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Ne‰tûstí, jak známo, nechodí po horách, ale po Ïiv˘ch tvo-

rech. Zranûní pátefie, její degenerativní poruchy a dal‰í

neurologické potíÏe se nevyh˘bají ani na‰im psím miláã-

kÛm. âast˘m projevem je úplné nebo ãásteãné ochrnutí

zadních konãetin, které ale nepostupuje tak rychle, aby

byl pejsek úplnû vyfiazen ze Ïivota své smeãky. Stejnû 

jako ãlovûku, i pejskovi mÛÏeme v této svízelné situaci

dopfiát samostatn˘ pohyb s pomocí invalidního vozíku.

Tato ãást seriálu dává pfiehled o konstrukcích, které jiÏ do

jisté míry osvûdãily, a pfiiná‰í i konkrétnûj‰í návod na kon-

strukci vyrobitelnou v amatérsk˘ch podmínkách.

Nejãastûj‰í typy vozíkÛ jsou vozíky dvoukolové pro
pejsky s nepohybliv˘mi nebo omezenû pohybliv˘mi
zadními konãetinami.
Pejsek se na takovém vozíku pohybuje samostatnû po-

mocí pfiedních nohou a konstrukce mÛÏe b˘t dostateãnû

robustní na to, aby se mohl vydat i do jednodu‰‰ího teré-

nu, jako je louka, pláÏ, nebo mûstská zástavba. Vozík se

hodí nejen jako pomÛcka pro pejska trvale ochrnutého,

ale i pro pooperaãní rehabilitaci nebo preventivnû pro od-

lehãení nemocn˘ch konãetin, coÏ má pejska motivovat

k pohybu a tréninku. 

1. DOBR¯ DVOUKOLOV¯ VOZÍK
MUSÍ SPL≈OVAT NÁSLEDUJÍCÍ POÎADAVKY:

• Musí b˘t dostateãnû lehk˘. Doporuãuje se proto

konstrukce z kovov˘ch (hliníkov˘ch) profilÛ, které jsou

dostateãnû pevné, pruÏné a snadno dostupné. Za základ

mÛÏe pro men‰ího pejska dobfie poslouÏit i obvykl˘ ná-

kupní vozík s hliníkovou kostrou. VyloÏenû nevhodné

jsou naopak dfievûné konstrukce, které nejsou dostateã-

nû houÏevnaté a pfii jejich po‰kození se pejsek o tfiísky

mÛÏe váÏnû zranit. 

• Musí b˘t dostateãnû stabilní - rozchod koleãek má

b˘t asi dvojnásobkem ‰ífiky pejska v hrudníku, a stabilitu

se doporuãuje posílit odklonem koleãek do A.

• Musí b˘t pohodln˘. Pejsek je ve vozíku typicky zavû-

‰en za pánev a zachycen postraÀky na postroj pfies ko-

houtek a plece. Umístûní bodÛ, ve kter˘ch je pejsek ke

konstrukci pfiichycen, je velmi dÛleÏité. Podpora je na

provedení a umístûní velice kritická, aby nedo‰lo k odfie-

ninám a proleÏeninám. 

• Je tfieba pamatovat na potfiebn˘ prostor a podporu
pro zadní nohy, pro coÏ je nejdÛleÏitûj‰í správná vzdále-

nost a v˘‰ka zadního pfiíãníku konstrukce. 

• Tvar závûsného popruhu nebo sedla nesmí pejsko-
vi nijak komplikovat vymû‰ování a konstrukce vozíku

by nemûla b˘t pfii tom systematicky zasahována v˘kaly.

Vût‰ina pejskÛ s postiÏením zadních konãetin je totiÏ zá-

roveÀ inkontinentních a vymû‰ování nedokáÏe dostateã-

nû nebo vÛbec regulovat. Splnûní této podmínky bude

snaz‰í u pejskÛ neÏ fenek. 

• DÛleÏit˘ je i snadn˘ vstup pejska do konstrukce.
Zbyteãnû dlouhá manipulace pfii vstupu a uvolÀování

ho bude zbyteãnû stresovat a v krajních situacích je

velmi dÛleÏitá moÏnost rychle jej z konstrukce 

vyprostit. 

• Vozík nemá mít Ïádné zbyteãné prvky nejen z hle-
diska hmotnosti, ale i rozmûrÛ. Konstrukce nesmí ze-

jména pfiekáÏet zdrav˘m konãetinám. Nesmí také

zbyteãnû pfievy‰ovat hlavu, coÏ u vût‰ích plemen ztûÏuje

odhad vlastních rozmûrÛ pfii pohybu ve stísnûnûj‰ích pro-

storech. Na druhou stranu je praktické, má-li konstrukce

vozíku nad kohoutkem a v pánevní oblasti nûjak˘ úchyt

(madlo), za které lze vozík uchopit a pejskovi rychle po-

moci z nesnází.

