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Informační bulletin č. 4
Váení pøátelé cyklistiky,
blíí se konec roku, tedy èas, který svádí k bilancování. Dovolte mi vyuít této
pøíleitosti k ohlédnutí se za prvním rokem èinnosti Nadace Jihoèeské cyklostezky.
Nadace vznikla na jaøe minulého roku, avak ne byly vyøeeny vechny formality potøebné k jejímu fungování, byl podzim. V naem prvním bulletinu se pan hejtman zmínil o prvním velkém cíli, který pøed námi stojí. Je to práce na vytvoøení
ucelené pøedstavy o cyklistických stezkách a trasách, o jejich kvalitì, povrchu,
intenzitì dopravy, èlenìní podle typu komunikace, zajímavostí, slueb pro cyklisty
atd. a právì proto zaèala Nadace zpracovávat audit existujících tras. Kdy si uvìdomíme, e v Jihoèeském kraji je témìø 4500 km tras a stezek, je to obrovská práce.
Dobrovolná. Na zpracování auditu se podílejí èlenové pracovní skupiny i pøíznivci
Nadace. Ji na zaèátku letní sezony 2006 bychom tak, jak jsme se zavázali pøi podepisování partnerských smluv, chtìli nìkteré dílèí výsledky auditu poskytnout mìstským a obecním úøadùm, stejnì tak jako informaèním centrùm pro potøeby turistù.
V oblasti realizace znaèení cyklistických tras spolupracuje Nadace s Klubem
èeských turistù. KÈT má skupinu vykolených cykloturistù, kteøí provádìjí kadoroènì na polovinì tras kraje kontrolu znaèení. Výsledky se seznamem chybìjících
znaèek následnì pøedají Nadaci, která zajistí doplnìní znaèení. V roce 2005 bylo na
doplnìní chybìjících znaèek vyhrazeno cca 400 tisíc Kè.
Nadace viditelnì pokroèila i v pøípravì dvou pilíøových projektù výstavby
nových cyklostezek kolem øeky Vltavy a Otavy. V nìkterých úsecích jsou ji hotové projekty, jinde je známo, kudy trasa povede a jsou tedy pøipravovány podklady
ke zpracování studií. V nìkterých úsecích jsou ale teprve vytypovávána vhodná
øeení. Zde spolupracujeme s povodím Vltavy, Lesy ÈR s.p., obecními a mìstskými úøady. Pøi výstavbì stezky kolem øeky Otavy spolupracujeme i s Plzeòským
krajem, mìsty Horaïovice, Suice, Rejntejn, Dlouhá Ves, Srní a Modrava.
Spojení Vltavské a Otavské cyklostezky by v budoucnu mìlo pøedstavovat jeden
z nejvìtích turistických produktù jiních Èech.
V souèasné dobì je zpracovávána strategie cyklistické dopravy v kraji, a tak
pøibudou i dalí páteøní cyklistické trasy (Pøíhranièní, kolem Lunice a dalí).
Vcelku úspìnì se rozvíjí spolupráce s obcemi a mìsty, zvlátì pak s tìmi, které
se podílely na pøípravì akcí poøádaných Nadací pro veøejnost. 16. dubna byla otevøena
cyklistická sezóna. Jízda, které se zúèastnilo 254 cyklistù, byla vedena kolem øeky
Otavy z Horaïovic do Písku. Pøi pøepravì úèastníkù jsme ponejvíce spolupracovali
s Èeskými dráhami. 24. záøí 2005 probìhlo rozlouèení s létem pro rodièe s dìtmi,
tentokráte se jelo po bezpeèných stezkách kolem Schwarzenberského kanálu. I
tentokráte byla úèast vysoká, úèastníci zaplnili celých est autobusù. Zakonèení
sezóny, které se konalo 22. øíjna, mìlo zcela jiný charakter. Ze Slavonic, Jindøichova
Hradce, Veselí nad Lunicí, Èeských Budìjovic a Nové Bystøice vyjely skupiny
cyklistù, které se následnì sely v Chlumu u Tøebonì a spoleènì pokraèovaly do
cíle, kterým bylo mìsto Tøeboò. Na námìstí byl pøipraven kulturní program.

