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vých produktů Little Tikes,“ říká Marcela Zůčko-
vá, country manager pro Česko a Slovensko 
společnosti Zapf Creation. Dodává ale, že pro 
hračkářský trh platí, že největší část obratu se 
tvoří v poslední čtvrtině roku, ta bude zásadní.

Pro společnost Wormelen Group (hračkářské 
řetězce Bambule, Sparkys a HM Studio) byl loň-
ský rok úspěšný. Oproti tomu předchozímu fir-
ma zaznamenala 10% růst. Ten letošní výrazně 
narušila pandemie covid-19 a propad se pravdě-
podobně dohnat do konce roku nepodaří. „Ka-
menné prodejny tvoří 90 procent celkového 
obratu a dvouměsíční výpadek prodejen je velmi 
výrazný,“ vysvětluje Jana Krčková. Dodává, že 
aktuální situace nenasvědčuje tomu, že by se 
zákazníci do kamenných prodejen hromadně 
vrátili. Jde hlavně o velká obchodní centra i cen-
tra měst, kde chybějí zejména zahraniční turisté. 
„I když se on-line během opatření proti pande-
mii znásobil, určitě nejsme ve fázi, že by mohl 
nahradit prodeje v kamenných prodejnách,“ říká 
Jana Krčková.

Zabodoval Igráček 
s rouškou

Během uzavření obchodů museli výrobci velmi 
rychle reagovat. „Zavření kamenných prodejen 
z hodiny na hodinu mělo velký vliv na výpadek 
tržeb, hlavně v prvních dnech, a postupně stou-
pající on-line prodej srovnával výpadek pouze 
částečně,“ informuje Miroslav Kotík, jednatel 
společnosti Efko – karton. Firma se obratem pus-
tila do výroby speciální edice Igráčka s rouškou, 
která mnohonásobně předčila optimistické oče-
kávání a pomohla celkový výpadek tržeb vý-
znamně snížit. „O tyto Igráčky byl takový  zájem, 

„Roste 
zájem 

o rodinné 
hry a aktivní 

hračky.“

Již několik let děti postupně nahrazují 
běžné hračky mobilem nebo tabletem. 
Vedle toho si ale rodiče uvědomují, že 
je třeba hledat proti tomuto neduhu 
zajímavé alternativy. To se odráží ve 
stoupajícím zájmu o rodinné hry a aktiv-
ní hračky.

Miroslav Kotík,
jednatel, Efko – karton

„Jde o stále 
užší cílovou 

skupinu.“

 Stále více výrobců se snaží cílit na nižší 
věk dítěte, jelikož později hračku částeč-
ně nahrazují smartphony. Pár výrobců 
zkouší opačnou cestu a cílí hračkami na 
dospělé, ať už jsou to deskové hry, sbě-
ratelské figurky nebo třeba stavebnice. 
V posledních několika měsících prodeje 
částečně ovlivnily externí faktory, jako 
jsou počasí a „nucené“ trávení dovo-
lených v ČR. Oproti loňskému roku je 
chladnější počasí, což nesvědčí pro-
dejům nafukovacích hraček do vody. 
Naopak se dařilo velmi dobře pískoviš-
tím, prolézačkám a všeobecně hračkám, 
které zabaví děti na zahradě.

Martin Hadraba, 
business unit manager 
pro segment hraček, Alza.cz

Novinky v kategorii 
hraček najdete
na www.zboziaprodej.cz 
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Také společnost Teddies zaznamenala během 
uzavření obchodů prudké navýšení obratu. 
„Část zaměstnanců byla doma na ošetřovném, 
takže jsme paradoxně spíš nestíhali vyřizovat 
zakázky. Po otevření prodejen jsme pro naše 
obchodní partnery připravili varianty obchodo-
vání, které jim pomohou překonat dobu, kdy 
nemohli prodávat,“ říká provozní a marketingo-
vá ředitelka Olga Slavíčková. Podobnou situaci 
zažili také ve společnosti Beneš a Lát. „Pande-
mie nás paradoxně zasáhla v pozitivním slova 
smyslu, poptávka po produktech rostla. Pokles-
ly prodeje v kamenných prodejnách, ale tento 
výpadek pokryl a významně překonal odbyt 
v on-line prostředí,“ říká finanční ředitel Jan Lát.

