


SPRÁVNÁ HRAČKA 2016

Správná hračka – XXIII. ročník 2016

Společný projekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka 
Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy 
udělovat označení Správná hračka–vybráno odborníky vznikl 
v roce 1994. Jeho cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje 
správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací.

Zelené logo je nadstandardním značením. Signalizuje rodičům a 
pedagogickým pracovníkům, že hračka má kromě všech 
předepsaných vlastností estetické a výchovné kvality 
vhodné pro rozvoj schopností dětského uživatele. 



Posuzovány jsou

* kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, preciznost 
provedení)

* uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k 
předpokládanému užití, snadnost údržby a hygienického ošetření, 
skladnost, využití obalu)

* design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na 
dotyk)

a

* pedagogicko-psychologická způsobilost hračky (výchovný 
účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: pro děti 
předškolního věku event. mladšího školního věku, 
handicapované děti; hračky určené pro domov, hračky pro 
dětská zařízení a kolektivní hru).



V roce 2016 podalo přihlášku 18 předkladatelů 
pro celkem 40 produktů.  

Právo užívat označení Správná hračka
získalo 36 produktů. V tomto směru je letošní 
ročník zcela výjimečný a ukazuje, že začínají 
být přihlašovány s rozmyslem jen kvalitní 
výrobky.

I pro tento ročník je charakteristický úspěch 
domácí produkce a je potěšitelné, že z 
anonymity vystupují také návrháři hraček.



Certifikáty opravňující k užití symbolu Správná 
hračka byly již tradičně předány na gala večeru 
podzimního veletrhu For Toys na výstavišti v 
Praze Letňanech v pátek 7. října 2016.







Kromě certifikátu, opravňujícího k užití loga, obdrželi – stejně 
jako v loňském roce – všichni ocenění upomínkový objekt 
vytvořený předsedou poroty Václavem Kubátem.



Porota neurčuje pořadí, ale podle bodového hodnocení buď 
označení Správná hračka přizná, nebo ne. Proto byly 
certifikáty předávány podle názvu předkladatele v 
abecedním pořadí.



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

Disco 32

Plastové kruhové dílky se 
spojují do sebe pomocí malých 
výstupků. Děti mohou stavět 
jednoduché i složitější stavby. 
Neobsahuje malé části, je 
vhodná i pro děti od 1 roku. 
Pokud ještě nebudou schopné 
dílky do sebe zapojit, mohou 
rozeznávat základní barvy a s 
velkou radostí postavené 
výtvory roztrhávat.



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

Seva pro holky 2

Ze stavebnice SEVA pro holky 2 
lze postavit funkční autíčka, 
houpačky atd. Je doporučena 
pro děti od 4 let, ale za dozoru 
rodičů si s ní mohou hrát i tříleté 
děti. Ryze ČESKÁ stavebnice 
SEVA neobsahuje nebezpečné 
ftaláty. Všechny stavebnice 
Seva jsou navzájem 
kompatibilní, a tak je možné je 
rozšiřovat.



Motorická kostka

Motorická kostka v sobě skrývá 
několik her, které dítě nejen 
zabaví, ale podpoří i jeho 
fantazii a přispějí k rozvoji 
jemné motoriky a rozlišování 
tvarů i barev.    

Bino Europe, k.s.
www.bino-drevenehracky.cz



Vláčkodráha venkov

Dřevěná vláčkodráha 
v provedení 
venkovského 
prostředí může 
odpoutat dětskou 
pozornost od světa 
počítačových her. 
Přivede je zpět 
k tradicím i k ocenění 
krás skrytých v 
přírodě a na venkově.   

Bino Europe, k.s.
www.bino-drevenehracky.cz



GEOMAG KOR green

Geomag KOR je nová řada 
stavebnic. Jejím základem je 
patentovaný systém složený 
z 26 magnetických prvků 
volně rotujících kolem kovové 
koule. Složením těchto 
prvků, kovové koule a dílků 
pláště vzniká eliptický útvar -
"vejce„. Na bázi tohoto 
magnetického systému lze 
vytvořit neomezený počet 
postav.

