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Za mého dětství, tedy v šedesátých le-
tech minulého století, byla úprava sjez-
dových tratí v tuzemsku takřka nezná-
mým pojmem. Vždyť i  lyžařský vlek 
byl v tehdejším bolševickém tuzemsku 
polozázrak a  lanová dráha zázrak na-
prostý! Důležitější byly pionýrské šát-
ky, plnění závěrů komunistických sjez-
dů, brigády socialistické práce a každo-
ročně rekordní sklizeň pšenice. A lyžo-
vání, ten buržoazní sport kapitalistické 
smetánky? Když se přeci jenom někte-
ří soudruzi chtěli po práci svézt na ly-
žích, tak si do kopce přeci vyšlápnou, 
ne? Mínili tehdy soudruzi z ÚV. 

Na zájezdech ROH (Revolučního od-
borového hnutí) se tak na našich ho-
rách bohužel i dělo. Lyžařské kluby se 
o své sjezdovky staraly povětšinou se-
šlapem svých četných členů. Byl to kru-
tý opruz. Ale kdo nešlapal, nejezdil. 

Někteří filutové na rovných strá-
ních zapřáhli do lana těžký válec, kte-
rým v  létě válcovali tenisové kurty, 
a  sjezdovky prostě válcovali. Nahoře 
byl navíjecí buben na ocelové lanko, 
elektromotor a „forichtung“ k úpravě 
sjezdovek byl připravený. Šlo to ale 
u pár lučních placů a na pár stech me-
trů kopečku.

Když se začaly vozit skvělé sněho-
vé skútry Buran ze soudružsky spřá-
teleného Sovětského svazu, snažily se 
lyžařské kluby a  nejrůznější nadšen-
ci sjezdovky upravovat těmito skút-
ry. Anebo těžké železné válce za skút-
ry tahat. Byl to samozřejmě také opruz, 
i  když mechanizovaný. Když už Buran 
tehdy jel, což byl samo o sobě malý zá-
zrak, tak neskutečně řval a čoudil, tak-
že jezdec mohl jít po jedné „upravova-
cí“ šichtě rovnou na léčení. Ale nebylo 
to jiskřivě jednoduché ani v zahraničí.

První stroje na úpravu tratí
Podobně jako náhoda při kropení vi-
nic v Kalifornii pomohla na svět zasně-
žovacím systémům, strojům na úpra-
vu sjezdových tratí pomohli jiní šiku-
lové. Nadšenec jménem Carl J. Eliason 
ze Sayneru ve Wisconsinu si již v  roce 
1927 nechal patentovat stroj pro jízdu 
po sněhu. Použil pro něj dřevěnou kos-
tru, některé díly z bicyklu, pár lyží, ně-
které součásti a motor ze staré fordky, 
legendárního Modelu-T. Tato legrácka 
byla sice funkční, ale s nedostatky dál 
nijak nevylepšovanými a neřešenými.

To ale již po světě běhal Joseph-
Armand Bombardier. Přišel na něj 

16. dubna 1907 v kanadském Valcourtu, 
malé osadě ležící poblíž města 
Sherbrooke. A sudičky mu přidaly do po-
stýlky schopnosti vynálezce, konstrukté-
ra a zakladatele dnes proslulé a obrovské 
firmy Bombardier. Jako patnáctiletý po-
stavil předchůdce sněžného skútru. Do 
pohybu ho uváděla vrtule, kterou pohá-
něl motor z vyřazené fordky. 

V roce 1930 postavil první pásové vo-
zidlo, jehož ovládání bylo řešeno přibrz-
ďováním jednoho nebo druhého pásu. 
Jak známo, Kanada = zima a sníh. A pro 
Armanda to byl ohromný, dosud ne-
obsazený obchodní potenciál. Proto již 
v  roce 1936 představuje svůj první vy-
nález – sněžné pásové vozidlo, před-
chůdce dnešních moderních strojů, kte-
ré nechává patentovat. Pásy byly pohá-
něny zadním ozubeným kolem a změ-
nu směru zajišťoval pohyb ližin vpředu. 
Vyrábí také sněžné skútry, zakládá firmu 
a kráčí od úspěchu k úspěchu.

V roce 1942 totiž začíná vyrábět v ně-
kolika modifikacích veleúspěšný mo-
del B12. Jenom v letech 1945 až 1951 
vyrobil a  prodal celkem 2 596 vozidel 
od autobusů až po stroje pro přepravní 
účely. Modifikace stroje B12 se vyrábě-
ly několik desetiletí!

