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ADC Blackfire Entertainment
www.blackfire.cz

Rodinná hra DOBLLE

Nová rodinná hra zaměřená 
na rychlost, postřeh, reflexy!

Dobble - to je 50 různých 
symbolů, 55 karet, 8 symbolů 
na kartě a každé dvě karty 
spolu mají společný pouze 
jeden!

Hráči zde hledají dva stejné 
symboly na kartách při 
různých verzích hry (v 
pravidlech je popsáno celkem 
5 her). 

190 - SH 2013



Puzzle pro nejmenší

Puzzle pro nejmenší obsahuje 6 
roztomilých skládaček s 
motivem domácích mazlíčků. 
Každá skládačka je složena ze 
dvou dílků, což činí puzzle 
jednoduché, ale o to zábavnější 
pro ty nejmenší. Baleno v 
praktickém kufříku. Toto puzzle 
pomáhá zdokonalit motorické 
schopnosti. 

191 - SH 2013

ADC Blackfire Entertainment 
www.blackfire.cz



BENEŠ A LÁT, a.s.; vista.cz

Seva 1 - polytechnická 
stavebnice

Stavebnice vhodná pro děti 
od 4 let. Z 222 dílků lze 
postavit několik desítek 
staveb, například letadlo, 
vláček, domeček a mnoho 
dalšího... Princip stavebnice 
spočívá ve spojování modrých 
dílků bílými křížovými 
spojkami do pravého úhlu. 

173 - SH 2012



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

Seva City 1

SEVA CITY je určena pro děti od 
6 let. Obsahuje 490 dílků, které 
je možné libovolně kombinovat 
nebo dle přiloženého návodu 
sestavit např. vyhlídkové 
autíčko spolu se čtyřkolkou s 
řiditelnými nápravami. Díky 
speciálním zvukovým modulům 
je slyšitelné burácení motoru a 
troubení klaksonu. Navíc je 
možné sestavit i čerpací stanici. 

209 - SH 2014



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

Blok Twister 1

Dětská pestrobarevná 
stavebnice BLOK TWISTER 1 
obsahuje 155 dílků. Je určena 
pro nejmenší děti a děti 
předškolního věku. Díky 
variabilitě neomezuje dětskou 
fantazii a je z ní možné sestavit 
téměř cokoliv. Je doplněna 
ozubenými kolečky, s jejichž 
pomocí je možné sestavu 
rozpohybovat. Stavebnice je 
kompatibilní se všemi 
stavebnicemi BLOK. 

234 - SH 2015





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.

246 - SH 2016



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.

247 - SH 2016



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

SEVA RESCUE 1 

Nová sada 
polytechnické variabilní 
stavebnice Seva umožní 
poznat odvážnou 
činnost hasičů. 545 
dílků umožní sestavit 
cisternu, auto s 
plošinou, zásahové 
vozidlo aj. Výrazná 
reflexní barva 
připomíná skutečná 
zásahová vozidla. 
Vhodné pro děti od 4 
let.

282 - SH 2017



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

SEVA ARMY 2

Stavebnice umožní 
sestavovat funkční 
vozidla, stroje, letadla, 
budovy, nábytek, lodě, 
vlaky atd. Stavebnice 
SEVA jsou evergreenem 
dětských pokojů.

283 - SH 2017



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.vista.cz

SEVA Pro holky 
JUMBO

Po 30 letech od uvedení 
stavebnice SEVA na trh 
se i holčičky dočkaly 
stavebnice v jejich 
oblíbených barvách. 
Růžové a fialové dílky 
doplnila barevně 
sladěná desková výplň 
v modrém a žlutém 
odstínu. Stavebnice  je 
uložena v praktickém 
plastovém 
uzavíratelném boxu. 

284 - SH 2017



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

Design: Šárka Cimbálníková

SEVA RESCUE 2 

SEVA Rescue 2 je 
laděna do policejních 
barev. Navíc je v balení 
i panáček Seváček, 
který může být oblečen 
do policejní vesty. Dílky 
stavebnice SEVA je 
možné libovolně 
kombinovat. Děti si 
hrou lépe zapamatují 
číslo na policii, 
samolepka s číslem je 
součástí balení a lze ji 
nalepit na dílky 
stavebnice.

300 - SH 2018



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

Mosaic Maxi 1
Klasická mozaika pro nejmenší děti 
od tří let. Stavebnice obsahuje 60 
dílků v 6 základních barvách (žlutá, 
červená, zelená, modrá, bílá a 
černá), z nichž děti skládají různé 
obrázky, buď podle přiloženého 
návodu, nebo podle vlastní 
fantazie. Tvar podložky připomíná 
včelí plástve. Mozaika je 
kompatibilní s dalšími produkty: 
Počty a Abecedou. 

Stavebnice Mosaic MAXI se začala 
vyrábět v roce 1970 pod názvem 
Bee (včela) Olympic Mozaic. Název 
vznikl podle tvaru podložky a 
"kamenů", které se na ní pokládají. 
I dnes je ryze českým výrobkem.

301 - SH 2018



BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

Design: Šárka Cimbálníková

SEVA RODINA
Kočárek

Z 293 dílků lze sestavit 
nejen kočárek, ale i 
autosedačku pro 
panenku nebo plyšáka.

Určeno pro děti od 6 
let.

Lze kombinovat ve 
všemi stavebnicemi 
SEVA.

314 - SH 2019

http://www.seva-czech.cz/




BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

Design: Šárka Cimbálníková

SEVA DOPRAVA
Truck

Nová řada stavebnice 
umožňuje různé kombinace 
(tahač, bugina, náklaďák, 
zemní stroje, auta podle 
fantazie).

315 - SH 2019

http://www.seva-czech.cz/






BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

SEVA ZVÍŘATA
Ptáčata

Možnosti stavebnice SEVA, 
která je již více než 40 let na 
trhu, nebyly ještě vyčerpány.

Nová SEVA ZVÍŘATA -
ptáčata, která vznikla ve 
spolupráci s Petrem Šimrem 
ze Světa kostiček, dokazuje, 
že stavebnice není omezena 
pouze na sestavování strojů či 
budov. 

Z nové edice ZVÍŘATA lze 
sestavit stylizované mládě 
tučňáka, labutě a nebo cokoliv 
jiného Vás napadne.

331 - SH 2020

http://www.seva-czech.cz/


BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

BLOK z melásky
Stavebnice

BENEŠ a LÁT, a.s. 
patří k předním 
českým výrobcům 
stavebnic. Firma 
usiluje o inovace v 
oblasti technologie i 
s ohledem na 
životní prostředí. 
Jedním z výsledků 
je tato stavebnice. 
Je vyrobena z 
obnovitelného 
zdroje –
z cukrové třtiny.

332 - SH 2020

http://www.seva-czech.cz/


BENJAMIN, s.r.o.; 

www.benjamin.cz

1. Sudoku

2. Kuličková hra 

3. Figurková rovnováha 

151 - SH 2011

Sudoku



152 - SH 2011

Kuličková hra

BENJAMIN, s.r.o.; 

www.benjamin.cz



153 - SH 2011 Figurková rovnováha

BENJAMIN, s.r.o.; 

www.benjamin.cz



3D GeoMo kroužky

Magnetická skládačka v 
dřevěné šabloně. 
Podporuje schopnost 
soustředění a 
představivosti.

192 - SH 2013

Benjamin, s.r.o. 
www.benjamin.cz 



Stíny II

Cílem hry je umístit každý 
geometrický tvar tak, aby, 
„stíny“ na obou stranách 
tvaru odpovídaly nákresu v 
brožurce. Hra je určena pro 
jednoho hráče. Obsah: 1 
zeleně mořená lakovaná 
základní deska, 1 tyč, 2 
půlválce, 1 vejce, 1 svazek, 
1 půlkruh - vyrobeno z 
bukového masivního dřeva. 
V příloze brožura.

193 - SH 2013

Benjamin, s.r.o. 
www.benjamin.cz



Skládačka Tetry

Skládačka ze sedmi 
základních barevně 
odlišených prvků a hrací 
deskou. Je možné 
libovolné skládání nebo 
hra s hrací kostka, která 
určí, jaký prvek je možno 
použít. Cílem je celou 
hrací desku vyplnit. 

Hra rozvíjí prostorové 
vnímání a schopnost se 
soustředit. 

194 - SH 2013

Benjamin, s.r.o. 
www.benjamin.cz



SAMAJA - komunikační 
desková hra
SAMAJA je komunikační desková 
hra. Klade netradiční otázky 
inspirované životem. Hráči se učí 
vyjadřovat své pocity, věnovat 
pozornost ostatním lidem a 
vyslechnout je. Přispívá k otevřené 
komunikaci a lepšímu porozumění 
mezi světem dětí a dospělých. Je 
vhodná i pro školních družiny, 
mateřské školy a volnočasová 
centra. Uplatní se i v praxi 
dětských psychologů a v 
pedagogicko-psychologických 
poradnách. 
SAMAJA rozvíjí (a) sebepoznání, 
(b) komunikační dovednosti, 
(c) fantazii, (d) emoční inteligenci 
a (e) schopnost naslouchat a 
porozumět druhým.

285 - SH 2017

Beranová Lucie Mgr.
www.hryprorozvoj.cz

Design: Mgr. Lucie Beranová



Beranová Lucie Mgr.



GIGI bloks stavebnice
Velká stavebnice z kartonu je 

ideální hračkou pro uplatnění 
fantazie a kreativity. 
Obsahuje 80 kostek o 
velikosti 20x10x10 cm a 20 
kostek 10x10x10 cm.  
Unikátní systém konstrukce 
umožňuje všechny rozložené 
kostky uložit do skladné 
krabice. Kostky se na sebe 
nekladou, ale jednoduchým 
způsobem se spojují. Děti z 
nich mohou vytvářet různé 
objekty nebo stavby. Kostky 
je možné barevně ztvárnit i 
jinak upravovat. 

235 - SH 2015

Betexa, s.r.o.
www.gigibloks.cz





1. Pyramida se zvířátky 

2. Skládanka domeček 

3. Poznej tvary Trio 

(zařadit pod písmeno „O“)

154 -SH 2011         Pyramida se zvířátky

OLYMP, EXPORT-IMPORT, 
www.bino-drevenehracky.cz 



(zařadit pod písmeno „O“)

155 - SH 2011                          Skládanka domeček

OLYMP, EXPORT-IMPORT, 
www.bino-drevenehracky.cz 



156 - SH 2011                    Poznej tvary Trio

(zařadit pod písmeno „O“)

OLYMP, EXPORT-IMPORT, 
www.bino-drevenehracky.cz 



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.    

248 - SH 2016

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.   

