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Informační bulletin č. 5
Úvodní slovo ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky
Ve chvílích, kdy se vám dostává do rukou tento bulletin, má ji Nadace
za sebou realizaci první letoní akce pro veøejnost - Otevírání cyklistické sezony 2006 na Táborsku. S potìením mùeme konstatovat, e akce
byla úèastníky hodnocena pozitivnì.
Na letoní rok pøipravuje Nadace pro své pøíznivce a cyklistickou
veøejnost dalí dvì akce. První z nich se bude konat 15. èervence
v Netolicích pod názvem Kolem kolem Netolic. Tato akce je organizována Mìstem Netolice, Nadace se na jejím konání bude podílet.
Zaèátek/sraz úèastníkù bude v 9 hodin na námìstí v Netolicích, kde je
zajitìno bezplatné parkování. Pøi zahájení je pøipraveno malé pøekvapení. Z Netolic vyjedou úèastníci smìrem na zámek Kratochvíle, kde bude
následovat pøivítání panem kastelánem a krátká prohlídka zámeckého
nádvoøí. Trasa dále pokraèuje pøes Krtely na Lomeèek, i zde bude pro
úèastníky pøipraveno malé pøekvapení. Z Lomeèku povede trasa do

Libìjovic. A aby to bylo jako v pohádce, tady bude pøekvapení tøetí.
Z Libìjovic se úèastníci vrátí zpìt do Netolic, kde bude akce ukonèena.
Kadý z úèastníkù dostane na startu mapku trasy a prùkazku s razítkem.
Ti, kteøí se zúèastní i zavírání sezóny a získají druhé razítko, dostanou od
Nadace dárek.
Cyklistická sezóna bude uzavøena v øíjnu na Daèicku. Termín bude
vèas oznámen prostøednictvím dalího bulletinu, plakátù, pozvánek,
podrobné informace budou k dispozici i na internetových stránkách
www.jihoceske-cyklostezky.cz. Doprava pro úèastníky bude zajitìna.
Akce vìnovaná ukonèení sezóny bude koncipována jako sportovnìpoznávací. Trasa bude procházet místy, kam se vìtina z nás èasto nedostane.
Tìíme se na vechny úèastníky a doufáme, e nám zachová svou
pøízeò i poèasí.

Nadace Jihočeské cyklostezky zahájila cyklistickou sezónu
Nadace Jihoèeské cyklostezky pøipravila pro pøíznivce cykloturistiky
na 22. duben akci, kterou otevøela letoní cyklistickou sezónu. Pro úèastníky byly vypraveny tøi autobusy z Èeských Budìjovic a jeden z Písku. Celá
akce byla starostou mìsta Tábor Ing. Frantikem Dìdièem a øeditelem
Nadace Mgr. Pavlem Markem zahájena v prostoru pøed táborským vlakovým nádraím, odkud se pak pár minut po desáté hodinì ranní rozjelo zhruba 150 cyklistù smìrem pøes Sezimovo Ústí na Kozí Hrádek, kde byla
monost prvního obèerstvení. Po krátké oddechové pauze úèastníci pokra-

èovali smìrem na Choustník, Tuèapy, Dírnou a odtud a na Èervenou Lhotu,
kde byla monost prohlídky zámku, obèerstvení èi prostì jen delího odpoèinku. Z Èervené Lhoty se peloton rozjel smìrem na Kardaovu Øeèici, kde
dolo k rozdìlení na dvì èásti, jedna èást pokraèovala smìrem na Jemèinu,
odkud odjídìla pøistavenými autobusy zpìt do svých domovù, druhá èást
pak smìrem na Jindøichùv Hradec a dále do místa svého bydlitì pokraèovala vlakem.
Otevírání sezóny probìhlo, stejnì jako v loòském roce, za nádherného
sluneèného poèasí.

