Výroèní zpráva
Nadace Jihoèeské cyklostezky
za rok 2005
www.jihoceske-cyklostezky.cz
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1. Obecné informace
Nadace Jihoèeské cyklostezky byla zaloena na jaøe roku 2004 a zapsaná do nadaèního rejstøíku vedeného Krajským soudem v Èeských Budìjovicích v oddílu N, vloce
è. 107 dne 24. listopadu 2004.
V roce 2005 ádala NJC o finanèní podporu vybraných aktivit v rámci aktuálních
výzev grantových a dotaèních programù.
V prùbìhu roku se pravidelnì konala jednání Správní rady a Pracovní skupiny a to
vdy jednou za dva mìsíce.
Dne 29. èervna 2005 se ve Staré oboøe u Hluboké nad Vltavou konalo výroèní
setkání zøizovatelù a partnerù NJC, kterého se zúèastnil i hejtman Jihoèeského kraje
a prezident NJC RNDr. Jan Zahradník.
Bìhem roku pokraèovala NJC v realizaci auditu cyklistických tras a stezek,
v èervenci pak probíhalo sèítání cyklistù v 15 jihoèeských mìstech, které ukázalo, e
nejvíce cyklistù a cykloturistù se pohybuje v okolí Èeských Budìjovic, Nových Hradù
a na Lipensku.
V prùbìhu roku se konalo nìkolik jednání na téma Otavská cyklistická stezka
a Vltavská cyklistická stezka, tj. jednání o páteøních cyklistických stezkách Jihoèeského kraje, a také spoleèné jednání s partnery z pøíhranièních regionù Horního
Rakouska a Východního Bavorska na téma infrastruktura cyklo- a pìších stezek.
V rámci projektu Doplnìní a renovace cykloturistického znaèení byla ve spolupráci s KÈT vyznaèena nová cyklistická trasa vedoucí z Muckova do Zátonì.
V roce 2005 zapoèala NJC realizaci projektu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihoèeském kraji“, jejím zpracováním byla na základì výbìrového øízení
povìøena firma KP projekt s.r.o. Projekt bude dokonèen v záøí roku 2006.
Vedením sekretariátu byla na základì Smlouvy o doèasném vedení kanceláøe povìøena firma G-PROJECT s.r.o.
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2. Struktura
2.1. Zøizovatelé
Jihoèeský kraj, Jihoèeská centrála cestovního ruchu, ÈSAD Jihotrans a.s. a mìsta
Blatná, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Èeské Velenice, Daèice, Hluboká nad Vltavou, Jindøichùv Hradec, Kaplice, Lomnice nad Lunicí, Milevsko, Nová Vèelnice,
Nové Hrady, Písek, Prachatice, Rudolfov, Sezimovo Ústí, Sobìslav, Trhové Sviny,
Tøeboò, Týn nad Vltavou, Velešín, Veselí nad Lunicí a Vimperk.
Vybraní zøizovatelé jsou zastoupeni ve Správní a Dozorèí radì NJC.

2.2. Prezident
Prezidentem, který reprezentuje Nadaci navenek je RNDr. Jan Zahradník, hejtman
Jihoèeského kraje.

2.3. Øeditel
Øeditelem NJC, který je výkonnou slokou, tj. vede èinnost NJC mezi jednáními
Správní rady, je Mgr. Pavel Marek. Jeho funkèní období je tøíleté.

2.4. Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem NJC, má 12 èlenù, z nich je volen pøedseda
a tøi místopøedsedové. Volební období SR je tøíleté.