249 - SH 2016

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



Geobaby 83

Brück AM

139 - SH 2010

Brück AM



Geocolor – 132

Brück AM

140 - SH 2010

Brück AM



KIDS Panels –

114 ks

Brück AM

141 - SH 2010

Brück AM



GEOMAG

Magnetická stavebnice

Geomag je švýcarská konstrukční 
stavebnice, která umožňuje 
vytvářet nepřeberné množství 
obrazců, tvarů a objektů 
Základními prvky jsou 
magnetické tyčinky s plastovým 
nebo fosforovým potahem a 
poniklované kuličky o průměru 
12,7 mm, dále základové desky a 
dělící plastové panely. Stavebnice 
podporuje tvořivost, 
představivost, jemnou motoriku a 
kombinační schopnosti.

174 - SH 2012

BRÜCK AM, s.r.o.; 

www.magnethrou.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.

250 - SH 2016

Brück AM, s.r.o.
www.magnethrou.cz



1. Želva

2. Parní válec 

157 - SH 2011

Želva

DOLEJŠ JAN, designér, 
608 535 363



158 - SH 2011

Parní válec

DOLEJŠ JAN, designér, 
608 535 363



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.

251 - SH 2016

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.

252 - SH 2016

Michaela Drahoňovská
www.povidejzizalo.cz

Design: Michaela Drahoňovská





159 - SH 2011

Igráček – policista, 

služebna a doplňky

EFKO-KARTON, s.r.o.; 
www.efko.cz 



ROTO START

Špičková kreativní a 
konstrukční stavebnice. 
Rozvíjí prostorovou fantazii, 
jemnou motoriku a 
tvořivost. Sestavené modely 
jsou plně funkční, pevné a 
odolné. Traktor ze 
startovací sady lze libovolně 
kombinovat s dalšími 
stavebnicemi ROTO. 

195 - SH 2013

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

Design: Miroslav Kotík



Jožin z bažin

Vzrušující stolní hra s 
nečekaným propadáváním 
do bažin. Zkuste ulovit 
Jožina v originální hře od 
Ivana Mládka. Přelstíte ho? 
Dokážete se vyhnout jeho 
ostrým zubům a přitom 
nezahučet do močálu? 
Unikátní hrací princip, 3D 
herní plán a autor Ivan 
Mládek zaručují, že se 
budete všichni hodně dobře 
bavit.

196 - SH 2013

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

Design: Miroslav Kotík



Moje první hry

Soubor her pro předškoláky 
zlepší jemnou motoriku, 
paměť i postřeh, umožní 
poznat abecedu i základní 
číslovky. Procvičí tvary, 
barvy a základy logiky. 
Jednotlivé prvky se 
provazují a vytvářejí 
další hry a jejich varianty. 
Vše vyrobeno v České 
republice.

210 - SH 2014

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

Design: Andrea Šindelářová



Igráček MultiGo 1+2;
Popeláři

Auta MultiGo umožňují 
snadnou výměnu korbiček. S 
jedním podvozkem tak dítě 
získá aut několik. Auta 
MultiGo vyhovují dětské touze 
po variabilitě hraček, 
ozřejmují systém modulů a 
podporují kreativitu dětí. Dítě 
volí korbičky pro konkrétní 
hru podle svých představ. 
Auta MultiGo jsou vhodná pro 
děti již od dvou let.

236 - SH 2015

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

Design: Miloš Hába





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®. 

253 - SH 2016

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. 

254 - SH 2016

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. 

255 - SH 2016

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.

256 - SH 2016

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

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



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

Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývoj hraček 

Hra „Vyprávěj“

Zábavná hra, která dětem rozšiřuje slovní zásobu a probouzí v nich touhu 
neustále vymýšlet nové příběhy. Hra se skládá z velkých puzzle dílků, které 
lze v libovolném pořadí za sebou skládat. Vzniknou tak různé varianty 
příběhů. Nabízeny jsou 4 hry: „O farmě", „O ZOO", „Na procházce", „Na 
výletě". Součástí každé hry je dřevěná figurka a brožurka s ukázkovými 
příběhy na předčítání.

302 - SH 2018



Konstrukční 
stavebnice ROTO ABC
Stavebnici tvoří 
laminovaná lepenka, 
plastové díly a plastové 
šrouby a matice. V nabídce 
jsou 4 sety: „Motorky“ -
možnost sestavit 20 
modelů, Auta" - možnost 
sestavit 20 modelů, 
„Letadla" - možnost 
sestavit 21 modelů, 
„Stavební stroje" -
možnost sestavit 25 
modelů. Z každého setu je 
možné postavit 2 modely 
najednou. Sety lze 
vzájemně kombinovat a 
postavit velké modely. 
Návody jsou k dispozici na 
www.efko.cz/roto-abc-2.

303 - SH 2018

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

Design: Ing. Lenka Flídrová (EFKO-karton, s.r.o., Vývoj hraček)



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

Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývojové oddělení hraček 

MULTIGO – FIRE SET

V balení 4 typy hasičských 
vozidel pro různé zásahové 
situace. Obsah: jedno 
auto, 4 vyměnitelné 
korbičky: žebřík, cisterna, 
valník, multikorbička s 
hasičským vybavením, 2 
Igráčci – hasiči.

316 - SH 2019

http://www.efko.cz/


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

Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývojové oddělení hraček 

MULTIGO – BUILD SET

V balení 4 typy stavebních 
vozidel pro různé typy prací. 
Obsah: jedno auto, 4 
vyměnitelné korbičky: bagr, 
domíchávač, sklápěčka, 
valník, 2 Igráčci – stavbaři.

317 - SH 2019

http://www.efko.cz/


PICASSO
Hra pro děti od 8 let a pro 
celou rodinu.
Hráč se snaží za pomocí 
pevných geometrických 
tvarů, dřevěných tyček 
a provázku znázornit 
vyobrazení z vylosované 
kartičky. 
Protihráč pak tento výtvor 
identifikuje.

Čím méně tvarů hráč 
použije, tím více bodů 
získává. 
Díky definovaným 
geometrickým tvarům 
vznikají výtvory podobné 
kubistickým obrazům 
malíře Pabla Picassa. 

318 - SH 2019

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

Princip hry: Martin N. Andersen, Dánsko 
Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývojové oddělení hraček 

http://www.efko.cz/


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

Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývojové oddělení hraček 

MULTIGO TRIO 
RESCUE –
Záchranáři

Set umožňuje 
rozvíjet dětskou 
fantazii. 

S třemi figurkami lze 
rozehrávat různé 
příběhy - dítě se 
může vcítit do pozice 
záchranářů nebo 
pacientky. Obsah: 
záchranář, 
záchranářka, 
pacientka a sanitka s 
otvíratelnými 
zadními dveřmi.

333 - SH 2020

http://www.efko.cz/


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

Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývojové oddělení hraček 

MULTIGO TRIO
Hasiči

Set umožňuje dětem 
rozvíjet fantazii 
formou příběhu.

K tomu slouží tři 
figurky a kvalitně 
zpracované autíčko s 
otevíratelným 
kufrem.

334 - SH 2020

http://www.efko.cz/


DOMALOVÁNKY

Hra, ve které si děti 
procvičí kresbu nebo psaní 
písmen pomocí psací 
tabulky a bezprašné křídy.

Pro nejmenší je určena 
varianta Obrázky. Hráč 
vylosuje kartu s obrázkem 
předmětu, vloží kartu do 
otvoru na tabulce a dle 
vlastní fantazie obrázek 
dokresluje. Protihráči 
hádají, co hráč kreslí. 

Varianta Písmenka 
procvičuje psaní a skládání 
slov. Hráč vylosuje kartu s 
písmenkem, křídou 
dopisuje slova a procvičí 
slovní zásobu i psaní slov. 

335 - SH 2020

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

Design: EFKO-karton, s.r.o., Vývojové oddělení hraček 

http://www.efko.cz/


Nafukovací hračky: 

slon, buvol, žirafa, 

dinosaurus

Hračky jsou vyrobeny z jasně 
barevných fólií. Jedná se o 
sedací hračky pro nejmenší 
dětí od 2 do 4 let. Uvnitř je 
pískátko, které hračku při 
manipulaci ozvučí. Hračky 
rozvíjejí koordinaci pohybů a 
rovnováhu. 

175 - SH 2012

FATRA, a.s.; www.fatra.cz



176 - SH 2012 177 - SH 2012



Jde o obnovenou produkci 
autorských hraček Libuše 
Niklové z 60. let nově doplněnou 
o návrhy Veroniky Vašátkové
(dinosaurus).

178 - SH 2012



Nafukovací koník

Nafukovací hračka Koník je 
vyrobena z oranžové fólie. 
Jedná se o sedací hračku pro 
nejmenší dětí od 2-4 let. V 
hračce je pískátko, které 
hračku při manipulaci ozvučí. 
Hračka rozvíjí koordinaci 
pohybů a rovnováhu dítěte, 
také pomáhá rozvíjet  jemnou 
motoriku a posiluje svaly. 
Hračka svou velikostí dovoluje 
dětem je příjemně obejmout.  
Výška Koníka je 750 mm a 
délka 760 mm. 

197 - SH 2013

FATRA, a.s.
www.fatra.cz

Design: Libuše Niklová



FATRA, a.s.; www.fatra.cz
FATRA, a.s.

www.fatra.cz

Nafukovací míče

Nafukovací míč z bezftalátové
fólie. Skvělá hračka do 
bazénu, mělké vody či na 
zahradu. Průměr míče je 40 
cm.

Provedení v barvách tyrkysové 
a tmavě modré, růžové a 
fialové a s potiskem 
zvířátek  - slůně, žirafa a 
buvol. Tato zvířata existují 
jako velké nafukovací 
sedací hračky a tak míč 
doplňuje jejich kolekci.  

198 - SH 2013



Gerlichovo knižní 
loutkové divadlo

Divadlo kombinuje 
klasické loutkové divadlo a 
pohádkovou knihu s 
textem a souborem kulis. 
Hra podporuje výrazové 
schopnosti, rozšiřuje slovní 
zásobu a jemnou motoriku 
dítěte. Divadélko je možné 
rozšiřovat o další loutky a 
pohádkové knihy. 

199 - SH 2013

GERLICH ODRY, s.r.o.
www.gerlich-odry.cz

Design: Karin Kalusová, Pavel Stuchlík



Kuželky

Textilní kuželky vyrobené 
v kombinaci potahové látky, 
čisté bavlny a PES příze 
plněné polyesterovým 
rounem, bez odnímatelných 
součástí. Navrženy pro 
víceúčelové 
použití jako klasické kuželky 
(s míčkem), nebo netradiční 
loutky. Set obsahuje devět 
odlišných kusů, které je 
možné doplnit dalšími 
postavičkami.

