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Pokud čtete tyto řádky, tak se vám do rukou dostal e-book, který vám pomůže 
s výběrem vhodné erotické hračky. Připravili ho pro vás redaktoři erotického 
magazínu Lascivni.cz, aby vám ulehčili výběr hraček. 

Podle čeho vybírat? Jak si vybrat správně? Které značky vám můžeme 
doporučit? Jsou dražší hračky skutečně kvalitnější, než ty levnější? Tak přesně 
tyto otázky se vám budeme snažit zodpovědět na následujících stránkách. 

Když si jdete koupit erotickou hračku, je dobré si předem udělat malý průzkum 
ohledně typů výrobků, jejich kvality a hlavně cen. Tipy na kvalitní kousky 
můžete získat i v naší rubrice Recenze erotických hraček. 

Kamenné obchody 

Další možností je zajít si do kamenného obchodu a nechat si poradit od 
prodavačky. Prodavačky v sexshopech by měly být vyškolené, mít znalosti o 
všech produktech a být schopné vám poradit s výběrem. 

Výhodou kamenných obchodů je i fakt, že ve většině prodejen mají pult s 
testery, kde si jednotlivé výrobky můžete osahat, zjistit jak se ovládají a 
vyzkoušet intenzitu vibrací. 

Každá hračka se vybírá trošku jinak, ale pro všechny platí jedno pravidlo: 
nevybírejte si parametry, vybírejte si hračku a podle toho co od ní očekáváte. 

Internet 

Je sice pěkné, že vám paní prodavačka nebo strýček internet prozradí rychlost 
otáček u vibrátoru, nebo jak se hračka vyrábí a co je to za materiál, ale co si s 
takovou informací máte počít. U internetu opět doporučuju zavítat na diskusní 
fóra, recenze a na videa s daným výrobkem (viz rubrika Recenze erotických 
pomůcek). 

V kamenném obchodě požádejte prodavačku, zda byste si mohli osahat tester 
nebo by vám mohla ukázat zboží na pultu. Přiložte si vibrátor na nos a zapněte 
vibrace. Jsou slabé a jen vás lechtají, nebo vám to rozostřilo vidění? Je tichý 
nebo nepříjemně hlučný? Dokážete si představit, jaké hrátky s tím lze dělat, 
nebo se radši porozhlédnete po něčem jiném? Je vám hračka příjemná na dotek, 
nebo se vám zdá příliš tvrdá? Co říkáte na materiál? Nechte se informovat o 
materiálu a péči o něj. 
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Typy materiálů 

V další části publikace si projdeme základní typy materiálů, které se nejčastěji 
používají při výrobě erotických hraček. Začneme u těch nejpoužívanějších 
(pryž, plast, gel, …) a dostaneme se postupně k špičkovým a sofistikovaným 
materiálům nové generace (silikon, keramika, sklo, …). 

Plast 

Tvrdý nepřizpůsobivý plasťák na omak připomínající panenku Bárbí. Dražší 
kousky mají „sametový“ jemný povrch, který je mnohem příjemnější než 
klasický plasťák. Tyto hračky jsou většinou určené pro začátečníky, nemají 
mnoho funkcí – patří mezi ně například tento vibrátor na klitoris z plastu se 
sametovým povrchem.  

Čištění: horkou vodou, mýdlovou vodou či lihovým přípravkem (například 
Erotic Toy Cleaner). 
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Stříkaný plast - VAROVÁNÍ 

Toto je jedna z věcí, na které bychom chtěli upozornit. Jedná se o hračky z pryže 
nastříkané barvou, aby vypadaly jako kovové. Na první pohled to poznat není, 
teprve až když si hračku osaháte.  

Mnohé e-shopy je nazývají jako zlaté, stříbrné, kovové, ale mnohdy se o 
kovové hračky nejedná – poznáte je často díky velmi nízké ceně v řádu stovek 
korun. Pravé kovové erotické pomůcky (vibrátory, dilda) například z nerezové 
oceli začínají v cenách mnohem výše. 

