květen 2007

Informační bulletin č. 8
Otevírání cyklistické sezóny
2007 v Nové Bystřici
Mìsto Nová Bystøice ve spolupráci
s Nadací Jihoèeské cyklostezky
pøipravily Otevírání cyklistické sezóny 2007, akci pro vechny pøíznivce
cyklistického sportu, která se bude
konat dne 1. 5. 2007 na Novobystøicku.
Nadace Jihoèeské cyklostezky
(NJC) navazuje na úspìné cyklistické akce, které poøádala v loòském
a pøedloòském roce, avak v letoním
roce nebude poøádat vlastní akce,
nýbr se stane spolupoøadatelem tìch,
které jsou organizovány jinými
subjekty, v tomto pøípadì Mìstem
Nová Bystøice.
Akce bude zahájena v 9.45 na
námìstí v Nové Bystøici, poté se
úèastníci vypraví pøes hranièní
pøechod Smrèná - Haugschlag do
rakouského Illmans a Reingers, odtud
pøes hranièní pøechod Romava do
Starých Hutí a pøes Kláter zpìt do
Nové Bystøice. Trasa je dlouhá 36 km,
po celou dobu bude k dispozici doprovodné vozidlo. Vhodná jsou trekkingová a horská kola.
Do Nové Bystøice bude pro zájemce zajitìna doprava autobusy

z Èeských Budìjovic, Jindøichova
Hradce, Karadovy Øeèice, Lomnice
nad Lunicí, Písku, Plané nad Lunicí, Sobìslavi, Strakonic, Tábora,
Tøebonì, Týna nad Vltavou a Veselí
nad Lunicí. Kadý úèastník uhradí
jednotné jízdné ve výi 50 Kè (úèastníci jedoucí z Jindøichova Hradce pak
20 Kè), pøepravu kol hradí NJC.
Na akci je tøeba se dopøedu pøihlásit na tel./faxu 386 358 727/386 358
728
nebo
e-mailové
adrese
nadace@jihoceske-cyklostezky.cz.
Úèastníci, kteøí vyuijí autobusové
dopravy po trase Jindøichùv Hradec Nová Bystøice, se pøihlaují v Infocentru Nová Bystøice, tel.: 384 386
909, e-mail: info@novabystrice.cz.
Více informací získáte na
www.jihoceske-cyklostezky.cz nebo
na telefonu 386 358 729 (Ing. Petra
Nebáznivá).
Akce je podpoøena z Grantového
programu Akèního plánu Programu
rozvoje Jihoèeského kraje Produkty
a sluby v cestovním ruchu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ze Společného regionálního operačního programu.

Z Veselí nad Lužnicí za selským barokem
Mìsto Veselí nad Lunicí ve spolupráci
s Nadací Jihoèeské cyklostezky pøipravily na
19. kvìten 2007 dalí zajímavou akci pro
cyklisty - jízdu za poznáním Veselských blat
s architekturou selského baroka Jaro na
Blatech.
Trasa è. 1 (36 km) provede cyklisty nejmalebnìjími blatskými vesnicemi. Vedle selského baroka si mohou úèastníci prohlédnout
blatský skanzen v Záluí u Vlastiboøe. Kromì
blatské svìtnice, blatského kroje, èerné kuchynì a kovárny zde naleznou také stálou expozici loutek. Skanzen nabízí i obèerstvení
v pøíjemném venkovním prostøedí.
Trasa è. 2 (61 km) potìí pøíznivce historických vozidel. V Poøeanech si mohou
prohlédnout soukromé muzeum historických vozidel a staré zemìdìlské techniky. Na
800 m2 výstavní plochy se zde mohou pokochat pohledem na stará nákladní a osobní auta, koòské koèáry, bryèky, sánì, motocykly, jízdní kola a mnoho dalího vèetnì
modelù vláèkù. I zde je monost malého obèerstvení. Za pozornost stojí obec Modrá
Hùrka s nádherným kostelíkem a keramická dílna U Koèkù ve Svinech.
Trasa è. 3 (107 km) zavede ty nejzdatnìjí a na Vltavotýnsko a v závìru i do Chránìné krajinné oblasti Tøeboòsko. Zajímavým zastavením bude návtìva Informaèního støediska jaderné elektrárny Temelín, kde je navíc pro vechny úèastníky pøipraveno malé pohotìní.
Akce bude slavnostnì zahájena v 9 hodin ve veselském sportovním areálu
U Hokejky. Pøi této pøíleitosti bude odstartována jízda na nejdelí trase, kterou
bude po celou dobu jistit doprovodné vozidlo. Na startu úèastníky pøivítají dìvèa-

