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Sandra 
Åsander

Koloběžka je nejlepší 
příprava na zimu

Železná vůle, autorita a každodenní 

tvrdá dřina – to je mushing! Umíte 

si představit, že jsou tyto vlastnosti 

skloubeny v drobné a křehké dívce? 

O dvacetileté Švédce Sandře Åsander se 

hovoří jako o největším švédském talentu 

posledních let. Je čerstvou držitelkou zlaté 

medaile ze Skandinávského mistrovství 

ve skijöringu (běh na lyžích se psem) pyš-

nit se může i dalšími úspěchy, a to 

i přesto, že vrcholu sportovní kariéry 

dosahují profesionální musheři až ve 

středním věku čtyřicátníků. Švédská 

a norská špička se ale obávají mladič-

ké a talentované Sandry již nyní.

Začátky sportovní kariéry má Sandra 

spojené nejen se skijöringem, ale i

 s jízdou na kole. Postupem času ji nabyté 

zkušenosti přivedly ke sportovní koloběž-

ce. A právě s koloběžkou a lyžemi plánuje 

svoji budoucí profesionální kariéru.

Máte čas i na své koníčky a soukromý 

život?

Bydlím s přítelem v překrásném městě Sund-
svall. A mé koníčky? Všechno se točí okolo 
mých psích miláčků a sportu. Nejstarší je os-
miletá puma.

Za koloběžkou se necháte tahat pu-

mou?

(smích…) Ne, tak jsem ji pojmenovala. Je to 
Puma s velkým P. 

Jak jste se k musherskému sportu vů-

bec dostala?

To je dlouhá historie. Již jako malou 
holku mě naši brávali na psí závody a já 
jsem tomuto sportu naprosto propadla. 
Vlastně díky tátovi. S ním denně tré-
nuju, on mi zajišťuje kompletní zázemí 
a servis. Musím poděkovat i svému pří-
teli Christofferovi, který má pro můj 

v klasické ženské kategorii. A podmín-
ky byly v tento den opravdu náročné. 
Asi nejvíce si cením dvou bronzových 
medailí z mistrovství Evropy ve Francii. 
Na tento rok mám naplánovány některé 
evropské šampionáty s koloběžkou. Ko-
loběžku totiž považuji za nejlepší letní 
přípravu.

Ke koloběžce se ještě vrátíme... Musím 

čtenářům přiblížit, že jste již jako juni-

orka běžně své vrstevnice v ženských 

závodech porážela.

Bývala jsem v první desítce často, to je 
pravda. A věřím, že je jednou běžně po-
rážet budu. Na mistrovství Evropy v Ně-
mecku jsem skončila druhá, ale byl to 
můj poslední závod na kole. Závod se 
psem na kole je velmi nebezpečný a na-
víc méně vyniknou schopnosti závodníka 
i psa. Proto se začínám více specializovat 
na závody na koloběžkách a skijöring. 
Jsem sice všestranná, ale svoji profesi-
onální kariéru vidím na lyžích a na ko-
loběžce.

TIP NA NÁKUP 
KOLOBĚŽKY 

Většina českých musherů používá své vlastní, po domácku vyro-

bené stroje. Je to naše česká povaha, hrdá na svůj vlastní originální 

výrobek. Ve světě dominuje několik značek, převážně jde o Kickbike, 

Gravity a Kostku.

Kicbike je typická svým zaobleným hliníkovým rámem. Velkou 

nevýhodou je použití levných komponentů, které výrazným způ-

sobem snižují celkovou hodnotu koloběžky. Výroba: původní finská 

výroba před mnoha lety přesunuta do Číny. Stále si však zachovává 

původní design, za jehož tvůrce je považován Hannu Vierikko. 

Na trhu se v malé míře objevuje i Voxa, což je obchodní značka 

Kickbiku.

Gravity vyrábí masivní stroje s ocelovým rámem, které jsou vhod-

nější spíše pro sjezdové disciplíny. Přesto je mnoho musherů aktivně 

využívá. Výroba: Španělsko

Kostka je vyráběná v České republice. Zvolenou geometrií, použi-

tými komponenty a hlavně jízdními vlastnostmi patří Kostky mezi 

velmi oblíbené koloběžky nejen v zahraničí, ale postupně si získávají 

svoji oblibu i u nás. Výhodou je dokonalá průjezdnost terénem, avšak 

s relativně nízkým nášlapem. Jezdec se nemusí dát pouze pasivně 

tahat, ale může se i aktivně odrážet a nevynakládat příliš mnoho 

energie jako u vyšších nášlapů některých jiných značek. 

Mezi další výrobce patří například stroje XH. V každé zemi se na-

chází velké množství drobných výrobců, kteří své výrobky vyrábějí 

v malých sériích v tzv. garážové podobě. Svými cenami usnadňují 

rychlejší nástup tohoto krásného sportu mezi širokou populaci.

sport a koníčky obrovské pochopení. 
Nebýt jeho, nikdy bych těchto sportov-
ních výsledků nedosáhla 

Pojďme k vašim sportovním úspěchům. 

Mezi nejnovější ráda počítám vítězství v 
kombinaci ze Skandinávského mistrov-
ství ve Falunu z konce ledna. V pátečním 
závodě jsem na cílovou pásku doběhla 
jako první. Sobotní část se mi vydařila 
méně, o necelých 30 sekund mě porazila 
Wendy. Přesto tento výsledek považuji za 
velmi dobrý – poprvé jsem totiž závodila 

Můžete čtenářům prozradit, jakou výba-

vu byste začínajícím sportovcům dopo-

ručila?

Víte, ono ani tak nezáleží na značkách lyží 
nebo bot, jde spíše o to, co komu více sedí. 
Začínala jsem na fischerkách, ale vítězství po-
sledních dvou let jsem získala na peltonen-
kách a v botách Alpina. 

Něco jiného je ale skijöring a něco jiného 
je klasický mushing s koloběžkou. Tady 
jsem postupně vystřídala snad všechny 
značky a typy. Jednoznačně musím říci, že 
nejvíce mi sedí KOSTKA. Už si ani neumím 
představit, že bych jela na jiném stroji.  
Musím se přiznat, že s tátou plánujeme vel-
kou sérii letních a podzimních závodů po 
Německu a Francii. Chci se na ně řádně při-
pravit. Ráda bych se koloběžkám věnovala 
naplno a mám pocit, že právě s KOSTKOU se 
mi povede dostat do absolutní špičky. 

Děkuji za rozhovor a držíme vám palce!

 Ptal se: Petr Neugebauer
Foto: archív Sandry Asander

“”
svoji profesionální kariéru vidím 

na lyžích a na koloběžce

Jízda na koloběžce je bez-
pečnější, než na kole.

Sandře nejvíce sedla koloběžka českého výrobce - Kostka.
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