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1. Obecné informace

Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) je nevládní nezisková organizace založená na jaře roku 2004
a zapsaná do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu
N, vložce č. 107 dne 24. listopadu 2004.

Posláním Nadace Jihočeské cyklostezky je koordinace rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
v jihočeském regionu. Svou soustavnou činností přispívá ke koordinaci Plánů jednotlivých měst tak,
aby se systematicky postupovalo v souladu se Strategií rozvoje cyklistické dopravy v Jihočeském kraji.

V roce 2007 žádala NJC o finanční podporu vybraných aktivit v rámci aktuálních výzev grantových
a dotačních programů, v rámci projektové činnosti pak pokračovala v realizaci projektů započatých
v roce 2006, ukončila realizaci některých projektů a požádala o proplacení přidělených grantů.
V průběhu roku se pravidelně (popř. dle potřeby) konala jednání správní rady, dozorčí rady a pracovní
skupiny.

Na začátku roku podala NJC 3 žádosti do Grantových programů Akčního pánu rozvoje Jihočeského
kraje. Vzhledem k tomu, že projektové záměry byly schváleny, bylo možno nakoupit mobiliář a cyklistické
značení, vydat další informační brožuru z edice Víkend na kole a v neposlední řadě realizovat
Otevírání a Zavírání cyklistické sezóny 2007.

V minulém roce byl dokončen projekt Otavská cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna,
jehož cílem bylo v terénu vyhledat optimální linii vhodnou pro vedení cyklistické cesty, tedy tako-
vou linii, na které bude zcela vyloučen nebo alespoň značně omezen motorový provoz. 150 km
dlouhá trasa je v současné době v terénu vyznačena oficiálním logem Otavské cyklistické cesty.
Nachází se zde osm několikakilometrových neprůjezdných úseků, které jsou dočasně řešeny objízdnou
trasou. Na většinu těchto kritických úseků je již zpracována stavební projektová dokumentace.

V září 2007 vyhlásila NJC svůj druhý grantový program zaměřený na podporu pořádání cykloturistických
akcí v Jihočeském kraji. Cílem grantového programu bylo vytvoření nabídky cykloturistických akcí
určených pro širokou veřejnost a podpora poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje, zdravého
životního stylu a propagace jízdy na kole jako šetrné dopravní alternativy.
V rámci grantového programu byly podpořeny především akce tématicky zaměřené na výročí
spisovatele Karla Klostermanna. V rámci programu bylo celkovou částkou 80.000 Kč podpořeno
15 žadatelů, jeden z podpořených žadatelů bude realizovat 2 akce, z tohoto důvodu se bude konat
v průběhu roku 2008 16 cyklistických akcí.

K rozvoji cykloturistiky v Jihočeském kraji přispěla Nadace i svou ediční činností, neboť v roce 2007
byla rozšířena řada informačních letáků Víkend na kole o další tři turisticky atraktivní trasy: České
Budějovice – Netolice – Holašovice – České Budějovice, Modrava – Strakonice, Strakonice – Zvíkovské
Podhradí. K informovanosti o rozvoji cykloturistiky v Jihočeském kraji a jeho okolí přispěla NJC
třemi čísly Informačního bulletinu a pravidelnou správou webových stránek www.jihoceske-cyklostezky.cz.
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2. Struktura

2.1. Zřizovatelé
Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, ČSAD Jihotrans a.s. a města Blatná, České
Budějovice, Český Krumlov, České Velenice, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec,
Kaplice, Lomnice nad Lužnicí, Milevsko, Nová Včelnice, Nové Hrady, Písek, Prachatice, Rudolfov,
Sezimovo Ústí, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Velešín, Veselí nad Lužnicí a Vimperk.
Vybraní zřizovatelé jsou zastoupeni ve Správní a Dozorčí radě NJC.

2.2. Prezident
Prezidentem, který reprezentuje nadaci navenek je RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje.

2.3. Ředitel
Ředitelem NJC, který je výkonnou složkou, tj. vede činnost NJC mezi jednáními Správní rady, byl do
30. 6. 2007 Mgr. Pavel Marek. Po dobu jednoho roku bude tato pozice personálně neobsazena a je
dočasně suplována z pozice manažera projektu „Vltavská cyklistická stezka, dovolená na kole
v Povltaví“ - Ing. Vladimírem Votřelem a sekretariátem NJC.