Pejsci se pohybu s vozíkem vût‰inou nauãí pomûrnû

rychle, protoÏe znovu nabytá svoboda pohybu je pro nû

silnû motivující. Nûktefií hned po nastavení, jiní bûhem

pár dní. 

VE SPECIÁLNÍCH P¤ÍPADECH:

• mÛÏe pejsek potfiebovat bûhem zacviãování nebo pfii

silnûj‰ích poruchách (rovnováhy, oslabené pfiední konãe-

tiny) i pomocná koleãka vpfiedu, 

• pro odlehãení pfiedních konãetin, doplnûní hmot-

nosti atrofované svaloviny nebo amputovan˘ch konãetin

se na vozík mohou montovat závaÏí a protizávaÏí nebo se

speciálnû nastavuje místo uchycení pánve.

Samozfiejmû, neÏ pejsek pozná v‰echny záludnosti po-

mÛcky, a nejlépe i kdykoli potom, potfiebuje dohled své-

ho pána. TûÏko mu totiÏ vysvûtlíte, Ïe kdyÏ zas bûhat

mÛÏe, Ïe to bude jen pomalu a opatrnû. 

V ÚVAHU JE POT¤EBA VZÍT ZEJMÉNA 
NÁSLEDUJÍCÍ PRINCIPIÁLNÍ OMEZENÍ VOZÍKU:

• S v˘jimkou krátkonoh˘ch plemen si pejsek ve vo-
zíku nemÛÏe lehnout, pro ten úãel ho vÏdycky musí pán

vyprostit. Nûktefií pejsci se nauãí lehnout si na vyv˘‰ené

místo, ke kterému mohou s vozíkem pfiijet (kfieslo, po-

hovka matrace), ani to ale není plnohodnotn˘ odpoãinek.

Pohyb ve vozíku je nároãn˘ a pejsek by v nûm nemûl zÛ-

stávat celodennû. Obvykle se unaví natolik, Ïe pak doma

bez nûj klidnû spí a nepostrádá ho.
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• Îádná z konstrukcí nedovoluje pejskovi fyziologic-
k˘ postoj pfii kálení (dobfie známé nahrbení), protoÏe fi-

xuje jeho hfibet v rovné, horizontální poloze. Pejsek si po

ochrnutí jiÏ pravdûpodobnû na‰el náhradní zpÛsob a bu-

de jej pouÏívat i na vozíku.

• Plavání s vozíkem je u nûkter˘ch konstrukcí (tûÏ‰ích,

bez vzduchov˘ch pneumatik) nemoÏné a i u tûch, které to

dovolují, je riskantní a potfiebuje peãliv˘ dozor pána a jeho

pohotovost a schopnost pomoci v nesnázích. V krajním pfií-

padû se pejsek zachrání, ale s vozíkem v náruãí utone pán!

2. SHR≈ME SI NYNÍ ZÁKLADNÍ KONSTRUKâNÍ 
PRAVIDLA DVOUKOLOVÉHO VOZÍKU:

• Bezvládná zadní ãást tûla má b˘t zásadnû uchyce-
ná v oblasti pánve v popruhu, sedle nebo podobn˘m

zpÛsobem (viz následující popis profesionálních konstruk-

cí). S uchycením tûsnû souvisí i umístûní koleãek. Jejich

osa by teoreticky mûla opût b˘t svisle pod pánví (kyãelním

kloubem), coÏ je pfiirozené místo z hlediska zatíÏení konãe-

tin i otáãení do stran. Podle konkrétního postiÏení a kondi-

ce pejska nûkdy pomohou men‰í odchylky. Posunutí

koleãek mírnû dozadu zlep‰uje podélnou stabilitu (sniÏuje

nebezpeãí pfiekocení nazad), ale více zatûÏuje pfiední kon-

ãetiny a pletenec lopatky. Mírné posunutí dopfiedu naopak

pfiední konãetiny odlehãí, coÏ mÛÏe pomoci pfii postiÏeních

bederní pátefie nebo pokud paral˘za postupnû postihuje

i pfiední konãetiny. Nebezpeãí pfiekocení se ale zvy‰uje

a proto je lépe vozík v tomto pfiípadû zajistit pomocn˘m ko-

leãkem na zadním pfiíãníku (pod ocasem), které se normál-

nû nedot˘ká zemû a slouÏí jen jako pojistka.

