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V Liberci  29. září 2009 
 

Tisková zpráva 

VEŘEJNÉ HRACÍ PLOCHY  
KHS LK ve spolupráci se stavebními úřady           
a obcemi provedla před letošní letní sezónou 
aktualizaci evidence veřejných hracích ploch 
v Libereckém kraji. Nejvíce veřejných 
hracích ploch je evidováno na Českolipsku – 
60, následuje Jablonecko -  24, Liberecko - 
22 a Semilsko - 13. Celkem evidujeme 
v Libereckém kraji 119 veřejných hracích 
ploch. Za veřejnou hrací plochu, která podléhá státnímu zdravotnímu dozoru ze strany 
orgánu ochrany veřejného zdraví, je považována plocha, která byla za tímto účelem 
zkolaudována a má svého provozovatele, který zodpovídá za plnění zákonem 
stanovených povinností jak z hlediska prevence možnosti poranění, tak z hlediska 
ochrany proti infekčním nebo parazitárním onemocněním. Jejich seznam je k dispozici na 
www.khslbc.cz\informace\odbor hygieny dětí a mladistvých.   

V letošním roce provedli pracovníci KHS LK 31 namátkových kontrol , při kterých se 
zaměřili na dodržování provozního řádu, vizuální kontrolu údržby a zabezpečení pískoviště 
proti vnikání zvířat a k laboratornímu vyšetření odebrali 8 vzorků písku. Pouze v jednom 
případě byl zjištěn závažný nedostatek – mikrobiologické znečištění písku nad limitní 
hodnoty. Písek byl provozovatelem okamžitě vyměněn. 

Povinností provozovatele venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je mj. zajistit, aby písek 
používaný pro hry dětí v pískovišti nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad 
hygienické limity upravené vyhláškou č.135/2004 Sb. Nedodržení těchto limitů může být 
příčinou poškození zdraví dětí. Jedná se především o mikrobiální a parazitární znečištění 
písku, které může být způsobeno volně se pohybujícími zvířaty. Základní prevencí je tedy 
zamezení přístupu zvířat do pískovišť. Dalším nebezpečím mohou být cizí předměty 
v pískovišti, zejména střepy a jehly. Zde je prevencí každodenní kontrola pískoviště 
prohrabáním a samozřejmě může pomoci uzamykání hřiště na noc – tato opatření jsou náplní 
provozního řádu.  

Žádné opatření provozovatele však nezaručí sterilitu písku a s určitým znečištěním je třeba 
vždy počítat. Je třeba dohlédnout na vypěstování a dodržování hygienických návyků u dětí 
v souvislosti s hrou na pískovišti - po hře s pískem si ruce řádně umýt; hlídat, aby si dítě 
nedávalo písek do úst a nejedlo s rukama od písku. 

Venkovní hrací plochy navazující na školská zařízení či na jiná zařízení pro výchovu                     
a vzdělávání dětí jsou v LK v drtivé většině dobře zabezpečeny a ošetřovány, což je průběžně 
ověřováno při pravidelných kontrolách v těchto typech zařízení. 

Hřiště a pískoviště bez provozovatele využívají děti „na vlastní nebezpečí“, respektive na 
zodpovědnost svých rodičů. 
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Nejčastější původci onemocnění z kontaminovaného písku: 

Koliformní bakterie a fekální streptokoky (enterokoky), jsou přirozenou součástí střevní 
mikroflóry řady živočichů včetně člověka, proto jsou používány jako indikátory fekálního 
znečištění. Zároveň jsou potenciálními patogeny, tzn. že se za určitých okolností, například 
při oslabení imunity, mohou stát etiologickým agens široké škály infekčních onemocnění 
člověka, např. průjmových onemocnění zejména malých dětí nebo zánětlivých onemocnění 
různých orgánů.  

Parazit Toxokara (škrkavka dětská, škrkavka psí a kočičí) se do půdy dostává výkaly 
infikovaných psů a koček. Nejčastěji se infikují děti při hraní venku, zejména pískovištích, na 
hřištích a městských parcích, kde je výskyt toxokarových vajíček. Nákaza se přenáší orální 
cestou – nemytýma rukama. Onemocnění s názvem toxokaróza má většinou chronický průběh 
a může mít formu zažívací, plicní nebo oční vedoucí až k oslepnutí. 

Bakterie rodu Salmonella mohou být příčinou vzniku infekčního onemocnění, které se 
projevuje nejčastěji průjmem a zvracením, ale v krajním případě může vést až k dehydrataci 
organizmu a selhání životních funkcí či k chronickému poškození různých cílových orgánů. 

 
 
 
Zuzana Balašová 
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