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LKT na pásoch

dových kolies umožňovali zdolávať terénne pre-
kážky do výšky 300 mm. Prenos hnacej sily na pás 
s gumotextovými popruhmi sa zabezpečoval cez 
ozubený pohon.

Stroj mal jednomiestnu kabínu s dvoma dvera-
mi, ktorú bolo možné hydraulicky sklopiť 
do pravej strany. Zaujímavosťou bola inštalácia 
otočného pracoviska vodiča spolu so sedadlom, 
prístrojovým panelom, volantom a ovládačmi 
na pravej strane. Pásové vozidlo sa ovládalo po-
mocou volantu „leteckého typu“, t.j. otvoreného 
v hornej časti s amplitúdou výkyvu 45 stupňov 
na obe strany. Jeho vychyľovaním sa plynule menil 
polomer zatáčania, a to nezávisle na rýchlosti 
jazdy, od priameho smeru až po otáčanie okolo 
stredu vozidla.

Druhý prototyp pásového traktora LPT 35 už vy-
robili priamo v Trstenej v roku 1994. Stroj mal ná-
sledne absolvovať homologačné skúšky a ďalšie V Martine vzniklo v polovici osemdesiatych rokov 

niekoľko grafických a koncepčných štúdií malých 
lesných pásových strojov, ich vývoj však ďalej nepo-
kračoval a podľa dostupných informácií neboli 
postavené ani žiadne funkčné vzory či prototypy. 
Hlavným dôvodom bola maximálna vyťaženosť 
konštruktérov úseku vývoja lesných strojov ZŤS 
VVÚ Martin, ktorí v tom období finišovali s vývojom 
nových generácií lesných kolesových ťahačov LKT 
90 a LKT 160 a súčasne pracovali na modernizáci-
ách v tej dobe vyrábaných strojov LKT 81 a LKT 
120. Prvý prototyp lesného pásového traktora 
s označením LPT 35 preto vznikol až na prelome 
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. 

Išlo o náš prvý lesný stroj svojho druhu, určený 
do oblastí, ktoré vyžadovali obzvlášť šetrný zásah 
do lesného prostredia a pre prácu v špecifických 
a mimoriadne ťažkých terénnych podmienkach. 
Uplatnenie mal nájsť tiež pri príprave pôdy pri za-
lesňovaní, pri obnove a pri skultivovaní lesných 
porastov, pri orbe a príprave pôdy. Počítalo sa 
však i s jeho využitím pri údržbe lesných ciest, 
odhrňovaní a frézovaní snehu, rozhŕňaní materiá-
lu radlicou, profilovaní ciest zrovnávačom, ich 
hutnení vibračným valcom. Predpokladalo sa po-

užitie širokej škály prídavných zariadení, preto 
výbava traktora obsahovala i trojbodový záves 
s vývodovým hriadeľom určeným k pripojeniu 
štandardizovaného poľnohospodárského náradia 
a tiež ťažné zariadenie pre jedno alebo dvojnápra-
vový príves s brzdovým systémom. 

Prototyp pásového traktora LPT 35 poháňal li-
cenčný motor Lombardini s výkonom 35 kW, ktoré-
ho výroba sa v tom čase v rámci programu konverzie 
zbrojárskej výroby rozbiehala v základnom závode 
ZŤS Martin. Alternatívne sa uvažovalo i s montážou 
silnejšieho motoru Lombardini 43 kW, resp. 
motoru Perkins s výkonom 42 kW. Pohonnú jed-
notku ďalej tvorila hydrostatická prevodovka, 
umožňujúca plynulú zmenu rýchlosti jazdy 
a takzvané hydrokolesá s hydromotorom, 
umiestnené na každom páse. Súčasťou hydroko-
lies boli i bubnové brzdy, určené pre prevádzkové 
i parkovacie brzdenie. Vahadlové nápravy pojaz-

Históriu a súčasnosť značky LKT predstavujú predovšetkým kolesové ťahače. V druhej polovici 
osemdesiatych rokov sa však v útvare vývoja lesnej techniky vtedajšieho Výskumno-vývojové-
ho ústavu ZŤS v Martine spoločne s výrobným závodom ZŤS (LKT) v Trstenej začali zaoberať 
myšlienkou vyvinúť malý lesný pásový traktor, určený do tzv. prebierkovej ťažby dreva. 
V deväťdesiatych rokoch následne vznikli i ďalšie zaujímavé prototypy malých lesných  
strojov v iných bývalých závodoch v tej dobe už rozpadnutého kombinátu ZŤS.

Prvý prototyp lesného pásového traktora LPT 35 postavili vo 
Výskumno-vývojovom ústave ZŤS VVÚ v Martine.

