


SPRÁVNÁ HRAČKA 2021

Správná hračka – XXVIII. ročník

Práce přihlášené k posouzení

13 předkladatelů, 35 produktů

Výsledek (porota 14.9.2021)
Oceněno 10 předkladatelů, 23 produktů

Příloha řádkového seznamu v uspořádání 
podle přidělených čísel certifikátu

Zpracoval 15.9.2021 Oskar Brůža 



QUUT Herní kolekce
QUUT obsahuje hračky přinášející dětem radost na písku, ve vodě, na zahradě i ve sněhu. Jsou 

vhodné i pro nejmenší děti, bezpečné, 100% recyklovatelné a dobře uchopitelné. 

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

Design: designérská agentura PARS PRO TOTO

http://www.toypex.cz/


A. 

Multifunkční pomocník QUUT 

Triplet žlutá - 3v1, který je 

současně trychtýřem na vodu, 

hrabičkami i sítkem. Snadno 

vyhloubí jakoukoli díru, jeho 

kuželovitý tvar je vhodný také k 

sázení kytiček, což ocení 

především malí zahradníci a 

zahradnice. Z více Tripletů lze 

postavit překážkovou dráhu. 

QUUT Triplet a Ringo se 

vzájemně doplňují.

https://www.toypex.cz/quut-

triplet-3-v-1-zluty/

https://www.toypex.cz/quut-triplet-3-v-1-zluty/


B. 

QUUT Raki tmavě modrá/světle modrá - Hrábě a lopatka v 

jednom je praktickým pomocníkem, hodí se pro práci na 

zahradě stejně jako ke hře na pláži či pískovišti.

https://www.toypex.cz/quut-raki-tmave-modra-svetle-modra-

hrabe-a-lopatka/

https://www.toypex.cz/quut-raki-tmave-modra-svetle-modra-hrabe-a-lopatka/


C. 

QUUT Ringo 6 + 

míček - Univerzální 

petanque vhodný do 

písku i do trávy či do 

vody. Obsahuje šest 

barevných, lehkých 

kroužků a jeden 

míček. Kroužky s 

měkkými okraji jsou 

dobře viditelné na 

jakémkoli povrchu. 

https://www.toypex.cz

/quut-ringo-6-micek-

petanque-do-pisku/

https://www.toypex.cz/quut-ringo-6-micek-petanque-do-pisku/


D. 

QUUT Cuppi zelená + růžový míček - Lopatka se sítkem a míčkem je 

trojkombinací pro malé ruce. S Cuppi lze snadno a rychle vyhloubit 

dráhu pro posílání míčku či postavit hrad a to v písku i ve sněhu. Lze s 

ním prosívat písek, použít ho jako trychtýř nebo si s ním užít hru pro 

dva (házení a chytání míčku). https://www.toypex.cz/quut-cuppi-

lopatka-se-sitkem-a-micem/

https://www.toypex.cz/quut-cuppi-lopatka-se-sitkem-a-micem/


E. 

QUUT Cana L modrá - Konvička se pyšní nadčasovým designem, 

měkkými hranami a ergonomicky tvarovanou rukojetí. Cana má na 

jedné straně kropítko a na druhé hubičku, díky čemuž teče voda z 

konvičky z každé strany trochu jinak. S konvičkou si lze hrát ve 

vaně, na pláži nebo na zahradě.

https://www.toypex.cz/quut-cana-l-modra-konvicka/

https://www.toypex.cz/quut-cana-l-modra-konvicka/


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

Design: Alex Hoochstrasser

SAJETO Bricks Pastel 52

http://www.toypex.cz/


Netradiční stavebnice SAJETO Bricks Pastel obsahuje 

dílky v pastelových barvách s přísavkami vyrobenými z 

příjemného pružného silikonu. Rozmanité tvary kostek se 

dají otáčet kolem osy, stavebnice umožňuje objevování 

různých prostorových tvarů. Sajeto Bricks podporuje 

prostorovou představivost, učí konstrukčnímu stavění, 

aktivuje hmatové vjemy, zlepšuje jemnou motoriku. Je 

vhodná pro děti od 3 let, pro malé konstruktéry i 

konstruktérky.

