Kontrola hraček v Moravskoslezském kraji
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí každoročně v tržní
síti kontroly bezpečnosti hraček. Státní zdravotní dozor je zaměřen na rizikové typy hraček, mezi které
patří zejména hračky z měkčeného plastu. V prvním pololetí letošního roku byly za prodej
nebezpečných hraček uloženy sankce v celkové výši 110 000 Kč a staženo z prodeje bylo 1529 kusů
nebezpečných hraček. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo tyto hračky jako nebezpečné. Podrobné
informace k nebezpečným výrobkům jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce a webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky a na
webových stránkách krajských hygienických stanic.
Kontroly byly provedeny v tržní síti, zejména v prodejnách s levnějším sortimentem zboží a u dovozců
hraček. K laboratornímu vyšetření byla odebrána zvířátka z měkčeného plastu a panenky, vyrobené v
zemích mimo Evropské unie, zejména v Číně. Bezpečnost hraček byla kontrolovaná z hlediska
rizikových chemických látek obsažených v jejich materiálu, se zaměřením na typy hraček, které
nevyhověly požadavkům platné legislativy v předchozích letech, např. hračky podobného vzhledu jako
nebezpečné hračky, které již byly vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví nebo hračky notifikované v
systému rychlého varování RAPEX. Dalším aspektem určujícím výběr typu výrobku byla citlivá
cílová skupina lidské populace, malé děti, pro které jsou výrobky určeny. Výsledky laboratorního
vyšetření prokázaly překročení limitu obsahu esterů kyseliny ftalové u výrobků Sada 2 plastových
poníků růžové barvy TOYS AMY BABY, Panenka s koníkem a doplňky zn. SHUN a Panenka
Mořská panna. Laboratorním vyšetřením byl v nevyhovujících vzorcích prokázán nadlimitní obsah
di(2-ethylhexyl)ftalátu. Riziko obsahu di(2-ethylhexyl)ftalátu v hračce spočívá v tom, že při hře
mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin,
ulpívat na rtech a sliznici a mohou být dítětem společně se slinami konzumovány. Di(2ethylhexyl)ftalát působí negativně na reprodukční orgány, používáním nebezpečných hraček může
dojít k ohrožení lidského zdraví.

