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Jihlava se po letech konečně 
dočká zavedení trolejbuso-
vé dopravy na prodlouženou 
Vrchlického ulici. 

To Dopravnímu podniku a Městu 
umožnilo provést zásadní změny ve 
vedení trolejbusových linek. Napo-
sledy došlo k tak výraznému zása-
hu do vedení trolejbusových linek 
v roce 1993, kdy byla MHD vylou-
čena z Benešovy ulice. Na vedení 
tras se zásadním způsobem podílela 
i veřejnost. 

„Změny jsou promyšlené, vyvážené, a 
doufám, že je veřejnost přijme pozitiv-
ně,“ uvedl ke změnám náměstek pri-
mátora pro oblast dopravy Vratislav 
Výborný. 

Ostatně, při plánování nového 
trasování se úřad i dopravce váž-
ně zabývali právě požadavky, které 
vzešly z jednání s veřejností, besed, 
kulatých stolů a dotazníkových akcí, 
které radnice pořádá.

Konec „bé jedničky“
Linky B a BI. Rarity, jejichž traso-

vání mátlo přespolní, a ani po letech 
nebyly přijatelné pro řadu místních. 
Linka B dozná změn, linka BI skon-
čí a nahradí ji linka D. Jak „nám to 
pojede“ od 1. prosince?

Linka B pojede z hlavního vlakové-
ho nádraží na Březinky, na Masary-
kovo náměstí, kolem Sokolovny na 
ulici 17. listopadu, k Domu zdraví, 
dál po nově zasíťované Vrchlického 
ulici, napojí se na S. K. Neumanna 
a skončí u železničního přejezdu Na 
Dolech. Zpět pojede stejnou trasou.

Po dlouhých letech se navrátí linka 
D, která převezme část zrušené tra-
sy BI. Pojede z hlavního vlakového 
nádraží k Domu kultury, ke Skalce a 
k Domu zdraví. 

Novinkou je linka F. Pojede ze 
Slunce přes Masarykovo náměstí k 
Domu kultury, dál bude pokračovat 
stejnou cestou k Domu zdraví jako 
linka D. „Cestující ze Slunce dlouhodo-

bě požadují přímé spojení k poliklinice, 
bez přestupu. Stejný požadavek je z 
oblasti u hlavního vlakového nádraží. 
Linky D a F by měly těmto požadav-
kům vyhovět,“ poznamenal k zavede-
ní nových linek ředitel dopravního 
podniku Josef Vilím.

Cestující linky E nebyli spokoje-
ni s tím, že se nedostanou jedním 
spojem až do centra, kam museli 
od DKO dojít pěšky, nebo přestou-
pit na linku A. „Všechny spoje linky 
E budou vedeny až na Masarykovo 
náměstí. Zde se otočí na nově vybudo-
vané otočce před Mincovnou a vrátí 
se zpět do své trasy,“ říká Karel Tro-
jan, vedoucí oddělení komunálních 
služeb na odboru dopravy. Vybu-
dování a zprovoznění otočky, a tedy 
i zavedení novinky na lince E, se 
předpokládá v polovině ledna roku 
2018.

Noční linka N rovněž využije nové-
ho zasíťování Vrchlického ulice. 

(Pokračování na str. 16)

„Legendární“ linka BI končí. Vrátí 
se linka D, vznikne linka F

Od prosince čekají MHD a cestující největší změny za 25 let

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA 

v jednací síni magistrátu 
v pondělí 6. 11. od 13 hodin.
Přenos je přenášen on-line na we-

bu města.

OSLAVY SV. MARTINA
v sobotu 11. 11. od 17 hodin
Masarykovo náměstí
(Více na str. 18 uvnitř NJR).

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

v neděli 3. prosince v 16.45
na Masarykově náměstí.
(Více na str. 24 uvnitř NJR).

NOMINUJTE 
OSOBNOSTI MĚSTA

Do 30. listopadu můžete nomi-
novat osobnosti nebo organizace 
na Cenu města Jihlavy nebo Čestné 
občanství města Jihlavy.  

Pravidla najdete na webu města. 

ZMĚNY V MHD 
(Nové trasy linek MHD přehledně 

na str. 16-17)

DOTAZNÍK 
k rozvoji sportu – str. 14.

V SOBOTNÍ odpoledne, v poslední den Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů, jen obloha naznačovala, že se blíží vichřice. Ta smetla kulisy festivalu, které 
po Jihlavě postavili pořadatelé, naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Více k průběhu festivalu na str. 27. Foto: Lubomír Maštera


