Sumy mají čtyři nové Bogdany
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Lucký podnik DP «Avtoskladal’nyj zavod № 1» coby dceřiná společnost podniku «AT «AK «Bogdan
Motors», jenž je součástí mocné ukrajinské korporace Bogdan, dokončil dodávku čtyř nových
trolejbusů typu T701.17 pro město Sumy ležící na severovýchodní Ukrajině.
Jedná se v pořadí už o 13. až 16. trolejbus typu T701.17, který Sumy získaly. V roce 2015 totiž město
obdrželo prvních 12 vozů tohoto typu. Čtveřice nových trolejbusů dorazila do Sum mezi 29. červnem
a 1. červencem 2019. Cena jednoho vozu o kapacitě 105 osob, z toho 34 sedících, je 5,618 mil. UAH
(4,86 mil. Kč), odhadovaná cena přitom byla o cca 400 tisíc hřiven nižší. Do letošního tendru se
přihlásil ještě podnik ООО MAZtransservis, ten nicméně kvůli vyšší nabídnuté ceně neuspěl.
Neklimatizované, plně nízkopodlažní vozy jsou vybaveny nouzovým bateriovým pohonem pro
autonomní jízdu o délce půl kilometru.
Momentálně je v Sumách, které jiným druhem elektrické dopravy než trolejbusy nedisponují, 75
trolejbusů, z toho 11 mimo provoz. Pouhou zhruba třetinu vozového parku, 26 ks, možno označit za
zástupce moderních trolejbusů. Připomeňme, že za poslední přibližně dva roky přibyly do Sum dvě
čtyřvozové série nových vozů, první z nich tvořená vozy AKSM-321 od běloruského Belkommunmaše
dodanými přes prostředníka SP Janyks (rok výroby 2017) a druhá tvořená vozy Etalon T121.10
«Barvinok», které vyrábí Černihivs’kyj avtozavod patřící pod korporaci Etalon (rok výroby 2018).
K těmto osmi vozům se přidává právě 16 Bogdanů a nadto ještě 2 trolejbusy LAZ E183D1.
Další zhruba třetina parku je tvořená starými vozy z konce 80. let a z 90. let a zbytek pak vozy
z počátku tohoto století, především typu JUMZ T2 a ZiU-682G-016. Jak jsme informovali, bylo v plánu
pořídit díky úvěru od EBRD až 22 nových trolejbusů, tento plán, který se poprvé objevil již roku
2016, se ale dosud nepodařilo naplnit, a čtyři nové trolejbusy tedy přišly do Sum díky městským
prostředkům. Sumy míní i do dalších let do trolejbusů investovat.
Závěrem dodejme, že na počátku července 2019 začal Bogdan v Lucku vypravovat na zkušební jízdy i
první nové trolejbusy pro Charkov. Celkem má být do Charkova dodáno 57 vozů.
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