Partnerem akce byl Euroregion Silva Nortica. Na pøípravì vech zmínìných akcí
pro více ne 680 cyklistù se podíleli zástupci mìst a obcí, informaèních center,
kterým touto cestou dìkujeme, obzvlátì pak zástupcùm mìst Horaïovice,
Katovice, Strakonice, Písek, Frymburk, Jindøichùv Hradec, Chlum u Tøebonì
a Tøeboò. Ji nyní je pøipravováno Otevírání sezóny 2006, které se bude konat na
Táborsku.
V prùbìhu roku získala Nadace významné sponzory. Podepsány byly sponzorské smlouvy s firmami A.S.A. a Intersnack. Ve druhé polovinì roku 2005 se dalím
významným partnerem stala Èeskoslovenská obchodní banka.
Aktivity Nadace jsou nemalou mìrou financovány z dotaèních a grantových titulù. Jihoèeský kraj finanènì podpoøil projekt zamìøený na doplnìní chybìjícího
cyklistického znaèení na území celého kraje. V rámci projektu tak byla ve spolupráci s KÈT vyznaèena nová trasa spojující Muckov u Èerné v Poumaví se Zátoní.
Jedná se v podstatì o propojení Lipenska s trasou è. 12 vedoucí z Èeských
Budìjovic do Dolního Dvoøitì. Na jaøe roku 2006 bychom pak rádi vyznaèili
cyklostezky v okolí Vimperka, Buku a Boubína.
Víkend na kole - to je titìný materiál propagující nejfrekventovanìjí cyklostezku è. 12, resp. její úsek vedoucí z Dolního Dvoøitì do Hluboké nad Vltavou. Vydání
letáku v èeské, nìmecké a anglické jazykové mutaci bylo rovnì podpoøeno
z Grantového programu Jihoèeského kraje. Dalí projektem realizovaným Nadací
a finanènì podpoøeným z Akèního plánu Jihoèeského kraje je Koncepce cyklistické
dopravy v Jihoèeském kraji. Jde o první, základní èást, na kterou bude v následujících letech navázáno.
Z programu Intereg IIIA Èeská republika - Bavorsko získala Nadace grant na
pokraèování ji zapoèaté práce na cyklistické stezce kolem øeky Otavy. V prosinci
2005 se k tomuto projektu uskuteènilo jednání mezi nejvyími zástupci
Jihoèeského a Plzeòského kraje s pøedstaviteli zainteresovaných mìst a obcí èi s.p.
Lesy Èeské republiky aj.
Projekt Jihoèeský kraj - cyklistù ráj je podpoøen ze Spoleèného regionálního
operaèního programu. Jeho cílem je propagace a zlepení informovanosti o cykloturistice v jiních Èechách a o práci Nadace.
V rámci jednání pracovní skupiny Nadace bychom chtìli v roce 2006 dosáhnout
dalího posunu v naí práci. Inspiraci jsme získali pøedevím na Písecku, kde je silná
základna dobrovolných pracovníkù, kteøí pod vedením místostarosty Ing. Miroslava
Sládka mají jakýsi patronát nad jednotlivými trasami. Kadý z nich 2-3 krát roènì
projede svou trasu, výsledky kontroly potom slouí pro dalí práci. O takový patronát nad trasami bychom se se èleny pracovní skupiny Nadace a jejich bliními chtìli pokusit v následujících letech.
Pøeji vem partnerùm a pøátelùm Nadace ve dobré v roce 2006. Nadaci pak pøeji,
aby její èinnost, vedoucí k rozvoji cykloturistiky na území Jihoèeského kraje, byla
veobecnì podporována a uznávána.
Pavel Marek, øeditel NJC

Nově vyznačené cyklotrasy
Do roku 2005 vstoupila Nadace Jihoèeské cyklostezky se snahou omezit vyznaèování nových cyklotras, jejím cílem je naopak kvalitativní posun a zamìøení na
vznik cyklostezek. Pokud budou vznikat nové cyklotrasy, potom s urèitými podmínkami - propojení významných oblastí, dobrý povrch, minimální frekvence...
V souladu s koncepcí Nadace Jihoèeské cyklostezky byly v letoním roce v kraji
vyznaèeny pouze dvì nové cyklotrasy. První z nich se nachází na Èeskokrumlovsku
a spojuje levý bøeh Lipna s nejvyuívanìjí cyklotrasou è. 12, která vede z Lomu
u Tábora pøes Hlubokou nad Vltavou, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov do
Dolního Dvoøitì. Této cyklotrase, vedoucí z Muckova u Èerné v Poumaví pøes
Svìtlík do Zátonì, bylo Klubem èeským turistù pøidìleno èíslo 1245. Druhá trasa se

nachází v okolí Liova, má èíslo 1243 a vede z Libnièe u Èeských Budìjovic pøes
Liov do Slovìnic. Odtud je pak moné pokraèovat dále do Tøebonì.
Dalí 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 2006 by Nadace ráda ve spolupráci s obcemi vyznaèila nové cyklotrasy
v okolí Boubína. I tady bude vyuita vìtina místních komunikací. Tím se podaøí
propojit mìsta Vimperk a Prachatice.

