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EDITORIAL

Snad nikdy v minulosti se hračkářským oborem neprolínalo tolik rozmanitých trendů. Během posledních 
dvou let jsme byli nuceni přehodnotit spoustu svých takzvaných jistot a pravděpodobně chvílemi i plout 
neznámými vodami. Tolik věcí se během pandemie změnilo nebo alespoň o kousek posunulo. Někteří lidé 
se bojí nedostatku, častěji promýšlejí nákupy a méně si toho dopřávají. Na druhou stranu toho ale zase méně 
vyhazujeme, více než předtím chodíme na procházky a vážíme si věcí z blízkého okolí, které jsme dřív možná 
ani pořádně neznali.

Změnil se i náš vztah ke hře? Výzkum Genius of Play ukázal, že 76 % rodičů je přesvědčeno, že jim i dětem  
umožnila hra pozitivní únik z koronavirové reality (a některým také z pocitu rodičovského vyhoření). Jak 
podotýká Maurizio Cutrino, generální ředitel italského sdružení Assogiocattoli, v rozhovoru, který v tomto 
čísle najdete, tato krize nás naučila si uvědomit, jakou hodnotu má čas a jak je náš život vzácný. Posílila naši 
touhu být spolu jako rodina a odpoutat se od sledování obrazovek. Odstartovala ale také raketový nárůst  
on-line prodeje. Nakupovat tímto způsobem byli nuceni i ti, kteří z e-shopů měli dříve obavy. Samozřejmě  
je téměř nemožné předvídat, zda jsou tyto změny trvalé a jak se tyto nově vytvořené hodnoty a návyky  
budou měnit.

Z celkového pohledu měla pandemie pozitivní dopad i na trh udržitelných hraček, výrobci zaznamenali  
v období lockdownu zvýšenou poptávku. Rodiče potřebovali zabavit své děti, které se musely vzdát většiny 
venkovních aktivit, a pravděpodobně měli více času přemýšlet, jakou hračku svému dítěti pořídí. Podle The 
Toy Association většina rodičů (78 %) uvedla, že udržitelnost hračky je pro ně důležitá. A velkou váhu začíná 
mít i pro spoustu dětí, dokonce těm největším výrobcům píšou i dopisy. Tento současný megatrend je však 
některými ještě opomíjený. Přitom téměř dvě třetiny (62 %) dotázaných se domnívají, že udržitelně vyráběné 
hračky nejsou jen přechodnou módou, ale budou i nadále neodmyslitelným prvkem v nabídce. 

Časopis Hračka je nový oborový časopis výrobců, distributorů a prodejců hraček, jeho vydavatelem je  
Sdružení pro hračku a hru. Volně tak navazuje na zaniklý časopis Svět hraček. Jeho znovuobnovení jsme 
plánovali už dva roky, ale situace nám nepřála, až nyní s návratem života do normálu přicházíme s prvním 
číslem a doufáme, že nás budete inspirovat a pomůžete nám vytvářet jeho živý obsah, aby oboru přinášel  
nové a zajímavé informace. Letos plánujeme vydat ještě dvě čísla – letní červnové a tradičně předvánoční 
říjnové. 

Přeji vám příjemné čtení a pozitivní náladu teplých jarních dnů.

Marcela Vaškovicová
šéfredaktorka
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Jeden člověk sám nic nezmůže
Jako dlouholetého člena Sdružení pro hračku a hru mě oslovil místopředseda 
Jiří Šťastný a tehdejší předseda profesor Václav Kubát s nabídkou, jestli bych 
nechtěl převzít funkci předsedy Sdružení. Nejdříve jsem tuto nabídku odmítl. 
Mé pracovní vytížení v aktivních firmách je značné a s nějakým volným časem 
spíše zápasím. Současně jsem ale přemýšlel o tom, že se zamítavým rozhod-
nutím zařadím mezi lidi, kteří občas kriticky hodnotí, co by mohlo Sdružení více 
pro své členy dělat, ale sami nepřiloží ruku k dílu. Nakonec jsem se rozhodl 
s kandidaturou na předsedu souhlasit. 

Po svém zvolení a bližším seznámení se stávající činností  
a aktivitami sdružení jsem musel uznat, že s  tak minimálním  
rozpočtem a bez jakýkoliv dotací se snad ani víc dělat nedá.  
I přesto, že tato funkce není placená, nechtěl jsem ji vykonávat 
pouze formálně. Rozhodl jsem se pustit do intenzivní práce nad 
růstem Sdružení a aktivitami, které si vyžaduje dnešní doba. 
Věděl jsem, že to nebude snadný úkol, ale hlavně mi bylo jasné, 
že jeden člověk sám nic nezmůže. Stanovil jsem si tedy cíle, které 
definují nové vize Sdružení.

Naše nová vize... 
Být největší profesní oporou pro všechny výrobce a prodejce 
hraček a her na území ČR, stát se zároveň silným důvěryhod-
ným partnerem státních i mezinárodních institucí.

... a mise

Starat se o dodržování legislativy a zajištění rovných 
příležitostí.
Podporovat výrobce a  prodejce kvalitních českých 
hraček.
Rozšiřovat povědomí o  kvalitě a  bezpečnosti hraček 
směrem k široké veřejnosti.
Poskytovat svým členům nejen informace a  služby 
v  oboru, ale i poradenský, informační a právní servis. 
Zajišťovat účast na oborových veletrzích v ČR či zahra- 
ničí za zvýhodněných podmínek.
Vytvářet spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a s ji- 
nými profesními sdruženími.
Pořádat tematické semináře a specializované kurzy, 
pomáhat celoživotnímu odbornému rozvoji svých členů. 
Podílet se na vydávání odborných publikací a oboro- 
vého časopisu HRAČKA.
Pomáhat svým členům získat zvýšenou prestiž a důvě-
ryhodnost.
Umožnit členům sdružení čerpat různé benefity, na 
které jako jednotlivci sami nedosáhnou.

Aktivity a činnosti celého Sdružení nejsou pro jednoho člověka, 
ale pro vícečlenný tým, a to nejenom z  důvodu velkého množ- 
ství práce, ale především proto, že Sdružení pro své rozhodování 
potřebuje spoustu zkušeností z celého oboru. Z tohoto důvodu 
jsem se rozhodl k sobě přizvat odborníky a zástupce firem z obo- 
ru, kteří mi svými znalostmi, kontakty a odborností pomáhají  
aktivity Sdružení rozvíjet. Vážím si jejich podpory nás všech, pro-
tože i oni se těmto činnostem společně věnují zcela bez nároků 
na odměnu. 

Naši práci jsme rozdělili na několik funkčních celků, které se 
pod vedením jednotlivých místopředsedů budou věnovat pod-
poře a sdílení informací s  jediným cílem – ulehčit vám každo-
denní starosti, ať už jste designér hraček, nebo jejich prodejce 
či výrobce. 

Právě proto, že máme zájem o rozšíření aktivit Sdružení 
na úroveň, jaká je běžná u podobných funkčních profesních 
sdružení, připravili jsme úpravu výše členských příspěvků,  
které nám umožní dále realizovat a rozvíjet stanovené cíle. 

Jako nový předseda našeho Sdružení cítím obrovský závazek 
ke stávajícím členům, kteří nám dali důvěru a podporují nás,  
a zároveň k  vám, nečlenům, protože vás svou prací budeme  
přesvědčovat, že stát se členem má hluboký smysl. Ale také 
závazek k široké veřejnosti, protože správné hračky formují  
a rozvíjejí naše děti a jejich budoucnost.

              Miroslav Kotík
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Je udržitelnost 
podceňovaný
megatrend?

Udržitelnost se stala celosvětově velmi významným tématem. Podle 
analýzy, kterou zveřejnila společnost Research and Markets, dosáhl trh 
udržitelných hraček v roce 2020 necelých 19 miliard USD a odhaduje se, 

že do roku 2030 vzroste přibližně na 60 miliard USD, přičemž v letech 2021 
až 2030 by měl zaznamenat složenou roční míru růstu (CAGR) kolem 12,5 %.  

Většina zákazníků je ochotna za ekologicky vyrobené hračky zaplatit   
o něco víc. A co je nejdůležitější, jejich vývoj často podněcují i samy děti, 

kterým není osud naší planety lhostejný – na životní prostředí jich jednou 
týdně myslí téměř polovina a 11 % tvrdí, že dokonce každý den.
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Otázka udržitelnosti hraje při rozhodování o nákupu 
stále důležitější roli. Mezinárodní spotřebitelská studie  
„Sustainability & Toys“ ukazuje, jak se tento vývoj pro-
jevuje v oblasti hraček. Španělský technologický institut 
AIJU jménem Spielwarenmesse provedl průzkum přibližně 
v 2800 domácnostech s dětmi ve věku do 11 let. Z průzku-
mu vyplývá, že 60 % respondentů považuje hračky vedle 
oblečení a jídla za jednu z nejdůležitějších kategorií ve  
vztahu k udržitelnosti. Většina (62 %) dotázaných se 
navíc domnívá, že udržitelně vyráběné hračky nejsou jen 
přechodnou módou, ale budou i nadále stálým prvkem  
v nabídce. Studie byla provedena v Německu, Itálii, Fran- 
cii, Číně, Španělsku, Velké Británii a USA.

Zákazníci akceptují, že udržitelnost může 
znamenat vyšší cenu
Pokud jde o cenu, většina dotázaných spotřebitelů vnímá 
udržitelné hračky jako dražší než jiné hračky. Jsou však za ekolo- 
gicky vyrobené hračky připraveni zaplatit více. Bylo zjištěno, že  
26 % respondentů by bylo ochotných akceptovat cenovou 
přirážku do 5 %, zatímco 27 % by za takové produkty akceptova-
lo navýšení ceny o 5 –10 % .

Známky kvality a certifikáty působí 
přesvědčivě
Tato mezinárodní studie navíc ukázala i zdroje informací, na 
které se spotřebitelé spoléhají. Nejčastěji používané jsou on- 
-line zdroje, jako jsou webové stránky (28 %), sociální média 
(23 %) a internet obecně (22 %). Pro 20 % je důležitým kon-
taktním místem lokální prodejce. Při rozhodování o náku-
pu se 56 % respondentů řídí značkami kvality a certifikáty.  
Informacím výrobců důvěřuje 55 % spotřebitelů, zatímco  
41 % spoléhá spíše na doporučení prodejců.

Dřevo, bambus, korek, kukuřice, sója... 
Udržitelné hračky jsou svou povahou recyklovatelné a šetrné  
k životnímu prostředí. Lze je vyrobit z mnoha různých přírodních 
materiálů. Škála surovin, které příroda nabízí, je široká a rozmanitá 
a zahrnuje produkty jako kukuřice, řepa, kaučuk, bambus, orga- 
nická bavlna, vlna, korek... Podle studie AIJU je použitý materiál 
zvláště důležitým ukazatelem udržitelnosti hračky. Pro 74 % to 
představuje dřevo, následuje bambus (64 %), recyklovaný plast 
(63 %) a bioplasty (60 %). Více než dvě třetiny respondentů mají 
předchozí pozitivní zkušenosti s ekologicky vyrobenými a ekolo- 
gicky šetrnými hračkami. 