211 - SH 2014

HELI - Helena Foltánová
www.heli-hracky.cz

Design: Helena Foltánová



Didaktický polštář 
„Zahrádka“
Polštář je stylizovanou 
malou zahrádkou s prvky 
k procvičování vázání 
kliček, provlékání poutky, 
zapínání na knoflíky apod. 
Pod vrchní stranou 
povlaku je kapsa – úkryt 
pro malého živočicha. 
Povlak  je opatřen zipem, 
uvnitř je polštář s 
poutkem, který mohou 
děti využít jako sedák. 
Různé druhy a struktury 
použitých textilních 
materiálů umožňují dětem 
vnímat i haptickou stránku 
herního objektu.

286 - SH 2017

MgA. Hana Hrbková
hanihrbkova@seznam.cz

Autorský design



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.

257 - SH 2016

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. 

258 - SH 2016

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. 

259 - SH 2016

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.

260 - SH 2016

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

Design: Lenka Procházková, texty Rudolf a Kateřina Drdlovi



Odrážedlo Tilia Slon, 
Odrážedlo Tilia Cat

Pohybová aktivita k 
posilování dětských 
"tlapek" a k rozvoji 
koordinace pohybů. 
Vhodné pro děti už od 
jednoho roku (podle 
šikovnosti a velikosti), 
respektive od chvíle, kdy 
začnou trochu chodit a 
mohou se zkusit i 
odrážet.

212 - SH 2014

Pavel Chvátal / Dřevo dětem
www.drevodetem.cz

Design: Pavel Chvátal a Helena Foltánová



Stavebnice Ela, 
Stavebnice Ela 
Triangl, Skládací věž 
Tora, Stavebnice 
Elica

Stavebnice vhodné pro 
rozvoj jemného vnímání 
barev a jejich odstínů, 
posloupnosti barev i tvarů, 
rozvoj motoriky a fantazie.

213 - SH 2014

Pavel Chvátal / Dřevo dětem
www.drevodetem.cz
Design: Pavel Chvátal



160 - SH 2011         Tři prasátka

CHYTRÉ HRACKY, s.r.o.; 
www.chytrehracky.cz 



STOCS – vázací stavebnice

Kolektivní stavebnice pro tvorbu 
prostorových děl. Opletené 
plastové tyče s volnými 
vázacími konci lze použít i při 
výuce geometrie. Stavitelé se 
naučí vytvářet prostorově 
stabilní díla pomocí 
zavětrováni. Vybudovat lze 
úkryty, domečky, věže apod. 

Autorem návrhu je Bram van 
den Haspel.

179 - SH 2012

CHYTRÉ HRAČKY, s.r.o.; 
www.chytrehracky.cz



Stromový maňásek
Maňásek – hračka waldorfského 
typu. Tvar tělíčka i měkké 
vodicí držátko uvnitř umožňuje 
hru i nejmenším dětem s 
krátkými prstíky, větší děti a 
dospělí oživí i maňáskovy ruce 
klasickým způsobem.

Barevně ladí maňásek k 
příslušnému stromu (lípa,dub, 
jabloň…), pláštík je ve tvaru 
listu.

Slouží jako maňásek pro 
vyprávění příběhů nebo jako 
panenka na hraní.

Materiál: ovčí vlna, bavlna, len.

319 - SH 2019

Jakubů Lucie – Duhové panenky
www.duhovepanenky.cz

Autorský design

http://www.duhovepanenky.cz/


SmartMax–Mega kuličková dráha

SmartMax je magnetická stavebnice 
pro děti od 1,5 roku do 8 let. Silné 
magnety, bezpečně zapracované do 
jednotlivých dílů, umožňují dětem 
vytvářet velké stavby podle fantazie. 
Sada umožňuje hravou formou 
poznávat nejen magnetismus, ale  
rozvíjí i fantazii, prostorovou 
představivost a konstrukční 
zručnost. Oceněná sada, obsahující 
71 dílů, umožňuje stavět různé 
varianty kuličkové dráhy. Je 
kompatibilní s dalšími sadami 
stavebnice SmartMax, ze kterých 

lze použít přestavitelné dopravní 
prostředky i další prvky pro větší 
stavby. 

237 - SH 2015

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





Djeco - Topologix

Didaktická hra Topologix od firmy Djeco pomáhá dětem hravou formou 
procvičit orientaci v prostoru, řeč a fantazii. Dítě si vybere obrázek a na 
dřevěné tabulce umisťuje do okének žetony zvířátek tak, aby odpovídaly 
pozici zvířátka: medvídek je pod stromem, proto žeton medvídka musí 
být v řádku se stromem a sloupci označujícím "pod". U každého obrázku 
se určuje umístění pěti zvířátek a k dispozici je pět míst (strom, dům 
atd.) a pět poloh („před“, „za“, „nad“, „pod“ a „v“). Jakmile je dítě 
hotovo, otočí kartu s obrázkem a samo si může ověřit, zda úkol vyřešilo 
správně. Hru si tedy může hrát dítě samo. Hra je i pomůckou pro rozvoj 
řeči ve školkách nebo v rodině. Dospělý si s dítětem o obrázku a o 
jednotlivých pozicích povídá, procvičuje a rozvíjí slovní zásobu a 
prostorovou orientaci dítěte. Vzhledem k tomu, že na všech obrázcích je 
pět stejných zvířátek, je možné hru využít i jinak: např. vytvářet příběhy 
zvířátek, trénovat výslovnost, hrát postřehové hry apod. Hra je určena 
pro jedno dítě od cca 4 let. Obsahuje 1 dřevěnou desku, 20 
oboustranných karet (zadání obrázku + řešení) a pět žetonů se zvířátky.

238 - SH 2015

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

Design: Géraldine Cosneau







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). 

261 - SH 2016

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.

262 - SH 2016

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.

263 - SH 2016

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. 

264 - SH 2016

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



GeoSmart Space Truck 
- 42 ks

Nová generace magnetické 
stavebnice pro předškolní a 
školní děti s vylepšenou 
bezpečností dílků (nerezový 
magnet je uchycen v ABS 
jádru a obalen dvojím 
polykarbonátovou vrstvou), 
vhodná pro nejrůznější 
konstrukce včetně několika 
druhů dopravních 
prostředků. Další sady stejné 
řady umožní konstrukční 
experimentování a 
sestavování modelů na 
dálkové ovládání.

287 - SH 2017

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



KAME – EKO Prostějov

Stavebnice GECCO

KAME – EKO (Prostějov) 

142 - SH 2010

česká hračka



161 - SH 2011            Hrady a věže

KAME-EKO, a.s.; www.gecco.cz 



Šikmá věž

Další z varianty původní české 
stavebnice s patentovaným 
systémem spojování. Šikmá 
věž volně navazuje na 
předchozí typy stavebnice a dá 
se s nimi kombinovat. Šikmá 
věž napodobuje stavbu v Pise, 
navíc má řady oken. 
Jednoduše se staví a umožňuje 
jak šikmou, tak rovnou 
variantu. V praktickém obalu-
kufříku  je více než 900 
kostek. Určeno pro děti od tří 
let.  

200 - SH 2013

Kame-Eko, a.s.
www.gecco.cz

Design: Ing. Stanislav Paluda



PIX-IT

Kreativní stavebnice pro hraní i pro vzdělávání a rozvíjení intelektu dětí 
předškolního a školního věku. PIX-IT aktivně stimuluje abstraktní 
myšlení, znalosti, fantazii, tvořivost, paměť, čtení a práci s písmeny, 
prostorovou a plošnou představivost, pozornost a postřeh, logické 
myšlení, matematické schopnosti, schopnost komunikace a slovní 
zásobu. Děti si na herní desce z jednotlivých dílků staví obrázky podle 
své fantazie nebo plní úkoly podle přiložených karet. Úkoly se mohou 
přizpůsobovat nadání dítěte od jednodušších až po složité. Stavebnice 
je doporučena MENSOU ČR.

239 - SH 2015

KOSÁČCI – hračky, které letííí, s.r.o.
www.kosacci.cz

Design: Petra a Lukáš Kosinovi





WiseSoft 98

Barevná stavebnice z lehké měkké 
pěny příjemné na dotek. 
Malé a velké díly umožňují stavbu 
aut, letadel, domečků, zvířat, 
rostlin atd. dle přiloženého sešitku 
s ukázkami staveb nebo dle 
vlastní fantazie. 
Pastelové barvy a geometrické 
tvary stimulují zrak, hmat a 
prostorové vnímání. Děti se učí 
rozhodovat o velikosti, barvě, 
poloze a směru dílů pro 
zamýšlenou stavbu. 
Díly se spojují pružnými 
plastovými spojkami. 

320 - SH 2019

Kosáčci–hračky, které letííí, s.r.o. 
www.kosacci.cz

Autorský design – Petra a Lukáš Kosinovi

http://www.kosacci.cz/




PIX-IT 180+ Sun Set

180 nových žlutých dílků s potiskem 
(písmena, čísla, znaky, tvary, 
symboly a smajlíci) + pracovní sešit 
+ plátěný uzavíratelný sáček. 

Lze využít s hracími deskami PIX-IT 
ale i samostatně. 

Dílky pomáhají poznávat čísla, 
počítání, písmena, abecedu, slova a 
rozšiřují slovní zásobu. Jsou vhodné 
i pro hru Scrabble a jiné slovní nebo 
matematické úlohy a hry. 

Pracovní úkoly jsou vytvořeny ve 
spolupráci s pedagogy a odborníky
a rozvíjí schopností myšlení u dětí 
předškolního a ranného školního 
věku. 

321 - SH 2019

Kosáčci–hračky, které letííí, s.r.o. 
www.kosacci.cz

Autorský design – Petra a Lukáš Kosinovi

http://www.kosacci.cz/


PIX-IT Big – puzzle

Stavebnice je vhodná pro 
nejmenší děti; pomocí 
dílků mohou skládat 
obrázky a tvary dle 
přiložených úkolů 
a inspirativních vzorů 
nebo své fantazie. Dílky 
jdou lehce nasazovat i 
vyjímat, jsou na dotek 
příjemné, na hrací desce 
dobře drží. 
Složení: silikonová deska, 
90 silikonových 
barevných dílků v šesti 
barvách a 24 úkolů a 
inspirativních obrázků. 
Vyrobeno z bezpečného 
potravinářského silikonu.

336 - SH 2020

Kosáčci–hračky, které letííí, s.r.o. 
www.kosacci.cz

Autorský firemní design – Petra a Lukáš Kosinovi

http://www.kosacci.cz/


Jeřáb

Plně funkční model jeřábu. Jeřáb 
je vyroben z plechu s povrchovou 
úpravou práškovou barvou. S 
hračkou je možné jezdit, otáčet 
věž jeřábu, naklánět rameno a 
zvedat břemena. Výška jeřábu je 
56 cm, délka nosného ramene je 
25 cm. Kvalitní funkční hračka s 
propracovanými detaily. Hračka se 
vyrábí od roku 1989.

