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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 2019 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. 
 
V minulém roce podala NJC žádost do Grantového programu Jihočeského kraje - Produkty a 
služby v cestovním ruchu. Zároveň si požádala o každoroční příspěvek Jihočeský kraj. 
 

K rozvoji cykloturistiky v Jihočeském kraji přispěla Nadace i svou ediční činností, neboť 
v roce 2019 byly k nově vyznačeným páteřním liniím vydány cykloturistické mapy „Eurovelo 
13“ (financováno JCCR) a dále nadace pravidelně spravovala webové stránky 
www.jihoceske-cyklostezky.cz, rozšířila aktivity i v dalších elektronických kanálech 
(instagram). 

 

http://www.jihoceske-cyklostezky.cz/


 
 

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. Ředitel 

Pozice ředitele NJC, který je výkonnou složkou, zastupuje od 1. 7. 2014 Mgr. Jan Vlášek, 
jenž od 1. 1. 2014 působil v nadaci na pozici projektového manažera. Poradním orgánem 
ředitele NJC je pracovní skupina nadace. 
 

2.3. Správní rada 

Správní rada je statutárním orgánem NJC, má při plném obsazení 12 členů, z nichž je volen 
předseda a dva místopředsedové. Volební období členů SR je tříleté. 
 
Složení SR v roce 2019: 
Štrébl Josef (Město Strakonice) 
Werner Petr, Mgr. (Město Třeboň) 
Dalibor Carda, Mgr. (Město Český Krumlov) 
Hotový Karel, Ing. (Město Tábor) – předseda 
Jarolímek Michal, Mgr. (Novohradská občanská společnost) – místopředseda  
Dvořák Radek (Jihočeská centrála cestovního ruchu) 
Miloslav Mrkvička (GW JIHOTRANS, a.s.)  
Šuleř Petr, Mgr (JETE ze skupiny ČEZ),  
Holický Petr, Ing. (Statutární město České Budějovice) 
Komínek Bohumil, Ing. (Město Jindřichův Hradec) 
Koblic Petr (Město Písek)  
Gruntorád Jiří, Mgr. (Krajský úřad Jihočeského kraje) 
 
Jednání SR se v roce 2019 konala v těchto termínech: 
12. 2., 3. 5., 3. 7., 6. 9, 5. 10. a 12. 12. 2019 

2.4. Dozorčí rada 

Dozorčí rada má tři členy: 
Ing. Jaromírem Poláškem (JCCR) 
Ing. Martin Malý (Město Prachatice) 
Helena Sosnová (SMOJK) 
 
Jednání DR proběhlo v červenci 2019, dále byli členové dozorčí rady NJC pozváni ke 
společnému jednání se správní radou (12. 12.). 
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2.5. Pracovní a auditorská 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 cyklistiky 
a cykloturistiky v Jihočeském kraji. 
 
Pracovní skupina NJC pracovala v roce 2019 v následujícím složení:  
Bašta Jaroslav, Ing. (Městský úřad Strakonice) 
Čajan Karel, Bc. (Městský úřad Kaplice) 
Doseděl Miroslav  
Dostál Ladislav 
Ernest Miroslav 
Flašar Jan, PhDr. (Správa CHKO Blanský les) 
Frčka Jiří, Ing. 
Janečka Jaroslav, Ing. 
Klíma Tomáš, Ing. 
Kubíček František, Ing. 
Krutek Jozef 
Minář Ladislav, Ing. 
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) 
Vlášek Jan, Mgr. (Nadace Jihočeské cyklostezky) 
 
Jednání Pracovní skupiny NJC se konala v roce 2019 v těchto termínech: 
2. 5., 3. 9., 12. 12.  

3. Významné výstupy z jednání správní rady   

Na prvním jednání v roce 2019 (12. 2.) bylo zejména jednáno o návrhu rozpočtu na rok 
2019, zvolení noví členové SR NJC a projednány základní body oficiálního zahájení sezóny 
2019. 
 
