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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 dopra-
vy v jihočeském regionu. Svou soustavnou činností přispívá ke koordinaci jednotlivých 
městských plánů tak, aby se systematicky postupovalo v souladu se Strategií rozvoje cyklis-
tické dopravy v Jihočeském kraji.

V roce 2009 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 minulých letech, 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 dvě žádosti do Grantových programů Akčního plánu rozvoje 
Jihočeského kraje a do Dotačního programu města České Budějovice. Vzhledem k tomu, že 
projektové záměry byly schváleny, bylo možno realizovat Otevírání a Zavírání cyklistické 
sezóny 2009. Dalším nově vydaným informačním materiálem je desetidílný soubor Čes-
kobudějovickem na kole, v němž je doporučeno deset jednodenních cyklistických výletů 
v okolí Českých Budějovic. Dále nadace podala dvě žádosti do Regionálního operačního 
programu, první pod názvem Cyklistická stezka Lužnice – Nežárka, produkt cestovního 
ruchu Dovolená na kole krajem Lužnice a Nežárky, druhou byla žádost na webovou aplikaci 
Jihočeský cykloportál. Obě žádosti byly úspěšné. První projekt bude realizován v průbě-
hu let 2010 a 2011, druhý projekt během roku 2010. V rámci Evropské územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika byl v závěru roku 2009 schválen významný projekt Přeshranič-
ní rozvoj cykloturistiky v regionu jižní Čechy / Lipensko – Mühlviertel v němž nadace figu-
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ruje v pozici vedoucího partnera projektu. Projekt zahrnuje čtyři investiční realizace v rámci 
cyklistické infrastruktury jak na rakouském, tak na českém území a poměrně významnou 
marketingovou část, jejímž nositelem je pravě Nadace Jihočeské cyklostezky. Hlavními 
výstupy bude mj. podrobný cyklogenerel celé oblasti a zajištění přesahu Jihočeského cyklo-
portálu na území Rakouska. 
 
K rozvoji cykloturistiky v Jihočeském kraji přispěla nadace i svou ediční činností, neboť 
v  roce 2009 byla rozšířena řada informačních letáků Víkend na kole o další propagační 
materiál s názvem Českobudějovickem na kole a třemi čísly Informačního bulletinu a pravi-
delnou 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, Jindři-
chův Hradec, Kaplice, Lomnice nad Lužnicí, Milevsko, Nová Včelnice, Nové Hrady, Písek, 
Prachatice, Rudolfov, Sezimovo Ústí, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vele-
šín, 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.

2.3. Ředitel

Pozice ředitele NJC, který je výkonnou složkou, byla obsazena Ing. Vladimírem Votřelem, 
který tuto funkci zastupoval od roku 2007 z pozice manažera Vltavské cyklistické cesty. 

2.4. Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem NJC, má 12 členů, z nichž je volen předseda a tři místo-
předsedové. Volební období členů SR je tříleté.

Složení SR v roce 2009:
Bláha Jindřich, Ing. (Město Soběslav)
Filípek Radim, Ing. (Město Třeboň)
Hála Miroslav (Město Český Krumlov)
Horejsková Lenka, Ing. (Město Tábor)
Jarolímek Michal, Mgr. (Novohradská občanská společnost) – místopředseda
Lafata František, Ing. (ČSAD JIHOTRANS, a.s.)
Pavel Foltýn, Mgr. (JETE ze skupiny ČEZ)
Sládek Miroslav, Ing. (Město Písek) – předseda 
Stráský Jan, PhDr. (Krajský úřad Jihočeského kraje) – místopředseda
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Fatková Jitka, Bc. (Jihočeská centrála cestovního ruchu) – místopředsedkyně, v závěru listo-
padu 2009 podala rezignaci na pozici členky a zároveň místopředsedkyně SR NJC. 
Popelová Ivana, Ing. (Statutární město České Budějovice), nahradila ve funkci místopřed-
sedkyně Bc. Jitku Fatkovou – zvolena na 39. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklo-
stezky.
Maryška Zdeněk (Město Jindřichův Hradec), na 37. jednání správní rady Nadace Jihočeské 
cyklostezky dne 2. 9. 2009 informoval předseda SRNJC Ing. Sládek členy SR o úmrtí pana 
Zdeňka Maryšky. Do konce roku 2009 byla funkce neobsazena.

