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Správná hračka – jubilejní XX. ročník 2013 

  

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 především 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 2013 bylo přihlášeno 39 
produktů od 20 předkladatelů.   

 

   Právo užívat označení Správná hračka   
získalo 23 produktů od 13 
předkladatelů. 



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).  

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADC Blackfire Entertainment 
www.blackfire.cz 



3D GeoMo kroužky 

 
Magnetická skládačka v 

dřevěné šabloně. 
Podporuje schopnost 
soustředění a 
představivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

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

Design: Miroslav Kotík 



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. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

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.  

 



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. 

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

Design: Karin Kalusová, Pavel Stuchlík 



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 

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

Design: Ing. Stanislav Paluda 



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. 

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

 



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

     

 

 

 

 

 

 

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



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. 

 

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



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
Press-Pygmalion, s.r.o. 

www.press-pygmalion.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. 

 
Smart Life, s.r.o. 

www.smartlife.cz  

 



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.  

 

    

 

     

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. 

 

WESCO Czech republic 
www.wesco.cz 

 



SPRÁVNÁ HRAČKA 2014 

 

Uzávěrka  

XXI. ročníku Správné hračky je v březnu 2014. 

 

Sekretariát:  

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

 

Ing. Jiří Šťastný, 773 278 998, infoshh@seznam.cz 
www.sdruzenihracky.cz 
www.art-visual.cz/ah 




