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Na českých horách či závodních tra-
tích střední Evropy se s pulkou 
můžeme střetávat skutečně jen spo-
radicky. U nás její výhody využívají 
a plně oceňují v současnosti přede-
vším členové záchranných týmů, 
horské služby či lyžařské výpravy na 
daleký sever. Přesto pevně věřím, že 
při větší osvětě a propagaci objeví 
široké možnosti i kouzlo této, půvo-
dem skandinávské, disciplíny také 
kynologové.

Nebát se neznámého
Pulka rozšiřuje škálu sportovního a turistic-
kého vyžití majitelům celé řady psů, kteří 
mají dostatečné tělesné dispozice a chuť 
k práci v tomto svérázném zápřahu. Vždyť 
nejenom typicky tažná severská plemena 
byla k tomuto účelu v minulosti využívána. 
Namátkou můžeme vzpomenout bernské 
salašnické psy rozvážející na vozíčcích mléko 
z horských statků, rotvajlery vykonávající 
podobnou službu při rozvozu zboží svých 
pánů řezníků nebo škálu ohařů ve službách 
lesníků při zimní péči o zvěř. Pulka totiž pro 

někoho možná překvapivě, může fungovat 
ve své ,,kolečkové“ podobě v podstatě 
v průběhu celého roku. (V tom případě mlu-
víme o tzv. rolpulce.) K provozování této 
disciplíny nepotřebujeme zrovna smečku 
tažných psů a ani s vybavením to nebude tak 
hrozné, jak by se na první pohled mohla 
zdát. Naprostá většina renomovaných čes-
kých výrobců (např. ManMat., Polar, Zero 
DC) standardně nabízí i postroj typu pulka 
(se čtyřmi úchyty) v širokém rozsahu veli-
kostí. K vedení psa (psů) ještě budeme 
potřebovat kvalitní pevný obojek, nejlépe 
s velkým okem pro lepší uchopení v rukavici. 
Dále vodítko s delším dosahem tzn. buď flexi 
vodítko nebo stopovačku.

Specializované odkazy
Nejdůležitější a také nejnákladnější položkou 
při sestavování výbavy bude ovšem samotná 
pulka, popřípadě rolpulka. I zde jsou už mož-
nosti výběru na trhu široké, bohužel se ale 
jedná, až na výjimky, o zahraniční výrobce. 
Také cena těchto specializovaných výrobků 
není zanedbatelná. A tak možná přijde vhod 
pár tipů na daleko levnější, domácí kutilskou 
výrobu.

Jak jsme si už napsali v minulém díle, sou-
časná skandinávská pulka má podobu dlou-
hého plastového bobu, zespod opatřeného 
kovovými lyžinami. V zadní části se nachází 
věž s madlem a ruční brzdou. Od přední čás-
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  S pulkou se opravdu můžete dostat 
,,za hranice všedních dnů“.

  Milan Petruželka se svými husky na Šediváčkově longu

ti vedou laminátové či duralové oje, mezi 
něž se pomocí pulkového postroje, pes nebo 
psi zapřahají. Nejvýznačnějším světovým 
výrobcem tohoto typu pulky je norská firma 
Fjellpulken. Na svých stránkách www.fjell-
pulken.no nabízí celou řadu sportovních 
i turistických provedení. V Česku tuto firmu 
zastupuje www.northtrappers.cz. Obdob-
ný produkt inzeruje francouzský výrobce na 
stránkách www.nordic-family.com či mu-
sherský obchod ve Švýcarsku www.klondi-
ke.ch. Pro změnu nejenom výrobky, ale 
i návody na sestrojení se nabízí na www.ski-
pulk.com a www.travelnotes.de/scandi/
winter98/pulkae.htm.

Kontinentální varianta
Rozmanitá členitost terénů kontinentální 
Evropy spolu s hustými lesy, si však vynutila 
vývoj značně rozdílného typu pulky. Ten při-
chází především z německy mluvících zemí 
a prohlédnout i koupit si ho můžete na 
stránkách http://holzwerkstatt-franken.
de//z-pulka-equipment/. Na první pohled 
se výrazně liší od skandinávské plastové pul-
ky. Jedná se v podstatě o zmenšeninu 
musherských sání (typu tobogán – s plasto-
vým dnem) z ohýbaného jasanového dřeva. 
Oproti saním má výrazně užší rozchod, 
kratší skluznice a brzdu uzpůsobenou na 
ruční ovládání. Zůstává však poměrně masiv-
ní věž, která na rozdíl od skandinávské, 

  Kontinentální pulka se od skandinávské na první pohled výrazně liší.
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umožňuje doprovodnému lyžaři pevnou 
oporu při prudkých sjezdech v horském 
terénu nebo naopak možnost potlačení při 
stoupání. Tím pádem i vyšší manévrova-
telnost. Oje neboli vodící tyče sloužící 
k zapřažení psů a současně zabraňující najetí 
na psy jsou už totožné jako u severského 
provedení.

