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MAN pomáhal záchranárom v boji so živlom 
 
 

Zamestnanci, ktorých povodne priamo zasiahli, dostanú podporu. 

Počas záplav v Nemecku bolo v akcii 3000 vozidiel MAN. 

 

Záchranárom, ktorých tiež zasiahli povodne v Nemecku, MAN venoval 30 000 

eur prostredníctvom fondu „Pomoc záchranárom“ bavorskej krajinskej asociácie 

hasičských zborov LFV Bayern e.V. Spoločnosť MAN tak pomáha v oblasti, 

ktorá je úzko prepojená s jej vlastnými aktivitami a navyše ako líder na 

nemeckom trhu hasičských vozidiel má dlhé roky veľmi blízke vzťahy s hasičmi. 

 

Väčšina finančných zbierok sa, pochopiteľne, sústredí na ľudí postihnutých 

povodňami, ale často sa zabúda na množstvo záchranárov, ktorí neraz sami 

potrebujú pomoc. Je to tak napríklad aj v prípade hasičov v bavorských 

regiónoch Deggendorf a Passau. „Mnohí tu neúnavne bojovali proti vyčíňajúcej 

rieke, zatiaľ čo ich vlastné domy sa stali obeťami povodne,“ hovorí manažér 

Bavorského krajinského hasičského zboru Uwe Peetz a dodáva: „Som rád, že 

týmto našim kolegom môžeme teraz podať pomocnú ruku.“ 

 

Povodne priamo ohrozovali aj spoločnosť MAN. Fabrika divízie MAN Diesel & 

Turbo v Deggendorfe, ktorá stojí na brehu rieky Dunaj, sa zaplaveniu ubránila 

len zásluhou neúnavnej práce zamestnancov. Vďaka včasnej príprave a 

výnimočnej oddanosti pracovníkov ostala fabrika ostrovom uprostred potopy. 

Riaditeľ továrne Dr. Josef Drachs vyzdvihuje tímového ducha svojich ľudí: „Len 

vďaka príkladnej a neúnavnej snahe zamestnancov závodu v Deggendorfe sa 

nám napriek historicky vysokej hladine vody v Dunaji podarilo ochrániť výrobné 

haly a udržať ich v suchu.“ 

 

Zamestnancov, ktorých sa povodne týkali osobne a nemohli preto prísť do práce 

alebo museli odstraňovať škody spôsobené na ich domoch a majetku, firma 

ospravedlnila bez ďalšej byrokracie. Bez problémov sa udeľovali aj dovolenky, 

flexibilný pracovný čas alebo neplatené voľno. „Za to, že hrádze okolo 

výrobného závodu MAN Diesel & Turbo vydržali, vďačíme našim mimoriadne 

oddaným zamestnancom v Deggendorfe. Považujeme za povinnosť a 

zodpovednosť našej firmy pomôcť práve tým pracovníkov, ktorých povodne 
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zasiahli,“ zdôraznil Jochen Schumm, šéf oddelenia ľudských zdrojov spoločností 

MAN SE a MAN Truck & Bus. Zamestnancom postihnutým katastrofou poskytuje 

firma napríklad okamžitú finančnú pomoc vo výške až 1500 eur. Rada 

zamestnancov tiež vyzvala všetkých, čo pracujú v spoločnosti MAN, aby 

venovali finančnú čiastku do verejnej zbierky na podporu obetí povodní v 

Nemecku. 

 

Nielen zamestnanci spoločnosti MAN však pomáhali bojovať proti záplavám. 

Množstvo práce urobili vozidlá značky MAN: Nemecká federálna agentúra pre 

technickú pomoc THW aj nemecká armáda pri záchranných prácach používali 

vozidlá MAN s pohonom všetkých kolies, ktoré môžu dlhodobo pracovať vo vode 

s hĺbkou až do 1,2 metra. S ich pomocou spriechodňovali zaplavené cesty, 

odstraňovali tony trosiek a prevážali záchranárske tímy z miesta na miesto. 

Nemecký Bundeswehr používa ťažké trucky MAN TGA na poskytovanie 

zdravotníckej pomoci obyvateľom. THW zasa svojich záchranárov na miesto 

nasadenia prevážala vozidlami TGM 4x4 a pracovala bok po boku s hasičmi pri 

odčerpávaní vody z pivníc. Keď sa najťažšia časť likvidovania následkov živelnej 

pohromy skončí, nastúpia do práce špeciálne vozidlá, napríklad MAN TGS 

26.440, aby vyčistili kanály a aby sa život v mestách sa dostal do normálnych 

koľají. Celkovo je v nepretržitom nasadení približne 3000 vozidiel značky MAN: 

Od 30-ročných automobilov lokálnych hasičských zborov až po moderné 

špeciály pre hasičov, ktoré dokážu naložiť a previezť aj veľké záchranné člny 

THW.  

Na snímkach z Deggendorfu z 13. júna 2013 sú vozidlá MAN pri likvidovaní 

následkov katastrofálnej povodne. 

 

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 

 

Spoločnosť 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. 