2.4. Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem NJC, má 12 členů, z nichž je volen předseda a dva místopředsedové.
Volební období SR je tříleté.

Složení SR v roce 2007:
Bláha Jindřich Ing. (Město Soběslav)
Fatková Jitka (Jihočeská centrála cestovního ruchu) – místopředsedkyně
Filípek Radim Ing. (Město Třeboň)
Hála Miroslav (Město Český Krumlov)
Horejsková Lenka Ing. (Město Tábor)
Jarolímek Michal Mgr. (Novohradská občanská společnost) - předseda
Lafata František Ing. (ČSAD Jihotrans a.s.)
Maryška Zdeněk (Město Jindřichův Hradec)
Mušák Milan Ing. (JETE ze skupiny ČEZ)
Popelová Ivana Ing. (Statutární město České Budějovice)
Sládek Miroslav Ing. (Město Písek)
Stráský Jan PhDr. (Krajský úřad Jihočeského kraje) - místopředseda

Jednání SR se v roce 2007 konala v těchto termínech:
1. února, 4. dubna, 30. května, 4. září, 30. října, 3. prosince
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2.5. Dozorčí rada
Dozorčí rada, jejíž volební období je rovněž tříleté, má tři členy:
Beneš Miroslav Ing. (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje)
Medová Lenka Mgr. (ČSOB)
Zimola Jiří Mgr. (Město Nová Bystřice) - předseda

K 4. 9. 2007 rezignoval na své členství v Dozorčí radě Ing. Miroslav Beneš a byl nahrazen Ing. Hanou
Randovou, starostkou města Tábor.

Jednání DR se v roce 2007 konala v těchto termínech:
19. února, 13. června, 4. září, 4. prosince

2.6. Pracovní skupina
Pracovní skupina naplňuje plán činnosti NJC, který je navrhován pro jednotlivé roky, zároveň se podílí
na realizaci aktivit vyplývajících z projektové činnosti NJC a navrhuje náměty na další aktivity NJC
vedoucí k rozvoji cyklistiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji.

Pracovní skupina NJC pracovala v roce 2007 v následujícím složení:
Bosák Michal (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Černý Zdeněk (Obec Nadějkov)
Doseděl Miroslav (Pojišťovna Kooperativa)
Fatková Jitka (Jihočeská centrála cestovního ruchu)
Flašar Jan PhDr. (Správa CHKO Blanský les)
Hála Miroslav (Město Český Krumlov)
Hložek Pavel Mgr. (Euroregion Silva Nortica)
Hoch Antonín
Hrabáková Kamila Ing. (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Chmelík Petr
Jarolímek Michal Mgr. (Novohradská občanská společnost)
Krausová Eva (Městský úřad Strakonice)
Mačuda Pavel (MCU UNIOS)
Malík Václav (Městský úřad Kaplice)
Marek Pavel Mgr. (Nadace Jihočeské cyklostezky)
Mareš Stanislav
Markvart Karel Mgr. (Klub českých turistů)
Mrázek Jaroslav (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Mušák Milan Ing. (JETE ze skupiny ČEZ)
Müllerová Hana (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Picek Miloš (Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.)
Stašková Zdeňka (Městský úřad Jindřichův Hradec)
Sládek Miroslav Ing. (Město Písek)
Srb Vojtěch Bc. (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Šram Michal Ing. (Magistrát města České Budějovice)
Štemberk Josef Mgr. (Správa NP a CHKO Šumava)
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Toušek Zdeněk Mgr. (Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů)
Velíšek Vít
Veselá Libuše
Votřel Vladimír Ing. (ČSAD Jihotrans a.s.)

Jednání Pracovní skupiny NJC se konala v roce 2007 v těchto termínech:
24. ledna, 4. dubna, 17. října.