Realizované projekty v oblasti cyklistiky
a cykloturistiky
V rámci podpory rozvoje cyklistiky a cykloturistiky byly z finanèních prostøedkù
grantových programù Akèního plánu rozvoje Jihoèeského kraje v roce 2005 podpoøeny
projekty, které jednoznaènì pøispìly k rozvoji cyklistické turistické dopravy v
regionu.
Podporu získal projekt s názvem Obnova a rozvoj historicko-nauèných
cykloturistických okruhù na Novohradsku a Vitorazsku. Chodník a cykloúsek pro
bezpeènost chodcù a cyklistù byl vybudován v obci Øepice. Doplnìno a renovováno
bylo celkem 400 kusù cykloturistického znaèení v celém Jihoèeském kraji. Cyklistická
stezka Katovická vznikla v dùsledku potøeby bezpeèného prùjezdu cyklistù
Strakonicemi. Byla vybudována turisticko nauèná stezka Vodòany - Køtìtice, která byla
doporuèena jako cyklistický nauèný okruh, kterým tak vznikne propojení s nejbliím
okolím Vodòan. Finanènì bylo podpoøeno propojení cyklotras Èeské republiky a
Rakouska v oblasti Starého Mìsta pod Landtejnem v místech nových hranièních
pøechodù. Pro návtìvníky Èeskobudìjovicka byla zavedena pro rok 2006 Turistická
karta, která nabídne zvýhodnìní také pro cykloturisty. Jiní Èechy - z husitského
Tábora do renesanèních Slavonic je cykloprùvodce po èásti trasy Greenways Praha
- Vídeò. Dalím podpoøeným projektem bylo vydání katalogu Cyklotrans pro rok
2006, který bude informovat o vech trasách cyklobusù

Víkend na kole
Nadace Jihoèeské cyklostezky získala
v rámci Grantového programu Jihoèeského
kraje - podpora produktù a slueb - pøíspìvek na realizaci projektu Víkend na kole.
Výstupem tohoto projektu je leták se stejnojmenným názvem, jeho obsahem jsou informace o cyklotrase è. 12, resp. jejím úseku
vedoucím z Dolního Dvoøitì pøes Èeský
Krumlov, Zlatou Korunu, Èeské Budìjovice
a do Hluboké nad Vltavou. Turista, kterému
je tento leták urèen, tak získá informaci
nejen o výkovém profilu trasy, turistických
zajímavostech, ale i monostech ubytování
a stravování. Projekt, který pro Nadaci
Jihoèeské cyklostezky realizovala Jihoèeská
centrála cestovního ruchu, je pilotní, pøedpokládá se vak, e jeho výstup bude irokou
veøejností pøijat pozitivnì a tímto zpùsobem
budou zmapovány i dalí cyklotrasy.
Leták je zájemcùm k dispozici v èeské,
nìmecké i anglické jazykové mutaci, jeho
elektronická forma bude umístìna na
internetových stránkách www.jiznicechy.cz
a www.jihoceske-cyklostezky.cz.

v letním a podzimním období. K propagaci cyklistické stezky è. 12 - EUROVELO 7
Vltavská cyklistická stezka z Hluboké nad Vltavou do Dolního Dvoøitì byl vydán
prospekt s názvem Víkend na kole.
Nadace Jihoèeské cyklostezky vyvíjí nemalé úsilí v oblasti podpory rozvoje cykloturistiky na území Jihoèeského kraje. Díky fungující spolupráci s jihoèeskými obcemi se
daøí zdolávat mnohá úskalí pøi realizaci znaèení tras i budování nových cyklostezek.
Vyznaèit novou cyklotrasu se jeví jako ménì obtíný úkol vzhledem k faktu, e
Jihoèeský kraj je turisticky atraktivní oblastí s pøírodními a kulturními krásami.
Vybudovat novou cyklostezku je vak úkol velice nároèný. Nadace v souèasné dobì vede
jednání s obcemi a zainteresovanými subjekty v oblastech, kde nové cyklostezky vzniknou, prioritu má stezka Otavská a Vltavská.

Oznámení
Dovolujeme si Vám oznámit, že k 1. 2. 2006 přebírá vedení sekretariátu Nadace Jihočeské cyklostezky od společnosti G - PROJECT, s.r.o. Jihočeská centrála cestovního ruchu a tímto se mění kontakty: telefon: 386 358 727, fax: 386 358 728, e-mailová adresa nadace@jihoceske-cyklostezky.cz
zůstává i nadále stejná.
V čele pracovní skupiny prozatím nahrazuje dosavadního předsedu JUDr. Jana Šmidmayera
Mgr. Pavel Marek, kterého můžete kontaktovat na tel. č. 775 211 341.

