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Informační bulletin č. 22
První sestra Nadace
Ani jsme se nenadáli a jaro už
je tady. Dokonce nás ujistilo, že
spoléhat na věštce, hvězdopravce
a zaklínače se nemá, a tak to zase
rozhodli čápi, rackové a divoké
husy. Ano, přilétli už několik
dní před 20. březnem. A tak tu
je jaro teplé, suché a prosvícené
sluncem, hned je vidět usměvavé
cyklisty jak si s radostí užívají své
první kilometry a hodiny v sedle.
Jistě vás zajímá, co nového pro
vás Nadace letos chystá .
Především bych začal snahou
Středočechů po našem vzoru
založit oficiální tým na podporu
rozvoje cyklostezek. Moc nás
toto úsilí těší, láká nás spolupráce se „středočeskou sestrou“,
které rádi budeme předávat
informace a zkušenosti, neboť
v sousedním Středočeském kraji,
se kterým nás spojuje více než
jenom tok řeky Vltavy a Vltavská
cyklistická cesta, nemáme recipročního partnera.
Dále bych rád pozdravil
všechny aktivní týmy nadace,
které připravují poříční páteřní
cyklistické cesty, nápad 21. století – Otavská a Vltavská cyklistická cesta a připravovaná cyklistická cesta Lužnice – Nežárka.
Velmi mě těší a aktivita posledních měsíců – snaha o obnovu využití pozůstatků středověké Zlaté
stezky vedoucí z Pasova do Prachatic pro „novodobé formany

na kolech“ Je skvělé, že iniciativa
týmů nabízí putování i podél dalších řek: Volyňky, Malše a Blanice. Tak nám síť páteřních cyklistických cest hezky rozčleňuje
jihočeský region do menších logických celků, které jsou výzvou
pro obce a mikroregiony k jejímu
propojování a navazování na ni.
Každé okresní město hostí některou z páteřních cyklistických cest.
Nebylo by dobře zapomenout
na postup prací na linii Příhraniční cyklistické cesty, která se
díky aktivitám Evropského parlamentu stane v blízké budoucnosti
součástí mezinárodní cyklotrasy
EuroVelo 13 – Železná opona,
která bude vedena po hranici bývalého západního a východního
bloku a umožní cyklo-putování
po linii bývalé Železné opony vedoucí od Barentsova až po Černé
moře.

S přáním
„ať Vám to spokojeně šlape po cestách jižních Čech“
se těší na viděnou s Vámi na zahájení cyklistické sezóny
v sobotu 28. dubna ve Strakonicích
Miroslav Sládek,
Předseda správní rady NJC

www.jihoceske-cyklostezky.cz
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Oﬁciální zahájení cyklistické sezony v Jihočeském kraji
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10.00 hod.
II. nádvoří strakonického hradu
Doprovodný program:
Strakonický hrad
vernisáž výstavy Zbraně a militaria, výstava Ivy Hüttnerové Obrázky,
odpolední zábavný program pro děti, koncert skupiny Rangers
Středověký vodní mlýn v Hoslovice
otevření nové budovy informačního centra
a nové expozice Ze života šumavského Podlesí

Informační bulletin č. 21
Jihočeský kraj – cyklistů ráj?
Jižní Čechy disponují rozmanitě
malebnou krajinou, velkým množstvím historických a kulturních
památek ve městech i na venkově,
řadou chráněných krajinných oblastí, vodních a zalesněných ploch.
Tvář celé krajiny je členěna a modelována do své krásy hojností čistých vodních toků. Tento potenciál
je doplněn v dostatečné míře sítí
železnic a při poměrně nízké hustotě osídlení je krajina protkána
spletí málo frekventovaných silnic
třetí třídy, ale především místních
a účelových komunikací. Toto jsou
potřebné předpoklady pro fungující šetrný cestovní ruch, to je
potenciál bohatě využívaný cykloturistikou - jedním z nejvýznamnějších oborů cestovního ruchu
Jihočeského kraje.
Není proto náhodou, že jsou
jižní Čechy nezřídka označovány „rájem cyklistů“. O rozvoj
a údržbu cyklistické infrastruktury, čítající bezmála pět tisíc kilometrů značených cyklotras, se na
jihu Čech stará Nadace Jihočeské
cyklostezky (NJC), prodloužená
ruka Jihočeského kraje. Činnost
nadace lze shrnout do pěti základních pojmů: Koordinace – bezpečnost – výstavba – propagace
– údržba. Úkolem nadace tedy
není jenom udržovat cyklistické
značení v odpovídajícím stavu,
ale kompletní koordinace rozvoje
cyklistiky a cyklistické dopravy
v jihočeském regionu, koordinace
aktivit jednotlivých obcí a měst při
výstavbě cyklostezek a cyklotras
tak, aby směřovaly k postupnému
vzniku ucelené a logické sítě pokrývající celé území Jihočeského
kraje. Jedním z významných prvků
činnosti je permanentní snaha
o zvyšování standardů bezpečnosti
cyklistické dopravy.
Základem a klíčovou prioritou rozvoje jihočeské cyklistické
infrastruktury je podpora a péče
NJC o páteřní síť čtyř cyklistických
cest. Proč cest? Protože jsou tvořeny dílem cyklostezkami, dílem
cyklotrasami a účelovými komunikacemi, povrchem je převážně
asfalt a šotolina, ale výjimečně se
může vyskytnout i vyježděná pěšina. Cyklistické cesty, které jsou
již v terénu vyznačeny a jsou k nim

