
TNK č.137 - VÝROBKY PRO DĚTI 

TNK č. 137 byla založena dne 18.8.2003. 
V roce 2009 byla v rámci TNK č. 137 ustanovena subkomise na „Dětská hřiště“. 

Obor působnosti normalizace:  
Normalizace v oblasti týkající se bezpečnosti dětí, tj. 

- v oblasti hraček; 
- předmětů pro péči o děti; 
- dětských hřišť; 
- a dalších výrobků jako je dětský textil a obuv, nábytek, jízdní kola. 

Rozsah působnosti TNK č. 137 v evropských a mezinárodních technických 
komisích: 

TC/SC Název komise/subkomise 

CEN/TC 52 Bezpečnost hraček 

CEN/TC 52/WG 3 Mechanické, fyzikální a obecné vlastnosti 

CEN/TC 52/WG 4 Hořlavost 

CEN/TC 52/WG 5 Chemické vlastnosti 

CEN/TC 52/WG 10 Hračky pro pohybovou aktivitu 

ISO/TC 181 Bezpečnost hraček 

CEN/TC 252 Výrobky pro péči o dítě 

CEN/TC 252/WG 1 Sedačky a prostředky péče o tělo 

CEN/TC 252/WG 3 Kočárky 

CEN/TC 252/WG 4 Pomůcky pro ranní učení a ochranu 
(chodítka apod.) 

CEN/TC 252/WG 5 Vybavení pro krmení, pití, sání a podobné 
činnosti 

CEN/TC 252/WG 6 Specifikace obecné bezpečnosti 

CEN/TC 252/WG 7 Cyklosedačky 



CEN/TC 136/SC 1 Vybavení dětských hřišť 

CEN/TC 309 Obuv (jen dětská obuv) 

CEN/TC 333 Jízdní kola (jen dětská kola) 

CEN/TC 364 Vysoké židle 
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Členská základna v r. 2010: 

Organizace 

Česká obchodní inspekce (ČOI), Praha 

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) 

FARLIN 

GLOBUS ČR, k.s. 

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín 

Kovap v.d. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 

Sdružení českých spotřebitelů, (SČS) Praha 

SICO Rubena spol.s r.o. Náchod  

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Jablonec n/Nisou 

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. odštěpný závod 
Zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice 

Textilní zkušební ústav (TZÚ), Brno 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ) 

Subkomise – Dětská hřiště 

SOTKVO (Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců, 
pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, 
tělocvičen, sportovišť a posiloven) 

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Jablonec n/Nisou 

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. odštěpný závod 
Zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice 

TÜV SÜD Czech s.r.o., pobočka Brno 

Velnor, Brno 

 


