Nadace Jihočeské cyklostezky
Zápis z 60.
jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 13. listopadu 2012, 11.00 hod., NJC Boženy němcové 12/2
budova Čevak 5. patro.
Přítomni: Ing. Sládek Miroslav, Ing. Popelová Ivana, Ing. Komínek Bohumil,
Hála Miroslav, Filípek Radim, Mgr. Foltýn Pavel,
Ing. Karel Hotový (do schválení SR bez hlasovacího práva)
Bc. Koželuhová Kateřina (pozdní příchod v průběhu projednávání prvního
bodu)
Omluveni: Ing. Lafata František, Ing. Bláha Jindřich, Ing. Jánská Petra, Ing. Jarolímek
Michal
Hosté:

Ing. Votřel Vladimír, Bc. Srb Vojtěch,

Předseda SR NJC Ing. Sládek přivítal přítomné a konstatoval, že SR není zatím usnášení
schopná (avízovaný pozdní příchod Bc. Koželuhové), navrhnul zahájit jednání a
s ohledem na velký rozsah programu navrhnul přednostní projednání bodů 3, 6, 7 a 8b,
tedy bodů s vyšším stupněm důležitosti. Jakmile se dostaví Bc. Koželuhová, bude jednání
přerušeno a projednán bod č.1. Přítomní členové SR NJC odsouhlasili navrženou změnu
programu jednání SR NJC.
03/60 Cykloaudit 2013/2014:
V.Votřel: podal informaci o ukončení cykloauditu a oprav značení 2012, cena provedeného auditu
byla oproti minulému auditu výrazně nižší, bližší informace jsou obsaženy v příloze 60-3a –
Závěrečná zpráva, která byla členům SR zaslána s programem jednání SR.
Návrh na způsob provedení cykloauditu 2013 s jeho využitím k majetkové revizi sítě cyklotras:
V současné době je vědomí o stavu sítě značených cyklotras a jejich technický stav na tak vysoké
úrovni, že se domníváme, že každoroční opakování auditu by bylo mrháním finančních prostředků.
Pro rok 2013 navrhuji přejít do režimu průběžného auditu, kdy bude povinností auditora projet
veškeré svěřené CT alespoň jednou kdykoliv v průběhu roku a provést evidenci změn, případné
nedostatky odstranit okamžitě, závažnější evidovat a odstranit příležitostně. Ušetřené finanční
prostředky využít pro:
- obeslání správců všech katastrů popř. ORP s informací, jaké CT se v daném katastru nacházejí
(konkrétní kilometráž), jaké značky včetně polohy sloupků a znázornění situace v mapě
- požadovat od obcí přihlášení se k vlastnictví uvedeného materiálu na těch CT, ke kterým se
nepodaří zjistit jiného zřizovatele s tím, že NJC bude pověřena jeho údržbou
- NJC se zaváže k bezplatné údržbě z prostředků kraje
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- NJC provede prověření vlastnických vztahů k pozemkům značenými CT dotčených
- Trasy, na kterých v minulosti nebyl vydán souhlas s vyznačením a nepodaří se tento souhlas
získat, budou řešeny přeložením či zrušením
- Současně bude provedena revize všech CT s ohledem na bezpečnost a CT, které jsou v celé své
délce vedeny po silnicích spolu s motorovou dopravou budou po individuálním posouzení a
následném schválení SR rušeny, neboť cyklista jedoucí po veřejné silniční motorové komunikaci
je normálním účastníkem silničního provozu a k orientaci je pro něj dostačující stejný informační
systém jako pro motoristu.
M. Sládek: problém vnímám ve třech rovinách
a) vlastnictví - zjistit minulost vzniku cyklotras u obcí a svazků obcí včetně doložení vlastnických
stanovisk , domnívám se, že na Písecku je tato historie z 90%
b) oblast provozní – auditoři projedou lokalitu 3x - 4x za rok.
c) kancelář bude pověřena jednat s Lesní správou aj.
V mikroregionu Severní Písecko jsou dle projektů KČT (Zikmund a Králíkk) dokumentace
v archívech KČT. Členové SR by mohli v součinnosti s auditory pomoci při zjišťování vlastnictví ve
svých okresech. Na prvním místě jsou auditoři, kteří znají trasy, starostové a aktivní členové
cyklistické veřejnosti. To by byl základ na mini tým.
B. Komínek: na Jindřichohradecku máme petiční skupinu, která se neustále k CT vyjadřuje, bylo by
