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Vychází výroční katalog Nejlepší knihy dětem. Zorientujte se v nápaditých 
knižních počinech pro mladé i nejmenší čtenáře!  

Výroční katalog Nejlepší knihy dětem vychází koncem října již poosmé, a stejně jako v předchozích 
ročnících nabízí kurátorský výběr titulů, které se v posledním roce na českém knižním trhu v oblasti 
původní tvorby pro děti a mládež urodily. Uzavření knihkupectví v březnu a dubnu během 
celostátní karantény sice zastavilo vydávání knižních novinek, ale jen načas, a během podzimní 
sezóny se většina titulů se zpožděním na knižní pulty dostává. A i když jsou nyní knihkupectví opět 
uzavřena, knihy je stále možné objednat a nakupovat přes webové stránky nakladatelů nebo 

knižních distributorů.  

Autoři katalogu, kterými jsou Jana Čeňková, Pavel Mandys a Jitka 
Nešporová, se literaturou pro děti a mladé čtenáře zabývají pravidelně a se 
znalostí potřebného kontextu. Připravili tak praktický přehled, upozorňující 
na 36 titulů vydaných od října 2019 do září 2020, jenž by měl dětem, 
rodičům i pedagogům usnadnit výběr z aktuální nabídky v knihkupectvích. 
V profilu každé z vybraných knížek je vždy také uveden doporučený věk 
čtenáře.  

Vydání katalogu Nejlepší knihy dětem připravuje Komise pro dětskou knihu 
Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Česká sekce 
Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně se Svazem 

knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

Katalog vychází 2. listopadu v tištěné podobě, která bude k dostání zdarma v knihkupectvích, zájemci 
ho ale již v těchto dnech spolu i s předchozími ročníky najdou na internetové adrese 
www.nejlepsiknihydetem.cz. 

Za letošním vydáním stojí historička a kritička literatury a ilustrace pro mládež Jana Čeňková, působící 
na pražské Univerzitě Karlově, literární a filmový kritik a novinář Pavel Mandys a literární redaktorka, 
publicistka a překladatelka Jitka Nešporová, pro jejíž práci je kromě německy psané literatury 
těžištěm právě tvorba pro děti a mládež. 

„Čte se v době koronavirové pandemie (a uzavřených restaurací, kin, divadel či stadionů) častěji? 
Tráví lidé čas, který „získali“, protože nemohou cestovat, sportovat či slavit, u knih? Čtou děti více, 
když nemohou do školy? Nebo si všechen ten nečekaný prostor zabrala stále atraktivnější a  
lákavějšídigitální média a televize? Žádná čísla o změnách chování českých (ale ani zahraničních) 
čtenářů zatím nejsou k dispozici, lidé se zajímají především o statistiky nakažených. Nicméně v duchu 
rčení o tom, že každá krize je zároveň i šancí, buďme optimisty a doufejme, že knihy alespoň dočasně 
najdou více velkých i malých čtenářů, kteří zůstali doma,“ zamýšlí sejeden ze spoluautorů katalogu, 
Pavel Mandys. A dodává: „Domníváme se, že šestatřicet titulů v našem výběru je vzorek 
reprezentativní a pestrý, kvalitativně nijak nezaostávající za výběry předchozích let. Nacházejí se zde 
sbírky poezie, pohádky, příběhy dětí, fantasy i sci-fi, dobrodružné příběhy i encyklopedie a jiné naučné 
publikace. Přes všechna úskalí současné situace doma i ve světě je dobré hledět do budoucna s 
optimismem. Česká literatura produkuje zajímavé, nápadité a přitažlivé texty pro děti i dospívající. 
Doufejme, že si najdou nadšené čtenáře.“ 

I letošní vydání katalogu zahrnuje mimo jiné knihy laureátů výročních cen Zlatá stuha či díla soutěžící 
o pocty v příslušné kategorii cen Magnesia Litera za rok 2020.  

Další knihy i informace o katalogu Nejlepší knihy dětem najdete zde. Projekt je financován 
s laskavým přispěním Státního fondu kultury České republiky a Nadace M. Šaška.  

 

http://www.nejlepsiknihydetem.cz/
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Seznam titulů zařazených v katalogu Nejlepší knihy dětem 2019/ 2020 

 Petr Borkovec / VĚCI, KTERÉ ZTRÁCÍME (3+), ilustrace Petra Josefína Stibitzová, vydal 
Meander 

 Aneta Františka Holasová / MOTÝL, KTERÝ NEUMĚL LÉTAT (3+), ilustrace autorka, vydal 
Albatros 

 Jaroslav Kovanda / LILLY, LETÍ ROGALO! (4+), ilustrace Nikola Hoření, vydal Meander 
 Ivan Binar / SLONEČEK MALEJ VE SVĚTĚ ŠIRÉM (5+), ilustrace Eva Sýkorová-Pekárková, 

vydal Práh 
 Noemi Cupalová / ZVÍŘE, KTERÉ NENÍ VIDĚT (6+), ilustrace Marie Urbánková, vydala 

Běžíliška 
 David Dolenský / RUFUS ZÁLESÁK (6+), ilustroval autor, vydal Baobab 
 Jiří Dvořák / SLUNEČNICE ANEB RUKOVĚŤ MALÉHO ZAHRADNÍKA (6+), ilustrace Klára 

