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Autobusy Lion´s City s prívesmi 

V nemeckom meste Konstanz (Kostnica, Bádensko-

Württembersko) majú dlhú tradíciu autobusové prívesy. Novú 

kapitolu v tomto flexibilnom riešení prepravnej kapacity podľa 

aktuálnej potreby otvoril tamojší dopravný podnik: do prevádzky 

zaradil štyri nové autobusy MAN Lion´s City a tri prívesy na 

prepravu osôb z produkcie firmy Hess. 

 

Už v roku 1954 jazdilo v Kostnici na linkách dlhých 24,6 km celkove 15 

autobusov a 7 autobusových prívesov. Medzičasom ich nahradili kĺbové 

modely, no teraz sa prívesy opäť vracajú na scénu. Mestský dopravný 

podnik v Kostnici (Stadtwerke Konstanz) si objednal 4 autobusy MAN Lion´s 

City ako ťažné vozidlá a k nim tri autobusové prívesy. Súpravy budú okrem 

iných príležitostí nasadené aj počas známej letnej nočnej slávnosti pri 

Bodamskom jazere.           

Rýchlu výmenu cestujúcich umožňuje troje dverí v autobuse a dvoje dverí v 

prívese, pričom obe vozidlá sú vybavené sklápacou rampou pre telesne 

hendikepovaných pasažierov. Nastupovanie/vystupovanie okrem toho 

uľahčuje aj funkcia „kneeling“, ktorú môže vodič ovládať pomocou tlačidlovej 

predvoľby. Autobusový „vlak“ pojme zhruba 190 cestujúcich. Informácie 

poskytujú TFT monitory v interiéri obidvoch vozidiel a duplexné telefónne 

zariadenie pre komunikáciu medzi pasažiermi a vodičom. V rámci rozšírenej 

zostavy prvkov bezpečnosti sú obidva interiéry monitorované kamerami, 

manévrovanie uľahčujú cúvacie kamery na autobuse aj na prívese a bočné 

kamery sledujú príves. O komfortné spájanie a rozpojovanie jazdnej súpravy 

sa stará automatická spojka prívesu. Autobus je poháňaný motorom MAN 

D20 Euro 6 s výkonom 265 kW (360 k).       

Ďalšou zvláštnosťou tejto zákazky je, že firma Stadtwerke Konstanz sa pri 

týchto nových prírastkoch vo svojom vozidlovom parku rozhodla pre úplne 

nový vnútorný dizajn, ku ktorému patrí špecifické čalúnenie sedadiel s logom 
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dopravného podniku a modifikovaný je i povrch podlahy. K pohode 

cestovania prispieva klimatizácia pracoviska vodiča i priestoru pre 

cestujúcich v autobuse a elektrické klimatizačné zariadenie v prívese.      

„Oblasť, v ktorej budú nové vozidlá nasadené, charakterizuje veľký nápor 

cestujúcich v prepravných špičkách, čo je predpoklad pre efektívne využitie 

súprav s prívesmi – možno flexibilne prispôsobovať kapacitu vozidiel,“ 

vysvetľuje Andreas Losert, vedúci predaja autobusov regiónu juhozápad v 

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. „Máme veľkú radosť, že Konstanz 

ako turisticky bohatá lokalita rozpoznala tieto výhody. Profitujú z toho jednak 

cestujúci, vďaka ponuke komfortnej dopravy a menšie je tiež zaťaženie 

životného prostredia emisiami.“       

  

Na snímkach: 

1 – Mestskú hromadnú dopravu v Kostnici posilnia štyri autobusy MAN Lion’s 

City ako ťahače a tri prívesy na prepravu osôb od výrobcu Hess.  

2 – Spoločnosť Stadtwerke Konstanz v prírastkoch vo vozidlovom parku 

nechala spraviť nový vnútorný dizajn.  

3 – Autobusové prívesy využívali v Kostnici už v 50. rokoch minulého 

storočia. Na obrázku je autobus s vlečkou pred radnicou vo Wollmatingene. 

(Zdroj: Mestský archív v Kostnici.) 
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MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