240 - SH 2015

KOVAP Náchod, s.r.o. 
www.kovap.cz





KOVAP Náchod, s.r.o.
www.kovap.cz

Zetor s valníkem
Plně funkční český plechový traktor, jehož pohyb zajišťuje unikátní pérový 
strojek natahovaný klíčkem. Převodovka má 3 rychlosti dopředu, neutrál 
a zpátečku. Traktor lze řídit volantem a zabrzdit ruční brzdou. Jde o 100% 
český výrobek s pečlivým řemeslným zpracováním v měřítku 1:25. 

337 - SH 2020
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http://www.littlebears.cz/


Lucie Kupilíková
lucie.kupi@seznam.cz

Autorský design

Bludiště
Hra Bludiště je 
určena pro děti 
předškolního i raně 
školního věku. 
Trénuje zručnost, 
smyslové vnímání, 
vnímání hmatem, 
soutěživost i 
týmovost. 

Hra byla vytvořena 
původně výhradně 
pro nevidomé. 
Impulsem byla 
autorčina hmatová 
kniha pro nevidomé 
"O zatoulané 
kuličce", která 
vyhrála 2. místo v 
soutěži Tactus v roce 
2008.

304 - SH 2018



Kinetické dřevěné hračky

Woodens jsou ručně malované 
originální kinetické hračky 
z bukového dřeva, jejichž 
jednotlivé části jsou 
vzájemně spojeny nylonem 
a lepením. Při jemném 
sevření dřevěných tyčí je 
Woodens na hrazdě uveden 
do pohybu. 

Ovládáním hračky je aktivován 
svalový tonus prstů. 

Designérem hračky je 
Miroslava Kydalová

180 - SH 2012

Mgr. Roman LAUTERKRANC; 
www.woodens.cz 



Zajíček MOOCHI na mazlení

Zajíček Moochi od holandské značky 
Snoozebaby je vyroben z 
měkoučké bavlny krásného 
plyšového vzhledu a je doplněn 
několika štítky, kterými se děti 
mohou bavit. Štítky se liší 
velikostí, barevností i použitými 
materiály (satén, hedvábí, 
manšestr a šustící materiály). 
Výrobek lze prát v automatické 
pračce a udržovat tak v čistotě.

181 - SH 2012

LEUK, s.r.o.; 
www.snoozebaby.cz



Little Bears, s.r.o.
www.littlebears.cz

Design: Marie Haklová

CUBEEK
Hračka CUBEEK se skládá z 24 
dřevěných kostek (černobílá nebo 
černobarevná varianta), na každé 
straně kostky je jiný obrazec. 
Dítě si hru řídí samo. 
První možnost je dát dítěti kostky 
a nechat je samostatně 
improvizovat.
Druhou možností je vzít si k ruce 
herní brožuru CUBEEKOVA 
mozková tělocvična pro 
začátečníky a pracovat společně s 
dítětem. 
CUBEEK vyhovuje dle norem 
hračce 0+ a hračka „roste s 
dětmi“ – zvyšováním náročnosti 
jednotlivých aktivit lze zabavit jak 
batole, tak předškoláka i školáka. 
Stavět lze dvourozměrně i 
trojrozměrně.

322 - SH 2019

http://www.littlebears.cz/


Little Bears, s.r.o.
www.littlebears.cz

Design: Marie Haklová

QUADREENA
Hračka obsahuje 81 dřevěných 
hracích kamenů, které mají z 
jedné strany čísla (1 – 9) a z 
druhé barevné obrázky (9 
různých barev), 3 oboustranné 
kameny s matematickými 
symboly (+, -, <, >, =) a 
látkovou hrací plochu s mřížkou 
9 × 9 polí. 

Součástí je vzdělávací brožura, 
kde je popsáno 9 aktivit pro 
rozvoj psychomotoriky a 7 her. 
Při hře s QUADREENOU dochází 
k osvojování termínů 
levá/pravá, sloupec/řada, osa 
atp. Děti se učí pracovat s 
chybou a seznamují se také se 
základními matematickými 
operacemi.

323 - SH 2019

http://www.littlebears.cz/


Lowlands

Razítka pro 
nejmenší

LOWLANDS

143 - SH 2010



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.

265 - SH 2016

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.

266 - SH 2016

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



Odemykání zámků

Masívní dřevěná deska 
se čtyřmi různými 
zámky a klíče. 
Děti musí dveře čtyřmi 
různými způsoby 
otevřít, aby se dostaly 
k obrázku pod dvířky. 
Mohou hledat 
konkrétní obrázek, 
soutěžit v rychlosti 
otevření a zavření 
dveří nebo vyprávět 
příběh podle 
nalezených obrázků.

324 - SH 2019

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

http://www.lowlands.cz/




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. 

267 - SH 2016

Miroslav Matěcha
www.cuts-cz.eu

Design: Miroslav Matěcha



Obří stavebnice 
Cihličky pro dětičky

Obří stavebnice Cihličky 
pro dětičky je originální 
česká hračka pro kluky a 
holky od 3 let. 
Z velkých lehkých kostek 
lze snadno stavět a 
nadšeně bořit množství 
obyvatelných staveb jako 
hrady, domky, věže, 
pyramidy, mosty, bunkry, 
zdi, křesílka, nebo je lze 
využít k pohybovým hrám. 

214 - SH 2014

Jiří Matějček
www.CihlickyProDeticky.cz

Design: Jiří Matějček



MC com
www.stavebnice4u.cz

Eitech - konstrukční 
stavebnice

MC Com

144 - SH 2010



M.I.K. – Ing. Milan Konečný
www.miktoys.cz

Design: Ing. Milan Konečný

Velká věž

Rodinná hra pro děti i 
dospělé vtipně kombinuje 
stolní a karetní hry, když 
se hráči snaží zbavit 
rozdaných barevných 
karet a při tom staví věž 
až 100 cm vysokou –
pokud se ovšem nezřítí! 

Poutavá hra, kterou se 
rychle naučíte a ve které 
si procvičíte svoji 
šikovnost. Popis herního 
užití + možné herní 
varianty v přiloženém 
návodu.

305 - SH 2018



Moravská ústředna Brno

Bob a Bobek, maňásci

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA (Brno) 

SH 2010 (malí prstoví) –

česká hračka

145 - SH 2010



Spejbl, Hurvínek a 
Mánička

textilní loutky

162 - SH 2011

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA,
družstvo umělecké výroby;

www.mubrno.cz 



Vystřihovací maňásci

Kašpárek, Karkulka, kůň
Děti si vystřihnou a sestaví 
provlékáním bez šití své 
maňásky.

Podporuje přesnost práce s 
nůžkami, soustředění, tvořivost, 
schopnost pracovat s textilem.  

201 - SH 2013

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



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



Krtek parašutista

Plyšový krteček s odepínacím 
padákem. 
Jednoduché použití: stačí 
rozhoupat a vyhodit. Po roztažení 
padáku se krteček pomalu snáší k 
zemi. 
Hračka je vhodná i pro venkovní 
využití.

215 - SH 2014

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

Design: Erika Bertóková



Kolekce klapacích
maňásků

Sada velkých textilních 
maňásků s dřevěnými 
klapadly pro veselé klapání

241 - SH 2015

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

Design: Romana Dlapalová, Antonie Slivoňová, Ilona Vanková





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

www.mubrno.cz
Design: Erika Bertóková, Hana Černohorská

Měkce cpaní maňásci 
pro děti 0+

Měkce cpaní maňásci z 
příjemného materiálu, 
vhodné již pro 
nejmenší děti. 

242 - SH 2015





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. 

268 - SH 2016

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. 

269 - SH 2016



Kolekce 
maňásků 
"Povolání"

Kolekce maňásků 
vštípí dětem 
rozlišující znaky 
některých profesí 
(hasič, námořník, 
učitelka, policistka, 
zahradník, 
mechanik, kuchař, 
doktor). Maňásci 
jsou vyrobeni 
převážně z 
přírodních 
materiálů a jsou 
vhodné pro děti od 
tří let. 

288 - SH 2017

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

Design: Erika Bertóková, Hana Černohorská, Romana Dlapalová, Ilona Vanková



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

Design: Erika Bertóková, Hana Černohorská

Kolekce kornoutů 
zvířátek 3 v 1

Kolekci kornoutů tvoří 
pejsek, kočička, myška, 
prasátko, koza, kráva, 
ovečka, kůň a osel. 
Kornouty mají tři 
funkce: 1. hračka na 
tyčce se může schovat 
do kornoutu, 2. otvor 
na zádech umožňuje 
použít hračku jako 
maňáska, 3. kornout 
lze použít jako skrýš na 
drobnosti nebo 
sladkosti. Kornouty 
jsou vhodné pro děti od 
tří let.

289 - SH 2017



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

Design: Romana Dlapalová

Sada maňásků 
Červená 
Karkulka
Pohádka o Červené 
Karkulce –
osvědčený 
prostředek 
komunikace dětí a 
dospělých 
prostřednictvím 
divadelní hry. 
Vhledem, 
vlastnostmi, 
použitými materiály
a zpracováním jsou 
maňásci vhodní i 
pro nejmenší děti. 
Výrobek je 
pratelný. 

290 - SH 2017



Montessori úchopový míček
Miminku se špatně drží v rukou kulatý míček. Důvodem je nedokonalý úchop, 
kvůli kterému se mu míček vysmekne. Úchopový míček je lehký a měkký. 
Děťátko ho prostřednictvím vysunutých „křidélek“ může chytit do obou 
rukou. Manipulace pomáhá vytvářet propojení obou mozkových hemisfér.

306 - SH 2018

MyMoo – Mgr. Juliána Kočišová
www.mymoo.cz 
Autorský design



Textilní pexeso – emoční 
inteligence

Pexeso pomůže navázat rozhovor s 
dítětem formou hry. Stačí se 
rozpovídal o tom, jak se asi 
postavička na obrázku cítí. Co ji 
rozesmálo, nebo naopak, co se 
mohlo přihodit, že je holčička 
smutná? Končí každý smutek slzami 
v očkách? Proč někomu při úsměvu 
vidno zoubky a jinému ne? Co to asi 
znamená? Proč lidé zívají?

Z pexesa se dají vytvářet i příběhy, 
např. O tom, jak se chlapeček léčil, 
O znuděném děvčátku atd.

307 - SH 2018

MyMoo – Mgr. Juliána Kočišová
www.mymoo.cz 
Autorský design



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

Design: Mgr. Martina Beckertová

„O veliké řepě“, maňásci

NOE (Lipník nad Bečvou) 

česká hračka
146 - SH 2010



Jogové hračky

Kočička Salamba
Jogové hračky jsou určeny 
dětem předškolního věku. 
Jejich smyslem je děti 
motivovat ke cvičení 
základních jogových pozic. 
Pejsek Jogi představuje klučičí 
svět, zatímco Salamba holčičí. 
Lektoři pomocí hraček a 
instruktážní knížečky dodávané 
s hračkou mohou s dětmi 
nacvičovat jednoduché jogové
cviky. 