Projektová činnost Nadace Jihočeské
cyklostezky
Kadý, komu je znám smysl nadací,
by po pøeètení titulku mohl namítnout,
e vlastní projektová èinnost, tedy realizace vlastních projektù, by nemìla
pøevaovat nad grantovou èinností
nadace. Urèitì je to pøedstava správná,
ale nastartování standardní èinnosti
Nadace krátce po jejím vzniku, není
moné bez toho, ani by se Nadace
dostala do podvìdomí veøejnosti svými
veøejnì prospìnými aktivitami. Jen tak
toti mùe na sebe strhnout pozornost
dárcù, kteøí by pomohli plnit fondy
urèené na nadaèní grantový program.
Vedení Nadace Jihoèeské cyklostezky si
tuto skuteènost velmi dobøe uvìdomovalo, a proto v roce 2005 neváhalo
pøipravit projekty, které na jedné stranì
pomáhají naplòovat vìcné priority
Nadace (mezi jinými i budování páteøních cyklostezek kolem Otavy a Vltavy)
a na stranì druhé popularizují Nadaci
jako organizaci cílevìdomì se snaící
o rozvoj bezpeèné, nekonfliktní a pohodové cykloturistiky jako formy zdravého ivotního stylu a prostøedku relaxace
a poznání. Vechny zásadní nadaèní projekty, které byly v roce 2005 zahájeny,
mají své pokraèování v roce letoním. Jedná se o tøi následující projekty.

Jihoèeský kraj - cyklistù ráj
Projekt, který byl podpoøen ze Spoleèného regionálního operaèního programu,
je souborem marketingových a propagaèních aktivit, které mají za úkol posilovat
image Jihoèeského kraje jako místa s ideálními podmínkami pro cykloturistiku.
Mezi tyto aktivity patøí pøedevím vytvoøení a správa internetového portálu
(www.jihoceske-cyklostezky.cz), vyuití dat získaných z auditu cyklistických tras
a vydání informaèních materiálù k vybraným trasám, které splòují kritéria bezpeènosti, jsou bohaté na turistické zajímavosti, v jejich nejbliím okolí se vyskytují kvalitní doprovodné sluby, a jsou vhodné pro dvoudenní putování. Materiály
jsou vydávány pod jednotným oznaèením Víkend na kole. Kadý se vak bude
liit trasou, kterou popisuje. Dosud byl vydán k trase è. 12 vedoucí z Dolního
Dvoøitì na Hlubokou nad Vltavou. Dalí tøi vzniknou v prùbìhu kvìtna 2006
a budou vìnovány oblastem Táborska, umavy a Novohradska.
Mezi dalí aktivity projektu patøí pravidelné vydávání bulletinu, který právì
ètete, poøádání cykloturistických akcí pro veøejnost a úèast na veletrzích cestovního ruchu.

Koncepce cyklodopravy
v Jihoèeském kraji
Druhým projektem, který Nadace
bude v letoním roce dokonèovat, je
zpracování koncepce cykloturistických
tras a stezek. V souèasné dobì je
dokonèena analytická èást, která byla
prezentována na zasedání pracovní
skupiny NJC dne 7. 6. 2006. Na ní
naváe èást návrhová, která by na
základì expertních posudkù, návrhù
veøejné správy, odborné i laické cyklistické veøejnosti mìla stanovit smìr,
kterým je potøeba se v dalím rozvoji
cykloturistiky ubírat. Cílem je vytvoøit
systém páteøních nadregionálních
cyklostezek a cyklotras, na které budou
navazovat trasy regionální a posléze
místní, vèetnì místních tématických
okruhù.
Jedním z oèekávaných výstupù
projektu, který bude dokonèen v záøí
2006 a je pouze první èástí íøeji pojaté koncepce cyklodopravy, bude návrh vhodného tématu nadaèního grantového
programu. Ten by mìl být v prùbìhu podzimu 2006 rozpracován do provádìcích
pravidel a vyhláen s tím, e díky nìmu budou podporovány projekty realizované v roce 2007.

