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Bratislava 
2. 1. 2017 Bezpečná preprava lyžiarskeho výstroja 

 

Cestovať na lyžovačku autobusom je relax. Aby priaznivci 

zimných športov dorazili do cieľa v pohode, ich výstroj a 

batožiny musia byť uložené čo najbezpečnejšie. MAN 

ProfiDrive ponúka tipy pre cestovné kancelárie, vodičov a 

cestujúcich.  

Hajde na zjazdovky a za báječnou lyžovačkou: v mnohých regiónoch sa 

lyžiarska sezóna 2016/17 už začala. Stotisíce fanúšikov zimných športov 

vyrážajú do hôr a mnohí z nich cestujú autobusmi. Aby prišli do cieľa cesty 

bezpečne a v pohode, dopravné spoločnosti, najmä tie, ktoré ponúkajú 

služby pre lyžiarov, musia byť naozaj precízne pripravené. Veď v 

konečnom dôsledku ony zodpovedajú za náležité uloženia lyžiarskeho 

výstroja. „To znamená, že lyže, snowboardy, lyžiarske topánky a prilby 

treba v autokaroch prepravovať tak, aby ani pri odbočovaní alebo prudkom 

brzdení nikoho z cestujúcich neporanili,“ hovorí Rolf Lechner, inštruktor 

MAN ProfiDrive. 

Odborníci odporúčajú používať na prepravu lyží a snowboardov špeciálne 

boxy. Lyžiarske topánky, helmy, kufre a cestovné tašky by mali byť 

uložené v batožinovom priestore. Batožiny treba nakladať tak, aby lícovali 

a nemohli sa posúvať. Pretože medzera, hoci aj malá, môže mať za 

následok poškodenie batožiny alebo autobusu. Vhodné je tiež vymedziť 

maximálnu hmotnosť batožiny podobne ako v lietadlách. „Ťažké predmety 

by sa nikdy nemali dávať do odkladacích priestorov nad sedadlami – pri 

prudkom brzdení sa môžu zmeniť na nebezpečné projektily,“ varuje expert 

z MAN ProfiDrive. Ulička nie je rozumné využívať na transport batožín – 

musí ostať voľná ako úniková cesta pre prípad nebezpečia. „Ani príručná 

batožina, nápoje alebo športové náradie by sa tam nikdy nemali nechávať, 

keďže sa z nich náhle môže stať zdroj ohrozenia a riziko znamenajú aj 

predmety šmýkajúce sa uličkou,“ zdôrazňuje Rolf Lechner.  

Inštruktor MAN ProfiDrive a jeho kolegovia školia vodičov v bezpečnosti. 

Tréning profesionálov sa však zameriava aj na oblasti, ako je 

hospodárnosť prevádzky, predpisy a smernice a tiež všeobecné 

vedomosti o nových technológiách vo vozidlách. Spektrum ponuky zahŕňa 
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všetko: od teoretického vzdelávania na báze zákona o základnej 

kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov až po profesionálne a praktické 

školenia pre ešte bezpečnejšiu i hospodárnejšiu každodennú jazdu.  

 

Na snímkach: 

1 – Aby cestujúci prišli do cieľa cesty bezpečne a v pohode, dopravní 

operátori a vodiči – najmä tí, ktorí ponúkajú služby pre lyžiarov – musia 

byť naozaj precízne pripravení.  

2 – Na prepravu lyží a snowboardov sa odporúčajú špeciálne boxy pre 

autobusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