Písečtí v Rakousku
Samostatná skupina cyklistù z Písku docestovala a do Nové Bystøice. Zde se
40 èlenný peloton rozdìlil na skupinu putující okolo hranic a skupinu, která projede
Rakouskem.
Nejvíce tuto skupinu lákaly dva cíle - nejsevernìjí bod Rakouska a mìsteèko
Litschau. Hned po celním odbavení a prùjezdu Illmanns se skupina vracela zpìt ke
státní hranici, aby pøes malebnou vesnièku Haugschlag dojela a k místu, kde se cesta
prudce vrací zpìt do vnitrozemí. Právì zde je návìtí k nejsevernìjímu bodu
Rakouska. Prùjezdem lesem okolo chat naleznete klidnou a panenskou oblast
Kotìnického potoka - hranièní linii Èech a Rakouska. Jen kousek odtud na naí stranì se nachází lesní hotel Perlák.
Odtud po pohodových silnièkách skupina dorazila do Litschau, kde se píseètí
nejvíce tìili na sportovnì-relaxaèní okruh okolo místního rybníka. Poèasí bylo
neskuteènì krásné (jako u vech akcí letos poøádaných NJC) a tak posezení u vodní
hladiny potìilo nejedno cyklistovo srdce.
Po místních stezkách nauèného pletence znaèení se zèistajasna skupina objevila a
na CT 1010, po které s malým zpodìním dorazila do Chlumu u Tøebonì. Pak ji nic
nemohlo pokazit krásný dojem z tøeboòské krajiny, prùjezdu Rajskou cestou a pohledu na Zlatou stoku i rybníky.
Sláva mìstu Tøeboni, podìkování organizátorùm, nebo to byl pro vechny
Písecké dùstojný konec cyklistické sezóny. Dìkujeme.
Miroslav Sládek

Proč bychom měli podporovat cyklistickou dopravu?
Cyklistika je dopravním oborem starým jako
jízdní kolo samo. Ji r. 1813 bádenský polesný
Karl Friedrich Drais von Sauerbron se
v Mannheimu zabýval konstrukcí vozu pohánìného silou lidských svalù a vyvinul dvoustopé vozidlo, které jezdilo bez koní.
V souèasné dobì rozvoj automobilizmu
cyklistiku ponìkud zatlaèil. Doprava na kole
se stala záleitostí spí turistickou, vlastní
kadodenní "pracovní" funkce díky nepøíznivým podmínkám na silnicích ustoupila do pozadí. V celém svìtì vak v poslední dobì proívá
cyklistika ohromnou renesanci. Zdaleka ne nevýznamný vliv nutno pøièíst i tomu, e cyklistika je ekologicky

nejménì závadný zpùsob dopravy. Jízdní kolo se
snadno vejde do míst, která nejsou pro souèasný
nástup automobilizmu projektovaná. Jedná se
zejména o historická centra mìst, ale také
o klasickou èinovní zástavbu ze zaèátku
20. století, stejnì jako pøehutìnou a dopravnì poddimenzovanou zástavbu socialistických sídli. Hlavní cestou k øeení dopravy
ve mìstech není pouze budování obchvatù pro
tranzity, protoe ty tvoøí vìtinou minimální
podíl na vnitromìstské dopravì, ale hlavnì
vytváøení podmínek pro ty druhy dopravy, které
prostorovì mìsta a jejich komunikace nezatìují.
Michal ram

