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Jízda na koloběžce tažené psem 
neboli scootering je ve společenství 
individuálních sled dog sportů nej-
mladší disciplínou. O to více a dra-
věji se však šíří mezi pejskařským 
národem. Občas se zdá, jakoby dět-
ským snem každého druhého kyno-
loga byla ,,kolobrnda“. A není divu, 
vždyť se jedná o skvělou zábavu pro 
člověka i psa a zároveň o relativně 
bezpečné sportovní vyžití.

Co je třeba?
Shánění vybavení vás příliš nezatíží. Budete 
potřebovat postroj pro psa, nejlépe musher-
skou klasiku s pohyblivým křížem na zádech, 
který tah téměř vodorovným směrem více 
rozloží na bedra. Ke spojení postroje psa 
s koloběžkou slouží, stejně jako v ostatních 
disciplínách, minimálně dvoumetrová canicros-
sová šňůra s amortizérem (tlumičem nárazů). 
Stejně jako v bikejöringu je 
žádoucí, aby koloběžka měla 
zařízení (pružnou ,,anténku“, 
prodloužené oko), které by 
zabránilo, při prověšení tažné 
šňůry, kontaktu s předním kolem. Větší kola 
(min. 20“) umožní lepší průjezdnost terénem 
a snazší odvalování a tím pádem i vyšší rych-
lost. Nezbytností jsou dnes již kvalitní brzdy na 
obou kolech. Odpružení v terénu bývá řešeno 
buď odpruženými vidlicemi, nebo propružují-
cím stupátkem.

Kolobrnda – jaká, která, čí?
Asi největší pozornost však byste měli 
věnovat samotnému výběru pedálovacího 
stroje. Nejdůležitějším vodítkem, by však 

rozhodně neměla být cena a vzhled, nýbrž 
funkčnost a bezpečnost. Stejně jako mnohé 
sportovní nářadí, musí vám i koloběžka tak-
zvaně ,,sednout“. Není tedy vůbec od věci 
si koloběžku před koupí pořádně vyzkou-
šet. Konstrukce a provedení by měly umož-
ňovat pohodlnou jízdu i odrážení bez hrbe-
ní či narážení do rámu stroje, přesné řízení 
a spolehlivé brzdy. Toto však právě není 
u zboží, které je běžně na trhu až tak úplně 
samozřejmostí. Nespokojenost s omeze-
nou a nekvalitní nabídkou se projevila i tak, 
že si někteří ze sportujících kynologů dali 
práci s vývojem vlastního modelu. Patří 
mezi ně např, firma SWEN, která vyrábí 
velice slušné koloběžky vyvinuté na základě 
vlastních praktických zkušeností. Také tzv. 
,,ženíškovka“ od dlouholetého závodníka 
Pavla Ženíška, je strojem prověřeným léty 
a najetými kilometry. Snad s úplně prvními 
koloběžkami speciálně pro kynology přišla 
na přelomu století firma Vella Náchod, úzce 
spolupracující s Mushers klubem Metuje. 

Dnes nabízí asi nejširší škálu modelů včet-
ně doplňkového sortimentu, jako jsou tře-
ba pružící úchyty (anténky). Jedny z nejkva-
litnějších, ale také nejdražších koloběžek 
vyrábí v sousedním Polsku Igor Tracz. Cel-
kově se situace na trhu značně zlepšila, 
a tak je určitě z čeho vybírat.

Jaký a pro koho vlastně scoot-
ring je?
Scootering se stal fenoménem nejenom pro 
svoji nenáročnost na vybavení a čas, ale i pro 

možnosti, které nabízí celému spektru kyno-
logů.  Ano, jízda na koloběžce tažené psem 
se stala plnohodnotnou disciplínou a pravi-
delnou součástí musherských závodů na 
suchu. Stejně tak dobře však může sloužit 
k rekreačnímu sportovnímu vyžití pro celou 
řadu plemen, která pohyb milují. Majitelé 
těchto psů tak můžou sobě i svým svěřen-
cům dopřát novou skvělou zábavu. Tímto 
způsobem můžeme nenásilnou formou zlep-
šit jak psí, tak svou vlastní fyzickou kondici. 
Na rozdíl od bikejöringu je i podíl člověka 
na samotném výkonu výrazně větší. Snad 
i proto je vzájemná souhra a vyváženost 
nutností. I pro začátečníky je pak koloběžka 
výrazně bezpečnější než kolo. Nicméně dob-
ře sehrané týmy dosahují na závodech hod-
ně podobných rychlostí jako je tomu u bi-
kejöringu, zhruba kolem 30 km/hod.

Skloubit hned tři individuální disciplíny 
pro všestranné závodníky i psy a přitom 
nabídnout divákům atraktivní podívanou se 
letos rozhodli organizátoři z jednoho z nej-
známějších a neakčnějších klubů – TJ Sokola 
Maxičky. Mimo klasických kategorií včetně 

štafet vymysleli štafetu slo-
ženou z canicrossu, scooterin-
gu a bikejöringu. Vznikla akční 
podívaná, která plně pohltila 
jak lidské i psí účastníky, tak 

fandící diváky. V posledních letech se daří 
organizátorům umisťovat své závody do vel-
mi netradičních, zajímavých lokalit. Příkla-
dem může být už tradiční klání v historické 
Telči zakomponované do zámeckého parku. 
To vše, spolu s nočními etapami či hromad-
nými starty, zvyšuje akčnost individuálních 
disciplín. Zároveň nové kynologické sporty 
popularizuje a zviditelňuje mezi širokou 
veřejností.

Vladimír Páral 
Foto: Filip Chludil a Petr Fochler 
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SCOOTERING – stoupající hvězdaSCOOTERING – stoupající hvězda

  Ke koloběžkám patří i hromadné starty.

I pro začátečníky je pak koloběžka 
výrazně bezpečnější než kolo.
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VŠE PRO SPORT SE PSY.

Sponzorem
pohybu je
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  Když do toho dají oba 
všechno.

  Jezdí se i kategorie se dvěma psy.

  Ideální terén

  Akční podívaná

  Martina Štěpán-
ková s Pinkym na 
koloběžce ,,válí“.  Scootering psy baví.

  ,,Anténka“ hlídá 
tažnou šňůru proti 
zamotání do kola.