Na zadní straně krabice, většinou v angličtině je napsáno doporučení, že tyto 
hračky by neměly být zaváděny do těla. Jedná se o dráždicí hračky. Je tu totiž 
nebezpečí rizika, že se barva začne sloupávat.  

Pozor na to a nejen u různých vibrátorů a kolíků, ale především u venušiných 
kuliček a análních řetězů, kdy jsou pak kuličky spojené obyčejným provázkem a 
zajištěny uzlíkem.  

Tyto hračky vám rozhodně nedoporučujeme a měli byste před nimi varovat i 
své přátele – nejsou rozhodně vhodné pro erotické využití – ač to mnozí čeští 
prodejci tvrdí, jde jim totiž o velké zisky. 
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Gel/jelly 

Gel je nejjednodušší na údržbu i čištění. Existují různé varianty měkkosti a 
ohebnosti. Je to nejvíce využívaný materiál pro hračky, ale má poměrně mnoho 
nevýhod.  

Patří mezi ně barevná a tvarová nestálost, často mají nepříjemný gumový 
zápach, který nejde nijak odstranit. Dále mnohé netestované výrobky od 
neznámých značek mohou obsahovat nebezpečné ftaláty a další chemické 
příměsi, které se nemusí dobře snášet s lidskou pokožkou a sliznicí.  

Hračky z gelu (či materiálu jelly, který je technicky příbuzný gelu) najdete 
mnohdy v sekcích s dildy, vibrátory a podobnými erotickými pomůckami. 

Čištění: horkou vodou či lihovým přípravkem. 
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Lékařský silikon  

Je neuvěřitelné příjemný a měkký, skvělý i na masáže, nevyvolává žádné alergie 
a je šetrná i k citlivým ženám. Ale lze jej čistit jen bezalkoholovou dezinfekcí.  

Silikon je pravděpodobně nejlepším materiálem vhodným pro výrobu erotických 
pomůcek. Výhod tohoto materiálu využívají výrobci z celého světa – Fun 
Factory, Tenga, We-Vibe a desítky dalších.  

Proč byste měli na sobě šetřit, když si můžete koupit to nejlepší, co seženete na 
trhu? Silikonu pravděpodobně můžete vytknout jen jediné – pro lubrikaci musíte 
používat jen lubrikanty na vodní bázi.  

Ty jsou však cenově dostupnější a nabízí je velká řada výrobců, takže jejich 
dostání není problematické. Silikon vám můžeme bez jakékoliv výčitky na 
svědomí doporučit. 

Čištění: hračky je možné krátce vyvařit ve vroucí vodě, případně očistit 
nelihovým přípravkem. 
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ABS plast 

Má jednu obrovskou výhodu - je naprosto snášenlivý pro lidské tělo. Takže si jej 
mohou pořídit i jedinci silně trpící alergiemi či záněty a hračky jsou tak pro ně 
vzdálenou hudbou.  

Jedná se o takřka nepórovitý materiál, takže i čištění je snadné a údržba 
nenáročná. Nevýhodou ale je, že se jedná o materiál poněkud tvrdý, takže 
nemusí vyhovovat každému.  

Z ABS plastu vyrobí erotické hračky především prověřená německá značka Fun 
Factory z Německa, švédské LELO a další z TOP světových výrobců, kteří dbají 
na kvalitu svých výrobků a vybírají vždy nejkvalitnější materiály – ABS plast, 
lékařský silikon, keramiku a další. 

Čištění: horkou vodou, mýdlovou vodou či lihovým přípravkem (například 
Erotic Toy Cleaner). 
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Napodobeniny lidské kůže (cyber-skin, nature-skin, realistik) 

Jedná se o na dotek velmi příjemné a hlavně realistické hračky. Realistické na 
pohled i na dotek. Jsou velmi oblíbené u zastánců klasických a realistických 
tvarů, dávajícím přednost měkkosti a hebkosti.  

