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UPOZORNENÍ! 
 
Sledujte piktogramy na hračce pro její vhodnost podle věku a zaměření. 

 
POZOR! U značek označených piktogramem Nevhodné do 3 let riziko polknutí malých částí! 
 

 
 

 

Označení vhodnosti produktu dle veku. Výrobci určí dolní hranici vhodnosti použití výrobku 
podle mezinárodně platných norem. Horní hranice je skoro orientační a závisí na schopnosti 
každého dítěte. 

 

Označení nepoužitelnosti výrobku pro věkovou kategorii specifikovanou v obrázku. Např. Tento 
obrázek říká, že produkt není vhodný pro děti do 3 let. Riziko polknutí malých částí! 

 

Předpokládá se, že produkt je určen pro označený počet hráčů. 

 

Předpokládaný čas trvání hry. 

 

Jazyková mutace produktu. 

 

Značka udává, kde byl produkt nadizajnovaný. 

 

Výrobek obsahuje plochy speciálně upravené pro senzorické vnímání (např. kožešina, třpytky). 

 

Značka vysvětluje, z kolika částí se produkt skládá, resp. kolik dílů obsahuje. 

 

Barvy na bázi vody, bez zápachu, příznivé pro životní prostředí (vzhledem k jejich nízkou 
úroveň VOC - toxiny, těkavé organické sloučeniny, které se uvolňují do atmosféry). 

 

Produkt se světelným efektem (označení neznamená, že baterky jsou součástí balení). 

 

Produkt obsahuje magnet. 

 

Produkt obsahuje zvonek. 



 

Produkt vydává zvuk. 

 

Dřevo pochází z odpovědného lesního hospodářství. 

 

Označení, že výrobek splňuje požadavky EU na její bezpečnost (obecné a specifické 
bezpečnostní požadavky, dále typové číslo, sériové číslo, číslo modelu, obchodní jméno a sídlo 
nebo místo podnikání výrobce apod.) 

 

 
Ocenění PAL AWORD (Play Advances Language) pro hračky, hry a knihy, které svou konstrukcí, 
obsahem, kvalitou a charakterem podporují hru, která rozvíjí jazyk. 

 

Ocenění Oppenheim Toy Portfolio se uděluje na základě výběru odborníků na vývoj dětí, 
testování rodinami a dětmi, edukační hodnoty, bezpečnosti, přiměřenosti věku a dalších 
faktorů. Rovněž zohledňujeme zpětnou vazbu od rodičů o hračce včetně balení, instrukcí, 
jednoduchosti montáže a zábavné hodnoty výrobku. 

 

 
Ocenění nezávislé průmyslové informační služby "markt-intern", která každé 2 roky realizuje 
velký průzkum mezi více než 4 000 prodejci hraček v Německu, Rakousku a Švýcarsku. 

 

Od roku 1954 zkoumají a hodnotí hračky pedagogové, psychologové, lékaři, technici, odborníci 
v oblasti designu, chemie, elektroniky a rodiče. Jejich doporučení spočívá v tom, že tato 
hračka byla testována dětmi a zkoumána odborníky s pozitivním výsledkem. 
Kritéria: zábavná hodnotu, materiál, zpracování, konstrukce, trvanlivost, bezpečnost, design, 
velikost, množství, kvalita pokynů na hraní nebo výrobu, vhodnost pro příslušnou věkovou 
skupinu. 

 