Kvalita a bezpečnost na prvním místě
I ekologické hračky samozřejmě podléhají přísným postupům 
kontroly kvality, zůstávají transparentní co se týče procesu výro- 
by a využívají pouze kvalitní recyklované materiály, aby bylo  
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zajištěno, že jsou bezpečné i pro nejmenší děti. Jejich výroba 
vyžaduje zvláštní úsilí a spoustu kreativity. V tzv. zelených hrač- 
kách je přísně zakázáno používat toxické chemikálie, kovy, lepidla 
a konvenční barvy, uplatnění nacházejí např. i barvy nebo inkousty 
na bázi sóji apod.

 
Plasty budoucnosti
Navzdory těmto nelehkým výzvám biologicky odbouratelné nebo 
udržitelné hračky rostou značným tempem.  A to především díky 
zlepšujícímu se povědomí o dopadu na životní prostředí, o změ- 
ně klimatu a nárůstu zájmu o organické a udržitelné produkty.

Výroba plastů je silně závislá na fosilních zdrojích, jako je ropa, 
uhlí a zemní plyn. Výrobci se snaží ukázat, že existují i   jiné způsoby. 
Představují hračky vyrobené z bioplastů, které jsou šetrné k život-
nímu prostředí.

A zapojují se samozřejmě i ti největší výrobci. Ambicí LEGO 
Group je vyrábět do roku 2030 LEGO® kostky z udržitelných zdrojů 
bez kompromisů v oblasti kvality nebo bezpečnosti. To vyžaduje 
vytvoření zcela nových materiálů. Udržitelný materiál musí  být vy-
roben zodpovědně, za použití obnovitelných nebo recyklovaných 
zdrojů, produkovat jen málo nebo žádný odpad, používat udržitel-
nou chemii a být plně recyklovatelný na konci své životnosti,  
přičemž musí splňovat vysoké standardy bezpečnosti, kvality  
a odolnosti. LEGO Group spojuje síly s dodavateli, výzkumnými 
institucemi a dalšími průmyslovými odvětvími, aby vyvinuli nové 
materiály pro kostky budoucnosti. 

Část svých produktů začala LEGO Group vyrábět z ekolo- 
gické cukrové třtiny. Zdálo se přirozené vytvořit nejprve „bo-
tanické“ prvky, a tak z tohoto nového materálu vyrobili listy, 
keře a stromy – rostliny z rostlin. Před necelým rokem předsta- 
vila skupina nový prototyp LEGO kostky vyrobené z recyklo- 
vaného plastu – z použitých plastových lahví. Během posled- 
ních let otestovali vědci a inženýři více než 250 variant PET  
materiálů a stovky dalších typů plastu. Ještě nějakou dobu po-

trvá, než se kostky vyrobené z recyklovaného materiálu objeví na 
pultech obchodů.

Výzkum Lego Group ukázal, že 48 % dětí myslí na životní 
prostředí jednou týdně, 11 % na něj myslí denně. Nejčastěji děti 
přemýšlejí o planetě a lidech a o globálním oteplování. Více než  
dvě třetiny (68 %) dětí chtějí práci, která nebude poškozovat pří- 
rodu, a zhruba polovina jich chce vykonávat profesi, která bude 
aktivně pomáhat zlepšovat životní prostředí. Asi 60 % dětí věří,  
že ještě není pozdě na záchranu planety – pokud už nyní začneme 
něco měnit.

Mattel rozšiřuje svou nabídku udržitelných 
produktů a přijímá zpět staré hračky 
Mattel je první hračkářskou společností, která začlenila certifiko-
vané obnovitelné polymery z programu TRUCIRCLE společnosti 
SABIC do svých produktových nabídek, počínaje MEGA a vy-
branými produkty Matchbox. „Ve společnosti Mattel se zaměřu-
jeme na vývoj inovativních produktů a obalů, které jsou díky 
integraci udržitelnějších materiálů, principů správy produktů a cir- 
kulárního designu šetrnější k naší planetě, “ řekla Pamela Gill- 
-Alabaster, vedoucí oddělení globální udržitelnosti ve společnosti 
Mattel. „Tyto nové produkty značek MEGA a Matchbox jsou v sou-
ladu s naším cílem do roku 2030 dosáhnout 100% recyklovaných, 
recyklovatelných nebo biologických plastových materiálů ve 
všech našich produktech a obalech.“ 

V roce 2021 byl v USA, Kanadě, Francii, Německu a Velké Británii 
zahájen program zpětného odběru hraček Mattel PlayBack, jehož 
cílem je obnovit a znovu použít cenné materiály ze starých hraček 
Mattel.

Podíl plastů snižuje i McDonald’s
Udržitelné hračky zavádí i McDonald's. Podíl plastů sníží o 90 %.  
Plánuje, že Happy Meal bude do roku 2025 obsahovat pouze 
hračky z udržitelných materiálů, a to ve všech pobočkách na 
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Jen pro zajímavost – v průměru jedna litrová plastová PET láhev poskytuje dostatek suroviny pro deset LEGO kostek 2 × 4. 
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60 % dětí 
věří, že ještě 
není pozdě 
na záchranu 

planety.
____________

,,světě. „Nová generace našich zákazníků má  
hluboký zájem o ochranu planety a naku- 
pování udržitelného zboží. Proto zkoumáme 
možnosti pro změny, včetně transformace 
oblíbených ikon, jako je Happy Meal,“ 
vysvětluje za McDonald's Jenny McColloch. 
Udržitelné hračky již delší dobu prodávají 
například restaurace ve Velké Británii, Irsku 
či Francii. V České republice a na Slovensku 
zatím prošly ekologickou změnou pouze 
obaly. Na hračky z přírodních materiálů,  
z recyklovaného plastu nebo bioplastu, se 
zákazníci mohou těšit od letošního roku.

Příběh Made of Bamboo
„Jsme rodiči dvou synů a když jsme se do- 
zvěděli o některých toxických chemikáliích  
v plastových výrobcích a o dopadu plastů 
na naše životní prostředí, začali jsme hledat 
produkty, které jsou šetrné k přírodě. Díky 
našim zkušenostem v architektuře a designu 
a dlouholeté práci s bambusem jsme zůstali 
u tohoto mimořádného materiálu," vysvětlu-
je Munir Vahanvati, spoluzakladatel značky 
Made of Bamboo a viceprezident Bamboo 
Society of Australia. „Bambus je jednou z nejrychleji rostoucích 
trav na světě, některé druhy rostou až 30 cm za den. Navíc je 
bambus pevností v tahu lepší než ocel a pevností v tlaku překoná  
beton. Auta pod značkou Made of Bamboo jsou vyrobena z eko-
logických a přírodních materiálů včetně bambusu, bezolovnatého 
ekologického laku a přírodního včelího vosku. Jejich design 
využívá přírodního dutého válcovitého tvaru bambusu a je 
navržen tak, aby bylo potřeba opravdu jen minimální průmys-
lové zpracování, díky čemuž lze naše hračky označit za opravdu 
udržitelné. Záměrně jsme zachovali minimalistický design, aby-
chom zachytili podstatu tvaru auta a podpořili dětskou před- 
stavivost."

Green Toys z krabic od mléka
Nákladní auta, švihadla, plážové soupravy a frisbee společnos-
ti Green Toys jsou vyrobené ze 100% recyklovaných kartonů od 
mléka, ale rozhodně byste to na nich nepoznali. Zrecyklovali už 
více než 75 milionů krabic od mléka a proměnili je v tisíce hodin 
báječné hry.

Plan Toys z kaučukovníku 
Desítky ocenění z celého světa získaly 
vysoce kvalitní ekologické hračky Plan 
Toys, které podporují hru a kreativitu. 
Značka s téměř čtyřicetiletou tradicí 
vznikla na jihu Thajska. Využívá dřevo 
kaučukovníků, které již neprodukují la- 
texové mléko, a rovněž se stará, aby 
byly opětovně vysazovány nové stromy.  
Během výrobního procesu dbá na  
využívání solární energie a biomasy, 
obaly a tištěné návody jsou z recyklova- 
ného papíru. 

Recycle & Create:  
nové ze starého
Na jedné straně máme hračky vyrobené 
z recyklovaných surovin, na druhé straně 
jsou výrobci, kteří se zaměřují na vy- 
tváření nových nápadů na hračky po-
mocí upcyklace.

Kreativní sady Re-cycle-me rozvíjejí 
tvůrčí schopnosti, a zároveň děti vedou 
k recyklaci odpadu. Za značkou stojí 
firma Fun2Give, která se věnuje tvor-

bě zábavných a nápaditých produktů pro děti. Snaží se hračky 
navrhovat tak, aby stimulovaly dětskou představivost. Kreativní 
sady mají pomoci, aby si děti i rodiče uvědomili, jaký odpad pro-
dukujeme a jak ho ještě lze využít, než skončí v popelnici. Chovat  
se ekologicky neznamená jen vyhazovat odpad do správných 
kontejnerů. Může to třeba i znamenat, že odpad zkusíme recyklo-
vat vlastním tvořením.

Objevte udržitelnost aneb učení hrou
Hračky mohou dětem pomoci pochopit složité situace tím, že je 
zjednoduší a objasní. Některé hračky využívají hru k vysvětlení 
témat jako životní prostředí a klima nebo k tomu, aby si děti tyto 
problémy lépe uvědomily.

Bezpečnost především – i udržitelné
hračky musí splňovat přísné požadavky
Vývoj udržitelnějšího portfolia produktů je náročný proces  
a v jeho průběhu je potřeba zvážit mnoho technických i tech-
nologických aspektů. Pokud se výrobce rozhodne používat ve 
svých hračkách recyklované materiály, mohou se vynořit prob-
lémy s dodržováním předpisů. Recyklace například může snížit 
fyzikálně-mechanickou pevnost konečného produktu, ale 
přesto je nutné zaručit, že hračky splní přísné požadavky na ně 
kladené. Důležitou otázkou také zůstává, jak může použití re-
cyklovaných materiálů ovlivnit chemickou bezpečnost hračky. 
Recyklované materiály často pocházejí z produktů, které ob-
vykle nejsou hračkami a nepodléhají stejným předpisům, ale 
výrobce je přesto odpovědný za to, že výsledný produkt splňu-
je předpisy a směrnice o hračkách.

TEXT Red. FOTO Jakob Owens/Unsplash, Made of Bamboo, LEGO Group a Green Toys



Seva nestárne! 
Modro-červeno-bílá 
kombinace je klasika, 
která stále patří 
mezi nejoblíbenější.

SEVA KLASIK NEJVĚTŠÍ

Balení je výhodné 
nejen pro školky. 
Díky praktickému 
boxu bude úklid také
hračkou... Z dílků si 
můžete poskládat 
autíčka, loď, jeřáb, 
nábytek… 

SEVA KLASIK JEDNIČKA

Je základní stavebnicí řady Seva 
Klasik. Lze z ní sestavit autíčko, 
domeček, vláček, letadlo a další. 
Stavebnice získala v roce 2012 
ocenění Správná hračka.

