
a poãátku jakékoli vete-
rinární prohlídky t˘ka-
jící se kulhání stojí

takzvaná anal˘za chodÛ, to
znamená posouzení pohybu
psa. Pfiesn˘m pozorováním lze
zjistit, která noha je postiÏená;
v nûkter˘ch pfiípadech lze na
základû druhu pohybové po-
ruchy nebo zpÛsobu kulhání
i usuzovat na nûjaké konkrét-
ní onemocnûní. 

Druhy pohybu
zdravého psa 
KROK: Krok je pomal˘, kráãi-
v˘ zpÛsob pohybu, pfii kte-
rém pes neztrácí kontakt
s podkladem. V‰echny konãe-
tiny jdou postupnû za sebou
v oddûlen˘ch intervalech, tak-
Ïe vzniká ãtyfitaktní vzorec.
Kroky za sebou následují tak,
Ïe levá zadní následuje levou
pfiední, pravá zadní pravou
pfiední, potom zaãne nov˘
pohybov˘ cyklus. 
KLUS: Na rozdíl od kroku se
u klusu jedná o skokov˘ zpÛ-
sob pohybu ve dvojtaktu: vÏdy
vyráÏejí najednou dvû konãeti-
ny diagonálního páru najed-
nou, mezitím se pes na krát-
kou dobu ocitá ve vzduchu.

Na rozdíl od konû je u vût‰iny
plemen psÛ tato fáze ve vzdu-
chu jen velmi krátká – ov‰em
u nûkter˘ch plemen psÛ se na
v˘stavách dává pfiednost v˘-
raznûj‰í vznosné fázi. Kladení
konãetin pfii klusu je napfií-
klad takové: pravá zadní kon-
ãetina a souãasnû levá pfiední
konãetina – fáze ve vzduchu –
levá zadní konãetina a záro-
veÀ pravá pfiední konãetina –
fáze ve vzduchu.
CVAL: Rozli‰ujeme nûkolik
druhÛ cvalu. Cval není na roz-
díl od ostatních druhÛ pohy-
bu symetrick˘, to znamená, Ïe
mÛÏeme rozli‰ovat cval na
pravou a levou nohu. Pfii pra-
vém cvalu následují konãetiny
takto: pravá zadní, levá zadní,
pravá pfiední a levá pfiední.
Pokud se pes otáãí vlevo
(levou ãástí tûla dovnitfi; odpo-
vídá „away-to-me“) je v˘hod-
nûj‰í, kdyÏ to ãiní v levém cva-
lu. Z toho vypl˘vá, Ïe pfii
otáãce doprava (pravá strana
tûla uvnitfi; odpovídá „come-
bye“) je v˘hodnûj‰í prav˘ cval.
To v‰ak hraje roli pfiedev‰ím
pfii rychl˘ch a tûsn˘ch obra-
tech (napfiíklad pfii agility);
pro psa je tak jednodu‰‰í mít

pohled nasmûrovan˘ dovnitfi.
Na základû toho lze rozli‰ovat
trojtaktní a ãtyfitaktní cval:
v trojtaktním vzorci se diago-
nální pár konãetin (tedy pfii
pravém cvalu pravá zadní
a levá pfiední) pohybují sou-
ãasnû, zatímco pfii ãtyfitaktním
(rozloÏeném) cvalu jdou kon-
ãetiny jedna po druhé.
MIMOCHOD: Kladení konãe-
tin pfii mimochodu se podo-
bá tomu pfii chÛzi, mimo-
chod v‰ak je zfietelnû rychlej‰í
a konãetiny na jedné stranû
tûla se pohybují témûfi sou-
ãasnû: levá zadní a levá pfied-
ní (fáze vznosu) – pravá zadní
a pravá pfiední (fáze vznosu) 
– atd. Fáze vznosu mÛÏe b˘t
více nebo ménû v˘razná. 
Mimochod zaujímá mezi os-
tatními zpÛsoby pohybu tak
zvlá‰tní postavení, Ïe u v‰ech
psÛ nepatfií automaticky do
normálního pohybového re-
pertoáru, n˘brÏ u nûkter˘ch
poukazuje na nûjakou pohy-
bovou poruchu. U tûch ple-
men psÛ, jeÏ byla pÛvodnû
vy‰lechtûna k tahu (napfiíklad
sala‰niãtí psi), se mimochod
vyskytuje ãasto, zãásti se má
za to, Ïe se jedná o geneticky
podmínûnou zvlá‰tnost. 