Ale jedná se o hračky nejvíce náročné na údržbu. Je nutné používat jemné 
bezalkoholové dezinfekce. Především cyber a nature skiny jsou velmi 
nepříznivé k alergikům a citlivým jedincům.  

Po použití a oschnutí je nutné tyto hračky zapudrovat. Je nutné je skladovat v 
naprosté tmě a hlavně v chladu. Jedná se o citlivý materiál. Nedoporučujeme jej 
pro anální hrátky.  

Čištění: nepoužívejte mýdlové vody, využijte spíše jen čisté horké vody, v 
případě většího znečištění zředěný roztok dezinfekce na erotické hračky. 
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Sklo/Pyrex 

Sklo (pyrex - pyrolitické sklo) je výborný materiál, který skvěle vede teplo i 
chlad. Skleněné pomůcky (jedná se především o anální kolíky, vzácně i 
vibrátory) jsou velmi vyhledávané díky netradičním vzhledu, schopnosti 
přijímat teplo/chlad, jednoduchému čištění a 100% hypoalergennímu materiálu. 

Skleněné hračky je vhodné čistit alkoholovými čističi pro maximální hygienu. 
Většina skleněných pomůcek se vyrábí ručně, takže kus od kusu se jedná 
originály. Jejich pěkný vzhled je předurčuje k tomu, aby se neschovávaly 
v šuplících, ale hrdě vystavovaly běžně v pokoji.  

Množství roztodivných kousků zajišťuje, že návštěvy mnohdy ani nebudou tušit, 
k čemu slouží dekorativní skleněný kousek, který tak obdivují při každé 
návštěvě. 
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Keramika 

Keramika se pro erotické hračky začala používat teprve v posledních letech. Má 
velmi podobné vlastnosti jako sklo – vysokou odolnost, jednoduché čištění a 
bezkonkurenční vzhled. Keramika (především v bílém provedení) vypadá velmi 
luxusně. Čemuž odpovídá i vyšší cena hraček z tohoto materiálu. 

Čištění: horkou vodou či lihovým přípravkem. 
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Jak skladovat erotické hračky 

Pokud vlastního erotické hračky, které se liší materiály (existuje riziko, že 
plastické materiály by spolu mohly chemicky reagovat a poškodit svůj povrch 
či strukturu), doporučujeme je skladovat v samostatných taštičkách, nebo 
obalech od výrobců. 

Dobré zkušenosti máme například s taštičkami Fun Factory Toybags. Mají více 
velikostí – XS, S, M, L a XL, takže pojmou jak malé hračky typu škrtící 
kroužky, venušiny kuličky, tak větší vibrátory, vibrační hlavice a strap-on dilda. 

Proč je důležité vhodně skladovat erotické hračky? Máme pro vás krátké 
varování. Nám se podařilo po půlročním špatném skladování zničit podřadnější 
řadu silikonu (pravděpodobně byla vadná a neměla vůbec přijít do oběhu) – při 
reakci s gelem (jelly) se začal rozpouštět.  

Proto skladujte hračky zvlášť – prodloužíte jejich životnost a dodržíte i důležité 
hygienické nároky. Nezapomeňte, že před každým použitím hračky i po jejím 
použití je vhodné ji očistit přípravkem, který jsme doporučili v předchozí sekci 
o materiálech erotických pomůckách. 
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Značky hraček 

V této části e-booku máme pro vás kratší přehled nejznámějších (a 
nejkvalitnějších) výrobců erotických hraček. Jednotlivé značky jsme testovali i 
v naší redakci a z našeho pohledu jsou nejlepším výběrem jak pro vaše tělo (z 
hlediska bezpečnosti), tak i peněženku (cenový rozptyl jednotlivých značek je 
velmi rozdílný, takže si vybere každý). 