• Jsou-li zádní konãetiny úplnû bezvládné, mohou b˘t

podvû‰ené na pomocn˘ch fiemíncích nebo zachycené na

polstrované podnoÏce na zadním pfiíãníku. U nûkter˘ch

pejskÛ bude potfieba volnûj‰í fie‰ení, protoÏe mohou mít

v zadních nohách zbytkové pohyby a pfiíli‰ná fixace by jim

vadila. V obou pfiípadech bude potfieba poloha kyãlí mír-

nû vyv˘‰ená oproti normálnímu postoji zdravého psa. Je-

li tfieba vozíkem jen posílit nosnost zadních nohou (vozík

pouÏívan˘ pro rehabilitaci), budou kyãle naopak v nor-

mální fyziologické poloze tak, aby se pejsek zadníma no-

hama dot˘kal zemû a mohl jimi podle sv˘ch moÏností

normálnû kráãet. 

• Podélná stabilita je zaji‰tûna oporou v kohoutku

(pfiesnûji v jeho tûsné blízkosti – oblasti od 6. krãního do

2. hrudního obratle) a podéln˘ a pfiíãn˘ tah pejska se za-

chycuje kvalitním postrojem pfies plece. Takové uchycení

namáhá minimálnû pátefi a rozloÏením váhy se nejvíce

blíÏí fyziologick˘m podmínkám zdravého pejska. Postroj

pfies plece musí b˘t spolehliv˘ a pfiizpÛsoben˘ tak, aby

pejskovi vozík pfii sloÏitûj‰ích manévrech nesjel dozadu

ani do stran.

NAOPAK P¤I STAVBù VOZÍKU 
JE POT¤EBA SE VYHNOUT:

• pfiíli‰ tuhé konstrukci a tvrd˘m koleãkÛm s tenk˘mi

nebo Ïádn˘mi pneumatikami, které nepruÏí a pejsek pak

trpí pfii pohybu nárazy a otfiesy,

• pfiíli‰ robustní konstrukci, která je tûÏká a pejska

zbyteãnû unavuje,

• trãícím tyãím rámu, zejména podél ramen a bokÛ,

o které se pejsek mÛÏe zranit, 

• konstrukãním prvkÛm tûsnû pod ocasem a podbfii‰-

kem, které vadí vymû‰ování,

• pfiíli‰ tenk˘m koleãkÛm, která se bofií v mûkkém pod-

kladu a pejska zbyteãnû unavují,

• pfiíli‰ volnému pfiednímu uchycení pod hrudí nebo

uchycení pfiíli‰ vzadu za kohoutkem (vozík zbyteãnû velk˘

nebo pfiíli‰ krátk˘). Vozík se v tomto pfiípadû kácí dopfie-

du, zbyteãnû pejska unavuje, pfietûÏuje mu pátefi a nej-

spí‰e mu ãasem zpÛsobí dal‰í ortopedické obtíÏe.

• Vyhnout se je tfieba i nesprávnû nastavenému (tûs-

nému, volnému, pfiíli‰ tenkému, nepolstrovanému) pásku

postroje pod hrudí, kter˘ pak pfii pfienosu podéln˘ch sil

zpÛsobuje odfieniny.

• Nevhodné jsou i jednoduché konstrukce, které pod-

pírají pejska za mûkké ãásti bfiicha, tedy pfiíli‰ vpfiedu.

Namáhají tak pátefi pejska v nepfiirozeném místû, pfietíÏe-

ním bfii‰ní krajiny zpÛsobují otlaky a proleÏeniny a nej-

spí‰ i dal‰í obtíÏe.

3. TYPY PROFESIONÁLNÍCH VOZÍKÒ

Pfii domácí konstrukci vozíku je dobré se inspirovat profesi-

onálními v˘robky. Dostateãnû rozvinut˘ trh s vozíky, na kte-

rém se uplatÀují rÛzná pÛvodní technická fie‰ení a dochází

ke spontánním inovacím, je bohuÏel zatím jen v Severní

Americe. Severoamerické v˘robky komfortní tfiídy, které

splÀují v‰echny nebo valnou vût‰inu shora uveden˘ch po-

ÏadavkÛ, lze zhruba roztfiídit do tfií typÛ konstrukce:

SEDLOV¯ TYP

(napfi. „Eddie’s“ [1] ) je zaloÏen na speciálním mot˘lkovi-

tém sedle, zvlá‰tnû tvarovaném pro jednotlivé rasy a po-

hlaví vãetnû samostatnû tvarovan˘ch sedel pro

kastrované pejsky. Zadní nohy sedí v otvorech mot˘lku,

kter˘ podpírá pfiímo pánevní kosti. Sedlo je pfiímo sou-

ãástí nosné konstrukce s rámem umístûn˘m po stranách

hrudníku a zadním pfiíãníkem nízko nad zemí. Rám má tak

minimální rozmûry, pejskovi nepfiekáÏí v pohybu a má

dobrou podélnou stabilitu. Nízk˘ pfiíãník ale u nûkter˘ch

pejskÛ mÛÏe b˘t zasaÏen kálením. Samotná konstrukce

z hliníkov˘ch tyãí dobfie pruÏí. Pro nastavitelná spojení

souãástí pouÏívá spojek z hranolu 20x20, coÏ je vhodné

pro ruãní v˘robu. Sedlo ale v potfiebné kvalitû, tj. potfieb-

n˘ch tvarov˘ch detailech, amatérsky vyrobitelné není. 

ZÁVùSN¯ POPRUH

(anglicky „support sling“, napfi. typy „Doggon“ [2],

„Dewey’s“ [3] a „Dogmobile“ [4] ) drÏí pejska v tfiíselné kra-

jinû popruhem ve tvaru „lupiãské masky“. Popruh i postroj

jsou z rámu vozíku odnímatelné a pejsek je mÛÏe nosit ce-

lodennû i jako souãást dal‰ích podpÛrn˘ch pomÛcek. Velká

v˘hoda je i to, Ïe popruh lze takto snadno a dÛkladnû 
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vyãistit mimo konstrukci vozíku, pfiípadnû i vymûÀovat. Rám

u vozíku typu Doggon je vãetnû zadního pfiíãníku v rovinû

kohoutku, je tedy pruÏnûj‰í, ale vy‰‰í. U mal˘ch plemen

svisle pfiesahuje rozmûry pejska a má i hor‰í podélnou

stabilitu. Vozík typu Dogmobile je naopak konstrukcí rá-

mu blíÏe dfiíve popsanému vozíku Eddie’s. Jeho zvlá‰t-

ností je, Ïe dovolí sklopení koleãek a tím psovi si lehnout. 

TYP SE STEHENNÍMI KROUÎKY

(anglicky „contouring leg ring“, napfi. typ „K9“ [2] nebo

„Walker“ [5] ) rovnûÏ podpírá pfiímo pánev, tentokrát ale

polstrovan˘mi páskov˘mi závûsy ve tvaru krouÏkÛ, které

jsou pohlavnû univerzální. Rám u nízkého typu „K9“ je

umístûn po stranách hrudníku a je velmi podobn˘ „sedlo-

vému“ typu „Eddie’s“ nebo závûsovému „Dogmobile“

a typicky je v˘‰kovû staviteln˘. Naplocho postavené

krouÏky u nûj vyvozují i pfiíãn˘ tah, kter˘ je nutné zachytit

více pfiíãníky rámu. Ty ale mohou pfiekáÏet pod ocasem

a pfied zadníma nohama, pokud jimi pejsek pohybuje.

Problémem mÛÏe b˘t i nefyziologické namáhání tfiíselné

krajiny pfii nesprávném usazení páskÛ, vedoucí k otlaãeni-

nám a odfieninám. Typ Walker má konstrukci dostateãnû

vysokou a tyto problémy u nûj nehrozí, pfiíãníky vysoko

nad pánví ale ztûÏují pohyb ve stísnûnûj‰ích prostorech.

U v‰ech tûchto komfortních typÛ je konstrukce délkovû

i v˘‰kovû nastavitelná v rozsahu jednotek cm nebo nû-

kolika málo desítek procent, samozfiejmostí je nastavi-

telná délka postroje.

Kromû dvoukol˘ch vozíkÛ, urãen˘ch pro rehabilitaci nebo

náhradu zadních konãetin, existují i typy vozíkÛ ãtyfiko-

l˘ch, potfiebn˘ch pfii rozsáhlej‰ím po‰kození, napfi. nedo-

stateãné nosnosti v‰ech konãetin, nepohyblivosti

pfiedních konãetin nebo potíÏích pátefie. Pouze pojezd

sedlového typu vozíku se v mírnû pozmûnûné formû pou-

Ïívá i pod pfiední konãetiny. âtyfikolé vozíky mají vpfiedu

otoãná (rejdovná) koleãka, kvÛli kter˘m je jiÏ tfieba poãí-

tat se znaãn˘mi omezeními v pohybu (mûkk˘ terén,

apod.). Pfiíkladem ãtyfikolov˘ch konstrukcí je EvansÛv zá-

vûs [6], kter˘ pochází z veterinární praxe a pfiedstavuje

celkovou podporu trupu pejska, ale je vhodn˘ jen pro rov-

n˘ terén (podlahy, vnitfiky budov). Podobná spí‰e rehabi-

litaãní konstrukce, ale s podstatnû volnûj‰í podporou

pejska, je konstrukce „Rover“ [7]. 