Brück AM, s.r.o.
www.magnethrou.cz



Igráček MultiGo 1+2;
stavební deska, kostky

Sklopná stavební deska 
umožňuje postavit vlastní 
korbičku dle fantazie dítěte a 
vozit oblíbené figurky zvířátek. 
Balení obsahuje auto, dvě 
korbičky pro snadnou výměnu 
a 9 stavebních kostek. Deska 
a kostky jsou kompatibilní 
také s dalšími známými 
stavebnicemi o stejném 
rozměru kostek, jako je např. 
LEGO® DUPLO®. 

EFKO-karton, s.r.o.
www.efko.cz 

Design: Miloš Hába (auto), Lenka Flídrová (korbička, deska)



Igráček TRIO –
Princezna, rytíř a bílý 
kůň

S legendární postavičkou 
Igráčka z roku 1976 
vstoupíme do pohádkového 
světa s princeznou v 
krásných šatech a udatným 
rytířem ve zbroji na bílém 
koni. 

EFKO-karton, s.r.o.
www.efko.cz 

Design: Karel Moravec, Andrea Šindelářová (grafika potisku)



Igráček TRIO – Dva 
rytíři a černý kůň

V pohádkovém světě 
Igráčka čeká vzpurný 
černý oř, kterého dokáží 
osedlat dva rytíři –
bojovníci v mohutném 
brnění s mečem a štítem. 
Legendární postavička od 
roku 1976 se tak 
objevuje v novém 
kontextu. 

EFKO-karton, s.r.o.
www.efko.cz 

Design: Karel Moravec, Andrea Šindelářová (grafika potisku)



Hry pro předškoláky

Set 11 her a vzdělávacích 
pomůcek je zaměřen na 
rozvoj a procvičení paměti, 
rozhodování, rychlosti, 
orientace, pozornosti, slovní 
zásoby, uvažování, logického 
myšlení, představivosti a 
předvídáni. 
Obsahuje 32 hracích karet, 
162 kartiček, 6 velkých LOTO 
karet, 4 tematické karty, 
prostorovou mřížku, 
oboustranný terčík se 
střelkou a sadu žetonků.

EFKO-karton, s.r.o.
www.efko.cz 

Design: Adolf Dudek (ilustrace), Andrea Šindelářová (grafika potisku)



Houpací prkno

Prkno jednoduchého 
tvaru z vrstvených dyh
rozvíjí motorické 
schopnosti, stabilitu a 
obratnost. 
Může být houpačkou, ale 
také mostem, tunelem, 
skokánkem, bunkrem, 
divadélkem, hrablem, 
stupínkem atd.  Využití 
prkna záleží jen na 
fantazii.
Vhodné pro děti 
od 3 let i pro dospělé do 
hmotnosti 130 kg.

Hrdina, Gabriela, Bc.
http://houpaciprkno.cz

Design: Bc. Gabriela Hrdina



Loutkové divadlo + 3 
pohádky

Divadlo MARIONETINO obsahuje  
loutky, kulisy, rekvizity, klasické 
scénáře, alternativní scénáře 
(pohádky naruby) a pracovní 
přílohy pro pohádky Červená 
Karkulka, Perníková chaloupka a 
O neposlušných kůzlátkách.

Konstrukce divadla je velmi 
jednoduchá, korpus tvoří podestu 
divadla a současně slouží jako 
úložný prostor pro všechny 
komponenty. 

Hyperion, s.r.o.
www.kufrik.cz 

Design: Lenka Procházková, texty Rudolf a Kateřina Drdlovi



Loutkové divadlo + 3 
pohádky + 3 bajky

Budulínek, Koblížek, Boudo 
budko a bajky Dvě myši, O 
myšce, kohoutovi a kočce, 
Liška a kohout.

Loutky jsou plošné a 
oboustranné. Každá postava 
má pečlivě zpracovanou nejen 
přední část, ale i záda, takže 
vzniká dojem, že postava 
skutečně odchází. 