Big Teaze Toys 

Americká společnost se proslavila především vibračními masážními hračkami 
do vany a sprch – kačenek  I Rub My Duckie. Dalším známým kouskem je 
minimalistický vibrátor Onyé, který svým designem ničím nepoukazuje na 
erotické použití. 

Big Teaze Toys využívá pro své hračky především ABS plastu a okrajově i 
silikon. Jejich hračky bývají „ftalate free“, tedy bez chemických změkčovadel 
(ftalátů). 

Feelztoys 

Holandský výrobce erohraček nabízí alternativu k luxusním značkám LELO a 
FunFactory díky kvalitním a levným hračkám. 

Silikony a plasty, bez škodlivých ftalátů, jsou základními materiály značky 
Feelztoys. Jejich výrobky jsou bez zápachu, odolné a bez pórů, v kterých by se 
zachytávaly bakterie. To říkají na svých stránkách. A my musíme souhlasit.  

Feelztoys jsou ideálním průnikem kvality a ceny. Pěknými hračkami jsou JoJo, 
Fonzie a Mycero. 

Fleshlight 

Americké umělé vagíny ovládly celý svět díky realistickému materiálu Real Feel 
SuperSkin. Jemný povrch je po lubrikaci skvěle klouzavý. Fleshlight perfektně 
ukázal, jak se dá využít spolupráce s pornobražní.  

Každý rok si vybírají několik nejznámějších hereček a na míru jejich vagín 
vytvoří limitované edice honítek. Ty v prodejích vždy trhají rekordy. 
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Kromě umělých vagín vyrábějí i pomůcky pro zavádění – realistická dilda ze 
stejného materiálu jako honítka. Zajímavými modely honítek jsou Avatar, 
Flight a Stamina. 

Fun Factory 

Světová špička ze sousedního Německa. Němci byli vždy perfekcionisté a u 
výrobků této značky je to vidět. Přesné tvary, perfektní elektronika a prvotřídní 
materiály (ABS plast, silikon) – to je FF. 

Veliký důraz se dává na hravý a inovativní design. Nenajdete zde realistické 
tvary – prim hrají kreativita a odlišnost. Pastelové barvy, sympatické tvary a 
netradiční funkce. Pěknými kousky jsou Stronic, Yooo a Paul. 

JimmyJane 

Ženskost na prvním místě. Intimní pomůcky pro moderní ženy, které zaujmou 
především smyslným a promyšleným designem. Podobně jako Fun Factory a 
LELO patří k top 3 ve výrobě inovativních a elegantních hraček.  

Americká značka maximálně sází na perfekcionistický design a přísní snoubení 
techniky s formou. Podobně jako značka Apple. Zajímavými modely jsou 
Form, Little Chroma a Hello Touch. Pro výrobu se používají prémiové 
materiály jako silikon, ABS plast a kov. 

LELO 

Švédský design je známý po celém světě. A není divu. Je naprosto jedinečný a 
snoubí úctu k přírodním liniím a zároveň nic neztrácí na funkčnosti. LELO je 
luxusní výrobce erotických hraček – základními materiály jsou lékařský silikon, 
ABS plast a drahé kovy. 

Smyslné a elegantní tvary LELO pomůcky ocení především ti, kteří milují 
oslnivý design. Výbornými kousky jsou modely Nea, Smart Wand a Isla. 

Tenga 

Japonský výrobce pánských masturbátorů převálcoval svět maličkými EGGs 
(masturbačními vajíčky). Dalšími úspěšnými modely jsou OnaCup, 3D a Flip 
Hole.  
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Netradiční a nenápadný design hraček se snaží skrýt pravý účel dané hračky. 
Chce zbavit masturbaci zbytečného stigmatu. A daří se mu to. 

We-Vibe 

Kanaďané nebyli nikdy známí jako výrobci erotických hraček až do příchodu 
úspěšného modelu We-Vibe. Duální vibrátor zároveň dráždící G-bod a klitoris 
ženy si získal velkou oblibu (stejně tak i další modely). 

