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Strojová úprava tratí je úžasně citlivá 
alchymie vyžadující naprosto profesio-
nální přístup. 

Ten začíná u vlastní investice – volby 
optimální techniky. Sněžná pásová vo-
zidla mají nejen různý výkon motoru, 
ale i vybavení, různě širokou a nastavi-
telnou čelní radlici nebo různý měrný 
tlak při různé stoupavosti. 

Právě výjimečně dobré terénní 
schopnosti jsou dány nízkým měrným 
tlakem, který se pohybuje kolem 0,051 
až 0,064 kg/cm2, což odpovídá asi 5 
kN/m. A  to prosím největší a  nejtěžší 
stroj včetně všech přídavných zařízení 
a s plnými nádržemi může vážit kolem 
13,5 tuny!

Cena těch nejdražších strojů včetně 
všech přídavných komponentů a  špič-
kového vybavení kabiny se hodně blíží 
hranici 10 mil. Kč.

Koupí-li si někdo například supermo-
derní a  supervýkonný stroj pro stře-
disko s  jednou sjezdovkou délky 700 
metrů, protože se chce třeba vytáh-
nout, že na to má, může to mít pro něj 
fatální následky. Nejenom vysokou po-
řizovací cenou, ale i v tom, že takto zvo-
lený stroj přeneseně řečeno rozmáčkne 
malé středisko jako krabičku sirek. 

Může nastat ale i přesný opak. Český 
šetřílek – a není jich málo – zakoupí za 
prima peníz stroj, který se místo pořád-
ného výkonu u  jeho prudké sjezdovky 

zahrabe již v  třetině kopce, vyháže na 
sníh šutráky a znehodnotí sjezdovku po 
celý průběh zimy.

 
U výkonu motoru nejde 
o rychlost
Výkon stroje není důležitý kvůli rych-
losti jako například u  osobních aut. 
Každý má určitou stoupavost, a je tedy 
používán pro určité dané profily sjezdo-
vých tratí. V  každém profilu musí per-
fektně pracovat nejen motor, ale i dvě 
hlavní přídavné části stroje, jimiž jsou 
čelní radlice a zadní fréza s hladicím kří-
dlem. A právě pro ně je výkon motoru 
v různých profilech tratí tolik potřebný.

Výkon vozidel PistenBully, značky dis-
ponující 65 % trhu, se pohybuje od 200 
PS neboli 200 koňských sil, který má 
například malá kočička PistenBully PB 
100, až po téměř 500 PS u nejsilnějšího 
stroje PistenBully PB 600 Polar. 

Mylná je představa, že sjezdovky 
upravují jen pásy těchto strojů. Ano, ta-
ké. Ale hlavními činiteli jsou čelní rad-
lice a  zadní fréza s  hladicím křídlem. 
Čelní radlice může být pevná, s  pohy-
bem v horizontální poloze směrem od 
sjezdovky vzhůru a  zase dolů na sníh, 
ale může mít třeba i naklápění šikmo ve 
vertikálním směru, které umožňuje růz-
né stranové náklony. Navíc kraje takové 
radlice mohou být naklápěny do podo-
by různě sevřené „lžíce“. Špičkové radli-

ce disponují až 12 pracovními poloha-
mi. To všechno přitom pohání výkonné, 
ale citlivé hydropohony. Čím je radli-
ce větší a širší, může být široká přes pět 
metrů, vyšší a variabilnější, tím je potře-
ba i většího výkonu. Velmi potřebný je 
výkon motoru i pro ovládání zadní ro-
tační frézy s hladicím křídlem.

Nemluvě o  variantě stroje s  navijá-
kem, která slouží pro úpravu těch nej-
strmějších svahů. Tam se přičítá další 
potřeba výkonu pro pohon bubnu a ta-
ké samotné váhy navijáku.

Citlivá souhra radlice, pásů, 
frézy a křídla
Samotná úprava sjezdové tratě spo-
čívá zjednodušeně v  pojezdu stroje 
po sjezdové trati, kdy trendem úpra-
vy je nasazení více strojů na jednu 
sjezdovku naráz. Výhodou je hlavně 
šíře upravovaného záběru ve shodných 
meteorologických podmínkách, a  tím 
i  kvalita úpravy. Jak známo, teplota 
ovzduší i  sněhu se soumrakem rychle 
mění.