3 otázky pro starostu Dačic Rudolfa Hájka
Jak Vae mìsto a mikroregion
Daèicko podporuje rozvoj cykloturistiky?
Daèický region má dobré podmínky pro
rozvoj cykloturistiky. Nenároèný terén
s nevelkým pøevýením a monost pohybu po vedlejích silnicích a cestách
umoòuje sportování hlavnì rodin s dìtmi. Daèice se také nacházejí v polovinì
vzdálenosti mezi mìsty Telè a Slavonice, která jsou známa svými renesanèními
památkami. Cykloturisté projídí do tìchto mìst pøes Daèice, ani by se u nás
zdreli na delí dobu, co je koda. Bohuel ubytovací kapacity, veøejné táboøitì,
koupání a dalí aktivity v souèasné dobì nae mìsto nemùe nabídnout. Zde vidím
velký prostor ke zmìnì souèasného stavu - jak pro soukromé podnikání, tak pro
mìsto.
V loòském roce byl zaloen "Mikroregion Daèicko", který sdruuje 22 obcí
z naí oblasti. Cestovní ruch pøedstavuje jednu z nejvìtích pøíleitostí pro rozvoj
celého mikroregionu. Dostatek turistických zajímavostí vak sám o sobì rozvoj
rekreace a návtìvnosti nepøinese. V "Programu rozvoje mikroregionu Daèicko" je
zpracována èást o cestovním ruchu, vèetnì návrhù projektù jednotlivých èlenských
obcí smìøujících k rozvoji turistiky a cykloturistiky. Nyní se pracuje na pøípravì
znaèených cyklotras tak, aby se propojila turisticky zajímavá místa mikroregionu.
Daèicko - vzhledem ke své poloze - poskytuje monost vyuití turistických
hranièních pøechodù a návtìvních cílù na území sousedního Waldviertelu
v Dolním Rakousku, který se mùe stát vyhledávaným regionem ze strany èeských
cyklistù.
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Jak podle Vás plní Nadace svoji funkci, úèastníte se Vy osobnì
jejích aktivit?
Cykloturista pøináí naim regionùm nejen peníze, ale také nezatìuje
ivotní prostøedí. V kraji máme pøírodní a historické památky a tím
jedineèné podmínky pro rychlý rozvoj tohoto odvìtví turistiky. Schází nám vak ve
vìtím mìøítku potøebná infrastruktura. Nadace Jihoèeské cyklostezky má pøed
sebou jetì hodnì práce, aby splnila svoji funkci a na konci veho snaení byl
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spokojený cykloturista, který se k nám bude rád vracet.
Za svou krátkou dobu pùsobnosti ji Nadace prokázala svoji dùleitost a opodstatnìní v propagaci cykloturistiky zdaøilými akcemi. Rád bych se zde zmínil
o podzimním "zamykání cyklistické sezony", kterého jsem se zúèastnil a které
mìlo svùj cíl v Tøeboni. Byla to velmi zdaøilá akce, která musela potìit vechny
pøíznivce tohoto sportu. Za sebe mohu øíci , e se ji tìím na "odemykání sezony".
Aby byla Nadace ve své èinnosti úspìná, je potøeba rozsáhlá a aktivní spolupráce
s mìsty a obcemi. Ty k zaloení Nadace pøistoupily - aspoò si tak myslím - proto,
e jim mùe pomoci naplòovat a realizovat vlastní cíle v oblasti cestovního ruchu.

Mìsto Daèice je známé svoji dobrou pøeshranièní spoluprací
s regionem Waldviertel. Myslíte si, e by se zkuenosti rakouské
strany daly vyuít i pro rozvoj cykloturistiky a cestovního ruchu
ve Vaem regionu?
Mìsto Daèice zaèalo svoji spolupráci s regionem Waldviertel u v roce 1990, a to
konkrétnì s mìstem Gross Siegharts. Pøi pracovních setkáních s naím partnerským
mìstem se také øeila jedna z moností spolupráce na úseku cestovního ruchu.
Turistické poznávání je vìtinou prvním krokem ke sbliování lidí a jejich rozdílných kultur. Propagaèní materiál je pozvánka k návtìvì. Èím pestøejí a lákavìjí
upoutávka, tím více dokáe oslovit zájemce o návtìvu daného regionu. I kdy se
u nás v tomto smìru hodnì zmìnilo, zùstává nabídka slueb oproti naim sousedùm
pøece jenom pozadu.
Jetì vìtí je tento rozdíl v cykloturistice. Podle mého názoru je právì Rakousko
zemí, která opravdu velice pøeje cyklistùm, co se projevuje velkým mnostvím
kvalitních stezek. Zde poznali ponìkud døíve, e cykloturistika pøispívá nejen
k poznání a k upevòování zdraví, ale etøí i nae ivotní prostøedí. To, co nám schází pro cyklisty, jsou komunikace s vylouèením nákladní dopravy, víceetapové cílené stezky, které vedou "odnìkud-nìkam", více znaèek upozoròujících na cyklistický provoz, atd. Rozdíl v ohleduplnosti øidièù ponechám radìji bez komentáøe, ten
známe z kadodenních zkueností (a pøitom pozornost a slunost by nás nestála ani
korunu). Výmìna zkueností mùe pomoci k rozvoji cyklistiky v obou smìrech.
Z vlastních zkueností mohu øíci, e nae znaèení cyklotras - pokud existuje - je
pøehlednìjí. Take urèitì je co vymìòovat a nabídnout.
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V øíjnu 2005 byl starostou mìsta Jindøichùv Hradec Ing.
Karlem Matoukem za úèasti iroké veøejnosti slavnostnì otevøen
druhý úsek cyklostezky Jindøichùv Hradec - Dìbolín. Projekt
realizace cyklistické stezky z Jindøichova Hradce do obce Dìbolín
je zamìøen na rehabilitaci turistických aktivit v pøíhranièním regionu vytvoøením podmínek pro pìí turisty a cykloturistiku, zpøístupnìní kulturních památek i obnovu historických vazeb a spojení. Cyklostezka navazuje na mezinárodní cyklotrasu Greenways
Praha - Vídeò, proto je vyuívána jak místními obèany, tak zahranièními turisty.
Realizace ucelené èásti cyklistické stezky z Jindøichova Hradce
do obce Dìbolín byla rozdìlena na dvì etapy. Rekonstrukce úseku
polní cesty od sv. Jakuba k rybníkùm Polívky a k letiti probìhla
na podzim 2002 a tím byla vybudována I. etapa této stezky, tedy
úsek A a B dlouhý 1,097 km. Na realizaci tohoto prvního úseku
se podaøilo získat dotaci z prostøedkù EU v programu PHARE ve
výi 75% celkových nákladù, co pøedstavovalo 25 498 , celkové náklady byly 1 131 194 Kè.
Druhý úsek mìøí cca 1,2 km a celá trasa je vedena v úrovni bez pøekáek, take
stezku mohou uívat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V letoním roce se podaøilo na realizaci cyklostezky získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výi 1 362 000 Kè, co odpovídá 60% souhrnu celkových uznatelných nákladù stavební èásti akce, které èiní celkem 2 270 000 Kè vè. DPH.
Polní cesta vedoucí od letitì do obce Dìbolín byla ve velmi patném stavu. Mìla
pouze nezpevnìný, velmi nerovný povrch s vyjedìnými kolejemi, který byl pøi
detivém poèasí pro cyklisty a pìí témìø neschùdný. Stavba pøedstavuje propojení

