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INVESTICE | BUDĚJOVICKÁ ULICE

Objízdné trasy autobusových linek MHD

Závěrečná etapa rekonstrukce Budějovické ulice si opět vyžádá 
změny ve vedení většiny linek MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá 
nad Lužnicí. Dopad na vedení spojů a časové polohy spojů bude ve 
stejném rozsahu jako v roce 2020. Článek popisuje vedení linek, 
jak budou po dobu uzavírky na trasách změněny. Vlivem uzavírky 
dojde k prodloužení časů spojů a také k některým časovým posu-
nům. Snahou je zachovat v maximální míře rozsah MHD a obslou-
žit všechny oblasti s min. změnami. Ne vždy to ale bude možné!

Linka č. 10
Provoz zachován v rozsahu ka-
ždoročních letních - prázdnino-
vých jízdních řádů.
- Ze zastávky Sídliště Nad Lužni-
cí - střed po trase až do zastáv-
ky Autobusové nádraží (AN). Po 
třídě 9. května do náhradní za-
stávky Křižíkovo nám. (stávající 
zastávka linek 60 a 61 u Inte-
gra), dál do zastávky U Reálky a 
zpět na obvyklou trasu směrem k 
nemocnici.
- Ze zastávky Nemocnice 
Hl.vchod do zastávky Písecké 
rozcestí po trase, dále z Písecké-
ho rozc. do náhradní zastávky Na 
Parkánech a dál po objížďce (Na 
Parkánech, Bechyňská, Lužnická) 
do náhradní zastávky Údolní a 
do zastávky AN zpět na obvyklou 
trasu směrem na Sídliště Nad 
Lužnicí.

Linky č. 11, 13, 16 a 17
Platit  budou dvě varianty 
objízdné trasy.
- První varianta je shodná 
s objízdnou trasou linky č.10. 
Bude platit ve všední dny pro  
vybrané spoje hlavně v ranních  
a večerních hodinách, kdy už 
není v provozu linka 10, a také 
pro vybrané spoje v sobotu  
a v neděli.
- Pro ostatní spoje bude platit 
objízdná trasa po mostě 
přes Jordán:

- Z oblasti S. Ústí po trase 
do zastávky AN. Dále po objížďce 
po Valdenská – most přes ČD 
– Vodňanského, Blanická, Soví, 
Průběžná, Košínská – most přes 
Jordán – Čs.  Armády do zastáv-
ky Písecké rozcestí zpět na ob-
vyklou trasu směrem do Klokot.
- Obdobně zpět z Klokot po tra-
se do zastávky Písecké rozcestí 
a dále po objížďce po ulici Čs. 
armády – most přes Jordán – 
Košínská, Průběžná, Budovco-
va – most přes ČD – Valdenská     
do zastávky AN, dále po obvyklé 
trase směrem na S. Ústí.

Linka č. 14
- Ve směru z Klokot po trase 
do zastávky Písecké rozces-
tí. Dále do náhradní zastávky                  
Na Parkánech a dál po objížď-
ce (Na Parkánech, Bechyňská, 
Lužnická) do náhradní zastávky 
Údolní a do zastávky Černé mos-
ty zpět na obvyklou trasu 
směrem na S. Ústí. 
- Ve směru ze S. Ústí pojede 
po trase do zastávky Černé mos-
ty, dále pak po třídě 9. května     
do náhradní zastávky Křižíkovo 
náměstí (stávající zastávka linek 
60 a 61 u Integra) a dál do za-
stávky U Reálky zpět na obvyklou 
trasu směrem do Klokot.

Linky 20 a 21                                   
- Z oblasti Čekanic po trase až  

do zastávky AN, dále po třídě  
9. května do náhradní zastávky 
Křižíkovo nám. (stávající zastáv-
ka linek 60 a 61 u Integra) a dál 
do zastávky U Reálky zpět na ob-
vyklou trasu směrem  
do Náchoda.
- Směrem z Náchoda do zastávky 
Náchodské sídliště do náhradní 
zastávky Na Parkánech a dál 
po objížďce ulicí Na Parkánech 
do zastávky Kotnov, a dále ulice-
mi Bechyňská, Lužnická, 
do náhradní zastávky Údolní 
a dále na AN zpět na obvyklou 
trasu směrem do Čekanic.

Linka 30
- Z Měšic po trase až do zastávky 
AN, dále po třídě 9. května 
do náhradní zastávky Křižíkovo 
náměstí (stávající zastávka linek 
60 a 61 u Integra) a dál 
do zastávky Na Parkánech 
zpět na obvyklou trasu směrem 
na Horky a dál.
- Z Větrov po trase do zastávky 
Švehlův most. Pak po objízdné 
trase Bechyňská, Lužnická (ná-
hradní zastávka U Mostu), 
do náhradní zastávky Údolní)
a dál na AN a zpět na obvyklou 
trasu směrem do Měšic.

Linka č. 31
- Uzavírka dotkne pouze jednoho 
ranního spoje. Ten bude veden 
opačně ze zastávky Na Parkánech 
a Kotnov přes Lužnické údolí do 
zastávky U Přibíků a dále pak až 
do zastávky AN, dále pod linkou 
č. 10 pokračuje do zastávky Sídli-
ště Nad Lužnicí střed.

Linka č 60
- Z Maredova vrchu na AN  
po trase až do zastávky Křižíkovo 

nám., dále pokračuje do náhrad-
ních zastávek Na Parkánech 
a Kotnov. V tomto směru vyne-
chá zastávky U Střelnice, Tržní 
náměstí a Žižkovo náměstí. 
Ze zastávky Kotnov bude pokra-
čovat po trase do Čelkovic. 
- Z Čelkovic pojede po trase přes 
Žižkovo náměstí do zastávky 
U Střelnice. Dále pak po objízdné 
trase přes ulice Na Parkánech, 
Bechyňská, Lužnická a Údolní 
na AN, případně dál po trase 
na Maredův vrch. (Důvodem 
vynechání zastávek Žižkovo 
nám., Tržní nám. a U Střelnice je 
zrychlení spojů tak, aby prodlou-
žený směr po objízdné trase ne-
narušil časové polohy linky 
č. 60 a následně i linky č. 61. 
Na vynechané zastávky bude 
možné v případě nutnosti dojet 
autobusem při zpáteční cestě a 
bude umožněno v autobuse zů-
stat až do požadované zastávky.)

Linka č. 61 
- z Maredova vrchu na AN 
po trase. Odtud bude změněno 
vedení linky přes Husovu 
a Údolní ulici do zastávky 
U Přibíků a dále po zastávkách 
a trase linky až do zastávky 
Žižkovo náměstí. Zde bude tento 
směr ukončen a autobus pojede 
ze Žižkova náměstí zpět po trase 
až do zastávky U Přibíků. Dále 
bude pokračovat ulicí Údolní 
a dále až na AN, případně 
po trase až do zastávky 
Maredova.

Linky č. 12, 40 a 50 
- Provoz se nemění a zůstává 
beze změn. 
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