vydány mapové podklady (Vltavská a Otavská), jsou při troše
pozornosti v celé délce bezpečně
sjízdné. V současné době probíhá
vyhledávací projekt linií Příhraniční cyklistické cesty a cyklistické
cesty Lužnice – Nežárka. Pátá
a poslední páteřní cyklocesta je ve
fázi projektové přípravy a jedná se
o cestu po Zlaté stezce z Pasova do
Prachatic a dál podél Blanice až
k soutoku s Otavou. Tyto páteřní
linie člení celý region do logických,
dostatečné malých celků a dávají
množství příležitostí k celé řadě
smysluplných napojení a propojení, každé okresní město leží na
některé z páteřních cest, páteřní
cesty propojují ty nejkrásnější historické a přírodní perly Jihočeského kraje. Tyto linie jsou šňůrkou
rodícího se jihočeského šperku a je
na dotčených městech a obcích,
aby navlékaly korálky a věšely přívěšky. A v této činnosti nacházejí
u NJC maximální podporu a součinnost. Vyhledání a vyznačení
páteřní cyklistické cesty v terénu,
vydání k ní mapového průvodce, to
je uvedením linie do života. A takto
probuzená cyklistická linie je tou
nejúčinnější motivací municipalit
a regionální politické reprezentace
směřující k investicím do méně
vyhovujících úseků dané linie.
Tuto teorii nám v praxi potvrzuje
již existující Vltavská (450 km)
a Otavská (150 km) cyklistická
cesta.
Logickým doplňkem fungující
cykloturistické sítě Jihočeského
kraje je již deset let provozovaný

Dopravní systém Cyklotrans.
Jedná se o dopravní službu cyklistům, kdy z Českých Budějovic,
ležících v centru kraje, vyjíždí od
začátku června do konce září čtyři
až šest cyklobusů do cílových oblastí regionu ležících v jeho periferii. Tyto cyklobusy, mající statut
pravidelných linek, zajišťují ranní
rozvoz cykloturistů a jejich večerní
svoz tak, aby se účastník dopravy
mohl vracet libovolným spojem
dopravního systému a nemusel
šlapat zpět do výchozího místa.
Takto jsou obslouženy oblasti Šumavy, Lipenska, Novohradska,
České Kanady a Třeboňska i oblast
Orlicka. Jedna z linek dokonce
opouští Jihočeský kraj a cílovou
stanici má až v jihomoravském
Znojmu.

Není pochyb o tom, že Jihočeský kraj patří mezi nejkrásnější
regiony Evropy a že za to vděčíme štědrosti přírody a moudrosti našich předků, jejichž plody
my sklízíme. Věříme, že podpora
měkkých forem cestovního ruchu,
mezi které náleží i cykloturistika,
je důkazem, že jsme si odkazu vědomi a snažíme se sklízet uvážlivě.
Budiž toto pozvánkou k poznávání
našeho krásného kraje.

Za Nadaci Jihočeské cyklostezky
Ing. Vladimír Votřel
ředitel nadace

Nadace se stěhuje …
Dovolujeme si oznámit, že od 1. 5. 2012 mění Nadace Jihočeské cyklostezky adresu své kanceláře.
Nově nás najdete na adrese B. Němcové 12/2, 370 76
České Budějovice (ČEVAK).