Když v  roce 1964 Joseph-Armand 
Bombardier umírá, prodává se ročně 
již 8 200 skútrů proti 200 kusům při je-
jich uvedení na trh. Vynálezce se stal 
tak slavnou osobností, že byl dokon-
ce v  roce 2000 vyobrazen na poštov-
ní známce. A  z malé provinční firmy 
je dnes jeden z  největších světových 
koncernů vyrábějící nejenom skútry, 
sněžná pásová vozidla, ale i  lodě, lod-
ní motory, kolejová vozidla, a  dokon-
ce i letadla. Firma má kolem 60 tis. za-
městnanců a  disponuje obratem cca 
15 mld. USD.

Evropa spala?
Ne tak docela. Tak, jak se z lyžařské zá-
bavy bohatých stává v  Evropě maso-
vý sport, přizpůsobují se nově vznika-
jícímu odvětví horského byznysu i vý-
robci všech souvisejících technologií. 
V  šedesátých letech proto expandu-
je na prakticky všechny horské evrop-
ské trhy švýcarská firma Ratrac s první-
mi sněžnými pásovými stroji určenými 
výhradně pro úpravu sjezdových tra-
tí. Podle švédské, respektive švýcarské 
firmy Rolba se kupříkladu dodnes ří-
ká sněžná „rolba“, „rolbovat“ svah, příp. 
jede „ratrac“.

Ratrac měl jedinečnou, dnes již ni-
kde nevídanou, tvarovou charakte-
ristiku kupředu hodně vystrčeného 
„čumáku“, což bylo určující mimo ji-
né pro optimalizaci rovnováhy a  sta-
bility na svažitých terénech. Dnes 
jsou již podobné konstrukce technic-
ky překonány.

NENí LyžAřE, KTERý By NETOUžiL VyKROUžiT NA NEPOSKVRNěNéM, LiBO-
VéM RANNíM MANŠESTRU SVůJ PRVNí OBLOUK. JSOU TACí, KTEří KVůLi TOMU-
HLE SLASTNéMU ZážiTKU OCHOTNě VSTáVAJí K PRVNí LANOVCE, A DOKONCE 
ŠKEMRAJí, ABy JE OBSLUHA SVEZLA JEŠTě PřED ZAčáTKEM PROVOZNí DOBy. 
A JAK TO S MANŠESTREM ByLO DříVE A JE DNES?

Je libo manšestR?
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Abychom se nepletli. Rolba je slav-
ná švédská firma, která nejvíce pro-
slula stroji na úpravu ledových ploch. 
Ale Rolba byla i švýcarská firma vyrá-
bějící rolby od roku 1973. A právě fir-
ma Rolba byla výrobcem kdysi slav-
ného Ratracu.

Byly ale i jiní výrobci. Například již vý-
še zmíněný Bombardier, který své prv-
ní sněžné pásové vozidlo vyrobil již 
v roce 1930 a o hodně předběhl dobu. 
Byli to například Stahl, Turbotrac nebo 
finský Formatic, jehož konstruktér Kaj 
Carlson vyrobil první sněžné pásové 
vozidlo v roce 1957.

V Evropě jsou dnes však pouze tři 
známí a  exportující výrobci. V  roce 
1962, kdy vyrábí svůj první sněžný pá-
sový stroj, zakládá Ernst Prinoth stej-
nojmennou společnost. Tradiční vý-
robce lanových drah a jejich příslušen-
ství, italský Leitner, začíná s  výrobou 
sněžných vozidel v  roce 1970. A  je to 

právě on, kdo v  roce 2000 dokončuje 
sloučení s firmou Prinoth.

Jasnou jedničkou trhu evropského 
s výrazným exportním přesahem do ce-
lého světa je ale německý Kässbohrer 
a jeho dnes již slavné stroje PistenBully. 
Odhaduje se, že ovládá kolem 65 % ev-
ropského trhu se sněhovými pásovými 
vozidly. i  proto se mu v  roce 2008 da-
ří rozšířit rodinu PistenBully o  finskou 
značku Formatic. Stroje této značky vy-
bavuje především pro arktické trhy.