Otavská cyklostezka - Krajem Karla Klostermanna
Tøetím projektem, na kterém Nadace od loòského roku pracuje, je projekt
podpoøený z programu Interreg IIIA Bavorsko - Èeská republika. Jeho smyslem
je pøipravit podmínky pro vybudování cyklistické stezky podél øeky Otavy
v celé její délce. Projekt tak obsahuje aktivity, které mají za cíl vyhledat optimální vedení stezky, zjistit a projednat vedení s vlastníky dotèených pozemkù,
pøipravit nìkteré úseky do fáze stavebního povolení, vyhledat páteøní body stezky a osadit je informaèními panely pøipomínajícími osobnost Karla
Klostermanna a v neposlední øadì propagovat ji existující úseky a marketingovì je provázat s produktem Otavská plavba. V souèasnì dobì projídí øeditel
Nadace Mgr. Pavel Marek spolu s nìkolika píseckými dobrovolníky jednotlivé
úseky budoucí Otavské stezky, provádí místní etøení, vyhledává optimální
vedení stezky a získává nezbytná data pro dalí fáze projektu.

Nadace uspěla se svými žádostmi v grantových
programech Jihočeského kraje
Nadace Jihoèeské cyklostezky bude
v letoním roce realizovat projekt s názvem
Cyklistické akce v Jihoèeském kraji, který
je finanènì podpoøen Jihoèeským krajem
v rámci Grantového programu Produkty
a sluby v cestovním ruchu. Obsahem
tohoto projektu je realizace akce pro
veøejnost, prostøednictvím které bude
uzavøena cyklistická sezóna. Akce probìhne na podzim letoního roku na Daèicku.
Dále bude v rámci realizace projektu vydán
jednoduchý titìný kalendáø cyklistických akcí,
které se budou v roce 2007 konat na území
Jihoèeského kraje. Pøi pøípravì podkladù pro tento
informaèní materiál osloví v prùbìhu letních mìsícù

sekretariát Nadace jednotlivá jihoèeská infocentra, popø. i mikroregiony se ádostí
o zaslání potøebných informací.
Dalím projektem, který byl finanènì
podpoøen Jihoèeským krajem v rámci
Grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující etrnou turistiku, je
projekt s názvem Cykloturistické stezky
jiních Èech - doplnìní a renovace znaèení,
který je zamìøen, jak u název napovídá, na
renovaci a doplnìní stávajícího znaèení na
cyklistických stezkách a trasách na území
Jihoèeského kraje. Projekt bude realizován ve
spolupráci s Klubem èeských turistù.

3 otázky pro...
Ing. Miroslava Sládka, místostarostu města Písku
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linie tras a stezek. V tomto vidím velkou roli Nadace. Dalí díl práce je
v celkové koncepci rozvoje na jihu Èech, v podpoøe obcí v pøípravì dokumentace pro dlouhé linie Vltavské a Otavské stezky. Je to jasný impuls
k podpoøe dalích linií, k bezpeènosti a pøiblíení fenoménu naich øek
a rybníkù.

Jak podle Vás plní Nadace svoji funkci, úèastníte se i Vy osobnì
jejích aktivit?
NJC plní poslání urèitì v koordinaci cykloturistiky. Neznám jiný
kraj, kde by byli tak daleko. Nejenom akce, které jsou velmi lákavé
pro vechny cyklistické nadence (realizaci tìchto akcí postupnì mohou
pøevzít obce a mikroregiony), ale pøedevím zájem o stav znaèení, opravy
pøed sezónou, pøesná evidence a soulad s právy vlastníkù, kteøí podporují

Jaké by podle Vás mìly následovat dalí kroky v rozvoji cykloturistiky na území Jihoèeského kraje?
Mezi dalími kroky spatøuji zvýení kvalitativní úrovnì tras
a stezek. Nestaèí mít trasy v mapách, mít je oznaèené, mít je
vydládìné - tyto trasy èi stezky musí ít, musí nabízet odpovídající sluby
pro cyklisty. Úroveò slueb je pøi stávajících trasách velmi nízká, zkuste se
tøeba ubytovat, ádat nízkotuènou snídani, balíèek na cestu, aktuální informace o pokraèování Vaí cesty. Podívejme se na stav kolostavù, kdy se z jednoduchých konstrukcí ze elezných svaøených drátù, kola pøi prvním nasazení
dokonale odøou apod. K tomu nám u nás na jihu mùe hodnì pomoci projekt
Cyklisté vítáni (www.cyklistevitani.cz), kde získáním certifikací o zvýeném
standardu slueb se nae stezky a trasy stanou tìmi ivými a vyhledávanými v celých Èechách.

