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Jihlava omezuje 
provoz MHD

Uzavření škol způsobilo úbytek 
cestujících v městské hromadné 
dopravě. 

Některé spoje, které jindy jezdí 
plně vytížené, nyní zejí prázdno-
tou. 

Už během října klesly tržby 
Dopravnímu podniku v Jihlavě o 
více než 25 % proti plánům vychá-
zejícím z října loňského roku. 

Výraznější omezení spojů zavedlo 
DPMJ od středy 21. října. 

Provedená opatření ušetří v pro-
vozu každý den jeden autobus a 
čtyři trolejbusy a práci šesti řidičů. 

Omezení budou platná po dobu 
nezbytně nutnou.

Trolejbusy:
Linky A a B interval 15 minut 

ve špičce od 05:00 do 08:00 a od 
12:00 do 16:30, mimo špičku 
interval 20 minut, ruší se spoje po 
23:00

Linka C – ruší se pouze 2 spoje 
po 21:00, jinak beze změn,

Linka D a F – přechod na interval 
30 minut po celý den, ruší se spoj 
s odjezdem z Hlavního nádraží ve 
23:05

Linka E beze změn  

Autobusy:
Linka 5 přechod na interval 60 

minut po celý den. -tz-

Vypadá to, že doba roušková 
ještě zdaleka nekončí. Míst, 
kde je potřeba nosit ústenku, 
stále přibývá.

Veronika Dawidowicz ז

K nošení roušek ve vnitřních pro-
storách a vozidlech veřejné dopravy 
přibyla od 13. října také povinnost 
zakrývat si ústa a nos na zastávkách 
veřejné dopravy, tedy na jejich nástu-
pištích, v přístřešcích a čekárnách. 
Původně mělo nařízení platit pouze 
do konce nouzového stavu, tedy do 
3. listopadu. Na svém Twitteru však 

ministr Prymula uvedl, že nařízení 
platí až do odvolání. Od středy 21. 
října je také povinnost nosit roušky i 
venku, a to v případě, že lidé k sobě 
budou blíže než dva metry. Výjimku 
mají v tomto případě lidé při sporto-
vání a rodiny. 

Rouškám se nevyhnete ani při jíz-
dě autem. Zde můžete pokrývku 
dýchacích cest odložit pouze v pří-
padě, že jedete sami nebo s rodinný-
mi příslušníky.

Nařízení se mění téměř ze dne na 
den, a proto doporučujeme sledovat 
stránky ministerstva zdravotnictví 
www.mzcr.cz

Pokrývky nosu a úst na zastávkách

V Jihlavě to zatím vypadá, že roušky 
na zastávkách nikomu problém nedě-
lají a všichni občané dodržují vlád-
ní nařízení. Často dokonce dodržují 
i doporučené dvoumetrové rozestupy. 
 Foto: Veronika Dawidowicz