3. Významné výstupy z jednání správní rady a prac. skupiny

Na prvním jednání v roce 2007 (1. 2.), které se konalo dne 1. 2. oznámil Mgr. Pavel Marek členům
správní rady (SR), že k 30. 6. 2007 ukončuje své působení ve funkci ředitele NJC. SR NJC na tomto
jednání odsouhlasila návrhy projektů do Grantového programu Jihočeského kraje, následně byly tři
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektů do Grantového programu předloženy.
Všechny předložené žádosti byly poté schváleny (viz kapitola 5. Projektová činnost).

Na svém druhém jednání (4. 4.) odsouhlasila SR NJC podání žádosti o prodloužení doby realizace
projektu Otavská cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna do 06/2007.

Na třetím jednání SR NJC (30. 5.) odsouhlasila přijetí manažera projektu Vltavská cyklistická stezka
- dovolená na kole v Povltaví. V roce 2007 se stala Jaderná elektrárna Temelín generálním partnerem
14 cyklistických akcí, které NJC realizovala, či na kterých se spolupodílela (www.jihoceske-cyklostezky.cz).
Na tomto jednání byly schváleny další 3 cyklistické akce, které původních 11 cyklistických akcí
podpořených v rámci Grantového programu NJC doplnily:

• Motivační cesta podél Otavy - 3. 6. 2007
• Kolem kolem Kaplicka - 30. 6. 2007
• Loučení s prázdninami – 1. září 2007

Dále SR NJC schválila znění Výroční zprávy NJC za rok 2006 v upraveném znění a pověřila sekretariát
NJC vydáním v tištěné podobě v nákladu 400 ks.

Na v pořadí čtvrtém jednání (4. 9.) schválila SR NJC vypsání Grantového programu Nadace Jihočeské
cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí.

Na svém pátém jednání SR NJC (30. 10.)provedla hodnocení předložených žádostí do Grantového
programu 2007/2008, odsouhlasila rozdělení finančních prostředků (www.jihoceske-cyklostezky.cz).
Dále SR NJC vzala na vědomí informaci o projektové činnosti NJC a informace o vyúčtování GP NJC
2006/2007.
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Na následujícím, šestém, jednání SR NJC (3. 12.) vzala na vědomí informaci o hospodaření NJC
v roce 2007. Dále bylo schváleno vyvolání schůzky představitelů Plzeňského a Jihočeského kraje
ohledně dalšího průběhu projektu Otavská cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna.
Dalším významným bodem bylo, že SR NJC vzala na vědomí rámcový návrh činnosti NJC
na rok 2008:

• Otavská cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna (investiční část)
• dokončení projektu Vltavská cyklistická stezka, dovolená v Povltaví
• podání projektu Cyklistická stezka Lužnice - Nežárka
• podání projektu Příhraniční cyklistická stezka
• podání projektu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury v Jihočeském kraji
• vyhlášení Grantového programu NJC

Mezi hlavní úkoly pracovní skupiny (PS) NJC v roce 2007 spadalo:
- příprava cyklistických akcí pro veřejnost
- dokončení projektu Otavská cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna
- vyhlášení 2. Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky
- příprava Kalendáře cyklistických a cykloturistických akcí na rok 2008

Na jednáních byli členové PS NJC informováni o činnosti NJC, především pak o aktivitách v rámci
realizace projektů, o výsledcích proběhlých jednání apod.
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4. Smluvní vztahy

V roce 2007 byly aktivity NJC podpořeny finančními prostředky poskytnutými těmito partnery:

Československá obchodní banka, a.s.:
- předmětem Smlouvy o propagaci byla prezentace ČSOB jako partnera NJC pro rok 2007 za ve

smlouvě dohodnutých podmínek.
Výše finanční podpory: 250.000 Kč
- předmětem Darovací smlouvy bylo použití finančního daru 750.000 Kč výhradně k podpoře

výstavby cyklostezek a jejich informační podpoře.
Výše finančního daru: 750.000 Kč

INTERSNACK a.s.:
- předmětem Smlouvy o reklamní spolupráci je zajištění propagace a reklamy pro INTERSNACK a.s.

za předem stanovených podmínek (smlouva se vztahuje na období 2005 - 2007).
Výše finanční podpory pro rok 2007: 100.000 Kč

ČEZ, a.s.:
- předmětem Smlouvy o poskytování reklamy je závazek NJC poskytovat pro objednatele reklamu

a propagaci Skupiny ČEZ a Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ. Jaderná elektrárna Temelín
Skupiny ČEZ se v rámci smlouvy stala v roce 2007 generálním partnerem 14 cyklistických akcí.

