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Nový koncept železniční dopravy 
v Kraji Vysočina a změna jízdních 
řádů vlakových spojů ovlivní i jih-
lavskou MHD. Dojde ke sloučení li-
nek D a F, jízdní řády se lehce změní 
i trolejbusovým linkám A a B, to vše 
od 15. prosince 2019.

Trasy linek D a F budou sloučeny 
do jedné dlouhé linky od hlavního 
nádraží, přes zastávky Chlumova, 
Vysoká škola polytechnická, 17. lis-
topadu, Poliklinika, Seifertova, Vy-
soká škola polytechnická, Masaryko-
vo náměstí a Dopravní podnik. 

U linek A a B dojde k drobným 
změnám časových poloh vybraných 
spojů ve večerních hodinách po 20. 
hodině. 

„V důsledku bude spojení z Hlavní-
ho vlakového nádraží do Nemocnice 
Jihlava o čtyři minuty rychlejší. V pra-
covní dny navíc pojede o sedm spojů 
více a zkrátí se o čtyři minuty i pravi-
delné intervaly. To vše při zachování 
stávajících nákladů. A samozřejmostí 
je, že budou spoje navazovat na spěš-
né vlaky,“ uvedl náměstek pro oblast 
dopravy Petr Laštovička.

D tam a F zpět
Z důvodu lepší orientace cestují-

cích bude linka ve směru z Hlavního 
nádraží na Dopravní podnik ozna-
čena jako linka D a v opačném smě-
ru označena jako linka F. „Jedině tak 
nebude docházet k matení cestujících 
v zastávkách Dům kultury a Vysoká 
škola polytechnická, kudy linka projíž-
dí do obou směrů,“ doplnil Petr Laš-
tovička.

Trolejbusové linky D a F byly zave-
deny 1. prosince 2017 v rámci změn 
po zprovoznění trolejbusové tratě na 
ulici Vrchlického. 

Nové jízdní řády budou zveřejněny 

Linky D a F se od 15. prosince  
spojí v jednu dlouhou linku

Na Dopravní podnik pojede D a na Hlavní nádraží F

V MHD dojde ke sloučení linek D a F, jízdní řády se lehce změní i trolejbusovým linkám A a B, to vše od 15. prosince 2019.
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Jihlava ukázala Plzni výhody  
preference MHD v praxi

Delegace z Plzně si při exkurzi v trolejbusu projela jihlavské páteřní trasy MHD
Zástupci statutárního města Plzně, 

Magistrátu města Plzně a Plzeňských 
městských dopravních podniků na-
vštívili Jihlavu. Důvodem setkání 
bylo seznámení se s výsledky, pří-
nosy i úskalími opatření preference 
MHD  v praxi. 

Kromě odborné diskuze, která ná-
sledovala po prezentaci pracovníků 
odboru dopravy Magistrátu města 
Jihlavy  se představitelé obou měst 
zúčastnili také exkurze v terénu, kte-
rou připravil Dopravní podnik města 
Jihlavy.

„Chtěli jsme vidět, jak preferen-
ce MHD funguje v praxi ve velikosti 
města, jako je Jihlava. Pokrok Jihlavy 
je v tomto směru veliký, sami se v Plz-
ni snažíme určitá opatření preferen-
ce MHD zavést, setkáváme se avšak 
s vlnou kritiky nejen od občanů. Jsem 
proto rád, že se návštěvy zúčastnily i 
jiné subjekty, kterých se doprava týká, 
dostali jsme precizně zpracované in-
formace, které nám jistě v budoucím 
rozhodování velmi pomohou,“ uvedl 
náměstek primátora města Plzně pro 
oblast dopravy Michal Vozobule.

Nejvýznamnějším počinem bylo 
zavedení systému preference v roce 
2014, a to na všech křižovatkách se 
semafory, kterými zároveň projíž-

Změna ve svozu 
bioodpadů 

v zimním období
Služby města Jihlavy oznamují 

změny, které nastanou s příchodem 
zimního období v četnosti svážení 
bioodpadů.

Magistrát města Jihlavy si objednal 
změnu  svozu bioodpadů v zimním 
období. V tomto čase se nevyskytuje 
ve větším množství zejména biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad, 
takže vývoz by měl být dostačují-
cí.  Takto nastavený režim bude od 
začátku prosince 2019 až do konce 
března 2020. 

Jedná se konkrétně o níže uvedené 
termíny. Od měsíce dubna 2020 se 
bude provádět vývoz nádob umístě-
ných u domů ve frekvenci svozu 1× 
za 14 dní v liché týdny. Veřejně do-
stupné kontejnery se budou vyvážet 
1× týdně. 

2. 12. – 6. 12. 2019

13. 1. – 17. 1. 2020

24. 2. – 28. 2. 2020

23. 3. – 27. 3. 2020 -tz-

PLZEŇÁCI sbírali  v Jihlavě zkušenosti. Důvodem setkání bylo seznámení se 
s výsledky, přínosy i úskalími opatření preference MHD  v praxi.
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dí MHD. Do systému však patří i 
vyhrazené jízdní pruhy pro MHD. 
První dva takzvané BUS pruhy se 
objevily na Havlíčkově ulici na kon-
ci srpna roku 2015. Poté došlo k op-
timalizaci jízdních řádů u páteřních 
trolejbusových linek.

„Prvním přínosem bylo průměrné 
zvýšení cestovní rychlosti o 14 procent, 
o dost podstatnější však bylo zkrácení 
intervalů mezi spoji bez nutnosti při-

dávání dalších v pořadí,“ doplnil ve-
doucí odboru dopravy Ján Tinka.

Celkově se podařilo v Jihlavě v le-
tech 2015 - 2019 zřídit 9 úseků BUS 
pruhů v souhrnné délce 2 080 m. 
„Připočteme-li k tomu systém preferen-
ce MHD na semaforech s legislativní 
preferencí, může být Jihlava smělým 
příkladem i pro mnohá podstatně větší 
města,“ doplnil náměstek pro oblast 
dopravy Petr Laštovička. -tz-

začátkem prosince na stránkách Do-
pravního podniku města Jihlavy a na 
webovém portálu IDOS.

Od 15. prosince 2019 dojde v rám-

ci železniční dopravy mimo jiné 
k zavedení nových spěšných vlaků 
zvaných „Renesance“ v relaci Hav-
líčkův Brod – Jihlava – Třešť – Telč. 

Tyto spěšné vlaky budou v budouc-
nu tvořit základní páteřní vlakovou 
linku plánovaného systému Veřejné 
dopravy Vysočiny (VDV). -tz-