Autorkou designu je Mgr. Martina 
Beckertová.

182 - SH 2012

NOE, s.r.o.; www.noe.cz 



Dopravní výchova - sada
Děti se denně musí potýkat s různými 
nebezpečnými situacemi na silnicích, které 
vyžadují základní znalosti a správné 
bezpečnostní návyky. Pomocí naší sady 
bavlněných přehozů s dopravními značkami, 
semafory a autíčky prožijí různé dopravní 
situace „na vlastní kůži“ v bezpečném prostředí 
MŠ a ZŠ pod dohledem pedagoga. 
Sada obsahuje:
• 5 různobarevných autíček
• 11 základních značek
• 2 přechody pro chodce pás
• 2 semafory pro auta
• 2 semafory pro chodce
• metodiku s námětovými hrami 

202 - SH 2013

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



Housenka - motýl

Housenka - motýl je nejen textilní 
hračkou, ale zejména didaktickou 
pomůckou, která  jednoduchou formou 
ukazuje  vývojové fáze hmyzu. Děti se 
prostřednictvím této hračky učí, že se z 
housenky po zakuklení vylíhne krásný 
motýl. Učitelé mohou děti zapojit do hry i 
tím, že je hračku nejen nechají obrátit, 
ale "zakuklí" ji např. běžným obvazem. 
Obracení hračky napomáhá k 
procvičování jemné motoriky dětí. Froté 
materiál je pro děti na omak příjemný a 
umožňuje i snadné praní v automatické 
pračce.

216 - SH 2014

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

Design: Martina Beckertová, Petra Fekarová



FATRA, a.s.; www.fatra.cz
Noe s.r.o. 

www.noe.cz
Design: Martina Beckertová, Petra Fekarová

Pulec - žába

Pulec - žába je nejen textilní 
hračkou, ale zejména didaktickou 
pomůckou, která  jednoduchou 
formou ukazuje  vývojové fáze 
tohoto obojživelníka. Děti se 
prostřednictvím této hračky učí, že 
se z pulce s ocáskem  vyvine 
bezocasá žabka s končetinami, 
které jí umožňují skákat. Velká žabí 
ústa pomohou pedagogům vysvětlit, 
čím se žáby živí a jak dýchají. Děti 
mohou žabku "za odměnu" nakrmit. 

217 - SH 2014



Moucha - pavouk

Moucha - pavouk na rozdíl od 
předchozích hraček ukazuje 
protiklady - mouchu a pavouka, který 
se mouchami živí. Děti se učí, že 
moucha má tři páry nohou, zatímco 
pavouk čtyři. Hračka čelí všeobecně 
rozšířenému strachu z pavouků 
(arachnofobii). Děti si sametově 
hebkého pavoučka pohladí a zjistí, že 
není třeba se ho bát. V rámci 
pracovní výchovy děti mohou jako 
doplněk vytvořit pro pavouka vlastní 
pavučinu např. z bavlnky. 

218 - SH 2014

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

Design: Martina Beckertová, Petra Fekarová



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.    

270 - SH 2016

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. 

271 - SH 2016

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

Design: Mgr. Martina Beckertová



Tydýt – Outsider

Tydýt je netypický medvídek, 
který se narodil celý růžový s 
chobotem slona, rukama a 
nohama jako opička.

Pomáhá dětem přijímat 
odlišnost svou i druhých jako 
běžnou součást života. 
"Metodika k příběhu pana 
Tydýta“ informuje, jak s ním 
pracovat v dětských 
kolektivech s inkluzí. 

Hračka je vyrobena z 
postřiženého froté, které je 
vhodné pro alergiky. 

291 - SH 2017

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

Design: Mgr. Dagmar Kalendová, Mgr. Martina Beckertová



Královský dvůr –
sada maňásků

Rozšíření úspěšné řady 
klasických látkových 
maňásků o postavičky z 
královského hradu. 
Šest nových charakterů 
vhodně doplňuje 
stávající sady maňásků 
inspirované základními 
pohádkami. 
Pružný bavlněný úplet 
umožňuje hračky 
ovládat jak malou 
dětskou rukou, tak i 
rukou dospělou. Hračky 
je možné prát na 30°C.

308 - SH 2018

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

Design: Mgr. Martina Beckertová



Pohádkové bytosti –
sada maňásků

Rozšíření úspěšné řady 
klasických látkových 
maňásků o postavičky 
pohádkových bytostí. 

Sedm nových druhů 
vhodně doplňuje 
stávající sady maňásků 
inspirované základními 
pohádkami. 
Pružný bavlněný úplet 
umožňuje hračky ovládat 
jak malou dětskou rukou, 
tak i rukou dospělou. 
Hračky je možné prát na 
30°C.

309 - SH 2018

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

Design: Mgr. Martina Beckertová



Hroch - logopedik
Jde nejen o milou hračkou či 
polštářek ze sametově hebkého 
postřiženého froté, ale zároveň o 
výbornou pomůckou pro 
logopedy a rodiče dětí s vadami 
řeči. 
Maňásek má ohrnovací pysky, 
zuby a dvěma prsty snadno 
ovladatelný jazyk, kterým je 
možné dětem názorně vysvětlit 
jeho správnou polohu při 
výslovnosti hlásek. 

Hračku lze díky použitému 
materiálu a pružnému dutému 
vláknu uvnitř prát v automatické 
pračce. Je vhodná pro děti do 3 
let! 
Rozměry: 33 cm

325 - SH 2019

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

Design: Mgr. Martina Beckertová za spolupráce logopedky PaedDr. Evy Strykové

http://www.noe.cz/


OLYMP – Mladá Boleslav / Klatovy

Hexlo – dřevěná stavebnice

OLYMP (Mladá Boleslav / 

Klatovy)

česká hračka 

147 - SH 2010



OLYMP – Mladá Boleslav / Klatovy

Maková panenka –

minipuzzle

OLYMP (Mladá Boleslav / 

Klatovy)

česká hračka

148 - SH 2010



Naklápěcí labyrint 
vyměnitelný

OLYMPTOY Praha

149 - SH 2010

Olymptoy Praha



163 - SH 2011                   Barevná mozaika 

OLYMPTOY, s.r.o.; 
www.olymptoy.cz 



1. Simona – přírodní 
barevná stavebnice

2. Konstruktér – montážní 
stavebnice 

Stavebnice přírodní/barevná –
Simona obsahuje 200ks 
stejných barevně odlišených 
prvků, které umožňují plně 
rozvinout tvořivé schopnosti 
dítěte a nevnucují mu žádné 
konstrukčně připravené 
prototypy a vzory.

183 - SH 2012

OLYMPTOY, s.r.o.; 
www.olymptoy.cz 



Konstruktér – montážní 
stavebnice

130 montážních dílů 
stavebnice Konstruktér 
umožňuje vytvářet funkční a 
pohyblivé modely strojů, 
zařízení a dopravních 
prostředků. K snadnému 
uložení slouží obal – kbelík. 
Obě stavebnice jsou určeny 
pro děti od tří let

184 - SH 2012

OLYMPTOY, s.r.o.
www.olymptoy.cz 



Vrstvené vkládací tvary

Děti vkládají tvary do předem 
určených otvorů podle tvaru a 
barvy a velikosti. Každý tvar je 
složen ze dvou částí, které do 
sebe vzájemně zapadají. Hračka 
rozvíjí jemnou motoriku, logiku a 
schopnost kombinovat a rozlišovat 
tvar, velikost a barvu. 

219 - SH 2014

Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz



Korková deska s 
natloukacími tvary

Děti dovedou z této stavebnice 
vytvořit nekonečné množství 
obrázků plných fantazie a 
neskutečných tvarů. Práce se 
stavebnicí podporuje 
představivost, soustředěnost a 
přesnou koordinaci pohybů. 
Rozvíjí jemnou motoriku a 
fantazii. 

220 - SH 2014

Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz



Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz

Kufřík s magnetickými tvary a 
zrcadlem

Hrací kufřík obsahuje 25 ks vzorových 
karet, podle kterých lze skládat obrázky 
na bílou magnetickou plochu.

Z magnetických tvarů lze vytvářet i 
obrázky podle fantazie.

Vnitřní strana kufříku je tvořena 
zrcadlovou fólií, v níž se obrazce násobí.

Hra rozvíjí fantazii, jemnou motoriku a 
logiku. Kufřík je zároveň skladovacím 
prostorem pro magnetické tvary a karty. 

221 - SH 2014



Puzzle - vývoj žáby 

Hra seznamuje dítě s jednotlivými 
vývojovými stupni žáby a zároveň 
slouží jako hra. Rozvíjí logiku, 
jemnou motoriku a rozumové 
schopnosti.

222 - SH 2014

Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz



Vláčkodráha s garáží

Vláčkodráha obsahuje 
vše, co děti baví: 
vláčky, koleje, 
nástupiště a garáž 
s parkovacími místy a 
výtahem. Hrací 
set je možné rozšiřovat 
dokoupením rozsáhlého 
příslušenství. 

223 - SH 2014

Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz



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.

272 - SH 2016

(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.

273 - SH 2016

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



KOČIČKA
Puzzle „Šatní skříň“

Puzzle umožňují dětem 
dle vlastní fantazie 
oblékat a měnit 
postavičku kočičky. 
K dispozici jsou hlavičky 
znázorňující různé 
nálady, tělíčka a nožičky 
kočičky s různým 
oblečením. K uložení 
slouží dřevěná krabička. 
Hra rozvíjí schopnost 
logického myšlení i 
kombinační schopnosti. 
Obsah: 18 dílků. 
Rozměr: 13 x 14 x 4 cm. 
Věk: 1+

338 - SH 2020

Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz

(Distributor)

http://www.olypmtoy.cz/




PEJSEK
Puzzle „Šatní skříň“

Puzzle umožňují dětem 
dle vlastní fantazie 
oblékat a měnit 
postavičku pejska. 
K dispozici jsou hlavičky 
znázorňující různé 
nálady, tělíčka a nožičky 
pejska s různým 
oblečením. K uložení 
slouží dřevěná krabička. 
Hra rozvíjí schopnost 
logického myšlení i 
kombinační schopnosti. 
Obsah: 18 dílků. 
Rozměr: 13 x 14 x 4 cm. 
Věk: 1+

339 - SH 2020

Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz

(Distributor)

http://www.olypmtoy.cz/




SIKU World - požární 
stanice
„Hoří!!!“ Hasičský sbor vyráží 
k akci. Integrovaný modul s 
blikajícími LED světly a šesti 
různými zvuky změní hernu 
v ohnivou scénu. Požár se šíří 
ze střechy obchodu. Naštěstí 
je hned vedle ní hydrant s 
hadicí a tryskou. 
Dvoupodlažní budovu lze 
sestavit dle ilustrovaného 
návodu. Modulární struktura 
a stabilita systému umožňuje 
dětem vlastní řešení. 
Hasičská stanice je plně 
funkční samostatně, je však 
kompatibilní s ostatními 
sadami v SIKUWORLD. 
Součástí setu jsou hasičské 
vozidlo a vrtulník. 
340 - SH 2020

Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz

(Distributor)

http://www.olypmtoy.cz/


Veterinární ordinace pro 
domácí zvířata

Set obsahuje vhodné vybavení 
pro zvířecí pacienty – rentgen, 
kufřík s léky, váhy atd. 
Figurky jsou modelovány v 
detailu a povzbuzují děti ke hře 
na lékaře. 
Obsah: 1x veterinární ordinace, 
1x veterinář, 1x hříbě, 
1x dalmatinské štěně, 1x kotě, 
2x králík, 1x myš, 1x psí 
pelíšek, 1x přikrývka, 1x mísa, 
1x láhev na pití, 1x koš na 
krmení, 1x kost, 1x mrkev, 
1x laptop, 1x kufřík pro 
veterináře, 1x lahvička s lékem, 
1x stetoskop, 1x stříkačka, 
obvaz, 4x plot, 1x nálepka. 
Doporučený věk: 3-8 let.
341 - SH 2020

Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz

(Distributor)

http://www.olypmtoy.cz/


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.