ta v blatských krojích s nabídkou ochutnávky
svatebních koláèkù a s podrobným plánkem
tras vèetnì monosti zakoupení vhodné mapy.
Od 15 hodin bude pod pergolou U Hokejky
ve Veselí n. L. vyhrávat nejen ve stylu country
kapela Projekt.
Tøenièkou na dortu je zastavení v obci
Zálí, která letos zastupuje Èeskou republiku
v evropské soutìi Entente Florale (kvetoucí
sídla) Europe 2007. Nemalou zásluhu na tomto
úspìchu má i místní jezdecký oddíl Dolli Zálí,
který kadoroènì poøádá pro veøejnost øadu
zajímavých akcí.
Dva autobusy budou odjídìt z Èeských
Budìjovic z Prùmyslové ulice v 7.30 hodin.
Z dùvodu èasové nároènosti pøi nakládání kol
ádáme úèastníky, aby se dostavili 30 minut pøed odjezdem.
Více informací získáte na www.jihoceske-cyklostezky.cz nebo www.veseli.cz,
pøípadnì na telefonu 381 548 180 (Ing. Marie Hadravová) nebo tel. 386 358 729 (Ing.
Petra Nebáznivá). Na druhé uvedené telefoní èíslo mohou volat i úèastníci akce, kteøí
mají zájem o zajitìní místa v cyklobusu.
Akce je podpoøena z Grantového programu Nadace Jihoèeské cyklostezky na
podporu poøádání cykloturistických akcí.
Pøehled cyklistických a cykloturistických akcí Jihoèeského kraje na rok 2007
naleznete na www.jiznicechy.cz èi v titìném pøehledu, který si mùete vyádat
v sekretariátu Nadace Jihoèeské cyklostezky (Jírovcova 1, Èeské Budìjovice) èi ve
vybraných informaèních centrech.

Vznik a historie Sedláčkovy stezky
Od poèátku 20. století, kdy si pøedstavitelé mìsta uvìdomili, e Písek se
stává mìstem výletním a rekreaèním,
poèaly v okolí vznikat rùzné procházkové trasy doplnìné lavièkami, altánky a dalími vylepeními pro pohodlí
letních hostù. Nacházely se vak pouze
v nejbliím okolí mìsta. První návrh
stezky vedoucí a na hrad Zvíkov se
objevil v èlánku dr. Tlamicha, je
vyel v èasopise èeských turistù v roce
1917. Do roviny blízké realizaci se
vak dostal a slibem píseckého odboru Klubu èeskoslovenských turistù
u pøíleitosti 80. narozenin prof.
Augusta Sedláèka v roce 1923.
Prof. August Sedláèek, historiograf
mìsta Písku, autor monumentálního
díla Hrady, zámky a tvrze Království
èeského, rozsáhlého Místopisného
slovníku a desítek dalích prací, byl
znám jako nepøekonaný turista, který
pìky navtívil témìø vechna místa,
o nich psal. Symbolika Zvíkova se
nabízela navíc proto, e ho Sedláèek
povaoval za krále èeských hradù.
Stezka byla vytýèena podél pøekrásného závìru toku øeky Otavy, která
ztrácela své jméno pod støedovìkým
hradem. Projektu se ujal a stavbu øídil
místopøedseda píseckých turistù, vrchní stavební rada Ing. Antonín Hnídek.
lo o velmi sloitou stavbu, její délka

dosahovala 25 kilometrù a procházela
velmi obtíným terénem. Zprvu vedla
po pravém bøehu, ale pouze v první
estinì, zbytek probíhal po bøehu
levém. Dbáno bylo zejména na pohodlí poutníkù - ráno byl bøeh pøíjemnì
ozáøen sluncem, odpoledne pak zùstával ve stínu. Jak je vidìt, projektant
pamatoval na ve, také na to, aby vedle
sebe po stezce mohly jít pohodlnì dvì
osoby a cesta probíhala nejménì ètyøi
metry nad hladinou vody a byla tak
chránìna pøed povodnìmi.
Práce zaèaly po vyøízení vekerých
formalit 2. øíjna 1924, a to budováním

