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Pásy Pro všechno

Když už chcete nějakou mašinu 
postavit na pásy, tak si musíte 
zodpovědět jednu zásadní otázku: 

co s tím?
Jestli máte odpověď jasnou a zní třeba: „Po-
třebuju jezdit i v zimě ve sněhu, protože to 
do jara nevydržím.“ Případně: „Nemůžu za-
vřít hotel na zimu, protože se nedostanu 
sněhem pro zásoby.“ Nebo taky: „Miluju pá-
sáky.“ Tak potom na nic nečekejte a  běžte 
pro ně. V případě tohohle sedmikila nebu-
dete mít s opásáním nejmenší problém, už 
při jeho koupi si můžete rovnou prostřed-
nictvím dealera přiobjednat pásy značky 
TJD, které jsme vyzkoušeli ve všemožných, 
a hodně drsných, podmínkách. 
Set pásů začíná mít smysl až od určitého výko-
nu stroje, protože se slabší mašinou to bude 

a gumy utáhnout. A když je na mašině posilo-
vač, jako v tomhle případě, tak s tím nemáte 
problémy ani vy, zatáčení je hračka i ve sněhu. 
Jezdili jsme po horách bez přestání celé dny 
a pořád ve dvou. Sedmistovka si s tím pora-

Na předchozích stránkách 
jste si přečetli o sedmistovce 
Arctic Cat. Ten samý stroj se 
o pár dní později změnil na 
pásáka a vyrazil dobývat vr-
choly Ukrajiny. 

jenom jedno velké trápení. Absolutní mini-
mum je pětistovka, ale čím víc, tím líp. Litro-
vý Thundercat je v  tomhle případě doslo-
va raketa na pásech, ale sedmistovka taky 
nemá nejmenší problém tu hromadu koleček 
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dila se ctí a  v  hlubokém sněhu ukázala, že 
přesně tady mají pásy opodstatnění. Může-
te sice celou zimu jezdit na gumách, ale když 
se jednou stane, že vám cestu přes noc za-
fouká sníh, tak se zastaví i čtyřkolka. S pásá-
kem jsme zdolali jak rozmlácenou asfaltku, 
tak zmrzlé polní i lesní cesty. Při teplotách ko-
lem nuly se našla příležitost projíždět i bah-
nem v  hlubokých kolejích a  nedalo nám to, 
abychom nevyzkoušeli zdolat na pásáku i le-
dovou řeku za nemalé pozornosti místních. 
Kanadské pásy TJD X-gen přežily všech-
no. Sedmikilu se na nich navíc zvýšila prů-
chodnost o pořádný kus. Pásák se nezasta-
vil před ničím a  tam, kde skončily čtyřkol-
ky, tam prorazil bílou masou cestu až na 
vrchol. Pravdou je, že maximálka je asi na 
polovině a  spotřeba stoupne, ale přidané 
vlastnosti to hravě vynahradí.
Když si mašinu připravíte na zimu komplet 
– přidáte ještě vyhřívání, bástry nebo ruká-
vy, tak můžete naprosto bez obav vyjet ve 
dvou na zimní dovolenou. Třeba na Ukrajině 
to pak bude velká romantika, protože na za-
sněžených hřebenech nepotkáte živáčka…
Bez montážní sady pořídíte sestavu čtyř 
pásů TJD X-gen za 89 900 Kč.

Text: Dan Pejzl
Foto: Dan Pejzl
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