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Nemecká futbalová liga jazdí bezpečne s MAN  

MAN ProfiDrive školí vodičov klubových autokarov, aby ich dokázali 

ovládať maximálne spoľahlivo. 

 

V tejto sezóne nemeckej futbalovej Bundesligy bude až 13 klubov jazdiť na 

zápasy v autokaroch MAN a NEOPLAN. Mužstvá v nich absolvujú cca 60 000 

kilometrov ročne a vodiči musia zvládnuť naozaj veľkú záťaž: Náročné 

harmonogramy, dopravné zápchy, zmeny podmienok počas cesty a úzke vjazdy 

alebo výjazdy, ktoré si vyžadujú plné sústredenie. Aby svoj vzácny náklad 

bezpečne dopravili do cieľa, môžu sa teraz spoľahnúť nielen na najmodernejšie 

systémy aktívnej bezpečnosti, ale aj na skúsenosti z tréningu bezpečnej jazdy, 

ktorým prešli pod vedením expertov z tímu MAN ProfiDrive. 

 

Futbalové kluby FC Bayern Mníchov, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, 

Hannover 96, Werder Brémy a TSG 1899 Hoffenheim vyslali vodičov svojich 

klubových autokarov na kurz bezpečnej jazdy MAN ProfiDrive v centre ADAC v 

bavorskom Schlüsselfelde. Počas teoretickej časti školenia odborníci z MAN 

hovorili o fyzikálnych zákonitostiach jazdy a objasňovali, ako využívať rôzne 

asistenčné systémy. Teóriu potom ihneď preniesli do praxe. Na testovacej trati 

ADAC učili vodičov, ako udržať autobusy pod kontrolou aj v kritických situáciách: 

Vodné „steny“, múr z kociek nafúknutých vzduchom, prekážky, ktoré sa zrazu 

objavia – to všetko si vyžaduje rýchlu reakciu a adekvátny manéver. „Keď vodič 

svoje vozidlo dobre pozná a správne s ním zaobchádza aj v prípade 

nebezpečenstva, pomáha to predchádzať nehodám. A práve tieto zručnosti 

učíme na našich školeniach. Takže futbalové kluby sa môžu spoľahnúť, že budú 

cestovať nielen pohodlne, ale aj bezpečne,“ vysvetľuje Rolf Lechner, ktorý má v 

tíme MAN ProfiDrive na starosti medzinárodný tréning vodičov autokarov.  

 

Okrem bezpečnosti je jedným z kľúčových kritérií pre futbalové kluby komfortné 

cestovanie. Luxusne vybavené autobusy ponúkajú všetko, po čom môžu hráči 

túžiť. Okrem pohodlných kožených sedadiel s nastaviteľnými opierkami nôh je v 

autokaroch k dispozícii aj kuchynka a ploché obrazovky s DVD prehrávačmi, ale 

tiež vymoženosti, ako napríklad satelitná televízia alebo bezdrôtové pripojenie 

na internet. 
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


