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Nadace Jiho eské cyklostezky
Poslání
Posláním Nadace Jiho eské cyklostezky je koordinace rozvoje cyklistiky a
cyklistické dopravy v jiho eském regionu.
Ve st edn dobém horizontu by tak m la vzniknout ucelená sí stezek a tras pro
cyklisty a cykloturisty, která bude pln pokrývat území Jiho eského kraje.
Nadace Jiho eské cyklostezky (NJC) bude svou soustavnou inností p ispívat ke koordinaci
plán jednotlivých m st tak, aby se systematicky postupovalo v souladu se Strategií rozvoje
cyklistické dopravy v Jiho eském kraji, kterou NJC vypracuje v prvním roce po svém
založení, a která bude konsensuálním programem rozvoje v dané oblasti ve st edn dobém
horizontu.

Strategie rozvoje cyklistické dopravy v Jiho eském kraji
P i zpracování Strategie rozvoje cyklistické dopravy v Jiho eském kraji se bude vycházet
p edevším z t chto pramen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

Program rozvoje územního obvodu Jiho eského kraje
Spole ný regionální opera ní program a další opera ní programy
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
obecné koncepce rozvoje dopravy v regionu
dosavadní cyklistické mapy a pr vodci
odborné p ipomínkování osob a organizací vystupujících v oblasti cyklistické dopravy
odborné p ipomínkování len správní rady a pracovní skupiny NJC
programy rozvoje m st a mikroregion
stav p íslušné infrastruktury v sousedních regionech, v etn zahrani ních
další dosavadní písemné výstupy v dané oblasti

Priority
Ve své innosti bude NJC klást d raz p edevším na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

koordinaci aktivit jednotlivých m st a mikroregion p i výstavb nových stezek a tras
zvyšování bezpe nostních standard dosavadních stezek a tras
výstavbu nových cyklostezek, nikoli cyklotras
zkvalit ování mobiliá e stávajících cyklostezek a cyklotras
údržbu stávajících cyklostezek a cyklotras
podporu ešení cyklistické dopravy v obydlených zónách
lobbying ve vztahu k optimalizaci p íslušné legislativy
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První rok innosti
Z úkol pro první rok innosti NJC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zpracování Strategie rozvoje cyklistické dopravy v Jiho eském kraji
participace na realizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
navázání spolupráce se samosprávami, jakož i s dalšími aktivními subjekty v oblasti
zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti podpory trvale udržitelného zp sobu dopravy
aktualizace cyklistických map s vyžitím moderních a kompatibilních informa ních technologií
vytvo ení internetové prezentace cyklistických stezek a tras v Jiho eském kraji
podpora propagace a marketingu tzv. cyklobus
prezentace mobiliá e a doprovodných služeb v rámci informa ních a propaga ních materiál
podpora koordinace výstavby cyklostezek a hipostezek
návrh standardizace rozvoje infrastruktury pro cyklistiku
aktivní zapojení do grantové politiky, p edevším s ohledem na p ípravu projekt pro SF EU
p íprava aktivit ve v ci realizace hlavní evropské jiho eské cyklistické stezky EuroVelo 7

Partne i
Strategi tí partne i NJC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jiho eský kraj
Svaz m st a obcí Jiho eského kraje a jím z izované organizace
m sta a obce, svazky obcí (mikroregiony)
neziskové organizace aktivn p sobící v oblasti cyklistiky a trvale udržitelného rozvoje
odborné organizace
regionální rozvojové agentury

Aktualizováno v b eznu 2005.
Zpracoval: JUDr. Jan Šmidmayer, p edseda pracovní skupiny NJC
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