Výše finanční podpory pro rok 2007: 4.000.000 Kč

NJC v minulých letech uzavřela Smlouvu o partnerství, jejímž předmětem je spolupráce při rozvoji
cyklistické dopravy v Jihočeském kraji, s následujícími obcemi:

- na dobu neurčitou
Bechyně, Benešov nad Černou, Bernartice, Besednice, Blatná, Borovany, Borová Lada, Čejetice,
Černá v Pošumaví, České Budějovice, Dolní Dvořiště, Dříteň, Dubné, Hluboká nad Vltavou,
Horažďovice, Horní Planá, Horní Vltavice, Chlum u Třeboně, Jindřichův Hradec, Kamýk nad Vltavou,
Kaplice, Katovice, Klučenice, Křemže, Kunžak, Lhenice, Lipno nad Vltavou, Lišov, Lomnice nad
Lužnicí, Malonty, Netolice, Nová Pec, Nová Včelnice, Nové Hrady, Rejštejn, Roudné, Rudolfov, Římov,
Sezimovo Ústí, Slaník, Soběslav, Srní, Stožec, Strakonice, Střelské Hoštice, Studená, Suchdol nad
Lužnicí, Svatý Jan nad Malší, Ševětín, Štěkeň, Tábor, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Úsilné, Velešín,
Velké Hydčice, Veselí nad Lužnicí, Vlachovo Březí, Vidov, Zvíkovské Podhradí

Kurzívou jsou označeny obce, které v roce 2007 uhradily příspěvek vyplývající ze smlouvy.
NJC v roce 2007 získala finanční příspěvky od obcí v celkové výši 237.625 Kč.
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5. Projektová činnost

5.1. Projekty ukončené v roce 2007
NJC předložila v roce 2007 žádosti o finanční podporu projektů do následujících grantových
a dotačních programů s tímto výsledkem:

Grantový program Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu
Otevírání a zavírání cyklistické sezóny 2007
• výše požadovaného grantu 139.920 Kč
• výše poskytnutého grantu 70.000 Kč
• skutečná výše rozpočtu projektu 87.500 Kč
• aktivity projektu: realizace dvou cyklistických akcí, při kterých byla zahájena a ukončena
cyklistická sezóna 2007 (Nová Bystřice, 1. 5. 2007) a (Chelčice, 27. 10. 2007) viz kap. 7 Cyklistické akce

Víkend na kole
• výše požadovaného grantu 184.480 Kč
• výše poskytnutého grantu 70.000 Kč
• skutečná výše rozpočtu projektu 85.239 Kč
• aktivity projektu: informační brožura Víkend na kole, trasa České Budějovice – Netolice – České

Budějovice

Grantový program Jihočeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku
Cykloturistické stezky jižních Čech - doplnění mobiliáře a značení
• výše požadovaného grantu 584.000 Kč
• výše poskytnutého grantu 300.000 Kč
• skutečná výše rozpočtu projektu 375.000 Kč
• aktivity projektu: doplnění stávajícího mobiliáře (značení, lavičky, stojany na kola…) na

vybraných cyklistických stezkách a trasách na území Jihočeského kraje; mobiliář byl umístěn na
Českobudějovicku (1 ks – k. ú. Holašovice), Dolnodvořišťsku (2 ks - k. ú. Cetviny, k. ú. Svatý
Kámen), Táborsku (1 ks – k. ú. Turovec).

INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Otavská cyklistická stezka – putování krajem Karla Klostermanna
• výše poskytnutého grantu 1.473.234 Kč
• čerpání rozpočtu v roce 2007: 1.943.807,47 Kč
• projekt byl ukončen v 06/2007
• aktivity projektu: vyhledávací studie Otavské cyklostezky, zpracování projektů podle katastrů

obcí nebo mikroregionů, spolupráce se Spolkem Karla Klostermanna, spolupráce se Správou NP
Šumava, spolupráce s LČR
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5.2. Projekty s termínem ukončení v roce 2008

Společný regionální operační program – opatření 5.4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Vltavská cyklistická stezka – dovolená na kole v Povltaví
• výše poskytnutého grantu 3.586.608 Kč
• čerpání rozpočtu v roce 2007: 578.788 Kč
• čerpání rozpočtu od zahájení projektu: 609.788 Kč

5.3. Ostatní
Na základě Smlouvy o poskytnutí vázaného finančního příspěvku poskytl v roce 2007 Jihočeský kraj
Nadaci Jihočeské cyklostezky finanční příspěvek ve výši 4.000.000 Kč za účelem „Výstavby
a zpracování dokumentace a vyhledávacích studií úseků cyklistických stezek.
Tento příspěvek byl NJC přerozdělen následujícím způsobem:
- Město Hluboká nad Vltavou - realizace projektu „Vltavská cyklistická stezka, dovolená na kole

v Povltaví“ (úsek Hluboká nad Vltavou – Purkarec s vynecháním části pod Babou, která bude realizována
v roce 2009) ; výše poskytnutého finančního příspěvku 3.400.000 Kč, bude převeden v roce 2008

- Město Jindřichův Hradec - studie, projektová dokumentace ke stezce: místní část JH "Poik" a dále
směr na Pluhův Žďár (délka stezky cca 3 km) ; příspěvek ve výši 150.000 Kč

- Obce Všemyslice, Neznašov - studie, projektová dokumentace k Vltavské cyklistické stezce v délce
cca 2 km; příspěvek ve výši 100.000 Kč

- Svazek obcí dolního Pootaví – projektová dokumentace k Otavské cyklistické stezce (úsek Strakonice
– Štěkeň), příspěvek je vy výši 200.000 Kč.

- Obec Albrechtice – zpracování studie a projektu – Vltavská cyklistická stezka – s ohledem na
abnormálně složitou morfologii úseku byl umožněn posun zpracování projektu a čerpání peněz
na rok 2008. Příspěvek je ve výši 150.000 Kč
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6. Grantový program

Druhý grantový program Nadace Jihočeské cyklostezky

Dne 10. 9. 2007 vyhlásila Nadace Jihočeské cyklostezky svůj druhý grantový program zaměřený na
podporu pořádání cykloturistických akcí. Cílem grantového programu bylo vytvoření nabídky akcí
určených pro širokou veřejnost, stejně jako podpora poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje,
zdravého životního stylu jeho občanů a propagace cykloturistiky coby šetrné dopravní alternativy.
Záměrem bylo podpořit organizaci cyklistických akcí s výrazně inovativním prvkem tak, aby pokrývaly
období od dubna do října 2008 a byly tématicky zaměřené na výročí spisovatele Karla Klostermanna.

K 12. říjnu 2007, tedy ke dni, na který byla stanovena uzávěrka, bylo předloženo celkem 18 žádostí.
Výběrová komise, kterou tvořili členové Správní rady NJC, následně na svém zasedání dne 30. 10. 2007
vybrala 15 žadatelů, kterým poskytla finanční příspěvek. V roce 2008 tedy NJC podpoří 16 níže
uvedených cykloakcí pro veřejnost:

1. Zahájení cyklistické sezóny 2008
22. 3. 2008/5.000 Kč Město Blatná

2. S Peklíkem kolem kolem Netolic
1. 5. 2008/6.000 Kč MAS Blanský les – Netolicko o.p.s

3. Slavnosti květů a Slavnosti plodů
10. 5. 2008, 4. 10. 2008/8.000 Kč Mikroregion Chelčicko - Lhenický

4. Cyklistický výlet za dobrodružstvím
a adrenalinovým sportem na hrad Choustník

10. 5. 2008/7.000 Kč Město Tábor

5. Přes kopec na Hradec aneb jindřichohradecký pedál
17. 5. 2008/4.000 Kč Město Jindřichův Hradec

6. Jaro na Blatech
24. 5. 2008/5.000 Kč Město Veselí nad Lužnicí

7. Konečně tu máme změnu, kličkujeme do Schengenu
25. 5. 2008/4.000 Kč Volba pro Slavonicko

8. Cyklistikou k poznání, sportu a památce K. Klostermanna
31. 5. 2008/5.000 Kč DSO mezi Vltavou a Otavou
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9. Jízda po Růži
31. 5. 2008/4.000 Kč Sdružení Růže