SEVA KLASIK DVOJKA

Můžete si například 
sestavit nákladní autíčko, 
domeček, vrtulník, 
kolotoč, letadlo a další...

2012

SEVA KLASIK NEJMENŠÍ

Postavte si malý, užitečný traktůrek...

seva-czech.czWEB

e.seva-czech.czE-SHOP

SEVAspojuje
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OBJEDNÁVEJTE  VČAS
U NAŠICH  OBCHODNÍCH 
ZÁSTUPCŮ

Praha, Beroun, Kladno
Marta Hoogendijcková
+ 420 737 278 708
marta.h@efko.cz

Čechy
Jiří Vošmík
+ 420 775 779 357
j.vosmik@efko.cz

Morava
Kamil Franc
+ 420 737 278 704 
franc@efko.cz

Slovensko
Juraj Topol‘ský
+ 421 911 373 414
topolsky@efko.cz

Zábavný edukativní soubor her zaměřený na poznávání dopravních značek. 
Obsahuje velký herní plán dopravního hřiště, se kterým si děti na konkrétních 
případech za pomoci figurek chodců, cyklistů a motorových vozidel vyzkouší 
pravidla, která dopravní značky předepisují.

Edukativní soubor her, který učí děti poznávat a osvojovat si písmenka 
i vytvářet slova. To vše zábavnou formou pomocí her Pexetrio a dalších  
herních variant. V balení naleznete také tabulku na psaní písmen bezpra-
šnou křídou, mazací houbičku a podrobný návod.

MULTITRIO 
DOPRAVNÍ ZNAČKY

3+

3+

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVACÍ HRY
českého výrobce EFKO

MULTITRIO 
ABECEDA
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hračky jinakwww.efko.cz

objednávejte na eshop.efko.cz 
nebo u našich obchodních zástupců

Ideální výuková hra „do kapsy“, se kterou se děti učí 
systematicky přiřazovat, porovnávat, počítat a hledat 
souvislosti.  Děti mají za úkol spojit pomocí provázku 
logické dvojice na přední straně kartiček. Zda je 
přiřadily správně, se dozví na zadní straně. Pomůcka 
vede děti k samostatnosti, trénuje jemnou motoriku 
a rozvíjí logické myšlení. Doporučeno pedagogy.

•	 AUTA
•	 ROČNÍ	OBDOBÍ
•	 MŮJ	SVĚT
•	 HRÁTKY	S	ČASEM
•	 ZÁCHRANÁŘI
•	 MOJE	PRVNÍ	KVÍZY

efko.hracky

hracky.efko

hrackyefko

efko.hracky

hracky.efko

hrackyefko

CHYTRÝ
PROVÁZEK

nahlédněte do naší 
výroby na Vysočině

4+
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Nikdy jsem si
nepřestal hrát
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ROZHOVOR

Pandemie obrátila celý svět vzhůru nohama a dlouhá so-
ciální izolace proměnila náš životní styl. Jaký to mělo vliv 
na hračkářský průmysl?
Během historie neustále a opakovaně probíhají různé změny, ale 
tato koronavirová krize se od nich odlišovala tím, že nás naučila 
si uvědomit, jakou hodnotu má čas a jak je náš život vzácný. Hek- 
tický životní styl, na který jsme byli zvyklí, se náhle změnil, všech-
no se zpomalilo, byli jsme donuceni se zastavit... To každopádně 
ovlivnilo i náš pohled na to, kolik času věnujeme hře. V Itálii došlo 
ke skutečnému znovuobjevení klasických her, což mělo pozitivní 
vliv na nákupní chování spotřebitelů a hračkářskému průmyslu to 
přineslo neočekávané výsledky.

Nové chování spotřebitelů zahrnuje všechny oblasti života, 
včetně toho, jak se bavíme a jak nakupujeme. Stále není zcela 
jasné, zda tyto změny budou pouze dočasné, nebo zda se sta-
nou trvalými... Co si o tom myslíte?
Jak jsem už naznačil, prožíváme období velkých kulturních a spole- 
čenských změn, vytvářejí se nové stereotypy a nové způsoby  
práce. Hračky a hry nám všem byly přirozeným útočištěm, pomá- 
haly proti stresu a také s řešením pocitu rodičovského vyhoření, ale 
nejen to – staly se nezbytnou potřebou pro ty nejmenší i pro do-
spělé. Dlouhá období nucené karantény a uzavření se doma nám 
umožnila znovuobjevit naše opravdové vášně, touhu trávit čas 
spolu jako rodina a odpoutat se od sledování obrazovek (seriálů, 
videí na youtube, videoher) a společně se soustředit na reálné věci 
a činnosti. Samozřejmě je téměř nemožné předvídat, zda a jak se 
tyto nově vytvořené hodnoty a návyky budou měnit.

Češi během posledních měsíců negativně vnímají zvyšování 
cen a také z výzkumů napříč ostatními zeměmi je patrné, že 
obavy lidí z ekonomických dopadů pandemie a událostí na 
Ukrajině rostou. Jaká je situace v Itálii?
Neúměrné zvýšení nákladů na dopravu, nedostatek surovin a je-
jich obtížná dostupnost plus vyšší náklady na energie zjevně měly 
velký dopad na všechna výrobní odvětví a na následné zvýšení 
nákladů. Obecně panují velké obavy z budoucnosti a projevuje se 
to i větší opatrností při nakupování.

Assogiocattoli letos na jaře oznámila, že italský trh v mezi- 
ročním srovnání rostl. Můžete nám prozradit nějaká kon- 
krétní čísla? Které typy hraček patřily k nejprodávanějším?
Italský trh s hračkami uzavřel rok 2021 růstem,  ve srovnání s rokem 
2020 vzrostl o 9 procent (a o 2,1 procenta v roce 2019), což ukazuje, 
jak zásadní význam měla v pandemickém období hra.

Jako obvykle tvořila polovinu obratu italského trhu s hračkami 
vánoční sezona. Podle údajů poskytnutých  společností NPD, která 
se zabývá průzkumem trhu, došlo v posledním čtvrtletí roku 2021 
k nárůstu prodejů o pozoruhodných 6,7 procenta ve srovnání  
s předchozím rokem. Mezi nejprodávanější produkty stále patří 
deskové hry a stavebnice. Na vrcholu prodejních žebříčků se umís- 
tily i panenky, následované sběratelskými produkty – především 
sběratelskými karetními hrami, plyšovými hračkami, vozítky a koly, 
superhrdiny a dinosaury. Obrat z licencovaných produktů před-
stavuje 26 procent celkového trhu a meziročně rostl o 14 procent. 
Mezi pět nejúspěšnějších licencí loňského roku patřil Harry Potter, 
Me Against You, Disney Frozen, Super Mario a Bing.

Maurizio Cutrino je generálním ředitelem italského sdružení Assogiocattoli,  
které zastupuje výrobce, dovozce a distributory v oboru hraček a her  

už více než 70 let a v současné době má kolem 200 členů. V rozhovoru  
nám prozradil, jakého úspěchu si opravdu cení – dokazuje totiž, že i relativně  

malé sdružení může mít velký vliv a způsobit doslova přelom v oficiálním  
pojetí hračky a hry, což má v Itálii zásadní dopad na celý hračkářský sektor.
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Evropská populace rapidně stárne, jak 
podle vás tyto demografické změny do 
budoucna ovlivní hračkářský průmysl 
a trh? Například v Itálii dnes na jednu 
ženu v průměru připadá porod 1,29 dí- 
těte, zatímco v polovině šedesátých 
let to byl dvojnásobek...
Tato data jsou samozřejmě velmi znepoko- 
jivá, a to nejen pro odborníky, ale i pro běžné 
lidi. Ve skutečnosti porodnost zaznamenala  
v prvních 10 měsících roku 2021 pokles,  
přičemž v posledních dvou měsících došlo  
z pohledu čísel k mírnému oživení. Loni se 
v Itálii narodilo pouze 399 431 dětí, což je 
ve srovnání s předešlým rokem o 1,3 pro- 
centa méně a téměř o 31 procent ve srov- 
nání s rokem 2008, který byl posledním 
rokem relativního maxima porodů. Země, 
ve které se nerodí děti, je zemí bez bu- 
doucnosti. Porodnost musí být vždy na prv- 
ním místě politického programu, který je 
založen na strategické a dlouhodobé vizi.

V čem je italský trh hraček specifický?  
Co Italové milují?
Všichni víme, že hra má zásadní a roz- 
hodující vliv na vývoj dítěte, provází ho od 
narození až do dospělosti, pomáhá ho for-
movat a připravovat na každodenní život. 
Nemyslím si, že existují výrazné rozdíly 
mezi zeměmi, regiony nebo městy. Existují 
odlišné tradice, různé kultury... Ale touha 
hrát si, objevovat, učit se a sdílet je podle 
mě všude stejná.

Na stránkách vaší asociace máte citát G. B. Shawa, který říká, 
že člověk si nepřestává hrát, protože stárne, ale naopak stárne, 
když si přestane hrát. Zahrajete si občas nějakou hru?
Nikdy jsem si nepřestal hrát a myslím si, že ani při práci na náročné 
pozici by člověk neměl sám sebe brát příliš vážně.

Preferujete spíše hračky, které nabízejí prostor pro fanta-
zii a představivost, nebo dáváte přednost technologickým 
novinkám a realistickým hračkám?
Na osobní úrovni mohu preferovat pouze hry a hračky schopné 
rozehrát hru představivosti, podněcovat kreativitu a vzbuzovat 
zvědavost. Kdo by si také mohl dovolit tvrdit, že takzvaná klasická 
hra je nudná nebo méně atraktivní než ta digitální?

Zaujala vás v poslední době nějaká novinka? Kterou hračku 
byste si rád koupil?
Upřímně? Nejraději bych si je koupil všechny. Na trhu je spousta 
zajímavých a prudce moderních novinek, stačí si jen vzpome-
nout na všechny výzkumy týkající se výběru materiálů. Filmy 
se stávají hrami, videohry získávají třetí dimenzi – všechny tyto 
oblasti jsou ovlivněny digitálním světem. Trh zkrátka opravdu 
žije!

Když se řekne „česká hračka“, co se vám 
vybaví?
Osobně se mi okamžitě vybaví vaše dnes 
již legendární kovové stavebnice. V Itálii 
je velký zájem především o české dřevěné 
hračky, zejména o ty jednoduché, jejichž 
principem je kouzlo geometrie.

Co je posláním vašeho sdružení? 
Podobně jako všechny ostatní asociace se 
snažíme reprezentovat, obhajovat a chránit 
zájmy zastupovaných kategorií. V roce 2020  
se nám podařilo dosáhnout velice důleži- 
tého úspěchu, který se pravděpodobně za- 
píše do historie. Jako jediná země jsme totiž  
docílili uznání hry za nezbytnou a základní 
potřebu, což umožnilo ponechat obchody  
s hračkami otevřené i během karantény,  
a to včetně oblastí s vysokou mírou nákazy. 
Doufáme, že tato pro nás doslova epochál-
ní změna se stane příkladem a inspirací pro 
všechny ostatní země.

