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V Liberci 11. zá í 2015

VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY V LK
AKTUALIZACE PO TU VE EJNÝCH VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH V LIBERECKÉM KRAJI, DODRŽOVÁNÍ
HYGIENICKÝCH POŽADAVK , OV ENÍ KVALITY PÍSKU VE VYBRANÝCH PÍSKOVIŠTÍCH

V roce 2015 se odbor hygieny d tí a mladistvých KHS LK v rámci tzv. regionálního úkolu zabýval
problematikou venkovních hracích ploch s provozovateli. Cílem tohoto úkolu bylo provést nové
zmapování ve ejných venkovních hracích ploch, na základ p edložených údaj provést na vybraných
ve ejných venkovních plochách státní zdravotní dozor v etn odb
vzork písk z pískovišt
a ov ení dodržování platné legislativy ze strany provozovatel venkovních hracích ploch.
Venkovní hrací plochou (VHP) je plocha ur ená pro hry d tí, je k tomuto ú elu zkolaudována a má
svého provozovatele. Hygienické požadavky na venkovní hrací plochy jsou ur eny § 13 odst.2 zákona
. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a zm
n kterých souvisejících zákon ve zn ní
pozd jších p edpis ve spojení s § 40, p íloha . 14 vyhlášky 238/2011 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na koupališt , sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch. Orgán ochrany ve ejného zdraví (KHS) dozoruje v souladu s výše zmín nou legislativou pouze
VHP s pískovišti.
Provozovatel VHP ur ené pro hry d tí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám d tí
v pískovištích nebyl mikrobiáln , chemicky a parazitárn zne išt n nad hygienické limity. Podmínky
provozu takové hrací plochy s pískovišt m, režim údržby a zp sob zajišt ní stanovených hygienických
limit upraví provozovatel v provozním ádu. Provozní ád d tského h išt a pískovišt by m l
obsahovat údaje o provozovateli, správci, odpov dnost za úklid a údržbu, údaje o provozní dob ,
denním úklidu, režimu údržby a vým ny písku, zábran vstupu voln pobíhajících zví at apod. VHP
s provozovateli podléhají státnímu zdravotnímu dozoru. Kontroly se zam ují na dodržování
provozního ádu, vizuální kontrolu údržby a zabezpe ení pískovišt proti vnikání zví at, pop ípad
provád jí kontrolní laboratorní vyšet ení písku.
Zejména neudržovaná a nezabezpe ená pískovišt p edstavují riziko ohrožení zdraví d tí, které si na
nich hrají. P i nedostate né údržb pískoviš hrozí jejich zne išt ní zejména výkaly zví at. Takové
zne išt ní m že být zdrojem mikrobiální a parazitární kontaminace. V písku se mohou nacházet
mikroorganizmy a parazité, kte í p i vniknutí do t la p es k ži nebo p i požití písku i vkládání
zne išt ných rukou do úst p edstavují ohrožení zdraví d tí.
Regionální úkol probíhal od b ezna do zá í 2015.
Nejprve byly osloveny
obce a m sta LK dopisem
s žádostí o zaslání aktuálních údaj o ve ejných VHP
s provozovatelem na svém území. Celkem bylo osloveno
208 obcí a m st. Ze získaných údaj jsme zjistili, že ve
123 obcích/m stech není žádná venkovní hrací plocha.
VHP s pískovišt m má 51 obcí/m st a 34 obcí/m st má
pouze VHP s hracími prvky.

Po et VHP s pískovišti v LK
Sem ily
25

eská Lípa
55

Liberec
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Jablonec n/N
67

Na náhodn vybraných VHP s pískovišti byl proveden
státní zdravotní dozor zahrnující odb
vzork písk z pískoviš , v každém okrese na 6 VHP. Na
každém pískovišti byl odebrán sm sný vzorek a provedeno mikrobiální, parazitární a chemické
vyšet ení. Z 24 odebraných vzork nevyhov l pouze jeden pro p ítomnost vyššího po tu enterokok .
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i provád ní státního zdravotního dozoru byly zjišt ny tyto nedostatky nebyl vyv šen provozní ád
(u 6 VHP) nebyly p edloženy atesty o kvalit písku (5 VHP) nefunk ní zakrývání pískovišt
poškozené oplocení a poškození n kterých hracích prvk (st íška dome ku, pružinová houpa ka).
Veškeré nedostatky byly projednány a následn provozovatelem odstran ny. Celkov m žeme íci, že
provozovatelé, jimiž jsou p edevším obce a m sta, respektují požadavky platné legislativy.
Z nov získaných údaj vyplývá, že oproti posledním dostupným dat m došlo k navýšení jak po tu
st/obcí s VHP tak samotných VHP – d íve 39 m st/obcí se 123 VHP v roce 2015 evidujeme 85
st/obcí s 267 VHP.
Nej ast jší p vodci možných onemocn ní z kontaminovaného písku:
Koliformní bakterie a fekální streptokoky (enterokoky) - jsou p irozenou sou ástí st evní mikroflóry
ady živo ich v etn lov ka, proto jsou používány jako indikátory fekálního zne išt ní. Zárove za
ur itých okolností, nap íklad p i oslabení imunity, mohou být p vodcem široké škály infek ních
onemocn ní lov ka, nap . pr jmových onemocn ní zejména malých d tí nebo zán tlivých onemocn ní
zných orgán .
Bakterie rodu Salmonella se do písku mohou dostat s trusem r zných zví at v etn pták , mohou být
inou vzniku infek ního onemocn ní, které se projevuje nej ast ji pr jmem a zvracením, ale
v krajním p ípad m že vést až k dehydrataci organizmu a selhání životních funkcí i k chronickému
poškození r zných cílových orgán .
Škrkavky ( rod Toxokara) se do p dy dostávají s výkaly infikovaných ps a ko ek. D ti se na
pískovišti infikují vají ky. Onemocn ní je charakterizováno migrací larev v organizmu. Nákaza se
enáší orální cestou – nemytýma rukama. Onemocn ní s názvem toxokaróza má v tšinou chronický
pr h a m že mít formu orgánovou (zán ty, tvorba granulom ) nebo o ní, vedoucí až k oslepnutí.
chovci (rod Ancylostoma) – astí parazité ps a ko ek. Jejich larvy dokáží proniknout p es lidskou
ži. D ti se infikují p es k ži nebo vkládáním špinavých rukou do úst. Dochází bu k zán tu k že
v míst pr niku nebo se v d sledku p ítomnosti parazita ve st evech (živí se krví) objevuje anémie
a pr jem.
Tasemnice (rod Echinococcus) – hostitelem této tasemnice jsou psovité šelmy, lov k je
mezihostitelem. V jeho t le se vyvíjejí cysty v r zných orgánech, onemocn ní trvá mnoho let, postihuje
zné vnit ní orgány a zp sobuje vážné zdravotní potíže.

Jaroslava Mina íková
odborný referent odd. hygieny d tí a mladistvých
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