Sloení SR v roce 2005:
Bláha Jindøich Ing. (Mìsto Sobìslav)
Fatková Jitka (Jihoèeská centrála cestovního ruchu) - místopøedsedkynì
Hála Miroslav (Mìsto Èeský Krumlov)
Horejsková Lenka Ing. (Mìsto Tábor)
Houdková Marcela Ing. (Mìsto Tøeboò)
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Jarolímek Michal Mgr. (Novohradská obèanská spoleènost) - pøedseda
Lafata František Ing. (ÈSAD Jihotrans a.s.)
Maryška Zdenìk (Mìsto Jindøichùv Hradec)
Popelová Ivana Ing. (Statutární mìsto Èeské Budìjovice)
Stráský Jan PhDr. (Krajský úøad Jihoèeského kraje) - místopøedseda
Zeman Josef Ing. (Mìsto Písek) - místopøedseda
Dne 29. èervna 2005 byl èlenem Správní rady zvolen Ing. Miroslav Sládek, který
tak nahradil pana Antonína Luického.
Jednání SR se v roce 2005 konala v tìchto termínech:
5. 1. 2005, 2. 3. 2005, 10. 5. 2005, 29. 6. 2005, 12. 9. 2005, 2. 11. 2005

2.5. Dozorèí rada
Dozorèí rada, její volební období je rovnì tøíleté, má tøi èleny:
Beneš Miroslav Ing. (Svaz mìst a obcí Jihoèeského kraje)
Schinko Robin Ing. arch. (Jihoèeský kraj) - pøedseda
Dne 23. 6. 2005 rezignoval na své èlenství v Dozorèí radì Mgr. Juraj Thoma, který
bude v roce 2006 nahrazen zástupcem ÈSOB a.s.
V roce 2005 se konalo jedno jednání Dozorèí rady dne 23. 6. 2005

