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Kontrola plastových hraček v Moravskoslezském kraji 
 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS 
MSK) kontroluje prodej hraček v tržní síti z hlediska rizikových chemických látek 
obsažených v jejich materiálu. V prvním pololetí letošního roku bylo odebráno 8 
vzorků plastových hraček, z nichž 3 nevyhověly hygienickým požadavkům. V 
průběhu kontrol byla provedena nápravná opatření - nebezpečné hračky byly 
neprodleně staženy z prodeje, v jednom případě nebyla hračka propuštěna do 
volného oběhu. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo tyto hračky jako nebezpečné.  
 
Odběry vzorků proběhly v obchodních řetězcích i u prodejců s levným sortimentem 
zboží na tržnicích se zaměřením na hračky ze zemí mimo Evropskou unii, zejména 
z Číny. Cíleně byly odebrány podobné typy panenek, které byly vyhlášeny jako 
nebezpečné výrobky a notifikovány v systému rychlého varování RAPEX. Jednalo se 
o panenky menší velikosti a štíhlé panenky typu „Barbie“. Nevyhověly 2 vzorky - 
panenka Angel a panenka Beauty. V materiálu hraček byl laboratorním vyšetřením 
prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)ftalátu. Riziko obsahu této chemické látky 
v hračce spočívá v tom, že působí negativně na reprodukční orgány. 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. 
 
Společně s Celním úřadem byla provedena kontrola hraček před propuštěním do 
volného oběhu na území České republiky. KHS MSK odebrala vzorky hraček 
z pozastavené zásilky k laboratornímu vyšetření, kterým byl zjištěn nadlimitní obsah 
esterů kyseliny ftalové v pískací slepici Chicken toys. Tato zásilka hraček nebyla 
propuštěna do volného oběhu, nedostala se tudíž do prodejen v České republice. 
  
Pro bezpečný nákup hraček KHS MSK doporučuje před nákupem vždy zkontrolovat, 
zda je hračka označena osobou odpovědnou za její uvedení na trh a značkou CE. 
Nenakupujte podezřele levné hračky, hračky neoznačené nebo s chybným či 
nečitelným textem. Mezi těmito výrobky je větší předpoklad záchytu nebezpečného 
výrobku. Příkladem může být označení na obalu nebezpečné panenky Angel i 
panenky Beauty, kdy byly zjištěny chyby v anglických i českých textech a neexistující 
čárové EAN kódy. 
 
Podrobné informace k nebezpečným výrobkům najdete na úřední desce a webových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz) a Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (www.khsova.cz).   
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