Akropolis - Filip Tomáš
Nakladatelství Akropolis se soustředí na vydávání kvalitní beletristické, historické a bohemistické literatury,
včetně učebnic češtiny jako cizího jazyka. Nakladatelství vzniklo v roce 1990.
www.akropolis.info

ArtMap
ArtMap se zaměřuje na vydávání a podporu uměleckých knih, původních textů současných českých umělců a
doposud nezpracovaných témat z oblasti umění a aktuálních textů o vizuální kultuře.
knihy.artmap.cz/edice-artmap/

David Blažek
Autor knihy Bez krize nejsou básně.

Bohemian Taboo
Nakladatelství a e-shop zaměřující se na rozvoj erotické inteligence.
https://www.bohemiantaboo.com

Centrala
Nakladatelství Centrala vzniklo v roce 2007 v Polsku a od roku 2014 působí také ve Velké Británii. Od podzimu
2017 začalo vydávat komiksy a picture booky také v Česku. Centrala má tři hlavní ediční řady: Love (knihy a
komiksy pro děti), Life (komiksy) a Death (art-booky). Komiks – to je pro nás obraz života v pořádném rámu.
centrala.club

Cesta domů
Malé nakladatelství přispívající k vyšší informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává knihy pro
odborníky i laiky, pro pečující, ale i pro děti, rodiče a pedagogy.
www.cestadomu.cz/nakladatelstvi
www.facebook.com/cestadomu
www.instagram.com/cesta_domu/

Michal Čagánek - Já jsem Ty
Autorské knihy přinášející radost, inspiraci a životní nadhled. Meditativní myšlenky a básně, transformační
romány přenášející čtenáře ze světa stresu do světa harmonie.
www.michalcaganek.cz
Dauphin

Více než čtvrtstoletí vydává nakladatelství Dauphin vysoce jakostní českou i zahraniční beletrii, díla esejistická,
kuchařky, životopisy, cestopisy, básničky, koledy, spisy a jiné krásné knihy.
www.dauphin.cz

DharmaGaia
Jsme rodinné nakladatelství. Vydáváme knihy o buddhismu, filosofii, sebeléčení, ženské spiritualitě, rodičovství
a zahradnictví. Přinášíme poezii v podobě básnických sbírek starých mistrů Koreje, Číny a Japonska.
www.dharmagaia.cz
https://www.facebook.com/DharmaGaiaCZ
instagram.com/dharmagaiabooks

Divočina
Malé nezávislé nakladatelství s citem pro životní prostředí, společnost a umění.
divocina.org
www.facebook.com/nakladatelstvidivocina
www.instagram.com/nakladatelstvi_divocina

Dynastie
Malé rodinné nakladatelství vydávající knihy nejen pro děti, s přesahem, zaměřené na rozvoj čtenářské a
digitální gramotnosti. Kromě dětské literatury se zabývá vydáváním časopisů ke knihám a pracovních materiálů
pro školy a knihovny.
www.dynastie.cz
www.facebook.com/nakladatelstvidynastie,
www.instagram.com/dynastie_nakladatelstvi/

2veverky
Vybíráme z lesa knih ty nejlepší a nejkrásnější. Najdete u nás knížky, které dětem vnesou do života radost i
ponaučení. Zaměřujeme se na produkci menších nakladatelů, po kterých v běžné knihkupecké síti musíte
pátrat nebo se do distribuce vůbec nedostanou.
www.2veverky.cz
www.instagram.com/2veverky
www.facebook.com/2veverky.cz
www.verzone.cz

Euskaldun
Vydáváme knihy a máme u toho na zřeteli bohatství jazyků a řečí.
euskaldun.cz
www.facebook.com/nakladatelstvieuskaldun

Hecuba Design - Helena Čubová
Výtvarnice Helena Čubová se věnuje linorytu, tisku, knižní grafice a ilustraci, fotografii, v současné době
zejména kolážím v projektu Mail Art.
kreslí * ryje * tiskne * stříhá * lepí * fotí * píše * žije
www.instagram.com/hecubadesign/

Institut umění – Divadelní ústav
IDU vydává odborné publikace z oblasti českého a světového divadla a teatrologie. K jeho dalším edičním
řadám patří odborné tituly z oblasti literatury, hudby, tance a arts managementu.
www.idu.cz

Kher
Nakladatelství Kher (2012) dlouhodobě podporuje vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů nejen z ČR, tak aby
byla dostupná na běžném knižním trhu jako jeho přirozená součást, a to česky i romsky.
www.kher.cz
facebook.com/nakladatelstvikher
Instagram.com/kher

Labyrint & Raketa
Labyrint téměř třicet let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění a komiksy. Pod značkou Raketa vycházejí knihy
pro děti a stejnojmenný časopis.
www.labyrint.net
www.raketa-casopis.cz

Lipnik
Nakladatelství Lipnik se zaměřuje na český komiks. Snaží se hledat kvalitu a originalitu jak formální, tak
obsahovou, prozkoumávat komiksové médium a jeho možnosti a hranice.
https://www.knihex.cz/nakladatel/lipnik