vhodné ji do tohoto procesu zaangažovat.
I. Popelová: na Českobudějovicku nemáme žádnou skupinu, která by toto měla v kompetenci a
není v silách M.Šrama coby koordinátora toto v rámci ORP obsáhnout, navrhuji opačnou cestu,
tedy přes obce.
M. Hála: také na Českokrumlovsku je to stejné, souhlasím s postupem informace obcím a na
vědomí ORP.
M. Sládek: jak by vypadal konkrétní výstup pro obce?
V. Votřel: daný výřez elektronické mapy daného území v PDF nebo JPG + excelová tabulka
s úplnou informací vč.GPS souřadnic a ceny
K. Hotový: jaká je v tomto směru pozice KČT?
V. Votřel: KČT přiděluje čísla tras a vede jejich evidenci, mnohdy však nezná zřizovatele / vlastníka
trasy. KČT se stará v celé ČR o opravu značení, jen v Jčk opravu zajišťuje NJC. Na Táborsku tuto
činnost pod NJC (jako člen PS NJC) zajišťovak K. Markvart, po změně trvalého bydliště tuto
činnost na Táborsku převzal S. Mareš.
M. Sládek: navrhuji, aby se členové SR spojili s příslušným auditorem a do příštího jednání SR
analyzovali své území.
V.Votřel: do příštího týdne pošlou metodici mapu území s vyznačenými trasami a jejich
příslušenstvím.
I. Popelová: na většině území Českobudějovicka vedou trasy po silnici III. třídy a mám dojem, že
kdybychom rušili CT po silnicích vedoucí, nezbude nám téměř nic.
K. Hotový: na Táborsku je to obdobné.
V.Votřel: není míněno masivní rušení, ale u cyklotrasy, která je vedena 100% své délky po
komunikacích určených pro motorovou dopravu je nutno posoudit její atraktivitu a význam ve
vztahu k bezpečnosti a poté rozhodnout o jejím přeložení, popř. i zrušení. Takové zrušení by
mohlo nastat po projednání s dotčenými obcemi a schváleno SR. Je možné, že dospějeme
k závěru, že takové cyklotrasy bude stačit vyznačit v mapě a na cykloportálu a nebude nutné je
fyzicky značit v terénu.
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M. Sládek: je nutná revize celé sítě cyklotras i z hlediska značení v souladu s platnou legislativou
a požadavků DI PČR a SÚS. V tomto směru se zpřísňuje přístup dotčených orgánů, alespoň na
Písecku to tak jednoznačně vnímáme. Utáhne NJC náklady s tím související?
K. Hotový: je možné, aby se o značení na silnici starala SUS?
V. Votřel: toto je téma již několik let diskutované, ochota k jednání byla před lety podmíněna
požadavkem SÚS dodat přehledně zpracovanou konkrétní databázi s přesnou lokalizací objektů.
Ke splnění tohoto požadavku jsme dospěli teprve zpracováním kompletního auditu a bylo by nyní
vhodné otevřít jednání s SÚS.
(v průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila Bc. Koželuhová, jednání bylo přerušeno a byl
projednán odložený 01. bod programu jednání SR NJC)
01/60 Potvrzení nového člena SR NJC za město Tábor
MÚ Tábor jmenoval nového člena do SR NJC – Ing. Karla Hotového, vedoucího odboru investic a
strukturálních fondů, který ve správní radě nahradí Ing. Lenku Horejskovou
Usnesení 01/60: Správní rada NJC schvaluje ing. Karla Hotového za člena SR NJC, za ing. Lenku
Horejskovou a ukládá řediteli NJC zajistit provedení změny zápisu v Nadačním rejstříku.
pro: 7

proti 0

zdržel se 0

Schválením nového člena správní rady nabyl ing. Hotový hlasovacího práva. Poté
pokračovalo projednávání bodu 03. programu schůze SR NJC přijetím usnesení.
Usnesení 03/60: SR NJC bere informaci na vědomí a navrhuje tento organizační postup: zástupci
měst ve SR uskuteční jednání s příslušnými auditory PS s cílem analyzovat stav cyklistického
značení podle oblastí a na základě tohoto rozboru na příští SR navrhnou opatření ke zjištění
vlastnictví cyklistického značení.
pro 8

proti 0

zdržel se 0

Tabulka auditorů a členů SR.
člen SR, DR

auditor

okres, oblast

e-mail

tel.:

Hotový

Mareš, Ziman

Tábor

606 813 706

Sládek

Janečka
Mareš, Ziman

Písek
oblast Milevsko

Sládek

Frčka, Hájek

Strakonice

standa.mares@centrum.cz
janecka.j@seznam.cz
standa.mares@centrum.cz
jfcka@csas.cz
karel.hajek@tiscali.cz

Komínek
Filípek

Souček
Klíma

Jindřichův Hradec
oblast Třeboňsko

Popelová

Kubíček
Minář
Srb
Ernest

České Budějovice
oblast Novohradské hory
oblast podhůří Blanského lesa
oblast Borovansko

Hála

Srb
Ernest

Český Krumlov
oblast Šumava

Malý

Ernest
Srb
Kubíček

Prachatice
oblast Netolicko
oblast Vimpersko

ing.soucek@seznam.cz
klimat@gamex.viscofan.cz
kubicek.frantisek@necoss.cz
laminar@seznam.cz
VHSBOBR@seznam.cz
mernest@seznam.cz
VHSBOBR@seznam.cz
mernest@seznam.cz
mernest@seznam.cz
VHSBOBR@seznam.cz
kubicek.frantisek@necoss.cz

602 190 201
606 813 706
602 434 431
606 649 234
603 561 050
724 340 678
602 409 114
603 418 967
733 720 745
602 557 178
733 720 745
602 557 178
733 720 745
602 557 178
602 409 114

06/60 Rámcové podklady pro jednání s vedením kraje o struktuře NJC
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V.Votřel: činnost NJC svým rozsahem již dlouhodobě přesahuje personální a režijně finanční
potenciál v NJC. Na 58. jednání SR jsem byl usnesením č. 03/58 pověřen po volbách do krajského
zastupitelstva vyvolat jednání s představiteli Jihočeského kraje a následně svolat shromáždění
zřizovatelů NJC. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice rozsáhlý problém, rád bych toto téma
nechal ještě jednou ve SR prodiskutovat za účelem konkretizace zadání.
I. Popelová: k jednání s krajem by mělo být už jasné k jakou formu subjektu podporujeme, zda
nadále nadaci, OPS či jinou formu.
P. Foltýn: jen upozorňuji, že v případě jiného typu subjektu než nadace, bude výrazně složitější
získání finančního příspěvku od ČEZu.
V. Votřel: téma jsem předběžně konzultoval jak s právníkem, tak s pracovníkem KÚJK či ředitelkou
JCCR. Názorová výslednice je v poloze
a) zachování formy nadace úzce spolupracující s JCCR na základě smlouvy mezi oběma subjekty
(synergie činnosti, částečné využití prostředků JCCR pro marketing NJC)
b) založení OPS jako servisní organizace NJC, stejní zřizovatelé obou subjektů
c) založení OPS, která by byla zřizovatelem NJC
Usnesení 04/60
SR NJC ukládá řediteli NJC připravit na příští jednání SR podklady ve dvou bodech
a) stávající struktura NJC a možné řešení ve struktuře O.P.S.
b) vyhodnocení koncepce cyklistické dopravy v Jčk do roku 2012 a očekávání v roce 2014 –
2020. SR NJC odkládá své rozhodnutí na příští jednání.
pro 8