V Evropû jsou obchodní zastoupení zmínûn˘ch firem 
nebo samostatní v˘robci, vycházející svou produkcí
z osvûdãen˘ch profesionálních konstrukcí: 

• Vozíky konstrukce Doggon jsou dostupné v Británii [8]

a ve Francii [9], 

• konstrukce Dogmobile [4] v Británii, 

• konstrukce Walker je vyrábûna v Nûmecku pod ná-

zvem Doggy-car [10], 

• konstrukce se stehenními krouÏky s rámem „K9“

v Itálii pod znaãkou Rundog [11].

Cena v‰ech tûchto profesionálnû vyrábûn˘ch vozíkÛ je na

pomûry USA relativnû vysoká - $300 a více (tj. od

6500Kã). Na trhu jsou proto i jednodu‰‰í konstrukce (2-3

x levnûj‰í) a na Internetu lze nalézt i rÛzné návody na do-

mácí v˘robu, které jsou konstrukãnû jednoduché, ale nû-

kdy mají velmi váÏné nev˘hody. 

Podle jmenovan˘ch profesionálních konstrukcí byla navrÏe-

na konstrukce se pro domácí v˘robu, která principiálnû vy-

chází z typu Doggon, pouÏívá v‰ak zdvojen˘ spoj mezi

dolním a horním rámem a spojovací elementy z válcovaného

materiálu namísto v˘liskÛ z plech nebo plastu. Konstrukce

se závûsn˘m popruhem byla vybrána na doporuãení veteri-

náfie jako nej‰etrnûj‰í, zároveÀ je v‰ak pfiijatelná i z hlediska

dostupnosti materiálÛ. Rám je v zásadû pouÏiteln˘ i pro za-

vû‰ení stehenními krouÏky jako u typu K9. 

4. NOSNÁ KONSTRUKCE VOZÍKU 
je patrná z obrázku 1. (str. 5)

Sestává se z:

• horního rámu (1) ve v˘‰ce kohoutku psa, na kterém je

upevnûn závûsn˘ popruh pánve a pfiední konec je ohnut

dolÛ pod úroveÀ ramenního kloubu pro pfiichycení pfied-

ního postroje v hlavici (7),

• dolního rámu (2), udrÏujícího rozchod kol a

• postranic (3), do jejichÏ hlavic (8) jsou za‰roubovány

a zaji‰tûny kontramatkou (9) osy kol (4).

Horní a dolní rám jsou do potfiebného tvaru ohnuty

z hliníkov˘ch trubek, na v˘krese konkrétnû o prÛmûru

12x2mm, které jsou k dostání v prodejnách neÏelezné-

ho hutního materiálu v delkách 3 aÏ 6m. Pro vût‰í ple-

mena je moÏné konstrukci zesílit pouÏitím silnûj‰ích

profilÛ v fiadû (14x2 nebo 16x2 mm). Nûktefií autofii

amatérsk˘ch konstrukcí [11] doporuãují pro vût‰í ple-

mena (do 60kg) 1/2“ nebo 3/8“ mûdûné trubky, proto-

Ïe jsou snadno k sehnání vãetnû fitinkÛ na spojování

a pfiitom dostateãnû pevné, na druhou stranu jsou tûÏ‰í

a v˘raznû draÏ‰í. Trubky se oh˘bají naplnûné pískem,

aby se v místû ohybu nezbortily a neztratily pevnost.

Díly rámu jsou spojeny T-kusy (5) nebo hlavicemi (8),

vyroben˘mi z hliníkového hranolu, dostupného stejnû,

jako trubky. Pfii prÛmûru trubek 12mm je potfiebn˘ roz-

mûr hranolu 20x20, podrobné v˘kresy spojek jsou na

obrázku 2 (str. 6). V‰echny hrany je potfieba dÛkladnû

obrousit na polomûr min. 1mm, rohy radûji více (ne-

kresleno). Trubky jsou svrtány s otvory v T-kusech

a spojeny samofiezn˘mi ‰rouby 4x20 do kovu. Spoje,

které nejsou urãeny k nastavování rozmûrÛ (osová za-

ústûní trubek do T-kusÛ), je moÏné zesílit zalepením

rychle tuhnoucími epoxidy na kov. Pfii vût‰ích prÛmû-

rech trubek se analogicky zvût‰í i rozmûr pouÏitého

hranolu, respektive prÛmûr ‰roubÛ. 