Na následujícím, druhém, jednání SR NJC (3. 5.) byla schválena aktualizace rozpočtu na rok 
2019, informace o akci Oficiální zahájení cykloturistické sezóny v Jihočeském kraji 2019. 
 
Třetí jednání SR NJC (3. 7.) přineslo schválení účetní závěrky za rok 2018, Výroční zprávy 
NJC za rok 2018. 
 
Čtvrté jednání SR NJC (6. 9.) byl schváleno vyhlášení Grantového programu NJC na 
podporu pořádání cykloturistických akcí v roce 2020. Prezentace příprav projektového 
záměru Vltavská cyklostezka. 

 
Na pátém jednání SR NJC (5. 11.) byly schváleny žádosti GP NJC na ro rok 2020 a 
zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy 
v Jihočeském kraji 2021-2027. 
 



 
Poslední, šesté jednání SR NJC v roce 2019 (12. 12.) bylo jako tradičně výroční a to za 
účasti nejen členů SR NJC, ale i Pracovní a Auditorské skupiny NJC a přizváni byli rovněž 
členové DR NJC.  
 
Mezi hlavní úkoly auditorské a pracovní skupiny (PS) NJC v roce 2019 spadalo: 
- dílčí audit cyklistických tras a stezek v Jihočeském kraji, který spočíval v podrobném 
zmapování aktuálního stavu celé sítě jihočeských cyklistických tras a to včetně stavu  
 
dopravního značení. Výstupy auditu jsou podkladem pro koordinaci, projektování, pro 
aktualizaci map či aktualizaci dat cykloportálu Jihočeského kraje a v neposlední řadě pro 
opravy a doplnění cyklistického dopravního značení.     
- úkolem členů pracovní skupiny je přinášet nové podněty a informovat o problémech v jimi 
zastupovaných mikroregionech. Na jednáních byli členové PS NJC informováni o činnosti 
NJC, především pak o aktivitách v rámci realizace projektů, o výsledcích proběhlých jednání 
apod. Rovněž se někteří členové PS NJC podíleli na přípravných aktivitách souvisejících 
s realizací projektu Cykloportálu Jihočeského kraje. 

4. Smluvní vztahy 

 
V roce 2019 byly aktivity NJC podpořeny finančními prostředky poskytnutými těmito partnery: 
 
ČEZ, a.s.: 
V roce 2019 obdržela NJC prostředky od generálního partnera společnosti ČEZ a.s ve výši 
600 000,-. 
 
Jihočeský kraj: 
Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytl na rok 2019 Jihočeský kraj Nadaci 
Jihočeské cyklostezky finanční příspěvek ve výši 1 350 000,- Kč určený na podporu cyklistiky 
a cykloturistiky v Jihočeské kraji, na údržbu, zkvalitňování, propagaci a výstavbu nových 
cyklistických tras.  
Dále na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost obdržela Nadace Jihočeské 
cyklostezky příspěvek 800 000 Kč. 
 
NJC v minulých letech uzavřela Smlouvu o partnerství, jejímž předmětem je spolupráce při 
rozvoji cyklistické dopravy v Jihočeském kraji. Jedná se o 45 obcí, s nimiž má nadace různou 
formu smluvního vztahu a jež ji finančně podporují. U řady z nich, zejména pak u 
významných měst Jihočeského kraje se podařilo dojednat zvýšení příspěvku na činnost 
nadace (většinou z 1,- Kč na obyvatele na 3,- Kč). 
 

5. Projektová činnost 

5.1. Projekty v roce 2019 

NJC administrovala v roce 2019 žádosti/projektové záměry o finanční podporu projektů do 
následujících grantových a dotačních programů s tímto výsledkem:  
 

 
Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 - 2020 
Eurovelo 13 

- spolupráce NJC při realizaci projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu 



6 

 

Dále byly z prostředků různých subjektů (Jihočeský kraj, Město České Budějovice) 
realizovány další drobné marketingové projekty 
 
Fond malých projektů: projekt: „Koordinace cyklostezek a cyklotras v příhraničním 
území Novobystřicka“ 
 
Projekt: Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 
2021 - 2027 
 

5.2. Grantový program 

12. grantový program Nadace Jihočeské cyklostezky 
Na 98. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky (23. 8. 2018) byl schválen 
Grantový program Nadace Jihočeské cyklostezky (dále jen GPNJC) pro rok 2019. 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 
2019.  
 