10. Pouťový závod amatérů
9. 8. 2008/3.000 Kč Přátelé bicyklového sportu Přídolí

11. Hon na lišku
24. 8. 2008/5.000 Kč Sdružení cyklistické všestrannosti

12. Cyklocesta za selským barokem na počátku 21. století
30. 8. 2008/6.000 Kč Obec Jankov

13. Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne
20. 9. 2008/8.000 Kč DSO „Zlatý Vrch“

14. Cyklovýlet pro rodiny s malými dětmi
27. 9. 2008/4.000 Kč MC Kvítek

15. Dolnodvořišťské příhraničí
28. 10. 2008/6.000 Kč Obec Dolní Dvořiště

Grantový program mohl být vyhlášen především díky poskytnutí finančních prostředků ze strany
partnerů NJC, kterými jsou Jaderná elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ a ČSOB.
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7. Cyklistické akce

V roce 2007 pořádala NJC či byla partnerem 14 cyklistických akcí pro veřejnost.

Krásy krajiny a pamětihodnosti očima cyklisty
pořadatel: MěDDM Týn nad Vltavou
datum konání: 21. 4. 2007
výše podpory: 3.000 Kč
počet účastníků: 43

Otevírání cyklistické sezóny v České Kanadě
pořadatel: Město Nová Bystřice
datum konání: 1. 5. 2007
výše podpory: 15.000 Kč
počet účastníků: 300

Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechyně za historií a šermem
pořadatel: Město Tábor
datum konání: 12. 5. 2007
výše podpory: 6.000 Kč
počet účastníků: 120

Jaro na Blatech
pořadatel: Město Veselí nad Lužnicí
datum konání: 19. 5. 2007
výše podpory: 12.000 Kč
počet účastníků: 197

Společně Sedláčkovou stezkou na kolech
pořadatel: Obec Zvíkovské Podhradí
datum konání: 26. 5. 2007
výše podpory: 6.000 Kč
počet účastníků: 80

Poznávací jízda Otavskou cyklistickou stezkou
pořadatel: Nadace Jihočeské cyklostezky
datum konání: 3. 6. 2007
počet účastníků: 80

Kolem kolem Kaplicka
pořadatel: Město Kaplice
datum konání: 30. 6. 2007
výše podpory: 8.000 Kč
počet účastníků: 200
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Kolem kolem Netolic
pořadatel: Město Netolice
datum konání: 21. 7. 2007
výše podpory: 6.000 Kč
počet účastníků: 60

Na kole severním Pootavím
pořadatel: TJ Vysokohorské sporty Písek
datum konání: 29. 7. 2007
výše podpory: 17.000 Kč
počet účastníků: 70

Po trati píseckého maratonu
pořadatel: Cyklošvec, o.s.
datum konání: 18. 8. 2007
výše podpory: 3.000 Kč
počet účastníků: 50

Loučení s létem
pořadatel: Nadace Jihočeské cyklostezky
datum konání: 1. 9. 2007
počet účastníků: 50

Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne
pořadatel: DSO Zlatý vrch
datum konání: 22. 9. 2007
výše podpory: 12.000 Kč
počet účastníků: 80

Přejezd Novohradských hor
pořadatel: Nadace Jihočeské cyklostezky
datum konání: 28. 9. 2007
počet účastníků: 40

Slavnosti plodů
pořadatel: Mikroregion Chelčicko - Lhenický
datum konání: 27. 10. 2007
výše podpory: 8.000 Kč
počet účastníků: 150

Kurzívou jsou označeny cyklistické akce, které byly podpořeny v rámci Grantového programu
Nadace Jihočeské cyklostezky.
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8. Prezentace

8.1. Ediční činnost
V roce 2007 vydala NJC tři čísla Informačního bulletinu, ve kterém své zřizovatele, partnery i příznivce
informovala o své činnosti, o připravených či realizovaných akcích a aktuální situaci v oblasti podpory
a rozvoje cykloturistiky v Jihočeském kraji.