místních komunikací v zástavbì u kostela sv. Jakuba s obcí
Dìbolín, kde stezka navazuje na stávající místní komunikace, po
nich je vedena cyklostezka smìrem na sv. Barboru. Tento úsek
v celkovém tahu dosud chybìl a ani po døívìjích nezpevnìných
cestách nebyl v nìkterých úsecích sjízdný. Celá stezka je vyznaèena smìrovými ipkami shodnými se stávajícím znaèením navazujících úsekù cyklostezky.
Dalí cyklostezkou, její otevøení probìhne na konci letoního
roku, je cyklistická stezka Jiráskovo pøedmìstí v intravilánu
mìsta Jindøichùv Hradec. Klíèovým dùvodem realizace této
cyklostezky je oddìlení cyklistické a automobilové dopravy
v úseku 2-3571 silnice druhé tøídy è. 128 ve smìru z Jindøichova
Hradce na Novou Bystøici. Právì v tomto úseku je zvýené riziko støetu cyklistù s osobní automobilovou dopravou i nákladní
pøepravou. Právì nákladní pøeprava materiálu a osobní doprava
i pøeprava smìøující do okolních obcí, pøíhranièí a dále pøes
hranièní pøechod Nová Bystøice do Rakouska, má nejvìtí podíl
na nehodovosti v tomto úseku plynoucí ze støetu nejen s cyklisty,
ale i chodci. Smrtelný úraz, který se zde stal v nedávné minulosti, je toho jasným
dùkazem.
Vedle potøeby zajitìní bezpeènosti cyklistù i chodcù do zamìstnání v jiní
prùmyslové zónì, do místní èásti Jiráskova pøedmìstí, ale i do okolních obcí a mìst,
je jedním z dùvodù potøebnosti realizace akce i napojení plánované cyklostezky na
mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha - Vídeò, je prochází mìstem Jindøichùv
Hradec. Délka této cyklostezky je 0,62 km, vede soubìnì s ulicí Vídeòská od
prodejny zahradního centra k provozovnì spoleènosti Fruko Schulz. Celkové náklady pøedstavují cca 2,5 mil. Kè.

Na kole do minulosti

Pøed pìti lety vznikl mezi èleny
Novohradské obèanské spoleènosti nápad
vyuít zajímavé historické pøíbìhy, legendy
a povìsti z oblasti Novohradska a umístit je
tam, kde se pøed mnoha a mnoha lety
odehrály. Kdy se tak nad mapou stalo,
bylo zøejmé, e pospojováním jednotlivých
bodù vznikne okruh, který se mùe stát
atraktivní historicko nauènou cyklotrasou.
Po devíti mìsících od nápadu se tak
zrodila nauèná trasa s názvem Pamìtí
Novohradska. Okruh dlouhý 55 kilometrù
obsahuje 19 zastávkových míst. Kadé
takové místo pøináí konkrétní historický
pøíbìh a nìco málo z historické faktografie.
Spolu s informaèními panely vak vznikla
i publikace, která pøináí podrobnìjí texty
o historii Novohradska. Celá tato akce byla
významnì dotována z Fondu malých
projektù Phare CBC a nìkterými obcemi
na Novohradsku.
Tøi roky provozu okruhu ukázalo, e se
jedná o vyhledávanou nauènou cyklotrasu,
která by mohla najít své pokraèování
i v jiných oblastech èesko-rakouského
pøíhranièí. V roce 2002 tak vznikl projekt,
jeho cílem byl vznik dalích dvou nauèných okruhù seznamujících cykloturisty
s historií oblasti Vitorazska a Slepièích hor.
V prùbìhu roku 2002 a pøedevím pak
2003 bylo do terénu instalováno 46 informaèních panelù, vlastní orientaèní znaèení
a ètyøi velkoploné mapy. Dalí nemalou
polokou bylo vydání dvou publikací, které

