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Všech 32 jihlavských trolejbusů je od prosince 
2011 bezbariérových. Od května 2012 to bude pla-
tit i pro tři desítky autobusů, posledních šest z nich 
ještě má schody. Jihlava je tak v celorepublikovém 
porovnání na špici vybavenosti městské hromadné 
dopravy. 

„Na pořízení nízkopodlažních vozidel navazuje 
radnice postupnými bezbariérovými úpravami zastá-
vek, ale také budováním bezbariérových tras a dalších 
koridorů pro pěší a bezmotorovou dopravu,“ doplnil 
informaci primátor Jaroslav Vymazal. 

Bezbariérová vozidla nejen že usnadňují cesto-
vání tělesně postiženým osobám nebo cestujícím 
s kočárkem. Pro sluchově hendikepované slouží 
obrazový informační systém ve vozidlech, zrako-
vě postižení dostávají zvukové informace o za-
stávkách nejen ve vozech, ale i na zastávkách, kde 
mohou stiskem bezdrátového tlačítka „rozmluvit“ 
přijíždějící bezbariérové vozidlo MHD, které ohlá-
sí linku a směr, kterým jede. 

Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) zásad-
ním způsobem obnovuje vozový park mimo jiné 
díky vytrvalé a úspěšné snaze o čerpání různých 
dotací. Za posledních několik let získal na moder-
nizaci dopravy v Jihlavě na 300 milionů korun. 

Vozidla DPMJ ročně najezdí 25 milionů kilo-
metrů a převezou 15 milionů cestujících. Podnik 
hospodaří s rozpočtem cca 120 milionů korun, za-
městnává 180 osob.  -lm-

Všechny trolejbusy už jsou bezbariérové

JIHLAVA myslí na hendikepované občany. Všechny trolejbusy jsou již bezbariérové, část autobusů bude ještě 
upravena v roce 2012. Foto: archiv MMJ

Po Jihlavě se množí případy nesprávného počí-
nání chodců, bruslařů, cyklistů i motoristů zejmé-
na na místech, kde se vzájemně potkávají. Město 
proto reaguje připomenutím povinností.

Přejezd není přechod 
Zimní období je většinou vhodné k jiné aktivi-

tě než cyklistice, ale i v zimě se chodí pěšky a je 
potřeba přecházet silnice. V souvislosti se změna-
mi zákonů a předpisů, které se zabývají provozem 
na pozemních komunikacích, je vhodné vysvětlit, 
co znamenají a jak správně užívat nové, netradiční 
opatření při přecházení silnice. Chodci a cyklisté 
se mohou přes komunikaci dostat několika způ-
soby. 

Přechod pro chodce 
 CHODCI: Při přecházení bez 

světelné signalizace máte před ostat-
ními vozidly s výjimkou tramvají 
přednost, nevstupujte však do vozov-
ky bezprostředně před blížícím se vo-
zidlem. Pokud funguje světelná signa-
lizace, vstupujte do vozovky pouze na 

zelenou. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným 
provozem, přechod pro chodce, místo pro pře-
cházení vozovky, nadchod nebo podchod, musíte 
přecházet jen na těchto místech. Mimo přechod 
pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen 
kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se mu-
síte přesvědčit, zdali můžete vozovku přejít, aniž 
byste ohrozili sebe i ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Chodec smí přechá-
zet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost 
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí 
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlos-
ti jízdy. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro 
chodce nebo na vozovku bezprostředně před blí-
žícím se vozidlem.

 BRUSLAŘI: Můžete se 
zde pohybovat při dodržování 
zásad platných pro chodce.

 CYKLISTÉ: Přechod 
pro chodce smějí používat jen 
chodci či bruslaři, jízda na jízd-
ním kole je zakázána. Do vo-
zovky tedy můžete vstoupit ja-
ko chodec a přechod překonat 
vedením kola.

 MOTORISTÉ: Před pře-
chodem pro chodce jeďte se zvý-
šenou opatrností a ohleduplně. 
U nesignalizovaného přechodu 
umožněte chodcům překonat ko-

munikaci, pokud se chystají vstoupit do vozovky 
nebo již přecházejí, nesmíte je ohrozit ani omezit. 
To platí také u signalizovaného přechodu při od-
bočování v křižovatce se zapnutou signalizací (s 
výjimkou směrového levého odbočení).

Přejezd pro cyklisty ≠ přechod pro chodce
 CHODCI: Nesmíte se zde pohy-

bovat, pokud to není nezbytně nutné 
při obcházení či v jiných odůvodně-
ných případech. Nesmíte přitom cyk-
listu ohrozit.

 BRUSLAŘI: Můžete se zde 
pohybovat při dodržování zásad 
platných pro cyklisty.

 CYKLISTÉ: Přejezd bez 
světelné signalizace vám pou-
ze umožňuje příčně přejet 
přes komunikaci, ale musíte 
na něm dávat přednost všem 
vozidlům, která se po ní pohy-
bují. Před vjezdem do vozovky 

proto zpomalte tak, abyste se bezpečně ujistili, 
že nikoho neohrozíte. V případě nutnosti zastav-
te a počkejte. Na obousměrném přejezdu se po-
hybujte vpravo. Přejezd se světelnou signalizací 

vám umožňuje vjet do vozovky pouze na zelený 
signál „Volno“ při zapnuté světelné signalizaci. 
Za této situace sice máte přednost v jízdě, ale po-
hybujte se přitom přiměřenou rychlostí, aby vás 
odbočující motoristé mohli včas zaregistrovat. 
Pokud během jízdy po přejezdu padne červená, 
pokračujte dále až na jeho konec ke světelnému 
návěstidlu. Je-li uprostřed přejezdu dělicí ostrů-
vek bez návěstidla a jedete příliš pomalu, raději 
zde zastavte a počkejte na další zelenou. Při vy-
pnuté signalizaci platí pravidla pro přejezd bez 
signalizace.

 MOTORISTÉ: Před přejez-
dem pro cyklisty jeďte se zvýše-
nou opatrností a ohleduplně. Při 
odbočování k přejezdu s funkční 
světelnou signalizací dáváte cyk-

listům na přejezdu přednost v jízdě. V ostatních 
případech nesmíte cyklisty ohrozit. Pokud se te-
dy blížíte k nesignalizovanému přejezdu s cyk-
listou, můžete mu ohleduplnou jízdou umožnit 
snadné překonání komunikace. Na přejezdu s 
vozidlem nesmíte zastavit a stát, ani couvat nebo 
otáčet.

Místo pro přecházení 
Místa na přecházení nejsou označená a chod-

ci, bruslaři ani cyklisté na nich nemají přednost 
před automobily (řidiči vás tedy pustit nemusí, 
záleží to čistě na jednotlivci). 

Místa pro přecházení jsou stavebně upravené 
úseky místní komunikace, které usnadňují pře-
cházení chodců přes komunikaci, mívají podobu 
ostrůvku nebo bezbariérového sníženého okraje 
chodníku. 

Místa pro přecházení vytvářejí pro chodce čas-
tější možnost přechodu přes komunikaci, nena-
hrazují ale přechody pro chodce. 

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provo-
zem, přechod pro chodce, místo pro přecházení 
vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený do-
pravní značkou, musí chodec podle zákona pře-
cházet jen na těchto místech.

I v zimě je třeba dodržovat předpisy