První stroj jede zcela při kraji sjezdov-
ky, pár desítek metrů za ním v  nava-
zující lajně druhý a  třeba i  třetí, čtvrtý 
stroj. Velmi důležitá je právě návaznost 
upravovaných pásů sjezdovky. Každý 
lyžař určitě zažil při rychlé jízdě drama-
tické okamžiky, kdy upravované pásy 
na sebe nenavazují a sjezdař najednou 

narazí na pás tratě o 10 cm nižší, v hor-
ším případě vyšší než tu, po které právě 
jede. 

To se může stát pouhým lajdáctvím 
pistéra, ale také změnou konzistence 
sněhu, kdy první lajna byla upravována 
v  ještě měkkém sněhu a  druhá již ve 
sněhu ztvrdlém v  důsledku silnějšího 
nočního mrazu.

Základem strojové úpravy je, že čel-
ní radlice strhává vytvořené „boule“ 
a narušený sníh přejíždí širokými pásy. 
Za vozidlem dílo dokonává výkonná 
rotační fréza, která kusy sněhu i  ledu 
rozdrtí a  nakypří. Za ní je ještě široké 
hladící křídlo, které slízává smetanu. 
Právě toto hladící křídlo „vyrábí“ ten 
tolik vytoužený manšestr. 

Uznávaný pistér, tedy strojník sněž-
ného pásového vozidla, musí umět do-
konale pracovat nejenom se strojem, 
ale právě i se vším jmenovaným příslu-
šenstvím. A  také s  konzistencí sněhu, 
tvarem boulí, ledovými plotnami, výš-
kou sněhové pokrývky atd. Podle toho 
volí „zaboření“ čelní radlice do sněhu 
před strojem nebo naopak její nepo-
užití, rychlost a  plynulost jízdy stroje, 
manévrování a spoustu fajnovostí.

Jako v kokpitu letadla
Samozřejmostí sněžného vozidla je do-
konale vytápěná kabina – určitě není 
třeba vysvětlovat proč. Vyhřívané je ale 
i  nejméně čelní sklo, na které jde při 
úpravě sjezdovky trvalá sněhová spraš 
nebo sněžení a  strojník musí dokona-
le vidět. Jsou vyráběné i  řady strojů 
s  vyhřívaným prostorem motoru. Ten 
je vyhříván samozřejmě v době nečin-
nosti třeba při parkování ve vyšších 

V MiNUléM dílU JSMe Se VěNoVAli hiSTorii SNěžNýCh PáSoVýCh VoZidel 
Ve SVěTě, V dNeŠNíM PřiCháZí NA řAdU SoUČASNoST STroJoVé úPrAVy 
– SJeZdoVýCh i BěžeCKýCh TrATí. A NeBUdeTe VěřiT, K ČeMU VŠeMU JeŠTě 
MohoU PodoBNá VoZidlA SloUžiT.
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a  mrazivých polohách. Zjednodušuje 
to i start motoru.

Protože se upravuje většinou při špat-
ných světelných podmínkách nebo po 
setmění, má stroj na horní hraně kabi-
ny výkonné stacionární i  nastavitelné 
přídavné reflektory. Jeden reflektor při-
tom bývá ovládán joistickem ze stropu 
kabiny strojníka na všechny strany jako 
průzkumné tykadlo. dříve byly reflek-
tory umístěny jako u aut dole, ale účin-
nost světel byla nižší, protože jí často 
bránila radlice.

Kabina samotná je sama o sobě nád-
herná. Je jako kokpit letadla. Samá 
hejblátka, světýlka, ovladače, půlvo-
lant s  různými integrovanými kolečky, 
puntíky. Je dokonale odhlučněna, ale 
tak, aby přesto strojník úplně neztra-
til důležitý kontaktní zvuk z  vnějšku 
stroje. Přepychová sedačka svádí k  její 
instalaci do obýváku a s ní i stejně po-
hodlná sedačka pro spolujezdce, někde 
i  třetí uprostřed. Polák by řekl bardzo 

ladne, já říkám krásné až nádherné.
i použité materiály nejsou žádný 

šunt. Všechno je top kvalita, dokona-
lost je vidět v dotažení všech možných 
detailů. Součástí vybavení může být 
i výkonná vysílačka, GPS, kvalitní stereo 
rádio s přehrávačem, vyhřívané sedač-
ky, zrcátka, vyhřívané sklo zadního ok-
na a mnoho dalšího.