V nákladu 3 x 7.000 ks (4.000 ks v české a po 1.000 ks v německé, v anglické a holandské jazykové
mutaci) vydala NJC propagační materiál Víkend na kole. V rámci realizace projektu Otavská
cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna, který byl spolufinancován z INTERREG IIIA
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, byly zpracovány dvě trasy: Modrava – Strakonice,
Strakonice – Zvíkovské Podhradí. Dále byly v rámci projektu Otavská cyklistická stezka, putování
krajem Karla Klostermanna vydány tři na sebe navazující skládací mapy v měřítku 1 : 80 000
a informační brožura s vloženou mapou.
Další propagační materiál z edice Víkend na kole byl vydán v rámci Grantového programu Jihočeského
kraje Produkty a služby v cestovním ruchu, zpracována byla trasa České Budějovice – Netolice –
Holašovice – České Budějovice. Tyto materiály vedle samotného popisu trasy obsahují informace
o možnostech ubytování, stravování či dalších doprovodných službách pro cyklisty, dále pak mapu
s vyznačením trasy a jejím auditem.
V nákladu 1.000 ks vydala NJC v rámci realizace projektu Vltavská cyklistická stezka - dovolená na
kole v Povltaví Kalendář cyklistických a cykloturistických akcí Jihočeského kraje 2008.

8.2. Tiskové konference
NJC informovala o své činnosti, resp. o konání cyklistických akcí zaměřených na Otevírání a Zavírání
cyklistické sezóny 2007 na dvou tiskových konferencích, které se konaly ve dnech 10. 4. a 8. 10. 2007.

8.3. Výstavy, veletrhy a prezentační akce
Zejména nabídka Jihočeského kraje v oblasti cykloturistiky, ale i aktivity NJC, byly prezentovány na
veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně (11. - 14. 1.) a Holiday World v Praze (15. - 18. 2.).
Prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu pak byly aktivity NJC prezentovány na veletrhu
MADI v Praze (6. - 8. 11.). Ve dnech 15. – 20. 5. se zástupci NJC zúčastnili Národní cyklistické konference
ve Velkých Karlovicích. V oblasti zahraniční prezentace byly pak především materiály Víkend na
kole prezentovány na výstavě cestovního ruchu v Utrechtu (9. - 14. 1. v rámci účasti Krajského úřadu
Jihočeského kraje).

8.4. Internet
NJC provozuje internetové stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz. Tyto stránky jsou průběžně
aktualizovány, poskytují informace nejen o činnosti NJC ale především aktuální informace z oblasti
cyklistiky a cykloturistiky vč. tipů na cyklistické výlety po Jihočeském kraji.
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9. Hospodaření

Převod zůstatku z roku 2006: 15.218 Kč
- účet 9.342 Kč
- pokladna 5.876 Kč

Příjmy celkem: 14.898.790 Kč
z toho:
- příspěvky měst 237.625 Kč
- příspěvky sponzorů 5.100.000 Kč
- příspěvky Jihočeského kraje 4.100.000 Kč
- příjmy získané na projektovou činnost 440.000 Kč

Výdaje celkem: 7.131.544 Kč
z toho:
- projektová činnost 3.070.334,47 Kč
- výdaje v hotovosti* 94.176 Kč
- správa Nadace (bank. poplatky za vedení běžného účtu,
zpracování účetního auditu, vedení účetnictví) 45.085 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2007: 7.271.668 Kč
- účet** 7.268.968 Kč
- pokladna 2.700 Kč

Celkové roční náklady nadace související s její správou nepřevýšily v roce 2007 20% nadačního jmění
k 31. 12. 2007.

Pozn.:
* Jde o veškeré výdaje hrazené v hotovosti, některé z nich byly hrazeny v rámci projektové činnosti.
** NJC disponuje třemi bankovními účty, tj. běžným účtem a dále dvěma účty zřízenými k projek-
tům Otavská cyklistická stezka, putování krajem Karla Klostermanna a Vltavská cyklistická stezka,
dovolená na kole v Povltaví.
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10. Vyjádření nezávislého auditora
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Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech, a dále v souladu se zřizovatelskou smlouvou,

statutem a rozhodnutím správní rady.

Generální partner:

Partneři:


