
Terénní cvičení ze zoologie II. ve Veselí nad 

Lužnicí 2015 
 

Exkurze je určena nejen studentům se zaměřením na učitelství (jedno- i 

dvouoborové) a studentům mimořádného studia didaktiky biologie, ale i 

studentům ostatních oborů, kteří se zajímají o možnosti 

aplikovaného/didaktického využití zoologických poznatků v terénu. 

 

Přesný termín konání exkurze:  

pondělí 24. srpna až pátek 28. srpna 2015 
 

Doprava: individuálně, z Prahy doporučené spojení: vlak z Hlavního nádraží kolem 

9.15 příjezd Veselí nad Lužnicí kolem 11.15 (nezávazně), lze i autem, parkování před 

ubytovnou 

 

Sraz všech účastníků: pondělí 24. srpna 2015 v 11.30 na vlakovém nádraží 

ve Veselí nad Lužnicí, 
jako na poslední spoj se bude čekat na příjezd uvedeného vlaku z Prahy 

Konec exkurze bude v pátek 28. srpna, přibližně ve 14.00, odjezd individuálně 

 

Ubytování: v ubytovně TJ Lokomotiva ve Veselí nad Lužnicí, včetně 

povlečení, spacák není nezbytně potřeba, ale doporučuji, může být chladno, 

cena za jednu noc 150,- Kč (zatím předběžně) – nutno zaplatit hned první den na 

místě při ubytovávání, neplatí se záloha  

Stravování: individuálně, na ubytovně je k dispozici malá kuchyňka včetně ledničky, 

ale bez nádobí. Počítejte celý týden s celodenními pobyty venku, tj. s braním oběda si 

sebou v jakékoliv podobě. Ve Veselí je možnost celodenního nákupu. Každá skupina 

bude minimálně jeden večer na stanici katedry, kde je možno udělat oheň a eventuálně 

si něco opéct. 

 

První exkurze proběhne již v pondělí 24. 8. odpoledne, počítejte proto na toto 

odpoledne s jídlem sebou. 

 

Vybavení: Pokud máte vlastní dalekohledy, lupy, pinzety, a další terénní 

vybavení, vezměte si sebou. Pro vertebratologickou část exkurze je dalekohled 

NEZBYTNÝ (pro zájemce je po dohodě možnost zapůjčení dalekohledu na katedře 

zoologie nebo KUDBi). 

Dále doporučené: čelovka, event. jiná baterka, REPELENT!, oblečení do 

deště a chladna, včetně pevných bot, holínky nejsou ideální, budeme každý den 

poměrně dost chodit (pokud uvezete, vezměte si i holínky, hodí se do rašeliniště). 

Zápisník, psací potřeby. Vypůjčte si individuálně v naší knihovně dostupné 

atlasy (v Čj i Aj), hmyzu a dalších bezobratlých, ptáků (např. Svensson L. 

(2012): Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu) a savců.  

 



Detailnější harmonogram a program exkurze bude rozeslán zapsaným 

studentům v předstihu emailem. 
 

Budeme se pohybovat hlavně v rozmezí zelené turistické mapy padesátky č. 75 – 

Třeboňsko a horní Lužnice. 

Možné změny a/nebo podrobnější informace budou ještě vypsány před odjezdem. 

 

Podrobnější informace o lokalitě exkurze najdete na webu katedry zoologie, 

http://www.natur.cuni.cz/zoologie/ (excursions nahoře na liště), 

fotodokumentaci z minulé exkurze na webu KUDBi. 

Případné další dotazy vám ráda zodpovím emailem (vilim@natur.cuni.cz), 

telefonicky (221951836) či osobně (Viničná 7, 1. patro vpravo. č.m. 115). 

 

V Praze 10. 2. 2015 

Jitka Vilímová 

http://www.natur.cuni.cz/zoologie/