274 - SH 2016

OSMOST, s.r.o.
www.osmost.cz

Design: ADART, s.r.o.



Hadí stezka

Hra je určena dětem od 5 let. Rozvíjí rychlou orientaci v tvarech, 
barvách a rozhodování; procvičuje udržení rovnováhy a soustředěnost. 
Soutěžící vytvoří dvojice, jeden (házeč) - hází kostkou, druhý (chodec) 
přebíhá hada po správných polích; hráči ve dvojici i dvojice se střídají. 
Lze hrát na čas, tj. kolikrát jedna dvojice dokáže přejít hada, např. za 5 
minut. Při chybě se hráči ve dvojici „chodec a házeč“ vystřídají, vrací se 
na první pole (ocas) a startují znovu. Pravidla lze různě upravit.

224 - SH 2014

Pavlovský Michael - MIPATOY
www.galerie1602.cz

Design: Michael Pavlovský



Pexeso pro uši

Hra naučí pozorně naslouchat 
a indentifikovat, rozlišovat a 
zapamatovat si různé zvuky. 
Rozvíjí zvukovou paměť, 
citlivost sluchu a vzájemnou 
kooordinaci sluchu, zraku a 
pohybu. Hra pexeso pro uši je 
vhodná i pro nevidomé. Je 
určená pro 2-3 hráče od 5ti let. 

203 - SH 2013

Pexi, s.r.o.
www.pexi.cz 



Tvary, barvy, paměť

Hra s navlékáním na 
provázky pro 2-4 hráče od 
5 let. 
Na 55 kartách jsou vzory 
odpovídající tvarům 
plastových žetonů. Po 
chvilkovém prohlédnutí 
karty je třeba buď z 
žetonů složit 
zapamatovaný vzor, nebo 
musí hráči co nejrychleji 
navléct žetony v 
stanoveném pořadí i 
barvách na provázek. 

Žetony jsou vyrobeny z 
pevného a omyvatelného 
plastu.

292 - SH 2017

Pexi, s. r. o.
www.pexi.cz 



Pišlické auto 
čtyřmístné

Autíčko pro 4 pišliky, 
vyrobené z jednoho 
kusu jasanového 
dřeva, je typickou částí 
rozsáhlého celku, 
doplněného souborem 
příběhů, které jsou k 
dispozici na internetové 
stránce výrobce.

293 - SH 2017

PIŠLIK, Václav Kvapil
www.pislik.cz

Design: Dušan Ingr



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.

275 - SH 2016

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

Design: Mathieu Collos, Cyril Rheims



1. Memino – protiklady, 
hra

2. Filó – vyšívací    
souprava

Memino je hra, patřící do série 
nazvané „Mé první hry“ a 
určené dětem od 2 let. Na 
kartičkách je zachyceno 12 
protikladů. Velký pes – malý 
pes, léto – zima atd. Úkolem 
dětí je nasbírat co největší 
počtu protikladů. Hru lze hrát v 
různých obměnách formou lota 
nebo formou pexesa. 

185 - SH 2012

PRESS-PYGMALION, s.r.o.; 
www.press-pygmalion.cz 



Filó je vyšívací souprava určená 
dětem od 4 let. Sada obsahuje 8 
šňůrek ve čtyřech základních 
barvách, 4 speciální pera určená 
k vyšívání, hrací desku, která je 
současně víkem kufříku a brožuru 
s předlohami. 

Obrázky se tvoří zasouváním 
šňůrek pomocí speciálních per do 
otvorů hrací desky. 

Práce s Filem pomáhá dětem 
uvolnit zápěstí, zlepšit vizuálně –
manuální koordinaci, jemnou 
motoriku a rozvíjí kreativitu. 

Vyrobeno v Itálii z plastů 
špičkové kvality.

186 - SH 2012



Stavebnice Georello
farm

Mnohotvárná převodová 
stavebnice rozvíjející 
motoriku, tvořivost, fantazii a 
kombinační myšlení se skládá 
z 60 kusů ozubených 
perforovaných desek, os, 
převodových kol a figurek 
domácích zvířátek a stromů. 
Pomocí kličky se celý 
mechanismus uvede do 
pohybu; vše se otáčí jako na 
kolotoči. Pro děti od 4 let. 

204 - SH 2013

Press-Pygmalion, s.r.o.
www.press-pygmalion.cz 



Stavebnice Tecno

Stavebnice pro malé 
techniky. Praktický kufřík 
skrývá imbusový klíč, 
křížový klíč nebo plochý 
šroubovák, spojovací díly, 
matky, podložky a šrouby.  
To vše umožní malým 
kutilům vytvářet ploché i 
vícerozměrné kompozice. 
Souprava rozvíjí manuální 
zručnost, manuálně-vizuální 
koordinaci a tvořivé myšlení. 

205 - SH 2013

Press-Pygmalion, s.r.o.
www.press-pygmalion.cz 



Kuličková dráha TRIX -
Rána kladivem

Dráha je jednou ze série 
TRIX výrobce Wonderworld. 
Podporuje dětskou zručnost 
při stavbě i představivost a 
fantazii při nalézání nových 
drah. Kostky jsou vyrobeny
z kombinace dřevěných pilin 
a plastu, vlastní dráha pak 
z masivního kaučukového 
dřeva. Dráha je určena 
pro děti od 3 let.  

225 - SH 2014

Purco, s.r.o.
www.purco.cz 



Kuličková dráha TRIX -
Kolotoč a Vír

Kuličková dráha TRIX -
Kolotoč a Vír je další z 
kuličkových drah ze série 
TRIX.
Kuličkové dráhy TRIX se 
vzájemně kombinují a 
umožňují stavbu větších a 
komplexnějších drah dle 
vlastní fantazie. Součástí 
balení jsou i návrhy 
možných kombinací s 
dalšími drahami. Dráha je 
určena pro děti od 3 let.

226 - SH 2014

Purco, s.r.o.
www.purco.cz 



Nicole Llorona

Černošky španělské značky Llorens
jsou oblíbené díky reálnému 
zpracování hlavičky včetně vlásků 
a roztomilého výrazu. Realistické 
zpodobení doplňují zvukové 
projevy plačícího a žvatlajícího 
miminka, které lze utišit dudlíkem. 
Panenka díky měkkému látkovému 
trupu, který spojuje ostatní 
gumové části těla, se chová v 
náručí  dítěte přítulně jako živé 
miminko a vyvolává v něm 
příznivé emoční projevy. Panenka 
je vhodná i k etnické výchově.

227 - SH 2014

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



Georello Tech

Mnohotvárná převodová 
stavebnice rozvíjející jemnou 
motoriku, tvořivost, fantazii a 
kombinační myšlení. Skládá se z 
266 částí přenášejících otáčivý 
pohyb na vzdálená převodová 
kola a reprodukujících základní 
mechanické funkce, ke kterým 
dochází ve většině motorů. 
Souprava rovněž obsahuje řetěz 
a elastický řemínek, pomocí 
nichž se otáčivý pohyb přenáší 
na vzdálené převody a s jejichž 
pomocí lze tvořit ještě složitější 
struktury. Vyrobeno z plastů 
špičkové kvality.   

243 - SH 2015

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





New Born III

Panenka bez zvuku s 
měkkým gumovým tělem, 
na kterém jsou zachyceny 
detaily dětského tělíčka 
(miminkovské faldíky, 
pohlaví). Panenka se 
chová v náručí dítěte 
přítulně jako živé 
miminko a vyvolává v 
dětech emoční projevy.

244 - SH 2015

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



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.

276 - SH 2016

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.

277 - SH 2016

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.

278 - SH 2016

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. 

279 - SH 2016

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



FantaColor Junior Basic

Mozaiky pro děti od 2 let. 
Pod průhlednou desku s 
otvory se vloží jedna z 16 
předloh k sestavení 
mozaiky pomocí 
různobarevných knoflíků o 
průměru 32 mm. Kufřík, 
plní funkci stojánku a 
umožňuje usazení desky v 
nakloněné poloze k využití v 
dopravních prostředcích 
apod.

294 - SH 2017

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



Georello TOOLBOX

Převodová stavebnice 
umožňuje ze 165 částí 
přenášet otáčivý pohyb 
na vzdálená převodová 
kola a demonstrovat tak 
základní mechanické 
funkce, využívané ve 
většině motorů. 
Stavebnice je uložena v 
kufříku, jehož víko tvoří 
hrací a konstrukční 
plochu.

295 - SH 2017

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



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

Granna Monster park

Rodinná hra. Hráči –
manažeři nově 
vznikajících parků příšer –
kupují karty prapodivných 
tvorů obývajících různá 
prostředí a vylepšují svůj 
park tak, aby splnil co 
nejvíce požadavků 
náročných návštěvníků. 

To však vyžaduje rozumné 
hospodaření s rozpočtem.

Zábavná, dynamická hra 
s jedinečným grafickým 
ztvárněním učí děti od 7 
let strategicky myslet, 
odhadovat riziko, plánovat
i operativně měnit cíle.

326 - SH 2019

http://www.pygmalino.cz/


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

Quercetti Tecno Jumbo 
starter set

Šrouby, matice, křídlové 
matice, kola a perforované 
dílce z odolného, netříštivého 
plastu je možné sestavovat 
bez použití nářadí. 
Sada obsahuje všechno, co je 
nezbytné k sestrojení robotů, 
zvířat nebo čehokoli dalšího.
Díky perforované podložce je 
možno sestavovat horizontální 
i vertikální konstrukce. 
Stavebnice rozvíjí koordinaci, 
logické myšlení i tvořivost a 
zábavnou formou pomáhá 
dětem pochopit základní 
principy mechaniky.