Přeprava nákladu, stopy pro 
běžkaře i skokanské můstky
Kromě výše popisovaných strojů na 
úpravu sjezdových tratí se vyrábí ce-
lá řada modifikací. Tím nejbližším jsou 
sněžná pásová vozidla pro přepravu 
osob a  nákladu. Většinou mají čelní 
radlici, která je prostě na horách potře-
ba skoro vždy, ale nemají zadní frézu 
ani hladicí křídlo. Zato mají různé ná-
stavby – uzavíratelné vyhřívané korby 
se sedačkami pro přepravu až 20 pasa-
žérů, nákladní korbu nebo jenom oce-
lovou ohrádku pro přepravu nákladu, 

který není nutné přepra-
vovat v uzavřené korbě. 

dále jsou to stroje niž-
ších výkonových řad jako například 
PistenBully PB 100 s výkonem 145 kW 
(197 PS), který slouží s  radlicí a  men-
ší zadní frézou s  hladicím křídlem pro 
úpravu dětských svahů, malých, má-
lo prudkých sjezdovek nebo pro úpra-
vu běžeckých tratí. hladicí křídlo se sta-
rá o manšestr pro bruslící běžkaře a pří-
davné zadní zařízení, nazývané „sto-
pořez“, vykrouží do sněhu za strojem 
krásné hluboké „kolejnice“ pro klasic-
ké běžkaře.

opakem malých sněžných pásových 
vozidel na úpravu sjezdových tratí je 
současná chlouba firmy Kässbohrer, 
a  to PistenBully PB 600 s  navijákem, 
pyšnící se výkonem 295 kW (400 PS), 
o  který se stará šestiválcový motor 
Mercedes-Benz oM 460 lA eUroMoNT 
iii o brutálním obsahu 12 800 cm3. Přes 
devět metrů dlouhý stroj má šířku zá-

běru včetně sklopených finišerů, te-
dy zadní frézy a hladicího křídla, úcty-
hodných šest metrů. Stejně úctyhodná 
je i víceúčelová, dvanáctipolohová čel-
ní radlice. Podle druhu zátěže si tako-
vý stroj smlsne na dvaceti a více litrech 
nafty za motohodinu. Maximální rych-
lost stroje je kolem 20 km/hod.

Slouží hlavně pro úpravu hodně str-
mých svahů a  také doskočišť skokan-
ských můstků. Navijáková nástavba 
umístěná za kabinou strojníka dispo-
nuje až 1 400 metry 11 mm silného 
ocelového lana, jehož mezní namáhání 
může být až 130 kN. Není divu, že jen 
toto přídavné zařízení váží včetně lana 
2,2 tuny. 

A jak stroj s  navijákem pracuje? 
Nahoře na svahu je umístěná tzv. kot-
va. Když není, strojník si ji prostě sám 
instaluje. do ní se zahákne konec lana 

Je libo manšestR?

Červená sněhová koČka PistenBully PB 400 s navijákem 
Při Plném výkonu úPravy sjezdové tratě. zBlízka 
zezadu za strojem zůstává exPortní manšestr.

manšestr z Písku vyráBí u mořských Pláží již 20 
let sPeciální stroje Bechtech. Písek je naBrán do 
nastavitelné hlouBky, Potom Proset, vrácen na 
Pláž a hladícím křídlem uhlazen do tvaru Pískového 
manšestru. ráno v Písku takto uPravené Pláže 
nenajdete žádný ohryzek, vajgl Či cokoliv jiného. jenom 
Čisťounký, Prosetý a nakyPřený Písek.

souČasným trendem úPravy sjezdových tratí v 
alPských zemích je skuPinová úPrava souBěžné jízdy 
dvou až Čtyř strojů.
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z  navijáku a  stroj se s  jeho pomocí 
střídavě spouští a  vyjíždí po strmém 
svahu včetně dokonalé úpravy sjez-
dovky nebo doskočiště. rameno navi-
jáku je samozřejmě otočné kolem své 
osy. Chod navijáku je synchronizován 
s rychlostí stroje. 

