Název aktivity – rok 2020

Turistické aktivity a značení

Datum konání akce

celoroční činnost, 15 významných turistických akcí v průběhu celého kalendářního roku

Krátký popis aktivity

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, cestovné, služby
spojené se značením, katalog turistických akcí, případně krajské významné akce. Budování, opravy
a údržba drobné turistické infrastruktury. Doplnění směrovek a vývěsních tabulí. Jsme zatím jediní,
kteří v praxi provádějí nové, certifikované turistické trasy dle platné legislativy EU.
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. Zavádění moderních turistických tras (certifikovaných).

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit

Dobrovolná organizační i technická práce – značení, výměna rozcestníků, značek, směrovníků,
opravy turistických cest a jejich údržba. Mezinárodní spolupráce především se Saskem, Polskem a
Slovenskem na celostátní, krajské i místní úrovni.
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. Náš plánovaný návrh pro
rok 2019:
a)
obnova turistického značení na 950 km pěších a lyžařských tras včetně potřebné výměny
směrovek
b)
obnova turistického značení na 10 km jezdeckých tras
c)
údržba 15 ks stojanů tur. vývěsních map vč. výměn map
d)
údržba nebo výměna 70 ks směrovníků

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

e)
revize a zprůchodnění 150 km pěších tras
f)
nezbytná údržba průchodnosti tras, zajištění oprav lávek, zábradlí, zamezení půdní erose
apod.
g)
aktualizace podkladů pro vydávání turistických map na území Ústeckého kraje včetně vydání
nezbytných vývěsních map do stojanů v terénu
h)
zabezpečit vyškolení značkařů a pečování o jejich kvalifikační rozvoj
i)
kontrola odváděné práce značkařů v terénu
j)
kontrola a doznačení 1800 km cyklotras
k)
opravy značení po kalamitních lesních těžbách
l)
ocenění práce členů KČT včetně značkařů, kteří se významně podíleli při obnově značení TZT
na konferenci
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
1 mil Kč
800 tis žádáme z Ústeckého kraje, 150 tis účastníci akci, jiné zdroje 50 tis Kč, jedná se o dobrovolnou
práci, podle výše podpory bude rozpočet upraven
Osoba odpovědná za realizaci projektu: Václav Nič
předseda krajské komise značení KČT Ústeckého kraje
bytem: Krásný Studenec 151, 405 02 Děčín
Akce: Dr. Jan Eichler, Ladova 2, 400 11 Ústí nad Labem, tel 724101150, e-mail:tiliacz@volny.cz

Stručný popis činnosti pořádající organizace

Identifikační údaje – Adresa

Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Klub českých turistů v celé ČR sdružuje 34 000 členů v cca 450 odborech včetně mládežnických
oddílů. V oblasti Ústeckého kraje má KČT 2500 aktivních členů sdružených v 31 odborech. Díky práci
členů KČT se v ČR každoročně uskuteční kolem 1500 významných turistických akcí. V našem kraji
několik set akcí pro veřejnost. Nadregionálních cca 20. Na území Ústeckého kraje značkaři Klubu
českých turistů pečují o 2814 km značených turistických cest a o více než 1850 km cyklotras. Kromě
samotného značení pečují o aktuální mapy v terénu, tisku, i na internetu, udržují četná odpočinková
stanoviště, rozhledny, turistické chaty a ubytovny. KČT se v našem kraji podílí i na ochraně přírody a
kulturních památek (studánky, odpočívadla, naučné stezky, drobné sakrální památky apod.)
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
Poštovní spořítelna a. s.- pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 207027681/0300
Mobilní spojení: předseda 724101150, jednatel 736754160
Dr. Jan Eichler, předseda OV KČT oblast Ústecký kraj, V.Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem,
Předseda oblastního výboru oblasti Ústecký kraj, člen vedení KČT
tel. 724101150
tiliacz@volny.cz
Dr. Jan Eichler, předseda
ČR, Ústecký kraj,, vybraná města, obce v našem kraji, KČT, ČSOP, o.p.s České Švýcarsko i další
destinační agentury v našem kraji, informační centra 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. Nabídka je zveřejňována na stránkách OV
KČT i v Kalendáři akcí OV KČT – oblast Ústecký kraj.

