piatej strednej kosti, vonkajšom bode holennej kosti, laterálnom 
epikondyle humeru, stredu guľového kĺbu prednej končatiny a miechovom bode. horného 
ramenného pletenca. Na zadných končatinách boli markery umiestnené na distálnom 
distálnom konci piatej strednej kosti, laterálnom konci fibuly, vonkajšej stehennej vačky, 
väčšom trochanteri stehennej kosti a bedrových tŕňoch. Na chrbtici boli markery umiestnené 
v najvýraznejšom bode krížovej kosti, zadných výbežkoch stavcov stavcov L7, T13 a T1 a v týle. 
Značky boli pripevnené na kinesiotape a prilepené k psom. Každý pes bol krátkosrstý, takže 
lepenie na srsť nespôsobovalo žiadne ťažkosti ani zbytočný pohyb fixy. 
 

  
 Obrázok 2: Umiestnenie markerov na psoch a  na psoch  na základe kinematického modelu 

 
Vypočítané parametre chôdze 
 
Parametre uhlovej chôdze sú zobrazené na obrázku 3 premietnuté do sagitálnej (a) a 
horizontálnej (b) roviny. Uhly definované na nohách sú vynesené podľa cyklu kroku danej 
nohy, zatiaľ čo uhly (chrbtica), ktoré nepatria nohám, sú rozdelené vybranou nohou. Nemá 
to vplyv na hodnotu parametra rozsahu pohybu. 
Vypočítali sa nasledujúce parametre vzdialenosti (obrázok 4): 
- dĺžka celého kroku, 
- dĺžka pol kroku, 
- šírka kroku  na predných končatinách, 
- šírka kroku na  zadných  končatinách, 
- výška kroku na predných končatinách (ako zvyšuje  labky počas kroku), 
- výška kroku na zadných  končatinách.  
 
 
 
 



 
Obrázok 3: Uhlové "parametre chôdze"  (a - sagitálna rovina, b – horizontálna rovina)8 

 
 

 
Obrázok 4:  Parametre vzdialenosti 

 
Meranie sily vodítka 
 
V testovacích prípadoch s použitím sťahovania vodítka bola sila na vodítku meraná silobunkou. 
Tenzometer zakliesnený do vodítka bol meraný mikrokontrolérom ATmega328 pomocou 
analógovo-digitálneho prevodníka HX711, ktorý prenášal údaje zaznamenané pri 10 Hz na 
UART do dataloggeru spusteného na počítači. Na vyriešenie synchronizácie medzi meraním 
sily a kamerovým systémom pomohla infračervená LED zapínaná mikrokontrolérom pri 
spustení merania, takže relatívny čas spustenia merania sily v programe záznamu pohybu 
nájdete v nahrávanie. V teste sily na vodítku sa namerané priemerné sily lana analyzujú 
normalizované na hmotnosť psa podľa toho, koľko percent vlastnej hmotnosti psa by ťahal. 

Predné končatiny 
Dĺžka pol kroku 

Ľavá 

Pravá 

Šírka kroku 

Dĺžka celého kroku 

Zadné končatiny 



Štatistické porovnanie 
 
Časová funkcia kĺbových uhlov bola stanovená pre každý krokový cyklus, z ktorých priemerné 
a 95% intervaly spoľahlivosti, sú vynesené do grafu v prílohách. Použité štatistické porovnanie 
je založené na parametroch založených na vzdialenosti. Štatistické porovnanie sa uskutočnilo 
pomocou viacrozmernej a jednorozmernej analýzy rozptylu pre opakované merania. 
Viacrozmerná analýza rozptylu hovorí, či sa testovacie prípady významne líšia od všetkých 
parametrov chôdze (parametre založené na vzdialenosti). Univariačná analýza rozptylu 
hovorí, či sa testovacie prípady líšia na základe jedného parametra chôdze. Ďalším skúmaním 
výsledkov je možné párové porovnanie, ktoré konkrétne určí, ktoré testovacie prípady 
vykazujú rozdiel. Pre štatistické porovnanie bola hladina významnosti nastavená na p = 0,05 s 
95% hladinou spoľahlivosti. To znamená, že ak je p menšie ako 0,05, rozdiel možno s 95% 
istotou povedať, že rozdiel je významný. 
 
Výsledky a diskusia 
 
Porovnanie obrazu behu na bežiacom páse a na zemi 
 
Pri porovnaní parametra pohybu popisujúceho chôdzu po zemi a bežeckom páse bolo 
faktorom využitie bežiaceho pásu alebo zeme a porovnávali sa merania bez peelingu. 
Porovnanie (príloha 3) ukazuje významné rozdiely: dĺžka kroku (p = 0,013), dĺžka kroku (p = 
0,016), šírka kroku predných končatín (p = 0,009) a šírka kroku zadných končatín (p = 0,004). 
Výška kroku však bola signifikantná v prípade prvej končatiny (p = 0,03), ale nie signifikantne 
v prípade zadných končatín (p = 0,144). Rozdiely v ostatných parametroch sú jednoznačne 
spôsobené rozdielnymi rýchlosťami chodu. Na bežiacom páse psi kráčali alebo behali 
bezpečnou rýchlosťou stanovenou majiteľmi psov, zatiaľ čo na zemi zvieratá väčšinou 
používali klus. Je preto vhodné porovnať postroje zvlášť pre chôdzu po zemi a na bežiacom 
páse. 
 
