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Předmluva

Tento dokument (EN 71-2:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 52 „Bezpečnost hraček“,
jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Tento dokument nahrazuje EN 71-2:2006+A1:2007.

Příloha B uvádí podrobnosti o důležitých technických změnách mezi touto evropskou normou



a předchozím vydáním.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma je druhou částí evropské normy na bezpečnost hraček a měla by se používat
společně s částí 1.

Tato evropská norma na bezpečnost hraček se skládá z následujících částí:

Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti●

Část 2: Hořlavost●

Část 3: Migrace určitých prvků●

Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti●

Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy●

Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení●

Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití●

Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky●

Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce●

Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody●

POZNÁMKA 1 Kromě výše uvedených částí EN 71 byly vydány následující dokumenty:
Zpráva CEN: CR 14379:2002, Klasifikace hraček – Pokyny,●

Technická zpráva CEN: CEN/TR 15071:2005, Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71, a●

Technická zpráva CEN: CEN/TR 15371, Bezpečnost hraček – Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-●

8.

POZNÁMKA 2 V zemích mimo EU mohou existovat odlišné legislativní požadavky.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Cílem této evropské normy je, pokud možno, omezit taková nebezpečí, která nejsou uživatelům
zjevná; nezabývá se očividnými nebezpečími, která jsou zcela zřejmá dětem nebo za ně
zodpovědným osobám. Za předpokladu, že jsou hračky používány stanoveným způsobem, neměly by
pro děti, kterým jsou určeny, představovat žádné další nebezpečí (podle směrnice 2009/48/ES výraz
„hračkou určenou pro vyznačenou věkovou skupinu dětí“ je hračka, u níž může rodič či dohlížející
osoba na základě její funkce, rozměrů a vlastností důvodně předpokládat, že je určena pro dítě
uvedené věkové skupiny). V úvahu by se mělo brát též předvídatelné použití, přičemž je třeba mít na
paměti chování dětí, jejichž opatrnost není obecně na stejném stupni jako u průměrného dospělého
uživatele.

Hračky jsou zpravidla navrhovány a vyráběny pro děti určitého věku. Jejich vlastnosti jsou
přizpůsobeny věku a vývojovému stádiu dětí a jejich používání předpokládá určité schopnosti.

Nehody jsou často způsobeny buď tím, že hračka byla dána dítěti, pro které nebyla určena, nebo že
byla používána k jinému účelu, než pro jaký byla navržena. Výběru hračky nebo hry je tedy nutno



věnovat velkou pozornost a vzít při něm v úvahu duševní a fyzický vývoj dítěte, které ji bude používat.

Požadavky této evropské normy nezbavují rodiče nebo pečovatele zodpovědnosti sledovat dítě během
hraní.

1 Předmět normy (viz A.2)

Tato evropská norma stanoví kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech hračkách
a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny malému zdroji zapálení.

Metody zkoušení popsané v kapitole 5 mají za účel zjistit hořlavost hraček při stanovených zvláštních
zkušebních podmínkách. Získané výsledky nemohou být tedy považovány za úplnou informaci
o možném požárním nebezpečí hraček nebo materiálů, když jsou vystaveny jiným zdrojům zapálení.

Tato evropská norma obsahuje všeobecné požadavky týkající se všech hraček a určité požadavky
a metody zkoušení, které se týkají následujících hraček, které jsou považovány za nejnebezpečnější:

hračky nošené na hlavě, které obsahují vousy, kníry, paruky atd. vyrobené z  vlasů, vlasového materiálu nebo●

materiálu s podobnými vlastnostmi; masky; kapuce, ozdoby hlavy (čelenky) atd., splývající prvky hraček
určených k nošení na hlavě, s výjimkou papírových klobouků neobvyklých tvarů, dodávaných na oslavy
obvykle s party překvapením (dárkovými balíčky pro hosty);
maškarní kostýmy a hračky, které dítě nosí na sobě při hře;●

hračky, do kterých dítě může vlézt;●

 

měkce vycpané hračky.●

POZNÁMKA Další požadavky týkající se hořlavosti elektrických hraček jsou uvedeny v EN 62115.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