proti 0

zdržel se 0

07/60 Návrh na prodloužení projektů Lužnice a Nežárka o 6 měsíců
Projekt páteřní Cyklistické cesty Lužnice byl zahájen koncem léta 2012 po podpisu smlouvy.
Vzhledem k tomu, že především v území od Veselí n.L. dál je vytipovaná průjezdná linie v mnoha
místech značně komplikovaná majetkovými vztahy (množství úzkých protáhlých parcel vždy
s několika vlastníky), není v časových možnostech řádného termínu tyto poměry definovat, natož
dosáhnout kladného vyjádření od všech vlastníků. Po řádném prověření této situace bude
kompetentně rozhodnuto o rozdělení na úseky definitivní a dočasné, úseky čekající na vyřešení
majetkových vztahů a úseky čekající na investici. Mezi těmito možnostmi bude vedena linie
doporučená k vyznačení (tato linie bude patrně mnohdy značně vzdálena představě poříční
cyklocesty) linie navržená jako definitivní musí být odpovědně prověřena a projednána s vlastníky.
Při zjištěné komplikovanosti vlastnických vztahů v uvedené oblasti není toto v daném řádném
termínu realizovatelné.
M. Sládek: navrhuji raději termín prodloužit, aby byl projekt zpracován kvalitně.
B. Komínek: projekt Nežárka bude ukončen v řádném termínu?
V.Votřel: Projekt Nežárka byl zahájen o čtvrt roku dříve, linie je podstatně kratší a situace je
značně jednodušší. Ano, projekt bude ukončen v rámci řádného termínu.
K. Hotový: za OS Cyklostezka Lužnice a mohu konstatovat, že úsek Tábor – Bechyně jinou
možnost než po silnici, z důvodů vlastnických a omezení soustavou Natura 2000, nenabízí
M. Sládek: Natura je neprůchodná i pro cykloturistiku?
K. Hotový: cesty, které územím procházejí jsou pěšiny místy složité i pro pěší a Natura neumožní
stavební investici.
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Usnesení 07/60
SR NJC bere na vědomí informaci o projektech Lužnice a Nežárka a souhlasí s prodloužením
termínu u projektu Lužnice o šest měsíců.
pro 8
proti 0
zdržel se 0

08/60 Různé:
a) Informace o schůzce svolané na popud P. Marka na KÚ dne 17. 10. 2012.
Podkladový materiál 60-8a Dopis P.Marka předsedovi SR byl členům SR zaslán e-mailem
M. Sládek: Směrem do minulosti si práce P. Marka vážím, v posledních letech jeho působení
v NJC má spíš charakter destruktivní, PS a SR musela na jeho podněty opakovaně řešit již
vyřešené problémy a stávající situaci vnímám spíš v rovině osobní a vztahové. Svým dopisem
P.Marek žádá o možnost nahlédnutí do vyúčtování VCC, poskytnout informace o distribuci
propagačních materiálů VCC na konkrétní ITC a vytvoření v NJC pozice „Čestný ředitel“, kterou by
měl zájem obsadit. Takže projednání problému vnímám v následující posloupnosti: 1) Změnou
statutu vytvořit v NJC funkci ředitele? 2) Jakou formou bude předloženo vyúčtování VCC? 3)
Posoudit zda zdůvodnění k vyloučení P.Marka z PS NJC bylo oprávněné či nikoliv. Nyní požádám
o vyjádření jednotlivé členy SR a na závěr ředitele NJC.
P. Foltýn: dopis p. Marka jsem si četl několikrát ve snaze nalézt alespoň jeden důvod k tomu,
abychom vytvářeli novou funkci v NJC. Žádný jsem nenašel, v dopise je vyjádřeno pouze přání.
Pokud jde o možnost nahlédnutí do vyúčtování VCC nevidím problém, s tím nechat p Marka
v kanceláři NJC nahlédnout do tabulek rozpočtu a vyúčtování a poskytnout případné vysvětlení.
B. Komínek: jednoznačně nevidím důvod k vytváření další funkce ve struktuře NJC pro pana
Marka, s nahlédnutím a poskytnutím informací k vyúčtování VCC souhlasím za podmínky, že
nebude dokumentace předána. Nechť si pan Marek vyúčtování prohlédne nechť mu je podáno
případné vysvětlení.
I. Popelová: ano souhlasím s nahlédnutím do vyúčtování VCC a podáním informací. Funkce
„Čestný ředitel“ není ani ve stanovách NJC, navíc se domnívám, že osoba P.Marka by pojem
„Čestný ředitel“ nenaplňovala
R. Filípek: Souhlasím s předchozími argumenty, snad jenom doplním, že jestliže takto jedná SR
čtyři hodiny, tak poté bychom jednali osm a nikam by to nevedlo
M. Hála: vnímám zrod problému v souvislosti s vedením VCC v úseku Žl. Koruna Č.Budějovice,
kdy jsem se klonil k variantě p.Marka, čas pokročil, v současném legislativním rámci a právní
odpovědnosti se s tehdejším stanoviskem SR ztotožňuji. S vytvářením pozice „Čestného ředitele“
nesouhlasím.
M. Sládek: u P. Marka by to bylo stále v rovině kritiky vedení linie VCC a vedení NJC
V. Votřel: Rád bych pouze doplnil, že vyloučení P.Marka z PS NJC jsem písemně zdůvodnil.
Ačkoliv vyloučení člena z PS NJC je plně v mé kompetenci, zaslal jsem jej na vědomí předsedovi
SR. Tedy víte, že není pravdou, že jsem p. Marka vyloučil pouze za odlišný názor, jak opakovaně
tvrdí, ale z důvodu dlouhodobého nabourávání činnosti PS za použití zmanipulovaných argumentů
a lží. Odlišný názor na celou řadu závažných postupů v činnosti NJC máme s P.Markem téměř od
počátku mého působení v NJC, já jsem ho však vyloučil až letos, kdy se jeho výše uvedené
praktiky staly neúnosnými.
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Usnesení 08/60a:
Správní rada bere na vědomí dopis P. Marka a konstatuje:
a) požadované informace k VCC, jejímu vyúčtování a k distribuci map VCC budou P. Markovi
sděleny na osobní schůzce s ředitelem V. Votřelem
b) SR neruší odvolání Mgr. Marka z PS NJC
c) SR nesouhlasí se zřízením funkce „Čestný ředitel NJC“
pro 8