Malvern
Spirituální tradice, mystika, religionistika, literární věda, kulturní antropologie, beletrie i poezie, přírodní vědy,
dějiny vědy, hlubinná psychologie, hermetismus, ekologie a knihy pro děti i rodiče. Vydáváme souborné dílo
spisovatelky Daniely Hodrové i filosofa a biologa Zdeňka Neubauera.
www.malvern.cz

MiNiKVaRiáT
Jsme malý obchůdek s použitými knihami, dárkovým zbožím české a slovenské výroby, dětskými hračkami a
kreativními sadami.
www.minikvariat.cz
www.facebook.com/MiNiKVaRiaT

Nová beseda
Nezávislé nakladatelství vydávající knihy, které pomáhají porozumět dnešnímu světu. Edice Co je nového? na
méně než sto stránkách představuje aktuální diskuse, výzkumy a objevy v jednotlivých vědeckých oborech.
www.novabeseda.cz
www.facebook.com/novabeseda
www.instagram.com/nova_beseda

PageFive
Knihkupectví a nakladatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a
uměleckých periodik. Jsme posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury. Nabízíme širokou
škálu zahraničních a českých publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu,
ilustraci až po fotografii či poezii.
pagefive.com/cs/

Papillon - Markéta Kotková
Od roku 2010 vydala pod značkou Papillon pět svých autorských knih (obrázkové knihy pro děti, limitované
edice pexes, otáčivé obrázky a obrázkové adventní kalendáře). Spolupracuje i s dalšími autory na výtvarné
koncepci jejich knížek jako ilustrátorka.
www.kotkova.cz

Paseka
Přes 30 let vydává kvalitní prózu, publicistiku, nonfiction, dětské knihy a komiksy. Doma jsou tam Cimrmani,
Rushdie, Cima, Louis, Hilda, Melchor nebo Prašina.
www.paseka.cz

Pedagogický diář
Pedagogický diář je praktický, efektivní pedagogický nástroj, který jako jediný na českém trhu plní roli
pracovního i osobního diáře, učitelského zápisníku i inspirujícího a motivačního materiálu, (sebe)reflektivního
nástroje i parťáka v realizaci pedagogické vize a neposledně má roli opory v péči o učitelův well-being a v
prevenci vyhoření.
www.pedagogickydiar.com

www.facebook.com/pedagogickydiar
instagram.com/pedagogicky_diar

PelMel knihy
Nezávislé nakladatelství zaměřující se na neotřelá a kontroverzní společenská témata.
www.pelmelknihy.cz

Portál
Od roku 1990 vydává publikace s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Zaměřuje se na obory pedagogika,
psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni, sociologie, politologie a duševní zdraví. Vydává
časopis Psychologie dnes, zahrnující trendy moderní psychologie, a pořádá odborné semináře určené
pedagogům a vychovatelům.
obchod.portal.cz/
www.facebook.com/nakladatelstvi.portal

Pupenec - Veronika Hurdová
Blogerka a autorka knih pro děti i dospělé, které již 10 let vydává samonákladem pod nakladatelstvím Pupenec.
Všemi jejími knihami se prolíná téma svobody, laskavosti, ale také smrti, která nám připomíná, jak žít dobrý a
smysluplný život.
www.veronikahurdova.cz
www.facebook.com/krkavcimatka
www.instagram.com/veronika_hurdova/Veronika

Sedmá generace - Hnutí DUHA
Sedmá generace je společensko-ekologický dvouměsíčník s třicetiletou historií, který se zaměřuje na alternativy
v životním stylu, ekonomice, školství, zemědělství, kultuře. V každém čísle najdete rozhovor, recenze na knížky
nebo filmy s ekologickou tématikou, mediální seriál, reportáže z přírody.
www.sedmagenerace.cz
facebook.com/7generace
instagram.com/sedmagenerace/

65. pole
Nakladatelství 65. pole vydává českou i překladovou beletrii, naučné knihy, životopisy a dětskou literaturu.
Název nakladatelství byl inspirován počtem šachovnicových polí (64). Symbolizuje přesahující a nečekané.
www.65pole.cz

Milan Šedivý

Milan Šedivý je básník a libretista, který rozšířil své autorské aktivity o překlad a ediční činnost pod svým
jménem.
https://milan-sedivy.webnode.cz/

Take Take Take
Malé knihkupectví a ještě menší nakladatelství sídlící pod Vyšehradem a vydávající knihy různých žánrů.
taketaketake.cz

Uutěrky
Uutěrky je malá grafická dílna sídlící v podhůří Beskyd. V dílně vznikají nízkonákladové publikace, skládačky,
potisky na trička, naučné tabule, plakáty i grafiky.
uuterky.net

wo-men
Malé nezávislé artové nakladatelství vydávající literárně-fotografické dokumentární knihy – převážně s
genderovým zaměřením. Baví nás dělat knihy ambiciózní svým obsahem i formou.
www.by-wo-men.com

