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Ach, to vedro! Klimatizace je
jen v menším počtu vozů MHD
V horkých letních dnech, kdy
jsou teploty kolem třicítky, bývá
někdy cesta MHD velkým dobrodružstvím.
Ne všechny vozy Dopravního podniku (DP) jsou klimatizované, a
v těch bez klimatizace musí postačit
otevřené okénko.
V červenci se však již několikrát
stalo, že i v nových vozech s klimatizací bylo stejně nedýchatelno.
Redaktorka Jihlavských novin se
s touto nepříjemnou situací setkala
již několikrát.
MHD využívá denně několikrát
a klimatizace byla zapnuta pouze
v několika málo případech. Často
jsou také zavřená okénka, a obzvlášť
v nových vozech je nadlidský výkon
je otevřít.
Jednoho letního dne, kdy venkovní teploty sahaly ke třiceti stupňům,
nastoupila redaktorka do vozu č. 10,
kde byla teplota ještě o něco vyšší.
Okna zavřená a lidé se ovívali čímkoliv, co u sebe našli.
Okénka byla záměrně zavřená, jelikož klimatizace prý funguje, odpověděl řidič na otázku, proč je ve voze
vzduch na omdlení.
Jak se k této situaci vyjádřil ředitel DP Radim Rovner, ve voze došlo
k poruše klimatizace.
„Občas se stane, že dojde k poruše
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a vůz už musí vyrazit na trasu, a tak
jede i s nefunkční klimatizací, jako se
tomu stalo u vozu č. 10,“ vysvětluje
Rovner, který ale zároveň dodává,
že v takovém případě by se měla dát
okna otevřít.
Pokud však klimatizace funguje,
jak má, okna jsou opravdu uzamčena. „Nemělo by smysl, aby jela klimatizace a zároveň do vozu proudil teplý
vzduch z venku,“ vysvětluje ředitel.
Problém s nezapnutou klimatizací má také čtenářka Zdena. Podle té
klima není zapnutá vůbec, anebo tak
slabě, že stejně nejde cítit a cestující
tím pádem stejně otevírají okénka.
Pokud nejsou uzamčena.
„Nevím, jestli je chyba v řidičích, nebo
ze strany vedení, že jim nedokáže dostatečně vysvětlit, že vozí lidi a ne prasata.
I těch prasat by mi bylo líto,“ píše v emailu znepokojená čtenářka.
Podle ředitele DPMJ je však nutné si uvědomit, že ne všechny vozy,
které má Dopravní podnik ve svém
vozovém parku, jsou klimatizované.
„S klimatizací jsou parciální trolejbusy s oranžovými čísly 10 - 16 a autobusy s čísly 226 - 234,“ říká Rovner.
Vozový park Dopravního podniku
čítá celkem 39 trolejbusů a 40 autobusů. Šestnáct vozů s klimatizací
tedy opravdu na celou Jihlavu není
mnoho.
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POKUD má vozidlo MHD klimatizaci, okna se obvykle uzavřou a nejdou otevřít.
Foto: Veronika Dawidowicz

Ze sociálních sítí
� Štefan Fajnor: Pokud nejsou okna
kvůli klimatizaci uzamčená tím čtyřhranem, nemá smysl pouštět klimatizaci
do vozu, když ihned cestující otevřou
všechna okna a teplý vzduch jde dovnitř. Bohužel, spousta cestujících tohle
nemůže pochopit, proto je občas nutné
uzamknout okna proti otevření.
� Michael Toth: Já jel s dcerkou před
měsícem Céčkem a málem jsme zmrzli,
jak klima valila.
� Lukáš Vosyka: Přinejhorším je tam
kladívko, kdyby to náhodou někoho fakt

rozčilovalo. Každopádně pokud běží klima, tak je na ho*no otevírat okna.
� Jarda Dobrozlák Matějka: Mně to
vpředu většinou funguje (myšleno otevírání okna a případná klimatizace). A
vzadu ať se mezi sebou hádají, jak chtějí.
Hlavně ne moc nahlas, neboť hlasitý řev a
rušení cestujících, potažmo řidiče, je proti
přepravním podmínkám.
� Dana Lepsikova: No, klimatizace,
když se na zastávkách otevírají dveře?
Samozřejmě, ale nejsou v tomhle případě
smysluplnější otevřená okénka?

