Sdružení podnikatelů, neziskových organizac í a samospráv na území
Adamova, B orku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdc e,
Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševět ína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvík ova.
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O stezku na Hlubokou je zájem po celý rok
Tisková zpráva č. 13/2008
Zjistit, zda mají cyklisté, bruslaři i chodci zájem o cyklistickou stezku č. 12 z Českých
Budějovic na Hlubokou nad Vltavou po celý rok, se rozhodla Místní akční skupina Hlubocko
– Lišovsko. Ta vytvořila analýzu ročního využití této cyklistické stezky.
„Víme, že v letních měsících je o stezku z Budějovic na Hlubokou velký zájem, ale chtěli
jsme zjistit, jak je to po zbytek roku. Proto jsme na základě sčítání osob využívajících tuto
stezku provedli odhad roční intenzity jejího využití,“ uvedl Jan Šmidmayer z Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Výsledky potvrdili, že tato trasa je co do intenzity cyklistů jednou z nejvyužívanějších
cyklistických stezek v Čechách. „Ze získaných podkladů bylo odhadnuto, že cyklistickou
stezku z Budějovic na Hlubokou využívá přes 340 tis íc osob za rok,“ sdělil ohromující
výsledky Jan Šmidmayer.
Překvapivé je, že stezka je využ ívaná během celého roku, nejenom v teplém počasí. Nejvíce
osob ji navštíví během letní sezóny, a to v měsících červenec a srpen. Ale i v zimních
měsících je vyhledávanou trasou, to slouž í hlavně k přepravě do zaměstnání.
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Intenzita využití cyklostezky během roku

Během sčítání byla prováděna i anketa mezi lidmi, kteří oblíbenou cyklistickou stezku č. 12
užívají. Z ní vyplynuly některé její nedostatky. Mezi hlavními zůstává špatný asfaltový povrch
v Bavorovicích, který odrazuje zejména bruslaře od dalš ího pokračování v cestě na
Hlubokou či do Českých Budějovic.
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Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.
Lidé rovněž kritizovali nedostatečnou délku cyklostezky. Ocenili by prodloužení trasy
směrem na Týn nad Vltavou. Za další problém označili cyklisté, bruslaři i chodci málo
odpočinkových míst a přeplněnost v letních měsících.
Vysoký zájem o cyklostezku potvrzuje logičnost plánované výstavby stezky i na pravém
břehu Vltavy. „Jak na výstavbu nové stezky, tak na dovybavení mobiliáře cyklostezky by
město mohlo získat dotace z Evropské unie. Projekt by se však musel ihned zač ít
připravovat,“ dodal Jan Šmidmayer.
Příloha:
Analýza využití cyklistické stezky č. 12
Projekt je realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.
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