We-Vibe pro své hračky vybírá nejlepší materiály – čistý lékařský silikon a 
ABS. Dalšími úspěšnými modely jsou Touch, Tango a Thrill. 

Povrch hraček 

Povrch hraček by měl být více méně hladký a hlavně jednolitý bez částí, které 
by nešlo omýt. Samozřejmě existují i hračky s dráždícími výstupky, ale i ty by 
měly být se samotnou hračkou jednolité a snadno čistitelné.  

Pro jednoduché zavádění jsou vhodnější určitě hladké hračky, které lehce 
vklouznou na své pravé „místo“. Erotické pomůcky s hladkým povrchem jsou 
vhodné především pro začátečnice, které nemají s hračkami žádné zkušenosti a 
výraznější výstupky by je mohly z počátku odrazovat od koupě a používání. 

Výstupky pro dráždění klitorisu, bodu G či prostaty však rozhodně nejsou na 
škodu. Použití těchto speciálních hraček výrazně oživuje erotické hrátky – 
vibrátory na klitoris jsou velice oblíbené u žen, které se lehce vzruší drážděním 
poštěváčku/klitorisu.  

Tyto vibrátory mají často menší rozměry a ergonomické tvary, aby se dobře 
držely – k dráždění klitorisu mají většinou zúženou špičku či hlavičku. 

Vibrátory na G bod (u žen se nacházející na vnitřní straně vagíny a u mužů 
v oblasti prostaty) mají podlouhlý tvar s menším výstupkem, který přesně 
padne na bod G – zde jsou rozděleny vibrátory (či dilda) na pánské a dámské 
z důvodu rozdílného umístění daného velmi citlivého erotogenního bodu. 

Dále jsme pro vás v našem e-booku vybrali ozkoušené (redakcí testované a 
doporučované) erotické hračky - ve výběru jsou vibrátory na klitoris a G-bod.  
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Vibrátor na klitoris – LELO Nea 

Malé rozměry, ženské tvary a velké množství vibračních programů předurčuje 
vibrátor  Nea švédské značky LELO ke stání se bestselleru v segmentu 
vibrátorů na klitoris.  

Dobře se drží, má dlouhou výdrž na integrovanou baterii a skvěle se čistí. 
Vibrátor se nabízí hned v několika barvičkách a součástí balení je i saténový 
sáček pro jeho domácí uchovávání. 

Hlavička vibrátoru je lehce zahnutá, takže skvěle dosedne mezi stydké pysky a 
přesně dráždí odhalený klitoris. Doporučuje 9 z 10 milovnic orgasmů. 
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Vibrátor na G-bod – We-Vibe Thrill 

Prověřený vibrátor na G-bod od kanadské značky We-Vibe nabízí dvojité 
dráždění. Intenzivní vibrace dvou motorků zároveň dráždí G-bod uvnitř vagíny a 
zároveň klitoris. 

Použitými materiály je čistý lékařský silikon (zde v červené barvě) se 
sametovou povrchovou úpravou a bezpečný ABS plast bez ftalátů (zde v šedivé 
barvě). Materiálově se tedy jedná o TOP pomůcku, které nemáme co vytknout.  

Intenzita vibrací jak z vnějšku, tak vnitřku po zavedení je velmi silná – můžete 
ji regulovat díky jednoduchému ovládání.  

To je ulehčeno i šikovným ouškem v horní části vibrátoru, za který se skvěle 
drží na tom správném místečku v klíně. 
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Rada na závěr 

Nezapomínejte na barvu. Barva je velmi důležitá a měla by se vám líbit, 
evokovat ve vás jen pozitivní pocity. Když nesnášíte růžovou, nekupujte si 
růžovou. Hračka zůstane ležet v šuplíku a už ji nikdy nevyndáte. V některých 
ohledech je barva důležitější než hračka samotná. 

Hračky si kupujte ve svých oblíbených barvách! 
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