
 Terénní cvičení z ekologie (KBI/EKO03) 2020 
 

vedoucí kurzu:  RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. 
 

Termín: 8. – 12. 6. 2020 

 

Místo: Adamovský rybník u Ledenic (cca 14 km od Č. Budějovic) 

(48°56'24.689"N, 14°39'23.622"E) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava: vlastní; autobus z Českých Budějovic do Ledenic v 9:30 (směr Borovany; 21 min, 

21 Kč). Od autobusu musíte do kempu cca 3 km po zelené značce (vhodné zavazadlo je 

batoh, ne taška nebo kufr!!!).  



Pokud pojedete autem, je třeba zvolit trasu po silnici – z Ledenic směr Třeboň, po vjezdu do 

lesa odbočit doprava po lesní asfaltce (viz https://mapy.cz/s/pqDn). Kdo pojede autem po 

zelené turistické značce, může dopadnout takto (foto z kurzu 2013): 

 
 

Začátek kurzu: Oficiální začátek (po ubytování) bude v 11:00 (přijeďte nejpozději v 10:40). 

Ubytování: Rekreační areál Adamec (http://www.chaty-adamec.oblibene.cz/) – čtyřlůžkové a 

jedna šestilůžková chatka (palandy, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednice, krb, 

vařič). K dispozici je hřiště (volejbal, tenis), ohniště, rybník, potok, les i bezlesí, posezení 

v restauraci. Sociální zařízení je společné. 

 

Cena: 600 Kč / chatka / noc bez povlečení (šestilůžková 900 Kč / noc); povlečení je navíc 50 

Kč / osoba / pobyt; záloha 300 Kč (ceny z r. 2019, ještě se můžou změnit). 

 

Stravování: vlastní, v místě je možnost jednoduchého občerstvení (nápoje, jednoduchá jídla). 

Možnost objednání večeří. Dodatečné nákupy potravin jsou obtížné. Večeře je nutné 

objednat předem na Moodle koncem května – info na přednášce!  

 

Konec kurzu: pátek 12.6. v 12:00; autobus z Ledenic do ČB jede v 12:59. 

 

Počasí: teplota: od 0 °C do 35 °C; srážky: beze srážek až přívalové deště; obloha: jasno až 

zataženo; vítr: bezvětří až vichřice 

 

S sebou: oblečení vhodné do terénu a aktuálního počasí (viz výše), pláštěnku nebo deštník, 

terénní obuv, holinky, plavky, pokrývku hlavy, repelent (zajištěno je dostatečné množství 

komárů i klíšťat), spacák a prostěradlo (kdo si nepřiplatí za povlečení), biologickou lupu, 

pinzetu, psací potřeby, kalkulačku, vytištěné připravené protokoly (budou k dispozici na 

Moodle – informace na přednášce). Další pomůcky a potřeby (společenské hry, hudební 

nástroje, léky a jiné věci osobní potřeby, apod.) dle vlastního uvážení. 

 

Program: Ekologie v praxi – hydrologie, ekologie populací i společenstev, podmínky a 

zdroje, mezidruhové vztahy, potravní vztahy, ukázka různých biotopů – každý den 8:00 – 

12:00 a 14:00 – 18:00, variabilně noční práce (možnost změn v důsledku počasí!). Ve volném 

čase (nejen) práce na protokolech. 

 

 

https://mapy.cz/s/pqDn
http://www.chaty-adamec.oblibene.cz/

