Správná hračka – XXIX. 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 s cílem podpořit vývoj, výrobu i prodej 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.

1. 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).

2. Teprve 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 2022
I v tomto ročníku byly hodnoceny nejen tuzemské, ale i
dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné
v České republice a byly přihlášeny tvůrci (autory), výrobci,
dovozci či prodejci nebo nominovány zástupci
spolupořadatelů. Přihlásit bylo možné i prototypy (autorské
hračky), určené k pozdější výrobě.

SPRÁVNÁ HRAČKA 2022

Cílem tohoto skoro tři desítky let trvajícího úsilí je podpora
vývoje, výroby i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování
mezi dětskou populací.

SPRÁVNÁ HRAČKA 2022
V roce 2022 přihlásilo 16 předkladatelů celkem 45 produktů.
Porota na jednání dne 13. září 2022 udělila právo užívat
označení Správná hračka 10 přihlášeným předkladatelům
pro 24 hraček a herních předmětů.
Přejme si, aby se ocenění odrazilo jak v nabídce na trhu, tak i
v chování spotřebitelů.

Seřazeno podle názvu nebo jména oceněných v abecedním pořadí.

377. AAA školák
www.aaa-skolak.cz

Distribuční firma AAA ŠKOLÁK Zuzany Viktorínové z Lysé nad
Labem působí v České republice od roku 2014. Vyhledává a nabízí
hry a hračky, které se obvykle označují jako naučné, vzdělávací,
rozvojové nebo didaktické. Do letošního ročníku přihlásila hru
Loto Svět.
Jde o Jednoduchou hru pro nejmenší s tématikou světa kolem
nás. Hrací desky vhodně zobrazují témata, která děti zajímají
(park, dopravní prostředky, zimní sporty, vesmír, podmořský
svět…). Detaily jsou na samostatných obrázcích a děti je přiřazují
k celku zobrazenému na hrací desce.
Hra vede děti k přemýšlení, hledání souvislostí, rozvíjí zrakové
rozlišování a přispívá k rozšiřování slovní zásoby.

377. AAA školák
www.aaa-skolak.cz

Loto Svět

394. ALBI Česká republika a.s.
www.albi.cz

Druhým nováčkem je akciová společnost ALBI Česká republika,
která se v rámci své širší obchodní činnosti stala známou díky
elektronické Albi tužce, jejíž inovovanou verzi včetně ukázkové
knihy porota ocenila.
Interaktivní mluvící dětská kniha Pohádkové učení s Elektronickou
Albi tužkou 2.0 je ukázkou z edice Kouzelné čtení. Průvodcem je
skřítek Zvídálek, který děti předškolního věku seznámí s barvami,
tvary, částmi těla, čísly nebo třeba protiklady. Na každé stránce
na děti čekají zábavné hry a nechybí ani pohádky a písničky.
Kniha obsahuje přes 1400 zvuků a textů. Set obsahuje
Elektronickou Albi tužku 2.0 s bezdrátovým připojením k
sluchátkám nebo reproduktoru, knihu Pohádkové učení,
průvodce Kouzelným čtením, nabíječku, zaměnitelnou
paměťovou kartu 16 GB, k dispozici je USB 2.0 a Bluetooth pro
sluchátka nebo reproduktor.

394. ALBI Česká republika a.s.
www.albi.cz

Albi tužka 2.0 a Pohádkové učení

395. a 396. BENEŠ A LÁT a.s., Jan Stránský
www.seva-czech.cz

V posledních jedenácti letech bylo oceněno již 17 výrobků
akciové společnosti Beneš a Lát ze Slané u Turnova. Letos k nim
přibyly dvě nové varianty ryze české a s ostatními stavebnicemi
SEVA kompatibilní stavebnice, která byla uvedena na trh již v roce
1979. Dnes již neobsahuje nebezpečné ftaláty a vyrábí se v
různobarevném provedení.
SEVA TECHNIK – Ve městě je nejpropracovanější a nejfunkčnější
SEVA v celém portfoliu firmy. Technické vozy lze řídit, zvedat
náklad, sypat, přesouvat, pohybovat nahoru a dolů. Sestavit lze
popelářské auto, kontejnerový nakladač / vykladač, čisticí vůz,
sněžný pluh se sypačem a podobě.
SEVA TECHNIK – Bungalov obsahuje 548 barevných dílků, z nichž
je možné postavit různé domečky nebo cokoliv podle fantazie. Je
určena dětem od 4 let.