Jednání SR se v roce 2009 konala v těchto termínech:
11. února, 26. února, 8. dubna, 15. dubna, 17. června, 2. září, 14. října, 2. prosince.

2.5. Dozorčí rada

Dozorčí rada, jejíž volební období je rovněž tříleté, má tři členy:
Zimola Jiří, Mgr. (hejtman Jihočeského kraje) – předseda 
Randová Hana, Ing. (Město Tábor)
Medová Lenka, Mgr. (ČSOB)

Jednání DR v roce 2009 proběhlo formou elektronického hlasování, dále byli členové dozor-
čí rady NJC pozváni ke společnému jednání společně se správní radou (2. prosince).

2.6. Pracovní skupina

Pracovní skupina je poradním orgánem ředitele, není orgánem nadace, členové pracovní 
skupiny jsou jmenováni ředitelem nadace. 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 cyklis-
tiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji.



6

Pracovní skupina NJC pracovala v roce 2009 v následujícím složení:
Černý Zdeněk (Obec Nadějkov)
Doseděl Miroslav 
Ernest Miroslav
Flašar Jan, PhDr. (Správa CHKO Blanský les)
Frčka Jiří, Ing.
Hájek Karel, Ing.
Hložek Pavel, Mgr. (Euroregion Silva Nortica)
Chmelík Petr
Janečka Jaroslav, Ing.
Klíma Tomáš, Ing.
Kozlová Marcela, (Město Jindřichův Hradec)
Kubíček František, Ing.
Malík Václav (Město Kaplice)
Marek Pavel, Mgr.
Mareš Stanislav
Markvart Karel, Mgr. (Klub českých turistů)
Müllerová Hana (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Picek Miloš (Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.)
Prixová Jolana, Ing. (Město Strakonice)
Souček Milan, Ing. (Volba pro Slavonicko)
Srb Vojtěch, Bc. (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Šram Michal, Ing. (Magistrát města České Budějovice)
Štemberk Josef, Ing. (Správa NP a CHKO Šumava)
Velíšek Vít, Ing.
Veselá Libuše
Votřel Vladimír, Ing. (Nadace Jihočeské cyklostezky)

Jednání Pracovní skupiny NJC se konala v roce 2009 v těchto termínech:
14. ledna, 11. března, 20. května, 1. července, 16. září, 18. listopadu.
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3.  Významné výstupy z jednání správní rady a pracovní 
skupiny

Na prvním jednání v roce 2009 (11. 2.) SR NJC zvolila pana PhDr. Jana Stráského místopřed-
sedou SR NJC, pana Mgr. Michala Jarolímka dalším místopředsedou SR NJC a podpořila 
vybrané žádosti, které byly dodány do Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky.

Na svém druhém (mimořádném) jednání (26. 2.) jmenovala SR NJC do funkce ředitele NJC 
od 1. 3. 2009 Ing. Vladimíra Votřela, souhlasila se stávajícím vedením linie Vltavské cyklis-
tické cesty v úseku Český Krumlov – České Budějovice odklonem k Malši a konstatovala, 
že bude podporovat iniciativu vyhledání souběžné trasy okolo Vltavy v uvedeném úseku.

Na třetím jednání SR NJC (8. 4.) správní rada potvrdila vedení linie Vltavské cyklistické 
cesty v úseku mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi v odklonu k toku řeky 
Malše a doplnila její vyznačení i po stávající cyklotrase č. 12, čímž podpořila záměr vytvo-
ření budoucího okruhu propojujícího Vltavu s Malší. Dále bude hledáno řešení ve složitém 
úseku podél Vltavy mezi Zlatou Korunou a Boršovem nad Vltavou.

