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Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na 
kontrolu mikrobiální a parazitologické kontaminace písku 

v pískovištích 

V průběhu měsíce května provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje se sídlem v Ostravě 12 specifických kontrol, zaměřených na mikrobiální a 
parazitologickou kontaminaci písku v pískovištích. Jednalo se převážně o pískoviště 
v areálech mateřských škol, ale také o pískoviště pro děti v areálu provozovny 
živností. V rámci provedených kontrol bylo odebráno celkem 60 vzorků písku, které 
byly následně vyšetřeny na přítomnost termotolerantních koliformních bakterií, 
enterokoků a živých stádií geohelmintů. 

Povinnost, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, 
chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity, provozovatelům stanovuje § 
13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 40 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění 
pozdějších předpisů. 

V rámci provedených kontrol a dále na základě výsledků laboratorních šetření nebyla 
u kontrolovaných osob zjištěna pochybení. Všechny odebrané vzorky písku vyhověly 
hygienickým limitům stanoveným ve výše citovaném prováděcím právním předpise. 
Oproti minulému roku došlo k pozitivnímu posunu, jelikož v roce 2017 bylo zjištěno 
pochybení u dvou kontrolovaných osob. 

Obecně lze konstatovat, že pro zachování odpovídající mikrobiální a parazitární 
kvality písku v pískovištích je nutné dodržovat podmínky stanovené provozovatelem 
v provozním řádu takovéto hrací plochy s pískovištěm, ve kterém musí být stanoveny 
podmínky provozování, režim údržby a způsob zajištění hygienických limitů, zejména 
je nutné pískoviště prodyšně překrývat, písek pravidelně přehrabávat a dle vytížení 
pískoviště cca 1x za 1 až 2 roky písek vyměnit. Součástí kontroly je vizuální kontrola 
přítomnosti cizích příměsí v písku a zejména ostrých předmětů. 

Vzhledem k existujícím rizikům ohrožení či poškození zdraví dětí bude Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v kontrolách 
zaměřených na kvalitu písku v pískovištích i nadále pokračovat.  
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