
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

POZOR ZMĚNA 

 
 
Vážení cestující, 
vzhledem k opravě silnice III/14623 v úseku Ločenice – Besednice, bude od 12.9. do 14.11.2022 
upraveno vedení spojů linek 
 

320128   České Budějovice – Římov – Besednice – Soběnov 
320163   Trhové Sviny – Ločenice – Besednice - Velešín 
320169   Ločenice – Římov - Velešín 
 

Spoje linky 320bci budou jezdit po objízdné trase Besednice – sil.II/157 – Trhové Sviny – 
sil.III/1567 – Ločenice. 

Spoje linky 320bgd  budou ukončeny v zastávce Ločenice, popř.Ločenice,Nesměň. Přímou obsluhu 
Besednice z Trhovými Sviny zajistí zejména linka 320128. 
 

V sobotu a neděli nebudou žádným spojem obsluhovány zastávky Ločenice;  Ločenice,U cihelny; 
Ločenice,Nesměň,rozc.0.5; Ločenice,Nesměň. 
 

U všech spojů v obsluhovaném území dojde k úpravám jízdních řádů, tj. odjezdů z jednotlivých 
zastávek !!! 

Organizace dopravy a popis změn 
 

Linka 320128 České Budějovice – Římov – Besednice - Soběnov 
Směr: Besednice 
Pracovní den 
Spoj č. Pozn. 

43 České Budějovice (5:20) – Římov,Krumlovská (5:48) 
Spoj zrušen v úseku Římov – Besednice - bez náhrady. V zast. Římov,Krumlovská je možný přestup na spoj 
320163/20 do Ločenic až T.Svinů, popř. spoj 330533/8 do Nesměně. 

31 /Velešín (6:40/ - Římov,nám.J.Gurreho(6:50) – Ločenice(7:05) – Trhové Sviny (7::19) – Besednice,škola (7:33) 
Spoj veden po objízdné trase, v zastávce Ločenice přípoj linky 320163 z Nesměně – přestup dětí do ZŠ 
Besednice - povoleno přímé odbavení cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 

9 České Budějovice (11:05) – Besednice (12:20) 
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan.  
Zastávky U cihelny a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 

11 České Budějovice (12:45) – Besednice (14:00) 
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan.  
Zastávky U cihelny a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 

15 České Budějovice (15:15) – Besednice (16:27) 
Spoj veden po objízdné trase, Zastávky U cihelny a Nesměň,rozc. obslouženy s přestupem v Ločenicích na 
spoj 320163/5 – z Ločenic v 16:16 - povoleno přímé odbavení cestujících – jízdenkou se cestující prokáže 
řidiči při přestupu. 

19 České Budějovice (16:05) – Ločenice,Nesměň (17:00) 
Spoj veden v obvyklé trase do zastávky Ločenice,Nesměň. Cestující do Besednice přestoupí v zast. 
Ločenice do náhradní spoje - povoleno přímé odbavení cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči 
při přestupu. 
Náhradní spoj z Ločenic (16:56) do Besednice (17:20) pokračuje výjimečně až do Soběnova. 

  



 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

POZOR ZMĚNA 

 
 
  

19 České Budějovice (17:15) – Besednice (18:30) 
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan.  
Zastávky U cihelny a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 

21 České Budějovice (18:35) – Besednice (19:45) 
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan.  
Zastávky U cihelny a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 

25 České Budějovice (22:40) – Besednice (23:50) 
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan.  
Zastávky U cihelny a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 

 

Linka 320128 České Budějovice – Římov – Besednice - Soběnov 
Směr: Ločenice, České Budějovice 
Pracovní den 

Spoj č. Pozn. 

2 Besednice (3:55) – České Budějovice (5:15)  
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan. Zastávky U cihelny  
a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 

6 Besednice (5:00) – České Budějovice (6:15)  
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan. Zastávky U cihelny  
a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. V zastávce Ločenice,rozc.Sv.Jan přestup na spoj 320163/1 do Velešína. 

12 /Soběnov (7:41)/ - Besednice (7:50) – České Budějovice (6:15)  
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan. Zastávky U cihelny  
a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady.  

18 Besednice,škola (12:40) – České Budějovice (14:05)  
Spoj veden po objízdné trase, v zastávce Ločenice přestup na spoj 320163/9 do Nesměně - povoleno přímé 
odbavení cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 

924 Besednice,škola (14:34) – Trhové Sviny (14:48) 
Náhradní spoj, v Trhových Svinech možno přestoupit na spoj do Ločenic až Nesměně (14:50) - povoleno 
přímé odbavení cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 

24 Besednice,škola (15:04) – České Budějovice (16:30)  
Spoj veden po objízdné trase, spoj obslouží i Nesměň. 

26 Ločenice,Nesměň (17:00) – České Budějovice (17:50) 
Spoj veden z Nesměně po obvyklé trase. Z Besednice je možné využít náhradní spoj do Ločenic s odjezdem 
v 16:30 - povoleno přímé odbavení cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 

34 Besednice (20:15) – České Budějovice (21:25) 
Spoj veden po objízdné trase, v Ločenicích obsluha pouze zastávky Ločenice,rozc.Sv.Jan. Zastávky U cihelny  
a Nesměň,rozc. zrušeny bez náhrady. 
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Linka 320169 Trhové Sviny – Ločenice - Besednice - Velešín 
Směr: Trhové Sviny 
Pracovní den 

Spoj č. Pozn. 

