
Triko z biobavlny Č. karty 259 

 

Tričko z organické bavlny je velmi příjemné na tělo. Tentokrát s potiskem letního 

nebe, na kterém se vznáší balonek s logem univerzity. Nechte se i vy unést svojí 

alma mater.  

Pánské triko s rovným střihem a kulatým výstřihem (na obrázku v bílé variantě). 

Dámské triko lehce vypasovaného střihu s lodičkovým výstřihem (na obrázku v černé 

variantě). 

Vybírat můžete z černé či bílé varianty.  

• Materiál: 100 % organická bavlna 

• Lze prát na 40 °C 

• Gramáž: 140 g/m² v pánském provedení a 120 g/m² v dámské verzi 

• Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL 



Triko – studentský design Č. karty 226, 90 

 

Slušivé a pohodlné bavlněné tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem.  

V dámském provedení lehce vypasovaný střih. 

Potisk „křížovky“ s názvy všech fakult je inspirován vítězným studentským návrhem, 

u dolního lemu jej doplňuje etiketa s logem univerzity u dolního lemu. 

Toto pěkné a příjemné tričko si tak zamilujete, že ho budete chtít nosit všude – na 

univerzitu, na koncerty, do města i na domácí lenošení. 

• Materiál: 100 % předsrážená bavlna, Single Jersey 

• Lze prát na 60 °C a sušit v sušičce 

• Gramáž: 180 g/m² 

• Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL 

• Karta č. 90: dokup dříve vyprodaných velikostí pánských triček 



Sportovní tričko černé či bílé  Č. karty 202 a 233-236 

  

 

Už jste si při učení dostatečně procvičili šedou kůru mozkovou?  

Pro zdravou rovnováhu doporučujeme duševní práci prostřídat fyzickým cvičením.  

Trocha pohybu je zdravá a vyplavené endorfiny navíc způsobují dobrou náladu. 

Vytáhněte se s krásným funkčním sportovním tričkem s reflexními prvky. Elastický 

materiál vám skvěle padne na tělo, lehce vypasovaný střih v dámském provedení 

navíc zvýrazní ženskou postavu.  

Díky vyšší gramáži doporučujeme univerzitní tričko spíš pro halové cvičení, i když 

v případě chladnějšího počasí se hodí i pro outdoorový sport. 

• Materiál: 92% polyester, 8% elastan  

• Gramáž: 180g/m² 

• S reflexními prvky 

• V barvě černé či bílé s černým bočním pruhem 

• Velikosti M, L, XL, XXL v pánském a S, M, L, XL v dámském provedení 

• Potisk loga s anglickým logotypem 

Doporučujeme vybírat o jedno číslo větší tričko než je vaše běžná konfekční velikost. 



Tričko černé s texturou, pánské nebo dámské, žíhané Č. karty 194 a 195 

 

 

Pohodové trendy tričko na každodenní nošení. Pozorné oko ocení zpracované 

detaily, jako jemný lem u krku, prošívané rukávy nebo ozdobné prošití spodního 

okraje trička. Tričko je z jemně žíhaného materiálu, který oživí váš outfit. 

Zatímco pánský střih je klasicky rovný, tričko v dámském provedení zdůrazňuje 

ženskost lehce zúženým pasem a nařasenými rukávy přepásanými proužkem látky. 

Tričko je ozvláštněno potiskem textury z univerzitního loga při levém boku a 

nápisem „Západočeská univerzita v Plzni“ u pravého dolního okraje trička. 

• Materiál: 100% bavlna ring spun 

• Gramáž: 150 g/m² 

• Žíhaný materiál 

• Potisk texturou z loga univerzity nápisem  

• V dámském provedení nařasené rukávy přepásané proužkem látky  
 
Rozdíly mezi tímto a následujícím tričkem jsou vyznačeny tučně.  



Tričko černé s texturou, pánské nebo dámské Č. karty 198 

 

 

Líbí se vám předchozí tričko, ale máte rádi čistě černou? Pak jste na správné adrese. 

Zatímco pánský střih je klasicky rovný, tričko v dámském provedení zdůrazňuje 

ženskost lehce zúženým pasem. 

