
KTVS PF UJEP Ústí n. L. 

PVK Turistický kurz  KT1/4629, 4679 

4.9. – 10. 9 2021  Bukovina - Český ráj, ek.k.: 43212 01 0145-43 01 

 
Cena: 1290,- kč  V ceně je pouze ubytování. 

 
Pro zařazení do kurzu je nutné přihlášení ve STAGu a do 31.7. 2021 uhradit poplatek. Složenkou, nebo převodem na  

 
Účet číslo: 260 112 295 / 0300   
Variabilní symbol: 3212010145 

Specifický symbol: kombinace data narozeni: rr/mm/dd 
bez správného variabilního symbolu nebude platba akceptována. 

 

Kopii dokladu o úhradě kurzu (scan, printscreen, foto aj.) zašlete do 31.7.2021. na mail: jan.hnizdil@ujep.cz 

Originál uschovejte.  

 

Místo: středisko UJEP Bukovina, býv. hájenka u Hr. Skály, Turnov, Český Ráj. GPS: 50°32'55.639"N, 15°11'0.519"E  
Doprava: individuální 
Stravování: individuální, z vlastních zásob, vaření ve vybavené kuchyni  
Ubytování: v bílém, spacák není nutný, doporučuji pouze v případě chladného počasí. 
Program: Zahájení kurzu: 4.9. v 17 hodin (příjezd možný od 16 hod), turistika pěší, popř. cyklo (dle individuálního 

vybavení), orientační závody a hry, GPS, fakultativně ferrata u Železného Brodu. Ukončení kurzu: 10.9. do 10. h. 

Vybavení povinné: výstroj pro turistiku, pohyb a cvičení v přírodě, čelovka, pláštěnka, lahev na pití, OP, průkaz 

pojištěnce, psací potřeby, index, osobní lékárnička / vybavená./, hygienické potřeby, apod. 

Vybavení doporučené: kolo, rezervní oblečení, malý batoh, repelent proti komárům a klíšťatům, turistická mapa 

„Český ráj“, hudební nástroj, ferratový set (máte-li) apod.  

 
Zápočtové požadavky: účast na kurzu v plném rozsahu 

 
Nalezení střediska UJEP “Bukovina “ – GPS: 50°32'55.639"N, 15°11'0.519"E, býv. hájenka vedle Arboreta, viz tur. 
mapa Český Ráj: Vlakem: do Turnova, dále zastávka Karlovice - Sedmihorky, nebo od zastávky Hrubá Skála, po silnici 
přes Doubravici, okolo zámku Hrubá Skála po červené zn. 800 m /směr hrad Valdštejn/. 
Upozornění: 
Studenti pozor, ve středisku nelze parkovat auta. Vjezd je povolen pouze na dobu nezbytnou pro vyložení a naložení 
osob a věcí. Po dohodě je možné zajistit povolenky pro parkování 2 vozů. Kontaktujte vedoucího kurzu. 

 
Dne: 1.3. 2021  Vedoucí kurzu Jan Hnízdil 

 
Případné dotazy zodpovím prostřednictvím mailu jan.hnizdil@ujep.cz popř. osobně v konzultačních hodinách, aktuálně 

po předchozí dohodě možná i hromadná konzultace online na https://blue.ujep.cz/b/jan-2kc-g77 
 

https://blue.ujep.cz/b/jan-2kc-g77