Během několika posledních let jsme uká- 
zali, jak i malé sdružení může něco pod- 
statného změnit jen tím, že nabízí konkrét-
ní nástroje na podporu svých členů, a také 
tím, že prostřednictvím institucí a hlavních 
médií, jako jsou noviny, rozhlas, televize 
nebo sociální sítě, šíří kulturu hry.

Připravujete nějaké konkrétní projekty? 
S Assogiocattoli pokračujeme v již započaté 
cestě a průběžně rozvíjíme celou řadu pro-
jektů s cílem vrátit hru zpět do rodin. Mi- 
mo jiné bych rád zmínil náš projekt „Gioco 

per sempre“, jehož cílem je motivovat italské rodiny, aby si ještě 
víc uvědomily důležitost hry z pedagogického, sociálního a kul- 
turního hlediska. Snažíme se také přehodnotit koncept sezón- 
nosti hračky a vytvořit z ní cenný nástroj, který by se měl používat 
stále – od prvních dnů života až do dospělosti.

Rád bych připomněl i nadcházející událost Toys Milano, která 
vznikla jako malý start-up s velkými ambicemi a neustále roste,  
a to i na mezinárodní úrovni.

Jaké hlavní trendy ovládnou květnový veletrh Toys Milano? 
Po dvou letech čekání se konečně navracíme k osobním setká- 
ním. Důležitým trendem je touha prezentovat opravdu udržitelné 
hračky a hry, které jsou navrženy a vytvořeny s maximálním res-
pektem k životnímu prostředí. Měli bychom si dávat pozor na jevy 
jako „greenwashing“, protože tím ovlivňujeme naše děti a celé 
budoucí generace, a to přece nemůžeme brát na lehkou váhu.

TEXT Marcela Vaškovicová FOTO Archiv Assogiocattoli, Atish Sewmangel on Unsplash

Jako jediná 
země jsme 
na začátku 
pandemie

docílili uznání 
hry za 

nezbytnou 
a základní 
potřebu.
____________

Maurizio Cutrino

,,



JARO NA ZAHRADe
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Tak jako každý rok i letos najdete v naší nabídce spoustu vybavení 
pro aktivní pohyb vašich dětí. Vyberte z našeho stávajícího sortimentu 
i z novinek a objednejte si již nyní!

JARO NA ZAHRADeJARO NA ZAHRADe
Tak jako každý rok i letos najdete v naší nabídce spoustu vybavení 
pro aktivní pohyb vašich dětí. Vyberte z našeho stávajícího sortimentu 
i z novinek a objednejte si již nyní!

JARO NA ZAHRADe

VYROBENO S V ČESKÉ REPUBLICE

pro aktivní pohyb vašich dětí. Vyberte z našeho stávajícího sortimentu 
i z novinek a objednejte si již nyní!

Fantazii se meze nekladou a u stavebnice Merkur to platí 
dvojnásob. Pořiďte si jedinečnou českou stavebnici s více než 
100 letou tradicí a postavte si modely, které svět ještě neviděl.

Hrac�ka_final.indd   1 14.04.2022   15:13:08
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FUNNY WHEELS Rider SuperSport 2v1 

si pro vás také připravilo nové barevné varianty

FUNNY WHEELS 
Rider SuperSport 2v1

Model SuperSport je odrážedlo s designovými tichými koly, 
popruhem a měkkými gripy pro děti od 18 měsíců. Je výškově 
nastavitelné a snadno ho změníte z tříkolky na dvoukolku. 

 ✔ 2v1: hravě změníte tříkolku na dvoukolové balanční odrážedlo. 
Nemusíte tak kupovat každý rok nové odrážedlo. Ve variantě se 
třemi koly je odrážedlo stabilní.
 ✔ Výškově nastavitelné: nastavíte vpředu i vzadu (rozdíl 3 cm).
 ✔ Designová kola s měkkými PNEUMATIKAMI, které zajistí 

bezhlučnou jízdu, v interiéru nezanechávají na podlaze žádné 
stopy a nelze je píchnout (jsou bez vzduchu).
 ✔ Popruh na PŘENÁŠENÍ odrážedla. Jednoduše si odrážedlo 

zavěsíte na rameno, a přitom máte obě ruce stále volné. Praktické, 
kdykoli potřebujete odrážedlo přemístit bez malého jezdce.
 ✔ Aretace řídítek. Vidlice má omezený rozsah otáčení, řídítka se 

nemohou přetočit. Aretace zabraňuje poranění bříška dítěte.
 ✔ Řídítka jsou opatřena barevnými, superměkkými 

rukojeťmi, které jsou na koncích rozšířené, a chrání tak 
ruce dětí před poraněním.

Technické parametry
 ● vhodný věk: od 18 měsíců
 ● nosnost: 50 kg
 ● váha odrážedla: 1,5 kg
 ● výška sedla: 27/30 cm

 ● šířka řídítek: 30 cm
 ● rozteč zadních kol: 20 cm
 ● průměr kola: 19 cm
 ● šířka pneumatiky: 4 cm

Už jste se nemohli dočkat teplejšího počasí, aby 
se děti venku vyřádily na kolech a jiných dětských 
prostředcích? Ti nejmenší se k nim také mohou 
přidat, a to na odrážedlech FUNNY WHEELS. 

Odrážedlo je hračka, která baví snad každé dítě. S FUNNY WHEELS si 
užije radost z pohybu, zlepší si své motorické schopnosti a koordinaci, 
natrénuje pozornost, rovnováhu a třeba si i zazávodí! Vaše společné 
procházky budou delší, rychlejší a zábavnější. 

FUNNY WHEELS je kompletně vyrobeno v České republice, 
z odolného a nezávadného plastu, se zahlazenými spoji. 

Omyvatelné vlažnou vodou a mýdlovými čisticími 
prostředky

www.teddies.cz

Video zde
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ANKETA

Jak hodnotíte uplynulou etapu? 
Pandemie ovlivnila byznys většiny firem, ne vždy však negativně. Některým 
uškodila, jiným naopak pomohla k novým příležitostem a na další neměla 
výrazný vliv. Nyní se ještě přidala situace na Ukrajině. Zeptali jsme se představi-
telů několika firem z oboru hraček: Jak hodnotíte uplynulou etapu? S čím se  
v důsledku změn musíte potýkat? Díváte se na budoucnost optimisticky?

Filip Klepek
generální ředitel 
KOVAP Náchod, s.r.o.

Kovap nepocítil pandemii a válku 
tak dramaticky jako energetickou 
krizi a problémy související s globál-
ním logistickým řetězcem. V našem 

případě se jednalo zejména o dostupnost surovin. Naše hos-
podaření je výrazně citlivější na rizika vyplývající ze vstupů než 
na faktory které ovlivňují výstupy a samotný odbyt. Poptávka 
po našich hračkách má za poslední dva roky, i přes všechny 
zmíněné negativní faktory, stále rostoucí trend. V roce 2021 
jsme rostli o 20 %.

Vzhledem ke zrušení dvou ročníků veletrhu Spielwaren-
messe nedokážu vyhodnotit, jaká je reálná situace a atmosféra na 
světovém trhu. Věřím, že v únoru 2023 se opět všichni v Norim-
berku setkáme a budeme moci sdílet zkušenosti získané během 
pandemie, představit novinky a vize a hledat nové obchodní vzta-
hy. Během posledních dvou let jsme nicméně byli nuceni zastavit 
výrobu v každém z provozů právě z důvodu výskytu onemocnění 
covid-19. Důležité je, že všichni zaměstnanci, kteří nemoc prodělali, 
jsou v pořádku zpět na svých pracovištích a nám se podařilo výrobní 
výpadek pokrýt.   

Naše B2B i B2C kanály posilují. Z trhu cítíme, že cena už není 
jediným faktorem při rozhodování o nákupu, ale zákazníci se více 
soustředí i na ostatní vlastnosti hračky, jako jsou udržitelnost, úroveň 
řemeslného zpracování, kvalita a nyní i země původu. Pokud se 
čeští výrobci hraček budou poctivě soustředit na vývoj estetického, 
kvalitního a inovativního produktu, najde se pro ně prostor i na 
světovém trhu. Jsme kreativní a hravý národ, nyní se musíme naučit 
náš  „Czech made“ brand prodávat i ve světě. Jsem optimista.

 

www.simbatoys.cz

Zábava do vany, 
do misky i na ven

Martin Herrmann
ekonomický ředitel 
DETOA Albrechtice s.r.o.
 
Uplynulé roky byly z podnikatelské- 
ho hlediska velice zajímavé. Na jedné 
straně došlo k prudkému propadu 
části tržeb, protože do významných 

turistických center České republiky nedorazili návštěvníci a naše 
upomínkové předměty neměl kdo kupovat, na straně druhé 
došlo k velkému nárůstu poptávky od vydavatelů deskových her, 
které jsme vykrývali jen s velkými obtížemi.

Hračky DETOA se na trhu udržely v dobré kondici, pouze 
se jejich prodej během doby covidové přesunul z kamenných 
prodejen na web. V posledních týdnech pozorujeme, že se naši 
zákazníci opět vracejí jak do malých krámků, tak do obchodních 
center, ale zda se tržby v kamenných prodejnách vrátí na před-
covidovou úroveň, odhadnout nedokážeme.

Vladimír Šůla
jednatel
MPK Toys CZ s.r.o. 

Pandemie covid-19  zásadně ovlivni- 
la byznys hračkářské sítě Pompo.  
Restrikce spojené s pandemií vedly  
k mnohaměsíčnímu uzavření prode-

jen a s tím spojenému poklesu tržeb. Naopak e-shop zazna- 
menal raketový růst. Chování zákazníků se výrazně změnilo.  
I zákazníci, kteří se dříve obávali nákupů na internetu, se  
v e-shopech naučili pravidelně nakupovat. 

Posílila také důvěra zákazníků v nákupy v malých lokálních 
obchodech, kde se nepotkávají s velkým množstvím dalších 
lidí a využívají kvalitního servisu prodejního personálu. Naopak  
zákazníci omezili návštěvy obchodních center za účelem vy-
plnění volného času, což vedlo k poklesu impulsivních náku- 
pů. Děti a hračky neodmyslitelně patří k životu a proto zajistit  
dětem úsměv na tváři bude naším krédem i v dalších letech. 
Věříme, že ho dokážeme naplnit.

I zákazníci, kteří se 
dříve obávali nákupů 
na internetu, se  
v e-shopech naučili 
pravidelně nakupovat. 

