
KHS Karlovarského kraje – základní hygienické požadavky pro venkovní hrací plochy s pískovištěm 
ve smyslu zákona 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

   
Vymezení základních  pojmů:

Venkovní hrací plocha je plocha, která je určená pro hry dětí určité věkové skupiny, má svého provozovatele a 
byla pro tento účel kolaudována příslušným stavebním úřadem .

Pískoviště je ohraničená plocha s možností výměny písku.

Písek – kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 135/2004 Sb.,  kterou 
se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovišti.

Opatření k zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch – jde o nespecifická opatření 
vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění (zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště, 
oplocení, údržba, sanace). Systém opatření je zaveden v provozním řádu venkovních hracích ploch.

Hygienické požadavky – jsou dány

- § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví , ve znění pozdějších 
předpisů.

      -    § 33 a příloha 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
            koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích.

Provozní řád – obsah provozního řádu je upraven § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Slouží k zabránění a minimalizaci mikrobiologického znečistění písku  a upravuje podmínky provozu 
venkovní hrací plochy s pískovištěm, režim  údržby a způsob zajištění hygienických limitů písku v pískovišti. 

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek  užívaný ke hrám dětí 
v pískovištích  venkovní hrací plochy nebyl po dobu provozu mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad 
hygienické limity upravené prováděcím předpisem .
Nezabezpečená pískoviště mohou představovat riziko ohrožení zdraví dětí. Při nedostatečné údržbě a péči o 
pískoviště může docházet k znečištění písku výkaly zvířat. Ty mohou být zdrojem mikrobiálního a parazitárního 
znečištění písku. V písku se pak mohou vyskytovat mikroorganizmy a parazité, kteří mohou ohrozit zdraví dětí 
vniknutím do těla přes kůži, požitím nebo znečištěním rukou.

Koliformní bakterie, E.coli, Enterokoky – výskyt v písku ukazuje na fekální znečištění živočichy včetně 
člověka, bakterie jsou součástí střevní mikroflory, jsou schopné žít i v půdě. U koliformních bakterií se vyskytují  i 
patogenní kmeny, které jsou schopny tvořit toxiny. Při oslabené imunitě  jedince mohou být zdrojem onemocnění  
(průjmy, záněty).

Bakterie rodu Salmonella – do písku jsou vylučovány výkaly různých živočichů, jsou původcem infekčních 
onemocnění projevujících se průjmy, zvracením, případně dehydrací organizmu. Onemocnění může mít vážné 
důsledky.

Parazité (škrkavky, tasemnice, měchovci) – vajíčka, larvy nebo cysty se do písku v pískovišti dostávají výkaly 
psů a koček. Do zažívacího ústrojí hostitele (dětí) se vajíčka dostávají  znečištěnýma  rukama přes potravu. 
Škrkavky (Toxocara canis a šelmí ) - larvy škrkavek  migrují organizmem hostitele,  krevním oběhem , přes játra a 
srdce jsou unášeny do plic. Závažné onemocnění je toxokaróza, která se může vyskytovat  ve formě chronické  
nebo orgánové (záněty, tvorby granulomů, poškození orgánů) .
Tasemnice – hostitelem jsou psovité šelmy, člověk je mezihostitelem,  cysty se vyvíjejí  v různých orgánech, které 
poškozují. Přítomnost tasemnice v organizmu způsobuje velmi vážné a dlouhodobé zdravotní potíže.
Měchovci – larvy pronikají přes lidskou kůži a způsobují záněty kůže v místech vstupu, dále se mohou vyskytovat 
ve střevech. Živí se krví a způsobují anemii a střevní obtíže. 

Seznam venkovních hracích ploch s pískovištěm, které orgán ochrany veřejného zdraví ve své působnosti 
kontroluje: 
Příloha : Veřejné hrací plochy 



Provedený státní zdravotní dozor venkovních hracích ploch s pískovištěm a výsledky hygienických 
limitů  písku v pískovišti

Sledovány byly následující ukazatele: režim  údržby venkovní hrací plochy (oplocení, čistota prostředí, frekvence 
výměny písku, úroveň provozních řádů)  a způsob zajištění hygienických limitů písku v pískovišti dle požadavku § 
33 a příloha 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na  koupaliště, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích..