https://www.toypex.cz/sajeto-bricks-pastel-52/

https://www.toypex.cz/sajeto-bricks-pastel-52/


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

Design: Alex Hoochstrasser

SAJETO Bricks Pastel 52

http://www.toypex.cz/


91214 - Oboustranná tabulka s magnetickými

353. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Tereza Šajnerová

http://www.olypmtoy.cz/


Magnetická dřevěná skládanka na téma zvířátka a 

lidé. Obsahuje množství dílků (hlavičky, tělíčka, 

nožky, části staveb, rostlin…) z kterých děti dokážou 

vytvořit nekonečné variace obrázků plných fantazie. 

Z dílků mohou vytvořit správná i zvíře-nezvíře s 

hlavou krávy, tělem psa a nohami kohouta. 

Skládačka podporuje představivost, rozvoj jemné 

motoriky. Rozměr desky: 33 x 25 x 3,2cm. Rozměr 

balení: 33,5 x 3,5 x 27 cm. Věk: 3+ 

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=

product_info&products_id=36885272

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=36885272


91214 - Oboustranná tabulka s magnetickými

353. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Tereza Šajnerová

http://www.olypmtoy.cz/


91214 - Oboustranná tabulka s magnetickými

353. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Tereza Šajnerová

http://www.olypmtoy.cz/


91933-Víceúčelový kalendář s hodinami

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

(Distributor)

http://www.olypmtoy.cz/


S touto hračkou se dítě učí používat kalendář, kde si 

ručně nastavuje hodiny, datum, den v týdnu, roční 

období a počasí. | Věk: 5+ | Rozměry: 36 x 36 cm

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=

product_info&products_id=24158891

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=24158891


93055 - Kubus na tyčkách "Domácí zvířata"

355. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba

http://www.olypmtoy.cz/


Klasický dětský kubus tvořený kostkami s obrázky 

má navíc funkci, kdy dítě navléká kostky na tyčky. 

Obrázky a design k tomuto výrobku pochází z dílny 

českého návrháře. Tyčky mají bezpečnostní funkci a 

v případě pádu dítěte na tyčku se ohnou.| Věk: 2+ | 

Rozměr: 14 x 13,5 x 5 cm | Velikost kostky: 4,5 cm

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=

product_info&products_id=3909259

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=3909259


93055 - Kubus na tyčkách "Domácí zvířata"

7. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba

http://www.olypmtoy.cz/


93055 - Kubus na 
tyčkách "Domácí 
zvířata"

355. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba

http://www.olypmtoy.cz/


92100 -Vláčkodráha s hlavním nádražím

356. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba 

http://www.olypmtoy.cz/


Vláčkodráha s originálním příslušenstvím 

navrženým českým designérem obsahuje 130 dílů.  

Dráhu lze postavit pokaždé jinak a jednotlivé díly je 

možné kombinovat i s ostatními vláčkodráhami

dostupnými na našem trhu. | Věk: 3+|

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=

product_info&products_id=24158894

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=24158894


90208 - Loutkové divadlo

357. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba a Veronika Adámková

http://www.olypmtoy.cz/


Konstrukce dřevěného loutkového divadla je navržena českým 

designerem. Autorkou ilustrací je rovněž česká výtvarnice. Divadlo 

obsahuje velké množství příslušenství: 8 pozadí pro různé pohádky, 5 

prostorových kulis, z nichž některé mají každou stranu s odlišným 

motivem a 19 postav upevněných na vodících tyčkách s dřevěným 

úchopem. Všechny postavy jsou oboustranně provedené a některé z 

nich mají rovněž z každé strany zobrazenou jinou postavu.  Divadlo má 

mechanickou sametovou oponu. Po skončení představení lze celé 

divadélko jednoduše rozložit a uskladnit do dřevěného boxu s 

provazovým uchem ve tvaru kufříku. Tento box slouží při hře jako 

jeviště. Loutkové divadlo je vybaveno knížečkou s pohádkami v 

češtině, slovenštině, němčině, francouzštině a polštině. Všechny tyto 

pohádky lze v našem divadle zahrát a desítky dalších. Divadlo je 

určeno pro variantu hry: rodiče hrají svým dětem i variantu hry: děti 

hrají svým rodičům. | Věk: 3+ | Rozměr kufříku: 51 x 36,5 x 10 cm | 

Rozměr složeného divadla: 51 x 36,5 x 47,5 cm

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=product_info&pro

ducts_id=24158866

https://www.mojeberuska.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=24158866


