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U takového specifického produk-
tu bych se vsadila, že impuls vy-
tvořit první vozíček přisel, když 
se něco stalo pejskovi jednoho 
z vás…
Je to tak. Jednou za mnou v prá-
ci přišla kolegyně Kristýna, že je-

jí pejsek Rafík ochrnul na zadní 
nohy. Byla s ním na procházce, 
pejsek vběhnul do koňské 
ohrady, kůň se lekl a v tom zmat-
ku, který nastal, mu poranil záda. 
Rafík následkem úrazu ochrnul 
na zadní končetiny a veterinář 
řekl, že to postižení bude trvalé. 
Majitelům takto postižených psů 
určitě nemusím vysvětlovat,  
jaké problémy v ten okamžik  
nastanou.

Někteří se v takové situaci 
rozhodnou pejska nechat utratit, 
jiní se ze všech sil snaží najít ně-
jaké řešení… Asi se vždy musí 
vzít v úvahu všechny okolnosti.
Samozřejmě, že i kolegyni se teh-

dy prohnala hlavou spousta otázek. 
Jestli má život ochrnutého zvířete 
ještě smysl a jestli to pro něj není 
jen trápení. Člověk si v takové  
chvíli uvědomuje, že je za své  
zvíře zodpovědný a chce, aby co 
nejméně trpělo. Přemýšlí, jak se 
zachovat a jak asi bude péče o ta- 
kového pejska náročná. Jak tohle 
všechno zvládne? Pokud váš pej- 
sek miluje život a nechce to vzdát, 
pak není důvod, abyste to vzdávali 
vy. Někteří majitelé se bohužel  
rozhodnou psa utratit, jiní – a těch  
je naštěstí většina – se s osudem 
vyrovnají a snaží se nějakým způso-
bem svému čtyřnohému kamarádovi 
pomoct. Druhou variantu si vybrala  
i kolegyně, které zmíněný psík 

JAK SE ŽIJE PSÍM VOZÍČKÁŘŮM
I naši zvířecí mazlíčci se mohou dostat do situace, která vede k částečné nebo úplné nehybnosti zadních 
končetin. Ať už se jedná o problémy s kyčlemi nebo nehybnost nohou způsobenou onemocněním, jako 
je degenerativní myelopatie, dysplazie kyčelního kloubu, artritida, ale může to být také ochrnutí způso-
bené úrazem, bolestmi páteře, nebo se třeba jedná jen o přechodné období, kdy se zvíře zotavuje  
po chirurgickém zákroku. Někdy může být majitel pejska překvapen, jak nečekaně a rychle se všechno  
seběhne. Může se to stát úplně zdravému jedinci během procházky, kdy se nešťastnou náhodou zraní 
– třeba při setkání s ostřejším a silnějším psem. „Pokud nedojde k úplnému uzdravení, není nutné 
postiženého psa nebo kočku zcela vyřadit ze společenského života. Nabízíme pomoc v podobě  
speciálního invalidního vozíčku, který jim vrátí radost ze života,“ podotýká Jan Klabal, který společně  
s Kristýnou Dvořákovou v roce 2010 založil firmu Monty - invalidní vozíčky pro psy. 
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mi to divné, tak jsme jí zkusili nasadit  
jen kšíry a ona se opět ani nehnula. 
Nakonec nám její majitel řekl, že na 
sobě nesnese dokonce ani obleček 
na zimu. Vozíček nepřijala, ale to  
už bylo takové specifikum její pova- 
hy. Podobný případ jsme zatím ne-
zaznamenali. Naopak se stává, že 
nám majitelé píší děkovné dopisy, 
což je pro nás satisfakce.

Umí se s vozíčkem některá pleme-
na sžít lépe než jiná?
Z dosavadních zkušeností je zřej- 
mé, že nejlepší je v tomto směru 
jezevčík, tomu vozík jen nasadíte a 
on odstartuje, že mu nebudete stačit. 
Vždycky majitelům jezevčíků říkám, 
aby si už s sebou rovnou vzali i obo-
jek a vodítko, a oni se tomu diví. 
Pak se diví podruhé, když se situace 
vyvine přesně tak, jak jsem před-
pověděl. Je potřeba si uvědomit, že 
pro psa je pohyb úplně zásadní věc. 
Vozík mu navrátí pořádnou dávku 

sebevědomí a navíc se na něm  
unaví natolik, že doma už jen spoko-
jeně leží.