Historie Kässbohreru
Již v roce 1893 zakládá Karl Kässbohrer 
v Ulmu firmu Wagenfabrik Kässbohrer. 
Vyrábí přívěsy pro přepravu zboží, od 
roku 1922 premiérově na gumových 
kolech. Firmu později přebírají synové 
Karl junior a  Otto a  název se mění na 
Kässbohrer Fahrzeugwerke. Její výrob-
ní program zahrnuje výrobu návěsů, 
přívěsů, návěsů na přepravu automo-

bilů a  také proslulých autobusů Setra 
(ze slov selbsttragende Karroserie, sa-
monosná karoserie). V  roce 1969 se 
stává největším německým výrobcem 
těchto vozidel.

V roce 1969 začíná slavná éra sněž-
ných pásových vozidel PistenBully. 
Kolem roku 1990 má firma přes 9 000 
zaměstnanců. 

Bohužel v  roce 1993 se začíná au-
tomobilový kolos hroutit. Divize pře-
pravníků, návěsů a  přívěsů jsou pro-
dány firmě Kögel, Mercedes-Benz 
kupuje o  rok později divizi autobu-
sů a  autokarů a  samostatnou se sou-
časně stává i  divize speciálních vo-
zidel, tedy sněžných pásových vozi-
del PistenBully. Jmenuje se Kässbohrer 
Geländefahrzeug GmbH.

Stále sídlí v  Sendenu u  německého 
Ulmu, ale zejména aktivní exportní ex-
panzí výrobní prostory přestávají po-
stačovat. Proto se v letech 2001 až 2002 

buduje nový, supermoderní závod „na 
zelené louce“ v  Laupheimu. Velkorysá 
rozloha montážní haly činí 31 000 m2 
a dalších 6 200 m2 představuje sklad ná-
hradních dílů. Do prostor nového závo-
du se firma stěhuje v roce 2002.

Červená + úspěch = PistenBully
Sněžná pásová vozidla PistenBully ma-
jí od doby jejich vzniku v roce 1969 do-
dnes krásně červenou barvu. A úspěš-
ně červenou! 

Již první sněžné pásové vozidlo 
PistenBully PB 120 bylo ve vývoji těch-
to vozidel technicky revoluční, a  to ze-
jména hydrostatickým pohonem pro 
tehdy ještě problematický přenos síly. 
Revoluční tehdy bylo i  řízení volantem 
oproti tehdy většinou používaným „raj-
čákům“, tedy směrovým pákám. Změna 
řízení zajistila lepší manévrování stro-
je. A  významná byla i  změna těžiště. 
Model PB 120 měl hluboko umístěné 

Je libo manšestR?

Dvanáctimístný „sněžný autobus“ bombarDier b12 z roku 1951 měl ještě Dřevěnou 
karosérii

několik sněžných voziDel ratrac bylo Dovezeno za hlubokého socialismu i Do Čssr. 
tento stroj pro přepravu náklaDu a zavazaDel sloužil kupříklaDu na lesní bouDě
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prodáváme rolby, které toho 
hodně umí a dlouho vydržíposkytujeme servisní služby, poradíme 
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těžiště umožňující extrémnější výjezdy, 
ale třeba i  jízdu napříč sjezdovými tra-
těmi. Tyto zásadní změny byly základní 
platformou pro jejich budoucí trvalé vy-
lepšování a modernizaci. 

V roce 1971 vyhrává PistenBully ve 
francouzském Flaine nejvýznamnější 
srovnávací soutěž. i  tato skutečnost 
pomáhá tomuto stroji na OH. Velký ob-
chodní zlom v  prodejích PistenBully 
přichází následně po Xi. zimních OH 
v  roce 1972 v  japonském Sapporu. 
Výsledkem byl vznik samostatné divi-
ze výroby sněžných pásových vozidel 
v  tehdy ještě společné a  velké firmě 
Kässbohrer Fahrzeugwerke.

O 7 let později, v  roce 1976 při-
chází na svět modernizace v  podobě 
PistenBully PB 170 D. Tento povede-
ný, veleúspěšný stroj s  mnoha inova-
cemi patří dodnes k nejprodávanějším 
sériím stáje PistenBully. V  roce 1979 
je již registrován prodej 2 000 strojů 
PistenBully v 35 zemích světa.