Vývoj LPV 20 realizoval opäť ZŤS VVÚ Martin, overovaciu sériu vyrobili v Trstenej v roku 1982. Produkcia následne pokračovala v kooperácii 
s neďalekým sesterským závodom ZŤS v Námestove.
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prevádzkové testy. V tom období však bol pôvodný 
kombinát ZŤS definitívne rozpadnutý a výrobný zá-
vod v Trstenej, podobne ako ďalšie bývalé továrne 
ZŤS, zápasil so stratou tradičných trhov a s výraz-
ným poklesom produkcie. Na finančne náročné 
dokončenie vývoja a skúšok sa preto v tom čase už 
nedostávalo. Odberateľom naviac začali v tom ob-
dobí z Trstenej dodávať nový malý leso-pestovateľ-
ský traktor LPKT 40, ktorý v mnohých smeroch 
konštrukčne zložitejšiemu a drahšiemu pásovému 
stroju LPT 35 konkuroval. Projekt výroby prvého 
lesného pásového traktora bol preto zastavený 
a k jeho realizácii už následne nedošlo. Osud 
dvoch vyrobených prototypov LPT 35 sa žiaľ 
nepodarilo dohľadať a značka LKT sa i následne 
špecializovala len na produkciu kolesovej techniky.

Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokov v Martine vyvinuli i ľahký, ručne vedený pá-

Druhý prototyp vznikol už priamo vo výrobnom závode ZŤS TEES Trstená. Na fotografii je dobový prospekt z prvej polovice deväťdesiatych rokov.

Samohybný navijak SAN 20 dostal neskôr označenie LPV 20. Pohon 
tohto malého lesného pásového stroja zabezpečoval motocyklový 
motor ČZ 250. 

Lesný pásový vyťahovač LPV 20 počas prezentácie na výstave v Nitre.
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sový lesný stroj, ktorý dostal najskôr označenie 
SAN 20, čiže „samohybný navijak“. Neskôr niesol 
obchodné označenie LPV 20, odvodené od skratky 
„lesný pásový vyťahovač“. Toto zaujímavé zariade-
nie však lesníci skôr označovali ako „železný kôň“, 
pretože bol primárne určený na vyťahovanie a pri-
bližovanie menších stromov z porastu neprístupné-
ho pre iné mechanizmy. Uplatnenie našiel tiež 
v oblastiach, kde bolo nasadenie ťažkej techniky 
z dôvodu zásahu do porastu nežiadúce. 

Hnací agregát stroja tvoril bežný motocyklový 
motor ČZ 250 s výkonom 9,56 kW s mechanic-
kou štvorstupňovou prevodovkou, ktorý poháňal 
bubon navijaka a tiež reťazové pásy pohonu 
vlastného stroja. Navijak s lanom dlhým 80 m 
dosahoval ťažnú silu 20 kN, celková hmotnosť 
stroja bola zhruba 200 kg a maximálna rýchlosť 
pojazdu 7 km/hod. 

Sériová produkcia lesného pásového vyťahovača 
LPV 20 sa začala v roku 1982. Vo vtedajšiom závo-
de ZŤS Trstená vyrobili overovaciu sériou asi dvad-
siatich strojov. V Trstenej však boli v tom čase plne 
vyťažení zavádzaním výroby modernizovaného trak-
tora LKT 81 a presunom montáže väčších typov LKT 
120 zo základného závodu ZŤS v Martine na Oravu. 
V produkcii najmenšieho lesného stroja LPV 20 
preto kooperačne pokračoval neďaleký sesterský 
závod ZŤS v Námestove, ktorý bol v tom období 
taktiež súčasťou národného podniku ZŤS Martin. 
Výrobný program továrne ZŤS v Námestove tvorili 
hlavne plechové a zvárané komponenty, určené 
čiastočne i pre LKT, ale hlavne pre montáž trakto-
rov Zetor URII v ZŤS Martin a v poľskom podniku 
URSUS (šlo napríklad o závesné zariadenia, nádr-
že, výfuky, spodné diely kabín a iné karosárske 
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Vo firme Design v priemysle, ktorá sídli v Martine, vznikla štúdia 
malého lesného pásového vozidla NORIK.

Vo výskumno-vývojovom ústave ZŤS v Martine vzniklo niekoľko ďalších zaujímavých štúdií lesných pásových strojov. Napríklad návrh malého 
lesného ťahača ZŤS MLT 40 od Klaudiusa Koscelníka z roku 1985.

Návrh malého lesného ťahača ZŤS MRAVEC 40 od rovnakého autora.

dielce) a ďalšie komponenty pre mobilnú civilnú 
a vojenskú techniku skupiny ZŤS. Stroj LPV 20 sa 
tak stal v podstate prvým finálnym produktom 
strojární ZŤS v Námestove. Výroba LPV 20 sa tam 
udržala zhruba do polovice osemdesiatych ro-
koch. Bývalé strojárne ZŤS v Námestove dnes 
nesú označenie HERN a pokračujú vo výrobe kom-

ponentov a montážnych celkov pre niekoľkých re-
nomovaných svetových výrobcov traktorov a dal-
ších poľnohospodárskych či stavebných strojov.

