
Kurz horské turistiky (KTV/KHT) 
Kurz je určen pro studenty přihlášené ve STAGu na Kurz horské turistiky (KHT), 

počet účastníků může být později doplněn i studenty přihlášenými na ostatní sportovní aktivity 

 

Termín:  pondělí 17. 6. – neděle 23. 6. 2019 
 

Místo konání: Slovenská republika, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Slovenský ráj 

 

Cena kurzu:  3 100,- Kč zahrnuje: 6 x ubytování v chatkách (pro čtyři osoby), kúpeľný poplatok, 

stravování (polopenze). Cena může být ještě upravena podle aktuálního kurzu EUR. 

 

Cena nezahrnuje: dopravu do místa pobytu a dopravu v místě a případné vstupné, viz dále. 

 

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

 

Přihlášení a platbu je nutno provést nejpozději do 15. března 2019. 
 

 

Ubytování: Škola v prírode 1. máj, Tatranská Lomnica, PSČ 059 60, Slovenská republika 

(http://www.ubytovanieprvymaj.sk) 

Areál se nachází na okraji obce Tatranská Lomnica, která patří mezi větší centra regionu Vysokých 

Tater s odpovídající infrastrukturou. Vybavení areálu viz internetové stránky. Ubytování v chatkách 

pro 4 osoby, sociální zařízení v samostatném objektu. V chatkách není zařízení na přípravu stravy. 

 

Stravování: V ceně kurzu je polopenze včetně „poledního balíčku na túry“. Případné diety 

oznamte ihned při přihlášení e-mailem vedoucímu kurzu, podle možností je zajistíme. Další 

potraviny je možné dokoupit v nedalekém obchodě, nebo při túrách na horských chatách (polévky). 

 

Doprava do místa pobytu: 

Vlastní podle individuální domluvy, bude upřesněna na informační schůzce. Částečně můžeme 

využít zapůjčení mikrobusu TUL, úhrada by byla řešena doplatkem před zahájením kurzu, výše 

stanovena podle počtu přepravovaných studentů. 

 

Doprava v místě pobytu: 

TEŽ (Tatranská elektrická železnice), BUS – celkem asi 15 EUR. V případě společné dopravy 

mikrobusem TUL nebo vlastními osobními auty je výhodné jejich využití i v místě. 

 

Další výdaje: nepovinné doplňkové aktivity (např. Botanická zahrada v Tatranské Lomnici, 

Termálne kúpalisko Vrbov – www.termalnekupalisko.com, apod.). 

 

Podmínka zápočtu: absolvování kurzu v plném rozsahu. 

 

Informační schůzka: termín bude upřesněn – účast nutná. 

 

 

Program akce:  

 

Kurz je zaměřen na horskou turistiku a pobyt v přírodě. 

1. den (sobota): Sraz v ubytovacím zařízení (čas bude upřesněn podle domluvené dopravy), 

ubytování, základní informace, úvodní výšlap. 

 



2. - 6. den (neděle - čtvrtek): 

Celodenní túry po značených turistických cestách v regionu Belianských a Vysokých Tater, 

případně ve Slovenském ráji. Volba trasy, délka i náročnost záleží na aktuální situaci a zejména na 

počasí. Náročnost túr ovlivňuje i využití místní dopravy – lanovky, BUS, TEŽ (Tatranská elektrická 

železnice) a další. 

 

7. den (pátek): Ukončení kurzu a odjezd do ČR (čas bude upřesněn podle programu). 

 

Povinné vybavení: pevné trekové boty, kalhoty a bunda na turistiku ve vysokohorském prostředí, 

pláštěnka, čepice, rukavice, malý batoh na túry, čelovka, sluneční brýle, opalovací krém s vysokým 

faktorem, pokrývka hlavy proti slunci, plavky, mobilní telefon (s aktivací pro volání do zahraničí), 

přezůvky do jídelny, individuální pojištění léčebných výloh v zahraničí pro turistiku v horách 

s nadmořskou výškou nad 2500 m. n. m. do 3000 m. n. m., včetně zásahu HS s využitím 

vrtulníku (v předstihu před odjezdem každý nahlásí číslo pojištění). 
 

Doporučené vybavení: turistické hole, spací pytel, deku pro případ zhoršení počasí (v chatkách 

není lokální vytápění), prostředky osobní hygieny, a další vybavení podle vlastního uvážení pro 

pobyt ve vysokých horách. 

 

Další informace / internetové adresy: 

http://www.tatry.sk/ 

http://www.vysoketatry.com 

http://mapy.cz/#!x=20.069986&y=49.158452&z=11&l=16 

http://imhd.zoznam.sk/tatry/cestovne-poriadky.html 

 

Kontakt: tibor.slazansky@tul.cz   tel: +420 603 547 719 

  

V Liberci 6. 2. 2019       PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D. 

mailto:tibor.slazansky@tul.cz