Samovýroba a jak na ni
Pokud však chcete tuto, pro vás i vašeho psa, 
novou disciplínu zatím jen vyzkoušet, můžete 
se vydat cestou samovýroby. K tomuto úče-
lu poslouží nejlépe, nám všem dobře známé, 
plastové dětské boby. Tyto opatříme vodící-
mi tyčemi z laminátu nebo duralu. Jejich 
uchycení k bobu má mnoho způsobů, které 
jsou vcelku dobře patrné z fotografií či strá-
nek výrobců. Tyče doplníme náležitým 
počtem (4), nejlépe hákových či horolezec-
kých karabin k upnutí do postroje. Nezapo-
mínáme na pružný oblouk na konci udržující 
rozteč tyčí. K němu může dobře posloužit 
např. kousek polishe (plastové vodovodní 
trubky). Z podobného materiálu by se moh-
la zkonstruovat i zadní věž. Teoreticky se 
však pro začátek můžeme obejít i bez ní.

Kutilská výroba pulky kontinentálního 
typu je podstatně náročnější. Bez aktivní 

spolupráce s některým z výrobců musher-
ských saní či zručným truhlářem si asi ne-
poradíte.

Co týče rolpulky, neznám žádného origi-
nálního výrobce. Nicméně k její domácí 
výrobě se dá snadno využít ruční vozík 
s malými nafukovacími koly zvaný též ,,rik-
ša“. Nebo můžete (jako v mém případě) sva-
řit z tenkostěnných trubek jakési šasi, na 
které už se dá upevnit ledacos – přepravka 
na náklad, malá lavička pro děti… Velice 
komfortní rolpulka se dá vyrobit nenároč-
nou úpravou, dnes tolik oblíbených, přívěs-
ných vozíků za kolo. Stačí vymyslet upevnění 
vodících tyčí. Dbáme však na jednu důleži-
tou věc. Vozítko by i v zatížení mělo být 
dokonale vyvážené, aby svou vahou neza-
těžovalo přes tyče bedra zapřaženého psa 
(psů). Toto lze sice ošetřit přídavným třetím, 
nejlépe otočným kolem. V praxi se mi to 
ovšem moc neosvědčilo.

Začínáme!
Při prvních pokusech o pulkový zápřah 
zachováváme klid a rozvahu. Nezacvičený 
pes si musí nejprve zvyknout na jistá pohy-
bová omezení a na zátěž za sebou. Většina 
psů si ale nezvyklý zápřah brzy osvojí a bude 
se na něj těšit. Začínáme samozřejmě s mini-

mální zátěží, kterou teprve postupně navy-
šujeme. Trénujeme slovní ovladatelnost na 
dlouhém vodítku, tak abychom měli do bu-
doucna celý ovladatelný zápřah před sebou. 
Teprve potom můžeme zimní trénink dopl-
nit běžkami popřípadě sněžnicemi.

Pevně věřím tomu, že mnohé z vás nabí-
zená disciplína osloví a zaujme. 

Vladimír Páral 
Foto: Vladimír Urbášek, Vladimír Páral, Thomas Ackermann 

GIOM
Pulka rozšíří akční rádius vašich společ-
ných psích výprav a vašemu čtyřnohému 
kamarádovi poskytne aktivní vybytí na-
hromaděné energie. Aktivity spojené 
s pulkou přivítají s nadšením i vaše děti. 
Mne osobně v poslední době nadchlo 
vyprávění mushera, který se svými sibiř-
skými husky v pulce a rolpulce provandro-
val většinu českých hor. A konečně, při 
skvělém zvládnutí disciplíny, včetně výcvi-
ku psů, můžete vše zúročit na závodních 
tratích. Sportovní ambice vám mohou 
v pulce naplňovat až čtyři zapřažení psi.

 Rolpulka má rozmanitou škálu využití.

  Děti si přijdou na své.