Zadní kulisa tvoří pozadí 
divadelní scény. 

Hyperion, s.r.o.
www.kufrik.cz 

Design: Lenka Procházková, texty Rudolf a Kateřina Drdlovi



Loutkové divadlo + 18 
bajek

Loutkové divadlo s bajkami 
srozumitelně a hravou formou 
seznamuje děti s 18ti 
nejznámějšími bajkami 
světové literatury. Scénáře 
jsou zpracovány tak, aby děti 
bez problémů pochopily 
podstatu bajky a ponaučení z 
ní vyplývající. Ke každé z 18ti 
bajek je připojena příloha 
rozebírající téma či vlastnosti 
hlavních postav s aplikací na 
současnost.

Hyperion, s.r.o.
www.kufrik.cz 

Design: Lenka Procházková, texty Rudolf a Kateřina Drdlovi



SmartMax kontejner – 70 ks

SmartMax je didaktická magnetická 
stavebnice pro děti předškolního 
věku. Silné magnety umožňují 
stavět velké stavby volně podle 
fantazie. Hra ukazuje principy 
magnetismu, umožňuje učit se 

poznat čísla i písmena, rozvíjet 
fantazii, prostorovou představivost 
i konstrukční zručnost. Kontejner 
obsahuje 70 dílů stavebnice 
SmartMax (38 krátkých tyček, 

12 dlouhých tyček a 20 kuliček a 
slouží nejen jako úložný prostor, 
ale také jako základna pro stavby 
(pro stavbu lze využít jeho víko i 
dno). 

K+L NET, s.r.o.
www.agatinsvet.cz
Design: Raf Peeters



Djeko Zatloukačka –
dopravní prostředky

Zatloukačka je určena dětem 
od 4 let. Děti mají za úkol 
najít podle obrázku správné 
dílky aut a připevnit je na 
korkovou desku, nebo si 
mohou stavět autíčka podle 
vlastní fantazie. Osvědčená 
hra podporuje rozvoj 
motoriky a zručnosti. 
Korková deska výjimečně 
silná a pevná. Rozdělení 
krabice na samostatné 
přihrádky umožní rodičům 
vést děti k pořádku při 
ukládání prvků stavebnice.

K+L NET, s.r.o.
www.agatinsvet.cz 

Design: Jean René Ménard



Djeko – Malá 
parádnice - prošívání

Hra pro děti od 3 let. 
Úkolem je připevnit 
tkaničkami filcové oblečení 
na dřevěnou panenku. Její 
velikost a přírodní materiál 
oblečků děti motivují si s ní 
hrát. Děti (s pomocí rodičů) 
mohou filcové oblečky 
obkreslovat na papír, 
vystřihovat, dokreslovat a 
vytvářet tak další oblečky 
podle své fantazie.

K+L NET, s.r.o.
www.agatinsvet.cz 

Design: Tinou de Joly Senoville



Janod Aktivní 
magnetická tabule

je vhodná pro 
předškoláky a mladší 
žáky. Rozvíjí vnímání 
času a denního řádu. 
Po zavření postranních 
částí tabule se objeví 
hodiny. Na prostřední 
část lze kreslit 
smazávacím fixem. 
Část pro upevnění 
fotografií a 
poznamenání narozenin 
učí vnímat čas i 
z jiného hlediska než 
jen denního či 
týdenního rytmu. 

K+L NET, s.r.o.
www.agatinsvet.cz



Stavebnice Plus-
Plus, Mini Neon 480

Jeden jednoduchý tvar, 
nekonečně možností! Lze 
stavět  naležato, vytvořit 
2D mozaiku nebo 3D 
model. 

Varianta MINI je určena 
pro děti od 5 let. 

Dodává se ve třech 
barevných kombinacích -
základní, neon a pastel.

Lowlands international, s.r.o. 
www.lowlands.cz



Stavebnice Plus-Plus, 
Midi Basic 100

Jeden jednoduchý tvar, 
nekonečně možností, stejně 
jako u předešlé sestavy Mini. 