395. BENEŠ A LÁT a.s., Jan Stránský
www.seva-czech.cz

SEVA TECHNIK
Ve městě

396. BENEŠ A LÁT a.s., Jan Stránský
www.seva-czech.cz

SEVA TECHNIK
Bungalov

397. BENEŠ A LÁT a.s., Jan Stránský
www.seva-czech.cz

Třetí ocenění přísluší výrobku již legendární české stavebnice
věrných modelů osobních a nákladních aut. Jednotlivé dílky jsou
vyrobeny tak, aby je bylo možné sestavit bez lepidla. Vše se do
sebe jen zacvakne nebo zasune. Výsledkem je funkční model,
který je replikou skutečné předlohy.
První modely byly uvedeny na trh již v roce 1984. Sestavený
model je téměř dokonalá zmenšenina své předlohy. Výjimečnost
stavebnice Monti System se potvrdila již v roce 1988, kdy na
Mezinárodním veletrhu v Lipsku získal zlatou medaili. Doposud
bylo vyrobeno přes osm desítek modelů. Oceněn byl model
Helitransport.

397. BENEŠ A LÁT a.s., Jan Stránský
www.seva-czech.cz

Monti Systém
MS 58_3
Helitransport
MI-2

378. Efko-karton, s.r.o.
www.efko.cz
Design: Vývojářka společnosti Efko Andrea Šindelářová

Řadu oceněných hraček nebo her společnosti Efko-karton
rozšířila letos oceněná Abeceda a čísla – vzdělávací soubor her.
Jednoduchou formou seznamuje děti s písmeny a číslicemi.
Předškoláci i školáci si hravou formou procvičí, trpělivost,
koncentraci, logické myšlení, představivost a paměť. Skutečné,
nikoliv virtuální skládání písmen a čísel vede k rychlejšímu uložení
tvaru v paměti. Písmenka děti skládají dle předlohy s pomocí
pevných kartonových dílů a plastových šroubů.
Set tvoří 49 oboustranných karet s návody na skládání a návody
na hry, 52 velkých dílků z laminované lepenky a 16 šroubů
s matičkami.
Pro jednoho hráče je určena hra „Seznamka“, pro dva a více
hráčů jsou určeny hry „Závod“, „Lexikon“, „Opice na výletě“ nebo
„Šibenice“.

378. Efko-karton, s.r.o.
www.efko.cz
Design: Vývojářka společnosti Efko Andrea Šindelářová

Abeceda a čísla - vzdělávací soubor her

381. a 382. Merkur Toys s.r.o.
www.merkurtoys.cz

Mezi výrobce Správných hraček nesporně patří i společnost
Merkur Toys. V letošním ročníku získaly ocenění tři přihlášené
produkty, určené pro děti starší šesti let (nebo i pro jejich rodiče).
Prvním z nich je Merkur M2020 – Výroční stavebnice, obsahující
753 součástek s tištěným návodem na stavbu stovky různých
modelů a samozřejmě i jiných podle vlastního projektu. Správně
sestavené modely jsou odolné a lze si s nimi hrát, rozebírat je a
znovu sestavovat.
Merkur Fire Set je specializovaný soubor, z něhož lze sestavit až
20 modelů všeho, co hasiči ke své práci potřebují, třeba hasičské
auto s výsuvným žebříkem, záchranářský hasičský člun atd.

381. Merkur Toys s.r.o.
www.merkurtoys.cz

Merkur M2020
Výroční stavebnice

382. Merkur Toys s.r.o.
www.merkurtoys.cz

Merkur Fire Set

383. Merkur Toys s.r.o.
www.merkurtoys.cz

Novinkou je M-Car 01 LE, prototyp robotického auta, které je
možné pomocí aplikace řídit a programovat přímo mobilním
telefonem.
BBC Micro:bit je jednoduše programovatelný mikropočítač,
pracující s Bluetooth rozhraním. Obsahuje předinstalovaný
program pro ovládání modelu. Program lze modifikovat nebo
nahradit vlastním. Je vhodný pro zvídavé školáky, úplné
začátečníky nebo i zkušenější programátory.