Nadace Jihočeské cyklostezky
UNESCO cyklistům – renesanční klenoty „Slavonicko – Telčského“ regionu na kolech
Slavonice jsou součástí Jihočeského kraje a leží na hranicích s Rakouskem. V roce 2012 bude město
slavit 10. výročí zahájení přípravných prací, které podniklo město
ke vstupu Slavonic do UNESCA.
Pro svou ojedinělost bylo město
1961 prohlášeno městskou památkovou rezervací. V květnu
2003 Český stát nominoval soubor
unikátních renesančních domů ve
Slavonicích na seznam UNESCO.
Navíc i organizátoři z Volby pro
Slavonicko budou letos slavit
10 let své existence.
V roce 2010 uplynulo úctyhodných 750 let od první zmínky
o městě Slavonice. Letošní vyhlášené téma úzce souvisí s tématem „Jižní Čechy na seznamu
UNESCO, aneb žijeme v památkách.

Dačicka a Telčska. Cyklistické
historické dny budou probíhat
o víkendu 19. 5. 2012. Zahajovat
se bude tradičně ve Slavonicích.
Po krátkém zahájení v 9.30 hod.
na vlakovém nádraží bude následovat krátká projížďka historickým centrem kolem renesančních
domů se sgrafitovými fasádami
a sklípkovými klenbami. Následně
se kolem 10. hodiny startuje na
kolech na výlet za renesancí do
Městské památkové zóny Dačice.
Pojedete po stávajících cyklotrasách přes Český Rudolec s torzem
zámku „Malá Hluboká“ do Dačic.
Zde bude krátký časový prostor na
občerstvení v restauraci u Malínků
u pomníku 1. kostkového cukru na
světě. Z Dačic se společně vydáte

kolem Moravské Dyje a lokální
železnice do města zapsaného na
seznamu celosvětových památek
UNESCO – Telče. Zde bude čas
na oběd i prohlídku centra města.
Odjezd na kolech zpět do Slavonic
bude jednou z variant, možnost
bude cestovat i vlakem. Organizátoři zajistili zvláštní vagóny pro
Vás na cestu do Slavonic. Účastníci tohoto výletu mají dopravu
zdarma, žádné startovné se díky
grantovému programu Nadace
Jihočeské cyklostezky, který je
realizován za podpory Jaderné
elektrárny Temelín, neplatí.
Délka celé trasy na kolech je
58 km, pro pohodáře pak pouze
30 km a zpět z Telče vlakem. Na

Letošní cyklistická akce bude
probíhat v regionu Slavonicka,

trasách je převážně asfaltový povrch. Trasy povedou mírně zvlněným terénem. Zpáteční trasa
z Telče na kole překonává několik
větších stoupání, ale odměnou
bude možnost podívat se na vyhlášený klášter v Kostelním Vydří.
Je dostatek možností se občerstvit
v projížděných obcích a městech.
Trasa je určena pro klidnou prožitkovou turistiku i pro děti a seniory.
Letošní akce je navíc mezinárodní
s propojením na sousední kraj Vysočina s propagací 110. výročí železnice Telč – Waidhofen.
Tak pokud chcete opravdu
zažít pohodovou cyklistiku v regionu Česká Kanada, Vysočina,
tak vzhůru za májovou cyklistikou do Slavonic.

Více na www.slavonice-vps.info

Cykloakce podpořené z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky
28. 4. 2012

23. 6. 2012

28. 7. 2012

8. 9. 2012

Strakonické vítání léta, aneb na
kole po památkách středního
Pootaví
vera.samkova@mu-st.cz
www.strakonice.eu

Na kole, kam oko ze Zlaté hory
dohlédne
zlatyvrch@zlatyvrch.cz
www. zlatyvrch.cz

Kolem kolem Netolic 2012 za
památkami Blanského lesa
a Holašovic
starosta@netolice.cz
www.netolice.cz

Kolem památek Miroticka na
kole, ke 160. výročí narození
M. Alše
severni.pisecko@iol.cz
www.severnipisecko.cz

28. 4. 2012

Jihočeskou krajinou za
šunkovou vidinou VI, tentokrát
po stopách Švandy dudáka
infocentrum@cizova.cz
www.masbranapisecka.cz

18. 8. 2012

22. 9. 2012

Za památkami dolního Lipenska
na kole pro zdraví a zábavu
info@turisma.cz
www.turisma.cz

Historické vodojemy na
Trhosvinensku
kic@tsviny.cz
www.tsviny.cz

Z Onoho světa na Onen svět
jaromach@iol.cz
19. 5. 2012

UNESCO cyklistům
– renesanční klenoty
„Slavonicko–Telčského“
regionu na kolech
befuc@centrum.cz
www.slavonice-vps.info

14. 7. 2012

Kalendář cykloakcí 2012 v Jihočeském kraji naleznete na www.jihoceske-cyklostezky.cz.
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