Praha, 24. února 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR
Dle nového nařízení vlády od čtvrtka do MHD pouze s respirátorem, nanorouškou nebo
dvěma chirurgickými rouškami
Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19
přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje
použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek a nástupišť. Toto nové opatření má
pomoci účinněji chránit cestující i zaměstnance dopravních podniků a snížit šíření kapének
nových intenzivnějších mutací koronaviru Covid-19.
Nová povinnost se vztahuje na všechny prostředky městské veřejné dopravy, na zastávky a
v případě Prahy i na prostory metra. Výjimku mají děti do 15 let, u kterých postačí chirurgická rouška.
„Přestože dosud žádné dostupné studie neprokázaly zvýšené riziko nákazy v prostředcích veřejné
dopravy, ba naopak, akceptujeme nařízení vlády, která se v současné nepříznivé epidemiologické
situaci snaží hledat další a další opatření, která by pomohla zastavit šíření nákazy,“ říká Tomáš
Pelikán, předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), a dodává: „Podle dostupných
informací z médií možná budeme i první zemí, která přistoupí k omezování počtu spojů, místo
abychom se snažili o opak a poskytli dostatek prostoru ve vozidlech našim cestujícím. Vždyť veřejná
doprava je klíčovým nástrojem pro zajištění základní mobility obyvatelstva při nezbytných cestách.“
Na nové vládní opatření budou upozorňovat hlášení v prostředcích městské veřejné dopravy a
v prostorách metra. Kontrolu dodržování nechávají dopravní podniky nadále na státní a městské
policii. Sdružení dopravních podniků, které zaštiťuje 22 dopravních podniků v ČR, neustále
monitoruje vývoj dění okolo nákazy koronavirem Covid-19. Všechny členské dopravní podniky
přistupují k potřebným opatřením tak, aby cestující i nadále vnímali městskou veřejnou dopravu jako
spolehlivou a bezpečnou a využívali ji bez obav.
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Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR.
Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické
drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů
vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů, 1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143
souprav metra. Téměř 70 % výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu
rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