2.6. Pracovní skupina
Pracovní skupina naplòuje plán èinnosti NJC, který je navrhován pro jednotlivé
roky, zároveò se podílí na realizaci aktivit vyplývajících z projektové èinnosti NJC
a navrhuje námìty na další aktivity NJC vedoucí k rozvoji cyklistiky a cykloturistiky
v Jihoèeském kraji.
Pracovní skupina NJC pracovala v roce 2005 v následujícím sloení:
Dosedìl Miroslav (Pojišovna Kooperativa)
Fatková Jitka (Jihoèeská centrála cestovního ruchu)
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Flašar Jan PhDr. (Správa CHKO Blanský les)
Hloek Pavel Mgr. (Euroregion Silva Nortica)
Jarolímek Michal Mgr. (Novohradská obèanská spoleènost)
Karasová Jiøina (Mìstský úøad Strakonice)
Marek Pavel Mgr. (Nadace Jihoèeské cyklostezky)
Markvart Karel Mgr. (Klub èeských turistù)
Maryška Zdenìk (Mìstský úøad Jindøichùv Hradec)
Müllerová Hana (Krajský úøad Jihoèeského kraje)
Sládek Miroslav Ing. (Mìsto Písek)
Srb Vojtìch Bc. (Krajský úøad Jihoèeského kraje)
Šmidmayer Jan JUDr. (G-PROJECT, s.r.o., sekretariát NJC)
Šram Michal Ing. (Magistrát mìsta Èeské Budìjovice)
Štemberk Josef Mgr. (Správa NP a CHKO Šumava)
Toušek Zdenìk Mgr. (Klášter sv. Petra a Pavla øádu servitù)
Votøel Vladimír Ing. (ÈSAD Jihotrans a.s.)
Jednání Pracovní skupiny NJC se konala v roce 2005 v tìchto termínech:
2. 2. 2005, 6. 4. 2005, 29. 6. 2005, 10. 8. 2005, 5. 10. 2005, 28. 11. 2005
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3. Významné výstupy z jednání
Správní rady a Pracovní skupiny
Na prvním jednání v roce 2005, které se konalo dne 5. 1., odsouhlasila Správní
rada (SR) Nadace Jihoèeské cyklostezky (NJC) jako prioritní aktivity pro tento rok:
- strategii rozvoje cyklistické dopravy,
- dokonèení cykloauditu,
- dokonèení systému znaèení,
- zajištìní ekonomického zázemí.
Na svém druhém jednání dne 2. 3. 2005 odsouhlasila SR návrh smlouvy o partnerství, která byla následnì uzavírána s mìsty a obcemi, které o spolupráci projevily
zájem (viz kapitola 4).
SR rovnì odsouhlasila návrh projektu s názvem Jihoèeský kraj - cyklistù ráj a jeho
pøedloení do programu SROP.
Na v poøadí tøetím jednání dne 10. 5. 2005 odsouhlasila SR uzavøení smlouvy
o doèasném vedení kanceláøe s firmou G-PROJECT s.r.o.
Dne 29. 6. 2005 se ve Staré oboøe v Hluboké nad Vltavou konalo 4. jednání SR
spojené s výroèním setkáním zøizovatelù a partnerù. Na tomto jednání zvolila SR
Ing. Miroslava Sládka èlenem (místo odstoupivšího Antonína Luického) SR a zároveò vzala na vìdomí odstoupení Mgr. Juraje Thomy z Dozorèí rady NJC. Na tomto
zasedání byla rovnì schválena roèní úèetní závìrka a výroèní zpráva. SR schválila
pøedloení projektù Vltavská cyklistická stezka do programu SROP a Otavská cyklistická stezka do programu INTERREG IIIA ÈR - Bavorsko. SR byla informována
o pøipravovaných cyklistických akcích poøádaných NJC - akce pro rodiny s dìtmi (3.
9. 2005) a zavírání cyklistické sezóny (øíjen 2005 Tøeboò).
Na dalším jednání, které se konalo dne 12. 9. 2006, schválila SR výbìr fy OK Way
pro realizaci 1. zakázky na obnovu cykloturistického znaèení a doporuèila firmu Koloveè pro realizaci 2. kola zakázky.
Na posledním šestém jednání v roce 2005, které se konalo 2. 11., schválila SR
uzavøení darovací smlouvy s ÈSOB, a.s. Dále pak SR odsouhlasila ukonèení smlouvy
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o doèasném vedení sekretariátu s firmou G-PROJECT, s.r.o. a to dohodou k 31. 1.
2006.
Hlavním úkolem Pracovní skupiny (PS) NJC byla realizace auditu cyklistických tras
a stezek Jihoèeského kraje. Èlenové PS, kteøí se na auditu podíleli, sledovali u jednotlivých tras jejich povrch (asfalt, šotolina, kamení), kvalitu, obtínost, intenzitu
provozu (vdy hodnoceno na základì stupnice od 1 do 5), èlenìní (komunikace II.,
III. tø., místní úèelová komunikace, lesní, polní cesta) a také navrhovali vhodný typ
kola, hodnotili mobiliáø, znaèení, vytypovávali zajímavosti nacházející se podél
trasy, nebezpeèné úseky apod. V roce 2005 byl realizován audit více ne 1.500 km
cyklistických tras a stezek. Audit dalších tras a stezek bude pokraèovat v roce 2006.

