Exkurze Mořská a suchozemská fauna Středomoří 2020
Žuljana, Pelješac, kemp Vučine, termín 15. 9. – 30. 9. 2020
(sraz okolo poledne v Praze na Albertově, návrat v dopoledních hodinách na Viničnou)
Před exkurzí: během semestru běží cyklus přednášek (formálně samostatný předmět Mořská
fauna Středomoří: MB170S105) zaměřený na mediteránní mořskou faunu. Účastníků exkurze
vřele doporučujeme jej absolvovat, výrazně jim to ulehčí i zpestří exkurzi. Přednášky nemají
suplovat základní kursy zoologie, takže se předpokládá, že student má alespoň nějakou
povědomost o tom, co jsou to zadožábří plži, rypohlavci či podobně (ale zas se
nepředpokládají žádné speciální znalosti)... Přednášky jsou zakončený zkouškou (2 kredity),
za samotnou aktivní účast na exkurzi (a následně úspěšně poznání základních organismu při
poznavacce přímo na místě + odevzdání protokolu) je další zápočet (4 kredity). Test během
semestru nejen zakončuje přednášku, sloužit má hlavně k tomu, aby před exkurzí účastníci
akce měli v hlavě všeobecnou představu o tom, s čím se budou moci setkat.
Výše uvedené pochopitelně platí pro studenty. „Přidružené osoby”; (tj. formálně nezapsané)
se exkurze zúčastnit můžou a budou vítány (pokud kapacita dovolí), ale nedostanou zápočet.
Zaplatí navíc symbolický příspěvek na režii akce. V rámci Univerzity třetího věku se mohou
mimofakultní zájemci zúčastnit i přednášek během semestru.
Ubytování: bydlíme ve vlastních stanech v malém rodinném kempu na břehu moře
(www.vucinezuljana.com), ve stínu borovic (z nichž padá jehličí a občas kape smůla).
Vzhledem k tomu, že se platí jak za osobu, tak za stan, nemůžeme si dovolit luxus
„jednolůžkového ubytování“. Pro ty, co nemají k dispozici stan nebo nemají, s kým ho (ve vší
počestnosti) sdílet, zkusíme najít kompatibilní spolubydlící. Pohodlnější účastníci si mohou
zajistit ubytování v apartmánech přímo v kempu, ale samozřejmě za vyšší cenu. V tom
případě nechť kontaktují přímo majitele (a to čím dříve, tím lépe – apartmány bývají
vyprodány, často našimi přidruženci).
Program na místě: exkurze probíhá tak, že po zabydlení na místě a instalaci všeho vybavení
(první jeden až dva dny) se šnorchluje, potápěči se potápí, chodí se po břehu, pozorují se a
případně i chytají zvířata (prvoci, rostliny...). Máme na místě chlazená a osvětlená akvária a
příslušné vybavení, takže nalovena fauna krátký pobyt mezi námi suchozemci obvykle
celkem pohodlně přežívá.
Každý den po ránu (obvykle od 9 hod.) probíhá hromadná demonstrace objektů, kdy se
ukazují determinovaní tvorové a bavíme se o tom, co jsou zač, jak se poznají, jak žijí a k
čemu (ne)jsou dobří. Večer (jakmile se začne šeřit) bývá obvykle promítání snímků (hlavně z
předchozích exkurzí, ale i čerstvých fotografií účastníků, ať už pořízených pod vodou, na
suchu či v akváriích).
Samotné určování zvěře probíhá během dne, k dispozici je hromada literatury (často
cizojazyčné), mikroskop a stereolupy (a samozřejmě naše znalosti a rady). Kromě toho se
koupeme, potíme, touláme po okolí, pokud prší, tak i mokneme... Po nocích se spí, ji, pije...
Míváme s sebou dva nafukovací čluny s motorem (jeden soukromý, jeden fakultní), kam se
vejde cca 8 a 6 lidí. Budou se používat při výjezdech podél pobřeží, k ostrovu Lirica
s majákem a amforovým polem nehluboko pod hladinou, kde jsou výborné šnorchlovací
terény, k lovu planktonu apod.

Pravidelnými akcemi bývají také suchozemské výlety po okolí. Přímo že Žuljany lze pěšky
dobýt místní 469 m vysoký vrchol Sv. Ivan (http://www.panoramio.com/photo/26295040).
