
Button „placka“ ZČU Č. karty 153 

 
 

Kde studujete? Připněte si špendlík na oblečení či batoh a placka to řekne za vás. 

• Kovový odznak se špendlíkem 

• Rozměry: Ø 4,4 cm 

• Výrazné logo ZČU v popředí doplňuje decentní šedá textura 



Odznáček do klopy  Č. karty 240 

 

Odznak s ražbou loga ZČU  v modrostříbrném provedení. Zalito v pryskyřici. 

K připevnění do klopy nebo na halenku jako brož. Ruční zlatnická práce. 

… protože na detailech záleží. 

• Délka jedné hrany: 10 mm 

• Materiál: ponilkovaný bronz s povrchovou úpravou rhodium 



Mix samolepek s logem  Č. karty 252 

 

Ozdobte si svůj zápisník, diář, obal na mobil nebo jiný předmět samolepkami podle 

vlastní fantazie, a přihlaste se tak ke svojí univerzitě. 

• Arch o velikosti A6, na každém 22 samolepek s logem ZČU: 

o trojúhelníkové samolepky s logem ve třech velikostech 

o obdélníkové samolepky s logotypem v ČJ i AJ ve dvou velikostech 

• Samolepky vhodné na běžné povrchy (např. papír, karton, plast) 

• Lakovaný povrch k prodloužení životnosti 



Samolepka na auto  Č. karty 93 

 

Kvalitní samolepka k polepu automobilů a další exteriérové použití. 

• Potisk obsahuje logo ZČU a hashtag #ZCUPLZEN 

• Rozměry: obdélník o délce hran cca 23 x 9 cm 

• UV laminace k prodloužení životnosti v exteriéru 



Záložka s magnetem  Č. karty 191 

 

Magnetická záložka je skvělým drobným dárkem pro milovníky četby či pilné 

studenty.  

Díky magnetům z knihy nevypadává; přední díl je zkrácený pro snadnější otevírání. 

Zepředu zdobí záložku výrazné přesahující logo a textura. 

Uvnitř se nachází seznam fakult a součástí univerzity včetně odkazů.  

Záložka je zakončena logem s logotypem a webovými stránkami univerzity. 

• Rozměry: š. 3,1 cm (s logem 4,5 cm); d. 13,5 cm (po rozložení 24,9 cm) 

• Vyrobeno z křídového papíru 300g/m2 

• Po lícové straně laminováno 



Desinfekční gel 50 ml  Č. karty 255 

 

Kapesní bezoplachový čistící gel na ruce Hygienix můžete mít kdykoliv u sebe. Díky 

malým rozměrům se vejde do postranní kapsičky batohu i kabelky. Minimální 

množství 70% alkoholu zajistí likvidaci virů i bakterií, zatímco glycerin ochrání 

a zjemní vaši pokožku. 

• Objem: 50 ml 

• Obsahuje 70% alkoholu 

• Datum spotřeby: duben 2023 



Třívrstvé kapesníčky  Č. karty 254 

 

Zastihla vás rýmička? Trpíte alergií? Podráždil vás vířící prach? 

Pro všechny případy je dobré mít s sebou kapesníčky. 

• Materiál: 100% celulóza 

• Prodává se po jednom balíčku s deseti kapesníčky 



Hadřík na brýle i obrazovku  Č. karty 257 

 

Čisticí hadřík z mikrovlákna dobře poslouží k očištění brýlí, mobilu, obrazovky 

notebooku apod. 

S potiskem loga, doplněno texturou a odkazem na webové stránky. 

• Materiál: mikrovlákno 

• Rozměry: 17 x 18 cm 



Kapesní zrcátko  Č. karty 261 

 

Praktické kapesní zrcátko patří mezi nezbytnosti dámské kabelky.  

Obsahuje klasické a zvětšovací sklo pro kontrolu celkového vzhledu i jednotlivých 

detailů. 

• Materiál: hliník 

• Rozměr: Ø 6 cm 

• Obsahuje dvě zrcátka – jedno standardní a druhé zvětšovací 

• Na horní straně gravírované logo univerzity 



Balzám na rty Č. karty 187 

 

Balzám na rty vonící po vanilce budete chtít mít stále u sebe díky vyživujícím, 

hydratačním a ochranným účinkům. 