Rozhodující rozmûry vozíku se li‰í podle typu. Pro kon-

krétní popisovanou konstrukci musí b˘t pejskovi pfiizpÛ-

sobeny následující rozmûry z obrázku 1:

• V˘‰ka závûsu kyãlí (A) odpovídá v˘‰ce psa v kohoutku

nebo v˘‰ce v kyãlích, podle toho, která je vût‰í.
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• Délka od kohoutku k vrcholu pánve, resp. vzdále-

nost pfiední a zadní tlapy pfii rovném postoji, odpovídá

vzdálenosti osy kol od hlavice pfiedního postroje (C). Je

tfieba pfiekontrolovat i délku od kohoutku ke kofieni oca-

su a podle ní stanovit celkovou délku horního rámu (B),

•Tlou‰Èka stehna (pfiedozadní - D) a obvod stehna jsou

rozhodující pro tvar oválného v˘fiezu v závûsném poruhu.

• ·ífika hrudníku, ‰ífika pfies kyãle, ‰ífika pfies lokte
resp. ‰ífika v nej‰ir‰ím místû je urãující pro vnitfiní ‰ífiku

vozíku (F), rezervu je zde potfieba ponechat na krouÏky

zavû‰ení postroje.

• Obvod hrudníku (neznaãeno) je uÏiteãn˘ pro v˘bûr

správné velikosti taÏného postroje. 

Mûfiení délky od kohoutku ke stehnu, v˘‰ky tfiísel nebo

podbfii‰ku, obvodu paÏe a obvodu v pase u této kon-

strukce není nutné.

Koleãka (4) jsou dal‰í dÛleÏitou souãástí vozíku. Pro mi-

nimální hmotnost jsou pro men‰í plemena vhodná pla-

stová koleãka, snadno dostupná z vyslouÏil˘ch vozíkÛ

nebo z prodejen kutilsk˘ch potfieb, pro vût‰í plemena pak

robustnûj‰í koleãka z vyslouÏil˘ch koãárkÛ nebo kolobû-

Ïek. PrÛmûr koleãek je orientaãnû tfietina aÏ polovina v˘‰-

ky psa v kohoutku (tedy pfiibliÏnû v˘‰ky vozíku). Koleãka

musí b˘t vÏdy vybavena pneumatikami, u vût‰ích plemen

nafukovacími, které dostateãnû tlumí nárazy pfii pohybu

po nerovném terénu. Pro lep‰í pfiíãnou stabilitu mají ko-

leãka shodnû s postranicemi vozíku odklon asi 30°

smûrem dovnitfi (do písmene A). V˘kres na obr.1 pfiedpo-

kládá osy koleãek se závitem M8, pfii jiném zpÛsobu

upevnûní je tfieba opravit hlavice (8). 

Závûs pejska v pánvi je zaji‰tûn popruhem, pfiipevnûn˘m na

jezdce (6). Detailní v˘kres jezdce (6) je opût na obr. 2.

Popruhy jsou do jezdcÛ pfiipevnûny bra‰náfisk˘mi krouÏky

odpovídající velikosti, zasunut˘mi do dráÏky jezdce a zaji‰-

tûn˘mi ‰roubem M4x20. Jezdce lze na horním rámu (1) po-

sunout do potfiebné polohy a tím vybrat polohu tûÏi‰tû

(závûsu pánve vÛãi ose kol) a rozteã zavû‰ení popruhu pod-

le rozmûru kyãlí (tfiísel) konkrétního psa. Ve speciálních pfií-

padech (napfi. pfii poranûní bederní pátefie) mohou b˘t pfied

hlavním popruhem doplnûny je‰tû popruhy pomocné, pod-

pírající pod bfiichem a v prsní ãásti, které jsou zavû‰eny na

dal‰ích jezdcích (6) pfied uchycením dolního rámu (5).

Závûs pánví je pak posunut mírnû vzad, pfii vût‰ím posunu

je vzadu na spodním rámu lep‰í doplnit opûrné koleãko. 

Samotn˘ popruh je vyroben z pevné tkaniny, napfi. stano-

viny, krátkodobû vyhoví i závûsn˘ popruh z neoprénu, po-

zor v‰ak na odfieniny zejména u pfiedního okraje.

U men‰ích plemen lze popruh vystfiihnout z bederní pod-

pûry vyslouÏilé krosny (jejíÏ kostra poslouÏila jako mate-

riál pro rám), u vût‰ích plemen bude tfieba dostateãnû

velk˘ kus materiálu koupit a popruh se‰ít z více vrstev.

