Zápis z 91. jednání
Správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 11. 4. 2017, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové
12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR: K. Hotový, J. Štrébl, M. Sládek, J. Pindroch, J. Polášek, P. Holický.
M. Jarolímek, (dorazili v průběhu 2. bodu), J. Gruntorád, (dorazili v průběhu 3. bodu)
Omluveni: P. Šuleř, B. Komínek, D. Carda, F. Lafata
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1) Žádost o prodloužení harmonogramu realizace Studie proveditelnosti CS Holašovice - ČB
2) Problematika s odvoláním souhlasu o umístění cykloturistického značení Lesní správy
Třeboň
3) Cyklogenerel (Studie proveditelnosti) Zlatá stezka / Blanice – předběžné projednání možného spolufinancování
4) Zahájení cykloturistické sezóny
5) Informace o aktuální činnosti – audit, cykloportál, monitoring cyklistů, veletrhy
6) Různé – motivační zájezd NJC
Předseda SR přivítal přítomné, konstatoval usnášení schopnost. Ještě před přistoupením k prvnímu
bodu jednání se dotázal přítomných členů SR, zda všichni obdrželi program jednání, podklady
k jednotlivým bodům a zda s takto navrženým programem souhlasí. Po vyslovení souhlasu všemi
přítomnými zahájil 91. jednání SR.
1) Žádost o prodloužení harmonogramu realizace Studie proveditelnosti CS Holašovice ČB
J. Vlášek: Veškeré informace k tomuto bodu jsou obsaženy v zaslaných podkladech, jenom bych si
dovolil zdůraznit, že důvodem odkladu je nevyjasněné vedení zájmové linie v katastru obce Branišov,
kde se do skluzu dostal proces zpracovávání KPÚ, ze kterých tato linie logicky vyplyne.
K. Hotový:
Usnesení 1/91: SR NJC souhlasí s návrhem prodloužení termínu ukončení zpracování Studie
proveditelnosti CS Holašovice – ČB
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Problematika s odvoláním souhlasu o umístění cykloturistického značení Lesní správy
Třeboň

J. Vlášek: S korespondencí mezi NJC a Lesní správou v Třeboni jste se seznámili v zaslaných podkladech, zatím jsem neobdržel na můj e-mail reakci od Ing. Hanuše z LS Třeboň.
J. Pindroch: To není otázka běžných lesních porostů, na Novořecké hrázi se jedná o staleté duby
chráněné zákonem a ty nejsou ani v kompetenci LS, natož aby zde platilo rozhodné stanovisko NJC.
V těchto případech bude platit stanovisko orgánů MŽP.
J. Vlášek: V dopise zaslaném ing. Hanušovi jsem shrnul celý problém do polohy „co lze, co nelze“ ,
nabídl jsem tuto problematiku řešit ve veřejném prostoru apelem na uživatele cyklotras v pořadu
ČRo – v díle Cyklostezka není Cyklotrasa. Na 19 místech jsme, dle přání LS, umístili varovné tabulky…
J. Pindroch: Je to neřešitelný problém, stromy jsou staré, chráněné, i kdyby jezdil každý měsíc, tak
pád větve nelze vyloučit…
J. Vlášek: Naše součinnost nabízená lesním správám spočívá v tom, že vyvíjíme maximální snahu o
minimalizaci nehody, avšak její úplné vyloučení není a nikdy nebude ani v silách NJC ani správce. To je
spíš otázka ne úplně šťastného nastavení v legislativě. Domnívám se však, že součinnost naší aktivity
(doplňkové značení, osvěta, upozorňování na problémové stromy) spolu s péčí správce je dostateč-

ným dokladem vyvinuté prevence a případnou nehodu by měl soud rozhodnout jako vis maior, tedy
nezaviněnou správcem
K. Hotový:
Usnesení 2/91:
SR pověřuje ředitele NJC a člena SR NJC J. Pindrocha iniciováním schůzky se zástupci LS
Třeboň a společném projednáním celého problému.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Cyklogenerel (Studie proveditelnosti) Zlatá stezka / Blanice – předběžné projednání
možného spolufinancování

J. Vlášek: Město Prachatice podalo žádost o poskytnutí příspěvku na zpracování studie na Cyklogenerel páteřní trasy Zlatá stezka do grantového programu JčK, kde uspělo a dostane 200 000,- Kč (cca 1/3
odhadovaných nákladů). Rovněž by chtělo požádat o příspěvek NJC. Vzhledem k tomu, že ještě nemají uzavřené poptávkové řízení a nemají tedy konkrétní cenovou nabídku, pokládám tento požadavek
zatím za předčasný. Ale zároveň se domnívám, že bychom měli městu Prachatice dát signál vůle a
ochoty spolupracovat.
M. Sládek: Se starostou Prachatic jsem hovořil a rovněž jsem vyjádřil názor, že je třeba začít, zjistit
podmínky spolupráce dotčených obcí a předpokládané náklady.
K. Hotový: Návrh usnesení:
Usnesení 3/91:
SR NJC vyjadřuje ochotu finanční podpory projektu Cyklogenerel (Studie proveditelnosti) Zlatá
stezka / Blanice, jejíž konkrétní výši projedná až se znalostí celkových předpokládaných souvisejících výdajů.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Zahájení cykloturistické sezóny

