Autobusy Iveco Crossway LE LINE pro
Dubrovník
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Chorvatský dopravce Libertas Dubrovnik pokračuje v úzké kooperaci s vedením města v obnově
svého vozového parku městských a příměstských autobusů. V loňském roce zařadil do provozu
celkem 14 nových městských autobusů, letos uvedl do provozu prvních sedm z 18 objednaných
autobusů Iveco Crossway LE LINE.
Dubrovník se měl stát před dvěma lety prvním městem v zemi červeno-bílé šachovnice, který zařadí
do provozu městské autobusy Solaris Urbino 12. Těch si Libertas Dubrovnik objednal 11 v roce 2019
a Solari Bus & Coach (člen skupiny CAF) vozidla skutečně dodal, nicméně dopravce je do provoz
odmítl převzít pro nesplnění požadavků technické specifikace. Spor vygradoval až k soudu, který se
postavil na stranu dubrovnického dopravce, takže Urbina do provozu nikdy nevyjela a vrátila se zpět
k výrobci. (V této souvislosti bychom rádi požádali čtenáře, kterým je znám další osud těchto vozidel,
o poskytnutí dané informace.)
Namísto jedenácti autobusů polské provenience pořídil Libertas Dubrovnik v loňském roce stejný
počet nových autobusů MAN Lion’s City, a to ještě v provedení staršího designu. Mimoto zakoupil i
tři článkové vozy Iveco Urbanway 18m, které ovšem byly vyrobeny již v roce 2019 a dopravce je
získal za výhodnějších finančních podmínek.
Kromě městské dopravy, která je v jednom z nejkrásnějších měst jaderského pobřeží zajišťována
na celkem 10 linkách (při započtení „podvariant“ bychom mohli hovořit o dvanácti linkách), má
dopravce Libertas Dubrovnik na starosti i obsluhu příměstských linek. Těch je celkem 17, z toho
sedm směřuje západně od města a deset do východní části. Pro omlazení flotily těchto linek zařadila
společnost v uplynulých týdnech několik autobusů značky Iveco. Samostatně byl pořízen jeden
midibus Iveco Daily, jenž však vedle příměstské dopravy může sloužit i na linkách městských. Větší

zastoupení má model Iveco Crossway LE LINE. Těch bylo objednáno ve výchozí 12m verzi celkem
18, přičemž prozatím bylo do provozu uvedeno 7 vozů. Jejich nákup vyšel na 10 570 840 kun, tj.
přibližně 4,94 mil. Kč za vůz.

Pohled do interiéru autobusu Iveco Crossway LE LINE pro Dubrovník. (foto: město Dubrovník)
Každý z nových vozů Crossway LE LINE pojme až 76 cestujících, z toho 44 sedících. Slavnostní
prezentace nových autobusů za účasti dodavatele autobusu, provozovatele i starosty města a dalších
politických reprezentantů Dubrovniku se konala dne 6. 8. 2022.
Na nákup autobusů, byť vybavených dieselových pohonem, se podařilo získat finanční podporu ze
strany EU, konkrétně v rámci programu „Konkurenceschopnost a soudržnost“, z nějž přitekla suma
odpovídající 85 % hodnoty zakázky. Doplňme, že smlouvy na pořízení autobusů byly slavnostně
podepsány dne 22. 11. 2021. Kromě zmíněných 18 low entry Crosswayů šlo i o kontrakt na dalších
osm městských autobusů z produkce MAN (z toho dva článkové). Celkem má dnes dopravce Libertas
Dubrovnik k dispozici cca 120 autobusů.
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