,,
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Zábava do vany, 
do misky i na ven
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Rocker v nestárnoucím stylu
Nadčasové objekty německé společnosti Richard Lampert mají 
duši. Nápaditý tvar na dvou dřevěných houpadlech může být do- 
konalou rekvizitou pro divoké safari nebo expedici. Zda je to spíš 
spolehlivý oř, motorka nebo UFO, je už zcela na jezdci. Rocker, 
kterého navrhlo londýnské studio Doshi Levien, získal ocenění  
v několika soutěžích a je součástí sbírky MoMA v New Yorku. 
�  www.richard-lampert.de 

Ohleduplně k přírodě
Francouzský VILAC sídlí hluboko v nitru pohoří Jura, obklopen 
horami, jezery a lesy. Používá místní dřeviny a dbá na to, aby 
byl za každý pokácený strom vysazen nový. Unikátní dřevěný 
houpací kůň Diamant z jeho produkce dodá každému interiéru 
originální a moderní vzhled.
� www.vilac.com

Inspirace středověkými rytířskými koňmi
Designového koně Rockyho navrhl designér Marc Newson, který se inspiroval 
středověkými rytířskými koňmi. Z recyklovatelného lisovaného polyetylenu ho 
vyrobila ho italská firma Magis. Otěže jsou z přírodního konopného lana.
�  www.magisdesign.com/product/rocky

Odolný polykarbonátový H-horse 
Ocelové „H-nosníky“ se používají i v konstrukcích mrakodrapů a mostů.  
V příčném řezu mají tvar písmene H, což konstrukci dodává mechanickou 
pevnost. Kreativní aplikací tohoto konceptu na dětského houpacího koně 
vznikl tvar, který vykazuje jak funkčnost, tak odolnost, a to i při minimálním 
použití materiálů. Pro společnosti Kartell tuto polykarbonátovou transfor-
maci se smyslem pro hravost vytvořilo japonské designové studio Nendo. 
�  www.nendo.jp
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Giulia s vůní cedrového dřeva
Giulia je dětské houpadlo navržené italskou společností Pininfarina pro značku 
Riva 1920. Je vyrobena z jednoho kusu cedrového dřeva, má aerodynamický tvar 
a koženou rukojeť. K dispozici je ve dvou velikostech.
� www.riva1920.it

Rosinante to sluší doma i venku
Originálního koně Rosinante pro španělského výrobce VONDOM navrhl dnes  
již ikonický designér Eero Aarnio (více o něm se dozvíte na další dvoustraně). 
Tento svěží kousek je k dispozici v mnoha barevných provedeních. Díky tomu, že 
je vyroben z polyetylenu, se dobře udržuje, takže ho klidně můžete mít venku. 
Oživí každé místo, na které ho postavíte. A co víc? Rodiče nemusí závidět, protože 
Rosinante je v nabídce ve větším provedení i pro ně.
� www.vondom.com

Neodolají ani dospělí!
Singapurské studio NOK (NextOfKin Creatives) dokázalo pro- 
měnit houpací klasiku v takřka sochařské objekty. Navrhli úžasnou 
sérii houpacích koní s oblými a hladkými liniemi, která je tak vizuál-
ně přitažlivá, že oslní i mnohé dospělé. A není to jen přání, které 
by nešlo splnit  – limitovaná série druhé generace Rockin' Moto je 
údajně koncipovaná tak, aby unesla až 150 kg.
� www.nextofkincreatives.com

Yawood: Jeden, nebo dva?
YaWood z dílny dvou mladých designérek Arianny a Sary ztvárňuje 
tradičního houpacího koně zcela novým a neobvyklým způsobem. 
Ohýbaný dřevěný profil kopíruje linie těla. Designový koncept je in-
spirován mateřskou rukou jako symbolem ochrany a laskavosti. Jed-
noduché štěrbiny umožňují rychlé a reverzibilní spojení dvou  „koní“ 
podle potřeb a přání dětí. 
� www.argo4.store
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OSOBNOST

Eero Aarnio
Finský designér Eero Aarnio, jeden z největších inovátorů 

moderního designu, již od šedesátých let 20. století experimentoval  
s plasty, živými barvami a organickými tvary, čímž se vymykal tradičním 

designovým konvencím. Jeho díla jsou krásně oblá, bez rohů a hran.  
Řada z nich je součástí sbírek nejprestižnějších muzeí světa jako  
Victoria and Albert Museum v Londýně či MoMA v New Yorku.  

Aarnio je držitelem mnoha uznání a ocenění, letos oslaví devadesátiny. 

� Happy Bird – abstraktní pták, jehož velké leg- 
rační nohy mohou být i ve verzi z masivního jasanu. 
,,Když jsme se přestěhovali na vesnici asi 30 km od 
Helsinek, nenapadlo nás, jak různorodý bude život  
kolem. Největší zvíře ve Finsku je los, viděli jsme 
jednoho s obrovským parožím plavat přes jezero.
Zdejší nejnebezpečnější zvíře je medvěd, toho viděl 
soused asi sto metrů od našeho domu. Nejvíce je tu  
ale ptáků,” vysvětluje Aarnio důvod, proč v jeho tvor- 
bě hrají tak důležitou roli zvířata. ,,Náš dům je u je- 
zera, často sedáváme na břehu a pozorujeme, jak 
volavky chytají ryby. Bývá tu jedna, která se každý 
rok vrací do svého hnízda v suchém stromě. Dlouho 
jsme krmívali ptáky, kteří před zimou neodlétají na 
jih, zamilovali jsme si je a myslím, že oni nás také.”
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� Trioli je houpadlo či židle, která poroste společně s vašimi 
dětmi. Nabízí tři různé výšky sezení 27, 37 a 45 cm. Robustní 
konstrukce je vysoce stabilní a splňuje ty nejpřísnější bez-
pečnostní požadavky. Trioli je oblíbeným řešením do dětských 
koutků, školek, dětských pokojíků nebo na zahradu.

OSOBNOST

Eero Aarnio se narodil v roce 
1932. Studoval na Institutu užité- 
ho umění v Helsinkách a poté pra-
coval jako nezávislý průmyslový 
designér a interiérový architekt. 
Když mu bylo třicet, otevřel si své 
vlastní designérské studio.
Použití plastu v šedesátých letech 
20. století proměnilo nábytkový 
design jako předtím žádný jiný ma-
teriál. Eero Aarnio patřil mezi první 
finské designéry, kteří používali ve 
svých návrzích materiály jako sklo- 
laminát, akrylátové sklo a plast.  
Obzvláště známé se stalo jeho 
dnes již ikonické Ball Chair z roku 
1963, křeslo ze sklolaminátu s ku- 
latým otvorem a polstrovaným 

vnitřkem. Později následovalo Bubble Chair. Mezi Aarniovy nej- 
známnější kousky pro děti patří Puppy, Happy Bird, Trioli, Pingy  
a Rosinante. Většina z nich se vyrábí v rámci dětské kolekce  
Mee Too, jež je součástí portfolia italské společnosti Magis, 
která spolupracuje s mezinárodně uznávanými designéry a ne- 
ustále posouvá hranice hravého designu. Hračky se vyrábějí  
z odolného polyetylenu a jsou vhodné i pro venkovní použití. 

Plast
pro mě 

představuje
neomezené 
možnosti. 

___________

Eero Aarnio

,,

� Puppy může být čímkoli vám fantazie dovolí – minimalis-
tickým psem, stylizovanou sochou, hračkou, dětskou židličkou, 
hravou zahradní nebo domácí dekorací.  

� Pingy je roztomilé 70 cm vysoké mládě tučňáka. Aarnio  
vždy rád pozoroval kolébání tučňáků a Pingy ho díky své zaku- 
lacené základně umí skvěle napodobit. A nejen to – v jeho spo- 
lečnosti prostě nemůžete mít špatnou náladu!

TEXT Red. FOTO Magis Spa

� www.magisdesign.com
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Přes tři čtvrtiny rodičů v rámci výzkumu Genius of Play potvrdily, že jim i dě-
tem umožnila hra pozitivní únik z reality. Během pandemie si rodiče zvykli 
nakupovat hračky, které podporují sounáležitost a pohodu, velice dobře šly 
na odbyt i senzorické hračky. Je tedy pravděpodobné, že se lidé budou i na-
dále obracet k hračkám a hrám, aby se zbavili stresu. Celá řada oblíbených 
novinek na současném trhu navíc ukazuje, že hra může být multismyslovým 
zážitkem. S jakými trendy se budeme setkávat?

Retro a nostalgické hračky i pro dospělé
Regály s hračkami v obchodech nám ukazují, že nemusíte 
být dítětem, abyste si mohli užívat hru. Pandemie jen zvýšila 
poptávku po hračkách, které uspokojí starší skupinu zákazníků. 
Maloobchodníci vyčleňují více prostoru v obchodech (i pro  
on-line nakupování) pro dospělé milovníky hraček. Výrob-
ci hraček uvádějí na trh produkty, které lze označit jako 
„oblíbené napříč generacemi“, aby si mohla hrát celá rodina. 
Tento trend zahrnuje jak retro hračky, které u generace 
mladých rodičů vzbuzují nostalgii a vzpomínky na dětství, tak 
i sběratelské figurky apod. Dalším potvrzením stálosti tohoto 

trendu je například nová kategorie Hračka roku pro dospělé  
v rámci ocenění Toy of the Year (TOTY) Awards v roce 2022. 

Antistresová horečka
Jak je známo, hra je nejlepší způsob, jak pomoci dětem se 
vyrovnat s jejich emocemi. Revoluční antistresové hračky, 
které vynáší vlna trhu již několik let, jsou založené na 
principu mačkání. Například u známých „pop it“ hraček 
způsobuje stisknutí bublin jemné praskání, takže se můžete 
promačkat až ke klidu ve své duši. Nekonečně použitelná  
hra. Součástí většího trendu Zen-sational Toys jsou i růz- 

FO
TO

 ©
 s

te
m

.T
4L

 o
n 

U
ns

p
la

sh

TREND

Hra jako pozitivní únik z reality



né slizy, tmely a písky, jejichž bonusem je rovněž schopnost 
pomáhat zmírňovat stres a úzkost. I letos by měla pokračovat 
poptávka po hračkách, které přispívají k rozvoji dovedností dětí  
v oblasti sociálního a emočního učení (SEL). Patří sem hračky, které 
podporují všímavost, uklidňující plyšové a smyslové hračky.

Fenomén ASMR
Je poháněn nárůstem virálních videí na platformách jako TikTok  
nebo YouTube. Navzdory tomu, že tento trend řídí sociální 
média, je založen na fyzičnosti a v roce 2022 uvidíme ještě více 
hraček, které vzrušujícím způsobem zapojí do hry naše smysly. 
Tento trend zahrnuje např. svítící hračky, které umožňují dětem 
vyjádřit jejich měnící se nálady, nebo také novinky, které posky-
tují uklidňující sociálně-emocionální pohodlí a podporu. Videa 
se označují zkratkou ASMR (česky „autonomní senzorické ener- 
getické odezvy“). Tento termín popisuje samovolnou reakci 
našeho mozku na zvuky jako bubnování deště na okenní para-
pet, praskání hořícího dřeva nebo předení kočky.

Za lepší budoucnost
Roste hnutí rodičů, zejména těch mladších, kteří chtějí být eko-
logicky a sociálně uvědomělí co se týče produktů, jež nakupují, 
a značek, které podporují. Jak jsme už v tomto čísle podrob-
něji zmínili, v hračkářském průmyslu se častěji objevují hračky 
vyrobené z udržitelnějších materiálů a také snaha, aby výrobní 
proces měl co nejmenší dopad na životní prostředí. Od udržitel-

nosti a ochrany ohrožených druhů až po otázky sociální sprave- 
dlnosti stejně jako diverzity, rovnosti a začlenění do společno-
sti. Toto je v současnosti jeden z nejrychleji rostoucích trendů 
v oblasti hraček a her. Nedávný průzkum The Toy Association 
odhalil, že pro 78 % rodičů je udržitelnost hračky důležitá. 