327 - SH 2019

http://www.pygmalino.cz/


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

(Distributor)

Quercetti Rami Code

Hra Rami i po 35 letech 
zůstává stále žádaná.

Jde o to co nejrychleji 
nasměrovat kuličky z 
horního zásobníku do 
cílových boxů stejné barvy. 

K nastavení příslušné dráhy 
slouží čtyři táhla v určité 
pozici (buď pozice „0“ nebo 
„1“).

Hra může být ztížena 
clonou, zakrývající dráhy a 
umožňuje i napínavý souboj 
s časem. 

342 - SH 2020

http://www.pygmalino.cz/


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

(Distributor)

Quercetti Spiral Tower

Spirálová kuličková 
dráha

Dráha pro nejmenší umožní 
stavět vysoké věže a pouštět z 
nich barevné kuličky, které 
cestou dolů chřestí a cinkají. 
Kuličky jsou velké, bezpečné a 
dobře padnou do dlaní i malým 
dětem. Jsou také plné 
barevných korálků, aby mohly 
poskytovat stimuly pro zrak i 
sluch. Věže se skládají ze 7 
snadno sestavitelných částí a 
pomalé kutálení kuliček plně 
upoutává pozornost dětí. 

343 - SH 2020

http://www.pygmalino.cz/




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

(Distributor)

Quercetti Georelo Tech 
starter set - stavebnice
Stavebnice umožňuje vytvářet 
složité konstrukce, jejich 
spojování převody a následné 
uvedení do pohybu nejen díky 
ozubení, ale i prostřednictvím 
řetězových převodů. 

Pevná základní deska 
umožňuje sestavování 
vodorovných i svislých 
převodových soustav jak podle 
obrazového návodu, tak na 
základě vlastních nápadů a 
fantazie. 

Děti tak procvičují a rozvíjejí 
jemnou motoriku a zábavnou 
formou se seznamují 
s principy mechaniky. 

344 - SH 2020

http://www.pygmalino.cz/


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

(Distributor)

Quercetti Jumbo Peggy

Mozaika s velkými 
kolíčky
Sada Jumbo Peggy umožňuje 
vstup do světa kolíčkových 
her i dětem od 2 let. 
Obsahuje 36 velkých 
stohovatelných kolíčků o 
průměru 33 mm, 9 vzájemně 
propojitelných perforovaných 
podložek a 4 oboustranné 
karty s ilustracemi, na nichž 
děti mohou skládat barevné 
mozaiky. 

Podložky s kolíčky lze použít 
bez obrázků i jako stavebnici 
ke stavbě vysoké věže či pro 
jiné konstrukce dle vlastní 
fantazie. 

345 - SH 2020

http://www.pygmalino.cz/




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

(Distributor)

Llorens Cuquita
30006

Miminko

Mluvící miminko 
španělského výrobce 
Llorens s měkkým 
látkovým tělem, které 
po zatlačení na hrudník 
začne říkat „mama“, 
„papa“ a vydávat reálný 
zvuk plačícího děťátka. 
Velikost 30 cm.

346 - SH 2020

http://www.pygmalino.cz/




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

(Distributor)

Llorens Joel 38307

Miminko

Mluvící miminko španělského 
výrobce Llorens s měkkým 
látkovým tělem. Po vytažení 
dudlíku z úst začne 
chlapeček říkat „mama“, 
„papa“ a vydávat reálný 
zvuk plačícího miminka. 
Dudlíkem ho lze zase utišit. 
Velikost 38 cm.

347 - SH 2020

http://www.pygmalino.cz/




Stavebnice Bloco - Mořský 
svět (školní set)

Stavebnice kanadské firmy 
Bloco obsahuje několik plástů s 
dílky, které se skládají podle 
kreslených návodů. Výsledkem 
jsou 3D modely zvířat. 

V nabídce je cca 20 stavebnic. 
Set Mořský svět umožňuje 
složit 11 zvířat současně a 
obsahuje 6 výukových karet o 
mořských živočiších. Nabízíme 
4 speciální sety pro školy a 
školky. 

206 - SH 2013

Smart Life, s.r.o.
www.smartlife.cz 



Polikarpova stavebnice

Dřevěná konstrukční 
stavebnice z geometrických 
dílů (kvádr, krychle, trojhran, 
válec). Díly mají otvory, 
kterými lze provlékat tyče 
různých délek. Spojením 
jednotlivých dílů je možné 
vytvářet různé prostorové 
sestavy. Stavebnice je 
variabilní, uplatní se i jako 
cvičební nářadí – překážková 
dráha, při cvičení koordinace a 
obratnosti. Stavebnice rozvíjí 
prostorovou představivost, 
tvořivost, spolupráci dětí.  

228 - SH 2014

Oldřich Spáčil-Truhlářství
www.drevena-stavebnice.cz



Konstrukční stavebnice 
Kubík

Dřevěná konstrukční 
stavebnice vychází z 
Polikarpovy stavebnice, je 
však menších rozměrů. 
Obsahuje geometrické  
díly – kvádr, krychle, dále 
kola a spojovací prvky, které 
se vzájemně spojují. Je 
vhodná k procvičení 
jemné i hrubé motoriky, 
koncentrace a prostorové 
představivosti.  

229 - SH 2014

Oldřich Spáčil-Truhlářství
www.drevena-stavebnice.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.

280 - SH 2016

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

Design: akad. mal. Jaroslav Chadima



1. Magformers –

magnetická hračka

2. Magnetická hračka 

Magformers

164 - SH 2011

STONE CASTLE, s.r.o.; 
www.magformers.cz 



Magnetická hračka

165 - SH 2011

STONE CASTLE, s.r.o.; 
www.magformers.cz 



EDTOY

Velká didaktická stavebnice 
sestávající ze 142 dřevěných 
dílků s magnetickými terčíky, 
které se díky své unikátní 
konstrukci k sobě vždy přitahují 
(není nutné se omezovat 
polaritou). Celá stavebnice je 
koncipována jako ucelená 
didaktická sada určená pro 
předškolní výchovu. Obsahuje i 
sadu kostek s 6 různými obrazci 
na povrchu k sestavování číslic, 
písmen, mozaiky i plošných 
obrazů. 

187 - SH 2012

STONE CASTLE, s.r.o.; 
www.magformers.cz 



STRIPE WOOD, s.r.o.
www.urbix.cz

Firemní autorský design: Ivka a Václav Sovadinovi

Dřevěná stavebnice URBIX

VesniceDřevěná stavebnice se 
hodí k většině hraček, které děti 
běžně mají a naplňuje jejich 
potřebu budování. Je ideální pro 
rozvoj technického a 
prostorového myšlení. Umožňuje 
postavit vlastní svět na hraní bez 
použití lepidla, hřebíků nebo 
šroubků.

Funguje na principu stolařského
zámku, dílky jsou dostatečně 
silné, a tak je stavba pevná a 
stabilní.

Největší set domečkové
stavebnice je určen i ke kolektivní 
hře. Přesto, že může zaplnit 
velkou plochu, snadno se složí do 
malé krabice – a je uklizeno!

348 - SH 2020

http://www.urbix.cz/






SUTTERLAND

TOP-EXPRESS

SUTTERLAND

150 - SH 2010



1. Superstructs –
stavebnice 

2. Stavebnice Morphun
Junior 

3. Stavebnice Ubrik

Superstructs

166 - SH 2011

SUTTERLAND, s.r.o.; 
www.relaxhracky.cz



167 - SH 2011    Stavebnice Morphun Junior

SUTTERLAND, s.r.o.; 
www.relaxhracky.cz



168 - SH 2011  Stavebnice U-brik

SUTTERLAND, s.r.o.; 
www.relaxhracky.cz



Zavináči –

textilní hračky

169 - SH 2011

ŠAPITÓ – Jiří Mrňávek; 
www.sapito.cz 



MAGICUBE (sada safari)

MAGICUBE jsou vysoce kvalitní 
(švýcarská výroba) kostky 
určené pro nejmladší děti od 18 
měsíců.

Díky magnetům zabudovaným 
ve středu kostek lze kostky 
ukládat libovolným způsobem a 
do libovolného tvaru. 

V nabídce jsou dostupné různé 
tematické sady, které je možné 
vzájemně spojovat; lze 
sestavovat různé tvary a různá 
zvířata. 

310 - SH 2018

TM Toys Sp. z o.o. (Polsko)
www.tmtoys.cz

Design: Dušan Ingr



Rubikova kostka Junior 2x2

Rubikova kostka junior pro děti 
od 5 let podporuje vývoj 
motoriky a logického myšlení. Je 
určena i těm, pro které je 
standardní kostka příliš složitá. 

Hra má tři úrovně:

• 1. úroveň – poskládej kostku 
tak, aby se všechna žlutá polička 
nacházela na jedné stěně kostky

• 2. úroveň – poskládej kostku 
tak, aby se hlavička opičky znovu 
ocitla na modrém podkladu

• 3. úroveň – poskládej stěnu ze 
žlutých políček a hlavičku opičky 
ve stejném čase

311 - SH 2018

TM Toys Sp. z o.o. (Polsko)
www.tmtoys.cz



KUBÍKŮV POKLAD

Kubíkův poklad je česká stolní desková hra určená pro celou rodinu. Při cestě 
za pokladem se děti seznámí s českým sklářským řemeslem; hra má dvě 
hrací desky pro dvě úrovně hry – pro děti od 3 let a pro děti od 8 let.

312 - SH 2018

TOYPEX, s.r.o.
www.toypex.cz

Autor a design: Jaromír Rubák; grafické řešení: Jana Mráková



Obludárium 124

Obludárium je netradiční 
bezpečná kreativní stavebnice. 
Jejím prostřednictvím se děti 
seznamují s částmi lidského 
obličeje a těl zvířat, postavené 
zábavné figurky o velikosti 20 -
30 cm pobaví a vykouzlí úsměv 
na tváři malým i velkým. 

Obludárium podporuje rozvoj 
fantazie a motorických 
schopností, koordinaci oko-ruka, 
rozpoznávání jednotlivých tvarů 
a barev, učí prostorové orientaci 
a základům anatomie. 

328 - SH 2019

TOYPEX, s.r.o.
www.toypex.cz

Design: Kelly Wong (Hong Kong)

http://www.toypex.cz/




Bilibo
Multifunkční hračka pro 
děti vhodná na pískoviště, 
zahradu, do vody i na sníh. 
Je houpačkou, kolotočem, 
sedátkem, vozítkem 
i miskou. Je vyrobena 
z kvalitního pevného a 
trvanlivého plastu, unese 
váhu až 80 kg, je  snadno 
přenosná a odolná vůči 
nárazům i při nízkých 
teplotách. Dobře se 
skladuje (lze skládat na 
sebe) a je ihned k použití. 
Hodí se také do škol, 
školek, volnočasových a 
sportovních organizací. 
Určeno pro děti od 2 let.