úseku od Jistce k øíèce Lomnici.
V roce 1925 se stavìlo od Jistce proti
proudu, a k Topìlci. Po oba roky
provádìla práce stavební firma Jindøicha Bubly z Horaïovic. V roce 1926
byla pøeklenuta Lomnice prozatímní
lávkou (elezobetonovou postavili a
v roce 1935) a stezka byla péèí radobyteckého stavitele Josefa Mráze
dovedena a na Zvíkov. Lávku pøes
Lomnici zbudoval písecký tesaø Frantiek Káca. K slavnostnímu otevøení
dolo v nedìli 20. kvìtna 1928.
Projekt stezky samozøejmì poèítal
s tím, e ne vichni turisté budou nato-

lik zdatní, aby proli celou trasu. Na
cestu se tedy mohli turisté vydat
z Písku, ale také z Vráe, která byla
ostatnì nejlepím východiskem nejen
pro stezku samotnou, ale pro nepøíli
dlouhé vycházkové okruhy rùznými
smìry. Sedláèkovu stezku mohli
navtívit i turisté z jiného smìru ne
z praského. Napø. od Tábora se nabízela stanice Vlastec nebo Vrcovice. Na
stezku se nechala vyuít cesta z Boreènice, ale také z Èíové. Prostì poèítalo
se s celou øadou variant, kadá byla
jiná a kadá skýtala jiný kus krásné
jihoèeské pøírody. Ostatnì výraznou
zmìnu tváøe stezky poskytovala
i rùzná roèní období.
Pøes vekerá opatøení utrpìla stezka
bìhem dalích let øadu rámù. Po celá
tøicátá léta to byl problém cesty kolem
Sulanù, také pøíroda sama dala o sobì
vìdìt nìkolika polomy, ale i povodní
v roce 1940 a ledy v roce 1947. Ale to
ve bylo odstranitelné, a také bylo
obìtavými lidmi uvedeno do pùvodního stavu. Konec Sedláèkovì stezce
vak udìlala Orlická pøehrada. Její
hladina, naputìná v roce 1962, navdy znièila pøekrásný kout jihoèeské
pøírody a pøeruila s láskou i odpovìdností budovanou turistickou stezku.
Její stavba stála 125 107, 56 Kès.
PhDr. Jiøí Práek

3 otázky pro...
M g r. J i ř í h o Z i m o l u , s t a r o s t u N o v é B y s t ř i c e
Jak Vae mìsto podporuje cykloturistiku?
Nejen Novobystøicko, ale celý region Èeské Kanady je vyhláený,
a proto i turisty hojnì vyhledávaný
díky husté síti cyklotras, jejich
historie sahá do poèátku devadesátých let minulého století, kdy se
zpøístupnila do té doby uzavøená
pøíhranièní èesko-rakouská oblast. Návtìvníci a obyvatelé regionu najednou
dostali monost projet se po místech, kudy jetì nedávno vedly ostnaté dráty
a kam se do "zakázaného pásma" mohli dostat jen vyvolení. Paradoxnì se ale
díky tomu v tìchto oblastech zachovala civilizací nedotèená pøíroda, paradoxnì díky tomu vznikaly a také se dochovaly vyasfaltované silnièky, které nabízejí pohodlné a bezpeèné svezení cyklistùm kadého vìku. Oznaèili jsme tyto
trasy, umisujeme na nì nezbytný inventáø - odpoèívadla, odpadkové koe
a pøedevím mapy. Zkvalitòujeme dalí doprovodné sluby pro cyklisty tak,
aby se jim u nás líbilo a rádi se k nám vraceli.

1

Má podle Vás smysl existence Nadace Jihoèeské cyklostezky?
Samozøejmì. Jako vánivý cyklista vítám kadou iniciativu, která
smìøuje ke zkvalitòování sítì cyklotras a cyklostezek. Vìøím, e
i díky práci Nadace a ve spolupráci s ní se nám podaøí v Èeské Kanadì vytvoøit mnohem více kilometrù bezpeèných cyklostezek.

2

Mìsto Nová Bystøice je známé svou dobrou pøeshranièní spoluprací. Myslíte si, e by se zkuenosti rakouské strany daly
vyuít i pro rozvoj cykloturistiky a cestovního ruchu ve Vaem
regionu?
Nìkdy máme pocit, e za hranicemi je vechno lepí a e bychom se mìli jen
a jen uèit. V oblasti cykloturistiky jsme ale pøinejmením na stejné úrovni
a z vlastní zkuenosti vím, e obèas nám Rakuané i leccos závidí. Ano, mají
opravenìjí povrchy, mají nádhernou Dunajskou stezku, ale také mají své
problémy se znaèením a vedením cyklotras po runých komunikacích nebo
soukromých lesích. Kadá strana by se proto mìla uèit od svého pøeshranièního partnera a vycházet z jeho zkueností. Jen tak dokáeme cykloturistùm
nabídnout to nejlepí.

3

Nové projekty Nadace Jihočeské cyklostezky
V lednu letoního roku vyhlásila Rada Jihoèeského kraje v rámci Akèního
plánu Programu rozvoje kraje na rok 2007 grantové programy, ve kterých mohli
zájemci získat finanèní dotaci. Nadace Jihoèeské stezky podala do rùzných GP
celkem 3 grantové ádosti, které následnì získaly finanèní dotaci.

Víkend na kole
Projekt, který byl podpoøen z GP Produkty a sluby v cestovním ruchu. Jeho
obsahem je zmapování tras v oblasti Èeskobudìjovicka. Informace o trasách
(délka, povrch, výkový profil atd.) stejnì jako informace o památkách a doprovodných slubách pak budou zpracovány do jednoduchého propagaèního materiálu, který turista vyuije jako tip na výlet a dále pak i pro snadnou orientaci
bìhem jízdy na kole. Projekt navazuje na ji realizovanou sadu informaèních
letákù Víkend na kole, která byla velmi pozitivnì pøijata laickou i odbornou
veøejností. Spolufinancování tohoto projektu bude zajitìno z rozpoètu NJC
a partnera projektu - Magistrátu mìsta Èeské Budìjovice. Projekt bude ukonèen
nejpozdìji k 19. øíjnu 2007.

Otevírání a zavírání cyklistické sezóny 2007
Druhým projektem, který Nadace bude realizovat, je Otevírání a zavírání
cyklistické sezóny 2007. Obsahem projektu je organizace cyklistických akcí pro
veøejnost, prostøednictvím kterých bude otevøena (1. 5. 2007) a uzavøena
(podzim 2007) cyklistická sezóna letoního roku. Pøi otevírání cyklistické sezóny se bude NJC podílet na organizaci akce, jejím realizátorem je Mìsto Nová
Bystøice. Pro zavírání cyklistické sezóny bude vybrána nìkterá z akcí podpoøených v rámci Grantového programu Nadace Jihoèeské cyklostezky.

Cykloturistické stezky jiních Èech
- doplnìní mobiliáøe a znaèení
Projekt podpoøený v rámci GP Rozvoj infrastruktury podporující etrnou
turistiku je zamìøen na zmapování stavu 4 cyklistických tras (audit) a doplnìní
mobiliáøe a znaèení. Cílem projektu je zkvalitnìní infrastruktury pro cykloturistiku, jednoho z nejvýznamnìjích druhù etrného cestovního ruchu. V rámci

projektu bude doplnìn a renovován stávající mobiliáø (znaèení, lavièky, stojany
na kola .) na vybraných cyklistických stezkách a trasách na území Jihoèeského kraje, tj. na trasách, které byly zpracovány v rámci projektu Víkend na kole.
Partnerem tohoto projektu je Klub èeských turistù. Umístìní mobiliáøe, doznaèení a nové vyznaèení cyklistických stezek bude pøipravováno na základì
výsledku monitoringu stávajícího znaèení. Zároveò s monitoringem probìhne
vytipování tras, které je tøeba zcela novì vyznaèit. Monitoring bude probíhat
v souladu s výsledky auditu cyklostezek a cyklotras, který provedla Nadace
Jihoèeské cyklostezky. Dále se pøi urèování míst pro opravu èi instalaci cykloturistického znaèení bude vycházet z informací, které poskytují jednotlivé obce
Jihoèeského kraje, dále pak z hláení Policie ÈR o komunikaèních závadách.
Tyto aktivity provede v rámci projektu KÈT, jeho èlenové zmapují situaci
a urèí místa, kde je potøeba oprava èi nové znaèení. Projekt bude ukonèen nejpozdìji k 1. listopadu 2007.

