
POKYNY 
pro účastníky KZV/KAL, KPAL - Kurz pohybových aktivit v přírodě - letní 

 
v termínu 27.8.-1.9.2018 

 
Vedoucí kurzu: Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 
Instruktor:  
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc., Mgr. Michaela Pospíšilová, Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 
Místo konání : Autocamp U Pískovny, Suchdol nad Lužnicí - směr Klikov, přímo u velkého 
pískovny. Autobusová zastávka i nádraží ČD jsou vzdálené 700m.  
GPS souřadnice: 48°54'11.18"N; 14°53'50.37"E,  
 
Termín konání: 27.8.-1.9.2018 (po – so) pro studenty VKZ  
Zahájení kurzu: v pondělí  27.8.2018 ve 12,00 hod. v autocampu U Pískovny, Suchdol n/L 
Ukončení kurzu: v sobotu 1.9.2018 v dopoledních hodinách 
Kapacita kurzů:   40 míst pro studenty KS a PS VKZ 
 
Postup pro přihlášení na kurz: student si na společné mailové adrese stáhne, případně na 
sekretariátu KVKZ (budova PF v Dukelské ul. 9, č. dveří 121) vyzvedne přihlášku, kterou 
vyplní a společně s kopií dokladu o zaplacení kurzovného (doklad o zaplacení -  pouze 
vyfiltrovaná tato konkrétní platba = ne výpis za celý měsíc apod. nebo potvrzení o zaplacení 
z pokladny PF)  odevzdá na sekretariát KVKZ k zaevidování a závaznému přihlášení na kurz 
v termínu 1.6.2018. Pozdější přihlášení není možné. 
Při osobním předložení přihlášky a dokladu o zaplacení nebo předložení pověřenou osobou 
se studenti zapíší nebo je pověřená osoba zapíše do připravených ubytovacích archů tak, 
jak chtějí být ubytováni! Pořadí v rezervaci lůžek bude určeno podle vzájemné dohody 
studentů!!! 
Ubytování je zajištěno v  pokojích ubytovny případně v prostorných chatkách viz Ubytování. 
Z legislativních důvodů není přípustné překročit avizovanou kapacitu kurzu!!! 
Studenty, kteří se v daném termínu nepřihlásí podle stanovených pravidel nelze zahrnout 
dodatečně do výuky!!! 
 
Cena kurzu celkem: 2100,-Kč/os/kurz 
po položkách:  

- 1400,-Kč - ubytování a stravování (5 nocí + 5x snídaně) 
- 500,-Kč - vodácký materiál – lodě, kajaky, vesty, pádla, kvalifikovaní instruktoři, 

doprava materiálu, přeprava osob z cíle putování zpět. 
- 200,- Kč - půjčovné JU PF KVKZ – Servis pack na údržbu kol – mazací olej 1x, 

mazací tuk 1x, čistící prostředky 2x, kartáč ocelový 2x, souprava nářadí, stojan na 
opravu kol 1x, brzdové špalky, veloduše , lepení, lanko brzdové, lanko k měniči, 
náhradní plášť 28“, náhradní plášť 26“, velo pumpička malá, velo pumpička velká, 
hole na NW 10x, nástavec NW na hole 10x, souprava badminton 2x, míč na volejbal 
2x, talíř freesbe, souprava soft ball 1x, mapy lokality, v rámci „Cykloškoličky“ 
adekvátní servis kol viz. Rámcový program kurzu.  

 
Cena kurzu zahrnuje: ubytování (pokoje, chata, stravování (6x snídaně), půjčovné a 
dopravu vodáckého materiálu, půjčovné ostatních sportovních potřeb, drobný cykloservis. 



Způsob provedení a ověření platby:  
student může zaplatit hotově v pokladně PF, Jeronýmova 10 nebo převodem z účtu na účet 
PF: 
číslo účtu: 104725778/0300 
var. symbol: 1241  
spec. symbol: rodné číslo účastníka kurzu (z důvodu zpětného ověření platby) 
 
Doprava na kurz: individuálně 
 
Ubytování: v chatkách (5 lůžek) a podkrovních pokojích (3-5 lůžek) - lůžkoviny v ceně kurzu 
pokoje – 3x 5 lůžek, 2x 4 lůžka, 1x 3 lůžka, 1x 2 lůžka 
chata – 4x 5 lůžek 
Stravování: stravování si student zajišťuje sám, kdy v ceně kurzu je pouze snídaně. 
V ubytovací kapacitě je k dispozici lednička a varná konvice. V rámci celodenních výletů je 
strava řešena na trase. V programu kurzu je zahrnuta časová rezerva k zajištění individuálního 
stravování a nákupu surovin. Je možné si individuálně zajistit stravu v restauraci, která je 
součástí kempu. 
Voda v kempu je pitná. 
Vybavení na kurz (pouze doporučení):  
- vodácký materiál (lodě, vesty pádla, barely, doprava tam/zpět) – v ceně kurzu 
- sportovní potřeby a doplňky (frisbee, souprava badminton, souprava stolní tenis, volejbalové 
míče, síť, hole NW) – v ceně kurzu 
- souprava na opravu duší, náhradní duše – v ceně kurzu 
- mapu lokality – Třeboňsko a horní Lužnice (Edice KČT č. 75, 1 : 50 000) – v ceně kurzu 
- jízdní kolo (horské nebo trekové) odpovídající Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 13 - 
Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky a cyklistickou přilbu 
odpovídající normě EU/ČSN 1078 - zajistí si student  
Osobní vybavení:  spací pytel (počasí je počasí, takže kdo chce), sportovní oblečení, 1x 
teplejší oblečení, boty do vody – neopren nebo starší tenisky, plavky, pevné boty na pěší 
výlety a NW, opalovací krém, sluneční brýle, menší batoh, cyklistické rukavice, cyklistickou 
láhev na pití, hygienické potřeby, osobní léky. 
 
Náplň kurzu: teorie a praxe cykloturistiky, vodní turistiky, pěší turistiky a Nordic Walking, 
Adekvátní pohybové aktivity viz. Program kurzu 
Zápočtové požadavky: absolvování programu kurzu v plném rozsahu; absolvování 
celodenního vodáckého putování; aktivní účast na přípravě a následné absolvování 
celodenního cykloturistického výletu s kilometráží min. 40 km; precizní příprava, absolvování 
a prezentace „Den podle mého“ 
Omluvení neúčasti: Kurz je pro posluchače povinný, končí zápočtem. Případnou neúčast je 
třeba okamžitě oznámit vedoucímu kurzu  na tel. 387773111 nebo sekretářce KVKZ na tel. 
389033159, je však nutné počítat se storno poplatkem za ubytování, jehož výši nemůže 
vedení kurzu ani KVKZ PF JU nijak ovlivnit!!!  
             
 
Doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.     Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 
       vedoucí KVKZ                                   vedoucí kurzu 


