Do Vinnycje dorazí dalších 10 trolejbusů
VinLine
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Po 14 nových parciálních trolejbusech PTS-12 dodaných v letech 2019 až 2021 má do Vinnycje do
počátku příštího roku dorazit série dalších 10 trolejbusů, které by měly odpovídat témuž typu. Vozy
typu PTS-12 jsou ve Vinnycji označovány jako VinLine (psáno také ВинЛайн, což je v češtině
„VinLajn“) a jsou stejně jako v případě charkovských vozů PTS-12 dodávány Politechnoservisem
na bázi skříní běloruských autobusů MAZ-203. Zatímco však charkovské trolejbusy byly montovány
Politechnoservisem v letech 2020 až 2021 v Brovarech ležících východně od Kyjeva, vinnycké
trolejbusy jsou montovány v domácí (městské) vozovně.
První čtyři vozy VinLine spatřily světlo světa v roce 2019 a měly baterie umožňující samostatnou
jízdu vozidel do vzdálenosti 5 km. Další vůz dodaný v roce 2020 měl autonomní chod do téže
vzdálenosti, avšak po výměně baterií na přelomu let 2020 a 2021 mu byla tato vzdálenost
prodloužena až na 20 km. Druhý ze dvou roku 2020 dodaných vozů už nesl baterie umožňující jízdu
bez trolejového vedení do vzdálenosti až 20 km, stejně jako 8kusová série dodávaná loni.

Interiér trolejbusu. (foto: Vinnyc’ka transportna kompanija)
Díky příchodu parciálních trolejbusů mohlo město prodloužit některé trolejbusové linky do oblastí,
kam troleje nevedou, nicméně ke zlepšení situace s průměrným stářím vinnyckých trolejbusů téměř
nedošlo, neboť 14 vozidel PTS-12 znamenalo jen nepatrnou vzpruhu pro místní cca 160členný park
tvořený z velké části starými až přestárlými vozidly.
Vinnycja nicméně míní v obnově trolejbusů pokračovat, dne 20. ledna 2022 totiž vypsal městský
podnik „Vinnyc’ka transportna kompanija“ výběrové řízení na dodání 10 nízkopodlažních skříní
v očekáváné hodnotě 50 mil. UAH, což je asi 39 mil. Kč (cena za jednu skříň je tedy 3,9 mil. Kč).
Dodávky mají probíhat od poloviny dubna do prosince 2022. Politechnoservis jim pak dodá výzbroje a
další nezbytné komponenty a smontuje je s pomocí vinnyckého DP, který si v minulosti objednával
ještě některé další součásti sám (např. asynchronní motory). Očekávaná hodnota jednoho z 10
nových smontovaných trolejbusů bude v přepočtu asi 6,5 mil. Kč, což zhruba odpovídá ceně, za
kterou lze momentálně parciální trolejbusy na Ukrajině nakoupit od jiných dodavatelů.
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