• Materiál: Plast 

• Rozměry: Ø 1,8 cm, délka 7 cm 

• Hmotnost: cca 15 g; náplň 3,8 g 

• Parfémováno, dermatologicky testováno 

• Datum spotřeby: 10/2020 

• Potisk v anglickém jazyce 



Pásek reflexní Č. karty 120, 144 

 

Chodci a cyklisté, dbejte na svou bezpečnost a buďte vidět bez ohledu na denní či 

roční dobu a počasí! Pořiďte si reflexní pásek a oviňte jej okolo ruky, nohy, madla 

kočárku, ucha kabelky či batohu, rámu kola… fantazii se meze nekladou.  

Svou délkou odpovídá standardním rozměrům pro dospělého člověka. 

• Rozměry: šířka 3 cm, délka cca 34 cm 

• Modrá barva s 8x opakovaným motivem loga ZČU 

• Samonavíjecí mechanismus 

• Z rubu textilní podklad pro zamezení skluzu 



Šňůrka na krk s reflexními prvky – lanyard Č. karty 117, 237 

 

Textilní šňůrka na krk s poutkem na mobilní telefon. Drobná karabinka slouží 

k úchytu jmenovky či identifikační karty (v pouzdře s očkem) nebo na klíče. 

Nad reflexní linkou je opakovaně umístěno logo naší univerzity. 

• Materiál: polyester 

• Šíře šňůrky: 2 cm 

• Délka šňůrky: 45(x2) cm  

• K výběru v modré či bílé barvě 



Přívěšek na klíče – organizér na sluchátka Č. karty 166 

 

Konec uzlů v Čechách! 

Pořiďte si přívěsek na klíče ve tvaru roztančeného panáčka a oblečte jej do drátků 

od sluchátek. Kabely se na něj srovnají jedna radost a vy budete mít pořádek 

v batohu či v kabelce. 

• Materiál: Plast 

• Rozměry (měřeno v nejširším a nejužším místě): 6 x 2,4 cm; hloubka 0,3 cm;  

kroužek: Ø 2,5 cm 

• Hmotnost: cca 9 g 

 

  



Přívěšek na klíče – žeton (plast) Č. karty 167 

 

Už nehledejte po kapsách drobné mince; raději si pořiďte přívěšek na klíče 

s vyndavacím žetonem o velikosti desetikoruny. 

Prodáváno na kovovém kroužku s prostorem na klíče nebo další přívěšky.  

• Materiál: Plast 

• Rozměry: délka 3 cm vč. úchytu; kroužek na klíče: Ø 2,5 cm 

• Hmotnost: cca 3 g 

  



Přívěšek na klíče – žeton (kov) Č. karty 107 

 

Líbí se vám praktický dárek v podobě žetonu do nákupního  vozíku, ale nejste 

příznivcem plastů? Pak si pořiďte tento elegantní přívěšek z kovové slitiny  

s mincí s plastickým zobrazením univerzitního loga.  

• Materiál: kovová slitina 

• Rozměry:   – Kroužek na klíče: Ø 2,9 cm 
- Mince: Ø 2,3 cm (velikost pětikoruny) 

- Držák: délka 4,3 cm, šířka 3 cm, hloubka 0,2-0,5 cm 

• Potisk:  – Držák: Gravírovaný odkaz na ZČU 

- Mince: 3D ražba 

• Hmotnost: cca 19 g 



Přívěšek na klíče – žárovka Č. karty 185 

 

Plastový přívěsek na klíče ve tvaru žárovky s LED svítilnou. 

Dodáváno včetně čtyř čočkových baterií.  

• Materiál: plast 

• Rozměry žárovky: Ø 2,9 cm v nejširším místě; délka 5,1 cm  

• Řetízek cca 3 cm, kroužek na klíče: Ø 2,5 cm 

• Hmotnost: cca 20 g  



Přívěšek na klíče – modrý otvírák Č. karty 18 

 

Naše univerzita otevírá studentům nové možnosti. 

A studenti si zase můžou otevřít vychlazený nápoj. 

S každým s otvírákem na lahve získáte i kroužek na klíče. 

• Materiál: Kov 

• Rozměry: 5,4 x 1,3 x 0,9 cm; kroužek na klíče: Ø 2,5 cm 

• Hmotnost: cca 8 g  



Přívěšek na klíče – oválný otvírák Č. karty 262 

 

Klasický přívěšek – otvírák na lahve, tentokrát v oválném stříbrném provedení. 

