


Slovo úvodem
Podmínky studia
ISIC – Karta pro všechno
Sport na ČZU
Kde zahnat hlad a žízeň
Vyznej se v bludišti učeben
Informační systémyInformační systémy
Buďte online – Jak na wifi
Burza skript – šetři prachy na pivo
Univerzitní noviny – „Dojíme s vámi informace“
iZUN tipy: mazákem snadno a rychle
Parkování v areálu - Kam s koňmi pod kapotou
Zemědělské hrátky



Drazí začínající zemědělci,

jelikož jsme ještě nedávno byli také prváci, víme, 
jak nepřehledná a rozlehlá vám naše univerzita 
může připadat. Nepřehlednost rozvrhu, učeben 
aa povinností (co a kde vyzvednout nebo podat). 
Proto jsme se jako studentské univerzitní noviny 
iZUN.eu rozhodly vytvořit tohoto malého 
průvodce, který doplňuje Průvodce nového
studenta vydávaného školou.

Věříme, že díky svému obsahu a rozměrům se 
vám ze začátku zimního semestru stane dobrým
pomocníkem.pomocníkem.
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Nová PEFT

MXXX/3

MXXX/1

MXXX/2



E Provozně ekonomická fakulta (PEF)
    Exxx        učebny
    EI, apod. přednášky
  Cxx  učebny v nové PEF

A Agronomická fakulta (FAPPZ)
    AI, apod. přednášky
        Axx          učebny
  A8            budova AFA
  Bx            budova AFB
  Cx,Cxxx  budova AFC
  D              budova AFD

M Technická fakulta (TF)
  MI, MII, MIII přednášky
    Mxxx/1,2,3 učebny/vchod

L  Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)
  LI, LII    přednášky
  Lxxx    učebny

 Z Fakulta životního prostředí (FŽP)
  ZI, ZII    přednášky 
  Zxxx     učebny

KJKJ Katedra jazyků
    EAxxx učebny

T Výukový pavilon
  TI přednášky
  Txxx učebny 

R Rektorát
  S16 a S19 suterén rektorátu 

SIC Studijní informační centrum

RKU RKU Kruhová hala

KTV Katedra tělesné výchovy

BUN Bunkoviště

BCD kolej BCD
  C62, C63  učebny v suterénu koleje C
  Sx suterén BCD (směrem od menzy)
  BCD10 a BCD11 (C10 a C11) - v budově C

JIHJIH kolej JIH
  JIHxxx učebny (zepředu koleje JIH)
  JIHSxx učebny (zezadu koleje JIH)

G kolej G
  Gxxx učebny

EF kolej EF
  FPC učebna
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Internetové zemědělské univerzitní noviny (zkráceně iZUN.eu) jsou médiem, které 
informuje studenty ČZU o aktuálním dění na zěmědělce a o dění ve studentském světě. 
Jsme nezávislá, nezisková a neabstinující organizace, tvořená studenty ČZU. Mezi 
nejvýznamnější akce, které pořádáme, se řadí iZUN Music Challenge, Burza skript ČZU,
Beer Liga a spoluorganizace soutěže krásy Miss Agro.

Pokud byste nám chtěli pomoci při tvoření našich novin, pište na nabor@izun.eu. Pokud byste nám chtěli pomoci při tvoření našich novin, pište na nabor@izun.eu. 
Těšíme se na Vás!
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Díky kartě ISIC máte možnost využívat knihovnu ve studijním informačním centru, která 
nabízí množství knih a informačních zdrojů jak v papírové, tak elektronické podobě. 
Možné je také půjčování skript. Využívat můžete knihovnu také na koleji BCD, která je 
zaměřená na beletrii.

V celém areálu ČZU je zakázáno rozdělávat otevřený oheň. Pokud byste ale v létě
zatoužili po venkovním grilování, využijte elektrický gril.

NaNa univerzitě funguje akademický senát, jehož součástí je také studentská komora. 
Podkud budete mít nějaké připomínky nebo podněty, neváhejte se s nimi svěřit na 
Facebooku na adrese www.fb.com/SKASCZU.

Rozhodně se účastněte akcí v areálu. Studentské organizace pro vás připravují 
tématické, zábavné nebo hudební večery, kde máte monžnost poznat nové přátele.

Na našich stránkách iZUN.eu v každodenním dojení najdete aplikaci pro rychlé
vyhledávání příjezdů a odjezdů autobusů, které vám usnadní cestování. 
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Studentská/ zóna
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Studenti mohou využívat parkování přímo v areálu ČZU, a to ve vyznačené modré zóně. 
Přes závory se dostanete buď po přiložení studentské karty ISIC na čtecí zařízení, a nebo 
za pomoci kamerového systému, který snímá vaši SPZ. Tu je ale potřeba zaregistrovat na 
portálu student.czu.cz. Po přihlášení pod svými přihlašovacími údaji, stejné jako do 
portálu hroch.czu.cz, klitněte v pravém menu na RZ závory a vyplňte. Můžete mít 
vyplněnou vždy jen jednu SPZ, kterou však můžete libovolně měnit.



  1. Stroj na provzdušnění trávníků
  2. Kráva, která ještě neměla telata
  3. Školní pivovar (druhé slovo Jeník)
  4. Hybridní obilnina
  5. Zemědělský stroj
  6. Vánoční ryba
  7. Nauka o stromech  7. Nauka o stromech
  8. Vodní hlodavec
  9. Číslo autobusu na Suchdol (slovy)
10. Největší fakulta na ČZU (hovorově)

     1.
 2.
 3.
       4.
       5.
           6.
                                  7.
           8.
                9.
         10.
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