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Vážené studentky a studenti,
Vjezd do areálu je na všech přístupových cestách řízen kamerovým a závorovým systémem.
Areál ČZU je rozdělen pomocí závor do dvou základních zón. Vnější studentské/návštěvnické a
vnitřní zaměstnanecké. Závory jsou vybaveny pro rychlejší odbavení vozidel systémem rozpoznávání
registračních značek (RZ) a dále také komunikačním sloupkem s čtečkou studentské/zaměstnanecké
karty.
Rozdělení zón a vyznačení parkovacích ploch je k dispozici na odkazu: zde
Studentská/návštěvnická zóna
Tato zóna je určena zejména studentům ČZU a běžným návštěvám areálu ČZU (například
promoce, kongresy atd.) Zóna začíná u zdravotního střediska dvojicí vjezdových závor a jednou
výjezdovou (pozor parkovací místa P5 přímo u zdravotního střediska/banky, řeznictví je vyhrazeno
pro návštěvy této budovy, nikoli pro parkování studentů!). Levý pruh na vjezdu je primárně určen pro
zaměstnance a studenty, kteří mají zadanou registrační značku vozidla (RZ) v systému nebo platnou
kartu ČZU, pravý pruh je určen spíše pro návštěvníky, kde se předpokládá určité zdržení při průjezdu.
Zaměstnanci i studenti však mohou využívat oba vjezdové pruhy dle situace. Zóna zahrnuje
parkoviště P1 u koleje JIH (295 parkovacích míst) a ostatní parkoviště u kolejí ČZU. Končí párem
závor u autoprovozu. Průjezd těmito závorami bude umožněn všem zaměstnancům i studentům ČZU
buď na registrovanou registrační značku nebo po přiložení zaměstnanecké/studentské karty. Stejně tak
budou vpuštěni návštěvníci univerzity (například příbuzní na promoci) po zazvonění na komunikátor
u závory. Návod pro zavedení registrační značky do systému přes portál student.czu.cz naleznete na
adrese – zde. Studentská/návštěvnická zóna je vytvořena i od Studijně-informačního centra po budovu
KVD, kde zároveň začíná zaměstnanecká zóna.
Zaměstnanecká zóna
Zaměstnanecké zóny jsou dvě. První začíná u koleje A a pokračuje okolo menzy ke Kruhové
hale, kde je ukončena. Druhá začíná u budovy Katedry veterinárních disciplín a končí u Katedry
jazyků. Do těchto oblastí je povolen vjezd pouze zaměstnancům ČZU.
Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na Odboru bezpečnosti požádat o výjimku pro vjezd do
zaměstnanecké zóny.
Základní pravidla pro průjezd závorami
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-

K závoře najíždějte přiměřenou rychlostí (do 20 km/h), tak abyste v případě nenačtení
registrační značky byli schopni bezpečně zastavit. Při zhoršeném počasí (mlha, déšť)
nemusí systém fungovat stoprocentně. Stejně tak při větším znečištění nebo poškození
registrační značky klesá účinnost vyčtení.

-

Najíždějte k závoře tak, ať můžete v případě nenačtení RZ použít svou kartu a nemusíte
ke komunikátoru couvat. Kamery u příjezdových závor jsou nastaveny tak, aby vyčtení
RZ proběhlo zhruba v místě, kde řidič zastavuje u komunikačního sloupku a musel tedy
před závorou zastavit. Místo ideálního rozpoznávání je označeno na vozovce bílým
značením (tvar podobný U).

-

Závorou projíždějte jednotlivě. Závory jsou vybaveny ochranným prvkem, aby
nedošlo k pádu závory na projíždějící vozidlo, ale při průjezdu více vozidel nemusí
zafungovat tento systém okamžitě a riskujete poškození vozidla i samotné závory.

-

Pokud používáte pro vjezd kartu ČZU, přikládejte ji ke čtečce samostatně (nikoli
v peněžence). Kartou nepohybujte nebo nemávejte, ale klidně ji ke čtečce na malý
moment přiložte. Tím zajistíte nejvyšší účinnost čtení chipu uvnitř karty.

-

V případě opakovaných problémů s načítáním Vaší registrační značky kontaktujte odbor
bezpečnosti. Vždy uveďte i přesný čas případného problematického průjezdu.

-

Chodci mají zakázáno vstupovat pod otevřenou závoru s výjimkou závory u KVD,
kde je pro chodce vyhrazena část při pravé straně, kde je závora patřičně zkrácena, aby
chodce neohrožovala.

-

Cyklisté mají zakázáno projíždět otevřenou závorou za vozidlem. Pro cyklisty jsou u
závor zřízeny buď objízdné chodníky, nebo je ráhno závor zkráceno tak, aby cyklista
mohl bez problémů projet. Při nedodržování těchto pokynů, riskuje cyklista zranění
ráhnem závory.

Upozornění
Vzhledem k problémům s nevhodným parkováním v areálu ČZU, kdy docházelo k ničení
majetku ČZU a blokování příjezdových tras, důrazně upozorňujeme všechny studenty, že podobné
prohřešky nebudou tolerovány. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. Při
porušení dopravních předpisů nebo jiném nevhodném chování hrozí studentům zamezení příjezdu do
areálu ČZU a dále se vystavují hrozbě disciplinárního postihu, náhradě vzniklé škody, pokutě ze
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strany policie ČR nebo odtahu vozidla. Zejména je zakázáno zastavovat a stát na všech travnatých
plochách a chodnících nebo v místech, kde vozidlo může blokovat dopravu.
Prosíme, respektujte rezervaci parkoviště u zdravotního střediska (P5), které je určeno pro
návštěvníky tohoto objektu a ne pro parkování studentů a zaměstnanců ČZU.
Rekapitulace, přehled kapacity a určení parkovacích míst pro studenty
P1: centrální parkoviště – 295 parkovacích míst
P2: kolej JIH – 60 míst
P3: kolej EFG – 95 míst
P4: kolej D – 16 míst
P6: Studijně informační centrum 1 - 48 míst
P8: Studijně informační centrum 2 – 188 míst
Problémy a připomínky
V případě dotazů, připomínek, návrhů nebo problémů se prosím obracejte na Odbor bezpečnosti
na emailovou adresu bezpecnost@czu.cz nebo telefonní číslo 22438 2267.
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