Co se potápění týče: vždy jsou přítomni na exkurzi lidé, co se potápějí s přístrojem (včetně
části vedení), bez nich by to nešlo. Potápěči jsou ale vždycky v menšině. Bývá i dost
„suchozemců“ včetně těch, co nikdy předtím nešnorchlovali... Očekává se, že každý student
má s sebou šnorchlovací vybavení, tzv. ABC (maska, šnorchl, ploutve). Semestr či léto
můžete strávit trénováním, ale nutné to není. Kdo šnorchlovat neumí, toho to naučíme.
Přístrojové potápění bude umožněno pouze potápěčům s kvalifikací (a to jen těm, co za sebou
mají minimálně 20 ponoru od zkoušek) a kteří jsou příslušné pojištěni, a to výhradně na
vlastní riziko. (Toto omezení platí pochopitelně jen pro zapsané studenty, kdo tam jede jako
„přidruženec“, nepodléhá našemu komandování – ať se klidně potápí dle libosti s místní
potápěčskou bází, my se o něj ale nebudeme nijak starat a potápění formálně
neorganizujeme.)
Vodymilovní lidé – nepotápěči – jsou tedy vítáni! To, co nelze vidět při šnorchlování,
vytáhneme na břeh. Pokud to bude ryba velikosti menšího auta, budeme vám o ní pouze
povídat...
Cena je již více než dekádu navzdory inflaci udržována na výši 7000 Kč pro zapsané studenty
UK. Obsahuje náklady na cestu busem, transport vybavení, ubytování a příspěvek na obnovy
materiálu. Studenti, kteří nemají exkurzi zapsanou v SISu, zaplatí stejně jako jiné přidružené
osoby 500 Kč navíc jako příspěvek na režijní náklady.
Od těch, kdo jedou s námi autobusem, vybíráme sumu 4000 Kč jako zálohu na dopravu osob
a lidí, v případě zrušení účasti před akci se tato záloha vrací v plném rozsahu pouze v případě,
že vaše místo v autobuse bude obsaženo náhradníkem (o kterém buď víme jako organizátoři
nebo ho dodáte sami). Za autobus musíme zaplatit stejnou sumu, ať už budou sedadla
obsažena nebo prázdná, a záloha nám slouží k tomu, abychom mohli aspoň trochu dopředu
počítat s nějakou vytíženosti dopravy a podle toho nastavit rozpočet akce... V případě zrušení
účasti z vážných důvodů, vracíme alespoň část zálohy podle toho, co rozpočet umožní.
(Poznámka pro rodiny: za sedadlo v autobuse platí děti stejně bez ohledu na věk. Ubytování
v kempu je pro děti do 12 let levnější.)
V ceně není: jídlo, pití, cestovní pojištění (studenti zapsaní v SIS jsou ale pojištěni od
fakulty), potápění, výdaje při případných dobrovolných suchozemských výletech.
Jsme si vědomí, že se nejedná o nikterak levnou akci, zvláště třeba ve srovnání s last-minute
zájezdy... Bohužel ale nejsme cestovní kancelář, musíme vše objednat dlouho dopředu a z
vybraných peněz je třeba pokrýt náklady na autobus, vlek, ubytování i základní obnovu
materiálu. Berte to tedy tak, že za své peníze dostanete (doufejme) pohodu, absenci turistů a
pozoruhodná setkání s podivnými tvory. Kdo si chce primárně levně užívat u moře, má jiné,
bezesporu výhodnější možnosti...
Závěrem: doufáme, že budeme mít čisté a hezké moře, málo jiných turistů, spoustu mořských
tvorů, obvykle fajn partu lidí (to je ale hlavně na vás!), zajímavé zážitky, svítící moře v noci a
slunce (případně déšť) ve dne. Stojí to rozhodně za to, i když nejste potápěči! Kdo neumí
šnorchlovat, naučí se – kdo umí, užije si ho do sytosti.

Placení v kostce:
Číslo exkurzního účtu: 670100 – 2207812435 / 6210
Záloha 4000 Kč (do 10. dubna 2020). Doplatek do celkové sumy do 20. června 2020.
Aby mohla být vaše platba identifikována, použijte jako variabilní symbol číslo svého
mobilů (nebo jiného telefonu, co jste nám uvedli).
Přijetí platby vám potvrdíme mailem (bude to pár dní trvat). Vřele doporučují si někam uložit
potvrzení o převodu – až budeme dohledávat zatoulané platby nebo špatně zadané variabilní
symboly, bude se to hodit... Pokud budete platit za více osob, uveďte to zprávy pro
příjemce!
Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, pošlete mail, případně se ptejte na přednášce.