proti 0

zdržel se 0

02/60 Informace o cykloakcích 2013
Viz příloha 60-2
akce podpořené v rámci GPNJC byly rozšířeny o následující:
na zahájení cyklosezóny 2013 v Prachaticích - termín 11. 5. 2013
ukončení cyklosezóny v Jindřichově Hradci - termín 5.10.2013
Usnesení 02/60:
Správní rada bere na vědomí.
04/60 Informace o marketingové kampani Czech Tourism
V. Votřel: informoval SR o dvouleté reklamní kampani Czech Tourism na rok 2013 – 2014. – Manuál
produktů v cestovním ruchu, v rámci které bude podporováno cca 10 nadregionálních a 30 regionálních
produktů v marketingové kampani. Za Jihočeský kraj byla na realizovaných workshopech vybrána
v rámci regionálních produktů témata Jihočeské rybářství a Vltavská cyklistická cesta. VCC se
umístila v celonárodním cyklo průzkumu v r. 2011 na druhém místě v ktg. produkt CR v oblasti
cykloturistiky. V rámci kampaně budou používány následující webové adresy produktu: www.vltavskácyklostezka.cz a www.vltavská-cyklocesta.cz. Obě adresy budou směrovány do jednoho cíle.
Usnesení 04/60
SR NJC bere na vědomí informaci o marketingové kampani Czech Tourism. SR NJC trvá na
používání názvu Vltavská cyklistická cesta, zkráceně Vltavská cyklocesta, v oficiální rovině.
Analogicky bude výraz cyklistická cesta používán u všech páteřních tras. Zároveň správní rada
doporučuje v praxi používat správné terminologie pro cyklistickou infrastrukturu.
pro 8
proti 0
zdržel se 0
05/60 Projednání otázky zpracování Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v JČK v
návaznosti na Cyklostrategii ČR, obojí pro období 2014 - 2020
Projednání bodu je odloženo do příštího jednání SR.

08/60 Různé:
b) Požadavek LČR Rudolec na cykloznačení, požadavek LČR – Lesní závod Boubín
ke stávajícím cyklotrasám.
V.Votřel: V posledním roce narůstá komunikace s jednotlivými Lesními správami LČR, kdy lesní
správci mají rozličné náměty popř. i výhrady k charakteru užívání a uživatelům jejich účelových
komunikací z řad cyklistů a dávají podněty k provedení revize vzniku CT. Proces není v poloze
konfliktu, nýbrž v poloze konstruktivního přístupu. Domnívám se, že je v této záležitosti nanejvýš
nutný vstřícný přístup.
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Nadace Jihočeské cyklostezky
Návrh usnesení 08/60b:
Správní rada bere informaci na vědomí a ukládá řediteli připravit jednání s Krajským
ředitelstvím LČR a vyvolat jednání správou lesů ČR. SR ukládá řediteli NJC před SR,
vyvolat jednání s ředitelem SUS JčK.
Další jednání bude 11. 12. 2012 ve 13:00 v salonku restaurace Pavlač

Zapsal: 13. 11. 2012

Bc. Vojtěch Srb

Kontroloval:

Ing. Vladimír Votřel

Schválil:

Ing. Miroslav Sládek
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