
Terénní cvičení ze zoologie Bi4360 a Bi2140 - Bransouze 2019 
Informace k dopravě a pobytu 
 
Sraz: před ubytovnou v Bransouzích http://www.koupalistebransouze.cz asi 300 m od nádraží (10 min 

chůze), u koupaliště 

 1. turnus – učitelské kombinace Bi4360 – 21.5. v 12:45  

 2. turnus – odborníci Bi2140 – 25.5. v 12:05  

 3. turnus – odborníci Bi2140 – 29.5. v 12:45  
Po ubytování, které provede vedoucí terénního cvičení, odchod na první exkurzi asi v 13:30  
 

Doprava: vlakem z Brna směr Jihlava, individuálně, možno i z jiného směru (např. z vašeho bydliště). 
Návrat: odjezd z Bransouz poslední den dopoledne. 
Adresa: Koupaliště Bransouze, 675 21 Bransouze 82, okr. Třebíč, vedoucí objektu paní Petra Pisková.  
Ubytování: nocleh 200 Kč/den ve zděné turistické ubytovně, pokojíčky s postelemi nad sebou 3–4 

lůžkové s povlečením. Platba předposlední den před odjezdem. Bez topení. Společné sprchy - 
teplá voda a WC.  

Stravování (dobrovolné): Snídaně: 30,- Kč; Oběd: 80,- Kč; Večeře: 70,- Kč 
První jídlo v den příjezdu: večeře, nahlásit vedoucí ihned po příjezdu. V obci není další stravovací 
zařízení, pouze menší obchod, ve všední dny možnost nákupu základního sortimentu, např. před 
odchodem do terénu. Jde o malou ubytovnu, bezmasá jídla nevaří (kromě snídaní, ty se dají 
domluvit, ale je to rohlík s marmeládou ), tak prosím vegetariáni a vegani nějak se na to 
samostatně vybavte. Je tam mikrovlnka, rychlovarná konvice a lednička, ale není tam vařič. 

Peníze: dopravu i pobyt si hradí studenti sami, přímo v areálu je bufet s nápoji a milou obsluhou . 
Program: sběr, pozorování a určování živočichů z různých biotopů přímo v terénu.  
Přivezte si s sebou:  
Systém bezobratlých - ze studijních materiálů si vytiskněte a vezměte s sebou systém bezobratlých od 

prof. Horsáka, dále ve studijních materiálech najdete Atlas bentosu a Klíč vodních 
bezobratlých. 

Webová příručka k terénnímu cvičení – také ve studijních materiálech, je to taková nedokonalá verze 
vyrobená jednou studentkou, berte ji s rezervou. 

Poznámky z jednodenních exkurzí 
Hudec a kol.: Příroda České republiky - Průvodce faunou máme 10 ks k zapůjčení (kdo má vlastní, 

vezměte s sebou) 
Literatura z knihovny ÚBZ bude studentům k dispozici, stejně tak jako omezený počet laboratorních 

mikroskopů a stereomikroskopů. Jako večerní (nebo náhradní) program je plánováno 
promítání, determinace získaného materiálu a samostatná příprava k závěrečnému ověřování 
zkoušení. Zkoušení všech studentů proběhne předposlední odpoledne (cca od 14:00) a večer 
pobytu a případně opravné zkoušení dopoledne v den odjezdu, podle pokynů vedoucího kurzu. 

Nezapomeňte: občanský průkaz, užívané léky, vhodné oblečení (nepromokavá bunda, pláštěnka) a 
obuv do terénu (trekové boty nebo pohorky, půjde se na celodenní výlet) nutno počítat i s 
mokrou a velmi chladnou variantou (!), hodí se i podložka na sezení v trávě a repelent proti 
klíšťatům, tlustý notes na poznámky a psací potřeby, lupa, popř. i dalekohled (máme i na 
zapůjčení), pro zimomřivé studenty doporučuji vlastní spací pytel. Pozor, na Vysočině je vážně 
zima, takže vyzývám všechny, ať se opravdu teple oblečou, jak do terénu, tak na spaní. Za 
pěkného počasí možnost táboráku, můžete vzít i kytaru :-). 

 

 

V Brně dne 26.4. 2019       Těšíme se na vás, 
         Jana Schenková 
         garant kurzu 

          schenk@sci.muni.cz 
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