O výrobu pásových univerzálných vozidiel, ktoré 
by bolo možné použiť v lesnom hospodárstve sa 
v devaťdesiatych rokoch pokúšali i ďalšie nástup-
nícke firmy z bývalého kombinátu ZŤS. V bývalom 

Výskumno-vývojovom ústave ZŤS vo Zvolene, ktorý 
bol neskôr premenovaný na WUSAM vznikol stred-
ný pásový nosič SPN-40, koncipovaný ako univer-
zálny nosič pracovných zariadení. Verzia určená 
pre lesné podniky bola vybavená prednou radlicou 
a sklopným štítom s navijákom umiestneným v zad-
nej časti pásového vozidla. Stroj poháňal motor 
Perkins s výkonom 47 kW (alternatívne 58 kW) 
v kombinácii s hydrostatickými prevodmi značky 
Sauer. Podvozok mohla tvoriť dvojica gumových 
pásov určených pre letnú prevádzku, resp. kovové 
pásy pre zimnú. Kabína bola dvojmiestna, pružne 
uložená a sklopná. Vo Zvolene vyrobili prototyp 
stroja SPN-40, ktorý bol následne podrobený 
funkčným skúškam. Sériová výroba sa mala roz-
behnúť v neďalekom bývalom závode ZŤS Hliník 
nad Hronom, premenovanom na Pohronské 
strojárne, ktorý sa dovtedy špecializoval na výro-
bu banských lokomotív, ale napríklad i kabín les-
ných traktorov LKT 120 a do materského podniku 
v Martine dodával tiež bloky veľkoobjemových naf-
tových motorov, zadné závesy pre traktory Zetor 
URII či prídavné zariadenia pre ženijné tanky. 
Po osamostatnení rozšírili v Hliníku nad Hronom 
program i o produkciu poľnohospodárskych stro-
jov určených na spracovanie pôdy a snažili sa 
do sériovej výroby zaviesť i dva typy pásových ťaha-
čov. Tento zámer však nakoniec nebol realizovaný.

Posledným zaujímavým strojom, ktorý by bolo 
možné v tejto súvislosti spomenúť je malý lesný pri-
bližovací stroj MKT 6x6, vyvíjaný spoločnosťou 
Vlkanovské strojárne a Lesníckou fakultou Tech-
nickej univerzity vo Zvolene. Strojárne vo Vlka-
novej fungovali do roku 1990 ako pobočný závod 
ZŤS, špecializovaný na výrobu prevodov, náhonov 
hydraulických čerpadiel pre LKT 80/81/90, pred-
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Stredný pásový nosič SPN-40 vyvíjali vo Výskumno-vývojovom ústave ZŤS (neskôr WUSAM) vo Zvolene. Výroba sa mala rozbehnúť v bývalom 
závode ZŤS v Hliníku nad Hronom premenovanom na Pohronské strojárne.

Malý lesný približovací stroj MKT 6x6 vyvinula Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s Vlkanovskými strojárňami (bývalé ZŤS Vlkanová). Na zdvojenú zadnú nápravu bolo možné namontovať gumový 
pás. Sériová výroba ani tohoto stroja sa nakoniec nerozbehla.

ných traktorových poháňaných náprav a ďalších 
komponentov mobilných stavebných a poľnohospo-
dárskych strojov. V nových trhových podmienkach sa 
snažili rozšíriť program i o ďalšie typy prevodových 
mechanizmov a náprav, a tiež o finálny produkt 
v podobe malého lesného transportéra, určeného 
na približovanie dreva z menších ťažieb. Vo Zvolene 
a Vlkanovej vyrobili v devaťdesiatych rokoch prototy-
py tohoto zaujímavého vozidla s kĺbovým trojnápra-
vovým podvozkom, ktorý poháňal motor s výkonom 
11,7 kW. V prednej časti bola umiestnená hnacia 
jednotka s jednoducho zariadeným pracoviskom vo-
diča. Stroj štandardne disponoval pohonom všetkých 
šiestich kolies, pričom na zdvojenú zadnú nápravu 
bolo možné namontovať gumový pás. MKT 6x6 
umožňoval navážať drevo v dĺžkach 1 až 4 metre 
uložené medzi klanicami s meniteľnou vzdialenos-
ťou. Nakladanie sa uskutočňovalo ručne, prípadne 
pomocou ľahkej hydraulickej ruky. Užitočná hmot-
nosť vozidla dosahovala 1250 kg, za smenu bolo 
údajne možné prepraviť 12 až 20 m3 dreva. Ani séri-
ová výroba tohoto stroja sa nerozbehla. Na tradíciu 
strojárskej výroby vo Vlkanovej však dnes nadväzuje 
firma STETEX, ktorá pokračuje v dodávkách náhrad-
ných dielov a tiež napríklad prestavbách a v malosé-
riovej produkcii robustných predných poháňaných 
náprav, určených pre pôvodné traktory Zetor URI 
a URII, vrátane ich lesníckých modifikácií.

Juraj Šuhaj, Jozef Baláž
Fotografie: archív autorov
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