Nová generace tvůrců
Přibývá hraček, které mají děti motivovat k tomu, aby vytvářely  
a sdílely svůj vlastní obsah (příběhy, umělecká díla, videa a fo-
tografie) – letos budou každopádně na vzestupu. Umožňují roz-
víjet představivost a vytvořit si vlastní herní zážitky sobě na míru. 
Je to také trend, který podporuje mezigenerační hru a umožňuje 
dětem a rodičům hrát si a tvořit společně.

Velký herní útěk
Ať už vyrážíte na rodinnou dovolenou po dvou letech strávených 
doma, nebo jen hledáte relax po každodenním stereotypu, tyto 
hračky se zaměřují na čistý únik. Tento trend vás také přenese 
do digitálního světa a nabídne nekonečné možnosti – od NFT  
a AR/VR až po hračky spojené s on-line hrami a videohrami.  
Jedná se o simulaci reálného světa, která dokáže zprostředko-
vat zážitek podobný tomu skutečnému. Doma si nasadíte brýle  
a za okamžik plujete se žraloky, nahlížíte do kráteru sopky nebo 
se něco nového učíte. Při učení je prý dokonce paměťová stopa 
získaná v prostředí VR hlubší než ta z reálného světa.

TEXT Red. FOTO stem.T4L on Unsplash

TREND
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Správná hračka – zamyšlení 
před 30. ročníkem v roce 2023
Poněkud předčasné, pomyslí si možná čtenář. Vždyť je jaro 2022 a devětadvacátý  
ročník je teprve před námi. Domnívám se však, že to předčasné není. Letoš- 
ní ročník byl připraven už koncem roku 2021, je v běhu a není na něm možné nic 
upravovat. Ale stále je co zlepšovat a příští jubilejní ročník je k tomu vhodný.

Mění se celá činnost Sdružení pro hračku a hru. V loňském 
roce byla přijata strategie k posílení prestiže naší organi-
zace jako reprezentanta oboru v  České republice a totéž 
teď čeká i Správnou hračku, jednu z  „vlajkových lodí“ to-
hoto sdružení.

Jak to začalo?
Udělování chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁ-
NO ODBORNÍKY má dlouhou nepřetržitou tradici. Šlo o přirozený 
pokus vyrovnat se po roce 1989 s chaotickou situací na trhu, náhle 
zaplavovaném do té doby neslýchaným množstvím výrobků bez 
regulace a kontroly. Pro hračkářský obor, pěstovaný u nás s velkou 
péčí od konce 50. let (Expo Brusel), to byla šokující situace. Zanik-
ly i organizace, které s rozmyslem a ve velkém zajišťovaly centrální 
nákupy pro školy. Z dřívějších oborových komisí a kolegií vznikala 
občanská sdružení, která se snažila situaci zpřehlednit. V  našem 
oboru tak vzniklo Sdružení pro hračku a hru, v němž se angažovali 
zejména prof. Václav Kubát, Daniel Titěra a Ing. Jiří Šťastný, a Aso- 
ciace předškolní výchovy v čele s doc. PhDr. Evou Opravilovou, CSc.,  
a PhDr. Jaroslavou Cardovou. Výsledkem spolupráce těchto partnerů 
ve spojení s fakultní mateřskou školou v Praze na Sokolovské ulici, 
vedenou Mgr. Ludmilou Šprachtovou, bylo pořádání každoročních 
Salonů hraček a jejich hodnocení spojené od roku 1994 s označením 
Správná hračka.

Tato praxe byla uplatňována zhruba do roku 2009 a během ní 
bylo oceněno 138 výrobků. Bohužel nebyly uchovávány, zůstaly  
jen jejich seznamy a nebyl zaznamenán žádný vliv na trh.

Přitom záměrem byla (a stále je) podpora vývoje, výroby i pro- 
deje Správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. 
Má se tak dít povzbuzováním tvůrců (autorů – designérů), posky-
továním orientace jak pro výrobce a dovozce, tak pro prodejce,  
a ovlivňováním zákazníků, kteří by měli Správné hračky v obcho-
dech žádat a pro své děti kupovat. 

Správná hračka v 21. století 
Osobou Václava Kubáta vstoupili do hry tři další partneři. Nej-
dříve Asociace hračka, spolek tvůrců, jemuž stejně jako Sdružení 
pro hračku a hru předsedal, pak Uměleckoprůmyslové muze-
um v Praze v čele s  ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou 
a Městské muzeum v  Kamenici nad Lipou vedené Mgr. Petrem 

Pechem. V  kamenickém zámku se v roce 2006 uskutečnil první 
ročník Hračkobraní a od roku 2010 jsou zde oceněné Správné 
hračky s dokumentací ukládány a výběrově vystavovány.

V  navazujícím období od roku 2010 do roku 2021 získalo 
oprávnění užívat označení Správná hračka dalších 235 hraček  
a herních předmětů, takže celkem je jich k dnešnímu dni 373. 

Mezitím byly přepracovány a zpřísněny normy upravující bez-
pečnostní a zdravotní podmínky uvádění výrobků pro děti na trh 
a nařízením vlády č. 86/2011 Sb., ze dne 9. března 2011 bylo defi-
nováno, co je hračkou, a toto vymezení propozice Správné hračky 
respektují.

Označení Správná hračka však jde nad tyto vyžadované stan-
dardy. V  čem je rozdíl? Právní ustanovení vyžadují zdravotní 
nezávadnost a bezpečnost. Hračky, které normám nevyhovují, se 
na trh nedostanou nebo jsou z něho odstraňovány. Naše zelené 
logo jako nadstandardní značka dává na vědomí něco jiného. Je 
potvrzením, že hračka má kromě všech státem kontrolovaných 
vlastností ještě něco navíc. Že má estetické a výchovné kvality 
vhodné pro rozvoj schopností dětského uživatele. 

Co je předmětem hodnocení?
Je-li jasné, pro koho je označení určeno, nevyplývá z toho pří-
mo, na jaké území by mělo být úsilí zaměřeno. Zjišťujeme-li, zda  
„je hračka správná, nebo není“, je množina posuzovaných výrob- 
ků neomezená. Je lhostejné, odkud pocházejí nebo z jakého jsou 
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materiálu, jen musí být hračkou. Aby toho 
ohraničení nebylo svévolné, vycházíme z výše 
uvedeného právního předpisu, který byl har-
monizován v  rámci Evropy, a v  poslední verzi 
propozic již uvádíme, že „přihlašovat lze hračky 
a herní předměty určené dětem předškolního 
a raného školního věku, tedy přibližně do 11 let  
věku dítěte“. Teritoriální omezení původu 
hraček není žádné: „Přihlásit lze jak tuzemské, 
tak i dovážené hračky, hry a herní předměty, 
které jsou dostupné v České republice“. S cílem 
povzbudit tvůrce (autory – designéry) lze při-
hlásit „i prototypy (autorské hračky), určené 
k  pozdější výrobě“. A aby se porota mohla 
soustředit skutečně na ono výše uvedené 
nadstandardní posuzování, je stanoveno, že 
„s  výjimkou prototypů (autorských hraček) je 
podmínkou k hodnocení, aby hračka byla tes-
tována oprávněnou zkušebnou, případně měla 
Prohlášení o shodě CE“.

Problém výběru – přihlášky na 
základě výzvy a (nebo) aktivní 
vyhledávání vyhlašovateli?
Systém vyhlášení a přihlášek zužuje značně posuzované spekt- 
rum hraček dostupných na trhu. Zatím stále nízká prestiž Správné 
hračky a téměř nulová propagace mimo branži redukuje zájemce 
na zlomek aktivních členů sdružení a na příležitostné přihlašo-
vatele. Po vyprofilování festivalu hraček z přírodních materiálů na 
zámku v  Kamenici nad Lipou (Hračkobraní) byly propozice do- 
plněny o možnost pořadatelů vybírat a přihlašovat po před-
běžném posouzení účastníky této přehlídky, a obdobně postupo-
vat též na základě informací získaných jinak. Pořadatelé předpoklá- 
dali, že s  rostoucí prestiží Správné hračky bude narůstat i po- 
čet zájemců o hodnocení s  následnou pozitivní reakcí obchod-
níků a prodejních řetězců. To se však zřejmě nedaří. Jakou část 
produkce tedy Správná hračka postihuje, se neodvažuji s určitostí 
tvrdit, ale vzhledem k tomu, že za 28 let bylo oprávnění uděleno 
373 výrobkům (posuzován byl zhruba dvojnásobek), pak i odhad 
1 % je optimistický. Změna nebude možná, dokud se ze Sdružení 
pro hračku a hru nepodaří vytvořit skutečně silného reprezentanta 
oboru v ČR.

Propracovaný způsob hodnocení není 
třeba měnit
Základním kritériem je pedagogicko-psychologická způsobilost 
hračky. Posuzuje se tedy provedení ve vztahu k výchovnému účelu,  
možnosti didaktického využití, funkčnosti z hlediska určení (pro 
děti předškolního věku, event. mladšího školního věku, handica- 
pované děti; hračky určené pro domov, hračky pro dětská zařízení 
a kolektivní hru). Způsob posuzování se během dvou desítek let  
zdokonaloval a ustálil a není třeba do něho výrazně zasahovat. 
Je odborným jádrem značky Správná hračka. Identifikuje onen 
zmíněný nadstandard, což je předností a zároveň i úskalím. Protože 
narozdíl od zákonem stanovených kritérií, která ověřují autorizova- 
né zkušebny, není naše hodnocení měřitelné či kvantifikovatelné.  
Jde o kolektivní znalecké posouzení, jehož výrokem je buď „ano“, 

nebo „ne“, buď je kvalita Správné hračky přizná-
na, nebo není. Proto je důležité nejen odborné 
složení poroty, ale i dlouhodobá práce v ní.