Vývoj nástavby s  navijákem byl do-
končen jeho uvedením na trh v  roce 
1997 v  nové generaci PistenBully PB 
300. Tento přelomový model umožnil 
úpravu těch nestrmějších svahů, je ne-
ustále vylepšován a PistenBully PB 600 
s  navijákem je jeho nejmodernějším 
pokračovatelem.

další fajnovostí je stroj, který je použí-
ván na úpravu tzv. u-ramp. Vpředu má 
speciální přídavné zařízení právě v po-
třebném tvaru „U“. dostatečně výkon-
ný stroj, například PistenBully PB 400, 
pojíždí po dně u-rampy a přídavné za-
řízené modeluje a piluje hrubě připra-
venou u-rampu, dokud je to potřeba. 

Jiné řady PistenBully se vyznačují vel-
kou flexibilitou. Například PistenBully 
PB 100 lze v zimě používat současně ja-
ko zásobovací vozidlo, připojením zad-
ní rotační frézy, hladicího křídla a  sto-
pořezu za vozidlo s  ním jdou upravo-
vat běžecké tratě včetně vyřezání bě-
žeckých stop, připojením čelní frézy 
s fukarem může odstraňovat sníh z les-
ních silniček a v létě se vymění pásy za 
letní a stroj může například v měkkých 
terénech sloužit v zemědělství, kosit rá-
kosí nebo trávu. 

Výrobci sněžných pásových vozidel 
tyto stroje vyrábí například i  jako ha-
sičská vozidla do těžko přístupných te-
rénů, vojenská vozidla, stroje pro vy-
užití v  arktických podmínkách a  v po-

sledních letech i jako kvalitní stroje pro 
úpravu pláží. 

Manšestr, 
do něhož je škoda vjet
Za padesát let moderní existence sněž-
ných pásových vozidel doznaly potře-
by lyžařů a  v návaznosti jim sloužící 
technologie neskutečného pokroku. 
Kdybych měl srovnávat, co upravil ta-
kový stroj v šedesátých letech minulé-
ho století a dnes, rozdíly by dosahovaly 
až stovek procent – v upravované plo-
še, ve strmosti svahů, rychlosti a kvality 
úpravy. 

Jestliže kočička PistenBully PB 100 
upraví průměrně za hodinu 37 500 m2 
sjezdových tratí, tak 2x výkonnější stroj 
PistenBully PB 400 zvládne hodinově 
již úctyhodných 93 000 m2 a nejvýkon-
nější PistenBully PB 600 s  navijákem 
dokonce 96 000 m2, přitom těch nej-
strmějších svahů.

Každý lyžař se určitě setkal jak se 
strojem uhoblovanými plotnami beze 
stop po krásně načechraném manšest-
ru nebo s na sebe nenavazujícími pásy 
upravené tratě. Stejně jako s dokonale 
rovnou pistou s nadýchaným, hebkým, 
nádherným manšestrem, do kterého 
má člověk pocit, že je i škoda vjet. 

Noční sněžení 
a jiné naschvály
Celá devadesátá léta jsem byl zastán-
cem lyžování ve Francii, jenže dnes 
i  v těch největších střediscích některé 
sjezdovky programově denně neupra-
vují – před večerem šéf přidělené ob-
lasti vše objede na skútru a zadá, co se 
bude upravovat. V  posledních letech 

vyhrávají podle mého názoru v evropě 
italští pistéři, Švýcaři, kousek za nimi 
rakušané, kde ale jejich jinak proslu-
lý ordnung občas malinko zaskřípe. 
Nesmíme zapomínat ani na naše svahy. 
Musím říci, že kvalita úpravy sjezdo-
vých tratí v  Česku dnes patří k  evrop-
ské špici – do harrachova, Špindlu, ale 
i do řady dalších tuzemských areálů se 
mohou klidně někteří zahraniční přijet 
učit. A  jako bych to slyšel – ten chlap 
pěkně kecá, to když jsem byl onehdá 
tam a  tam, stála úprava za starou be-
lu. Možná. Za každého ruku do ohně 
nedám, ale nemohou za to vždy ani 
sami pistéři.

Nejlepší, nejhebčí a nejkrásnější man-
šestr se udělá na již mnohokrát prepa-
rovaném, tvrdém povrchu sjezdovky, 
na nějž napadne ještě před večerní 
úpravou nevysoký poprašek prašanu. 
To se ranní lyžař slastí z jízdy po takové 
sjezdovce doslova roztéká blahem. 