Nûktefií psi chodí mimocho-
dem, kdyÏ jsou vyãerpaní ne-
bo nesoustfiedûní. Také u ãlo-
vûka se ãastûji objevuje
mimochod, kdyÏ jsou pfii
únavû vyfiazeny urãité oblasti
mozku. Kromû toho mÛÏe
pes pfii mimochodu vyuÏívat
posunu zadních konãetin,
aby tím zároveÀ poslal
dopfiedu pfiední konãetiny
a tak ‰etfiil energii ve svalech. 
U nûkter˘ch psÛ se mimo-
chod pravdûpodobnû vyvinul
z kroku a b˘vá nevûdomky
podporován majitelem: pfii
nácviku chÛze u nohy majitel
vût‰inou jde pfiíli‰ pomalu
a pes ho následuje chÛzí.
Pokud v‰ak majitel zv˘‰í tem-
po, ale dûlá malé kroky, je pro
psa snadnûj‰í prostû jen zv˘-
‰it rychlost sledu konãetin
neÏ „pfieskoãit“ do korektního
klusu - tímto zpÛsobem mÛÏe
vzniknout rychl˘ „mimochod-
n˘“ krok. 
U psÛ, ktefií se za normálních
okolností pohybují jen kro-
kem nebo klu‰ou, ov‰em mÛ-
Ïe náhle se objeviv‰í mimo-
chod naznaãovat problémy se
zády (napfiíklad blokaci klou-
bÛ obratlÛ apod. )

POHYBOV¯ CYKLUS JEDNOTLI-
V¯CH KONâETIN: odraz – pohyb
nad zemí – do‰lápnutí – nesení
a podpírání – odraz atd. 

POSLOUPNOST KROKÒ / PO-
HYBOV¯ CYKLUS TùLA V JED-
NOM CHODU (NAP¤ÍKLAD KRO-
KU): pravá zadní konãetina 
– pravá pfiední konãetina – levá
zadní konãetina – pravá zdaní
konãetina atd. 

Zvlá‰tnosti typické 
pro nûkterá plemena
Aãkoliv klus u jezevãíka vypa-
dá jinak neÏ klus u chrta
a doga pfii kroku pÛsobí jinak
neÏ kráãející jork‰irsk˘ teriér,
pfiece jenom jsou základní
pohybové vzorce u v‰ech ple-
men psÛ v zásadû stejné. Malé
rozdíly bychom v‰ak na‰li
u mimochodu (viz v˘‰e) a klu-
su. Souvisí to s pÛvodním
zpÛsobem vyuÏívání urãit˘ch
plemen: chrti, ktefií byli odjak-
Ïiva chováni na rychlost, vyka-
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Analýza chodů psa
Stejnû jako u konû i u psa rozli‰ujeme rÛzné chody. U pracovních,
v˘stavních a sportovních psÛ hraje cílené ovlivÀování tempa
a zpÛsobu chÛze dÛleÏitou roli, psi se musí pohybovat volnû
a pruÏnû. Ale i u obyãejného rodinného psa mohou b˘t 
odli‰nosti v pohybu prvními pfiíznaky nûjakého onemocnûní. 

N

Nûmeck˘ ovãák má
spáditou hfibetní linii

Border kolie dokáÏou
skvûlû odpruÏit skoky
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zují klus se dvûma „letov˘mi“
fázemi. Tímto zpÛsobem do-
káÏou v rámci jednoho pohybo-
vého cyklu urazit velmi dlou-
hou vzdálenost. Naproti tomu
mnoho taÏn˘ch psÛ ani pfii trys-
ku zcela neztrácí kontakt s pod-
loÏkou. To jim umoÏÀuje v˘raz-
nû klidnûj‰í taÏení saní, jeÏ ‰etfií
energii (viz fyzikální zákony
o tfiení a setrvaãnosti). Vût‰ina
ostatních typÛ psÛ má cval
s „letovou“ fází. 

CHRTI: vzadu vpravo – vzadu vle-
vo – 1. letová fáze – vepfiedu vpra-
vo – vepfiedu vlevo – 2. letová fáze
– vzadu vpravo atd. 

SA≈OVÍ PSI: vzadu vpravo – vza-
du vlevo – vpfiedu vpravo – vpfiedu
vlevo – vzadu vpravo atd.