349 - SH 2020

TOYPEX, s.r.o.
(Distributor), www.toypex.cz

Design: Alex Hoochstrasser

http://www.toypex.cz/






LALABOOM Maxi 48

Stavebnice („Přírodní 
motivy“)

Stavebnice je vyrobena z 
kvalitního plastu, 
rozmanité kombinace 
barev i povrchů stimulují 
poznávání hmatem a 
zrakem. Děti objevují, že 
se dílky dají otevřít a zavřít 
pomocí jednoduchého 
systému, mohou vybírat 
tvary a barvy, vyměňovat 
jednotlivé díly za jiné, 
vytvářet různé konstrukce, 
navlékat. Hračka je vhodná 
pro děti od 10 měsíců až 
do 6 let.

350 - SH 2020

TOYPEX, s.r.o.
(Distributor), www.toypex.cz

Design: Alex Hoochstrasser

http://www.toypex.cz/




Domeček pro panenky

Domeček pro panenky je 
složen z několika dílů, které lze 
snadno složit dle přiloženého 
plánku.
Domeček slouží pro hraní s 
malými panenkami, které mají 
k dispozici vybavení domečku 
(je součásti balení). Vybavení 
obsahuje kompletní kuchyň, 
obývací pokoj, ložnici a i 
nábytek na terasu.  

230 - SH 2014

Truhlářství Křenek
www.truhlarstvi-krenek.cz

Design: Milan Křenek



Šroubovací dům

Šroubovací dům je složen z 
několika dílů, u kterých se ve 
spojích používají dřevěné 
šrouby. Domek může sloužit 
jako garáž, nádraží, letiště, 
ale také i jako domeček pro 
panenky. Výrobek je 
dodáván v krabici s víkem, 
která je vyrobena na míru a 
do které se výrobek může 
znovu rozložit a poskládat.  

231 - SH 2014

Truhlářství Křenek
www.truhlarstvi-krenek.cz

Design: Milan Křenek



ZÁCHRANÁŘI
Soubor dřevěných hraček pro děti od 3 let: žlutý vrtulník a žluté autíčko -
ambulance (155), červené autíčko - hasiči (150) a modré autíčko - policie 
(158). Určeno pro hru i k zapamatování telefonních čísel. 
329 - SH 2019

Truhlářství Křenek
www.truhlarstvi-krenek.cz

Design: Milan Křenek

http://www.truhlarstvi-krenek.cz/


Žába - ruler

Pohybová dřevěná hračka pro děti od tří let. 330 - SH 2019

Truhlářství Křenek
www.truhlarstvi-krenek.cz

Design: Milan Křenek

http://www.truhlarstvi-krenek.cz/


170 - SH 2011 Dřevěná auta a vlaky s autodráhou a kolejištem

V RŮŽOVÉM SADU, z.ú.; 
www.vruzovemsadu.cz 



Auta a vlaky do pískoviště

Dřevěné hračky z naší dílny mají 
jednoduchý tvar a minimum dílů 
proto, že
a) koncepce výrobního programu 
zohledňuje schopnosti a estetické 
vnímání pracovníků s mentálním 
postižením,
b) upřednostňujeme odolnost 
výrobku při dětské hře. 
Hrou s jednoduchými hračkami děti 
také více uplatňuji fantazii a 
tvořivost. 
Pro jednotlivé typy jsou dána 
rozměrová omezení, avšak design 
každého kusu je ručně opracovaným 
originálem. Hračky do písku jsou 
odolné, mohou však být užívány i 
v interiéru. 

232 - SH 2014

V růžovém sadu
www.vruzovemsadu.cz

Design: Vladimír Procházka



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.

281 - SH 2016

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

Design: Bc. Vladimír Procházka



ZVÍŘATA - skládanky z 
plsti
Stavebnice (soubor textilních 
dílů). Jednotlivé části zvířat 
nebo ptáků jsou vystřiženy
z barevné plsti. Skládáním a 
zasunováním dílů do sebe je 
možné vytvořit konkrétní tvar. 
Vystřižené tvary je možné po 
sestavení prsty dále dotvarovat 
a tvar hotového zvířete tak 
pozměňovat. 
Dítě tak rozvíjí své haptické 
schopnosti  a získává 
prostorovou představivost. 
Tvarová a barevná nadsázka 
podporuje fantazii a kultivuje 
výtvarné vnímání dítěte. 
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Doc. Vodák Vlastimil, akad. malíř
vlastimilvodak@seznam.cz

Autorský design



Doc. Vodák Vlastimil, akad. malíř



BAREVNÉ HŘIŠTĚ
Soubor herních předmětů, rozvíjejících 
pohybové dovednosti, manuální 
zručnost (zapínání, zavazování) a 
základní vědomosti (znalost barev, 
jednoduché počty, základní tvary). Pro 
různé hry je možné sestavit 
odpovídající "hřiště". Díky použitým 
měkkým textilním materiálům je 
sestava vhodná i pro nejmenší děti. 
Vrchní potahy jsou ušity z bavlněného 
kanafasu a flanelu, vnitřní 
polypropylenový polštář je vyplněn 
zdravotně nezávadným dutým 
vláknem. Dřevěné prvky z firmy Detoa
mají certifikát zdravotní nezávadnosti.  
Všechny předměty herní sestavy jsou 
záměrně vytvořeny ve stylové 
jednoduchosti a výtvarné čistotě.
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Vodáková-Šrotová Radka, ak. mal.
radkavodakova@seznam.cz

Autorský design



Vodáková-Šrotová Radka, ak. mal.



DŽÍNOVÝ MEDVĚD

Medvěd z netradičního 
materiálu, vysoký 55 cm, má 
v batohu doplňky oblečení 
(kalhoty, zástěra, čepice), díky 
kterým si dítě může nenásilnou 
formou trénovat oblékání. 
Medvěd může být dítěti 
kamarádem, na kterém může 
rozvíjet sociální dovednosti. 
Použitý materiál je odolný, 
přitom na dotyk příjemný. 
Výplň je z dutého vlákna.
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Vodáková-Šrotová Radka, ak. mal.
radkavodakova@seznam.cz

Autorský design



PANNA JOHANKA
Velká  látková panna (72 cm) 
byla vytvořena na základě 
zkušenosti, že děti milují 
velké, sobě rovnocenné 
hračky – kamarády. Panna je 
navíc doplněna několika kusy 
oblečení, na kterých si dítě 
může trénovat základní 
dovednosti a návyky, různé 
typy zavazování a zapínání. 
Použité materiály jsou 
výhradně přírodní (bavlna, 
len a vlněná příze). Na výplň 
je použito duté vlákno.
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Vodáková-Šrotová Radka, ak. mal.
radkavodakova@seznam.cz

Autorský design



1. Vario –

dřevěná stavebnice 

2. Větrný mlýn 

Vario –

dřevěná stavebnice

171 - SH 2011

WALACHIA, s.r.o.; 
www.walachia.com 



172 - SH 2011      Větrný mlýn 

WALACHIA, s.r.o.; 
www.walachia.com 



1. Slepovací stavebnice alpské 
chaty

2. VARIO KUFŘÍK –skládací 
stavebnice

Firma WALACHIA® je rodinná firma, 
založená roku 1991. Nápad se 
stavebnicemi a autorství designu 
patří Pavlu Hrůzovi seniorovi. 
Vznikl na základech jeho třicetileté 
pedagogické a chalupářské praxe, 
zkušeností s prací se dřevem. V 
roce 1994 přichází syn Pavel (v té 
době čerstvý inženýr) s myšlenkou 
společného podnikání. Senior se 
stará o vývoj, junior o obchod a 
výrobu.
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WALACHIA, s.r.o.; 
www.walachia.com 



Nyní vyrábí WALACHIA® 34 typů 
stavebnic. Stavebnice jsou 
prezentovány na výstavách v 
Praze, Norimberku, Dubaji, Lipsku 
a New Yorku. 

Stavebnice alpské chaty je ze 
smrkového dřeva a překližky. Její 
součástí je podrobný schematický 
montážní plán a informace z 
historie lidové architektury a 
znalostí oboru stavebnictví. 
Jednotlivé stavby se slepují 
lepidlem na dřevo a papír.

Skládací stavebnice VARIO 
z masívního bukového dřeva je 
určena dětem od 5 let.

189 - SH 2012

WALACHIA, s.r.o.
www.walachia.com 



VARIO BOX –skládací 
stavebnice

Největší stavebnice z progamu
VARIO. Český výrobek z 
masivního přírodního 
bukového dřeva. Lze ji skládat 
i rozkládat. Z této stavebnice 
postavíte mnoho variant 
staveb. Určeno pro děti od 5 
let.
Firma WALACHIA® je rodinná 
firma, založená roku 1991. 
Nápad se stavebnicemi a 
autorství designu patří Pavlu 
Hrůzovi seniorovi.  

207 - SH 2013

WALACHIA, s.r.o.
www.walachia.com 
Design: Pavel Hrůza



Vlakové nádraží

Další z řady dřevěných slepovacích stavebnic tradiční české značky 
WALACHIA, tentokrát v měřítku 1:45, SCALE "0". 

233 - SH 2014

WALACHIA, s.r.o.
www.walachia.com
Design: Pavel Hrůza



Hrázděný špýchar

Nová hrázděná stavebnice 
obsahuje dřevěné 
hranolky ke stavbě 
roubených stěn, díly na 
štíty a střechy, kartonové 
výseky stěn, oken i dveří 
a schematický montážní 
plán. 
Jednotlivé prvky se slepují 
lepidlem na dřevo a papír.

245 - SH 2015

WALACHIA, s.r.o.
www.walachia.com
Design: Pavel Hrůza





Logičtí velbloudi

Sada „Logičtí velbloudi“ 
obsahuje 60 malých velbloudů o 
hmotnosti 5 gramů, 30 středně 
velkých (10 g) a 30 velkých (15 
g); celkem 120 v šesti barvách.
Rozvíjí jemnou motoriku a učí 
rozpoznávat tvary, rozlišovat 
velikosti, třídit a párovat 
předměty, sčítat a odčítat, 
poměřovat atd. Velbloudi se k 
sobě snadno přicvakávají a lze 
tak tvořit různě obtížné logické 
řady (podle velikosti, barvy 
nebo váhy). Určeno dětem od tří 
let.
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WESCO Czech republic
www.wesco.cz



Kreativní město
Stavebnice je vyrobena z bukového dřeva. Kostky různých tvarů jsou 
opatřeny černou tabulovou barvou, na kterou lze opakovaně malovat a 
kreslit křídovými pastelkami. Vyrobeno s chráněné dílně wood season s.r.o.
313 - SH 2018

wood season s.r.o.
www.woodseason.cz, www.woodseason.eu

Design: Karin Kalusová a Pavel Stuchlík


