V Sosnowci převzali 14 elektrobusů Solaris
Urbino
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Polský Sosnowiec (česky zastarale Sonsovec) převzal dne 2. 9. 2021 do provozu slavnostně 14
nových elektrobusů z produkce Solarisu. Vedle devíti sólo vozů bylo do provozu uvedeno také pět
článkových vozů Urbino 18 electric.
Solaris vyhrál v Sosnowci výběrové řízení na dodávku celkem 14 elektrobusů v červnu 2021, přičemž
vítězství měl značně usnadněné skutečností, že v soutěži byl jediným účastníkem. Elektrobusy včetně
nabíjecí infrastruktury nabídl za částku 46,323 mil. zlotých (včetně DPH), což bylo o zhruba 5 mil.
zlotých (30 mil. Kč) více, než dopravce očekával. Přesto na nabídku španělsko-polského výrobce kývl.
Ve flotile dopravce PKM Sosnowiec nejde o první elektrobusy od Solarisu, protože společnost si
pořídila již tři 12m elektrická Urbina v roce 2018. Nyní bylo navázáno dodávkou 14 elektrobusů,
z nichž první byl předán již v červnu letošního roku. Do konce srpna poté následovalo dalších 13
vozidel, takže dne 2. 9. 2021 se mohla konat slavnostní prezentace vozů. Všechny elektrobusy jsou
opatřeny jednoduchým žlutým lakováním s černými doplňky, které respektuje nové barvy
integrované dopravy ZTM v katovické aglomeraci.

Pohled na nové rychlonabíjecí stojany s elektrickými Urbiny. (foto: Městský úřad Sosnowiec)
Pro nabíjení elektrobusů budou sloužit tři nové rychlonabíjecí stanice (k nimž se budou elektrobusy
připojovat pomocí pantografu) a dále 8 nabíječek „pomalých“, jež budou umístěny v garážích.
Mimoto bude možné využívat už dříve vybudovanou nabíjecí infrastrukturu. 12m vůz Urbino electric
ve verzi pro Sosnowiec má pojmout 86 cestujících, článkový model 130. Elektrobusy jsou vybaveny
klimatizací salónu cestujících, kamerovým systémem (snímajícím mj. nabíjecí pantograf), USB
nabíječkami a dalšími dnes obvyklými prvky výbavy. Za nadstandard lze považovat například
možnost předehřevu vozidla či systém detekování alkoholu v dechu řidiče, který je umístěn
na stanovišti a který případně zabrání autobus nastartovat.
V červnu 2021 bylo vypsáno dalš výběrové řízení, v jehož rámci by mělo být městu Sosnowiec
přiděleno 8 autobusů (z toho 4 článkové). Soutěž je součástí většího balíku na dodávku 32
elektrobusů pro města v hornoslezské aglomeraci. Nabídky do ní podalo Volvo a opět Solaris.
Přestože výsledek soutěže prozatím nebyl vyhlášen, i kvůli výraznému cenovému rozdílu v nabídkách
je za favorita považován i tentokrát výrobce se zeleným jezevčíkem.
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