90208 - Loutkové divadlo

357. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba a Veronika Adámková

http://www.olypmtoy.cz/


90208 - Loutkové divadlo

357. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba a Veronika Adámková

http://www.olypmtoy.cz/


90208 - Loutkové divadlo

357. Olymptoy, s.r.o.
www.olypmtoy.cz (Distributor)

Design: Josef Záruba a Veronika Adámková

http://www.olypmtoy.cz/


Sada Emoce

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

Design: Erika Bertóková



Sada osmi maňásků: Radost, Smutek, Strach, Zlost, 

Spokojenost, Stud, Překvapení, Odpor. Pomůcka pro 

rozvoj emoční inteligence. Hraním si s maňásky se 

dítě naučí určit jednotlivé emoce a pojmenovat je. V 

další fázi může dítě třídit emoce na příjemné a 

nepříjemné nebo si hrát s maňásky scénky, ve 

kterých se spojují emoce se správnými situacemi. 

https://mubrno.cz/eshop/cs/vyukove-pomucky/1262-

sada-emoce-8-kusu-manasku-8590121505710.html

https://mubrno.cz/eshop/cs/vyukove-pomucky/1262-sada-emoce-8-kusu-manasku-8590121505710.html


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

Design: Lenka Danková

Sada Hygiena



Sada maňásků Doktor, Sestřička + prstoví maňásci 

Klíště, Koronavirus, Bacil. Sada upozorňuje děti na 

nebezpečí, která na ně číhají v okolním světě.Lze

zdůraznit nutnost osobní hygieny, nošení respirátoru.  

Sestřička je vybavena injekční stříkačkou na odběr 

krve nebo očkování.



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

Design: Romana Dlapalová

Pat a 
Mat
Oblíbení 
nešikové z 
televizního 
Večerníčku 
jako cpané 
hračky. 
Ruce jsou 
tvarovatelné, 
lze je 
nastavit do 
typického 
gesta A je 
to.



Oblíbení nešikové z televizního Večerníčku jako 

cpané hračky. Ruce jsou tvarovatelné, lze je nastavit 

do typického gesta A je to.



361. BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

Design: Ing. Arch. Petr Šimr, Ph.D.

SEVA TECHNIK - Na pile

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


Nová řada SEVA TECHNIK se stává vlajkovou lodí 

stavebnic SEVA. SEVA TECHNIK - Na pile je jedním 

produktem ze tří, které byly v roce 2021 uvedeny na trh. Tato 

řada, jak už název napovídá, je zaměřena více na techniku a 

najdete v ní převodovku a ozubená kola. U dílů dominuje 

šedá barva, která je doplněna o zcela nový oranžový odstín. 

Inspirativní sestavy na obalu drapák na klády, vysokozdvižný 

vozík a kloubový dumper v sobě mají několik funkcí. Např. 

drapák má funkční nakládací zařízení, stejně tak 

vysokozdvižný vozík dokáže zvednout paletu díky převodům, 

samozřejmostí jsou otočné nápravy kol. Nikdy v historii 

nebyla SEVA takto technicky propracovaná. Nová řada 

SEVA TECHNIK posouvá hranice stavebnice SEVA tam, 

kde ještě nebyla.



362. BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

SEVA DOPRAVA - Hasiči

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


Stavebnice SEVA DOPRAVA - Hasiči obsahuje 545 

oranžových a šedých dílků, ze kterých si můžete 

sestavit originální hasičské vozy s plošinou nebo s 

cisternou s natáčecím dělem a nebo technický 

automobil. Všechny modely si navíc můžete ozdobit 

i samolepkami s nápisem Hasiči nebo telefonním 

číslem 150. Děti tak toto číslo uvidí neustále na 

očích a snáze si ho zapamatují. Součástí balení jsou i 

dva panáčci Seváčci požárníci.

https://e.seva-czech.cz/Product/cs-CZ/0301-

55.01/seva-doprava-hasici

https://e.seva-czech.cz/Product/cs-CZ/0301-55.01/seva-doprava-hasici


363. BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

SEVA KLASIK - Největší

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


Modrobílá klasika, která je na trhu od roku 1979. 

SEVA KLASIK - Největší a další podobně velké 

SEVY jsou nově baleny do ekologického balení. 

Nahradili jsme křehké plastové boxy novými 

kartonovými boxy s nosností až 100 kg. Jsou také 

bezpečnější pro děti a zároveň ekologičtější. Dali 

jsme si závazek, že do konce roku 2021 nebudeme 

naše produkty finálně balit do plastových obalů. 

SEVA KLASIK - Největší nabízí luxusní komfort 

dětské fantazii v podobě počtu dílů pro volnou 

tvorbu a ihned se z ní stal bestseller.

https://e.seva-czech.cz/Product/cs-CZ/0301-

34.02/seva-klasik-nejvetsi

https://e.seva-czech.cz/Product/cs-CZ/0301-34.02/seva-klasik-nejvetsi


363. BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

SEVA KLASIK -
Největší

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


363. BENEŠ a LÁT, a.s. 
www.seva-czech.cz

SEVA KLASIK - Největší

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


364. ANJA, Stráž nad Nežárkou
www.drevenehrackyhanzal.cz
Design: Anna a Jan Hanzalovi

Auta a skládačky s klínky

http://www.drevenehrackyhanzal.cz/


Manželé Anna a Jan Hanzalovi rozvíjení tradici 

družstva Jas (Anna je dcerou Františka Janoucha). 

Jsou tradičními vystavovateli na Hračkobraní. 

Přihlášený soubor se odlišuje od dosavadní 

produkce, preferující mořené dřevo, jednak 

barevností, jednak tvarem. Jde o prototypy, poprvé 

představené na Hračkobraní 2021 a připavovabvé do 

výroby v následujícím roce.



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

Design: ilustrátorky - Lucie Fřičová a Monika Šťastná; kompletní design Marie Haklová

Puzzle Čtyři roční období

http://www.littlebears.cz/


Puzzle Čtyři roční období obsahuje 4 puzzle (každé balené 

samostatně v pytlíčku), kde každý obrázek ukazuje jeden 

pohled do krajiny, která se vždy promění s příchodem 

nového ročního období. Každý ze čtyř obrázků zachycuje 

typické prvky jarní, letní, podzimní a zimní krajiny a 

skládá se z 30 dílků. Na každém dílku je malý obrázek, 

který představuje charakteristický motiv pro dané období. 

Slouží i jako komunikační prostředek, jak s dětmi o všem 

mluvit, vysvětlit, ukázat a vyprávět jim. Součástí balení je 

ilustrovaná brožura, ve které jsou ty nejdůležitější motivy z 

puzzle přehledně popsány a obohaceny o dalších 120 tipů, 

jak téma ještě dál s dětmi rozvíjet, o čem si popovídat, co 

spolu vytvořit nebo zažít.

https://eshop.littlebears.cz/puzzle/puzzle-4-rocni-obdobi/

https://eshop.littlebears.cz/puzzle/puzzle-4-rocni-obdobi/


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

Design: ilustrátorky - Lucie Fřičová a Monika Šťastná; kompletní design Marie Haklová

Puzzle Čtyři roční období

http://www.littlebears.cz/


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

Design: ilustrátorky - Lucie Fřičová a Monika Šťastná; kompletní design Marie Haklová

Puzzle Čtyři roční období

http://www.littlebears.cz/


366. Bouček Petr
www.petrboucek.cz
Design: Petr Bouček

Matylda (vláček)

http://www.drevenehrackyhanzal.cz/


Vláček složený z dřevěných dílů vezoucí na 

vagóncích dřevěné kostky, které se při jízdě otáčejí. 