2 Ločenice (4:49) – Trhové Sviny (5:10) 
Spoj veden ze zastávky Ločenice. Zastávky Besednice, Nesměň,rozc. a U cihelny zrušeny bez náhrady. 
Z Besednice do TS možno využít spoje ve 3:50, popř. 5:00. 

6 Ločenice,Nesměň (6:50) – Trhové Sviny (7:20) 
Spoj v zastávce Ločenice má přípoj na spoj do Besednice - povoleno přímé odbavení cestujících – jízdenkou se 
cestující prokáže řidiči při přestupu. 
Z Besednice do Trhových Svinů je spojení zajištěno linkou 320162 s odjezdem v 6:40 – přes Dobrkovskou 
Lhotku s příjezdem do TS v 7:22. 

12 Ločenice,Nesměň (13:40) – Trhové Sviny (14:05) 
Spoj neobsluhuje zastávku Besednice. Z Besednice do TS možno využít spoje ve 12:40, popř. 14:34. 

24 Ločenice,Nesměň (15:25) – Trhové Sviny (15:50) 
Spoj neobsluhuje zastávku Besednice. Z Besednice do TS možno využít spoje ve 14:34, popř. 15:07. 

 

Linka 320169 Trhové Sviny – Ločenice - Besednice - Velešín 
Směr: Ločenice, Besednice, /Velešín/ 
Pracovní den 

Spoj č. Pozn. 

1 Trhové Sviny (5:10) – Velešín (5:45) 
V Ločenicích zachován přestup na spoj do Č.Budějovic.  
V úseku Mokrý Lom – Římov – Velešín nahrazuje spoj 320169/1 

3 Trhové Sviny (6:15) – Ločenice,Nesměň (6:38) 
Spoj v zastávce Ločenice má přípoj na spoj do Velešína až Č.Krumlova (330533/11) 
Z Trhových Svinů do Besednice možno využít spoj linky 320162 v 6:25. 

9 Trhové Sviny (12:50) – Ločenice,Nesměň (13:22) 
Spoj v zastávce Ločenice vyčká příjezdu spoje 320128/18 z Besednice - povoleno přímé odbavení cestujících – 
jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 
Z Trhových Svinů do Besednice možno využít spoj s odjezdem v 12:05, popř. 13:45. 

13 /České Budějovice (14:10) /- Trhové Sviny (14:50) – Ločenice,Nesměň (15:15) 
Z Trhových Svinů do Besednice možno využít spoj náhradní spoj 913 s odjezdem ve 14:48 – bus vyčká na 
příjezd spoje z Č.Budějovic. 

5 Trhové Sviny (15:55) – Velešín (16:50) 
Spoj obslouží i Nesměň -  v zastávce Ločenice má přípoj z Č.Budějovic 320128/15 - povoleno přímé odbavení 
cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 

15 Trhové Sviny (17:30) – Ločenice (17:50) 
Spoj zrušen v úseku Ločenice – Besednice. 
Z Trhových Svinů do Besednice možno využít spoj s odjezdem v 17:08, popř. 18:15. 
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Související změny na lince 320169 Ločenice – Římov - Velešín 
Pracovní den 

Spoj č. Pozn. 

1 Římov,Krumlovská (6:28) – Velešín (6:35) 
Spoj veden v odlišné časové poloze a trase. V původním čase spoje a trase je veden náhradní spoj 320163/1. 
Spoj je přímý z Č.Budějovic. 

2 Velešín (6:15) – Svatý Jan n.Malší (6:28) 
Po dobu uzavírky zrušen. Možno využít spoj 330533/8.  

4 Velešín (6:40) – Římov (6:50) – Besednice (7:32) 
Spoj uspíšen o 20´ přímé spojení do Besednic zachováno. 
Spoj nahrazuje spoj č.6 – v Římově přípoj na spoj do Č.Budějovic přes Plav - povoleno přímé odbavení 
cestujících – jízdenkou se cestující prokáže řidiči při přestupu. 

5 Svatý Jan n.Malší (6:33) – Velešín (6:58) 
Spoj zrušen.  Možno využít ve shodné poloze spoj 330533/11 – návaznost na spoj do ČB v Římov,Krumlovská 
zachována. 

6 Velešín (7:00) – Římov (7:08) – Besednice (7:34) 
Spoj zrušen – v celé trase nahrazen spojem 320169/4 s odjezdem z Velešína v 6:40. 

11+10 Beze změny 
 

Za způsobené komplikace se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení ! 
 
Za GW BUS a.s.                        

                                                    
Miroslav Petroušek,DiS. 

Referent AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


