
INFORMACE K TERÉNNÍ PRAXI I (1. ROČNÍK) 

Termíny 
6. – 10. 9. 2021, vedoucí dr. Petr Koutecký (garant předmětu); kouta@prf.jcu.cz; tel. 732663764 
13. – 17. 9. 2021, skupina 2, vedoucí dr. Michaela Syrová; syrova.michaela@seznam.cz; tel. 605272460 
13. – 17. 9. 2021, skupina 2a, vedoucí Petr Koutecký 
20. – 24. 9. 1021, vedoucí doc. Jan Riegert; honza@riegert.cz; 737853560 

Rozdělení do skupin se dozvíte po zápisu na PřF JU. 

Praxe se nemohou účastnit osoby s příznaky onemocnění COVID-19. Na začátku praxe předloží každý 
student (a) potvrzení o ukončeném očkování proti COVID-19 (tj. 14 dní po dokončení daného očkovacího 
schématu) nebo (b) potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech nebo (c) negativní výsledek 
testu na přítomnost viru SARS-Cov-2, a to RT-PCR testu ne staršího než 7 dní nebo antigenního testu ne staršího než 
3 dny (od pátku); pokud nemůžete absolvovat test v místě svého bydliště, registrujte se na pondělí ráno na 
testovacím místě PřF JU: https://www.prf.jcu.cz/covid/covid-19-antigen/index.php. 

Náplň praxe, vybavení 
Náplní praxe je terénní biologie, zejména determinace organismů (botanika, entomologie, obratlovci, řasy), jejich 
ekologie, základní metody sběru dat a odchytu živočichů, atd. Obvykle se budete pohybovat v okolí terénní základny 
v rámci půldenních bloků, ale počítejte i s možností celodenní exkurze. Na konci praxe budete skládat zápočet z 
probrané látky, konkrétní podobu upřesní vedoucí praxe na jejím začátku. 
Doporučené vybavení: 
• Terénní oblečení a obuv. Praxe se bude konat za každého počasí! Také počítejte s tím, že se může jít i do mokra 

a že se na vás už těší místní komáři a jiná havěť (jakkoliv v září jich už bývá málo). 
• Zápisník vhodný do terénu + další vybavení, které uznáte za vhodné (lupa, dalekohled, literatura,…) 
Pro skupiny mimo České Budějovice také následující: 
• Vlastní spací pytel a pokud možno karimatka (v terénní základnách jsou postele nebo matrace, ale při větším 

počtu studentů nemusí stačit pro všechny). 
• Pro pohyb uvnitř terénní stanice si vezměte přezůvky. 
• Stravování z vlastních zásob, k dispozici bude malá kuchyňka + lednice (ale myslete na to, že se do ní musíte 

vejít všichni), možnosti nákupů během praxí omezené (viz níže). 
• Hudební nástroje vítány. 

Místo konání a doprava 
Skupina 1 (6. – 10. 9.) a 3 (20. – 24. 9.), Lužnice 
• Třeboňsko, terénní stanice Botanického ústavu AV ČR, asi 2 km severně 

od obce Lužnice u silnice do obce Klec, v turistických mapách je místo 
označeno „U Zahradníků“; 49°04'49''N, 14°45'21''E. 

• Zděná budova, v případě chladného počasí s vytápěním. WC a sprcha 
v budově. Spaní v několika místnostech s postelemi (cca 15 míst) a v 
případě potřeby na karimatkách ve velké společné chodbě. V přízemí 
jídelna s malou kuchyňkou a místnost pro přednášky. 

• K budově přiléhá travnatá zahrada s ohništěm. 
• Nejbližší větší sídlo Lomnice nad Lužnicí (cca 4 km jedna cesta), malé 

vesnické obchody jsou i v obcích Lužnice a Klec (cca 2 km, resp. 2,5 km 
jedna cesta), tamtéž i nejbližší hospody (fungují nepravidelně, v září je 
již po hlavní turistické sezóně).  

• Příjezd. Pondělí, vlak s příjezdem do zastávky Lužnice v 12:01 (směr 
Veselí nad Lužnicí – České Velenice) a poté pěšky na základnu, cca 3 km, 
45 min. Ve směru od Třeboně autobusem do obce Lužnice (Třeboň 
12:30, Lužnice 12:41). Pokud pojedete vlastním autem, buďte na místě 
do 13:00. Možnosti parkování přímo u základny jsou ale omezené. 