V roce 1983 je vyvíjeno vozidlo 
Flexmobil pro universální použití 
a v roce 1984 začíná výroba PistenBully 
PB 200 DW, prvního stroje pro úpravu 
extrémních svahů. Celý jeho vtip spo-
čívá v tom, že hnací bubnové závity ja-
koby podpírají a  jistí stroj při jízdách 
jak vzhůru, tak dolů. Současně je před-
stavován stroj PistenBully PB 200  DW 
s  navijákem. To představuje klíčový 
milník pro celou branži.

Podobným milníkem je v  roce 1985 
představení stroje PistenBully PB 240 D. 
Druhá generační výměna byla stejně 
úspěšná jako ta se strojem PB 170 D.

A Kässbohrer Geländefahrzeug 
GmbH i  překvapuje. Když lze dělat 
manšestr na sněhu, proč ne na plážích? 
Rok 1991 je proto výrobním počátkem 
strojů na čištění pláží BeachTech 3000, 
který tak doplňuje již tak pestrou vý-
robní paletu speciálních strojů. S krás-
ným manšestrem je tak možné se od 

té doby potkat i  na některých plážích 
Evropy. Manšestrem písečným.

Osmdesátá léta minulého století za-
znamenala snad největší evoluci při 
výrobě speciálních pásových vozidel. 
Stroje jsou stále větší, modernější, ma-
jí širší pásy, modely jsou rozmanitější, 
stejně jako přídavné součásti a zařízení. 
S PistenBully PB 270 D s dieslovým mo-
torem o  výkonu 270 HP přichází nová 
generace silných strojů. Prodejně zcela 
nejúspěšnějším strojem na úpravu sjez-
dových tratí se stává s 2 500 prodanými 
kusy PistenBully PB 300, jehož nová ge-
nerace se začíná prodávat v roce 1996. 
i  tento prodejní úspěch pomáhá v  ro-
ce 1997 vyexpedovat z výrobního závo-
du jubilejní desetitisící kus. Tohoto roku 
vzniká také přelomový model s navijá-
kem pro úpravu těch nejstrmějších sva-
hů. Pásová vozidla Kässbohrer se prodá-
vají již v 52 zemích světa. 

V dalších patnácti letech jsou stro-
je PistenBully stále vylepšovány a mo-
dernizovány. Připomenout musím ješ-
tě rok 2007, kdy byl uveden na trh stroj 
PistenBully PB 600 Polar s drtivým vý-
konem 490 HP a  téměř pětimetro-
vou radlicí, umožňující přemisťování 
ohromných mas sněhu najednou.

V roce 2009 oslavila sněžná pásová 
vozidla PistenBully 40. výročí. Firma vy-
dává tiskovou zprávu, kde uvádí prodej 
už 17 000 strojů do 66 zemí celého svě-
ta. Moderní závod v Laupheimu je scho-
pen zkompletovat jeden stroj za 6 až 8 
dní podle náročnosti typu a stává se ne-
zpochybnitelnou světovou jedničkou. 

Jak to bylo u nás
Do listopadu 1989 se s  pořádným ran-
ním manšestrem na sjezdovce dalo po-
tkat pouze na pár místech. Dala by se 
spočítat na prstech jedné ruky. Dřevní 
doby úpravy našich sjezdovek byly hod-
ně komplikované. Komplikované tím, že 
za bolševika šly zahraniční technologie 

„ze Západu“, natož ty horské, nakupovat 
velmi obtížně. Musela se podat žádost 
na některou „pézetku“ (Podnik zahra-
ničního obchodu), ta musela požádat 
o  přidělení (zoufale nedostatkových) 
devizových prostředků, vše se muselo 
schválit na řadě míst, politicky posoudit 
a pak (možná) i dovézt.

Když dnešní nestor a vážená legen-
da horského byznysu Oldřich Udatný 
po neuvěřitelných eskapádách přive-
zl v  r. 1974 do Rokytnice nad Jizerou 
první červeňoučký stroj Kässbohrer 
PistenBully, byl z  toho mezi lyžaři ta-
kový poprask, že o  víkendech byla 
v Rokytnici fronta u vleků půl kilome-
tru dlouhá! Kdo by se tehdy nechtěl 
povozit na upravené sjezdovce, že?