Na jednání v pořadí čtvrtém (15. 4.) SR NJC souhlasila se změnami ve složení pracovní sku-
piny NJC, schválila předložený Plán činnosti a Návrh rozpočtu na rok 2009, dále návrh po 
úpravě Smlouvy o poskytování reklamy mezi NJC a ČEZ, a.s.

Na pátém jednání SR NJC (17. 6.) byla vzata na vědomí Zpráva nezávislého auditora, schvá-
lena předložená účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2008, stejně jako předložené rozdě-
lení finančního příspěvku od ETE-ČEZ.

Na šestém jednání SR NJC (2. 9.) vzala SR NJC na vědomí informace o projektu „Přeshra-
niční rozvoj cykloturistiky v regionu jižní Čechy / Lipensko – Mühlviertel“ a návrh Granto-
vého programu Nadace Jihočeské cyklostezky pro rok 2010.

Na předposledním jednání SR NJC (14. 10.) správní rada Nadace Jihočeské cyklostezky 
schválila poskytnutí finančního příspěvku z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklo-
stezky pro rok 2010.

Na posledním jednání SRNJC (2. 12.) jmenovala pana Miroslava Ernesta manažerem Otav-
ské cyklistické cesty, dále zvolila novou místopředsedkyni SR, Ing. Popelovou.

Mezi hlavní úkoly pracovní skupiny (PS) NJC v roce 2009 spadalo:
– reaudit cyklistických tras a stezek v Jihočeském kraji, skupina auditorů
– PS řešila poměrně komplikovanou situaci ve vedení linie Vltavské cyklistické cesty

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 2009 byly aktivity NJC podpořeny finančními prostředky poskytnutými těmito part-
nery:

ČEZ, a.s.:
Předmětem Smlouvy o poskytování reklamy je závazek NJC poskytovat pro objednatele 
reklamu a propagaci Skupiny ČEZ a Jaderné elektrárny Temelín. Jaderná elektrárna Temelín 
se v rámci smlouvy stala v roce 2009 Generálním partnerem 12 cyklistických akcí.
Výše finanční podpory pro rok 2009: 2 000 000 Kč 

Jihočeský kraj:
Na základě Smlouvy o poskytnutí vázaného finančního příspěvku poskytl na rok 2009 Jiho-
český kraj Nadaci Jihočeské cyklostezky finanční příspěvek ve výši 4 000 000 Kč. Využití pří-
spěvku je vázáno jak na podporu projektové dokumentace, tak stavebních realizací v rámci 
cyklistické infrastruktury Jihočeského kraje.

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, Čeje-
tice, 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 Vlta-
vou, 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 2009 uhradily příspěvek vyplývající ze smlouvy. 
NJC v roce 2009 získala finanční příspěvky od obcí v celkové výši 204 590 Kč.
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5. Poskytnuté podpory

V souladu se svým posláním poskytla nadace v průběhu roku 2009 ze získaných prostředků 
následující příspěvky do podpory cyklistické infrastruktury: 

Město Hluboká nad Vltavou  2 339 059 Kč
Dostavba Vltavské cyklistické cesty v úseku Hluboká n.Vltavou – Purkarec

Město Týn n. Vltavou   600 000 Kč
Projektová dokumentace Vltavská cyklistická cesta v úseku Litoradlice – Týn nad Vltavou 

LČR Vodňany    250 000 Kč
Oprava povrchu, Vltavská cyklistická cesta, úsek Neznašov – Albrechtice nad Vltavou
 
Obec Horní Stropnice   300 000 Kč
Projektová dokumentace – Příhraniční cyklistická stezka
 
Město Písek   1 700 000 Kč
Výstavba Otavské cyklistické cesty v úseku soutok Blanice s Otavou – Písek

