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Turistické aktivity a značení
Klub Českých turistů - oblast Ústecký kraj sdružuje ve 31 odborech 2500 členů a cca 150 dobrovolníků –
značkařů (lidí, kteří pečují o obnovu a údržbu turistických tras). Značení je svou kvalitou nejlepší
na světě. Náš kraj se tak dostává se na přední místa v turistické návštěvnosti. V loňském roce se
aktivity konaly za podpory Ústeckého kraje. Jedná se především o dobrovolnou práci, která není
honorovaná. Prostředky budou určeny na materiál, pomůcky, služby spojené se značením, katalog
turistických akcí, případně krajské významné akce. Budování, opravy a údržba drobné turistické
infrastruktury. Doplnění směrovek a vývěsních tabulí
Celoroční (1.1. - 31. 12. v příslušném roce)
Cílem aktivity je podpora turistiky a cestovního ruchu v Ústeckém kraji prostřednictvím špičkového
turistického značení, pořádání turistických akcí v našem kraji. Jde také o zlepšení obrazu Ústeckého
kraje v ČR i v zahraničí. Cíle jsou - sportovní, kulturní, společenské, propagační a opravy i údržba
turistických tras včetně zajištění průchodnosti některých tras, opravy chodníků, lávek, zábradlí a
drobné turistické infrastruktury.
Mezinárodní spolupráce především se Saskem, Polskem a Slovenskem, celostátní, krajské i místní
Udržovat a opravovat turistické značení v Ústeckém kraji, včetně drobné údržby tras podle předem
stanoveného návrhu cca 1/3 všech pěších tras ročně, ostatní dle potřeby. Pěších tras je celkem 2880
km, cyklotras 1250 km a hippotras 58,5 km. Pravidelné pořádání turistických akcí v odborech KČT
v kraji uveřejněných v Katalogu turistických akcí. Zviditelnění a propagace celého kraje a regionu
v oblasti turistiky. Podpora turismu a cestovního ruchu + zvýšení atraktivity našeho kraje i s podporou
podnikání. Podpora akcí i vydávání katalogu turistických akcí.
Všichni obyvatelé Ústeckého kraje - veřejnost, návštěvníci našeho kraje a také členové KČT. Děti,
mládež, dospělí, senioři, rodiny s dětmi, turisté a především veřejnost, média, veřejná správa, hosté a
veřejnost ze zahraničí
Na přímých akcích KČT cca 50 000 ročně, využití turistického značení statisíce účastníků ročně (pěší,
cyklo, hipo i zimní značení turistických cest).
Ústecký kraj.
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Každoroční údržba a opravy turistického značení v Ústeckém kraji tzn - cca obnova 1/3 všech
značených tras v řádech několika tisíc kilometrů. Drobná údržba cest, jejich kontrola a řešení obnovy
tras důsledkem vandalismu, Vyznačení nezbytných nových turistických tras. Katalog turistických akcí
pro příslušný rok (počet výtisků 3000, distribuce do všech odborů KČT, do informačních center,
na příslušné úřady i pro veřejnost). V katalogu je každoročně několik desítek významných akcí, ale
celkem v kraji je cca několik set akcí nejen pro členy klubu, ale i pro veřejnost. Pravidelná propagace
Ústeckého kraje v regionu, v České republice i zahraničí. Propagace sportu, podpora živnostníků a
obyvatel Ústeckého kraje. Zkvalitnění, života obyvatel Ústeckého kraje a díky pravidelnému pohybu
v přírodě i podpora zdraví v našem kraji. Jedná se nejen o akce sportovní, ale tyto činnosti jsou
doplněny i kulturními programy pro všechny obyvatele a návštěvníky. Rozvoj vědění i poznání našeho
kraje a také rozvoj zdravého patriotismu.
Hrubý odhad: 1 mil Kč, Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje - cca 500 tis.,
vzhledem k tomu, že to není čistá dotace, ale spíše levná zakázka, pak žádáme o 800 tis. Kč.
Ústecký kraj 800 tis., KČT – 200 tis. Kč (dotace ústředí, objednávky některých subjektů)
Klub českých turistů Oblast Ústecký kraj
Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce
o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku,
vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hippoturistiku. Turistické oddíly
mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM. V Ústeckém kraji vydává Katalog turistických akcí.
Klub českých turistů oblast Ústecký kraj
Velká Hradební 1025/19
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 71165142
Č.ú. 207027681 Poštovní spořitelna a.s. pob. Ústí nad Labem
e-mail: tiliacz@volny.cz
Dr. Jan Eichler (značení zabezpečuje p. Václav Nič, krajský značkař, člen OV KČT Ústecký kraj)
Statutární orgán, předseda
724101150

Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

tiliacz@volny.cz
Dr. Jan Eichler
ČR, Ústecký kraj,, vybraná města, obce v našem kraji, KČT, ČSOP, o.p.s České Švýcarsko i další
destinační agentury v našem kraji a další….
Na stránkách OV KČT, v Katalogu turistických akcí a na všech akcích KČT v Ústeckém kraji, o značení
bývají relace v ČT, ČR Sever, v tiskovinách v Ústeckém kraji. Počty se dají těžko odhadnout, aktivit je
celá řada a záleží i na zájmu médií.
Nabídka platí pro všechny, kteří kvalitní značení chtějí využít i pro ty, kteří se chtějí jednotlivých akcí
zúčastnit, protože se jedná o akce otevřené pro veřejnost.