Tričko je ozvláštněno potiskem textury z univerzitního loga při levém boku a 

nápisem „Západočeská univerzita v Plzni“ u pravého dolního okraje trička. 

• Materiál: 100% bavlna  

• Gramáž: 160 g/m² 

• Podkladová barva: čistě černá 

• Potisk texturou z loga univerzity nápisem  
 

Rozdíly mezi tímto a následujícím tričkem jsou vyznačeny tučně. 

  



Tričko pánské / unisex Č. karty 10 

 

Modré tričko unisex s krátkým rukávem.   

Aby bylo na první pohled jasné, kde studujete. 

• Materiál: 100 %  bavlna, Single Jersey 

• Gramáž: 200 g/m²  

• Průkrčník s 5 % elastanu 

• Zdvojené švy 

• Potisk logem ZČU, na rukávu odkaz na webové stránky 

• Velikosti: M, L 



Tričko dámské balonové Č. karty 170 

 

Pohodlné dámské trendy tričko balonového střihu s kulatým výstřihem a velmi 

krátkými rukávy. Tento slušivý kousek s prodlouženou délkou je v pase volnější až 

ležérní, zakončený širokým lemem u boků.  

Jeden rukáv zdobí decentní logo univerzity, zatímco druhým ramenem může 

nositelka trička odkazovat na naše webové stránky. 

• Materiál: 100 % bavlna 

• Gramáž: 150 g/m2 

• Exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě 

• Velikosti: S, M, L 

• Na výběr v barvě růžové či tyrkysové. 

 



Triko dámské „Moje srdce bije pro ZČU“ Č. karty 98 

 

Tyrkysové dámské tričko s extra krátkým rukávem.  

Potisk s imitací křivky srdečního tepu (s náznakem loga ZČU) a nápisem.  

• Materiál: 100 % bavlna, Single Jersey 

• Gramáž: 150 g/m2 

• Exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě 

• Střih zvýrazňující dámskou siluetu 

• Velikosti: S, M 

Výprodej – několik posledních kousků 



Tričko BASIC dámské + 1 ks pánské Č. karty 110 

 

Jednobarevné tričko s výšivkou loga ZČU.  

Ve trojím barevném provedení: modrá, červená, černá. 

• Materiál: 100 % bavlna, Single Jersey 

• Gramáž: 160 g/m2 

• Exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě 

• Střih trička v dámské verzi zvýrazňující dámskou siluetu 

• Velikosti: dámské S, M, L, XL; pánské XXL 

Pro upřesnění nabídky jednotlivých barevných provedení kontaktujte prosím  

pí Skalovou ze skladu. 

Výprodej – několik posledních kousků 

  



Polokošile bílá / černá, s krátkým rukávem Č. karty 224 

 

Polokošile s límečkem a légou se dvěma, resp. čtyřmi knoflíčky v barvě košile. Střih 

s postranními švy a dvojitým prošitím u spodního lemu. 

S výšivkou loga ZČU v šedé barvě.  

Dámská košile se liší lehce vypasovaným střihem a dvojnásobným počtem knoflíčků. 

• Materiál: 100 % bavlna, Pique úplet 

• Gramáž: 172 g/m² 

• Velikosti: S, M, L, XL, XXL 

• Na výběr v bílé nebo černé barvě 



Polokošile Č. karty 155 

 

Kvalitní pánská polokošile s krátkým rukávem. V královské modré barvě.  

S výšivkou loga ZČU v bílé barvě. 

• Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester, Pique 

• Gramáž 200 g/m² 

• Dvojitý plastický proužek na límci a manžetě 

• Léga se třemi knoflíčky  

• Velikosti: M, L, XL   



Ponožky Č. karty 245, 250 

 

Nevím, jak vy, ale my docela ujíždíme na trojúhelníčkách. Naše univerzitní logo 

se nám zkrátka dostalo pod kůži. 

A tak se nám nějaké ty trojúhelníčky dostaly i na troje nové ponožky. 

Záleží jen na vás, jestli budete nosit obě ponožky stejné do páru, nebo je hodláte 

po libosti kombinovat. 