• Materiál: Kov (hliník) 

 

 

  



Rolovací držák na vizitku nebo skipas Č. karty 114 

 

Ať už hledáte pokaždé v menze po kapsách svoji JISkartu, nebo jezdíte na hory 

a lyžujete na skipas, určitě využijete samonavíjecí držák na karty s kovovým klipem.  

• Materiál: plast 

• Rozměry: Ø 3,3 cm, hloubka 9 mm, maximální délka nátahu: cca 70 cm 

• Hmotnost: 22 g 

• Barvy: modrý podklad se stříbrným logem; stříbrný podklad s modrým logem  



Semínka v hliněné kuličce Č. karty 258 

 

Tentokrát něco ekologického a praktického: mix semínek léčivých a kuchyňských 

rostlin v kuličce ze zeminy, jílu a kompostu. Obsahuje například jitrocel, řebříček, 

yzop, šalvěj, tymián nebo černuchu. 

Jak z té hroudy hlíny dostat život? Stačí ji vložit do země, dopřát směsi trochu 

sluníčka a vody, a pak už jen pozorovat, jak rostlinky klíčí a rostou. 

• Obsahuje mix semínek „včelí mls“ (např. jitrocel, řebříček, yzop, šalvěj, 

tymián, černucha) 

 



Vědecká kalkulačka  Č. karty 242 

 

Tato kalkulačka s víceřádkovým displejem s přirozeným zobrazením výsledku dostala 

do vínku 252 integrovaných matematických funkcí. Zlomky, variace, kombinace, 

transformace souřadnic ani statistické výpočty (regresní analýza, standardní 

odchylka) jí nejsou cizí.  

Asi nejvíc ji využijí studenti ekonomky či technických oborů vzdělání, ale může se 

hodit i na domácí použití či pro středoškoláky. Mimochodem, je povolená 

CERMATem ke složení státní maturitní zkoušky!  

Malé rozměry a nízká hmotnost vám umožní mít kalkulačku neustále v tašce 

a připravenou k použití. Díky dlouhé životnosti se zase nemusíte bát, že vám dojde 

každou chvilku baterie. 

• 252 matematických funkcí 

• Víceřádkový displej 

• Variabilní zobrazení výsledků (zlomky, desetinná čísla, odmocniny, procenta…) 

• Napájení: AAA baterie 

• Životnost: 8.700 hodin (při pravidelném používání vydrží cca 1 rok) 

• Součástí je návod v několika jazycích včetně češtiny 



Solární kalkulačka  Č. karty 16 

 
 

Sháníte drobný a praktický dárek pro menší školáky?  

Pořiďte pro ně solární kalkulačku v netradičním transparentním vzhledu.  

• Materiál: ABS 

• Napájení: solární baterie 

• Displej na 8 číslic 



Sada 2 ks nafukovacích fandidel Č. karty 241 

 

Chcete dát najevo svou fanouškovskou přízeň? Nezapadněte v davu, ale prodlužte si 

ruce o 60 cm s nafukovacími fandidly. 

Dodáváno s náustkem. 

• Obsah sady: dvě fandidla a jeden náústek 

• Rozměry fandidla po nafouknutí: 60x10 cm 



Dárková stuha modrá / stříbrná Č. karty 160, 161 nebo 243 

 

Atlasová stuha s logem naší univerzity. Skvěle se hodí k doplnění dárkového balení 

(nejen) pro obchodní partnery a zástupce spolupracujících organizací.  

Jedná se o metráž, lze tedy objednat libovolné množství stuhy vcelku. 

• Dvě barevné varianty: modro-bílá / stříbrno-modrá 

• Šíře stuhy:  1,5 cm 

• Délka jednoho motivu (včetně mezery): 9 cm 

• Pod č. karet 160/161 v nabídce metráž, pod č. karty 243 návin 10 metrů 

 



Dárkový balicí papír  Č. karty 206 

 
 
Do čeho zabalit dárek pro partnera či zaměstnance univerzity? Třeba do balicího 

papíru navrženého studenty z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. 

Obdarovaný pak může obdivovat hravost a nápaditost různých textur vytvořených 

z loga ZČU v univerzitních a fakultních barvách. 

• Čtyři různé designy  

• Rozměry jednoho archu: cca 59,5 x 84 cm 

 



Vánoční baňka Č. karty 158 

 

Ozdobte si vánoční stromeček stylově v kombinaci modrostříbrné. 

• Ozdoba z tvrzeného skla se stříbrným závěsem 

• Ruční práce 

• Průměr: cca 7 cm 

• Baleno v krabičce po 1 ks 

 


