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Buddyho totiž stejně jako mnoho jezevčíků 
postihly potíže s plotýnkami, které jsou (ne-
jen) pro toto plemeno typické. Loni v lednu 
začal mít ze dne na den potíže s pohybem 
a jeho paničce Míše bylo jasné, že má také 
nemalé bolesti. Na veterinární klinice, kterou 
obratem navštívili, vyslovila paní doktorka 
nepříjemnou diagnózu – poškozená meziob-
ratlová ploténka, Buddyho je třeba operovat. 

Míša neváhala ani minutu. Stejně tak, jako 
jí byl Buddy kdykoliv připraven podat po-
mocnou tlapku, byla teď řada na ní. Během 
hodiny ležel Buddy na operačním stole, za-

PŘÍbĚH
bUDDyHO KOLEČEK

tímco jeho člověčí rodina netrpělivě čekala 
na výsledek zákroku. Operace proběhla bez 
komplikací, ale přesto si Míša vyslechla dal-
ší nemilou zprávu. Ukázalo se, že ploténka 
byla rozdrcená a zasahovala až do míchy. Je 
pravděpodobné, že Buddy už nikdy nebude 
chodit a také bude mít potíže s vyprazdňo-
váním. Ten zdravý pejsek, kterého měla ještě 
včera, byl nadobro pryč, a místo něj tu byl 
náhle Buddy s velkým hendikepem.

NADĚJE JEN CHVILKU

Psím ochrnutým pacientům však 
na rozdíl od těch lidských svítá 
veliká naděje v tzv. spinální chů-
zi. Zkušený zvířecí fyzioterapeut 
umí pomocí vhodných technik, 
které klient doma doplňuje pra-
videlným cvičením, mnoho pej-
sků znovu rozchodit. A tak začal 
cvičit i Buddy.

Pravidelně s Míšou dojížděl 
na aquaterapie do pražského 
centra Physiodog k paní Plač-
kové, doma poctivě trénovali, 
a zdálo že, že společně všechno 
zvládnou. 

jezevčík buddy nemohl dostat do vínku při-
léhavější jméno. buddy totiž v angličtině 
znamená „parťák“ a tuto svoji roli plní doko-

nale. Co na tom, že to není úplně zdravý pejsek, 
který se pohybuje především na vozíčku?

B o h u ž e l  a l e  p o 
n a d ě j n é m  z a č á t k u 
zaúřadovala tvrdohla-
vá jezevčičí povaha 
a Buddy úplně přestal 
spolupracovat. Nepo-
máhalo nic – přemlou-

vání, uplácení, ani pamlsky... Naděje na 
spinální chůzi se rozplynula. 

Pohyb pomocí předních pacek sice není 
až takový problém v bytě, kde je čisto a bez-
pečno, ale co venku? S tak temperamentním 
pejskem, jako je jezevčík, není možné sedět 
po zbytek jeho života doma. Proto se Míša na 
doporučení fyzioterapeutky začala ohlížet po 
vozíčku vhodném pro hendikepované pejsky. 

„Internet je plný firem, které dělají psí vozíčky, 
ale najděte takový, který bude odolný, lehký, 
dobře skladovatelný a popravdě, bude i dobře 
vypadat,“ vzpomíná Míša na období, kdy už 
bylo jasné, že se nákupu vozíčku pro Buddyho 
nevyhnou.  

„I v tomto nám naštěstí pomohl Physiodog, 
odkud jsem dostala tip na firmu AnyoneGo. Ta 
vyrábí vozíčky na míru na 3D tiskárnách. Podle 
jejich pokynů jsme Buddyho změřili a nafotili, 
vyměnili si několik upřesňujících e-mailů a ne-
trpělivě čekali na doručení.“

Původní představa, že Buddy a vozíček 
budou kamarádi hned na první pokus, se 
úplně nenaplnila. Buddy sice nechal svoji 
paničku všechno hezky nastavit přesně tak, 
jak ukazovala instruktážní videa, ale to bylo 
všechno. Stál v koutě jako mezek a nehnul 

Buddy si vozíček bezvadně
užívá, ale musel si zvykat

ZDRAVÍ PSŮ
● buddYHo
KolečKA 
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nohy je navíc odnímatelná, takže vozíček 
může sloužit i jako chodítko. Třeba zrovna 
v případech, kdy probíhá nácvik spinální 
chůze. Pomůže ale i tam, kde pejsek zatím 
nohy ovládá, ale čeká se, že se stav bude 
postupně zhoršovat.“

Její slova potvrzuje i Martin Schenk, jeden 
ze zakladatelů firmy: „Co největší variabilita 
vozíků byla od počátku jedním z našich hlav-
ních cílů. Jsme rádi, že naši zákazníci tyto 
funkce aktivně využívají. Do budoucna ještě 
chystáme zajímavé doplňky, třeba takové, 
které pomohou ohlídat kondici psa. Hodně 
pozornosti jsme věnovali i našim ortézám 
pro přední zápěstí. Jejich správné využití 
může někdy nahradit operaci nebo alespoň 
výrazně pomoci při rehabilitaci, samozřejmě 
pod vedením fyzioterapeuta,“ upřesňuje. 

