
 

PVK – CYKLOTURISTIKA 

KTV/ 4082, 74214 

Místo: Eustach – Těmice u Kamenice nad Lipou 
Termín:  26.8. - 1. 9. 2022 

Cena:    3500,- Kč  
 

informační schůzka: 2.3.2022 v 19: 00 hod 
https://blue.ujep.cz/b/mar-8pu-ytj-14k 

 
 
Kurz je určen pro nadšené cykloturisty, kteří chtějí poznat krásy Pelhřimovska, Táborska a České Kanady na 
kole. Celkem absolvujeme 6 cyklotras o celkové délce cca 250 km. 
 
Za závaznou přihlášku je považována úhrada plné ceny, nejpozději do 30.4. 2022, a to osobně vedoucímu 
kurzu.  
Informace o místě ubytování:  

 Zahájení kurzu je v pátek 26.8. 2022 ve 13 hod. v rekreačním areálu Eustach u Těmic (Kamenice nad 
Lipou) (https://www.zsmv.cz/ubytovani/eustach/), ukončení ve čtvrtek 1.9.2022 dopoledne.  

 Ubytování v dvoupokojových chatkách s polopenzí a pitným režimem. V areálu je vyhřívaný bazén, 
herna, jídelna a hřiště. Rekreační středisko Eustach se nachází v krásném, klidném prostředí hlubokých 
lesů na pomezí  kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Tato oblast je oficiálně známá jako vrchol Bohutín 
(710 m). Místo je dostupné pouze autem, a to od obce Těmice, Kamenice nad Lipou, která je vzdálená 
cca 10 km. https://mapy.cz/s/forobajere 

 Praktická výuka probíhá v oblasti Pelhřimovska, Táborska a České Kanady.  

 V ceně je zahrnuto ubytování a polopenze (snídaně-večeře) s pitným režimem. Tzn. dopravu, stravu 
během dne a pojištění si zajišťuje každý účastník samostatně, ve vlastní režii.  

 Předpokladem účasti na kurzu je, kromě výše uvedeného, vlastní cyklistické vybavení. Doporučujeme 
horské nebo trekingové kolo, které bude ve výborném stavu - seřízené ze servisu! 

  Trasy se budou realizovat převážně po lesních a polních cestách. Nutná je i jistá „pokročilá úroveň“ 
dovedností a znalostí jízdy na kole a také základní výkonnost tak, abyste zvládli celodenní výlet 
v celkové vzdálenosti cca 40-80 km.  

 Povinná je cyklistická helma! 

 Dále s sebou vezměte: cyklistický oděv, náhradní duše a základní nářadí, lepení, hustilku, batoh, 
cyklistickou láhev, pláštěnku, vysoušeče bot 
 

 
 
Podrobnější informace můžete získat na KTVS PF UJEP u vedoucího kurzu Martina Noska, č.dveří 214, 
Pedagogická  fakulta, České mládeže 8, Ústí n.L., 400 96,telefon: 475283220, email: martin.nosek@ujep.cz  
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