Síť pomohla, 
ale kámen nenahradí

„On-line prodej zásadně ovlivnil prodejce, kdo 
jej neměl, je ve velkých potížích,“ přibližuje rea-
litu na trhu Štěpánka Zoubková z oddělení pro-
deje a marketingu společnosti Piatnik Praha. 
Zákazníci podle ní během krize hodně nakupo-
vali edukační a didaktické hračky, kterými se 
snažili částečně řešit výpadek školní docházky. 
Hledali také solitérní hry, puzzle a velký růst za-
znamenaly i klasické hrací karty. „Zákazníci ale 
více přemýšlejí, za co své peníze utratí. Raději 
koupí deskovou hru, kde se budou smát opako-
vaně, spíš než vydat jednorázově velkou částku 
třeba na robota, který za týden bude ležet 
v koutě, protože děti to samotné nebaví. Všich-
ni doufáme, že se nám částečně povede dohnat 
výpadek po krizi covid-19 během vánoční sezo-
ny,“ dodává Štěpánka Zoubková.

Je zřejmé, že e-commerce byl během pandemie 
alespoň malou záchranou pro všechny. „Zazna-
menali jsme například nárůst prodeje outdooro-
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CS #3

O
bdobí pandemie znamenalo 
pro kategorii hraček výrazný 
on-line boom. Podle Jana 
Vetyšky, výkonného ředitele 
Asociace pro elektronickou 

komerci (APEK), zaznamenala většina jejích čle-
nů prodávajících hračky v období dubna a května 
meziroční růst. „A to podle podkategorií od dva-
ceti do více než sta procent,“ uvádí Jan Vetyška. 
Celkově tak předpokládá, že se meziročně prode-
je zvýšily o 40 % v dubnu a přibližně o 25–30 % 
v květnu. „Je potřeba zmínit, že ve výsledcích se 
projevují u konkrétních e-shopů podkategorie 
nabízeného zboží či velikost obchodů,“ doplňuje 
Jan Vetyška. V uplynulých letech byl podle něj 
zájem o nákup hraček ustálený: „Z našich prů-
zkumů vyplývá, že alespoň jednou za rok zboží 
z této kategorie objednalo přibližně 30 procent 
nakupujících na internetu. Meziroční růst obratů 
tak podle dostupných informací v podstatě kopí-
ruje růst české e-commerce, který byl v uplynu-
lém roce více než 15 procent.“

Zdroj: APEK, 2020 Zdroj: Nielsen, Vánoce 2019

U HRAČEK 
ROZHODNOU 
VÁNOCE

Trh s hračkami se dynamicky mění a do klasických 
her a hraček stále více a v různých podobách vstupují 

technologie. I přes možné lamentování nad tím, kam ten 
svět spěje, ale není cestou zákaz technologií. Dnešní 
generace dětí s nimi přirozeně vyrůstá a cílem pro 
výrobce je najít co nejvhodnější propojení fyzického 
světa s tím digitálním. Oba budou mít i do budoucna 
u dětí své místo.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

40 % 250 %
činil průměrný růst meziročního 
obratu u většiny on-line prodejců 
hraček (členů APEK) v závislosti 
na jednotlivých podkategoriích 
v dubnu letošního roku. V květnu 
to bylo zhruba 25–30 %.

dosáhl nárůst průměrné týdenní 
tržby za hračky během Vánoc 
oproti zbytku roku.

Příležitost pro 
partnerský prodej

Přesun zákazníků do on-line jako jasný trend vní-
má Martin Hadraba, business unit manager pro 
segment hraček společnosti Alza.cz: „Pomohl 
tomu covid, ale o jak velký přesun se jedná, bu-
deme moci přesněji říci až s odstupem času. Lze 
očekávat, že k určitému přesunu dojde trvale.“ 
Největší nárůsty prodejů měla Alza.cz se zavře-
ním kamenných prodejen v polovině března, 
hned první týden prodej hraček stoupl o více než 
250 %. „Růst vygradoval v dubnu, kdy jsme za-
znamenali růst o více než 300 procent. Nejvíce se 
prodávaly puzzle a společenské hry, velmi dobře 
si vedly i stavebnice Lego,“ přibližuje netradiční 
situaci Martin Hadraba. Firma vidí do budoucna 
příležitost v tzv. dropshipmentu. „To je obchodní 
model založený na partnerském prodeji, kdy mů-
žeme zákazníkům jednoduše nabídnout zboží 
třetí strany,“ vysvětluje Martin Hadraba.



