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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 71-1:2014+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost
hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2018 udělit 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 listopadu 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 71-1:2014".

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2018-01-22, změnu A2 schválenou CEN
2018-01-22 a změnu A3 schválenou CEN 2018-01-22.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU
2009/48/ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je první částí evropské normy na bezpečnost hraček.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí:

–    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti (tento dokument);

–    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;

–    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky;



–    Část 13: Čichové stolní hry, stolní hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické sady a sady
podněcující chuťové vjemy;

–    Část 14: Trampolíny pro domácí použití.

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty:
!vypuštěný text" technická zpráva CEN/TR 15071 Bezpečnost hraček – Národní překlady upozornění
a návodů k použití v EN 71 a technická zpráva CEN/TR 15371 Bezpečnost hraček – Odpovědi na
dotazy týkající se interpretace EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8.

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

V tomto novém vydání byly provedeny následující významné redakční a technické změny:

!

Kapitola/odstavec/
tabulka/obrázek

Změna

1 Předmět normy byl rozšířen, aby zahrnoval určité létací hračky, praky
a katapulty na hraní dodávané se střelami.

2 Přidán odkaz na EN 14682 Bezpečnost dětského oblečení – Šňůry a šňůry
na stažení u dětského oblečení – Specifikace.

3 Změny existujících definic a začlenění nových.
4.17 Celková revize požadavků.
4.17.2 Nové požadavky na čelní části včetně přísavek.
4.17.3 Zavedení principu využití hustoty kinetické energie při posuzování střel

s akumulací energie. Nové požadavky na odolnost proti nárazu. Nové
požadavky na improvizované střely.

4.17.4 Nové požadavky na katapulty na hraní a střely vystřelené gumičkou. Nové
požadavky na určité střely bez akumulace energie.

4.26 Nové požadavky na maškarní kostýmy na hraní.
4.27 Nové požadavky na létající hračky, včetně požadavků na rotory a vrtule

a určité létající hračky na dálkové ovládání.
5.4 Celková revize požadavků na šňůry.
5.4.2 Tato kapitola řeší hračky určené dětem mladším 18 měsíců.

Oddělení a objasnění požadavků na šňůry nebo řetězy s možností zamotání
a jiné šňůry. Přidání požadavků na dvě šňůry nebo řetězy s možností
zamotání.

5.4.3 Tato kapitola řeší hračky určené dětem ve věku 18 měsíců a starší.
Oddělení a objasnění požadavků na šňůry nebo řetězy s možností zamotání
a jiné šňůry. Přidání požadavků na dvě šňůry nebo řetězy s možností
zamotání.

5.4.6 Objasnění požadavků na elektrické kabely.
5.4.9 Zahrnuje nové požadavky na hračky, které jsou určené k upevnění přes

kolébku, dětskou postýlku nebo kočárek.
5.15 Zahrnutí nových požadavků na saně se šňůrami na tahání.
7 Změny požadavků na upozornění.
7.23 Požadavky na upozornění na hračky, které jsou určené k upevnění přes

kolébku, dětskou postýlku nebo kočárek.
8 Aktualizace metod zkoušení pro hračky se střelami, létající hračky, šňůry

a dětské
koloběžky.

8.4.2.4 Nová zkouška tahem pro střely s přísavkou.
8.4.2.5 Nová zkouška nárazem o stěnu pro střely.
8.22, 8.23, 8.27 Změny v metodách zkoušení a zkušebních břemenech pro dětské

koloběžky.



8.40 Objasnění metod pro měření délky šňůr a řetězů.
8.41 Nová metoda zkoušení pro posouzení dvou šňůr a řetězů s možností

zamotání.
8.42 Nová zkouška pro stanovení dostřelu střely.
A.58 Nové vysvětlení a odůvodnění pro létající hračky a vrtule.

"

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato evropská norma má za cíl co největší omezení takových rizik, která nejsou uživatelům zjevná.
Nezabývá se nebezpečími, která vyplývají z podstaty věcí (např. nestabilita dvoukolových koloběžek,
ostrost jehel v soupravách pro šití apod.) a 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 „určeno pro použití dětmi“ předpokládá, že rodič nebo
dohlížející osoba dokáže rozumně usoudit, že hračka je určena dětem stanovené věkové skupiny
kvůli svým funkcím, rozměrům a charakteristickým vlastnostem). V úvahu by se mělo brát též
předvídatelné použití, přičemž je třeba mít na paměti obvyklé 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 zkonstruována. 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 stanovuje požadavky a metody zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností
hraček.

Tato evropská norma platí pro dětské hračky, přičemž hračkami jsou všechny výrobky nebo
materiály, navržené nebo určené ke hraní dětem mladším 14 let včetně výrobku navrženého nebo
určeného vedle hraní i k dalším účelům. Vztahuje se na nové hračky, bere v úvahu dobu trvání jejich
předvídatelného a normálního použití a při používání hraček určeným nebo předvídatelným
způsobem počítá s normálním chováním dětí.