Správná hračka pro koho?  
Jak je informována odborná 
i laická veřejnost v ČR?
Největší slabinou záměru alespoň trochu ovlivňo-
vat trh s  hračkami je informovanost veřejnosti, 
zejména cílové skupiny obyvatelstva, tj. mladých 
rodičů a generace dědečků a babiček. Zpočátku 
byla propagace zacílena na mateřské školy, např. 
formou každoročních salonů, z  nichž poslední  
(sedmnáctý) se na fakultní MŠ v Sokolovské ulici 
v  Praze uskutečnil v  roce 2009. Zůstala pak jen  
propagace v  interních sděleních Asociace před- 
školní výchovy a v době působení paní docentky  
Opravilové na Univerzitě Karlově i vliv na studen-
ty Pedagogické fakulty. Stejnému publiku bylo 
určeno i dvanáct příspěvků do měsíčníku Poradce  
ředitelky MŠ, publikovaných od roku 2013 do 
roku 2017, kdy časopis zanikl. Průlom do „ticha 
kolem Správné hračky“ se podařil Ing. Šťastnému  
v  roce 2010, kdy se nově graficky zpracované  

osvědčení o Správné hračce poprvé slavnostně předávalo na spo- 
lečenském večeru veletrhu For Toys v Praze-Letňanech. Předávání 
na veletrhu trvá dosud, stále však za nezájmu sdělovacích pro- 
středků, takže zase s ohlasem jen mezi vystavujícími. Ani prezen-
tace oceněných hraček v daném ročníku při vstupu na veletrh se na 
chování návštěvníků nijak neprojevila. A rovněž informace v časo-
pise Svět hraček šly přirozeně také jen dovnitř branže s  nulovým 
vlivem na veřejnost. Vyřešit tento problém lze patrně jen formou 
silné mediální kampaně. Výsledek by se mohl perspektivně projevit 
i komerčně, ale je nejistý, zatímco jisté jsou jen vysoké náklady na 
takovou kampaň. Jinou možností je spojit se s někým, kdo oslovuje  
stejnou cílovou skupinu a o náklady se podělit. Další možností je  
vytvořit putovní propagační výstavu spojenou s prodejem, k čemuž  
by mohlo pomoci spolupořadatelství Uměleckoprůmyslového  
muzea i Městského muzea v  Kamenici nad Lipou a součinnost  
s jejich střešní organizací (Asociací muzeí a galerií ČR), neboť pře- 
vzetí výstavy hraček „na klíč“ je vedením muzeí a galerií vždy  
vítáno pro zaručený a velký návštěvnický ohlas.

Má smysl usilovat o efekt i v zahraničí?
Je tu také problém „domácí“ a „zahraniční“. Ne snad, že by měly 
být posuzovány jen tuzemské výrobky. Ale je otázkou, máme-li 
označení Správná hračka propagovat i v cizině, nebo ne. Zatím, 
jak bylo naznačeno, se to nedaří ani u nás. Váha našeho ocenění 
v zahraničí se nedá srovnat např. s německým označením „Spiel 
gut“. Malou prozíravostí Sdružení pro hračku a hru se stalo, že 
webovou stránku www.spravnahracka.cz provozuje „specializo-
vaný e-shop s didaktickými hračkami, pomůckami a vybavením 
pro vzdělávání, pohyb a zábavu dětí“ české firmy FIT-EDU s.r.o. 
z Plzně, s níž zatím nebyl navázán ani orientační kontakt. Na je-
jích stránkách je možné najít oceněné hračky, což je chvályhod- 
né, leč pouze ty, které obdržely německou značku. Německá strana 
si ovšem svou webovou stránku www.spielgut.de ochránila.  

Naše zelené 
logo jako 

nadstandardní 
značka je 

potvrzením, že 
hračka má kromě 

všech státem 
kontrolovaných 
vlastností ještě 

něco navíc. 
___________
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Jedna z prvních prezentací na veletrhu For Toys 2012 Z jednání poroty 2018

Jeden z výrobků oceněných certifikátem SH v roce 2021Václav Kubát a Jiří Šťastný připravují certifikáty SH 2019

Prezentuje více než 1300 oceněných hraček, mezi nimi i výrobky  
z  České republiky. Posuzování v Německu začalo v  roce 1955  
a současná značka se používá beze změny od roku 1979. Mys-
lím, že prezentace našeho zeleného loga a našich výrobků s ním  
spojených v Norimberku by byla pro začátek více než žádoucí.

A co logo?
Zatímco o webovou adresu pro správnou hračku jsme přišli, logo, 
které vytvořil Václav Kubát, u Úřadu průmyslového vlastnictví za-
tím do listopadu 2025 chráněné máme. Problémem je ale jeho 
propagace a užívání. Není to závaznou podmínkou pro oceněné, 
ale alespoň na webových stránkách to většinou uvádějí. Ne však na 
obalech, kde v současných převažujících děti atakujících barvách 
naše zelené logo doslova září. Pro informaci spotřebitelů, kteří by 
mohli požadovat takto označené výrobky a vytvořit tím i tlak na 
prodejce, se zatím nepodařilo udělat téměř nic (časopisy, televize, 
reklamy). Zorganizovat účinnou kampaň, jak bylo naznačeno výše, 
je více než žádoucí.

Problém dovozci a distributoři 
kontra výrobci
Pokud jde o posuzování, nejde o zásadní problém. Jak jsem uvedl 
již v úvodu, je lhostejné, odkud výrobek pochází, nebo z jakého je 
materiálu, a posuzován být může, pokud je na našem trhu a před-
kladatel má o jeho ohodnocení zájem. O propagaci se pak dovozce 
nebo prodejce postará sám. Posláním Sdružení pro hračku a hru je 
ale i péče o vlastní členy. To by se mělo projevit zejména v propa-
gaci výrobků na výstavách, veletrzích a dalších akcích. Při nich by 

ze Správných hraček měly být preferovány ty, které reprezentují 
hračkářskou produkci domácího původu.

Problém dovozci, distributoři a výrobci  
kontra tvůrci (designéři)
Tvůrci hraček zůstávali dlouho v anonymitě. Od 26. ročníku Správ- 
né hračky (2011) však byl v  přihlášce zaveden nepovinný údaj  
o designérovi a v  následujícím desetiletí se nám tak podařilo 
získat informace o řadě tvůrců. Jejich přínos je zatím oceňován 
anonymně jen v  rámci ocenění přihlašovatelů (firem). Stojí však  
za úvahu  i jejich samostatné oceňování, případně i oceňování  
konstruktérů a dalších osob, které se o kvalitní výrobek podstat- 
nou měrou zasloužily. I o tom by nové vedení našeho sdružení 
mělo uvažovat. 

Relativně dlouhá nepřerušená řada  
zavazuje
Způsob posuzování jsme shledali bezproblémovým, o všem dal- 
ším, co je se Správnou hračkou spojeno, je po téměř třicetiletých 
zkušenostech vhodné diskutovat. Pokusil jsem se některé problé- 
my popsat a v  některých případech i naznačit možné řešení. 
Věřme, že do konce letošního roku, kdy bude vyhlášen jubilejní  
30. ročník Správné hračky, se některé z nich podaří vyřešit.

Ale letos ještě „po starém“ – uzávěrka přihlášek je 2. září 2022, 
propozice a přihlášku najdete na webových stránkách:
sdruzenihracky.cz/spravna-hracka

TEXT a FOTO Oskar Brůža



Kontakt

Nabídka vybavení pro interiéry firemních  
a mateřských školek, jeslí a dětských  

oddělení v nemocnicích.

dřevěné dekorace•  - borovice (povrchová  
úprava ekologická mořidla, krycí barvy)

atypické prvky•  - svítidla, věšáky, nástěnky,  
písmena, informační systém, nápisy, hry atd.

grafické dekorace•  - barevná plastová samolepka
skříňkový, stolový, sedací a kancelářský • 
nábytek (borovice nebo barevné lamino)
stěny•  - antibakteriální malířský nátěr Dulux

podlahy•  - 100% přírodní krytina Marmoleum  
nebo Tarkett

Kristina Kolářová Dis.

Tel.: +420 724 076 979
kolarovakristina@seznam.cz
www.arch.cz/vpk
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Asi 80 % dětí si hraje pouze s 20 nebo 
ještě méně hračkami
Nový průzkum, který realizovala společnost Premium Joy, se 
snažil objasnit, kolik hraček by mělo mít dítě k dispozici. Výsledky 
ukázaly, že asi 80 % dětí v USA si ze všech hraček, které doma 
mají, hraje jen s 20 nebo méně z nich. Téměř dvě třetiny rodi- 
čů (61 %) si myslí, že jejich dítě má doma příliš mnoho hraček.  
Průzkumu se zúčastnilo 1000 rodičů s dětmi ve věku 3–12 let. 

"Kolik hraček by mělo mé dítě mít? Kolik by jich mělo každý rok 
dostat? A kdy bychom mu je měli přestat kupovat?" To jsou otázky, 
které si logicky klade většina rodičů. A jak se zdá, děti nepotřebu-
jí zdaleka tolik hraček, kolik si myslíme. Téměř 60 % amerických  
dětí si hraje maximálně s 10 hračkami, zatímco pětina s 11–20 
hračkami. A pouze dvě z 10 dětí vyžadují více než 20 hraček.

Více než dvě třetiny rodičů v USA kupují pro své dítě 3–14 hra- 
ček ročně. Pouze jeden z 10 rodičů jich koupí více než 24 za rok.   
V průměru tedy rodiče svému dítěti pořídí asi 10 hraček ročně.

Tazatelé chtěli znát i roční výdaje rodičů za hračky pro jedno 
dítě. Téměř tři čtvrtiny jich za dětské hračky ročně utratí maximál-
ně 500 dolarů (nebo méně). V průměru činí v USA roční výdaje za 
hračky pro jedno dítě asi 329 dolarů.

Téměř 60 % amerických rodičů se domnívá, že děti ve věku  
10–15 let již nepotřebují hračky. Zajímavé je, že asi 10 % rodičů 
odpovědělo, že pro hraní s hračkami neexistuje horní věková 
hranice. Podle amerických rodičů je průměrný věk, kdy děti již 
nepotřebují hračky, přibližně 13 let.

Nejoblíbenější hračkou jsou podle průzkumu Premium Joy 
panenky (13,7 %), následují videohry (11 %), autíčka (10,4 %),  
akční figurky (8,2 %) a Lego (6,8 %). Jinými slovy, těchto pět  
hraček patří mezi nejoblíbenější u asi poloviny amerických dětí.
� www.premiumjoy.com

Prodej licencovaných hraček s motivem 
Spider-Mana se oproti roku 2020 
zvýšil o 39 %
Podle NPD Group byl Spider-Man loni v USA nejúspěšnější li-
cencí ze všech superhrdinů, přičemž celkové spotřebitelské 
výdaje za licencované produkty se Spider-Manem napříč odvět-
vími, která NPD sleduje, vzrostly oproti roku 2020 o 43 %.

Prodej licencovaných produktů se Spider-Manem byl z vel- 
ké části ovlivněn očekáváním prosincového uvedení filmu 
Spider-Man: No Way Home a zaznamenal silný prodejní výkon 
v různých odvětvích včetně hraček, videoher, oblečení, mód-
ních doplňků, jízdních kol, zábavy a knih.

Prodej licencovaných hraček s motivem Spider-Mana se 
oproti roku 2020 zvýšil o 39 %, což se nejvíc týká kategorie 
stavebnic a akčních figurek, zatímco tržby za produkty pro 
mládež v kategoriích jako nábytek a cestování vzrostly o 61 %.

Prodej oblečení se Spider-Manem se oproti roku 2020 zvýšil  
o 139 %. Nárůst zaznamenal také prodej batohů, Spider-Man byl 
během školní sezony u dětských batohů šestou nejprodávanější 
licencí, ale díky prodejům v posledním čtvrtletí skončil dokonce 
na druhém místě. V roce 2021 se stal nejprodávanější licencí pro 
dětská kola a cyklistické přilby.