Velikost MIDI je vhodná 
především pro školky a další 
předškolní zařízení. MIDI jsou 
vyrobeny a testovány již pro 
děti od 1 roku.

Lowlands international, s.r.o. 
www.lowlands.cz



Žížalice

Žížalice se skládá z dřevěné hrací 
desky, na které jsou umístěny 
stovky kolíčků a z barevných 
různě dlouhých speciálních 
hadiček, které se mezi kolíčky 
proplétají - dítě tak vlastně 
„kreslí“ a vytváří nekonečné 
množství obrazců, obrázků a 
písmen. Hrací deska je určena pro   

děti od 3 let. Manipulační hra je 

využívána k posilování motoriky i 
v domovech důchodců.

Michaela Drahoňovská
www.povidejzizalo.cz

Design: Michaela Drahoňovská



Povídej, žížalo

Nová česká kolektivní hra pro 8 až 25 i více dětí ve věku 3 – 8 let plná 
poznání a soutěžení, se kterou si mohou hrát v interakci s dospělým. V 
prvním souboru vydání „POVÍDEJ ŽÍŽALO“ se děti naučí např. co 
dělá/vyrábí sklář nebo truhlář, jak se vyrábí plyšový medvídek a jak 
přicházíme na svět plus základy o lidském těle. 

Hra střídá dynamické pasáže s intenzivním soustředěním, skýtá napětí 
při losování otázek šipkou „povídalkou“, trénuje zručnost při hodu 
míčkem, naučí děti čísla od 1 do10 a  barvy, procvičí rychlé rozhodování 
v týmu při odpovědi ANO/NE za pomocí „semaforů“,  dává prostor i 
samostatné práci s obrázky. Otázky trénují reakce na různé životní 
situace a naučí děti hovořit o emocích. Celá hra je doplněna originálními 
malovanými obrázky. 

Výrobce garantuje minimálně 1 x ročně doplnit celý soubor novými 
zajímavými tématy jako je astronomie, etiketa a další povolání.

Michaela Drahoňovská
www.povidejzizalo.cz

Design: Michaela Drahoňovská





CUTS mateřská škola

Magnetický hlavolam pro 
předškolní děti vzdělává a 
rozvíjí u dětí prostorovou 
orientaci, barevné vidění, 
matematické myšlení, 
jemnou motoriku a logické 
myšlení. Cílem hry je 
hracími kameny vyplnit 
celou šachovnici. Kameny 
stejné barvy se smí dotýkat 
jen rohy. Každá úloha má 
pouze jedno správné řešení. 
CUTS je zdařilou pomůckou 
rozvíjející abstraktní 
myšlení. 

Miroslav Matěcha
www.cuts-cz.eu

Design: Miroslav Matěcha



Kolekce MIMI 
maňásků

Kolekce šesti různých 
stylizovaných zvířátek-
maňásků z příjemného 
materiálu a v jemných  
tónech. Svým vhledem, 
vlastnostmi a použitými 
materiály jsou MIMI 
maňásci vhodní i pro ty 
nejmenší - certifikováno 
pro děti od 0+. Výrobek je 
pratelný. 

Moravská ústředna Brno, d.u.v. 
www.mubrno.cz

Design: Romana Dlapalová



FATRA, a.s.; www.fatra.cz
Moravská ústředna Brno, d.u.v. 

www.mubrno.cz
Design: Romana Dlapalová

Kolekce MIMI cpaných 
hraček

Kolekce měkkých textilních 
zvířátek z příjemného 
materiálu a v jemných  
tónech. Šustivé packy a 
chrastítko v nožce stimulují 
smysly malých dětí -
povzbuzují jejich zvídavost, 
smyslové vnímání a jemnou 
motoriku. Hračku lze zavěsit 
nad postýlku či do kočárku. 
MIMI zvířátka jsou vhodná i 
pro ty nejmenší - certifikováno 
pro děti od 0+. Výrobek je 
pratelný. 



