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Správná hračka – XIX. ročník 2012 

  

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.  

  



 

 

Posuzovány jsou 

- 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) 

- originalita výrobku (novinka v kolekci, patent, chráněný vzor) 

a především pedagogicko-psychologická způsobilost 
hračky (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z 
hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní 
věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, 
hračky pro dětská zařízení).  



 

   V roce 2012 bylo přihlášeno 39 
produktů od 17 předkladatelů.  

 

   Právo užívat označení Správná hračka   
získalo 19 produktů od 11 
předkladatelů. 



BENEŠ A LÁT, a.s.; vista.cz  

Seva 1 - polytechnická 
stavebnice 

 

Stavebnice vhodná pro děti 
od 4 let. Z 222 dílků lze 
postavit několik desítek 
staveb, například letadlo, 
vláček, domeček a mnoho 
dalšího... Princip stavebnice 
spočívá ve spojování modrých 
dílků bílými křížovými 
spojkami do pravého úhlu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMAG 

Magnetická stavebnice 

 
Geomag je švýcarská konstrukční 

stavebnice, která umožňuje 
vytvářet nepřeberné množství 
obrazců, tvarů a objektů 
Základními prvky jsou 
magnetické tyčinky s plastovým 
nebo fosforovým potahem a 
poniklované kuličky o průměru 
12,7 mm, dále základové desky a 
dělící plastové panely. Stavebnice 
podporuje tvořivost, 
představivost, jemnou motoriku a 
kombinační schopnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÜCK AM, s.r.o.; 

www.magnethrou.cz  



Nafukovací hračky:  

slon, buvol, žirafa,  

dinosaurus 

 
Hračky jsou vyrobeny z jasně 

barevných fólií. Jedná se o 
sedací hračky pro nejmenší 
dětí od 2 do 4 let. Uvnitř je 
pískátko, které hračku při 
manipulaci ozvučí. Hračky 
rozvíjejí koordinaci pohybů a 
rovnováhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

FATRA, a.s.; www.fatra.cz  





 

 

 

 

Jde o obnovenou produkci 
autorských hraček Libuše 
Niklové z 60. let nově doplněnou 
o návrhy Veroniky Vašátkové 
(dinosaurus). 

 



STOCS – vázací stavebnice 

 
Kolektivní stavebnice pro tvorbu 

prostorových děl. Opletené 
plastové tyče s volnými 
vázacími konci lze použít i při 
výuce geometrie. Stavitelé se 
naučí vytvářet prostorově 
stabilní díla pomocí 
zavětrováni. Vybudovat lze 
úkryty, domečky, věže apod.  

 

Autorem návrhu je Bram van 
den Haspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHYTRÉ HRAČKY, s.r.o.;  
www.chytrehracky.cz 



Kinetické dřevěné hračky 

 

Woodens jsou ručně malované 
originální kinetické hračky 
z bukového dřeva, jejichž 
jednotlivé části jsou 
vzájemně spojeny nylonem 
a lepením. Při jemném 
sevření dřevěných tyčí je 
Woodens  na hrazdě uveden 
do pohybu.  

Ovládáním hračky je aktivován 
svalový tonus prstů.  

Designérem hračky je 
Miroslava Kydalová. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

Mgr. Roman LAUTERKRANC; 
www.woodens.cz  



Zajíček MOOCHI na mazlení 

 

Zajíček Moochi od holandské značky 
Snoozebaby je vyroben z 
měkoučké bavlny krásného 
plyšového vzhledu a je doplněn 
několika štítky, kterými se děti 
mohou bavit. Štítky se liší 
velikostí, barevností i použitými 
materiály (satén, hedvábí, 
manšestr a šustící materiály). 
Výrobek lze prát v automatické 
pračce a udržovat tak v čistotě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEUK, s.r.o.; 
www.snoozebaby.cz 



Jogové hračky 

Kočička Salamba 
 

Jogové hračky jsou určeny dětem 
předškolního věku. Jejich 
smyslem je děti motivovat ke 
cvičení základních jogových 
pozic. Pejsek Jogi představuje 
klučičí svět, zatímco Salamba 
holčičí. Lektoři pomocí hraček a 
instruktážní knížečky dodávané 
s hračkou mohou s dětmi 
nacvičovat jednoduché jogové 
cviky.  

Autorkou designu je Mgr. Martina 
Beckertová. 

