Sport na ČZU
ČZU vítá všechny výkonnostní a vrcholové sportovce, kteří mají zájem studovat na třetí největší univerzitě v Praze.
Věříme, že aktivní sportovci i během své momentální sportovní kariéry myslí na své budoucí uplatnění, které mohou
najít díky vzdělání na univerzitě, jež v sobě spojuje více než stoletou tradici s moderními technologiemi, progresivní
vědou a výzkumem v oblastech, jako je zemědělství, lesnictví, ekologie, technologie a technika, ale i ekonomika
a řízení. A právě v těchto atraktivních oborech mohou naši absolventi najít svou budoucí kariéru či poslání.
Formy studia: bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium

FAKULTY:

BENEFITY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY:

 Provozně ekonomická fakulta

 unikátní a ucelený kampus zasazený do zeleně na

 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 Technická fakulta

okraji Prahy 6 (vše na jednom místě)
 výborné dopravní spojení MHD po celý den

 Fakulta životního prostředí

(10 min. od metra)

 Fakulta lesnická a dřevařská

 fakulty a posluchárny v kampusu bez nutnosti

 Fakulta tropického zemědělství

přejíždění (knihovny, učebny, laboratoře,

 Institut vzdělávání a poradenství

praktická výuka)
 ubytovací a stravovací možnosti v kampusu

Všechny studijní obory na ČZU lze studovat a skloubit
se sportovní kariérou. Pro vrcholové sportovce možnost
individuálního studijního plánu.

(koleje, menza, restaurace, bufety)
 sportovní areál (bazén, tělocvičny, posilovna,
kurty, hřiště)

Univerzita plná života

czu.cz

Podmínky sportování na ČZU v Praze
 Komplex sportovišť přímo v areálu univerzity:

P
 odpora rekreačních sportovců: využití sportovišť

bazén 25 m, hala pro míčové sporty, tělocvična,

univerzity, členství v oddílech TJ ČZU, letní a zimní

posilovna, venkovní kurty na tenis, volejbal

sportovní kurzy různých sportů v Česku i v zahraničí,

a beachvolejbal, tenisová hala, atletický stadion,

pravidelné sportovní akce univerzity

fotbalové hřiště, tréninkové hřiště s umělou trávou

SPORT PRO STUDENTY ČZU:
 Podpora vrcholových sportovců: možnost
individuálního studijního plánu, začlenění do programu

 výuka TV a sportu
 letní a zimní sportovní kurzy (míčové sporty,

UNIS VSC VICTORIA, sportovní stipendium ČZU,

voda, cyklistika, turistika, WS, jachting, lyžování,

individuální přístup, akademická reprezentace ČR na

snowboard, běh na lyžích, kondiční trénink aj.)

světových akcích, akademická reprezentace ČZU na

s
 port v oddílech TJ ČZU (volejbal, basketbal, futsal,

ČAH a AM ČR, zařazení do ankety nejlepší sportovec

horská kola, atletika, plavání, aerobik, lyže běh,

roku na ČZU

potápění, florbal a další)
p
 ravidelné sportovní akce a turnaje (Rektorský den,

 Podpora výkonnostních sportovců: sportovní
stipendium, reprezentace univerzity v akademických
soutěžích, možnost členství a sportování ve

Běh rektora, Hokejová bitva, Primátorky…)
m
 ožnost volného sportování na sportovištích
univerzity

sportovním klubu TJ ČZU
Vrcholovým sportovcům vytváříme podmínky pro zdárné skloubení náročného sportovního programu společně
s plněním studijních povinností v rámci zvoleného studijního oboru. Individuální studijní plán lze nastavit podle
časových možností jednotlivých sportů a studium tím pádem rozložit do delšího časového horizontu. V minulosti
úspěšně vystudovala ČZU například Barbora Špotáková.
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