4. Smluvní vztahy
V roce 2005 uzavøela NJC se svými partnery následující smlouvy:
- s Èeskoslovenskou obchodní bankou, a.s.:
Smlouvu o propagaci - pøedmìtem této smlouvy je prezentace ÈSOB, a.s. jako
generálního partnera NJC pro rok 2006 za ve smlouvì dohodnutých podmínek.
NJC bude prezentovat ÈSOB, a.s. v rámci realizace cyklojízd pro veøejnost a na
dvou výstavách cestovního ruchu.
Výše finanèní èástky: 250.000 Kè
Darovací smlouvu - na základì této smlouvy vyuije NJC finanèní dar ve výši
500.000 Kè výhradnì k finanèní podpoøe výstavby cyklostezek a jejich informaèní
podpoøe.
Výše finanèního daru: 500.000 Kè
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- s INTERSNACK a.s.:
Smlouvu o reklamní spolupráci - pøedmìtem této smlouvy je zajištìní propagace
a reklamy pro INTERSNACK a.s. za pøedem stanovených podmínek.
Výše finanèní èástky:
rok 2005 - 400.000 Kè
rok 2006 - 100.000 Kè
rok 2007 - 100.000 Kè
- s A.S.A., spol. s r.o.
Smlouvu o reklamì - pøedmìtem této smlouvy je zajištìní propagace a reklamy
pro A.S.A., spol. s r.o. za pøedem stanovených podmínek.
Výše finanèní èástky: 100.000 Kè
Dále NJC v roce 2005 uzavøela Smlouvu o partnerství, jejím pøedmìtem je spolupráce pøi rozvoji cyklistické dopravy v Jihoèeském kraji, s následujícími obcemi:
- na dobu urèitou 1 rok
Bechynì, Èeský Krumlov, Dubné, Hluboká nad Vltavou, Horní Planá, Jindøichùv
Hradec, Ledenice, Sobìslav
- na dobu urèitou 2 roky
Lhenice
- na dobu neurèitou
Benešov nad Èernou, Bernartice, Besednice, Blatná, Borovany, Borová Lada, Èejetice, Èerná v Pošumaví, Èeské Budìjovice, Dolní Dvoøištì, Døíteò, Horaïovice, Horní
Vltavice, Chlum u Tøebonì, Kamýk nad Vltavou, Kaplice, Katovice, Kluèenice, Køeme, Kunak, Lipno nad Vltavou, Lišov, Lomnice nad Lunicí, Malonty, Netolice, Nová
Pec, Nová Vèelnice, Nové Hrady, Rejštejn, Roudné, Rudolfov, Øímov, Sezimovo Ústí,
Slaník, Srní, Stoec, Strakonice, Støelské Hoštice, Studená, Suchdol nad Lunicí,
Svatý Jan nad Malší, Ševìtín, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Úsilné, Velešín, Velké
Hydèice, Veselí nad Lunicí, Vidov, Vlachovo Bøezí, Zvíkovské Podhradí.
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5. Projektová èinnost
NJC pøedkládala ádosti o finanèní podporu projektù do následujících grantových
a dotaèních programù a tímto výsledkem:
Akèní plán Jihoèeského kraje 2005
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihoèeském kraji - na realizaci projektu
byl poskytnut pøíspìvek ve výši 400.000 Kè
Dispozièní fond Iniciativy spoleèenství INTERREG IIIA
- Cyklistické jízdy a akce - na realizaci projektu byl poskytnut pøíspìvek ve výši
75.519 Kè, projekt bude ukonèen v 04/2006
Grantový program Jihoèeského kraje Produkty a sluby v cestovním ruchu
- Víkend na kole - na realizaci projektu byl poskytnut grant ve výši 120.000 Kè,
projekt byl ukonèen v roce 2005
Grantový program Jihoèeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku
- Doplnìní a renovace cykloturistického znaèení - na realizaci projektu byl
poskytnut grant ve výši 400.000 Kè, projekt byl ukonèen v roce 2005
INTERREG IIIA Èeská republika - Svobodný stát Bavorsko
- Otavská cyklistická stezka - putování krajem Karla Klostermanna - na realizaci
projektu byl poskytnut grant ve výši 1.473.234 Kè; projekt bude ukonèen
v 03/2007
Spoleèný regionální operaèní program - opatøení 5.4.1 Rozvoj slueb pro cestovní ruch
- Jihoèeský kraj - cyklistù ráj - na realizaci projektu byla poskytnuta dotace ve výši
2.112.820 Kè; projekt bude ukonèen v 05/2006
Spoleèný regionální operaèní program - opatøení 5.4.1 Rozvoj slueb pro cestovní ruch
- Vltavská cyklistická stezka - dovolená na kole v Povltaví - ádost byla zamítnuta
Státní fond dopravní infrastruktury
- Cyklistické stezky i pro handicapované - ádost byla zamítnuta
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6. Novì vyznaèené cyklotrasy
Do roku 2005 vstoupila Nadace Jihoèeské cyklostezky se snahou omezit vyznaèování nových cyklotras, jejím cílem je naopak kvalitativní posun a zamìøení na
výstavbu cyklostezek.
V souladu s koncepcí Nadace Jihoèeské cyklostezky byly v roce 2005 v regionu
vyznaèeny pouze dvì nové cyklotrasy. První z nich se nachází na Èeskokrumlovsku
a spojuje levý bøeh Lipna s nejvyuívanìjší cyklotrasou è. 12, která vede z Lomu
u Tábora pøes Hlubokou nad Vltavou, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov do Dolního
Dvoøištì. Této cyklotrase, vedoucí z Muckova u Èerné v Pošumaví pøes Svìtlík do
Zátonì, bylo Klubem èeským turistù pøidìleno èíslo 1245. Druhá trasa se nachází
v okolí Lišova, má èíslo 1243 a vede z Libnièe u Èeských Budìjovic pøes Lišov do
Slovìnic. Odtud je pak moné pokraèovat dále do Tøebonì.
Další dvì cyklotrasy byly prodloueny. Trasa èíslo 1106 Nad borovým potokem Zvíkov byla prodlouena do Zalin a navazuje na trasu èíslo 1050 vedoucí z Èeských
Budìjovic do Nových Hradù. Úsek s velmi omezeným provozem je dlouhý 3,7 km.
I nový úsek trasy èíslo 1105 Dunajovice - Vlkovice, Vlkovice - Libín, dlouhý 6,6 km,
vede po místní komunikaci, není tedy vhodný pro silnièní kola.
V roce 2005 zapoèala NJC pøípravné práce na páteøních cyklistických stezkách Vltavské a Otavské, v rámci zmínìných pøíprav probìhla úvodní jednání s hlavními
aktéry.
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7. Cyklistické akce
V roce 2005 poøádala NJC pro veøejnost následující cyklistické akce:
Otevírání cyklistické sezóny
datum konání:
16. duben 2005
trasa:
podél øeky Otavy (Horaïovice - Písek)
poèet úèastníkù:
250
Louèení s létem
datum konání:
trasa:
poèet úèastníkù:

24. záøí 2005
Nová Pec - Frymburk
270

Zavírání cyklistické sezóny
datum konání:
15. øíjen 2005
trasa:
Chlum u Tøebonì - Tøeboò
poèet úèastníkù:
150
V rámci konání Národní konference o rozvoji cyklistické dopravy, která se konala
ve dnech 14. - 17. záøí 2005 v Hluboké nad Vltavou, NJC pro její úèastníky pøipravila
tyto cyklojízdy:
- po trase Hluboká nad Vltavou - Èeské Budìjovice
- po trase Hluboká nad Vltavou - smìr Zbudovská Blata - Holašovice
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8. Prezentace
8.1. Edièní èinnost
V roce 2005 vydala NJC tøi èísla Informaèního bulletinu, ve kterém své zøizovatele,
partnery i pøíznivce informovala o své èinnosti, o pøipravených èi realizovaných
akcích a aktuální situaci v oblasti podpory a rozvoje cykloturistiky v Jihoèeském
kraji.
V rámci realizace projektu Víkend na kole, který byl spolufinancován z Grantového programu Jihoèeského kraje, vydala NJC v nákladu 7.000 ks (3.000 v èeské, 2.000
v nìmecké a 2.000 v anglické jazykové mutaci) stejnojmenný propagaèní materiál
s popisem trasy è. 12, resp. jejího úseku vedoucího z Dolního Dvoøištì do Hluboké
nad Vltavou. Tento materiál vedle samotného popisu trasy obsahuje informace
o monostech ubytování, stravování èi dalších doprovodných slubách pro cyklisty,
dále pak mapu s vyznaèením trasy a jejím auditem. Tento projekt je povaován za
pilotní, v následujících letech budou tímto zpùsobem zmapovány a propagovány
i další významné trasy Jihoèeského kraje.
8.2. Tiskové konference
NJC prezentovala svou èinnost na jedné tiskové konferenci.
8.3. Výstavy a veletrhy
Zejména nabídka Jihoèeského kraje v oblasti cykloturistiky, ale i aktivity NJC, byly
prezentovány na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se konal na výstavišti v Praze Holešovicích ve dnech 17. - 20. února 2005. NJC zde sdílela spoleèný pult
s cestovní kanceláøí Jihotrans, která zde mimo jiného prezentovala projekt
„Cyklotrans“, v rámci kterého NJC úzce spolupracuje.
8.4. Spolupráce s médii
V prùbìhu roku 2005 navázala NJC spolupráci s MF DNES a podílela se realizaci
projektu „Léto na kole“, jeho cílem je seznámení ètenáøù s jednotlivými turisticky
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zajímavými cyklotrasami. NJC se v rámci spolupráce zavázala k výbìru a pøípravì
informací o tìchto trasách, k èemu z velké èásti vyuívala výsledkù auditu jednotlivých cyklistických tras.
8.5. Internet
NJC provozuje internetové stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz. Tyto stránky
jsou dennì aktualizovány, poskytují informace nejen o èinnosti NJC ale pøedevším
aktuální informace z oblasti cyklistiky a cykloturistiky vè. tipù na cyklistické výlety
po Jihoèeském kraji.