Orientaãní tvar závûsu je na obrázku 3, rozmûr D je (pfie-

do-zadní) tlou‰Èka stehna. Tvar v˘fiezÛ pro konãetiny je

tfieba peãlivû vyzkou‰et a po definitivním tvarování ob‰ít,

aby se tkanina nepárala. Popruh je moÏné po‰ít polstro-

váním, ale ne pfiíli‰ tlust˘m a dostateãnû odoln˘m, aby jej

bylo moÏno prát. V˘fiez P kolem penisu a genitálií je tfieba

peãlivû vytvarovat u psÛ, v˘fiez Z kolem pochvy u fenek. 

Jako postroj na plece pejska je nejlépe pouÏít zakoupen˘

taÏn˘ postroj na odpovídající velikost plemene. Postroj

má b˘t zásadnû alespoÀ ze tfií popruhÛ – pfies kohoutek,

pfies plece (proto taÏn˘) se zaji‰tûním pfies hruì za pfied-

ními konãetinami. Profesionální postroje b˘vají dosta-

teãnû nastavitelné. Pomocné popruhy a postroje pro vût‰í

plemena mohou b˘t z 4cm ‰irok˘ch látkov˘ch pásÛ (bûÏ-

nû k sehnání), zakonãen˘ch kruhy o D=6cm, pro men‰í

plemena se pouÏívají (i na profesionálních v˘robcích) 2cm

nylonové popruhy z batohÛ a sportovních ta‰ek, se‰ité

sedláfisky do potfiebného tvaru. Pro tyto popruhy jsou do-

stupné i rÛzn˘ typy plastov˘ch pfiezek (k dostáni v ¤empu

nebo podobn˘ch obchodech), pro vût‰í plemena, napfi. uÏ

ovãáky, ale plast nevyhoví a budou potfieba pfiezky kovo-

vé. Postroj je bra‰náfisk˘m krouÏkem pfiipevnûn do hlavi-

ce rámu (7) stejnû, jako závûsn˘ popruh do jezdcÛ (6). 

Popruhy, ale i kovové ãásti konstrukce bude moÏná tfieba

polstrovat. Dostupn˘ a vyhovující materiál na potaÏení kon-

strukce a tenãích popruhÛ je pûnová izolace na vodovodní

trubky, která se pfiipevÀuje elektrikáfiskou páskou nebo sta-

hovacími instalaãními pásky. Dobrá zku‰enost je i s ovãí 

koÏe‰inou, která je na dotyk pfiíjemnûj‰í, je ale citlivûj‰í na

zneãi‰tûní a nehodí se tedy jako potah závûsného popruhu.

Po v˘robû, zkompletování a sestavení v‰ech dílÛ vozíku

pfiikroãíme k jeho vyzkou‰ení a nastavení. Nejdfiíve je tfie-

ba vyzkou‰et pevnost v‰ech spojÛ a stabilitu konstrukce.

Kolaps rámu mÛÏe pejskovi pfiivodit váÏné zranûní a pro-

to v této fázi vozík ne‰etfiíme. Zkou‰ka by mûla b˘t prove-

dena pfii zatíÏení odpovídajícím skuteãné váze pejska na

namáhání svislé, podélné (obrubníky, schody) i stranové

(boãní náraz koleãkem). Je-li v‰e v pofiádku, pfiipojíme 

postroj a trpûlivû zkusíme pejska do vozíku usadit. Bude

potfieba pfiekonat jeho pfiirozenou nedÛvûru k podivné

ma‰ince, která jej drÏí za nohy a vytrvale pronásleduje. 

OVù¤ÍME A P¤ÍPADNù UPRAVÍME:

• délku vozíku posunutím horního rámu (1) ve spojkách (5),

• tvar otvorÛ závûsného popruhu (podle reakce pejska,

pfiípadn˘ch otlaãenin nebo odfienin v tfiíslech), 

• správnou polohu tûÏi‰tû a úhel zavû‰ení jezdci (6),

• sefiízení postroje postupnû na kohoutku, na plecích

a pod hrudí.

Po vyladûní na místû mÛÏeme vyrazit na první procházku

do znám˘ch a bezpeãn˘ch míst. Trénujeme dokud pejsek

sám jeví chuÈ a zbyteãnû ho nepfietûÏujeme. AÏ si na vozík

zvykne, bude obvykle sám procházky vyÏadovat.

Sledujeme podélnou i pfiíãnou stabilitu vozíku a po návra-

tu domÛ pejska vyprostíme a provedeme nutné úpravy.