tak jako v pøípadì pilotních Pamìtí
Novohradska roziøují okruh a detailnost
informací, které jsou na panelech.
Nauèná stezka Pamìtí Slepièích hor mìøí
57 kilometrù a její nároènost je urèitì ze
vech tøí okruhù nejvyí. Jednak vede
èastìji po lesních èi polních cestách a za
druhé je její profil velmi zvlnìný. Trasa nás
zavede do Beneova nad Èernou,
Sobìnova, Besednice, Slavèe, Trhových
Svinù, Bukové, umberka a Rychnova
u Nových Hradù. Celkem obsahuje 17
informaèních panelù, které pøináejí pøíbìhy ze ivota na tzv. èesko-nìmecké jazykové hranici.
Nauèná cyklotrasa Pamìtí Vitorazska je
89 kilometrù dlouhý okruh, který vak lze
rozdìlit do nìkolika meních a pro jejich
absolvování si vyèlenit více dní. Obsahuje
celkem 29 informaèních panelù z nich
5 jich je umístìno do rakouského pøíhranièí.
Panely jsou dvojjazyèné, take znalost
nìmèiny zde není podmínkou. Úsek mezi
hranièními pøechody Pyhrabruck a Gmûnd
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skuteèností je, e jí v tomto úsilí pomáhají
nejen obce na trase, ale rovnì Jihoèeský
kraj, který vyhlauje grantové programy
urèené právì na obnovu cyklotras. V roce
2005 tak napøíklad Novohradská obèanská
spoleènost získala grant, díky kterému
mohla kromì bìného doplnìní odcizeného
znaèení obnovit nìkteré pokozené informaèní panely, dovybavit zastávková místa
kolostavy a v neposlední øadì na okruhu
Pamìtí Vitorazska nechat zrekonstruovat tøi
poutní køíe.
Moná by mohlo nìkoho napadnout, e
obnova drobných sakrálních památek do
rozvoje cyklotras nepatøí, ale v pøípadì, e
základním tématem cykloturistických okruhù je historie, je souvislost více ne jednoznaèná. Dva køíe byly obnoveny ve správním území obce Rapach a jeden v osadì
Vyné u Nových Hradù. Obnova køíù byla
provázána s Kováøským sympoziem, které
se konalo v Nových Hradech. Více jak 15
umìleckých kováøù se v záøí sjelo do
Nových Hradù a zde v prùbìhu 4 dnù kovali zmínìné tøi køíe. O tøi týdny pozdìji pak
dolo nejen k jejich návratu do krajiny,
ale rovnì i k vysvìcení jednoho z nich
u bývalé vesnice Kunach, která byla v 50.
letech vystìhována.
Vysvìcení se stalo událostí nejen pro
pamìtníky z nejbliího okolí, ale rovnì
pro úèastníky akce Zavírání cykloturistické
sezóny, kteøí se z rùzných smìrù sjídìli do
Chlumu do Tøebonì, aby pak spoleènì
pokraèovali do Tøebonì. Na rozdíl od
jiných skupin mìli ti, kteøí vyráeli
z Nových Hradù a pokraèovali pøes Èeské
Velenice, monost zastavit se a uvìdomit si,
e køí je mementem a pøipomínkou historie, která zcela jistì cykloturistice v èeskorakouském pøíhranièí nepøála.
Michal Jarolímek

Terezou Huříkovou, juniorskou mistryní světa v cross country (2005)
a v silniční časovce jednotlivkyň (2004), Miss cyklistiky 2005

Tereza Huříková, narozena 11. února 1987, bydliště Vimperk, oddíl: ČS MTB II
Největší úspěchy:
Rok 2005:
juniorská mistryně světa v cross country, Livigno, Itálie
2. místo mistrovství světa juniorů v silniční časovce jednotlivkyň, Oberwart, Rakousko
8. místo mistrovství světa juniorů v silničním závodě jednotlivců, Oberwart, Rakousko
4. místo mistrovství Evropy v cross country, Kluisbergen, Belgiereprezentantka ČR