Na 99. jednání ze dne 25. 10. 2018 byli schváleny žádosti z Grantového programu NJC na 
pořádání akcí 2019 v celkové výši 135 600,-, které jsou zobrazeny v následující tabulce. 
 

6. Cyklistické akce 

V roce 2019 pořádala NJC či byla partnerem těchto cyklistických akcí pro veřejnost. 

Název žadatele Název akce Termín 
Přidělená 

výše grantu   

Prosport Blatná Odemykání cyklistických studánek 07.04.2019 6 000 
 

KČT Milevsko 
Probouzející se přírodou Milevska 
a Kovářovska 20.04.2019 4 300 

 

Město Strakonice Strakonické vítání 2019 27.04.2019 13 500 
 

Město Tábor 
Nejel tudy kolem Svojsík? Aneb 
kdo je připraven, .... 04.05.2018 13 500 

 

Novohradsko - Doudlebsko z.s. 
Na kole po stopách Novohradské 
historie - Pamětí Novohradska 11.05.2019 13 000 

 

Město Třeboň 
Třeboňská šlapka - Krajinou 
pšeničných blat 18.05.2019 12 700 

 

DSO Zlatý vrch 
Na kole kam oko ze Zlaté hory 
dohlédne XII 29.06.2019 10 800 

 

Obec Doudleby Na kole okolo Doudleb 01.06.2019 10 200 
 



 

Art centrum Záhoří 
Závod zrezlých šlapek - Parníkem 
do Purkarce 13.07.2019 6 000 

 

Obec Kestřany 
Chcete-li Kestřanské tvrze viděti, 
na kole musíte přijeti 27.07.2019 13 500 

 

Svazek obcí regionu Písecko Písecké cyklování 2019 - 5. ročník  25.08.2019 12 600 
 

Městské kulturní středisko 
Vodňany Na kole okolo Vodňan 21.09.2019 13 500 

 

Prosport Blatná Cyklistické loučení s létem 06.10.2019 6 000 
 

celkem   135600 
 

 
 
 
Zahájení cykloturistické sezóny 2019 proběhlo v Prachaticích jako Oficiální zahájení 
cykloturistické sezóny v Jihočeském kraji a zároveň jako představení nově vyznačené 
páteřní linie Zlatá stezka - Blanice, cyklistická sezóna byla ukončena v Blatné. 
 

7. Prezentace 

7.1. Ediční činnost 

V roce byl vydán Kalendář cyklistických akcí 2019 a zejména pak nové cykloturistické mapy 
propagující vyznačené páteřní trasy: Zlatá stezka – Blanice a dotisk cyklomapy Lužnice – 
Nežárka a Otavská cyklistická cesta. 

7.2. Výstavy, veletrhy a prezentační akce 

Zejména nabídka Jihočeského kraje v oblasti cykloturistiky, ale i aktivity NJC, byly 
prezentovány ve spolupráci s Jihočeskou centrálou na těchto veletrzích: Regiontour v Brně 
(17. - 20. 1. 2019), Holiday World v Praze (21. - 24.  2. 2019), For Bikes (29. - 31. 3. 2019) a 
na dalších méně významných regionálních akcích. Rovněž také na mezinárodních veletrzích 
ITB Berlín, či Fiets an Wandelbeurs Utrecht. 
 

7.3. Internet 

NJC provozuje internetové stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz a rovněž facebook nadace. 
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. 

http://www.jihoceske-cyklostezky.cz/
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9. Hospodaření  

Příloha k daňovému přiznání k DPPO za rok 2019 
 

 


