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O společnosti LEGO Group 
Společnost LEGO Group je rodinná společnost 
v soukromém vlastnictví se sídlem v Billundu (Dánsko) 
a hlavními kancelářemi v Enfieldu (USA),Londýně (Velká 
Británie), Šanghaji (Čína) a Singapuru. Byla založena roku 
1932 Olem Kirkem Kristiansenem na základech legendární 
kostičky LEGO® a je jedním z největších výrobců herních 
materiálů na světě.

Společnost se řídí heslem „Only the best is good enough“, 
a proto je zavázána pomáhat s rozvojem dětí a inspirovat 
a rozvíjet stavitele zítřka prostřednictvím kreativního hraní 
a učení. Produkty LEGO se prodávají po celém světě 
a prozkoumat je můžete virtuálně na webových stránkách 
www.LEGO.com. 

Další novinky o společnosti LEGO Group, našich 
finančních výsledcích a závazku odpovědnosti naleznete 
na webové stránce http://www.LEGO.com/aboutus.

LEGO, logo LEGO, DUPLO, NINJAGO, BIONICLE, MINDSTORMS, LEGOLAND 
a rovněž minifigurky jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. 
©2016 The LEGO Group.



SVĚT LEGO® NEXO KNIGHTS™: TECHNOLOGIE RYTÍŘŮ Z BUDOUCNOSTI 
PROPOJUJE DIGITÁLNÍ A FYZICKOU HRU.

V  loňském roce představila společnost LEGO nové stavebnice a  herní koncept LEGO® NEXO KNIGHTS™, 
který propojuje digitální hru s klasickým stavěním. Tato řada je postavena na třech pilířích – na klasických 
stavebnicích LEGO, herní aplikaci a futuristickém příběhu o rytířích. Společnost LEGO tak přináší dětem od  
6 let nový způsob hry. Příběh, hru a stavebnice propojují skenovatelné NEXO štíty, které lze najít na různých 
místech (např. na stavebnicích, v obchodech, v LEGO katalogu nebo na internetu). Naskenováním štítů jsou 
aktivovány NEXO Síly v aplikaci. Použitím těchto sil zdokonalují děti schopnosti pěti mladým a statečným rytířům  
NEXO KNIGHTS, kteří ve hře i příběhu brání království Knighton proti zlému šaškovi Jestrovi a jeho lávovým 
příšerám. Rytíři budoucnosti jsou vedeni Merlokem 2.0, digitálním čarodějem, který hrdinům NEXO KNIGHTS 
pomáhá při jejich dobrodružstvích. 

„K vytvoření tohoto konceptu nás přivedla přání dětí, které stále hledají nové digitální zážitky. LEGO Group vyvinulo 
futuristický herní svět, který se točí kolem pěti rytířů z budoucnosti,“ vysvětluje Casper Thingholm, globální ředitel 
marketingu v LEGO Group a jeden z vývojářů tohoto světa. 

Děti, které si oblíbí LEGO NEXO KNIGHTS, mohou navíc napínavé dobrodružství rytířů ovládajících technologii 
z budoucnosti sledovat ve stejnojmenném televizním seriálu. 

Digitální herní zážitek s LEGO NEXO KNIGHTS™

Aplikace LEGO NEXO KNIGHTS™ MERLOK 2.0 přináší zcela nový digitální koncept. Vyzývá hráče, aby se zaměřili 
na  pátrání po  více než 170 NEXO štítech. V  digitální formě je najdou ve  videích na  LEGO.cz/NEXOKNIGHTS 
nebo v televizním seriálu, v tištěné formě například v časopisech a obchodech nebo přímo na LEGO kostkách 
ve stavebnicích. Naskenováním štítů ve skutečném světě se aktivují nové NEXO Síly v digitální hře. V ní pak Síly 
pomáhají virtuálním rytířům ochránit království Knighton. Aplikace LEGO NEXO KNIGHT MERLOK 2.0 je dostupná 
zdarma v App Store, na Google Play, v Samsung App Store a Amazon App Store a nepožaduje žádné následné 
nákupy, poplatky ani osobní údaje dětí. 

S NEXO Silami zachráníte království
NEXO Síly mají tvar štítu a každá ze Sil má svůj vlastní obrázek. K jejich získání a k vytvoření vlastní sbírky štítů slouží 
v aplikaci Merlok 2.0 skener sil. Pokaždé, když uvidíte štít, můžete použít aplikaci Merlok 2.0, abyste si ji naskenovali 
a přidali ji do své sbírky. Stačí přejít do sekce skenování sil, přidržet nad štítem zařízení a zmíněný skener se postará 
o zbytek. V roce 2017 se navíc hráči dočkali skvělého vylepšení! Spojením tří štítů (tedy tří NEXO Sil) lze vytvořit 
Combo NEXO štít, díky kterému získají ještě lepší schopnosti.

K dostání je celkem 22 stavebnic LEGO NEXO KNIGHTS™ inspirovaných příběhem království Knighton, přičemž  
11 z nich bylo uvedeno na trh v lednu 2017. Celá spousta detailů v nových setech přinese tvořivější stavění a spoustu 
možností, jak ve výrobcích naskenovat štíty, které aktivují další NEXO Síly v aplikaci. Seznam všech zařízení, která 
podporují aplikaci, je k dispozici na www.LEGO.cz/devicecheck. 

Příběh LEGO NEXO KNIGHTS™

V království Knighton vládne mír a harmonie poté, co rytíři porazili Jestra a spálili kouzelnou Knihu Příšer. Na obloze 
se ale objevil obrovský mrak Monstrox, který se utvořil z dýmu hořící knihy a má nadpřirozenou schopnost přivést 
k životu všechny kamenné sochy. Monstrox ovládne Jestra a postaví ho do čela kamenné armády, která má jediný 
cíl – převzít moc nad královstvím. Knighton se ocitá v mnohem větším nebezpečí než kdy dříve. Dokážou ho stateční 
rytíři ochránit?

Pro více informací navštivte LEGO.cz/NEXOKNIGHTS.  