Sada maňásků –
O smolíčkovi

Jednoduché postavičky 
maňásků mají delší 
rukavici a jsou vhodné 
pro děti i pro dospělé. 
Materiál  - postřižené 
froté - je atestovaný i pro 
nejmenší děti. Celého 
maňáska lze vyprat v 
pračce na 30˚C. Sada 
obsahuje kompletní řadu 
postaviček z pohádky O 
smolíčkovi - jelena, 
smolíčka a tři jezinky.    

Noe, s.r.o.
www.noe.cz 

Design: Mgr. Martina Beckertová



Sada maňásků – O 
koblížkovi

Jednoduché postavičky 
maňásků mají delší 
rukavici a jsou vhodné 
pro děti i pro dospělé. 
Materiál  - postřižené 
froté - je atestovaný i pro 
nejmenší děti. Celého 
maňáska lze vyprat v 
pračce na 30˚C. Sada 
obsahuje kompletní řadu 
postaviček z pohádky 
O koblížkovi - koblížek, 
dědeček, babička, 
zajíček, vlk, medvěd, 
liška. 

Noe, s.r.o.
www.noe.cz 

Design: Mgr. Martina Beckertová



Skládací tvary na puzzle 
podložce

Hračka rozvíjí u dítěte jemnou 
motoriku a logiku. Dítě skládá 
k sobě jednotlivé destičky jako 
puzzle a pak na ně navléká 
tvary. Podle počtu a 
rozmístění kolíků musí určit, 
kam který tvar patří. Pro 
první, jednodušší fázi hry 
může být dítěti předložena 
pouze jedna podložka pro 
navlečení např. koleček, kde si 
natrénuje separovaně 
navlékání tohoto tvaru. 
Později mohou být přidávány 
podložky další.

(Olymptoy) Woodyland, s.r.o.
www.woodyland.eu 



Puzzle – lidské tělo

Edukativní pomůcka. 
Anatomie lidského těla pro 
nejmenší. Po otočení lícové 
části puzzle (kůže), vidí dítě 
na rubu orgány a pod nimi 
kosti, které se na tomto místě 
pod kůží nachází. Vše je 
opatřeno popisky se 
základními názvy.

(Olymptoy) Woodyland, s.r.o.
www.woodyland.eu 



Molitanové kostky

Molitanové kostky jsou v 
balení po 36 dílech, z 
kterých dítě poskládá 
hrady, komíny, tunely 
apod. Stavění bez slz a 
úrazů, lehkou, barevnou a 
měkkou "hrou" kdykoliv a 
kdekoliv. Rozvíjí motoriku, 
kreativitu, zručnost, 
barvocit a rozpoznávání 
tvarů. Hračka je určena 
pro děti od 3 let.

OSMOST, s.r.o.
www.molitanove–kostky.cz

Design: ADART, s.r.o.



CLIP IT

CLIP IT jsou jednoduché 
spojovací prvky (klipy), 
které umožňují spojovat 
PET víčka různých 
průměrů. Doporučeno 
pro věkovou skupinu 5+. 
Práce s klipy podporuje 
tvořivost, manuální 
zručnost, koordinaci a 
obratnost prstů a 
prostorovou 
představivost. Klipy jsou 
využitelné i při 
pooperační rehabilitaci a 
v domovech důchodců.

Pozitivum, s.r.o.
www.clip-it.cz 

Design: Mathieu Collos, Cyril Rheims



Pixel Photo 9

Pixel Photo umožňuje tvorbu 
portrétů pomocí barevných 
kolíčků. Zvolíte fotografii, 
otevřete www.pixelino.cz, 
vytisknete předlohy a 
rozložíte 
je na základní desky a 
začněte tvořit. Kolíčky jsou v 
šesti barvách, při pohledu ze 
správné vzdálenosti, splynou 
a vytvoří obrázek s tisíci 
nových barev a odstínů. Jde 
o princip optického mísení 
barev v oku diváka.