• Odjezd. Pátek dopoledne a po úklidu základny, případně dokončení 
zápočtů (pokud bude nutné).  

směr Klec / Lomnice n. L. 

vlaková zastávka 



Skupina 2 (13. – 17. 9.), Dálava 
• Podhůří Novohradských hor, skautský tábor Dálava, asi 1,7 km vjv. od obce Ličov, u soutoku Černé a Pohořského 

potoka; 48°43'27"N, 14°35'34"E.  
• Velký dřevěný srub, vytápění kamny (zima vám opravdu nebude), dole kuchyňka a větší místnost pro přednášky, 

spaní v patře na matracích, příp. karimatkách, v případě potřeby v sousedství dvě menší chatky s palandami 
(nevytápěné); suché WC a sprcha (obvykle i s teplou vodou) v samostatné budově.  

• Přístup po cestě po hrázi Kancléřského rybníka a pak pěšinou kolem řeky Černé k lávce u tábora nebo zpevněnou 
lesní cestou začínající hned za (jižně) silničním mostem; tato cesta je sjízdná osobním autem (ale pozor! na 
začátku se jede přes potok a stav cesty může být horší po dešti, při těžbě dřeva apod.; asi po 100 m je zákaz 
vjezdu, a ač majitelé Dálavy mají s majitelem (obcí) džentlmenskou dohodu o užívání cesty, nemůžeme s jistotou 
zaručit, že nemohou vzniknout žádné problémy – zatím ale nikdy nebyly).  

• Nejbližší obec Ličov je malá a bez obchodu, nákupy jídla apod. jsou možné pouze ve vzdálenějších městečkách 
Benešov nad Černou a Kaplice (asi 4 km, resp. 8 km jedna cesta), totéž platí pro hospody.   

• Příjezd. Autobus z Č. Budějovic v 10:45 do Kaplice, aut. nádr. (11:45), odtud autobus směr Benešov nad Černou 
v 12:50 do zastávky, Dluhoště, samoty (13:05) (kroužek na mapě), odtud pěšky do tábora (cca 20 min). Pokud 
pojedete autem, 
buďte na místě do 
13:00.  

• Odjezd: Pátek 
dopoledne po 
úklidu základny, 
případně dokon-
čení zápočtů. První 
autobus do  Kaplice 
jede v 11:40 s 
přípojem do Č. 
Budějovic, tam 
13:25. 

 
Skupina 2a (13. – 17. 9.), České Budějovice 
• Ubytování je rezervováno na koleji K1 v univerzitním kampusu již od neděle. Ubytovat se mohou pouze studenti, 

kteří splní některý z požadavků uvedených na http://kam.jcu.cz/cs/aktuality/13-ubytovani/345-
rozhodnut%C3%AD-%C5%99editele-kam-ju-%C4%8D-11-2021 . 

• Exkurze do okolí Č. Budějovic, pěšky a v dosahu MHD. 
• Sraz. Areál PřF JU, před budovou B (48°58'40"N, 14°26'45"E) v pondělí v 13:00, program na další dny upřesníme 

na místě. 

Různé 
• Pro informace o rozdělení do skupin a případně další požadavky (přidělení do konkrétní skupiny apod.) se 

obracejte na Studijní oddělení PřF JU. 
• Uznávání zápočtů získaných v předešlých letech (opakování studia). Studijní a zkušební řád JU stanovuje (článek 

25), že zápočet získaný v předešlém studiu může děkan uznat na základě žádosti studenta, pokud neuplynulo 
více než 5 let od jeho získání. Pokud tuto podmínku splňujete a nechcete se Terénní praxe I znovu zúčastnit, 
můžete požádat o uznání zápočtu. Jet znovu ale můžete, pokud máte zájem, v tom případě budete i znovu 
skládat zápočet. Se souvisejícími dotazy a žádostmi se obracejte na garanta předmětu Petra Kouteckého. 

• S dalšími dotazy ohledně praxe se obracejte na garanta předmětu, v případě opožděného příjezdu apod. na 
vedoucí jednotlivých skupin. 

 
Přejeme dobré počasí a příjemnou terénní praxi! 

Kaplice   
Benešov nad Černou 

  

Dluhoště   

http://kam.jcu.cz/cs/aktuality/13-ubytovani/345-rozhodnut%C3%AD-%C5%99editele-kam-ju-%C4%8D-11-2021
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