Jak Vae mìsto (mikroregion) podporuje rozvoj cykloturistiky?
Mìsto Písek je souèástí Svazku obcí regionu Písecko, který má ve svém
rozvojovém dokumentu mimo jiné i podporu a koordinaci cyklistických
tras a stezek. Prakticky to znamená provázání tras jednotlivých mikroregionù (celkem 4 na území okresu Písek), spolupráci pøi plánování,
znaèení i následnì pøi auditu tras. S tím je pak následnì spojená
i propagace cyklotras jako takových vèetnì zajímavostí nacházejících se podél
jednotlivých tras.
Stojí za to projet malebná místa okolo Písku v Píseckých horách, celý
Milevský ètyølístek, poznat promìnlivost území Severního Písecka a kouzlo
øek vech vsí mezi Vltavou a Otavou.
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Nadace představila své aktivity
na výstavách a veletrzích
I v letoním roce prezentuje Nadace
Jihoèeské cyklostezky své aktivity na
výstavách a veletrzích cestovního
ruchu. Pøedevím pak projekt Víkend
na kole, resp. první z øady informaèních materiálù vìnovaný úseku cyklistické trasy è. 12 Dolní Dvoøitì Hluboká nad Vltavou, byl poprvé
pøedstaven prostøednictvím Krajského
úøadu Jihoèeského kraje ve dnech 10. 15. 1. 2006 na veletrhu Vacantie
Utrecht.
Následovala výstava Regiontour,
která se konala ve dnech 12. - 15. ledna
2006 v Brnì, kde se NJC prezentovala
v rámci spoleèné expozice Jihoèeského
kraje a kde byla NJC zastoupena øeditelem Mgr. Pavlem Markem a pøedsedou správní rady Mgr. Jarolímkem. Na
dalích dvou výstavách - Holiday
World Praha 2006 a Region Ostrava
pak byly aktivity NJC pøedstaveny
v rámci spoleèné jihoèeské expozice,
kterou zajiovala Jihoèeská centrála
cestovního ruchu. Informaèní materiály s názvem Víkend na kole byly distribuovány i na Výstavì tøí zemí, která
se konala ve dnech 18. - 26. února 2006
v nìmeckém Pasovì.
Výe zmínìný propagaèní materiál
je dobøe hodnocen jak laickou tak
i odbornou veøejností, proto v letoním
roce pracuje Nadace na rozíøení edice
o dalí trasy.
Úèast na výstavách Regiontour
a Holiday World byla hrazena z projektu Jihoèeský kraj - cyklistù ráj.

Vše o Novohradsku
V letoní letní turistické sezonì
budou moci návtìvníci Nových
Hradù vyuít nových slueb obèanského sdruení Novohradská obèanská spoleènost (NOS).
Toto sdruení, jeho èinnost je zamìøena mimo jiné i na turistiku a propagaci Novohradska, otevírá 1. èervna
2006 pro veøejnost svoji kanceláø.

Zde se turisté dozví o nabídce pøírodních èi historických zajímavostí regionu, získají nosácké publikace
o Novohradsku a dalí propagaèní
materiály vztahující se k dané oblasti.
Dalí slubou, kterou chce NOS poskytovat, je propagace místních umìlcù
(fotografù, muzikantù, malíøù), øemeslníkù a malých producentù regionálních

výrobkù. Nìkteré výrobky budou
k dispozici pøímo v kanceláøi, jiné,
objemnìjí budou propagovány pouze
na fotografiích a budou k nim poskytnuty kontakty na jejich tvùrce.
Kanceláø NOSu pro veøejnost
najdete v Nových Hradech, v ulici
Èeská 64, kde se tìíme na Vai
návtìvu.
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