Porovnanie rôznych postrojov na základe obrazu behu meraného na bežiacom páse 
 
Tabuľkové výsledky štatistických analýz sú uvedené v prílohe č. Na základe viacrozmernej 
analýzy rozptylu (berúc do úvahy všetky parametre založené na vzdialenosti) pohyb psov na 
bežiacom páse nevykazoval významný rozdiel bez postroja a v skúmanom postroji (p = 0,939). 
V prípade jednorozmerného porovnania sa nezistil žiadny významný rozdiel medzi rôznymi 
postrojmi a bez postrojov (p≥0,361). V párovom porovnaní sa žiadna chôdza s epitelom nelíšila 
od chôdze bez epitelu (p≥0,408). 
 
Porovnanie rôznych postrojov na základe chôdze meranej na zemi 
 
Tabuľkové výsledky štatistických analýz sú uvedené v prílohe č. Na základe multivariačnej 
analýzy rozptylu sa chôdza psov na zemi bez epitelu a v skúmanom epiteli významne nelíšila 
(p = 0,891). Jednorozmerné porovnanie neukázalo významný rozdiel ani pre jeden parameter 
medzi rôznymi epiteliálnymi a neepitelovými chôdzami (p≥0,441). V párovom porovnaní 
žiadny z parametrov nevykazoval významný rozdiel (p≥0,144) v porovnaní s chôdzou bez 
epitelu. 
 



Chôdza na bežeckom páse s vodítkom s použitím obmedzujúcej sily 
 
Tabuľkové výsledky štatistických analýz sú uvedené v prílohe č. Analýza viacrozmerného a 
jednorozmerného rozptylu tiež neukázala žiadny významný rozdiel. V párovom porovnaní sa 
šírka kroku zadnej nohy znížila v porovnaní s prípadom bez epitelu: v prípade vodítka IDC® bol 
pokles <2 cm a významný (p = 0,01), zatiaľ čo v prípade Duo-Flex ® priemerný pokles bol 2,2 
cm (p = 0,052), 2,3 cm pre epitel K9® (p = 0,94). Predpokladaným dôvodom zníženia šírky 
zadného kroku bola efektívnejšia námaha, keďže pri chôdzi bez vodítka nebol pozorovaný 
žiadny podobný rozdiel. Hodnoty ostatných parametrov založených na vzdialenosti (dĺžka 
kroku a páru krokov) sa nezmenili, pretože pes musel udržiavať rýchlosť bežiaceho pásu, aby 
sa vyhol pádu. Nameraná špecifická sila vodítka počas meraní dopravníka je 0,105 ± 0,033. 
 
Analýza pripútania na vodítku na zemi 
 
Charakteristiky zdržanlivej chôdze na zemi neboli významné pri viacrozmernej analýze 
rozptylu, zatiaľ čo pri jednorozmernej analýze došlo k výraznému poklesu niekoľkých 
parametrov v porovnaní s charakteristikami pohybu bez epitelu: dĺžka kroku (p <0,001), dĺžka 
kroku (p <0,001), šírka zadného kroku (p = 0,028) bola tiež významne znížená. Párové 
porovnanie ukazuje podobný rozdiel, pričom sa tiež ukazuje, že medzi nakreslenými postrojmi 
nie je rozdiel. Dôvodom výrazného rozdielu je pravdepodobne zníženie rýchlosti, keďže pohyb 
psa klusajúceho k majiteľovi je v dôsledku výcviku spomalený vodítkom (t.j. spomaliť psov pri 
ťahaní za vodítko). Chôdza väčšiny psov pri ťahaní vodítka sa zmenila z klusu na rýchly až 
pomalý: Výnimkou je pohyb najmenšieho yorkshirského teriéra, ktorý tiež klusom ťahal 
vodítko. Nameraná špecifická sila vodítka počas meraní na zemi je 0,151 ± 0,059. Z toho 
vyplýva, že pri pohybe na vodítku na zemi pes ťahá zhruba jedenapolkrát väčšou silou, keď sa 
jeho chôdza mení na pomalšiu. 
 
 
 
Záver 
 
Aj keď sa pohyb psov na bežiacom páse a na zemi líši, je to výsledok zmeny chôdze vyplývajúci 
z rozdielu medzi vynútenou rýchlosťou a voľnou chôdzou psa (chôdza, klus). Nosenie rôznych 
postrojov neovplyvnilo chôdzu psa. V prípadoch kde bolo použité vodítko, sa spôsob chôdze 
menil podobne pre každý jeden postroj, tak ako aj pri chôdzi na zemi, kde pes prešiel na 
pomalšiu chôdzu. Pri rovnako obmedzených behoch na bežeckom páse, ani vodítko 
neovplyvnilo chôdzu psov s použitými postrojmi. 
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