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MHD pojede po dvanácti minutách
V dubnu přijdou menší změny 

v jihlavské MHD, zkrátí se časové 
intervaly, vznikne noční linka. Od 
podzimu dojde i na úpravy tras a 
nové linky.

Cestovaní jihlavskou MHD bude 
jednoduší. Od začátku dubna se 
zkrátí intervaly, ve kterých městem 
projíždí trolejbusové linky. Vznikne 
také nová noční linka. Na podzim se 
chystají další změny, upravené trasy 
nebo nové linky zpřehlední a urychlí 
cestu městem. Návrhy vzešly mimo 
jiné z průzkumu, který zjišťoval ná-
zory a požadavky asi čtyř tisíc osob a 
také velkých zaměstnavatelů. 

Zkrácení dojezdových časů umož-
nila opatření tzv. preference vozidel 
městské hromadné dopravy, jako 

jsou BUS pruhy nebo semafory, kte-
ré na křižovatkách „dávají přednost“ 
trolejbusům a autobusům. Systém 
funguje, vozidla jezdí do zastávek 
na čas, někdy šoféři dokonce musí 
čekat na čas odjezdu. Od dubna se 
tedy zkrátí odstup jednotlivých spo-
jů, ale i celkový čas, který pasažéři na 
cestě stráví. 

Nové jízdní řády se na zastávkách 
začnou vylepovat koncem března. 
Asi od poloviny března budou nové 
jízdní řády k dispozici na webu Do-
pravního podniku města Jihlavy, ke 
stažení v aplikaci do mobilních te-
lefonů, k zakoupení v předprodeji 
v budově radnice na Masarykově 
náměstí a k vyhledání v systému 
IDOS.

Nyní jezdí většina trolejbusových 
spojů po třinácti minutách. „Od za-
čátku dubna v době přibližně od 5:00 
do 18:00 budou trolejbusy A, B a BI 
jezdit v intervalech 12 minut. Věříme, 
že to cestující přivítají. Budou se jim 
lépe dopočítávat a pamatovat časy 
odjezdů. Spoje budou mít v každé ho-

dině stejnou minutu odjezdu,“ popi-
suje změny náměstek primátor pro 
dopravu Jaroslav Vymazal. Po šesté 
večer se interval prodlouží na 15 mi-
nut, po osmé večer až do ukončení 
denního provozu pojedou vozy indi-
viduálně v odstupu 20 až 30 minut.

Linka C v ranních hodinách pojede 
po devíti minutách. Od osmé hodiny 
pojede po 12 minutách, odpoledne 
po třinácté hodině do večera do šes-
ti opět po devíti minutách. „Éčko“ 
pojede v ranní a odpolední špičce 
rovněž po dvanácti minutách. Mimo 
špičku se bude střídat takt odjezdů 
24 a 36 minut tak, aby na zastávce 
Chlumova a Dům kultury trolejbusy 
linky E navazovaly na linky A a C.

O víkendech pojedou trolejbusy 
ráno a večer v intervalu 20 minut, 
přes den (9:00 – 17:00) po patnácti 
minutách. Linka E o víkendu pojede 
celodenně v intervalu 45 – 60 minut. 

Nová noční linka
Od 1. dubna začne jezdit nová noč-

ní linka, která nahradí nepřehlednou 
kombinaci několika spojů. Trolej-
bus bude jezdit na trase od hlavního 
vlakového nádraží přes Březinky na 
Masarykovo náměstí, a po Jirásko-
vě ulici na Horní Kosov. Linka bude 
nově označena písmenem N.

BI na podzim skončí, 
nahradí ji linka D

Nejpozději v posledním čtvrtletí 
tohoto roku bude v prodloužené 
ulici Vrchlického vybudováno tro-
lejové vedení. To bude základem 
pro změny nechvalně proslulých 
„zasukovaných“ linek B a BI. 

Linka B pojede po své součas-
né trase z hlavního vlakového ná-
draží přes Březinky a centrum až 
k Domu zdraví. Nově odtud bude 
pokračovat Vrchlického ulicí ko-
lem nemocnice na Dolinu a do Sta-
rých Hor. Před železničním přejez-
dem se na staronové konečné otočí 
a pojede po stejné trase zpět. 

 (Pokračování na str. 2)

Oslavy Velikonoc
v sobotu 26. března

od 14 hodin 
v budově jihlavské radnice.

(více na str. 12 uvnitř novin)

CESTUJÍCÍM BLÍŽ. Městská hromadná doprava v Jihlavě jde vstříc současným i budoucím cestujícím. Od dubna zkracuje intervaly spojů a začne jezdit 
noční linka. Na podzim začnou jezdit speciální spoje z největších sídlišť města do průmyslové zóny, dojde k úpravám tras některých linek, které pak budou 
přehlednější a atraktivnější. Foto: archiv MMJ  