„Spider-Man je názorným příkladem, jak filmový a zábavní ob-
sah ovlivňuje prodej v oděvním průmyslu a mnoha dalších odvět-
vích,“ řekla Kristen Classi-Zummo, analytička z NPD. „Spotřebitelé 
využívají více produktů a platforem než kdykoli předtím, aby se 
mohli propojit se svými oblíbenými licencemi. Objevení synergie 
a pochopení tohoto dominového efektu by mělo být pro malo- 
obchodníky a poskytovatele licencí nejvyšší prioritou.“
� www.npd.com
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Evropský projekt Counterrisk
Sdružení pro hračku a hru spolupracuje s evropskými partnery na 
novém projektu, který má za cíl upozornit na nebezpečí hrozící  
u nákupu padělků výrobků určených dětem. Dalším cílem 
projektu je pomoci výrobcům a designérům s ochranou jejich 
autorských práv.

Pomocí internetového otevřeného kurzu se spotřebitelé 
naučí, jak čelit rizikům padělků hraček a dalších výrobků pro 
děti, a výrobci a designéři, jak zajistit ochranu svého copy- 
rightu. Projekt bude dokončen v březnu 2023. Více informací 
najdete na stránkách www.counterrisk.eu, kde se můžete také 
předběžně zapojit. Sdružení pro hračku a hru uvítá všechna 
upozornění na padělky výrobků, se kterými jste se dosud  
setkali. Partnery projektu jsou: AIJU – španělské technologické  
centrum, CEIPI – francouzské centrum ochrany duševního vlast- 
nictví při univerzitě Štrasburk, LUCENTIA LAB – španělská techno-
logická společnost zabývající se ochranou duševního vlastnictví, 
APSI – portugalské sdružení ochrany dětí a Sdružení pro hračku 
a hru.
� www.counterrisk.eu |  www.sdruzenihracky.cz

Podíl e-commerce na českém maloobchodě 
se v roce 2021 zvýšil na 17 %
O tom, že význam české e-commerce je stále větší, se v uply-
nulých dvou letech přesvědčil prakticky každý. Nakupování na 
internetu je dnes běžnou součástí našich životů, a to prakticky 
ve všech kategoriích zboží, které lze na trhu najít. Plynule ros-
toucí důležitost internetového prodeje potvrzují také data 
Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Z těch vyplývá,  
že podíl e-commerce na celém českém maloobchodu dosáhl  
v roce 2021 již 17 %!

On-line retail dosáhl vloni 223 miliard korun obratů (dle Heu-
reka.cz a APEK), což znamenalo opět rekordní výsledky prodejů. 
„Podíl e-commerce na maloobchodu ČR roste každým rokem. 
V roce 2021 se prodej zboží po internetu vyšplhal již na 17 % 
z celku. To znamená navýšení o jeden procentní bod oproti 
roku 2020. Tempo, jakým význam elektronického prodeje roste, 
ale získáme při větším pohledu do minulosti. Například v roce 
2005 byl totiž podíl on-line prodeje na českém maloobcho-
du jen 1,6 %,“ komentuje výsledky výkonný ředitel APEK Jan 
Vetyška.

Důležitost e-shopů ale neplyne jen z dat za prodané zboží. 
„Přímá zaměstnanost v internetových obchodech přesahuje 
85 tisíc zaměstnanců. Připočítáme-li také navázané služby  
v čele s logistikou, zjistíme, že e-commerce zajišťuje v ČR práci 
více než 120 tisícům lidí,“ říká Jan Vetyška. To je pro představu 
asi o 20 tisíc zaměstnanců více, než jich pracuje v potravinářské 
výrobě. Prodej po internetu tak hraje stále významnější celo-
společenskou roli. Navíc je zřejmé, že i nadále bude docházet 
k prolínání elektronických a klasických obchodů. „Stále méně 
dává smysl mluvit o on-line a off-line obchodech. Vidíme, že 
trend směřuje ke splynutí obou těchto prodejních kanálů.“

Je zcela jasné, že e-commerce v ČR i celé Evropě bude na-
dále zvyšovat svůj význam a podíl na prodaném zboží. Jaký je 
tedy výhled do dalších let? „Podle našich odhadů by v roce 2030 
mohl on-line prodej tvořit až čtvtinu celého českého maloob-
chodu. Dlouhodobě stoupající zájem o internetové nakupování 
ve všech kategoriích zboží a větší důraz tradičních kamenných 
obchodů na zapojení se do e-commerce tomu jednoznačně 
nasvědčují,“ uzavírá pohledem do budoucnosti Jan Vetyška. 
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SMĚR, výrobní družstvo tradiční český výrobce hraček a
plastikových modelů již od roku 1952

www.smer.cz
prodej@smer.cz
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LEGO Group dosahuje silného růstu 
a investuje do nových projektů
LEGO Group oznámila, že za rok 2021 vzrostly tržby společnosti  
na rekordních 55,3 miliardy DKK (téměř 190 mld. Kč). To je ve 
srovnání s rokem 2020 nárůst o 27 %. Spotřebitelský prodej se 
ve stejném období zvýšil o 22 % a celkový provozní zisk vzrostl 
o 32 % na 17 miliard DKK (cca 59 mld. Kč). Finanční výsledky pak 
ovlivnily zvýšení podílů společnosti na globálních i lokálních 
trzích a umožnily urychlení strategických investic. Z pozice nefi- 
nančních výsledků dosáhla rekordně vysoké úrovně jak spoko-
jenost spotřebitelů, tak i angažovanost zaměstnanců.

Dvouciferný růst ve všech tržních skupinách je přičítán sil-
né schopnosti realizace a také největšímu a nejrozmanitějšímu 
portfoliu produktů. Mezi nejprodávanější motivy patřily LEGO® 
City, LEGO® Technic, LEGO® Creator Expert, LEGO® Harry Potter™ 
and LEGO® Star Wars™. V roce 2021 získalo produktové portfolio 
skupiny rovněž sedm ocenění „Hračka roku“ od The Toy Asso- 
ciation, která vybírá nejlepší uváděné produkty roku.

Za úspěchem LEGO Group stojí nejen silné portfolio produk-
tů, ale paradoxně také pandemie koronaviru, která děti i jejich 
rodiče v karanténě vedla k nebývale velkému zájmu o tuto už tak 
velmi oblíbenou stavebnici.

V uplynulých třech letech provedla společnost rozsáhlé stra-
tegické investice. V roce 2021 byl rovněž představen nový formát 
prodejen, který se bude fakticky implementovat v průběhu roku 
2022 a návštěvníkům by měl nabídnout ještě více nezapome-
nutelných zážitků ze hry. Během roku bylo otevřeno 165 nových 
prodejen. Po celém světě má LEGO Group aktuálně 832 obchodů. 
Plánuje rovněž rozšířit síť továren v regionu Asie a Tichomoří. 
Konkrétně ve Vietnamu by měl v roce 2022 vyrůst vůbec první 
CO2 neutrální provoz společnosti. 
� www.lego.com

Veletrh Toys Milano 
Po dvou letech, kdy veletrh Toys Milano probíhal pouze on-line, 
je tady konečně návrat do přítomnosti a můžeme se těšit na 
pátý ročník hlavní italské B2B akce zaměřené na trh hraček,  
sezonních a párty doplňků. Součástí akce je oblast BAY-B  
věnovaná produktům pro bezpečnost a pohodlí kojenců a ba- 
tolat (od postýlek po kočárky). Veletrh, který pořádá Salone  
Internazionale del Giocattolo ve spolupráci se sdružením  
Assogiocattoli,  se bude konat v Miláně 8. a 9. května v pavilonu 
fieramilanocity MiCo Sud. 

Pořadatelé informovali, že výstavní prostor je vyprodán. 
Více než 130 firem představí celkem 350 značek na přibližně  
8000 m2 plochy. „Konečně jsme zpět v přítomnosti!” říká Gian- 
franco Ranieri, prezident Salone Internazionale del Giocattolo.  
„Přestože digitální platforma Toys Milano PLUS, která v po- 
sledních dvou letech získala oficiální status mezinárodní akce, 
měla velký úspěch, aktuální vyprodání potvrzuje velkou touhu 
se znovu setkat a moci na vlastní oči vidět všechny novinky 
ještě před jejich uvedením na trh.” 

Kromě klasických obchodních schůzek jsou naplánovány 
workshopy ve spolupráci např. se společností NPD Group či 
Sfera. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost porozumět  
směřování trhu a pro svůj byznys využít nejnovější tržní data 
a analýzy současných a budoucích trendů. Součástí programu  
bude také slavnostní udílení cen Toys Awards pořádané 
odborným časopisem Edizioni Turbo „TG TuttoGiocattoli“. 

Assogiocattoli představí program kampaně „Gioco per Sem-
pre“ na rok 2022. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit osobně, 
bude i letos od 17. do 31. května aktivní digitální platforma 
Toysmilano.plus, plná speciálního obsahu, videí, prezentací, 
rozhovorů a postřehů všeho druhu.
� www.toysmilano.com



Back to 
Business!

Toys Milano,
setkání věnované profesionálům ze světa hraček, papírnictví, karnevalu a párty.
Tento veletrh je jedinečnou událostí na italské scéně.
Dva intenzivní obchodní dny navržené tak, aby splnily jeden cíl: propojit vystavující
společnosti a nákupčí v dynamickém a inovativním kontextu.
A nejen to, v Toys Milano najdete také Bay-B, oblast věnovanou produktům pro
rané dětství a bezpečnost dětí.
Těšíme se na vás, příležitostí zde naleznete mnoho!

MiCo – �eramilanocity
Fifth Edition
8-9 May 2022
toysmilano.com



Authentica s.r.o., člen skupiny Authentica Group a.s., nabízí 
celou řadu služeb šitých na míru svým klientům. Díky na-
šim mnohaletým zkušenostem navrhujeme a realizujeme
retailové jednotky, windw design, nejrůznější pop up sto-
res nebo výdejní místa pro e-shopy. Díky našim kreativním 
týmům dokážeme správně formulovat a komunikovat my-
šlenku našich klientů, abychom co nejlépe podpořili zážitek 
z nákupu jejich zákazníků.

Zabýváme se vývojem designu a výrobou re-
klamních nosičů (POS), stojanů i jejich instalací. 
Dokážeme vyvinout a vyrobit adventní kalendáře
i nejrůznější obaly, a to od těch dárkových a de-
signových až po ty expediční, které budou vždy 
komunikovat brandem zákazníka.

Navrhneme a vyrobíme pro vás originální
vybavení prodejen a nábytek na míru, který 
koresponduje s vaším brandem. Stojany vy-
bavené LED světelnými systémy nebo se za-
budovanými TV, nic z toho s námi není pro-
blém! Náš klient se nemusí o nic dalšího starat, 
o všechno se postaráme my.

Lámete si hlavu s obalovým nebo 
POS designem? Potřebujete vy-
bavit vaši prodejnu nábytkem na 
míru? Dejte nám o sobě vědět na 
authentica@authentica.cz a my 
pro vás připravíme nepřehlédnu-
telné řešení!

Další informace 
o nás se dozvíte 
na authentica.cz

Vybavení prodejen a originální 
design výloh

Ekologické výrobky z papíru 
a kartonu





Robustní plast • Nosnost 50 kg • Německá výroba

Odrážedla  
BIG BOBBY CAR 

přináší dětem radost již 50 let

na zahradě
ZÁBAVA 

www.simbatoys.cz

www.mpktoys.cz


