
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Strana 1/3 

 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňavská 24/A 

821 04 Bratislava 

 

V prípade potreby bližších in-

formácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička  

Michal.Jedlicka@man.eu 

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 
9. 7. 2014 

 
 

MAN Traction on Tour 

Stavebné vozidlá TGS sprevádzajú európsky truck trial 

 

V pieskovni pri moravskej obci Drnovice (okres Blansko) sa počas 

prvého júlového víkendu konalo 2. kolo ME trialu nákladných vozidiel. 

Šesťdielny truck-trialový šampionát, ktorý odštartoval začiatkom júna vo 

Francúzsku, sa po Českej republike zastaví ešte v Rakúsku a potom 

trikrát v Nemecku, pričom posledná súťaž je už začiatkom septembra. Sú 

to teda kompaktné, ale o to náročnejšie majstrovstvá Európy – vzhľadom 

na krátky čas, ktorý ostáva medzi jednotlivými kolami na prípravu 

vozidiel.  

 

O čom je truck trial? Pravidlá sú v podstate jednoduché: Súťažiaci 

absolvujú niekoľko sekcií, na ktorých musia prejsť vytýčenými bránkami 

určeným smerom. Za každú vynechanú bránku, no i za dotyk alebo 

zlomenie tyčky, rozhodcovia udeľujú trestné body. Posádka, ktorá 

nazbiera najmenej trestných bodov, vyhráva svoju kategóriu (vozidlá sú 

rozdelené podľa počtu náprav, rázvoru a rozchodu kolies, minimálna 

hmotnosť je 2,5 t).  

 

Súťaží sa na rôznom povrchu, takže každé podujatie je špecifické, 

využívajú sa lomy, ale i mäkké podložie. Bez ohľadu na terén ide o 

divácky atraktívnu disciplínu, kde na malom priestore prebieha veľké 

divadlo: Majstri volantu a ich navigátori na ľahkých i mohutných 

nákladiakoch (samozrejme, patrične modifikovaných), či prototypoch 

stavaných špeciálne na trial, dokážu zdolať na pohľad takmer 

nezdolateľné prírodné alebo i umelé prekážky. Tohtoročný seriál má však 

jednu atrakciu navyše. Na každom podujatí sa predstaví aj MAN Traction 

on Tour, karavána stavebných vozidiel MAN, ktoré si diváci s patričným 

vodičským oprávnením môžu vyskúšať na vyhradenej off-roadovej trati. 

V drnovickej pieskovni túto možnosť využili desiatky záujemcov, a tak 
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testovací MAN TGM 18.340 4x4 a TGS 28.480 6x4 spolu s inštruktormi 

boli po oba dni v plnej permanencii. 

  

V  Drnoviciach bolo čo obdivovať. Diváci mali možnosť vidieť v akcii aj 

majstrov Európy, posádku Marcel Schoch – Johnny Stumpp (D) a Marca 

Stegmaiera s navigátorom Janom Plieningerom, európskych 

vicemajstrov z roku 2013. Oba tímy štartujú na vozidlách MAN TGS, 

ktoré sú špeciálne upravené na jazdu v krajne ťažkom teréne. Napokon, 

fotografie jasne dokumentujú, čo dokážu... 

 

Na snímkach 

1, 2 a 3 –  Posádka Marc Stegmaier – Jan Plieninger (Nemecko), 

vicemajstri Európy 2013, na špeciále MAN TGS 33.480 6x6. 

4 – Stánok MAN v drnovickej pieskovni. 

5 – Riaditeľstvo súťaže má pojazdnú kanceláriu v návese, ktorý 

prepravuje na jednotlivé súťaže ťahač MAN. 

7 a 8 – Testovacie vozidlá MAN TGM 18.340 4x4 a TGS 28.480 6x4 

9, 10 – V najťažšej kategórii vyrážala dych svojimi kúskami dvojica 

Marcel Schoch – Johnny Stumpp (D) na vozidle MAN TGS 35.480 8x8 

BB. 

 

 

 

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 2013 obrat 15,7 miliárd 

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



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 3/3 

 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


