
Cyklistická stezka Děbolín – sv. Barbora  
 

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu.  

 

Realizace: 06/2012-11/2012 

Celkový rozpočet akce: 4 813 576,24 Kč 

Způsobilé výdaje akce: 4 765 269,48 Kč 

Dotace z  ROP NUTS II JZ: 4 039 266,42 Kč 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/17.02523 
 

Zhotovitel stavby: Sdružení „Cyklostezka Děbolín“ firem SWIETELSKY  stavební s.r.o. 

a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  

 

Hlavní cíl projektu:  

Realizací projektu „Cyklistická stezka Děbolín – sv. Barbora“ vznikl nový úsek cyklostezky 

v délce 2,733 km. Tato stezka dle generelu cykloturistiky navazuje na cyklistickou stezku E2 

Jindřichů Hradec – Děbolín. Zrealizovaný  projekt je veřejně prospěšnou stavbou zaměřenou 

pro využití širokou veřejností. Cyklistická stezka odklání cyklisty z úseku velmi 

frekventované silnice I/23 a umožňuje napojení na již vybudovanou cyklistickou stezku 

Jindřichův Hradec – Děbolín a dále na mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha – Vídeň.  

 

Průběh projektu:  

Stavba cyklistické stezky byla ukončena 15.11.2012. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 

20.11.2012. V průběhu stavby byly odhumusovány zelené plochy podél stávající polní cesty, 

provedl se výkop pro novou konstrukci stezky, pokládka konstrukčních vrstev s krytem 

z penetračního makadamu, který byl uzavřen dvojvrstvým nátěrem. Okolní plochy a svahy se 

ohumusovaly a osely trávou. Základní šířka  cyklistické stezky je 3 m.   

 

Výsledky projektu:  

Vybudováním  nového bezpečného úseku cyklostezky v délce 2 733 m vznikl další produkt 

cestovního ruchu , který umožňuje aktivní trávení volného času všech skupin obyvatel. Nový 

úsek cyklistické stezky přispívá k vytvoření dalšího bezpečného cykloturistického okruhu a k  

propojení Jindřichova Hradce, Děbolína, Velké Holné, Jemčiny, Hatína  a zpět na Jindřichův 

Hradec. Projekt tak napomůže k optimálnímu propojení cyklotras s cílem maximální 

bezpečnosti cyklistů v okolí města, vytváří oddělené bezkolizní spojení atraktivně napojené 

na cílová místa v regionu. .  

 
Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: http://www.strukturalni-fondy.cz  

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na  

http://www.rr-jihozapad.cz 
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