47

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

vých produktů Little Tikes,“ říká Marcela Zůčko-
vá, country manager pro Česko a Slovensko 
společnosti Zapf Creation. Dodává ale, že pro 
hračkářský trh platí, že největší část obratu se 
tvoří v poslední čtvrtině roku, ta bude zásadní.

Pro společnost Wormelen Group (hračkářské 
řetězce Bambule, Sparkys a HM Studio) byl loň-
ský rok úspěšný. Oproti tomu předchozímu fir-
ma zaznamenala 10% růst. Ten letošní výrazně 
narušila pandemie covid-19 a propad se pravdě-
podobně dohnat do konce roku nepodaří. „Ka-
menné prodejny tvoří 90 procent celkového 
obratu a dvouměsíční výpadek prodejen je velmi 
výrazný,“ vysvětluje Jana Krčková. Dodává, že 
aktuální situace nenasvědčuje tomu, že by se 
zákazníci do kamenných prodejen hromadně 
vrátili. Jde hlavně o velká obchodní centra i cen-
tra měst, kde chybějí zejména zahraniční turisté. 
„I když se on-line během opatření proti pande-
mii znásobil, určitě nejsme ve fázi, že by mohl 
nahradit prodeje v kamenných prodejnách,“ říká 
Jana Krčková.

Zabodoval Igráček 
s rouškou

Během uzavření obchodů museli výrobci velmi 
rychle reagovat. „Zavření kamenných prodejen 
z hodiny na hodinu mělo velký vliv na výpadek 
tržeb, hlavně v prvních dnech, a postupně stou-
pající on-line prodej srovnával výpadek pouze 
částečně,“ informuje Miroslav Kotík, jednatel 
společnosti Efko – karton. Firma se obratem pus-
tila do výroby speciální edice Igráčka s rouškou, 
která mnohonásobně předčila optimistické oče-
kávání a pomohla celkový výpadek tržeb vý-
znamně snížit. „O tyto Igráčky byl takový  zájem, 

„Roste 
zájem 

o rodinné 
hry a aktivní 

hračky.“

Již několik let děti postupně nahrazují 
běžné hračky mobilem nebo tabletem. 
Vedle toho si ale rodiče uvědomují, že 
je třeba hledat proti tomuto neduhu 
zajímavé alternativy. To se odráží ve 
stoupajícím zájmu o rodinné hry a aktiv-
ní hračky.

Miroslav Kotík,
jednatel, Efko – karton

„Jde o stále 
užší cílovou 

skupinu.“

 Stále více výrobců se snaží cílit na nižší 
věk dítěte, jelikož později hračku částeč-
ně nahrazují smartphony. Pár výrobců 
zkouší opačnou cestu a cílí hračkami na 
dospělé, ať už jsou to deskové hry, sbě-
ratelské figurky nebo třeba stavebnice. 
V posledních několika měsících prodeje 
částečně ovlivnily externí faktory, jako 
jsou počasí a „nucené“ trávení dovo-
lených v ČR. Oproti loňskému roku je 
chladnější počasí, což nesvědčí pro-
dejům nafukovacích hraček do vody. 
Naopak se dařilo velmi dobře pískoviš-
tím, prolézačkám a všeobecně hračkám, 
které zabaví děti na zahradě.

Martin Hadraba, 
business unit manager 
pro segment hraček, Alza.cz

Novinky v kategorii 
hraček najdete
na www.zboziaprodej.cz 
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Také společnost Teddies zaznamenala během 
uzavření obchodů prudké navýšení obratu. 
„Část zaměstnanců byla doma na ošetřovném, 
takže jsme paradoxně spíš nestíhali vyřizovat 
zakázky. Po otevření prodejen jsme pro naše 
obchodní partnery připravili varianty obchodo-
vání, které jim pomohou překonat dobu, kdy 
nemohli prodávat,“ říká provozní a marketingo-
vá ředitelka Olga Slavíčková. Podobnou situaci 
zažili také ve společnosti Beneš a Lát. „Pande-
mie nás paradoxně zasáhla v pozitivním slova 
smyslu, poptávka po produktech rostla. Pokles-
ly prodeje v kamenných prodejnách, ale tento 
výpadek pokryl a významně překonal odbyt 
v on-line prostředí,“ říká finanční ředitel Jan Lát.