Městys Frymburk  400 000 Kč
Projektová dokumentace Vltavské cyklistické cesty v úseku Frýdava – Lipno nad Vltavou

Obec Vidov    500 000 Kč
Projektová dokumentace Vltavské cyklistické cesty v úseku České Budějovice – Plav

Město Strakonice  200 000 Kč
Projektová dokumentace – Volyňská cyklistická cesta

Městys Křemže    200 000 Kč
Projektová dokumentace – studie, Vltavská cyklistická cesta úsek Zlatá Koruna – České 
Budějovice

Nadace Jihočeské cyklostezky  100 000 Kč
Projektová dokumentace – studie, Vltavská cyklistická cesta úsek České Budějovice – Hlu-
boká nad Vltavou (pravý břeh)

Nadace Jihočeské cyklostezky  600 000 Kč
Obnova značení, audit a příprava cykloportálu Jihočeského kraje

SOR Písecka    100 000 Kč
Vyznačení nových cyklotras v oblasti Písecka 
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6. Projektová činnost

NJC předložila v roce 2009 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 2009
• výše požadovaného grantu 100 880 Kč
• výše poskytnutého grantu 70 000 Kč
• skutečná výše rozpočtu projektu 86 410 Kč
•  aktivity projektu: realizace dvou cyklistických akcí pro veřejnost, prostřednictvím kterých 

byla otevřena (8. 5. 2009) a uzavřena (12. 9. 2009) cyklistická sezóna 2009. Při Otevírání 
cyklistické sezóny byla NJC partnerem cyklistické akce, kterou pořádal Svazek obcí Vito-
razsko (Místo pádla kolo vem, Vitorazsko projedem). Zavírání cyklistické sezóny 2009 
proběhlo ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko (Okolo Písku).

Dotační program města České Budějovice
Na kole krajem Českobudějovicka
• výše požadovaného grantu 329 200 Kč
• výše poskytnutého grantu 329 200 Kč
• skutečná výše rozpočtu projektu 411 500 Kč
•  aktivity projektu: zmapování 10 cyklistických tras v oblasti Českobudějovicka. Informace 

o trase (délka, povrch, výškový profil atd.), stejně jako informace o památkách a doprovod-
ných službách pak byly zpracovány do jednoduchého propagačního materiálu s názvem 
Na kole krajem Českobudějovicka, který turista využije jako tip na výlet a dále pak i pro 
snadnou orientaci během jízdy na kole. Tento soubor 10 výletů je uložen pohromadě 
v plastový deskách.
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7. Grantový program

Třetí grantový program Nadace Jihočeské cyklostezky

Na posledním jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky v roce 2008 byl vzat na 
vědomí návrh Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky. Dále SRNJC odsouhla-
sila vyhlášení svého třetího Grantového programu zaměřeného na podporu pořádání cyk-
loturistických akcí ke dni 2. 1. 2009. Cílem Grantového programu bylo vytvoření nabídky 
akcí určených pro širokou veřejnost, stejně jako podpora poznávání zajímavých míst Jiho-
českého kraje, zdravého životního stylu jeho občanů a propagace cykloturistiky coby šetrné 
dopravní alternativy. Záměrem bylo podpořit organizaci cyklistických akcí s výrazně inova-
tivním prvkem tak, aby pokrývaly období od dubna do října 2009. 

Grantový program mohl být vyhlášen především díky poskytnutí finančních prostředků ze 
strany Generálního partnera NJC, kterým je Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
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8. Cyklistické akce

V roce 2009 pořádala NJC či byla partnerem těchto cyklistických akcí pro veřejnost.

