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Informační bulletin č. 9
Nová tvář ve vedení Nadace
Jihočeské cyklostezky

Po tříletém funkčním období se
dosavadní ředitel Nadace Jihočeské
cyklostezky Mgr. Pavel Marek
rozhodl ve funkci ředitele nadále
nepokračovat a ve vedení Nadace se
objevila nová tvář v osobě
Ing. Vladimíra Votřela, kterého jsme
požádali o krátký rozhovor.
Dne 1. srpna 2007 jste byl jmenován do funkce ředitele Nadace
Jihočeské cyklostezky. S jakými
plány do této funkce vstupujete?
Dovolil bych si malé upřesnění.
Po abdikaci dosavadního ředitele
pana Marka rozhodla správní rada
Nadace o tom, že funkce ředitele
zůstane po dobu jednoho roku
personálně neobsazena a bude
dočasně suplována z pozice manažera
Vltavské cyklistické stezky. Dne
1. srpna 2007 jsem byl jmenován do
funkce manažera Vltavské cyklostezky, tedy nikoliv ředitele Nadace.
Dobře. A tedy plány…?
Mým prvořadým úkolem je intenzivní práce na projektu Vltavská

cyklistická stezka, který je spolu
s projektem Otavská cyklistická stezka klíčovou projektovou aktivitou
Nadace. Tento úkol je limitován
termínem 30. červen 2008 a s ohledem na objem práce je tento termín
opravdu šibeniční. A pokud jde o mé
plány a představy v širší oblasti
nadační činnosti? Rád bych zachoval
kontinuitu v dosavadní činnosti
Nadace, zaměřil se na dokončení
auditu jihočeských cyklotras a na
zavedení jednotné metodiky dokumentace a archivace výstupů
v digitálních mapových podkladech,
které budou elegantním nástrojem
jak pro komunikaci s cyklistickou
veřejností, tak pro komunikaci
s orgány státní správy.
Jaký je váš vztah k cykloturistice?
Cykloturistika je mým koníčkem,
takže samozřejmě kladný. Z profesionálního hlediska však raději
používám širší pojem cyklistika,
který v sobě zahrnuje jak cykloturistiku, tak cyklodopravu. Tyto dva
pojmy spolu úzce souvisí, vzájemně
se prolínají a není dobré je od sebe
oddělovat a dost dobře to v praxi ani
nejde. V posledních letech jsem se
věnoval práci v oblasti cyklodopravy, jedním z výsledků mého snažení
je vznik a vývoj jihočeského
dopravního systému Cyklotrans,
který je jedním z mnoha příkladů
žádoucího prolínání dopravy, cyklodopravy a cykloturistiky. Myslím si,
že téma cyklodoprava, a to jak
v rámci kraje, tak i v rámci krajského
města, si zaslouží přinejmenším
pozornost.

V ltavská c y k listic k á stez k a
Projekt „Vltavská cyklistická stezka - dovolená na kole v Povltaví“
byl zahájen v prosinci roku 2005 a je spolufinancován ze Společného
regionálního operačního programu. Cílem projektu je mj. navržení trasy
cyklistické cesty podél Vltavy od pramene až po soutok s Labem, vyznačení této cesty v terénu, zdokumentování stávajícího stavu povrchu cesty
v linii budoucí cyklistické cesty a vymezení úseků s nutností stavebních
prací za účelem výstavby tělesa nové cyklistické cesty, či výrazné stavební úpravy stávajícího tělesa, jakož i zdokumentování vlastnických
pozemkových vztahů a potenciálních střetů zájmů. Výstup projektu bude
kvalitním podkladem pro žadatele o dotaci ze strukturálních fondů
Evropské unie a podkladem pro stavebně projektovou činnost a stavební
řízení.
V současné době je v terénu zdokumentována část od Modravy přes
Novou Pec až po Vyšší Brod a v tomto úseku je již navržena linie průběhu budoucí Vltavské cyklistické stezky. Tento záměr je průběžně projednáván s obcemi a dotčenými orgány státní správy. V úseku od Vyššího
Brodu do Českých Budějovic probíhá terénní dokumentace a vyhledávání vhodného řešení. Konečný návrh linie je hotový rovněž v úseku České
Budějovice - Albrechtice, přičemž v dílčím úseku Hluboká nad Vltavou

- Purkarec je již vypracován stavební projekt na průchod cyklistické
stezky Hlubockou oborou a přilehlým chráněným územím, který bude
stavebně realizován v roce 2008. Úsek od Albrechtic až po soutok
s Labem čeká na terénní mapování v průběhu letošního podzimu a příštího jara.
V příštím létě přivítáme cykloturisty v terénu vyznačenou Vltavskou
cyklocestou začínající u pramene Vltavy, pokračující podél toku řeky na
soutok s Otavou, kde se setká s Otavskou cyklistickou stezkou a dál až
k soutoku s Labem. Takto vyznačená cyklistická cesta bude vedena dílem
po definitivní linii, dílem po linii dočasné, kdy definitivní řešení bude
čekat na další etapu, kterou bude v daném úseku výstavba nového tělesa,
či jiné náročnější stavebně-technické řešení.
K dosažení definitivního stavu jak na Vltavské, tak na Otavské cyklistické stezce bude nutno vynaložit ještě mnoho úsilí, energie a finančních
prostředků, díky čemuž vznikne na jihu Čech v oblasti cykloturistiky dílo
bez nadsázky evropského významu a je nutno dodat, že k jeho dosažení
už nikdy v budoucnu nebudou podmínky příznivější, než tomu bude
v nejbližších letech.

Zavírání cyklistické sezóny 2007 - Slavnosti plodů
Mikroregion Chelčicko - Lhenický a Nadace Jihočeské cyklostezky
připravily pro všechny příznivce cyklistiky a cykloturistiky akci,
prostřednictvím které bude oficiálně ukončena letošní cyklistická sezóna. Akce se bude konat 27. 10. 2007 od 9.30 hod. v Chelčicích.
Účastníci mohou zdarma využít autobusů s vleky, které pojedou po
následujících trasách:
Trasa A: České Budějovice, Průmyslová ulice (8.30) - Chelčice
Trasa B: Písek, autobusové nádraží (8.30) - Chelčice
Trasa C: Soběslav, parkoviště u restaurace Paluba (7.00) - Tábor,
nádraží (7.35) - Týn nad Vltavou, zastávka u hřbitova
(8.30) - Chelčice
Vzhledem k časové náročnosti při nakládce kol prosíme účastníky,
aby se dostavili na místo nástupu 30 min. před plánovaným odjezdem.
Zajištěn bude samozřejmě i odvoz účastníků z Chelčic zpět do místa
nástupu.

Vzhledem k velkému zájmu o místa v autobusu je třeba se
přihlásit v termínu od 8. - 19. 10. 2007, a to jedním z následujících
způsobů (platí pro účastníky, kteří využijí autobusové dopravy na trase
A a C):
písemně na adresu: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jírov•
cova 1, P.O.Box 80, 370 21 České Budějovice
•
telefonicky/faxem: 386 358 729 / 386 358 728
•
elektronickou poštou: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz
Účastníci, kteří využijí autobusové dopravy na trase B, se mohou
hlásit jedním z následujících způsobů:
•
písemně na adresu: IC Písek, Heydukova 97, 397 01 Písek
•
telefonicky/faxem: 382 213 592
•
elektronickou poštou: icpisek@mupisek.cz
Bližší informace naleznete na www.jihoceske-cyklostezky.cz
a www.chelcicko-lhenicko.cz.

4 otázky pro...

Oldřicha Petráška, starostu Netolic
Jak Vaše město podporuje
cykloturistiku?
Naše
strategie
rozvoje
cestovního ruchu je zaměřena
hlavně na rodiny s dětmi
a právě na cykloturistiku, ke
které má náš region velmi
vhodné
podmínky.
Jak
množství památek, krajinu, síť komunikací a dostupnost z center. Vybudovali jsme například naučnou cyklostezku Historická krajina Netolicko
(okruh po památkách regionu), vydali speciálního průvodce a mapy.
Každý rok pořádáme pokaždé na jiné téma akci Kolem kolem Netolic,
ke které vždy vydáváme propagační materiál s mapkou. Letos to bylo
téma „na Blata za selským barokem“. Místní akční skupina Blanský les
- Netolicko ve spolupráci s námi právě spustila internetové stránky
Informační systém cestovního ruchu regionu na www.blanet.cz, kde se
zaměřujeme právě i na cykloturistiku. Dále jsme právě v těchto dnech,
také ve spolupráci s MAS, vydali novou turistickou mapu regionu Blanský les - Netolicko.
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Má podle Vás smysl existence Nadace Jihočeské
cyklostezky?
Existence Nadace Jihočeské cyklostezky má určitě velký

význam pro rozvoj cykloturistiky v kraji. Svědčí o tom řada úspěšných
akcí, dokončených a probíhajících projektů, včetně grantů Nadací vypisovaných. Není nad to, pokud se takové činnosti „chytne“ parta
zapálených lidí, než nadirigovaní úředníci. Je to hned vidět na výsledcích.
V čem spočívá Vaše partnerství s Nadací Jihočeské
cyklostezky a jak hodnotíte dosavadní spolupráci?
Spolupráci hodnotím jako velmi dobrou. Naše město za
poslední dva roky, právě díky spolupráci s Nadací a její
finanční podpoře, pořádalo již zmíněnou akci Kolem kolem Netolic. Na
příští rok připravujeme spolu něco velkolepějšího, ale to zatím nechci
prozrazovat.
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Vy osobně máte k cyklistice kladný vztah?
Já mám k cyklistice samozřejmě kladný vztah. Svého času
jsem téměř každý den po práci jezdil po okolí. Sice žádné
velké výkony, ani polykání kilometrů, spíš se „kochám
krajinou“. Poslední dobou to ale velmi zanedbávám, nedostatek času,
malé děti atd. Již se ale sezení v kanceláři u počítače či v autě projevuje
negativně na mé tělesné stránce, takže si dávám závazek, že se zlepším.
I jsem si na to koupil nové kolo.
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P ro j e k t o v á č i n n o s t N a d a c e J i h o č e s k é c y k l o s t e z k y
V letošním roce získala Nadace Jihočeské cyklostezky finanční
příspěvek z Grantových programů Jihočeského kraje celkem na
3 projekty.
Prvním z nich je Víkend na kole, v rámci kterého
erého
byl vydán stejnojmenný informační leták popi-sující trasu České Budějovice - Netolice Holašovice - České Budějovice. V brožurce
lze najít informace o trase - délka, povrch,
výškový profil, památky a doprovodné služby.
Materiál může turista využít nejen jako tip naa
výlet, ale i pro snadnou orientaci během jízdy na
kole. Partnerem projektu je Statutární město České
eské
Budějovice.
evírání
Druhým podpořeným projektem je Otevírání
sahem je
a zavírání cyklistické sezóny 2007, jehož obsahem
íky tomuto
organizace cyklistických akcí pro veřejnost. Díky

projektu byla 1. 5. 2007 zahájena cy
cyklistická sezóna
2007 v Nové Bystřici. Zavírání letošní
cyklistické
le
2007 Partnerem této
sezóny pak proběhne 27. 10. 2007.
akce je Mikroregion Chelčic
Chelčicko - Lhenický.
v
Součástí projektu je rovněž vydání
kalendáře
cykloturistick
cyklistických a cykloturistických
akcí na rok
2008.
Třetím projektem Na
Nadace, který byl
podpořen Jihočeským krajem v rámci
Grantového programu Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku,
je projekt s názvem Cykloturistické
Č
stezky jižních Čech
- doplnění
zna
mobiliáře a značení.
Jeho cílem
i
je zkvalitnění infrastruktury
pro
cykloturisti
cykloturistiku,
jednoho
nejvýzna
druhů
z nejvýznamnějších
„šetrného
cestovního
ruchu“. V rámci projektu,
jehož partnerem je
Klub českých turistů,
je
doplňován
m
mobiliář a značení
p
podél
cyklistickýc tras v oblasti
kých
Novohra
Novohradska
a Táborska.
Projekt
bbude
ukončen
nejpozději k 1. listopadu
lis
2007.

Nadace o p ě t v y h lá sila gra ntov ý program
na p o d p o ru cy k listick ý ch a k cí
tématicky zaměřené na výročí spisovatele Karla Klostermanna,
předkládány však mohou být i žádosti, které nejsou s výše uvedenou osobností spjaty.
Zájemci mohou své žádosti předkládat do 12. října 2007,
směrnice včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na
www.jihoceske-cyklostezky.cz.
Nadace tak navázala na obdobný grantový program, který
vyhlásila v loňském roce a v rámci kterého podpořila 10 cyklistických akcí, které se konaly, či ještě budou konat v letošním
roce. Grantový program je vyhlášen především díky poskytnutí
finančních prostředků ze strany partnerů NJC, kterými jsou ETE
ze Skupiny ČEZ a ČSOB.

Nadace Jihočeské cyklostezky vyhlásila dne 10. 9. 2007 svůj
druhý grantový program zaměřený na podporu pořádání
cykloturistických akcí. Cílem grantového programu je vytvořit
nabídku cykloturistických akcí určených pro širokou veřejnost
a podpořit tak poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje,
zdravý životní styl jeho občanů i návštěvníků a propagovat jízdu
na kole jako šetrnou dopravní alternativu.
Cílem GP je podpořit organizaci 7 - 9 akcí s výrazně inovativním prvkem tak, aby pokrývaly období od dubna do října 2008.
Finanční podpora jedné cyklistické akce může být až 15.000 Kč,
v rámci grantového programu budou podpořeny především akce

Cyklisté vítáni
Snad každý, kdo jezdí po
Čechách na kole, se už někdy
setkal
s
problémy
nedostatečných služeb pro
cyklisty. V hotelu si není kam
dát kolo, personál netuší, kde je
nejbližší opravna nebo prodejna, jídelní lístky v restauracích
obvykle nepočítají se sportovním výkonem. Pro zlepšení
kvality služeb pro cyklisty je tu
projekt Cyklisté vítáni.
Jedná se o celonárodní
certifikační systém, který
z pohledu cyklistů prověřuje
nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb,
kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která projdou
certifikací, jsou označena zele-

získat značku Cyklisté vítáni,
musí splňovat určité podmínky,
mezi které patří např. možnost
ubytování na jednu noc, možnost
vyprání a usušení oblečení
a výstroje, poskytnutí základního nářadí pro jednoduché
opravy kol atd.
Převzato z:
http://www.cyklistevitani.eu

nobílou známkou s usmívajícím
se logem. Certifikace obsahuje
standardy
srovnatelné
se
systémy jiných evropských

zemí (např. Bett & Bike
v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku).
Každé zařízení, které chce

Nadace Jihočeské cyklostezky je partnerem projektu
Cyklisté vítáni, proto i v našich
informačních
brožurách
„Víkend na kole“ můžete najít
zařízení certifikovaná v rámci
tohoto projektu.
Více zajímavých informací
o projektu naleznete na
www.cyklistevitani.cz.
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