Jihočeský kraj uvolnil 4 mil. Kč na podporu cyklistické dopravy
Stejnì jako v loòském roce i letos rozhodlo
Zastupitelstvo Jihoèeského kraje, e pøidìlí
Nadaci Jihoèeské cyklostezky vázaný finanèní
pøíspìvek, prostøednictvím kterého bude efektivnì a co nejvíce rovnomìrnì podpoøena
cyklistická doprava v regionu. Tento pøíspìvek
ve výi 4 mil. Kè bude plnì vyuit a zhodnocen v úsecích výstavby cyklistické stezky
kolem Vltavy v délce cca 21 km. Dále budou
pøipraveny a zpracovány projekty k samotné
výstavbì dalích úsekù Otavské cyklistické
stezky, Vltavské cyklistické stezky a místní
stezky v Jindøichovì Hradci.
Cílem nadace je soustøedìnou èinností
pøipravit ve spolupráci s partnerskými mìsty
a obcemi výstavbu, vyhledávací studie
a projekty pro dalí úseky Vltavské a Otavské
páteøní cyklostezky. Na základì tìchto aktivit
je navreno finanèní rozdìlení pøíspìvku

Otavská cyklistická cesta
- putování krajem Karla Klostermanna
Otavská cyklistická cesta
ji zná svoji definitivní
podobu. Na jaøe letoního roku byla ukonèena
vyhledávací
studie
a jsou zpracovávány
projekty ke stavebnímu
povolení. Nìkde zpracovávají projekty mìsta a obce
samostatnì (Modrava, Dlouhá Ves,
Suice tìkeò), jinde pracují na
projektech mikroregiony (Prácheò,
Dolní Pootaví, Severní Písecko).
V nìkterých úsecích spolupracuje
Nadace s LÈR, lesní správou elezná Ruda, jinde zase se Správou
národního parku umava.
Pokud nenastanou nìjaké výjimeèné a neèekané problémy, mìla by
být vìtina projektù dokonèena
nejpozdìji do konce srpna letoního
roku. Souèástí Otavské cyklistické
cesty je i novì otevøený úsek kolem
øeky pøed Strakonicemi a od 5. dubna
nový most pro cyklisty a pìí ve
Velkých Hydèicích. Nový úsek
z Písku k plynové lávce u Vrcovic
bude otevøen 20. kvìtna.
Upraven byl témìø celý úsek mezi
Støelskými Hoticemi a Horním Poøíèím. Pokud se podaøí v letoním roce
získat nìjaké granty z pøipravovaných evropských fondù a ze SFDI,
bude moné pokraèovat ve výstavbì
dalích úsekù Otavské cesty.

Do konce èervna budou
vydány i nìkteré propagaèní materiály. Nadace
bude pokraèovat ve
vydávání
cyklisty
velmi
oblíbeného
a poadovaného materiálu Víkend na kole. Bude
v nìm zpracována cesta
kolem Vydry a Otavy od Modravy po
Zvíkovské Podhradí s mapovým
podkladem, výkovým profilem
trasy, auditem, informacemi o ubytování a stravování, o pùjèovnách
a prodejnách kol. Dalím materiálem
budou tøi na sebe navazující mapy
formátu A3 vydané jako skládaèka.
V mapách bude vyznaèena stávající
monost projetí celého zmapovaného
úseku a odlinì zakresleno vedení
budoucí Otavské cyklistické cesty.
Dále bude vydána broura se shromádìnými textovými podklady z 23
ks venkovních informaèních tabulí.
Tabule budou velikosti 160 x 120
cm. Na polovinì tabule bude mapa
daného prostoru, v druhé èásti bude
text vztahující s k místu a k osobì K.
Klostermanna. Vechny materiály
budou v nìmecké a anglické mutaci.
Otavská cyklistická cesta bude na
Modravì a na Zvíkovském Podhradí
napojena na budoucí Vltavskou
cyklistickou cestu.