OSTATNÍ PLEMENA: vzadu vpravo
– vzadu vlevo – vepfiedu vpravo –
vepfiedu vlevo – letová fáze – vza-
du vpravo atd. 

Zvlá‰tnosti vypl˘vající
z tûlesné stavby 
Spáditá hfibetní linie, pfiípadnû
spáditá záì: Hfibetní linii, která
vzadu smûrem k zádi klesá, naj-
deme napfiíklad u nûmeckého
ovãáka; vût‰inou se pojí se sil-
n˘m zaúhlením pánevních kon-
ãetin. V dÛsledku spádité hfibet-
ní linie je pro tyto psy sice za
urãit˘ch okolností snadnûj‰í
dávat pánevní konãetiny pod
tûlo. Tím pádem pojmou vût‰í
zátûÏ pánevní konãetiny, coÏ je
v˘hodné napfiíklad pfii v˘skoku
na vysokou pfiekáÏku – bohuÏel
psi s v˘raznû spáditou zádí b˘-
vají ãasto ménû stabilní a dosta-
vují se negativní jevy v dÛsledku
pfietíÏení v oblasti kyãlí, pfiípad-
nû pfiechodu mezi bederními
obratli a kfiíÏovou kostí (one-
mocnûní jako DKK a Cauda
Equina Compressions Syndrom
- syndrom koÀského ocasu).
Pfiestavûná hfibetní linie: Pod
tímto oznaãením rozumíme ta-

kovou hfibetní linii, která je
v oblasti zádi vy‰‰í neÏ v oblasti
lopatek. Vût‰inou se pojí s odpo-
vídajícím v˘razn˘m úhlením
hrudních konãetin pfii relativnû
„dlouh˘ch“ pánevních konãeti-
nách a setkáváme se s ní u nû-
kter˘ch border kolií a chrtÛ.
U border kolií má tato zvlá‰t-
nost zfiejmû spojitost s pfiizpÛ-
sobením pÛvodnímu pracov-
nímu postoji psa s pfiikrãenou
pfiední ãástí tûla – v˘razné úhle-
ní hrudních konãetin je zde
v˘hodou. Také pfii pfiistávání po
skoku ve cvalu nebo pfii skoku
pfies pfiekáÏku je moÏno v dÛ-
sledku pfiíznivého zaúhlení
skok lépe odpruÏit. „Pfiestavûní“
psi kromû toho mohou pfii
pohybu natáhnout konãetiny
velmi daleko dopfiedu a tím
pádem dosahuje velké délky
krokÛ, coÏ zvy‰uje rychlost.
K nev˘hodám takové stavby zá-
di patfií ov‰em to, Ïe podíl tûles-
né hmotnosti, jiÏ musí nést
hrudní konãetiny, je vût‰í neÏ
normální (normálnû nesou cca
60 % hmotnosti). O to vût‰í je
potom také riziko opotfiebení!
Rovná hfibetní linie: Pokud jsou
lopatky i záì ve stejné v˘‰ce,
hovofiíme o rovné hfibetní linii –
ta je normální u vût‰iny psÛ.
Taková vyrovnaná tûlesná stav-
ba vût‰inou zpÛsobuje, Ïe psi
jsou sice ménû specializovaní na
urãité pohybové vzorce, zároveÀ
jsou ale ménû náchylní na urãi-
tá zranûní a poruchy v dÛsledku
opotfiebení, a proto je lze pouÏí-
vat pro plnûní velmi rÛznoro-
d˘ch úkolÛ. Pfiirozenû i rovná
hfibetní linie mÛÏe b˘t doprová-
zena siln˘m nebo slab˘m úhle-
ním konãetin – tak mají nûktefií
psi s rovn˘mi zády velmi strmû
zaúhlené hrudní konãetiny, kte-
ré jsou mj. ménû vhodné
k zachycování nárazÛ po pfiistá-
ní ze skoku. Celkovû je tfieba
zdÛraznit, Ïe u v‰ech tûchto
znakÛ jsou jejich pfiíli‰ extrémní
projevy nev˘hodné pro prÛbûh
pohybu a pfiiná‰ejí také trvalé
problémy s klouby! To platí jak
pro psy, ktefií jsou pfiíli‰ pfiesta-
vûní, tak pro ty, jejichÏ hfibetní
linie je pfiíli‰ spáditá, pro psy
s pfiíli‰ strm˘m úhlením i pro
psy s pfiíli‰ v˘razn˘m úhlením!

S. Meermannová
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