Název aktivity
Krátký popis aktivity
Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit

Časové období akce
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

Obnova značení turistických cest v Ústeckém kraji
Jedná se o pravidelnou údržbu a obnovu pěších, cyklistických i ostatních tras v našem kraji v řádu
několika tisíc kilometrů.
Cílem projektu je poskytnout občanům našeho kraje i všem ostatním návštěvníkům základní
turistický servis v podobě špičkového značení turistických tras. Jedná se také o významný prvek
podpory cestovního ruchu.
Celoroční práce v terénu.
Obnova turistických tras, průklest některých tras, osazení směrovek a informačních tabulí, obnova
značení (pěší – malování na stromy apod., cyklo – osazení tabulkami, obnova směrovníků, kontrola
tras, systematická práce se značkaři – dobrovolnými pracovníky, kteří v terénu značení dobrovolně
provádějí)
Leden – prosince 2017
Cca 150 značkařů v našem kraji, dále jsou cílovou skupinou organizovaní turisté v našem kraji cca
2600 osob a také všichni uživatelé všech turistických tras – ročně cca milion osob (odhad).
Cca milion osob, které značení užívají
Ústecký kraj, dle plánu obnovy
Několik tisíc km značených tras
1 mil Kč
Ústecký kraj – 800 tis Kč, 200 tis. Kč ostatní zdroje – obce a ústředí KČT
Václav Nič – krajský značkař
Klub českých turistů se zabývá především pohybem a pobytem lidí v terénu a v přírodě. Jedná se
o sportovně kulturní a výchovně vzdělávací činnost s cílem posílit zdraví naší populace, probouzet
zájem o přírodu a historii i o kulturu v našem kraji a budovat v občanech našeho kraje zdravé
vlastenectví i hlubší vztah ke svému kraji. Podporovat rozvoj cestovního ruchu řadou aktivit,
především špičkovou úrovní značení všech typů turistických tras, podporou turistické infrastruktury
(včetně budování, provozování a obnovou sítě rozhleden), organizováním turistických
i společenských akcí a setkání, spoluprací s veřejnou správou i ÚK se podílet na dalším rozvoji
turistiky a cestovního ruchu v našem kraji.

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Návrhy propagace v rámci RS

Klub českých turistů oblast Ústecký kraj
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
e-mail: tiliacz@volny.cz, tel/fax: 475 209 922, IČO: 71165142
Dr. Jan Eichler
předseda
724 101 150
Tiliacz@volny.cz
Dr. Jan Eichler
Ústecký kraj, správy všech CHKO, města a obce v Ústeckém kraji, Ústředí KČT, veřejnost
Stránky KČT, tabule na akcích, PR v médiích

