


SPRÁVNÁ HRAČKA – XXIV. ROČNÍK 2017

Právo užívat označení Správná hračka – vybráno 
odborníky udělují od roku 1994 společně Sdružení 
pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných 
umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. 

Zelené logo je nadstandardním značením, které 
zaručuje rodičům a pedagogickým pracovníkům, že 
hračka má kromě všech státem kontrolovaných 
vlastností (zdravotní nezávadnost, bezpečnost) také 
estetické a výchovné kvality vhodné pro rozvoj 
schopností dětského uživatele. 
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Základním kritériem je tedy posouzení pedagogicko-
psychologické způsobilosti hračky. 

Je-li hodnocení z tohoto hlediska uspokojivé, 
posuzují se dále 

* kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, 
preciznost provedení), 

* uživatelský komfort (konstrukce odpovídající 
předpokládanému užití, snadnost údržby a 
hygienického ošetření, skladnost, využití obalu) a 

* design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, 
příjemnost na dotyk).
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Hodnoceny jsou jak tuzemské, tak i dovážené 
hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v 
České republice a jsou přihlášeny tvůrci (autory), 
výrobci, dovozci či prodejci nebo nominovány 
zástupci spolupořadatelů.

Přípustné jsou i prototypy (autorské hračky), určené 
k pozdější výrobě. 

Podkladem pro rozhodování poroty je jak průvodní 
dokumentace předkladatele a fyzické seznámení s 
přihlášeným výrobkem, tak i hodnotící protokol o 
ověření v praxi ve dvou spolupracujících mateřských 
školách.
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Smyslem posuzování není určování vítězů, jako v 
případě soutěží. Porota pouze závěrem rozhodne o 
bodovém rozmezí, které v daném roce získání práva 
užívat označení Správná hračka umožní. 

Cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje 
správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou 
populací.
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V roce 2017 přihlásilo 15 předkladatelů celkem 34 
produktů.  

Porota na jednání dne 27. června 2017 udělila právo 
užívat označení „Správná hračka“ jedenácti
předkladatelům pro 18 hraček a herních předmětů.
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I pro tento ročník je charakteristický úspěch domácí 
produkce (13 produktů z 18 oceněných) a je 
potěšitelné, že z anonymity vystupují také tvůrci -
návrháři hraček (autor znám u 10 produktů z 18 
oceněných).



Porota neurčuje pořadí, 

ale podle bodového hodnocení buď označení 
Správná hračka přizná, nebo ne. 

Proto jsou certifikáty předávány oceněným 
v abecedním pořadí.

Prosíme oceněné nebo jejich zástupce, 

aby se postupně dostavovali na pódium 

a certifikáty převzali.



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.



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.



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. 



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.

Beranová Lucie Mgr.
www.hryprorozvoj.cz

Design: Mgr. Lucie Beranová



Beranová Lucie Mgr.



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.

MgA. Hana Hrbková
hanihrbkova@seznam.cz

Autorský design



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.

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



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. 

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.



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. 



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.    

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

Design: Mgr. Dagmar Kalendová, Mgr. Martina Beckertová



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.

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.

PIŠLIK, Václav Kvapil
www.pislik.cz

Design: Dušan Ingr



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.

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.

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



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. 

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.

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.

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.

Vodáková-Šrotová Radka, ak. mal.
radkavodakova@seznam.cz

Autorský design



Uzávěrka jubilejního

XXV. ročníku Správné hračky je v dubnu 2018

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. 

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

materiálu HRAČKOBRANÍ
v Kamenici nad Lipou 11. - 15. července 2018; 

www.hrackobrani.cz





Sdružení pro hračku a hru závěrem vyslovuje 
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. 