Dvě varianty - barevná a přírodní. Hra s vláčkem 

taženým na provázku, hra s klasickými dřevěnými 

dílky, ze kterých je vláček sestavený, edukativní 

pomůcka při rozšíření o sady symbolů na nesené 

kostky. Součástí je volitelně dřevěný box využitelný 

pro uložení s možností "štosování" pravoúhlých 

boxů. Dřevěný box je možné využít ke hře.

http://www.petrboucek.cz/obchudek/index.php?id_pr

oduct=75&controller=product#/34-pocet_vagonku-

2_vagonky

http://www.petrboucek.cz/obchudek/index.php?id_product=75&controller=product#/34-pocet_vagonku-2_vagonky


367. KRASOHLEDY – Martin Titz
www.krasohledy.cz
Design: Martin Titz

Vyrob si krasohled - kaleidoskop

http://www.krasohledy.cz/


Díky této kreativní sadě se i Vy můžete stát 

výrobcem krasohledů! Pokud si zakoupíte "Vyrob si 

krasohled", obdržíte balení, ve kterém naleznete vše 

potřebné pro výrobu vlastního krasohledu. Můžete si 

ho polepit nebo pomalovat, jak budete chtít. 

Krasohled můžete i opětovně rozdělat.

https://www.krasohledy.cz/cs/katalog/eshop/16/sklad

acky/51/kreativni-sada-vyrob-si-krasohled

https://www.krasohledy.cz/cs/katalog/eshop/16/skladacky/51/kreativni-sada-vyrob-si-krasohled


367. KRASOHLEDY – Martin Titz
www.krasohledy.cz
Design: Martin Titz

Vyrob si krasohled - kaleidoskop

http://www.krasohledy.cz/


367. KRASOHLEDY – Martin Titz
www.krasohledy.cz
Design: Martin Titz

Vyrob si krasohled - kaleidoskop

http://www.krasohledy.cz/


368. KRASOHLEDY – Martin Titz
www.krasohledy.cz
Design: Martin Titz

Vyrob si krasohled - teleidoskop

http://www.krasohledy.cz/


Díky této kreativní sadě se i Vy můžete stát 

výrobcem krasohledů. Tentokrát těch optických. 

Sada obsahuje vše potřebné k výrobě optického 

krasohledu a návod. Vše pěkně zabaleno ve 

stylovém retro obalu. Vyrobte si svůj originální 

optický krasohled a vyzdobte si jej podle svých 

představ.

https://www.krasohledy.cz/cs/katalog/eshop/16/sklad

acky/54/kreativni-sada-vyrob-si-krasohled-

teleidoscope

https://www.krasohledy.cz/cs/katalog/eshop/16/skladacky/54/kreativni-sada-vyrob-si-krasohled-teleidoscope


368. KRASOHLEDY – Martin Titz
www.krasohledy.cz
Design: Martin Titz

Vyrob si krasohled - teleidoskop

http://www.krasohledy.cz/


369. Otakar Franěk
www.hrajemesisedrevem.cz

Design: Otakar Franěk

Kočka tahací

http://www.hrajemesisedrevem.cz/


Dřevěná kočka do ruky nebo tahací . S její hlavou 

mohou děti točit na obě strany a nestane se, že by 

ztratila rovnováhu protože má široka kola. Kočka je 

zhotovena z vzduchem sušeného buku, který je 

ideální pro výrobu hraček. Dřevo se po ručním 

obroušením netřepí a nepouští třísky. Z hlediska 

bezpečnosti a nezávadnosti splňuje platné normy.

https://hrajemesisedrevem.cz/produkt/drevena-

kocicka/

https://hrajemesisedrevem.cz/produkt/drevena-kocicka/


370. Otakar Franěk
www.hrajemesisedrevem.cz

Design: Otakar Franěk

Skládací pes / kočka

http://www.hrajemesisedrevem.cz/


Dřevěné zvířátko na kolečkách – jako první skládačka pro 

děti, kterou lze opakovaně skládat a rozkládat. Skládá se z 5 

částí. Pro chvíle zábavy i rozvíjení jemné motoriky. Děti i 

jejich rodiče ji mají rádi.  Kočka je zhotovena z vzduchem 

sušeného buku, který je ideální pro výrobu hraček. Dřevo 

prošlo ručním obroušením, proto netřepí a nepouští třísky. Z 

hlediska bezpečnosti a nezávadnosti splňuje platné normy. 

