
 

 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK 
 

Vzdělávací kurz 
Instruktor cykloturistiky 

 

Místo konání: Lipno nad Vltavou  

Termín: 10 – 13.5.2018 

 
Cena: 2 350 pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 3100 Kč. Cena zahrnuje účastnický 
poplatek, ubytování a stravu – polopenzi. 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady 
k platbě. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do 
poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám 
zašleme.  
Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data 
byla vedena v evidenci RADAMBUK a vzdělávacího střediska BP Sport. 
Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci 

RADAMBUK a BP Sportu a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK. 
 
Využití licence 
Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor cykloturistiky BP 
SPORT (platnost licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP 
SPORT má širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v 
neziskových organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a 
mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ústavní zařízení). Vzdělávací středisko 
BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.  
 
Podmínky pro účast na kurzu instruktor cykloturistiky 
Přijetí do kurzu instruktora cykloturistiky není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může 
absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení 
Instruktor cykloturistiky je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let. 
Pokud vyučuje svoje svěřence cvičitel cykloturistiky s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 
let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme 
na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak 
vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor cykloturistiky. 
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Program kurzu 
Kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická 
výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení praktické části pak výuka pokračuje 
přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. 
V teoretické části je zařazena přednáška člena horské služby, který má zkušenosti s úrazy 
cyklistů na Šumavě, dále přednáška o materiálním vybavení, právní a bezpečnostní 
problematice. Celý půlden je věnován výuce o servisu jízdních kol. V praktické části jsou pak 
zařazeny cykloturistické vyjížďky po cyklostezkách a cyklotrasách v okolí Lipna. Náplní 
praktické části je také technika jízdy na jízdním kole, jízda ve skupině, orientace v mapě, 
vedení cykloturistického družstva. Trasa a místo výcviku se může ojediněle z technických 
důvodů změnit. Samozřejmě se taková informace objeví v nabídce. 
 
Terény pro výcvik – cyklostezky a cyklotrasy 
Okruhy vedou po cyklotrasách a cyklostezkách. Cyklostezky jsou pro motorová vozidla 
nepřístupná. Cyklostezek v okolí vodní nádrže Lipno přibývá. Trasy lze charakterizovat jako 
středně členité. Samozřejmě záleží na výběru konkrétní trasy v daném družstvu. Družstvo se 
vždy tempem jízdy přizpůsobuje těm nejslabším. V okolí Lipna je pěkná krajina. 
Trasa a místo výcviku se může ojediněle z technických důvodů změnit. Samozřejmě se taková 
informace objeví v nabídce. 
 
Ubytování 
Na kurzu je zajištěno ubytování v penziónu a cykloturistické vyjížďky se realizují hvězdicovitě 
od tohoto penziónu. 
Místo ubytování se může ojediněle z technických důvodů změnit. V takovém případě se tato 
informace objeví v nabídce. 
 
Lektoři 
Lektoři jsou specialisté ve svém oboru. Výkonnostně zdatnější družstvo vede lektor Jan 
Zeman se zkušenostmi ze závodní cyklistiky a s dlouholetou praxí v oblasti provozování 
cyklistického obchodu a servisu. Pro informace o organizaci školních nebo komerčních 
cyklistických zájezdů disponujeme lektory, kteří mají dlouholetou praxi v této oblasti. 
Kurz cykloturistiky metodicky koordinuje také Arnošt Binter, který je bývalým účastníkem 
juniorského Závodu míru. 
 
 
 
Kontakty:  
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  
Sídlo: Husova 45, 370 05 České Budějovice 
E-mail: kancelar@radambuk.cz  Tel.: 775 644 101, 775 644 003 
IČ: 26516519     Bankovní spojení: 2300816799/2010 
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Přihláška na akci, kurz 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

 
 
 

Název akce, kurzu   

Datum konání 
 

Jméno   

Příjmení   

Datum narození   

Ulice   

Č. popisné   

Město   

PSČ   

E-mail   

Telefon   

Organizace   

  
Poznámka   

 
 