• Materiál: 78% bavlna, 20% polyamid, 2% elastan 

• Velikosti: 38-39, 40-41, 42-43, 44-45 



Rouška na ústa s gumičkou a brzdičkami Č. karty 263 

 

Rouška na ústa anatomického tvaru. Dvojitý materiál pro vyšší ochranu i podšití švů.  

Délku gumiček k umístění za uši lze regulovat brzdičkami. 

Svými rozměry je rouška dostatečná k zakrytí nosu, brady i líce po stranách.  

Doba je náročná, ale my jsme připraveni! 

• Dvojitý materiál ze 100% bavlny 

• S gumičkami za uši a brzdičkami  



Čepice „Snapback“ s rovným kšiltem  Č. karty 260 

 

Kvalitní moderní čepice se širokým rovným kšiltem Snapback. 

• Materiál: 100% bavlna 

• Skládá se z pěti panelů, čelní díl vyztužený, se záševkem 

• Sendvičový rovný kšilt  

• Se sponou k úpravě velikosti dle individuální potřeby 

• V rubu bavlněný potící pásek 

• Vyšívané logo na předním díle 



Čepice – kšiltovka s ozdobným prošíváním  Č. karty 109 

 

Slušivá i praktická baseballová čepice alias „kšiltovka“ s ozdobným prošíváním. 

To aby vás sluníčko neoslňovalo… 

• Materiál: broušená keprová bavlna 

• Skládá se ze šesti panelů s ozdobným prošíváním u lemů i prodyšných otvorů 

• Vyztužené čelo 

• Sendvičový kšilt s ozdobným proštepováním a s černým lemem 

• Se sponou ve stříbrné barvě k úpravě velikosti dle individuální potřeby 

• V rubu bavlněný potící pásek 

• Potisk: vlevo logo ZČU, vpravo webové stránky „zcu.cz“ 

  



Multifunkční šátek ombré Č. karty 239 

 

 

Oblíbený multifunkční šátek „tunel“, tentokrát v „ombré“ zbarvení, tj. se 

zesvětleným efektem. Ideální dárek pro sportovce, cyklisty či vyznavače pěší 

turistiky. 

Nosit jej můžete třeba jako nákrčník, čelenku, čepici nebo gumičku do vlasů. 

Zvolený materiál je prodyšný, pružný všemi směry a kvalitně saje pot. Vyrobeno 

beze švů. 

• Materiál: 100 % polyester 

• Gramáž: 120 g/m² 

• Rozměry: 50 cm x 25 cm 

• Potisk světle šedým logem ZČU v nejtmavší části částku 

• Na výběr v odstínech modré či šedo-černé barvy 



Šála s vyplétaným logem, s třásněmi Č. karty 246 

 

Ať už se chystáte do publika na tradiční přátelské hokejové utkání akademiků nebo 

chcete podpořit jiný sportovní univerzitní tým, s modrobílou šálou na tribuně 

můžete dát jasně najevo, komu fandíte!  

Ale není třeba omezovat se jen na sportovní události. Teplá šála vás může 

v chladných zimních dnech zahřát i cestou na univerzitu a domů, nebo třeba na pivu 

s rektorem. 

• Materiál: 100% akryl 

• Rozměry: 140x16 cm 

• Oboustranný strojově pletený vzor 

• S třásněmi 



Hedvábná kravata  Č. karty 210 

 

Kravata v univerzitních barvách pro gentlemany, kteří jsou hrdí na svou alma mater. 

Kravaty vznikly ve spolupráci se studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. 

• Materiál: 100% tkané hedvábí 

• Baleno v dárkové krabičce 

• Na štítku v rubu je vetkané logo ZČU 

 



Náramek – potítko  Č. karty 216 

 

Zapotili jste se při zkouškách? Nebo při aktivním odpočinku v tělocvičně? 

Froté elastický náramek – potítko můžete použít na orosené čelo či nosit jako módní 

doplněk. 

K dostání v bílé nebo modré barvě. 

• Složení: froté bavlna 

• Univerzální velikost – elastický materiál se přizpůsobí každé ruce 

 