Zvířátko je zhotoveno z vzduchem sušeného buku, který je 

ideální pro výrobu hraček. Dřevo prošlo ručním 

obroušením, proto netřepí a nepouští třísky. Z hlediska 

bezpečnosti a nezávadnosti splňuje platné normy. Rozměry: 

14 x 8 x 6 (cm)

https://hrajemesisedrevem.cz/produkt/pes-skladaci/

https://hrajemesisedrevem.cz/produkt/pes-skladaci/


370. Otakar Franěk
www.hrajemesisedrevem.cz

Design: Otakar Franěk

Skládací pes / kočka

http://www.hrajemesisedrevem.cz/


371. Otakar Franěk
www.hrajemesisedrevem.cz

Design: Otakar Franěk

Traktor s valnikem

http://www.hrajemesisedrevem.cz/


Dřevěný traktor s valníkem – pro malé i velké děti, u 

kterých se zrodila touha po traktorech. Budou si 

připadat jako dospěláci a nic je nezastaví. A proč by 

taky mělo. Splnit jim jejich dětský sen, nikdy nebylo 

snazší.Traktor je vyroben z vzduchem sušeného 

buku a smrku, které jsou ideální pro výrobu hraček. 

Dřevo se po ručním obroušením netřepí a nepouští 

třísky. Z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti splňuje 

platné normy.Traktor lze od valníku 

rozpojit.Rozměry: traktoru 16 x 10 x 10, valníku 21 

x 12 x 9 (cm), délka dřevěného traktoru je cca 46 

cm.

https://hrajemesisedrevem.cz/produkt/dreveny-

traktor-se-svetly/

https://hrajemesisedrevem.cz/produkt/dreveny-traktor-se-svetly/


371. Otakar Franěk
www.hrajemesisedrevem.cz

Design: Otakar Franěk

Traktor s valnikem

http://www.hrajemesisedrevem.cz/


371. Otakar Franěk
www.hrajemesisedrevem.cz

Design: Otakar Franěk

Traktor s valnikem

http://www.hrajemesisedrevem.cz/


372. HRAVOKÁDO
www.hravokado.cz

Design: Jiří a Lucie Kotaškovi

Geoboard

http://www.hravokado.cz/


Geoboard je hračka a didaktická pomůcka zároveň. 

Díky mnoha různým aktivitám je využitelná pro 

malé děti, předškoláky, školáky, ale i pro dospělé.

Nejmenší děti baví nasazovat a vytahovat kolíky z 

dřevěné desky. Předškoláci rádi skládají kolíky do 

různých obrazců nebo na kolíky navlékají korálky. 

Děti školou povinné zase určitě zaujme možnost 

sestavovat různé geometrické tvary a obrázky 

pomocí gumiček. Dospěláci se mohou zabavit 

sestavováním labyrintů. A všichni společně se 

můžou bavit hraním her.

Součástí hračky je i návod s 20 tipy na využití a 100 

předloh.

https://www.hravokado.cz/geoboardy/

https://www.hravokado.cz/geoboardy/




373. HRAVOKÁDO
www.hravokado.cz

Design: Jiří a Lucie Kotaškovi

Kolíková skládačka

http://www.hravokado.cz/


Kolíková vkládačka je hračka pro malé i větší děti. 

Základním principem je zandavání kolíčků podle 

barev, přiložený návod ale obsahuje 9 dalších tipů na 

využití. Hračka je tak mnohem univerzálnější, než se 

na první pohled zdá.

https://www.hravokado.cz/kolikove-vkladacky/

https://www.hravokado.cz/kolikove-vkladacky/