následujícím zpùsobem: 1,7 mil. Kè na výstavbu projekènì zpracovaného úseku cyklistické
stezky kolem øeky Vltavy v katastru mìsta
Hluboké nad Vltavou (Hluboká nad Vltavou Purkarec, Buzkov), 1,7 mil. Kè na výstavbu
cyklistické stezky v katastru mìsta Týn nad
Vltavou (Buzkov - Týn nad Vltavou), 150 tis.
Kè mìstu Jindøichùv Hradec na studii a projektovou dokumentaci k cyklistické stezce v místní èásti Jindøichova Hradce, 100 tis. Kè obci
Vemyslice - (Neznaov) na studii a projektovou dokumentaci v lokalitì obce, 150 tis. Kè
obci Albrechtice nad Vltavou na studii
a projektovou dokumentaci k Vltavské cyklostezce v délce cca 15 km, 200 tis. Kè Svazku
obcí dolního Pootaví na zpracování projektu
Otavské cyklistické stezky v úseku Strakonice
- tìkeò.

Vltavská cyklistická stezka
I kdy hlavním úkolem Nadace
v tomto roce je práce na pøípravách
pro budoucí výstavbu Otavské cyklistické cesty, pokraèovaly i práce na
projektu Vltavské cyklistické stezky.
Jsou dokonèovány projekty na pokraèování výstavby stezky mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou. Celý úsek mìøí pøes 20 km. Jetì
v letoním roce by se mìlo v katastrech obou mìst pokraèovat ve výstavbì. Týn i Hluboká mohou poèítat
s pøíspìvky obou nejvýznamnìjích
partnerù Nadace, Jaderné elektrárny
Temelín a Jihoèeského kraje. Obì
mìsta dostanou prostøednictvím
Nadace celkem necelých 7 mil. Kè.
A pokud by na stavbu získaly i grant
ze státního fondu dopravní infrastruktury, potom by v letoním a pøítím
roce mohly být postaveny dalí úseky
Vltavské cyklistické stezky a pøiblíilo by se tak cyklisty dlouho oèekávané spojení Èeských Budìjovic a Týna
nad Vltavou. Pro hodnì cyklistù
z Èeských Budìjovic by se tak jejich
projíïky tøeba i po zamìstnání
mohly prodlouit a do Týna nad
Vltavou.
Vyhledávací studie budoucí stezky,
kterou provádí Nadace, pokroèila po
toku øeky Vltavy u za Týn smìrem
k Neznaovu. I tady by se jetì
v letoním roce mìlo zaèít ze zpracováním projektu, na který dostane
Neznaov pøíspìvek od Nadace Jihoèeské cyklostezky. Jako velmi

komplikované se zatím ukazuje
pokraèování po levém bøehu Vltavy
z Neznaova smìrem na Albrechtice
nad Vltavou. Èlenitost terénu asi
nedovolí pokraèovat v kontaktu
s øekou, tak jako to bylo v pøedelých
úsecích. Jetì se pokusíme najít nìjaké øeení ve spolupráci s Povodím
Vltavy. Pokud se ani tady nenajde
nìjaká monost, poádá Nadace
o spolupráci na variantì propojení
Neznaova a Albrechtic nad Vltavou
LÈR, lesní správu Vodòany.
Na úplnì druhé stranì Vltavské
cyklistické stezky byly zahájeny první
rozhovory o monosti vyuití cest ve
správì Národního parku umava od
pramenù Vltavy na Kvildu a pøes
Buèinu a Stráný smìrem na Stoec
a Novou Pec. Dále by stezka mìla
pokraèovat po pravém bøehu Lipna a
na Frýdavu, aby se cyklisté dostali
pøívozem do Frymburku, a dále po
novì budované stezce z Frymburku
do Lipna nad Vltavou. Odtud po
stávající cyklostezce pøes Louèovice
do Vyího Brodu. Sloité bude najít
variantu pokraèování z Vyího Brodu
smìrem do Roumberku nad Vltavou.
Ale to je ji úkol, který stojí pøed
Nadací na rok 2008.
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