Norma obsahuje specifické požadavky na hračky pro děti mladší 36 měsíců, pro děti mladší 18
měsíců a pro velmi malé děti, které ještě neumějí samy sedět. Podle směrnice 2009/48/ES výraz
„určeno pro použití dětmi...“ předpokládá, že rodič nebo dohlížející osoba dokáže rozumně usoudit,
že hračka je určena dětem stanovené věkové skupiny kvůli svým funkcím, rozměrům
a charakteristickým vlastnostem. Takže např. hračky s měkkou výplní jednoduchého tvaru, které jsou
určeny pro držení a mazlení, jsou pro účely této evropské normy považovány za hračky pro děti
mladší 36 měsíců.

POZNÁMKA Informace o roztřídění hraček podle věku dětí, zejména, které hračky jsou a nejsou
určené dětem mladším
36 měsíců, lze najít v !vypuštěný text" příručce 11 CEN/CENELEC a ve směrnicích Evropské komise.

Tato evropská norma též stanovuje požadavky na obaly, značení a průvodní texty.

Tato evropská norma se nevztahuje na hudební nástroje, sportovní potřeby nebo podobné předměty,
ale platí pro hračky, které tyto předměty napodobují.

Tato evropská norma neplatí pro následující hračky:

–    zařízení hřišť určená pro veřejné použití;

–    herní automaty pro veřejné použití, ať už uváděné do činnosti mincí, nebo ne;

–    dětská vozidla vybavená spalovacími motory (viz A.2);

–    hračky s parním strojkem;

!

–    praky a katapulty dodávané bez střel;

–    létající hračky s lopatkou (lopatkami) rotoru, které jsou schopny se otáčet přibližně vodorovně,
přičemž každá lopatka má délku větší než 175 mm měřeno od středu otáčení k vrcholu lopatky, a s
celkovou hmotností létající hračky větší než 50 g.

Praky a katapulty se střelami jsou do normy zahrnuty."

!vypuštěný text"

Tato evropská norma se nezabývá hledisky elektrické bezpečnosti hraček. Tu řeší norma EN 62115.

Dále se nevztahuje na následující výrobky, které pro účely této evropské normy nejsou považovány



za hračky:

a)   ozdobné předměty pro slavnosti a oslavy;

b)   výrobky pro sběratele za předpokladu, že výrobek nebo jeho obal je opatřen viditelným a čitelným
údajem, že výrobek je určen pro sběratele od 14 let. Příkladem výrobků této kategorie jsou:

1)   detailní a věrné modely ve zmenšeném měřítku (viz A.2);

2)   soupravy pro sestavení detailních modelů ve zmenšeném měřítku;

3)   krojované a dekorační panenky a podobné výrobky;

4)   repliky historických hraček;

5)   věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní;

c)   sportovní potřeby, včetně kolečkových bruslí, inline bruslí a skateboardů určených dětem
s tělesnou hmotností větší než 20 kg;

d)   jízdní kola s maximální výškou sedla větší než 435 mm, měřenou jako svislá vzdálenost od země
po vrchní stranu sedla, a to při vodorovné poloze sedla a při nastavení sloupku sedla na značku
minimálního zasunutí;

e)   koloběžky a jiné dopravní prostředky určené pro sport nebo pro jízdu po veřejných silnicích
a cestách;

f)    elektricky poháněná vozidla určená pro jízdu po veřejných silnicích a cestách nebo chodníkách;



g)   potřeby pro vodní sporty určené pro použití v hluboké vodě a prostředky pro výuku plavání dětí,
jako jsou plovací lehátka a plovací pomůcky;

h)   skládanky s více než 500 dílky;

i)    pušky a pistole používající stlačený plyn, s výjimkou pušek a pistolí stříkajících vodu;

j)    luky pro lukostřelbu dlouhé více než 120 cm;

k)   zábavná pyrotechnika včetně kapslí, které nejsou speciálně určené pro hračky;

l)    výrobky a hry používající střely s ostrým hrotem, např. soupravy šipek s kovovými hroty;

m)  funkční vzdělávací výrobky, jako elektrické sporáky, žehličky a jiné funkční výrobky dle definice
v 2009/48/ES, které pracují při jmenovitém napětí vyšším než 24 V a které jsou prodávány výhradně
k výukovým účelům pod dohledem dospělé osoby;

n)   výrobky určené pro použití při výuce ve školách a jiných pedagogických zařízeních pod dohledem
dospělého instruktora, např. vědecké přístroje;

o)   elektronické přístroje, jako jsou osobní počítače a herní konzoly, používané pro přístup
k interaktivnímu softwaru a periferním zařízením, pokud elektronické přístroje nebo periferní
zařízení nejsou speciálně určeny pro děti nebo na ně zacíleny a nemají samy o sobě herní hodnotu,
jako např. speciálně konstruované osobní počítače, klávesnice, joysticky nebo volanty;

p)   interaktivní software určený pro volný čas a zábavu, jako jsou počítačové hry a jejich datová
média, např. CD;

q)   šidítka pro kojence;

r)    svítidla líbící se dětem;

s)   elektrické transformátory pro hračky;

t)    módní doplňky pro děti, které se nepoužívají ke hře (viz A.2).

!vypuštěný text"

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN 15649-2+A2:2014, která přejímala EN 15649-2:2009+A2:2013, byla zrušena
z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru
ČAS.

2)    ČSN EN 15649-3+A1:2012, která přejímala EN 15649-3:2009+A1:2012, byla zrušena
z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru



ČAS.


