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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 97.200.50  Duben 2012 

Bezpečnost hraček –  
Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 

ČSN 
EN 71-1 
OPRAVA 1 
94 3095 

 

Corrigendum 

ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti z února 2012 se 
opravuje takto: 

Článek 4.14.2 

Za obrázek 9 se vkládají dva body b) a c): 

„b) Všechny tuhé materiály, které kryjí obličej, jako jsou ochranné brýle, kosmonautické přilby nebo obličejové 
štíty, nesmějí před a po provedení zkoušek podle 8.3 (zkouška krouticím momentem), 8.4.2.1 (zkouška tahem, 
všeobecně), 8.5 (pádová zkouška), 8.7 (rázová zkouška) a 8.8 (zkouška tlakem) vykazovat nebezpečně ostré 
hrany (viz 8.11, ostrost hran), nebezpečně ostré hroty (viz 8.12, ostrost hrotů) nebo volné části, které by 
mohly vniknout do oka. 

Toto platí i pro hračky vyrobené z tuhých materiálů, ve kterých jsou vyseknuty otvory pro oči, i pro hračky 
překrývající oči. 

c) Hračky, které jsou napodobeninou ochranných masek a přileb (např. motocyklistické přilby, průmyslové bez-
pečnostní přilby a hasičské přilby), musí být opatřeny varováním (viz 7.8).“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ 47910381, Ing. Martina Pavlínková 

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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