J. Vlášek: V letáčcích /pozvánkách/, které jste obdrželi, naleznete veškeré potřebné informace, jejich
grafická podoba však v tuto chvíli není konečná, jedná se o rychlý provizorní tisk pro potřeby jihočeského veletrhu CR – Travelfest.
J. Polášek: Místo loga Jižní Čechy dejte logo Jižní Čechy pohodové a místo loga JCCR dejte logo JčK.
J. Vlášek: Akce by se měla hlásit správcům dotčených území. Budeme ji hlásit správci Schwarzenberských pozemků?
M. Sládek: Já se domnívám, že ji nahlásit musíme.
J. Vlášek: A když souhlas nedají, pojedeme od křižovatky na Varvažov po silnici?
M. Sládek: Asi bychom se měli s nimi sejít a věc projednat osobně.
J. Vlášek: Pokusím se zajistit termín schůzky s ředitelem správy lesních pozemků Ing. Bambuškarem.
S ohledem na stávající vývoj situace je na místě otázka, kdo bude na TK (termín?) a na vlastní akci
zastupovat Jihočeský kraj?
J. Gruntorád: Termín TK a PressCentrum zajistím, jinak předpokládám, že do termínu TK i vlastní akce
bude stále ještě ve funkci stávající hejtman, však těžko říci, zda se zúčastní…
Usnesení 4/91:
SR NJC vzala na vědomí informace o stavu příprav akce Oficiální zahájení cykloturistické sezóny a pověřuje ředitele zajištěním termínu schůzky se správcem Schwarzenberských lesů.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Informace o aktuální činnosti – audit, cykloportál, monitoring cyklistů, veletrhy
a) J. Vlášek: Audit cyklistické infrastruktury 2016 / 2017 je ukončen, Jihočeský cykloportál je pro
interní potřebu zcela funkční, výstupy auditu jsou do cykloportálu uloženy a odtud mohou být
libovolně k dispozici komukoliv přes přístupová hesla. Rozšíření cykloportálu směrem
k veřejnosti (plánování tras a další služby) je otázkou úprav a financí.
M. Sládek: Budou součástí cykloportálu i data z monitoringu?

J. Vlášek: Mohly by být, ale ne pro širokou veřejnost a už vůbec ne přesná lokace sčítačů v terénu - rizika zcizení
b) Monitoring cyklistů: Momentálně NJC disponuje osmi kusy monitorovacích zařízení, z toho jich
je sedm osazených v terénu (Týn n. V.; pod Babou; Č. Vrbné; lávka; pravý břeh; Lipno; Písek)
a osmý, který byl zapůjčen J. Hradci bude umístěn v Táboře na Lužnici - Komora.
K. Hotový: Nevím, zda jeho umístění na Komoře je optimální s ohledem na to, že se jedná o
odpočinkově sportovní areál města a bude tam četný pohyb ne-cykloturistický
J. Vlášek: Naopak, tam budeme zaznamenávat maximum pohybu, což je určitě zajímavý údaj
i z hlediska odůvodnění příštích investic. To je obdoba monitorování v ČB u lávky. V rámci
projektu EV13, jehož nositelem je JCCR, získá nadace k dispozici další dva sčítače, které budou umístěny na linii EV13.
c) Veletrhy: Letos se NJC zúčastnila čtyř veletrhů a to Go – RegionTour v Brně, Holiday v Praze,
For Bikes v Praze a Travelfest v Českých Budějovicích. Z hlediska cílové skupiny - cykloturistika je jednoznačně „nejvýnosnější“ For Bikes, který se na tuto cílovou skupinu specializuje.
Proto s JCCR diskutujeme záměr sdružení se za účelem většího stánku – větší prezentace
celého kraje.

SR NJC vzala informace na vědomí
6) Různé – motivační zájezd NJC
J. Vlášek prostřednictvím PVP prezentace seznámil přítomné členy SR s podrobnostmi připravovaného motivačního zájezdu v letošním roce. Materiál bude zaslán se zápisem.

Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15 hod.,
Příští jednání proběhne dne 7. 6. 2017 ve 13:00 hod.

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 11. 4. 2017
Jan Vlášek
Karel Hotový

