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Vážení studenti, 

 

léto se blíží a s ním i letní výcvikové kurzy (LVK) vypsané ÚTVS ČVUT. Vzhledem ke stále se lepšící 

epidemické situaci v ČR věříme, že tak jako v loňském roce, se většina našich kurzů uskuteční. Při 

jejich pořádání budeme vždy respektovat aktuální protiepidemická opatření vydaná vládou ČR 

a vedením ČVUT.  

Složitější situace je u zahraničních kurzů, kde do rozhodování o jejich pořádání vstupují další 

faktory: požadavky na karanténu, PCR testy, možnosti společného ubytování atd. Proto vedení 

ÚTVS rozhodlo zrušit zahraniční LVK v červnu a na počátku července. Jedná se o kurzy na Rujáně, 

v Tatranské Lomnici a v Tarquinii. Účastníci se mohou přehlásit na volná místa v jiných kurzech. 

U všech tuzemských kurzů vás bude vedoucí kurzu informovat o jeho konání či zrušení nejpozději 

14 dnů před zahájením. Prostřednictvím emailu osloví všechny zapsané účastníky  a v kladném 

případě vás vyzve k zaplacení LVK na účet ÚTVS.  

Uvědomujeme si, že plánování volnočasových aktivit je v dnešní době spojeno se značnou 

nejistotou.  Přesto zveme všechny studenty ČVUT (i ty, kteří si LVK nezapsali do KOSu) k účasti na 

našich kurzech. Zapište se na webu ÚTVS na volná místa a pojeďte si s námi užít sportovní léto. 

 

Aktuální podmínky pro účast na kurzech: 

Účast na letním kurzu ÚTVS ČVUT bude umožněna pouze těm studentům, kteří: 

nemají příznaky onemocnění COVID-19 a předložili preventivní RT-PCR test  

(ne starší jak 7 dnů) nebo preventivní antigenní test (ne starší jak 72 hodin) 

s negativním výsledkem. 

Místo negativního testu může student doložit že:  

a) prodělal onemocnění COVID-19, platí max. 180 dní 

b) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a je 22 dnů po první dávce očkování (certifikát lze 

stáhnout z portálu ocko.uzis.cz). 

Výsledky testů či potvrzení student předloží vedoucímu LVK při zahájení kurzu! 

 

Kolektiv učitelů ÚTVS ČVUT 
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