Síť pomohla, 
ale kámen nenahradí

„On-line prodej zásadně ovlivnil prodejce, kdo 
jej neměl, je ve velkých potížích,“ přibližuje rea-
litu na trhu Štěpánka Zoubková z oddělení pro-
deje a marketingu společnosti Piatnik Praha. 
Zákazníci podle ní během krize hodně nakupo-
vali edukační a didaktické hračky, kterými se 
snažili částečně řešit výpadek školní docházky. 
Hledali také solitérní hry, puzzle a velký růst za-
znamenaly i klasické hrací karty. „Zákazníci ale 
více přemýšlejí, za co své peníze utratí. Raději 
koupí deskovou hru, kde se budou smát opako-
vaně, spíš než vydat jednorázově velkou částku 
třeba na robota, který za týden bude ležet 
v koutě, protože děti to samotné nebaví. Všich-
ni doufáme, že se nám částečně povede dohnat 
výpadek po krizi covid-19 během vánoční sezo-
ny,“ dodává Štěpánka Zoubková.

Je zřejmé, že e-commerce byl během pandemie 
alespoň malou záchranou pro všechny. „Zazna-
menali jsme například nárůst prodeje outdooro-
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že jsme určitou dobu nebyli schopni uspokojovat 
poptávku,“ popisuje Miroslav Kotík.

Podle Štěpánky Zoubkové je důležitou promě-
nou na trhu změna postoje nakupujících. 
„V současnosti je stále více zákazníků, kteří si 
hlídají kvalitu hraček a her, jejich původ, mate-
riál i provedení, také služby zákazníkům a dobrý 
servis, který jim prodejce nabídne. Jsou to zá-
kazníci, kteří se vracejí, i když vědí, že třeba za-
platí trochu vyšší cenu, ale mají jistotu, že jsou 
hračky kvalitní s dobrým servisem prodejce,“ 

Baterie s dlouhou
životností do hraček

Úsměv plný 
energie!

inzerce

CS #1: SNÍDANĚ
CS #2:  SORTIMENT 

PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4:  PŘÍPRAVKY 

NA MYTÍ NÁDOBÍ

vysvětluje. Takové zákazníky nazývá „aktivními 
rodiči“, kteří neodkládají dítě k televizi nebo 
tabletu a chtějí trávit čas společně a aktivně. 
„Záleží jim na tom, aby měla hra nějakou přida-
nou hodnotu, aby děti něco učila, nutila je pře-
mýšlet, naučit se prohrávat, kombinovat, snažit 
se najít řešení. Ale to nejdůležitější je, že to není 
jen hra, je to společný zážitek,“ přibližuje Ště-
pánka Zoubková a odkazuje na klasiku, která se 
neomrzí, třeba karetní hru Prší nebo Člověče, 
nezlob se.

„Roli hraje kvalita a přidaná hodnota.“

Maminky chtějí hračky, se kterými si děti nejen hrají, ale také se díky nim 
rozvíjejí a učí. Při nákupu hračky tedy sledují její přidanou hodnotu. Zájem 
postupně roste i o hračky vyrobené v České republice i hračky v eko a bio 
kvalitě. Na druhou stranu jsou hračky, které se nemění a budou populární, 
nehledě na techniku. Panenka nebo plastová pistolka jsou stále v kurzu.

Olga Slavíčková, provozní a marketingová ředitelka, Teddies

Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při návr-
hu a výrobě obalů hraček, aby bylo možné 
je snadno vytřídit a recyklovat:

Papírové obaly – krabičky
•  nepapírové složky obalu by měly být co 

nejjednodušeji oddělitelné; papír by ne-
měl být laminovaný plastovými ani kovo-
vými fóliemi

Plastové obaly – sáčky
•  nejčastěji polypropylen, polyetylen – dobře 

recyklovatelný jednodruhový materiál; 
obaly z více materiálů, pokud jsou dobře 
oddělitelné (problematické bývají velké 
samolepky na sáčcích)

Kombinované obaly – blistry
•  papír by neměl být laminovaný plastovými 

ani kovovými fóliemi; plastové „okénko“ 
by mělo být co nejlépe oddělitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, jak plastovou a papírovou 
složku oddělit a kam použitý obal odložit.



Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

Recyklovatelný 
obal