Tělovýchovné jednoty pod čSTV, kte-
ré provozovaly lyžařská střediska, to 
měly o něco jednodušší. Správa výrob-
ních podniků čSTV měla totiž pod kříd-
ly výrobní závod v Třinci, který vyráběl 
česká pásová vozidla na úpravu sjez-
dových tratí i pro přepravu osob a ná-
kladu Lavina. Tehdy nejvýkonnější stroj 
Lavina 1400 byl na českých sjezdov-
kách považován téměř za zázrak. Měl 
také červenou barvu. Tím ale shoda se 
svým slavným kolegou končila.

Třinecký zázrak byl totiž hodně po-
ruchový. Největší slabinou byly kon-
covky tlakových hadic hydropoho-
nů čelní radlice a  hladícího křídla. Na 
ty „ze Západu“ nebyly devizy a  „ty 
z  Východu“ se jako tlakové mnohdy 
jen tvářily… Ale na tehdejší Lavině by-
lo poruchové skoro všechno.

O tuzemskou výrobu se snažili sou-
druzi i  v Dubnici nad Váhom. říkali 
si, když tady můžeme vyrábět tanky 
a  houfnice, proč ne i  sněžná pásová 
vozidla. Tak přišel na světlo světa žlu-
tý stroj Mulda. Vyrobilo se jich pár ku-
sů a  víc se do těchto strojů namlátilo 
kladivem, než s nimi najezdilo. Kde asi 
soudruzi udělali chybu?

Prvními sněžnými pásovými stroji 
dovezenými do čSSR byly stroje Ratrac 
od švýcarské firmy Rolba. To se podaři-
lo v šedesátých letech politického „tá-
ní“, které bohužel v roce 1968 zmrazila 
na dalších 21 let ruská okupace.

Nejlépe na tom byly v  té nelehké 
době areály čSTV. Na Ústřední správě 
tělovýchovných zařízení čSTV (ÚSTZ 
čSTV) bylo oddělení, kde seděl člo-
věk, a ten se celý rok nestaral o nic ji-
ného, než jak někde zařídit uvolnění 
devizových prostředků na nákup čer-
veňoučkých, supermoderních strojů 
PistenBully. Jeho jméno říkat radě-
ji nebudu, byl to jinak fajn chlap, ale 
měl v ruce dynamit. Když se totiž de-
vizy sehnaly a  dovoz strojů soudru-
zi všech možných stupňů, podstup-
ňů, kontrášů a  tajných schválili, jelo 
se do tehdejšího Západního Německa 
na služebku. A to již samo o sobě by-
la ohromná atrakce – senzace. Být na 
soupisce již této služebky bylo úúú-
žasné! Kdo se tehdy dostal na Západ, 
navíc služebně, byl ve svém okolí po-
važován za poloboha. Co PistenBully 
a  ranní manšestr na sjezdovkách, ale 
džíny, šmuky a parfémy, to bylo něco 
i pro tělovýchovné soudruhy!

Stejně „třaskavé“ bývalo vypracová-
ní pořadníku na přidělení těchto stro-
jů. Mnohdy zasáhl výše postavený sou-
druh, a pořadník se měnil. Kdo se dostal 
pod čáru a o stroj přišel, ten samozřej-
mě pěnil. Zašel však za ještě výše posta-
veným soudruhem, známým známého, 
co také lyžoval a  pořadník zase doznal 
změn. Kdo měl největší „stranickou“ ne-
bo „čSTV“ tlačenku, vyhrál.Tak takhle 
těžce se v  prvopočátcích rodily krásné, 
neporušené brázdičky sněhového man-
šestru. Dnes pro každého ranní samo-
zřejmost, dříve skoro detektivka.

V příštím dílu můžeme od prehisto-
rie, historie a s tím u nás spojené poli-
tiky přejít k jednotlivým typům, tajům 
a specialitám současných sněžných pá-
sových vozidel. 

Co je to HP:
Koňská síla (značka hp nebo HP, z an-
glického horsepower) je starší fyzikál-
ní jednotka výkonu, původně zavede-
ná Jamesem Wattem. i když je dnes vy-
tlačena jednotkou Si Watt, stále se po-
užívá pro označení výkonu automobi-
lových a motocyklových motorů. V češ-
tině se používala také česká zkrat-
ka k (kůň), někdy nesprávně i ks (koň-
ská síla). Někdy se vyskytuje i německá 
zkratka PS (Pferdestärke).

Zjednodušeně řečeno, česká koňská 
síla, zkráceně kůň, je rovna přesně 
735,49875 W.

zdroj: Wikipedia
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