383. Merkur Toys s.r.o.
www.merkurtoys.cz

M-Car 01 LE

379. a 380. Moravská ústředna Brno, d. u. v.
www.mubrno.cz
Design: Lenka Danková, Erika Bertóková

Stálicí mezi oceňovanými firmami je družstvo umělecké výroby
Moravská ústředna Brno. Také letos si odnášejí dvě ocenění:
Maňásci slon Eda, opičák Pepa a vlk Šedivák jsou dětem známé
z leporel „Edo! Ty neposedo!“ a „Pepo! Ty popleto!“ od Venduly
Hegerové. Leporela učí nejmenší děti rozlišovat správné a
nesprávné chování. Pomocí Edy, Pepy a Šediváka, který
představuje „negativního hrdinu“, si můžeme s dětmi přehrávat
situace ze života. Děti samy posuzují, co je v různých situacích
správné nebo špatné.
Opičák Pepa, více jak půlmetrový maňásek má jednoduše a
výrazně vytvořený obličej s pohyblivými ústy a volným jazykem a
umožňuje provádět artikulační cvičení. Lze jím také znázorňovat
emoce za pomoci stahů obličejových svalů, pohybem rukou a
prstů. Pohyby hlavy, trupu a končetin mohou děti napodobovat
nebo podle nich cvičit.

379. Moravská ústředna Brno, d. u. v.
www.mubrno.cz
Design: Lenka Danková, Erika Bertóková

Maňásci slon Eda, opičák Pepa a vlk Šedivák

380. Moravská ústředna Brno, d. u. v.
www.mubrno.cz
Design: Erika Bertóková

Opičák Pepa,
65 cm, maňásek

376. MyMoo, Mgr. Juliána Weigelová
www.mymoo.cz
Design: Mgr. Juliána Weigelová

S mladou firmou MyMoo z Rožnova pod Radhoštěm, zaměřenou
na tvorbu pro nejmenší, kterou desetileté výročí trvání teprve
čeká, a s její zakladatelkou a designérkou Mgr. Juliánou
Weigelovou jsme se už setkali v roce 2018 při ocenění
Montessori úchopového míčku a textilního pexesa „Emoce“.
K nim letos přibylo Textilní pexeso „Procházka divočinou“.
Látkové pexeso je na podložce vyšší než papírové a řeší to, že
malé dětské ručky nedokážou zprvu otáčet kartičky papírové,
případně je ohýbají nebo lámou. Je měkké a donekonečna
„krčitelné“. Je využitelné mnoha způsoby. Umožňuje
trénink paměti, rozšiřuje slovní zásobu, procvičuje pinzetový
úchop, rozeznávání barev atd.

376. MyMoo, Mgr. Juliána Weigelová
www.mymoo.cz
Design: Mgr. Juliána Weigelová

Textilní pexeso, ilustrované - Procházka divočinou

390. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Noe z Lipníka nad Bečvou zanedlouho oslaví 30. výročí svého
založení. Téměř od samého počátku byly její výrobky, navrhované
zakladatelkou firmy Mgr. Martinou Beckertovou, oceňovány.
První ocenění je už z roku 1996. Tato řada je letos rozšířena o
čtyři nové, typově shodné produkty – oboustranné textilní
hračky.
Kuře – slepice
Život začíná ve vajíčku, ze kterého se vylíhne žluté kuřátko a z
něho vyroste krásná hnědá slepička. Pouhým otočením hračky z
bavlněného úpletu se děti naučí všechny fáze života slepičky.
Hračka je oboustranným maňáskem, takže slepičku lze třeba
posadit na vajíčko. Otáčením hračky trénují děti zručnost i
prostorovou představivost.

390. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Kuře - slepice

391. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Všechny oboustranné hračky jsou určeny pro děti předškolního
věku, ale díky sametově hebkému materiálu, který nepouští vlas,
a jednoduchému způsobu údržby v pračce se mohou z hračky
těšit i nejmenší děti, které postupem času teprve objeví její další
možnosti.
Kuře-slepice byla v roce 2021 nejprodávanější hračkou této firmy.
A v roce 2019 za kuře-slepici a kuře-kohouta získali cenu Grand
prix na For Toys. Předchozí tři modely oboustranných hraček
Pulce-žábu, Housenku-motýla a Mouchu-pavouka ocenila porota
Správnou hračkou již v roce 2014.
Variantou předešlé hračky je Kuře – kohout. Liší se pouze v
barevném provedení. Z kuřátka vyroste pestrobarevný kohoutek,
takže se menší děti mohou učit rozeznávat i základní barvy.
Stejně jako u slepičky je možné vložit prsty do hlavy, zobáčku a
křídel a hrát divadlo.

391. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Kuře - kohout

392. a 393. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Oboustranná hračka Tyrannosaurus se dá otáčením proměnit do
tří různých podob dle dané fáze vývoje – od líhnutí z vajíčka až po
dospělého jedince.
Je zároveň i maňáskem s pohyblivou pusou a končetinami.
Hračka je vyrobena z příjemného pracího bavlněného úpletu,
vycpávkou je pružné polyesterové vlákno a pěnový polyuretan.
Oboustranná Želva je obdobou předešlé hračky, možná trochu
složitější, ale při určité dávce tréninku lze např. hlavičku schovat
pod krunýř.

392. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Tyrannosaurus - oboustranná hračka

393. Noe s.r.o.
www.noe.cz
Design: Mgr. Martina Beckertová

Želva
oboustranná hračka

384. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)
Design: Hana Vavřinová (Woodyland s.r.o.)

Distribuční společnost Olymptoy pravidelně vybírá ze své
rozsáhlé nabídky doporučeníhodné produkty. Rodina Správných
hraček se díky firmě rozrostla o dalších šest produktů.
Tři z nich jsou vytvořeny Hanou Vavřinovou pro společnost
Woodyland, sídlící ve středočeských Nehvizdech.
První je hra pro celou rodinu Věž Sammy se zvířátky. Hráči hází
kostkou a postupně vytahují z věže hrací kameny s tím zvířátkem,
které jim padne. Kámen, který vytáhnou, položí navrch věže tak,
aby věž nespadla.
Obtížnější variantou je verze, kdy hráči vytahují z věže hrací
kameny podle obrázků na rozdaných kartách. Na kartách jsou
nejen obrázky daných zvířat, ale i jejich siluety nebo obrázek
potravy, kterou dané zvíře jí. Musí pak přemýšlet i nad tím, který
kámen mají vytáhnout.

384. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)
Design: Hana Vavřinová (Woodyland s.r.o.)

10211
Věž Sammy se zvířátky
hra

385. a 386. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)
Design: Hana Vavřinová (Woodyland s.r.o.)

Druhé a třetí ocenění získaly šněrovací šatníky – Šněrovací šatní
skříň "Kluk" a Šněrovací šatní skříň "Holčička".
Postavičky namalované na vysouvacím víku krabičky mají na těle
otvory. Děti mohou vybírat z několika variant oblečení a oblečky
přichytit na postavičkách tkaničkami. Hračka je určena pro děti
od tří let.

385. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)
Design: Hana Vavřinová (Woodyland s.r.o.)

90018
Šněrovací šatní skříň
"Kluk"

386. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)
Design: Hana Vavřinová (Woodyland s.r.o.)

90017
Šněrovací šatní skříň
"Holčička"

387., 388. a 389. Olymptoy s.r.o.
w7ww.olymptoy.cz (Distributor)

Z dovážených produktů byly přihlášeny a oceněny tři, určené
rovněž pro děti od tří let:
Didaktická destička s počítáním, písmeny a číslicemi, s kterou se
dítě naučí poznávat písmena, číslice a díky barevným kroužkům i
hodnotu, kterou představují. K dispozici jsou i matematická
znaménka +/-/=, umožňující počítat i jednoduché příklady.
Dospět k správnému výsledku pomůže odebírání nebo přidávání
správného počtu navlékacích kroužků.
Další jsou Didaktické hodiny s počítáním, jejichž pomocí se dítě
naučí vnímat hodiny jako způsob měření času. Naučí se poznávat
číslice a díky barevným kroužkům i hodnotu, kterou představují.
A konečně osvědčená varianta skládaček podle tvarů a velikosti –
Set skládacích věží, hračka, která podporuje rozvoj myšlení,
kombinačních schopnosti, rozlišování barev a tvarů a zručnosti.

387. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)

90223
Didaktická destička s počítáním, písmeny a číslicemi

388. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)

90222-Didaktické hodiny s počítáním

389. Olymptoy s.r.o.
www.olymptoy.cz (Distributor)

90227 - Set skládacích věží

374. TOYPEX, s.r.o.
(Distributor), www.toypex.cz
Design: Jacek Łyżwiński a Renata Toepler-Łyżwińska

Distribuční společnost TOYPEX rovněž po léta úspěšně vybírá ze svého
sortimentu produkty oceňované jako Správná hračka.
Letos je to SPAGHETTI PAD Edu – herní set, zábavná vzdělávací hra,
jejímž prostřednictvím děti současně trénují zručnost, soustředění i
pozornost. Je ideální pro nácvik správného držení ruky při psaní, pro
trénink tlaku, jenž má být vyvíjen na tužku, k procvičování svalů prstů,
pro tvořivé aktivity. Pomocí barevných tkaniček a trubičky umožňuje
speciální podložka vytvářet obrázky domečků, autíček, kytiček a další
dle předlohy či vlastní fantazie.
Možnosti zobrazení rozšiřují pestré plsťové doplňky, které je možné do
obrázků vkládat. Povrch podložky umožňuje hotový obrázek bez
porušení zvednout, pověsit ho na stěnu či dát do stojánku. Hra je
vhodná pro práci ve skupinách i samostatně, do škol, školek, speciálních
pedagogických a volnočasových zařízení.

374. TOYPEX, s.r.o.
(Distributor), www.toypex.cz
Design: Jacek Łyżwiński a Renata Toepler-Łyżwińska

SPAGHETTI PAD Edu - herní set pro 6 dětí

375. TOYPEX, s.r.o.
(Distributor), www.toypex.cz (český výrobek: Egoé kovo a.s., CZ-687 12 Bílovice 519, www.egoe-kovo.eu)
Design: Monika Lacková (design.lackova@gmail.com), grafická spolupráce: dílna Uutěrky

Se stavebnicí DWOOD Obyvatelé pokojíků (dřevěná stavebnice 76 + 27
dílů) jsme se setkali na letošním Hračkobraní v Kamenici nad Lipou. Jde
o český výrobek firmy Egoé kovo a.s. sídlící v Bílovicích u Uherského
Hradiště, využívající dřevěný odpad. Výtvarné řešení je dílem Moniky
Lackové a kol.
Tato herní sada děti promění v malé architekty a podpoří jejich vnímání
2D a 3D prostoru. Mohou klást kostky na plátěnou podložku s potiskem
půdorysu 1:1. K dispozici je návod s předlohami 10 různých interiérů,
např. Kavárnička u Růženky, Horský hotel Bedřich aj. Do místností lze
vkládat obrázkové postavičky na dřevěných dominových kostkách.
Hra je certifikována pro děti od 2 let a je vhodná pro 1-5 hráčů. Rozvíjí
představivost, jemnou motoriku, prostorové vnímání a sociální cítění. Je
vhodná pro práci ve skupinách i samostatně, do škol, školek, speciálních
pedagogických a volnočasových zařízení

375. TOYPEX, s.r.o.
(Distributor), www.toypex.cz (český výrobek: Egoe kovo a.s., CZ-687 12 Bílovice 519)
Design: Monika Lacková, grafická spolupráce: dílna Uutěrky

DWOOD: Obyvatelé pokojíků, dřevěná stavebnice ,76 + 27 dílů

Oceněné hračky se stanou součástí sbírek muzea na zámku v
Kamenici nad Lipou a budou prezentovány v době konání
XVII. ročníku HRAČKOBRANÍ
12.–16. července 2023.

Uzávěrka jubilejního XXX. ročníku je v srpnu 2023
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