Jaké máte plány do budoucna?
Doufáme, že se nám podaří rozšířit 
prodej vozíčků do celé Evropy, a že 
je budeme dále zdokonalovat jak po 
konstrukční, tak i estetické stránce. 
Rádi bychom se zaměřili na různé 
zdravotnické potřeby pro hendike-
pované mazlíčky – je to zajímavý 
a perspektivní segment, ve kterém 
na našem trhu stále ještě není kom-
pletní nabídka. Víme to z vlast-
ní zkušenosti – měli jsme bišonka 
Montyho, který se dožil 17 let, a ke 
konci jeho života jsme museli řešit 
celou řadu problémů, včetně inkon-
tinence. Rádi bychom majitelům 
usnadnili soužití se stárnoucími 
mazlíčky a nabídli jim například re-
habilitační pomůcky a další nezbyt-
né věci, které jsou potřeba, pokud 
mazlíček onemocní, zotavuje se po 

operačním zákroku nebo se z jiného 
důvodu nemůže pohybovat, i kdyby 
se jednalo jen o krátkodobou indis-
pozici. Máme také v plánu vybudo-
vat malé rehabilitační a poradenské 
centrum pro hendikepovaná zvířa-
ta. Ovšem celý tento projekt je za-
tím ve stadiu konceptu. Jsme rádi, 
že majitelé za své mazlíčky cítí stále 
větší zodpovědnost a snaží se jim 
vrátit možnost přirozeného pohybu, 
hry i zábavy, a že jim v tom můžeme 
pomáhat.

Více na www.invalidnivozikpropsy.cz

patřil. Rozhodla se Rafíkovi, jemuž 
v té době byly teprve čtyři roky, 
pořídit invalidní vozík. 

Dal se v té době na českém trhu 
nějaký sehnat? 
Pátrala po něm, ale profesionál-
ní vozíčky objevila až ve Spojených 
státech, cena však byla vysoká,  
a navíc by musela dlouho čekat, než 
by přišel. A ona na to hrozně pospí- 
chala, což každý, kdo podobnou  
situaci zažil, jistě chápe. Věděla  
o mně, že jsem technický typ, a tak 
mě poprosila, jestli bych se takový 
vozík nepokusil sestrojit. Slovo dalo 
slovo a já jsem se do toho pustil.

Inspiroval jste se u konkurence, 
nebo jste si to udělal po svém?
Konkurenční vozíček jsem si pro-
hlédl, ale nakonec jsem ten náš 
udělal na jiném principu. Využil 
jsem skvělých vlastností odleh- 
čeného plastu, se kterým rád 
pracuji, protože se dá dobře tvaro-
vat, a vymysleli jsme takový proto-
typ, který sice nebyl dokonalý, ale 
svou funkci splnil.

A v té chvíli vás určitě napadla 
myšlenka dělat vozíčky pro psy  
na zakázku…
První vozík byl, jak se říká, ušitý 

horkou jehlou, takže ještě než 
přestal být úplně funkční, doladili 
jsme většinu drobných nedostatků  
a vyrobili jsme vozík druhé gene- 
race, který měl již pevnou, lehkou  
a stabilní konstrukci a byl esteticky 
i cenově přijatelný. No a v ten 
okamžik se v nás současně pro-
budila myšlenka vyrábět vozíčky  
na zakázku. Následoval první  
inzerát a první zákazníci. Rozjeli 
jsme reklamní kampaň na internetu 
a založili webovou stránku.  

Potýkali jste se s nějakým tech-
nickým problémem?
Spíš s estetickým. Původně jsme 
totiž konstrukci vozíku stříkali  
sprejem, ale nakonec jsme při- 
šli na elegantní řešení a potáh-
li jsme ji za tepla smrštitelnou fólií, 
takže povrch nejenže dobře vy-
padá, ale je i krásně odolný, což  
je důležité.    

Je o vozíčky zájem? 
Na zakázku je vyrábíme už čtvrtý 
rok. Nechali jsme si vystavit užitný  
vzor a cenu jsme zvolili záměrně 
nižší, než má konkurenční model,  
protože z principu nechceme vy-
dělávat na neštěstí majitelů zvířat. 
Víme, jak nákladná je veterinární  
péče, a dělá nám radost, že mů- 
žeme pomoci i jiným pejskům. Když 
se nějaký pejsek rychle uzdraví, 
součástí servisu je, že od majitele 
vozíček zase vykoupíme zpátky, 
a když se pak stane, že ho někdo 
akutně potřebuje, můžeme mu ho 
dát okamžitě k dispozici – standard-
ně totiž vozík na zakázku dodáváme 
do deseti dnů. Občas se také stává, 
že si majitel není jistý, jak bude  
jeho pejskovi vozíček vyhovovat  
a jestli se s ním sžije, tak mu ho  
v takovém případě můžeme zapůjčit 
na vyzkoušení. V současné době  
již máme řadu zákazníků nejen  
v Čechách, ale i v zahraničí – pře- 
devším na Slovensku, ale i v Řecku 
nebo Německu. 

Objevují se nějaké speciální poža-
davky, které musíte řešit?
Nedávno nás například kontaktova-
la paní, jejíž pejsek má ochrnuté 
všechny čtyři nohy, takže jsem pro 
něj vymyslel speciální prototyp se 
čtyřmi kolečky, a právě teď už máme 
podobný požadavek od další ma-
jitelky. Každý případ je však speci-
fický, proto vše vyrábíme na míru. 
Například pes té první majitelky byl 
zcela ochrnutý, takže opravdu neu-
dělal ani krok, zatímco tento další 
pejsek potřebuje vozíček spíš jako 
oporu, jeho majitelka ho zatím jen 
poponáší ve speciálním postroji.   
Aktuálně tedy testujeme nejen 
„čtyřkolku“, ale postupně připravu-
jeme konstrukci i pro specifický typ 
vozíku pro pejsky, kteří mají ochr-
nuté pouze přední nohy, neboť i ta-
kové případy existují. S ohledem na 
to, že u pohybových problémů bývá 
většinou nutná rekonvalescence, 
přemýšlel jsem také nad vozíčkem 
na posilování svalů, který by fungoval 
jako trenažér nácviku chůze. Základní 
princip už mě napadl, ale zatím ještě 
nemám dořešené všechny detaily. 
Jsme vděční za zpětnou odezvu ma-
jitelů zvířat, je pro nás velmi důležitá, 
protože nám umožňuje vozíčky neus-
tále vylepšovat a inovovat.

MVDr. Roman Skala, který se spe-
cializuje na pohybové problémy 
psů, říká, že psi vozíček na rozdíl 
od lidí nevnímají jako nějaký hen-
dikep a že s ním dokážou pěkně 
řádit…
Veterináři podotýkají, že pro některé 
psy je vozíček dobré řešení. Většina 
si jich na něj zvykne, najde stabilitu 
a zvládá se tímto způsobem pohybo-
vat. I pro majitele je to jednoznačně 
úleva. Zatím jsme měli problém jen 
s jednou fenkou bišonka – když 
jsme ji posadili na vozíček, opřela 
se o přední tlapky a ani se nehnu-
la. Přemýšlel jsem, jestli jí třeba není 
těsný, ale když jsem vyzkoušel větší 
typ, tak se situace opakovala. Bylo 
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Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
Na Chvalce 2049193 00 Praha 9

tel.: +420/281 920 737, 281 924 229
tel./fax: +420/281 925 075

e-mail: odbyt.biofaktory@nutreco.com
www.biofaktory.com

Canvit Imuno
Tablety pro stimulaci přirozené obrany organismu

�   při zvýšené fyziologické zátěži

�   pro posílení obranyschopnosti organismu

�   podporuje dobrý zdravotní stav březích a laktujících 
fen a životaschopnost štěňat

�  obsahuje β-glukany – podporují nespecifi ckou imunitu

www.canvit.cz
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