Místo Rok Vyhověl Nevyhověl

Karlova Vary

M. Gorkého             24.5.2006 ano

OC: Vyryáda 24.5.2006 ano

K. Kučery 22. 7.2009 ano

Dvořákova ul. 22. 7.2009 ano

Ostrov

Zámecký park 18.9.2007 ano

Kolárova 18.9.2007 ano

Loket

Sportovní 2.9.2009 ano

Cheb

Skalka 21.9.2009 ano

Krále Jiřího 21.9.2009 ano

Přehled veřejných hracích ploch v Karlovarském kraji

Karlovy Vary ulice/název pískoviště herní prvky míčové hry plot

Bohatice kpt. Nálepky pískoviště prolézačky hřiště - asfalt

Bohatice areál zdraví prolézačky hřiště - asfalt

Bohatice S.K.Neumanna
hřiště - písek + 
asfalt

Bohatice U trati hřiště - tráva

Bohatice park Bohatice
posilovací 
stroje oploceno

Růžový vrch
areál zdraví-
Krušnohorská prolézačky hřiště - tráva oploceno

Růžový vrch areál zdraví-kremace prolézačky hřiště - písek oploceno

Růžový vrch ul.Plešivecká/Vodárenská prolézačky hřiště - asfalt

Růžový vrch ul.Plešivecká/Vodárenská
hřiště - asfalt + 
písek

Doubí Modenská pískoviště prolézačky

Doubí Svatošská prolézačky

Rybáře sv.Urban prolézačky hřiště - tráva

Rybáře Čankovská (DDM) hřiště - asfalt

Rybáře U koupaliště hřiště - asfalt

Rybáře Mládežnická prolézačky hřiště - asfalt

Sedlec Merklínská prolézačky

Čankov Čankov pískoviště prolézačky hřiště - tráva

Olšová vrata Olšová vrata pískoviště prolézačky



Dvory K.Kučery pískoviště prolézačky

Tašovice Česká pískoviště prolézačky hřiště - asfalt oploceno

Tuhnice ul.Vrázova prolézačky hřiště - asfalt oploceno

Tuhnice Přátelství I. prolézačky hřiště - tráva oploceno

Tuhnice Přátelství II. hřiště - tráva

Tuhnice Moskevská (plicní) prolézačky

Tuhnice Gorkého pískoviště prolézačky hřiště

Stará Role Dvořákova pískoviště prolézačky hřiště - tráva

Stará Role Vančurova pískoviště prolézačky hřiště - tráva oploceno

Stará Role Fibichova hřiště - asfalt

Stará Role Neidlova prolézačky

Stará Role Janáčkova pískoviště prolézačky

Město Tylova pískoviště prolézačky oploceno

Město kr.Jiřího (Sokolák) posil. stroje
hřiště 
tráva+písek+asfalt

Drahovice Máchova(Šibeňák) hřiště-písek

Drahovice B.Němcové pískoviště prolézačky hřiště - asfalt oploceno

Drahovice Maďarská I hřiště - tráva

Drahovice Maďarská II hřiště - tráva

Drahovice areál zdraví Krokova
hřiště tráva + 
asfalt

Drahovice Úvalská hřiště - asfalt

Drahovice Vrchlického /karate klub/ pískoviště prolézačky

Drahovice Jungmannova hřiště-písek

Drahovice Východní I. hřiště - asfalt

Drahovice Východní II. prolézačky oploceno

Drahovice Mozartova prolézačky oploceno 

DD do 3 let Zítkova 4 pískoviště oploceno

Dvory kpt. Jaroše - OC Varyáda pískoviště neoploceno

Ostrov Družební pískoviště oploceno

Ostrov Siefertova pískoviště oploceno

Ostrov Odborů pískoviště oploceno

Ostrov Vančurova pískoviště oploceno

Ostrov Horská / Borecká pískoviště oploceno

Ostrov Masarykova / Kollárova pískoviště oploceno

Ostrov Družební / Jungmannova pískoviště oploceno

Ostrov
Zámecý park - 2 
pískoviště pískoviště oploceno

Bochov u obecního úřadu pískoviště

Sokolov
Seifertova 2153, Sokolov  
(Děťátko) pískoviště

Loket Sportovní pískoviště

Cheb Kopeckého (Hradčany)

Cheb Palackého (nádraží)

Cheb
Brandlova (Hradební 
příkop)



Cheb Lesní (Skalka)

Cheb Dvořákova (Zlaťák)

Cheb Hrnčířská

Cheb
Nám. K.J. z P. (Dvorní 
trakt)

Cheb Minigolf (Pod DDM)

Cheb Plocha C (Poohří)

Cheb Dřevařská

Aš Mikulášská

Aš Karlova / Moravská

Aš Tylova / Dlouhá

Aš Nerudova / Jitřní

Aš Východní / Zahradní

Aš Gogolova

Aš Neumannova

Aš Okružní (Skatepark)

Františkovy Lázně Žižkova

Františkovy Lázně Čapkova

Františkovy Lázně Žirovice

Františkovy Lázně

Hranice pozemek 1585

Mariánské Lázně
U Nemocnice 898 
(Úšovice)