 

     

 

 

 

 

 

 

NOE, s.r.o.; www.noe.cz  



1. Simona – přírodní 
barevná stavebnice 

2. Konstruktér – montážní 
stavebnice  

 

Stavebnice přírodní/barevná – 
Simona obsahuje 200ks 
stejných barevně odlišených 
prvků, které umožňují plně 
rozvinout tvořivé schopnosti 
dítěte a nevnucují mu žádné 
konstrukčně připravené 
prototypy a vzory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPTOY, s.r.o.; 
www.olymptoy.cz  

 



 

 

130 montážních dílů 
stavebnice Konstruktér 
umožňuje vytvářet funkční a 
pohyblivé modely strojů, 
zařízení a dopravních 
prostředků. K snadnému 
uložení slouží obal – kbelík. 
Obě stavebnice jsou určeny 
pro děti od tří let 



1. Memino – protiklady, 
hra 

2. Filó – vyšívací    
souprava 

Memino je hra, patřící do série 
nazvané „Mé první hry“ a 
určené dětem od 2 let. Na 
kartičkách je zachyceno 12 
protikladů. Velký pes – malý 
pes, léto – zima atd. Úkolem 
dětí je nasbírat co největší 
počtu protikladů. Hru lze hrát v 
různých obměnách formou lota 
nebo formou pexesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESS-PYGMALION, s.r.o.; 
www.press-pygmalion.cz  

 



Filó je vyšívací souprava určená 
dětem od 4 let. Sada obsahuje 8 
šňůrek ve čtyřech základních 
barvách, 4 speciální pera určená 
k vyšívání, hrací desku, která je 
současně víkem kufříku a brožuru 
s předlohami.  

Obrázky se tvoří zasouváním 
šňůrek pomocí speciálních per do 
otvorů hrací desky.  

Práce s Filem pomáhá dětem 
uvolnit zápěstí, zlepšit vizuálně – 
manuální koordinaci, jemnou 
motoriku a rozvíjí kreativitu.  

Vyrobeno v Itálii z plastů 
špičkové kvality. 

 



EDTOY 

Velká didaktická stavebnice 
sestávající ze 142 
dřevěných dílků s 
magnetickými terčíky, 
které se díky své unikátní 
konstrukci k sobě vždy 
přitahují (není nutné se 
omezovat polaritou). Celá 
stavebnice je koncipována 
jako ucelená didaktická 
sada určená pro předškolní 
výchovu. Obsahuje i sadu 
kostek s 6 různými obrazci 
na povrchu k sestavování 
číslic, písmen, mozaiky i 
plošných obrazů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STONE CASTLE, s.r.o.; 
www.magformers.cz  

 



1. Slepovací stavebnice 
alpské chaty 

2. VARIO KUFŘÍK –skládací 
stavebnice 

Firma WALACHIA® je rodinná 
firma, založená roku 1991. 
Nápad se stavebnicemi a 
autorství designu patří Pavlu 
Hrůzovi seniorovi. Vznikl na 
základech jeho třicetileté 
pedagogické a chalupářské 
praxe, zkušeností s prací se 
dřevem. V roce 1994 přichází 
syn Pavel (v té době čerstvý 
inženýr) s myšlenkou 
společného podnikání. Senior 
se stará o vývoj, junior o 
obchod a výrobu. 

 

 

 

 

 

    

 

     

WALACHIA, s.r.o.; 
www.walachia.com  



Nyní vyrábí WALACHIA® 34 
typů stavebnic. Stavebnice jsou 
prezentovány na výstavách v 
Praze, Norimberku, Dubaji, 
Lipsku a New Yorku.  

Stavebnice alpské chaty je ze 
smrkového dřeva a překližky. 
Její součástí je podrobný 
schematický montážní plán a 
informace z historie lidové 
architektury a znalostí oboru 
stavebnictví. Jednotlivé stavby 
se slepují lepidlem na dřevo a 
papír. 

Skládací stavebnice VARIO 
z masívního bukového dřeva je 
určena dětem od 5 let. 

 



SPRÁVNÁ HRAČKA 2013 

 

Uzávěrka  

jubilejního XX. ročníku Správné hračky je v březnu 2013. 

 

Sekretariát:  

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

 

Ing. Jiří Šťastný, 773 278 998, infoshh@seznam.cz, 
www.sdruzenihracky.cz 