13

9. Hospodaøení
Pøevod zùstatku z roku 2004:
- úèet
- pokladna

554.056 Kè
549.056 Kè
5.000 Kè

Pøíjmy celkem:
z toho:
- pøíspìvky mìst
- pøíspìvky sponzorù
- pøíspìvky Jihoèeského kraje
- projektová èinnost
- ostatní
- úroky

2.219.733 Kè

Výdaje celkem*:
z toho:
- projektová èinnost
- výdaje v hotovosti**
- správa Nadace (bank. poplatky za vedení bìného úètu,
zpracování úèetního auditu, vedení úèetnictví)
- ostatní (bank. poplatky za vedení úètù k projektùm, úroky)

1.570.868 Kè
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175.412 Kè
1.005.000 Kè
100.000 Kè
850.770 Kè
79.013 Kè
9.538 Kè

1.458.856 Kè
58.501 Kè
13.297 Kè
1.151 Kè

Projektová èinnost:
Jihoèeský kraj - cyklistù ráj
Otavská cyklistická stezka
Víkend na kole
Cyklistické jízdy a akce
Doplnìní a renovace cykloturistického znaèení
v celém Jihoèeském kraji
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy
v Jihoèeském kraji
Zùstatek k 31. 12. 2005:
- úèet***
- pokladna

pøíjmy (grant)
210.7701 Kè
2
0
120.000 Kè
2
0

výdaje
632.137 Kè
74.952 Kè
150.000 Kè
100.744 Kè

400.000 Kè

501.023 Kè

120.000 Kè

0 Kè
1.202.921 Kè
1.184.375 Kè
18.546 Kè

Pozn.:
* Poloka „výdaje celkem“ neodpovídá souètu jednotlivých níe uvedených
poloek.
** Jde o veškeré výdaje hrazené v hotovosti, nìkteré z nich byly hrazeny
v rámci projektové èinnosti.
*** NJC disponuje tøemi bankovními úèty, tj. bìným úètem a dále dvìma úèty
zøízenými k projektùm Jihoèeský kraj - cyklistù ráj a Otavská cyklistická
stezka.
1
Na realizaci projektu poskytla ÈSOB, a.s. úvìr.
2
Realizace projektu je pøedfinancována NJC, grant bude poskytnut a po
ukonèení projektu a jeho vyúètování.
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Výroèní zpráva byla zpracována v souladu se zákonem è. 227/1997
Sb., o nadacích a nadaèních fondech, a dále v souladu se zøizovatelskou
smlouvou, statutem a rozhodnutími správní rady.