Pygmalino, s.r.o.
www.pygmalino.cz



Superfarmář de Luxe

U příležitosti 10. výročí 
obnovení výroby hry vznikla  
nová, dynamičtější varianta. 
Stádo hráče se neustále 
rozrůstá. Kolem se ale 
potulují liška a vlk a stádo 
může řídnout. Pravidla hry, 
která se opírají o matematiku 
a logiku, nutí hráče počítat, 
předvídat, plánovat a 
kalkulovat s riziky. 
Superfarmář de luxe 
obsahuje navíc 4 hrací plochy 
– ohrady pro stáda; hra je 
tak přehlednější.

Pygmalino, s.r.o.
www.pygmalino.cz



Filó Tablet Basic

Nová vyšívací souprava 
určená dětem od 4 let. 
Děti se zabaví díky 
originálnímu kreslení 
pomocí tkaniček na 
suchý zip, mohou však 
využít i malování s 
fixem na mazací 
tabulce. Práce se 
soupravou pomáhá 
dětem uvolnit zápěstí, 
zlepšit koordinaci i 
jemnou motoriku a 
rozvíjí kreativitu.

Pygmalino, s.r.o.
www.pygmalino.cz



Kolečko a spol.

Skládání obrázků z 
různých tvarů. Nejrychlejší 
vyhrává! Čtverce, 
obdélníky a trojúhelníky... 
Z těchto barevných tvarů 
vytvoříte obrázky. Spolu s 
dráčkem Fráčkem z nich 
postavíte lokomotivu, dům 
nebo kosmickou raketu. 
Kdo to dokáže nejrychleji, 
získá nejvíc bodů. Hra, v 
níž je důležitý postřeh. 

Pygmalino, s.r.o.
www.pygmalino.cz



Stavebnice PONY

Dřevěná stavebnice pro kluky 
i holky. Jednoduchým 
spojováním dílů trámce, 
kolečka, kulatinky a kolíčků 
lze postavit cokoliv. PONY 01 
je základní varianta ze tří 
současných variant. Ze 
stavebnice sestavíte např. 
tříkolku, koloběžku, koníka 
PONYho, vozík, jeřáb, mlýn, 
lokomotivu a jiné hračky 
dostatečně únosné, aby na 
nich děti mohly řádit. 

STAVEBNICE PONY, s.r.o.
www.mojepony.com

Design: akad. mal. Jaroslav Chadima



Mandelinka kolíčková

Po předešlých oceněných 
vláčko– a autodráhách je nyní 
oceněn zoologický objev –
Mandelinka kolíčková. 
Precizní provedení umožňuje 
vytvářet pomocí barevných 
dřevěných kolíčků na hřbetě 
mandelinky mozaiku nebo 
různé nápisy. Hračku lze využít 
i pro společenskou hru 
piškvorky.

V růžovém sadu, z.ú.
www.vruzovemsadu.cz

Design: Bc. Vladimír Procházka



Uzávěrka 

XXIV. ročníku Správné hračky je v dubnu 2017

Sekretariát: 

Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1

Ing. Jiří Šťastný, místopředseda Sdružení pro hru hračku,
773 278 998, infoshh@seznam.cz 

www.sdruzenihracky.cz
www.art-visual.cz/ah
www.hrackobrani.cz



Všechny oceněné hračky se stanou součástí stálé 
expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze a 
Městského muzea na zámku v Kamenici nad Lipou. 

zámku v Kamenici nad Lipou.

S některými z oceněných se můžete osobně setkat na 
XII. ročníku festivalu hraček z přírodního materiálu 

HRAČKOBRANÍ
v Kamenici nad Lipou 12. - 16. července 2017; 

www.hrackobrani.cz





Sdružení pro hračku a hru závěrem vyslovilo 
poděkování za spolupráci manažerkám veletrhu 
Haně Kovářové a Ing. Kateřině Dvořákové, ředitelce 
OT Mgr. Aleně Vrátné, produkční Bc. Zuzaně Bílé, 
PR manažerce Mgr. Markétě Matějkové a šéfovi 
technické realizace Janu Trnkovi a jeho 
spolupracovníkům. 