Zahrádková, vydal Baobab 
 Miloš Kratochvíl / PROČ NEHRAJE KING KONG PING-PONG? (6+), ilustrace Milan Starý, 

vydalTriton 
 Radek Malý / DLOUHÁ NOC MUZEJNÍ MYŠI (6+), ilustrace Filip Pošivač, vydalo Národní 

muzeum 
 Jan Nejedlý / HOROROVÁ ČÍTANKA (6+), ilustrace Jaromír Plachý, vydal Meander 
 Ester Stará / AŽ SE UCHO UTRHNE: 50 ILUSTROVANÝCH PŘÍSLOVÍ (6+), ilustrace Milan 

Starý, vydala Paseka 
 Vlasta Baránková / PÍRKO (7+), ilustrace autorka, vydal CPress 
 Petr Borkovec / KAŽDÁ VĚC MÁ NĚCO SPOLEČNÉHO SE ŠTĚSTÍM (7+), ilustrace Martin 

Krkošek, vydala Běžíliška 
 Monika Golasovská / BYLINKÁŘ: PŘÍRODNÍ KOUZLA NAŠÍ BABIČKY (7+), ilustrace Aneta 

Františka Holasová, vydal Labyrint 
 Milada Rezková / TO JE METRO, ČÉČE! (7+), ilustrace Jan Šrámek & Veronika Vlková, vydala 

Paseka 
 Tereza Pařízková / STELA A 16 HUSKYŮ (7+), ilustrace Ivona Knechtlová, vydala Pikola 
 Tereza Lukešová / TO JSEM Z TOHO JELEN: VYPRÁVĚNÍ O ČESKÉ PŘÍRODĚ A JEJÍCH LIDECH 

(8+), ilustrace autorka, vydala Pikola 
 Bohumíra Peychlová / LESNÍ SOUD (8+), ilustrace Petra Josefína Stibitzová, vydal Meander 
 Petra Štarková / PRAVIDLA SKUTEČNÝCH NINJŮ (8+), ilustrace Viktor Svoboda, vydal 

Albatros/ Pasparta 
 Hana Knopfová / HILDA A SOFIE (9+), ilustrace Tereza Ščerbová, vydal Albatros 
 Olga Stehlíková / KAŘUT A ŘABACH (9+), ilustrace Barbara Šalamounová, vydala Běžíliška 
 Marek Toman / NESKUTEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ FLORENTINA FLOWERSE, POCTIVÉHO 

PIRÁTA VE SLUŽBÁCH MADAM L. (9+), ilustrace Magdalena Rutová, vydal Baobab 
 Kateřina Blažková / TYMIÁN Z OXARY (10+), ilustrace Nanako Ishida, vydalo Argo 
 Hermína Franková / SLEČNA FLORENCE A PÁTRACÍ ČETA (10+), ilustrace Jiří Votruba, vydalo 

Simuraka 

 Ondřej Moravec / ZASTÁVKY. POVÍDAČKY ZE ZASTAVÁRNY SNŮ (10+), ilustrace Mariana 
Francová, vydal POP – PAP 

 Jan Sovák / EXPEDICE BADATELE VĚNCESLAVA BRÁBKA (10+), ilustrace autor, vydal Slovart 
 Bogdan Trojak / SAFÍROVÍ LEDŇÁČCI A GLUTAMAN (10+), ilustrace Jindřich Janíček, 

vydalBaobab 
 Dagmar Honsová & Martina Součková / PŘEDPOVÍDEJ POČASÍ (10+), ilustrace Marie 

Štumpfová, vydala Paseka 
 Petra Soukupová / KLUB DIVNÝCH DĚTÍ (10+), ilustrace Nikola Logosová, vydal Host 
 Václav Dvořák / JÁ, FINIS (12+), ilustrace Jakub Cenkl, vydal Václav Dvořák 
 Zdeněk Ležák — Štěpánka Jislová / MILADA HORÁKOVÁ (12+), vydalo Argo 
 Nikkarin / SUPER SPELLSWORD SÁGA: LEGENDA O NEKONEČNU (12+), vydal Labyrint 



 František Tichý / LABYRINT NEDOKONČENÝCH SETKÁNÍ (13+), ilustrace Stanislav Setinský, 
vydal Baobab 

 Barbora Müllerová / ATLAS OPRAVDOVSKÝCH PŘÍŠER. BESTIÁŘ EVOLUCE ŽIVOČICHŮ (14+), 
ilustrace autorka, vydal  Labyrin 

 Eva Dolejšová / PARKOURISTA (15+), ilustrace Michael Petrus, vydalo Yoli 
 Michal Černý / ŽIVOT ONLIFE. LEKCE Z INFORMAČNÍ VĚDY (15+), ilustrace Nikola Kalinová, 

vydala Masarykova univerzita 

 

   KONTAKTY 

 
Nejlepší knihy dětem 
Web: www.nejlepsiknihydetem.cz 
Facebook: www.facebook.com/NejlepsiKnihyDetem 
 
Svaz českých knihkupců a nakladatelů 
Mgr. Marcela Turečková, ředitelka, +420 604 200 597, tureckova@sckn.cz, www.sckn.cz 
Mediální servis: MgA.Vladana Brouková, +420 605 901 336,vladana.broukova@gmail.com  
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