


SPRÁVNÁ HRAČKA 2019

Správná hračka – XXVI. ročník 2019

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. 



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)



V roce 2019 přihlásilo 11 předkladatelů celkem 
23 produktů.  

Porota na jednání dne 17. září 2019 udělila 
právo užívat označení Správná hračka desíti
předkladatelům pro 17 hraček a herních 
předmětů.

Vysoká úspěšnost předkladatelů naznačuje, že 
dobře zvažují, co podle vyhlášených kritérií 
přihlásí. Kéž by se to začalo projevovat nejen v 
přihláškách, ale především v celkové nabídce na 
trhu.



Kromě certifikátu obdrží všichni držitelé ocenění Správná 
hračka 2019 objekt vytvořený na podkladu loga Sdružení 
pro hračku a hru předsedou poroty Václavem Kubátem.



Správné hračky 2019 jsou na For toys vystaveny 
ve vstupní hale veletrhu poblíž Press centra.



Porota neurčuje pořadí, 

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

Certifikáty proto předáváme oceněným 
v abecedním pořadí.



Prosíme vyzývané zástupce oceněných, 

aby se postupně dostavovali na pódium 

a certifikáty převzali.



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.

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).

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






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.

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.

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. 

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/


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.

Jakubů Lucie – Duhové panenky
www.duhovepanenky.cz

Autorský design

http://www.duhovepanenky.cz/


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. 

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. 

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

Autorský design – Petra a Lukáš Kosinovi

http://www.kosacci.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.

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.

http://www.littlebears.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.

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

http://www.lowlands.cz/




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

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

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

http://www.noe.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. 

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.

http://www.pygmalino.cz/


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. 

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

Design: Kelly Wong (Hong Kong)

http://www.toypex.cz/




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. 

Truhlářství Křenek
www.truhlarstvi-krenek.cz

Design: Milan Křenek

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


Žába - ruler
Pohybová dřevěná hračka pro děti od tří let.

Truhlářství Křenek
www.truhlarstvi-krenek.cz

Design: Milan Křenek

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


Uzávěrka XXVII. ročníku je v dubnu 2020

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

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 se můžete osobně setkat na 
15. ročníku Hračkobraní 8.–12. července 2020.

www.hrackobrani.cz

http://www.hrackobrani.cz/



