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Venkovní hrací plochy – doporučení k preventivnímu opatření písku v dětských pískovištích
Dětská pískoviště vytvářejí prostor pro vhodné využíváni volného času dětí a jsou nedílnou součástí
předškolního zařízení, ale mohou být zdrojem řady zdravotních rizik. Proto je velmi důležité se o pískoviště
řádně starat.
Obecně chemická dezinfekce písku dětských pískovišť se považuje za zcela nevhodnou vzhledem
k možnému zdravotnímu riziku dětí, a to jak při požití písku dětmi, tak při kontaktu pokožky dětí
s chemicky ošetřeným pískem. Dezinfekce obecně slouží ke zničení patogenních mikroorganismů,
ale bohužel neničí parazity v daném prostředí, takže dezinfekce v tomto případě nemá smysl.
Doporučená preventivní opatření k údržbě písku se považují za dostatečná, ověřená a bez možných
zdravotních rizik.
Doporučení:
•
•

•
•

zakrývání pískoviště vhodným vzdušným materiálem, který slouží jako zábrana vstupu volně
pobíhajících zvířat – doporučuje se hustá síťovina nebo pojízdné kryty
propaření písku v pískovišti - písek se na min. 2 hodiny zakryje černou nepropustnou igelitovou
plachtou, poté se plachta odstraní, písek se překope (spodní vrstva nahoru) a proces se opakuje,
vhodné aplikovat několikrát za sezonu při vhodném teplém počasí
pravidelný úklid pískoviště s překopáním, prosíváním
výměna písku – záleží na zátěži pískoviště

Venkovní hrací plochy jsou plochy určené pro hry dětí, které k tomuto účelu byly kolaudovány a mají svého
provozovatele:
•

venkovní hrací plocha předškolních zařízení je plocha určená k hraní a pohybu dětí. Plocha je
nedílnou součástí předškolního zařízení;

Venkovní hrací plochy musí splňovat základní hygienické požadavky pro provoz venkovních hracích ploch
ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
•

•

písek – kopaný písek, musí vyhovovat limitům pro vybrané indikátory mikrobiologického,
parazitologického a chemického znečištění písku uvedených ve vyhlášce č. 238/2011 Sb.,
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů;
provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný
ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické
limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozování takové hrací plochy
s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel
v provozním řádu
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