1. Pochod z Onoho světa na Onen svět (18. 4. 2009)
pořadatel: KČT Odbor Milevsko
výše podpory: 4 000 Kč

2. Na kolech za poznáním kraje (26. 4. 2009)
pořadatel: Město Lomnice nad Lužnicí 
výše podpory: 10 000 Kč

3.  Otevírání cyklistické sezóny 2009, Místo pádla kolo vem, Vitorazsko projedem 
(9. 5. 2009)

pořadatel: Svazek obcí Vitorazsko
výše podpory: 9 500 Kč

4. Graselova stezka, je i na kole hezká (17. 5. 2009)
pořadatel: Volba pro Slavonicko
výše podpory: 10 000 Kč

5. Na kolo s Růží (23. 5. 2009)
pořadatel: Sdružení pro podporu cestovního ruchu na Novohradsku
výše podpory: 10 000 Kč

6. Sedláčkovou stezkou na kole i po vodě (30. 5. 2009)
pořadatel: Obec Zvíkovské Podhradí
výše podpory: 10 000 Kč

7. Krajem Mikoláše Alše na kole, se zabijačkovou koncovkou (6. 6. 2009)
pořadatel: Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a Obec Čížová
výše podpory: 9 600 Kč
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8. Kolem kolem Kaplicka (27. 6. 2009)
pořadatel: Kulturní a informační centrum Kaplice
výše podpory: 10 000 Kč

9. Putování na kolech za Mlejnskou bažinou (2. 7. 2009)
pořadatel: Občanské sdružení Vnorovice pro rozvoj regionu
výše podpory: 10 000 Kč

10. Kolem kolem Netolic – na hrad Helfenburk (11. 7. 2009)
pořadatel: Město Netolice
výše podpory: 10 000 Kč

11. Okolo Písku (12. 9. 2009)
pořadatel: Svazek obcí regionu Písecko
výše podpory: 10 000 Kč
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9. Prezentace

9.1. Ediční činnost

V roce 2009 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.

Další brožura vznikla díky žádosti, která byla podána do Dotačního programu magistrátu 
města České Budějovice. Jedná se o zpracování 10 tras v oblasti Českobudějovicka. 
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 itinerářem.

9.2. Tiskové konference

NJC informovala o své činnosti, resp. o konání cyklistických akcí zaměřených na Otevírání 
a Zavírání cyklistické sezóny 2009 na dvou tiskových konferencích, které se konaly ve dnech 
24. 4. a 27. 8. 2009.

9.3. Výstavy, veletrhy a prezentační akce

Zejména nabídka Jihočeského kraje v oblasti cykloturistiky, ale i aktivity NJC, byly prezen-
továny na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze pro-
střednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu, pak byly aktivity NJC prezentovány na 
veletrhu MADI v Praze.

9.4. Internet

NJC provozuje internetové stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz. Tyto stránky jsou prů-
běžně 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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10. Hospodaření 

Celkové výnosy 2 765 812 Kč
Celkové náklady 1 946 390 Kč
Hospodářský výsledek (po zdanění) 819 422 Kč

I. Příjmy, které nejsou předmětem daně podle §18 odst. 4
Dotace Jihočeský kraj 100 000 Kč
Příspěvky od ostatních obcí (Smlouvy o partnerství) 204 590 Kč
Dotace České Budějovice  329 200 Kč
Grant Jihočeský kraj 65 730 Kč

II. Výdaje související s příjmy, které nejsou předmětem daně 177 806 Kč

III. Příjmy ke zdanění a související výdaje 
Příjmy z reklamy 2 000 000 Kč
Výdaje související s reklamou 1 228 541 Kč
Rozdíl – základ daně 771 459 Kč

Odečet podle §20 odst. 7  300 000 Kč
Základ po úpravě 471 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 94 200 Kč

V roce 2009 nadace získala Vázaný příspěvek Jihočeského kraje ve výši 5 661 052 Kč. Tento 
příspěvek je veden odděleně na rozvahových účtech. K 31. 12. 2009 nebylo z tohoto příspěv-
ku vyčerpáno 1 675 183 Kč – vykázáno v rozvaze jako konečný zůstatek účtu Fondy.



11. 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.
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