âasto kontrolujeme kritická místa – tfiísla, plece a kohou-

tek a pfii v˘skytu odfienin nastavení upravíme. Zneãi‰tûn˘

závûsn˘ popruh vypereme, mokr˘ vysu‰íme. Pohodln˘

a bezpeãn˘ vozík vrátí na‰emu pfiíteli velkou ãást jeho té-

mûfi ztraceného psího svûta, a to pfiece stojí za to.

Dûkujeme za cennou konzultaci MVDr. Luká‰i Duchkovi,
kter˘ se této problematice vûnuje.
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Obrázek 1: Konstrukce vozíku
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Obrázek 2: Spojovací prvky konstrukce
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Obrázek 3: Orientaãní tvar závûsného popruhu
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Prameny:

[1] Komerãní stránka Eddies’s wheels (US) www.eddieswheels.com

[2] Nabídka spoleãnosti HandicappedPets (US) www.handicappedpets.com/dogkart/compare.htm a navazující

[3] Firemní stránky Dewey Springer (US) www.wheelchairsfordogs.com

[4] Komerãní stránky Dogmobile (UK) www.dogmobile-online.com

[5] Komerãní stránky Pet Mobile www.pet-mobile.net

[6] WWW stránky Okfuskee County Veterinary Clinic (US) www.cevanse.com/index.asp?RepID=1257

[7] WWW stránky J.Solimine users.colfax.com/jsolimine/index.html#projects

[8] Stránky zastoupení Doggon wheels ve Francii www.parachien.com/home.html

[9] Komerãní stránky T.Lüthje (D) www.doggy-car.de

[10] Komerãní stránky Nuova Etra (It) http://xoomer.alice.it/kmgal/soluzioni.htm

[11] Diskusní fóra a pfiíspûvky k amatérské stavbû vozíkÛ na HandicappedPets

www.handicappedpets.com/HomemadeCarts.htm, 

www.handicappedpets.com/gallery/ozocart/index.htm,

www.handicappedpets.com/Articles/bergins/index.htm

âesky:

Stránky o stavbû amatérského vozíku www.pejsek.cz/texty/text850-r.php3

Stránky ochrnuté fenky Ëapky : www.tapajzna.estranky.cz

video pohybu psa na vozíku www.youtube.com/watch?v=svqJqVOmNxQ



5. DODATKY, VYLEP·ENÍ 
A FOT. P¤ÍLOHA KONSTRUKCE VOZÍKU
pro ãástãnû ochrnutou fenku NO
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2.  ÚÏasné bylo oh˘bání, trubky byly vyplnûné pískem

a museli jsme udûlat takovouhle improvizovanou oh˘-

baãku.

3.  Konstrukce bez osiãky na níÏ se zavûsí koleãka.

4.  Pak pfiijde ten stanov˘ díl od sedláfie a k‰írky a celé 

to bude vypadat podobnû jako toto, ale toto je jiná

konstrukce pro jin˘ typ ochrnutí a taky je pes men‰í

a má tedy men‰í koleãka, proto je spodní díl zvednut. 

My v na‰í konstrukci poãítáme s posuvem, aby pes za-

tûÏoval rÛznû nohy, dokud mu je‰tû trochu slouÏí

a mohlo se to plynule mûnit.

5.  Tvar kalhotek jsme upravili na tento tvar.

6.  Zvolili jsme tyto spony z Hornbachu na upevnûní 

popruhu, protoÏe upínání do nich je rychlej‰í. 

1.  Nejhor‰í bylo tyhle kousky vyvrtat a vypilovat z hranolu.
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7.  Jû‰tû pro úplnost koleãka s hfiídelkami.

DAL·Í KONTAKTY:

•  Podobn˘ typ vozíku podle americké  kostrukce
Dogon, kter˘ si majitelé tohoto jezevãíka vyrobili
sami.

Pokud by si nûkdo nevûdûl rady s v˘robou, rádi jim 

pomohou nebo vyrobí.

Kontakt: mobil: 607 975 556 (od 15.00 do 21.00)

pejsek-vozik@seznam.cz

KONTAKT:
Ing. Petr Boãek a Mgr. Dana Boãková

coracos@seznam.cz

http://dreamworx.cz/book 

http://loveckypes.estranky.cz

8.  A tohle je finale, pes jû‰tû ãásteãnû chodí, tak ho to

pouze podpíra, aby ty nohy pouÏíval, ale mûl zároveÀ

oporu, aÏ ochrne zcela, zvedne se to v˘‰. 

•  V˘robû vozíku pro psy se také vûnuje 
paní Romana Krásná

Kontakt: Sobû‰ice 122
342 01 po‰ta Su‰ice, okr. Klatovy
Mobil: 728 963 083
sirius@zaluzi.cz
http://www.sirius.zaluzi.cz


