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Kurz cykloturistiky (KTV/KCT) 
(volitelný kurz, náhrada za pravidelnou TV– 2 kredity, zápočet) 

  
 

 
 

Termín:  sobota 16. 6. – pátek 22. 6. 2018  
 

Místa konání: Liberec a okolí, singltrek Nové Město p. S., Český ráj, Jizerské hory 
 

Cena: 800,- Kč (úhrada převodem) zahrnuje zejména dopravu. 

 Přihlášení a platbu je nutno provést nejpozději do 11. května 2018. 
  

Ubytování: Vlastní. 
 

Stravování: Vlastní, na vyjížďky je vhodné vzít svačinu a pití, podle trasy může být 

možnost dokoupení cestou. 
 

 

Zahájení: Sraz v sobotu 16. 6. 2018 ve 13,00 hodin na fotbalovém stadionu v Harcově. 

Úvodní informace, kontrola kol, vyjížďka do Jizerských hor 
 

Ukončení: V pátek 22. 6. 2018 odpoledne (čas bude upřesněn podle programu). 
 

Program: Kurz je zaměřen na získání základních teoretických vědomostí a praktických 

dovedností nezbytných k vedení cykloturistické akce. Počítejte s celodenními 

vyjížďkami v délce okolo 55 km, na které ale je dostatek času. 

Předpokládaný odjezd z Liberce vždy ráno v 8,00 hodin a návrat do Liberce 

odpoledne okolo 17,00 hodiny. Trasy budou vedeny do okolí Liberce, 

Jizerských hor a Českého ráje. Podle možností budeme využívat vlakové 

dopravy z Liberce a zpět se budeme vracet na kole. 

 

Výstroj a výzbroj: Kolo (vhodné je horské nebo trekingové), povinně cyklistickou přilbu, 

brýle, rukavice, láhev, hustilku, lepení a nářadí, náhradní díly, zámek, hadr. 

Kolo je třeba mít seřízené!!!  

Sportovní oblečení (pro chladné a deštivé počasí), OP, kartu zdravotního 

pojištění, popř. léky (zejm. alergici).  
 

Zápočet:  Podmínkou zápočtu je absolvování kurzu v plném rozsahu. 
 

Přihlášky:    Elektronicky na webové stránce KTV (http://registrace.tul.cz/kurzy/). 
 

 

STORNO PODMÍNKY 

V případě, že přihlášený student na kurz nenastoupí a neodhlásí se z kurzu do 25. května, bude mu 

účtován stornopoplatek ve výši 100 % z celkové ceny kurzu. 

Je možné za sebe najít náhradníka. V takovém případě nebudou stornopoplatky účtovány 

Požadavek na zrušení účasti na kurzu musíte zaslat písemně (mail: sona.horinkova@tul.cz, kopie 

tibor.slazansky@tul.cz). Dnem zrušení se rozumí den doručení e-mailu na KTV a přihlášení 

náhradníka elektronicky na webové stránce katedry včetně úhrady ceny kurzu. 

 

PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. 

 vedoucí kurzu 

tibor.slazansky@tul.cz 
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