Rok 2004:
juniorská mistryně světa v silniční časovce jednotlivkyň, Bardolino - Verona, Itálie
3. místo mistrovství světa juniorů v cross country, Les Gets, Franci
2. místo mistrovství Evropy juniorů v cross country, Walbrzych, Polsko

Protoe Vimperk leí v údolí, èeká na
cyklistu vìtinou hned pøi prvních kilometrech obtíné stoupání do kopce. Proto jsem
si oblíbila trasu Pod Boubínem, její zaèátek není tak nároèný. Po krátkém stoupání
po námìstí od informaèního centra odboèuji doleva po Zlaté stezce. Za historickou
bránou, která tvoøila èást opevnìní mìsta,

je v podstatì jediným kopcovitým terénem,
kde vak vìtí úsilí pøi zdolávání pøevýení
je vynahrazeno krásnými výhledy do krajiny. Dalí úseky vedoucí pøes Èeské
Velenice, Novou Ves nad Lunicí, Rapach,
Frantikov, Klikov, Suchdol nad Lunicí,
Hrdloøezy, Dvory nad Lunicí, Hranice
a Nové Hrady jsou ji pøevánì rovinaté
a jsou ideální pro rodinnou cykloturistiku.
Projekt, který zde byl realizován, je
svým zpùsobem ojedinìlý. Kromì velkého územního pokrytí, které zahrnuje
èeské i rakouské pohranièí, a kromì
atraktivního a nìkdy i choulostivého tématu
èeskorakouské historie stojí za pozornost, e
projekt vznikl pomocí iroké spolupráce
neziskových organizací, místní samosprávy,
podnikatelských subjektù a aktivního
pøístupu rakouských partnerù.
Vytvoøením cykloturistických okruhù
vak projekt neskonèil. Novohradská
obèanská spoleènost, která se stala správcem okruhù, se kadým rokem snaí trasy
zdokonalovat a peèovat o nì. Pøíjemnou

následuje krátký sjezd po úzké asfaltce
a pøejezd øeky Volyòky. Cesta pak pokraèuje malebným údolím proti proudu øeky na
umavìnku. Na konci údolí mì èeká krátké
kamenité stoupání a po pøekonání mostku
pøes eleznièní tra se záhy dostávám do
vesnièky Kláterec, z ní jsou nádherné
výhledy na panorama umavy s dominant-

ním Boubínem. Odtud stále po zelené turistické znaèce pokraèuji do obce Lipka, kde
za nádraím odboèuji doleva smìrem na
Svìtlou horu. Z této lutou oznaèené asfaltky se na rozcestí pod Svìtlou horou dávám
doleva po èervené na Kubovu Hu.
Odmìnou za nekoneèné stoupání jsou
pøekrásné výhledy z Obøí hory na umavský
høeben s Luzným a Roklanem.
Následuje delí sjezd se dvìma ostrými
zatáèkami. Lesní silnièka mì pøivede pøes
sjezdovky na hlavní silnici pøed Kubovu
Hu. Po pøekonání vozovky a silnièní tratì
pokraèuji úpatím Boubína po vrstevnici,
která poskytne daleké výhledy na okolní
vesnièky v údolích a na vrcholky sousedních kopcù. Na rozcestí Pod Boubínem
zahnu doleva a po silnièce dojedu a na
køiovatku s výrazným dubem. Zde se dám
doprava a po nìkolika minutách míjím
hájovnu a odtud po èervené pokraèuji do
Veselky. I na Veselce se oko cykloturisty

mùe dosytosti vynadívat na zázraky
umavské pøírody, na mohutný Boubín...
Teï u mám v nohách 21 km a nechám se
vést dále èervenou turistickou znaèkou do
Pravìtína. Dlouhý sjezd plný prudkých
zatáèek mi vdy pøipomene tragickou
událost - sráku mladého cyklisty s nákladní Tatrou s dlouhým døívím. I pøes lákavé
pohledy na louky a lesy vech barev se
proto radìji vìnuji øízení. Za Pravìtínem
konèí doteky umavy vjezdem na hlavní
silnici vedoucí do centra Vimperka.
Na tomto 29 kilometrovém okruhu
v okolí Boubína dochází mnohdy k zajímavým milým setkáním s jeho obyvateli jako
likami, jelenem, zajíci a dalími. Takové
záitky odplaví vechny starosti vedního
dne a proto tuto cyklotrasu vøele doporuèuji nejen pro zlepení fyzické kondice, díky
èetným stoupáním ale i jako prostøedek
relaxace.
Tereza Huøíková
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