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Příloha: Fotodokumentace výchozího stavu a provedené Opravy cyklostezky Jabloňany – Skalice n. Sv. 

      
Začátek cyklostezky „u bytovky“ v Jabloňanech a pozůstatky původního asfaltového povrchu.  

Vpravo nově opravený stejný úsek. Níže původní a nový stav u sjezdu do ZD včetně zpevnění hrany pomocí pražců. 
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Fotografie úseku od sjezdu do ZD dále směrem ke Skalici s původním povrchem  

nebo nově položený asfalt šířky 1,2 m s navazující krajnicí stejné šířky. 
Níže fotografie z realizace: odstraňování vegetace a hlíny až na původní podloží,  

dále pak lokální zpevnění a vyrovnání podkladové vrstvy. 
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Úsek asi za ½ opravovaného úseku, původní a nový stav po opravě a provedených terénních úpravách  

včetně detailu hospodářského sjezdu, který má chránit nově položený asfalt. 
Po provedené opravě bylo následně v září okolí opravené cyklostezky oseto travou. 

Níže pozůstatky původního asfaltového povrchu a prorůstající vegetace 
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Původní povrch u Skalice prorostlý vegetací a stejný úsek ze vzdálenějšího pohledu po opravě. 

Na fotografiích níže konec opravované části cyklostezky u mostku u bytovek ve Skalici (trasa dále pokračuje  
po místní komunikaci v intravilánu obce Skalice n.  Sv.). 
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Fotodokumentace z realizace a průběhu Opravy cyklostezky Jabloňany – Skalice n. Sv. 

 

      

Strojní pokládka pomocí chodníkového finišeru (probíhá pokládka krajnice, v popředí lokálně vyrovnaný podklad pro 

následnou pokládku asfaltu). 

 

Vpravo dole pořízená lavice z dotace a příprava odpočívadla pro cyklisty  

(zbudování odpočívadla bylo již mimo dotaci v září 2016). 

Vpravo dole detail měření nerovného podkladu po odrytí nesourodého podloží,  

které bylo třeba v některých místech vyrovnat souvislou podkladní vrstvou. 

      

 


