


SPRÁVNÁ HRAČKA 2020

Správná hračka – XXVII. ročník

Společný projekt Sdružení pro hračku a hru, z.s. 
Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR, z.s. a 
Asociace předškolní výchovy, z.s. 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. 



Základním kritériem je posouzení pedagogicko-
psychologické způsobilosti 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).

Je-li hodnocení z tohoto hlediska uspokojivé, posuzují se

* 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)



Správná hračka na For Toys - malá vzpomínka

Od prvního ročníku veletrhu For Toys se předávání 
certifikátů SPRÁVNÁ HRAČKA uskutečňuje na 
společenském večeru. Letos je to již pojedenácté.

Za desetiletí 2010 – 2019 bylo přihlášeno celkem 
349 produktů, z nich 22 nebylo posuzováno (nebylo 
kvalifikováno jako hračka).

Celkem 192 hraček a herních předmětů právo 
označení SPRÁVNÁ HRAČKA získalo. Průměrná 
úspěšnost za ta léta činila 59 %.



V roce 2020 přihlásilo 8 předkladatelů celkem 
27 produktů.  

Porota na jednání dne 15. září 2020 udělila 
právo užívat označení Správná hračka poprvé 
všem přihlášeným předkladatelům pro 20
hraček a herních předmětů. Jen čtyři přihlášené 
produkty neobstály a tři nebyly kvalifikovány 
jako hračky a nebyly posuzovány.

Vysoká úspěšnost předkladatelů naznačuje, že 
dobře zvažují, co podle vyhlášených kritérií 
přihlásí. Přejme si, aby se to projevilo nejen v 
přihláškách, ale hlavně v nabídce na trhu 
a v chování spotřebitelů.



Certifikáty předáváme oceněným 
v abecedním pořadí. Prosíme vyzvané 

zástupce oceněných, aby postupně přicházeli 
na pódium k jejich převzetí.



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.

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.

http://www.seva-czech.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.

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.

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. 

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

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

http://www.efko.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.

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

Autorský firemní design – Petra a Lukáš Kosinovi

http://www.kosacci.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.

http://www.littlebears.cz/


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+

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+

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. 

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.

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

(Distributor)

http://www.olypmtoy.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. 

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. 

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. 

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. 

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.

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.

http://www.pygmalino.cz/




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

Firemní autorský design: Ivka a Václav Sovadinovi

Dřevěná stavebnice URBIX

Vesnice

Dřevěná 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!

http://www.urbix.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.

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.

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

Design: Alex Hoochstrasser

http://www.toypex.cz/




Uzávěrka XXVIII. ročníku je v dubnu 2021

Sekretariát: 

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

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

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

mailto:infoshh@seznam.cz
http://www.sdruzenihracky.cz/
http://www.art-visual.cz/ah
http://www.hrackobrani.cz/


Oceněné hračky se stanou součástí stálé expozice 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Městského 

muzea na zámku v Kamenici nad Lipou. 

S některými z oceněných výrobců se můžete osobně 
setkat na 15. ročníku Hračkobraní na zámku 
v Kamenici nad Lipou 14.–18. července 2021.

www.hrackobrani.cz

http://www.hrackobrani.cz/



