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Tisková zpráva 
Město Liberec podporuje turistické značení  

 

Za podporu značení a údržby turistických tras poděkovali městu Liberec při včerejší návštěvě radnice 

instruktoři značení z Klubu českých turistů. Instruktoři včetně členů rady značení a jejího předsedy 

Karla Markvarta se v Liberci sešli na svém celorepublikovém výročním zasedání.  

Třicítku hostů z celé České republiky přivítal v obřadní síni primátor města Tibor Batthyány. Poděkoval 

za jejich práci a přínos k rozvoji turistického ruchu. „Věřím, že si ve svém programu najdete čas k 

prohlídce města a okolí. Ve vašem případě nemám obavy, že byste se u nás ztratili,“ řekl v úvodu 

primátor. 

Na turistické značení přispívá město Liberec pravidelně jednou ročně. Letos radnice ze svého rozpočtu 

podpořila obnovu a nové značení částkou 30 tisíc korun. V loňském roce získal Klub českých turistů od 

města 46 tisíc korun. Díky příspěvku mohli značkaři doplnit typické pruhy například ve Vesci, na 

Výpřeži, přidat směrovky na lanovku Skalka a k Rohanovu pomníku nebo přeznačit trasy mezi Pláněmi, 

Hanychovem a Pilínkovem. 

„Ceníme si finanční podpory od města Liberec, které na značení přispívá již několik let. Vzhledem k 

poloze Liberce a krásné přírodě kolem věřím, že turisté si sem cestu vždy najdou. K tomu jim pomáhají i 

kvalitně vyznačené turistické trasy,“ uvedl šéf značkařů Karel Markvart.  

Práce značkařů je zcela dobrovolná. Ale za nákup barev, směrovek a dalšího materiálu utratí Klub 

českých turistů ročně kolem 14 milionů korun. Polovinou částky přispívá Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Ostatní dotace získává klub od jednotlivých krajů a měst. Od Libereckého kraje získal klub letos 200 

tisíc korun. Požadoval ovšem téměř dvojnásobnou částku. 

Pěší turisté mohou v Libereckém kraji využívat 2688 kilometrů značených turistických tras. Klub 

českých turistů každý rok obnovuje značení zhruba třetiny tras. Pro srovnání, délka značených 

turistických tras v kraji přesahuje délku silnic prvních, druhých i třetích tříd - těch je dohromady zhruba 

2400 kilometrů. V kraji navíc stále přibývají nově značené trasy. 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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