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Hoch přišel na skluzavce o článek prstu. Město nepochybilo, říká policie 
20. listopadu 2018  10:27  

Nešťastná událost, při níž přišel dvouletý chlapec o část prstu, se stala na hřišti v Mariánských 

Lázních. Rodiče teď zvažují, že budou chtít po radnici odškodné. Podle policie ale město 

nepochybilo.  
Dvouletý chlapec přišel na skluzavce o část prstu | (2:04) | video: Prima FTV  

Prst levé ruky se dostal chlapci do škvíry ve skluzavce.  

„Začal křičet. Krev z prstu. Já teď vidím krev a najednou, prostě z ničeho nic, chybí kus 

prstu,“ popsal v televizi Prima dramatické chvíle na hřišti chlapcův otec Igor Rivny.  

Hocha bezprostředně po nehodě ošetřovali lékaři v mariánskolázeňské nemocnici, odkud 

putoval do nemocnice v Plzni. Ani přes veškerou snahu se lékařům nepodařilo prst zachránit. 

Rodiče dítěte se obrátili na policii. Podle ní k porušení zákona nedošlo, rodiče měli atrakci 

zkontrolovat předtím, než na ni svého syna pustili.  

„Případ jsme důkladně prověřili. Po získání veškerého důkazního materiálu jsme dospěli k 

závěru, že se nejedná o trestný čin, a věc byla odložena. Usnesení o odložení bylo doručeno 

zákonnému zástupci poškozeného a ten poté proti němu podal stížnost. Z tohoto důvodu jsme 

věc předali státnímu zástupci,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jakub Kopřiva. 

Státní zástupce bude nyní rozhodovat, zda policie úraz prošetřila správně, nebo se bude muset 

případem znovu zabývat. 

Igor Rivny říká, že hřiště předem prošel, ale žádné poškození neodhalil. Jak zaznělo v televizi 

Prima, klouzačka podle něj není vyrobena z vhodného materiálu, slabou stránkou je podle 

muže svár u bočnice, tedy přesně to místo, kde chlapec přišel o část prstu. 

Vedení města ale tvrdí, že atrakce byla vyrobena podle platných norem, navíc byla pravidelně 

kontrolována.  

„My jsme kontaktovali dodavatele toho herního prvku. Byla to prostě ojedinělá záležitost. 

Říkal, že nic podobného se jim zatím nestalo,“ vysvětlil pro televizi Prima starosta 

Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti). 

Igor Rivny nyní zvažuje, že bude chtít po městě odškodné. „Naše dítě, možná za cenu svého 

prstu, zachránilo jiné děti, které tam mohly za několik dní přijít o to samé,“ řekl v televizi 

Prima.  

Starosta uvedl, že v takovém případě předá záležitost městskému právníkovi. 

Zdroj: https://vary.idnes.cz/nehoda-uraz-prst-chlapec-skluzavka-hriste-policie-marianske-

lazne-odskodne-1ba-/vary-zpravy.aspx?c=A181120_100440_vary-zpravy_ba 
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