Hlavním materiálem pro výrobu vozíčků 
je plast. AnyoneGo jich kombinuje několik 
druhů. Ty nejnamáhanější části vozíku jsou 
například tištěné z  velmi houževnatého 
nylonu. Další unikátním prvkem, který stojí 
za zmínku, jsou sklopná kolečka. Díky nim 
je vozík skladnější a nabízí psovi možnost 
možnost si odpočinout, aniž by bylo nutné 
ho z vozíku vyndávat ven. 

Vozíčky jsou nyní k dispozici ve třech růz-
ných velikostech, od jezevčíků přes buldočky 
až po středně velká plemena jako je border 
kolie. 

„Zatím netiskneme vozíky pro velká ple-
mena. Materiál je totiž příliš drahý a cena 
takového vozíku by byla neúměrně vysoká. 
Doufáme však, že se tato situace už brzy změ-
ní k lepšímu,“ dodává Schenk.

Zakladatelé společnosti: 
M.Schenk, I. Lukáš a J. Jiránek

se ani o krůček. Zase ta jeho paličatá povaha,  
na kterou neplatí žádné přemlouvání. 

Naštěstí Míša svého parťáka dobře zná, 
a proto místo dalšího testování v bytě vyrazili 
rovnou do terénu, na oblíbené procházkové 
místo v lese, kde mimo jiných zajímavostí 
v ohradě bydlí stádo koz. 

Tenhle druhý pokus už by naštěstí koru-
nován úspěchem! „Buddy stál, koukal, a na-
jednou kousek popojel, ale zase se zastavil 
a znovu koukal. Do toho mečely kozy a já 
čekala jako na trní co bude dál. A pak se na-
jednou rozjel a od té doby nebyl k zastavení. 
Svižným tempem si to jel po cestě, drandil 
přes kamínky i klacky, a já jen brečela štěs-
tím,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Míša na 
nesnadné začátky. 

„Po hodinové procházce jsem zabalila vozík, 
i s Buddym ho naložila do auta, a unavení, leč 
spokojení, jsme jeli domů. A takhle to s Bud-
dym pokračuje doteď.“

JAK VOZÍK VZNIKÁ

Protože tento příběh není zdaleka ojedinělý 
a psi se stejně jako lidé setkávají ve svém ži-
votě s nejrůznějšími pohybovými hendikepy, 
napadlo nás podívat se jednomu z výrobců 
těchto netradičních pomůcek trochu více pod 
pokličku. Zvolili jsme společnost AnyoneGo, 
malý český startup, která do vývoje svých pro-
duktů zapojuje ty nejmodernější technologie 
a kde pomohli právě Buddymu.

Jak myšlenka na výrobu zvířecích pomů-
cek na 3D tiskárnách vlastně vznikla? U zalo-
žení společnosti v stáli tři spoluzakladatelé. 
Jan Jiránek, který zastává roli šéfdesignera 
a konstruktéra, a dva technologičtí konzul-
tanti Martin Schenk a Ivan Lukáš. Spojila je 
myšlenka na výrobu unikátního invalidního 
vozíku pro lidi, který by se dal vyrábět právě 
prostřednictvím 3D tisku. Protože je ale vývoj 
takového produktu nesmírně náročný, roz-

hodli se nejprve všechny 
možnosti technologie 
vyzkoušet něčem jedno-
dušším – volba padla na 
vozíček pro zvířata. Jeho 
první verzi pak společně 
představili v roce 2017 na 
strojírenském veletrhu 
v Brně a o už rok později 
následovaly psí ortézy. 

Vozíčky jsou od 
samého počátku 

koncipovány tak, 
aby byly nejen 
m a x i m á l n ě 
funkční a kom-
fortní, ale sou-
časně skladné, 
lehké bezpečné 

a také hezké na 
pohled. Mají tedy 

přesně ty vlastnosti, 
které poptávala i Míša 

pro Buddyho. Ne nadarmo jejich vývoj tech-
nici konzultují i s odborníky na fyzioterapii 
zvířat. Jakékoliv otlaky nebo oděrky se totiž 
hendikepovaným pejskům hojí hůře než těm 
zdravým, proto musí všechno dobře sedět. 
V tom jsou možnosti 3D tisku nepřekonatelné. 

„Vozíček je velmi variabilní, dá se na něm 
nastavit opravdu hodně věcí,“ popisuje 
svoji zkušenost Míša. „U Buddyho zůstává 
víceméně všechno nastavení stejné, ale je 
dobré vědět, že když se u něj situace změní, 
ať už cvičením nebo věkem, snadno mu 
vozíček během chvilky upravím tak, aby 
znovu perfektně seděl. Zadní hrazdička na 