Ale pozor! Zkušený šéf střediska 
a  zkušený pistér vědí, že když je sjez-
dová trať večer upravena a  na tuto 
v  noci ztvrdlou, promrzlou pistu na-
padne vrstvička sněhu, upravovat se 
ráno již nemá!

Nezkušený lyžař sice ráno pyskuje, 
že se neupravovalo, že nevidí manšes-
tr, ale naopak zkušený lyžař chrochtá 
blahem a  ocení jízdu na „panenském 
sněhu“ na dokonale upraveném, 
pevném podkladu. hrozí také chyba 
nezkušených. Takový nezkušený pro-
vozovatel totiž do toho ještě ráno pro 
oko lyžaře se strojem vletí a  nadělá 
přitom víc škody než užitku. rotační 
fréza totiž rozbije již večer upravený 
a  ztvrdlý svah, který nemá šanci se 

spojit s  čerstvě napadaným sněhem. 
V  měkké vrstvě se naopak válí ledové 
koule a zmrazky – každý to určitě také 
zažil. A  to je chvíle, kdy lyžař naopak 
zapláče. To je chvíle, kdy to provozo-
vatel areálu i pistér opravdu podělali.

objektivně horší je to s úpravou hod-
ně mokrého sněhu, kdy se stroj, chtě 
nechtě, do vodou prosáklého sněhu 
boří, ve svahu se „zahrabává“, a  proto 
se občas lyžař ani na jarních italských 
sjezdovkách dokonale upraveného sva-
hu nedočká. Upravovat „sněhové bláto“ 
prostě nejde.

Velká soda je to také při velkém sně-
hovém přídělu. Ve všech alpských ze-
mích jsem zažil, že se den po ukrutném 
sněhovém přídělu prostě nelyžovalo, 
protože ho napadlo tolik, že to „stro-
je nebraly“. i  takhle moderní mašina 
se může v  takovém přídělu do hlubo-
ké prachové peřiny v kopci doslova „za-
hrabat“. A co dál? Nechají ji tam do ja-
ra? Nikoliv. Přijede stroj s navijákem, za-
přáhne ji na nějakou bezpečnou vzdá-
lenost a  ze sněhové pasti ji vytáhne. 
Když středisko stroj s navijákem nemá, 
postará se o vytažení jiný stroj, opět za 
pomoci ocelového lana. 

Jde takový stroj i  převrátit? 
Samozřejmě, že teoreticky ano, i  když 
jsem o tom za 25 let neslyšel, pominu-li 
chybu strojníka a nedávný pád staršího 
stroje pro přepravu osob a nákladu do 
potoka v rokytnici nad Jizerou. dnešní 
stroj je jednak dokonale konstruován 
i pro bezpečnou jízdu po těch nejprud-
ších svazích a potom pistéři procházejí 
tvrdým, každoročním drilem několika-
denního školení. 

A závěrem? Přeji vám i sobě co nejvíce 
toho nejkrásnějšího a  nejhedvábnější-
ho manšestru, o  kterém už navíc víte, 
jakou hromadou dobře odvedené prá-
ce teprve vzniká. 

P.S. oba díly článků o  sněžných pá-
sových vozidlech jsem zpracoval mj. 
s  laskavým poskytnutím odborných 
podkladů Pavlem lipenským, spoluma-
jitelem českého zastoupení Kässbohrer 
PistenBully. Zvláštní poděkování za 
odborné konzultace patří náčelníkovi 
harrachovských lanových drah a  špič-
kovému odborníkovi strojové úpravy 
sjezdových a  běžeckých tratí panu 
Milanu Gočovi.

Hurá na lyže
®

autobusem či autem ubyt. na libov. počet nocí od 298 Kč/noc
soutěžte o zájezd zdarma, nakupujte a plaťte on-line na

www.ckconti.czRaKousKo - ItálIe - NěmecKo - ŠvýcaRsKo - slovINsKo - slovINsKo - usa
2 dosp. + 2 děti ALL INCLUSIVE vč. skipasů od 14.700 Kč/týden
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souČasnou výroBní chlouBou Červených strojů kässBohrer 
jsou nejvýkonnější mašiny PistenBully PB 600.

noČní diskotékový cluB moritzino je na horském hřeBenu 
v alta Badii v dolomitech. hosté se naloží do sPeciálního 
sněžného vozidla, Bagáž, PříPadně lyže Pro noČní jízdu zPět 
naloží do sPeciální kovové „lodny“ a hurá za záBavou.


