
Odbor ekologie a veřejného prostoru zajišťuje postupnou revitalizaci veřejně přístupných dětských 

hřišť v Liberci. S ohledem na průměrnou životnost herních prvků a dalšího zařízení dětských hřišť 

dochází k obnově hrací plochy přibližně jednou za 10 let. Při rekonstrukcích dětských hřišť je dbáno na 

to, aby veškeré herní prvky byly vyrobeny a instalovány v souladu s příslušnými právními předpisy a 

normami. Každé nově zrekonstruované dětské hřiště je posouzeno nezávislým revizním technikem. 

V roce 2016 byla zprovozněna první workoutová sestava v lesoparku u přehrady. V roce 2017 u hráze 

přehrady přibyly další fitness prvky – sedy lehy, bradla, orbitrek, šlapací zařízení a zařízení na shyby. 

V roce 2017 proběhla komplexní revitalizace parku v ulici Americká, v rámci revitalizace byly na plochu 

osazeny herní prvky typu skluzavka, kreslící tabule, pružinové houpadlo, vahadlová houpačka a 

trojhrazda. 

V roce 2017 bylo zprovozněno 

dětské hřiště v parku u ulice 

Budyšínská. Na hřiště byly 

instalovány následující herní 

prvky – dvouvěžová sestava 

s lanovým mostem, skluzavkou a 

dvěma houpačkami, rozšířená a 

houpačku typu hnízdo, prolézací 

sestava, vahadlová houpačka, 

kreslící tabule a fitness prvky typu 

posilování rukou, orbitrek a 

jezdecké zařízení. V roce 2018 

pak na hřiště byla doplněna dvě 

pružinová houpadla a pískoviště. 

 

V roce 2018 bylo zrekonstruováno 

dětské hřiště na sídlišti v ulici Aloisina 

výšina. Na hřiště byly nainstalovány 

herní prvky – kolotoč na sezení, 

vahadlová houpačka, tři pružinová 

houpadla, talíř na pružinách, řetězová 

dvouhoupačka s rozšířením o 

houpačku hnízdo, prolézací sestava. 

Herní prvky byly instalovány jako 

náhrada za již nevyhovující a 

neopravitelné, více jak 10 let staré 

prvky. 

 

 



Dále bylo v roce 2018 opraveno dětské hřiště pro menší děti v ulici 

Františkovská. Došlo k odstranění starého pískoviště a pneumatik, 

které se dříve s oblibou na dětská hřiště instalovaly. Na ploše bylo 

ponecháno pouze pružinové houpadlo, kterému byl obnoven nátěr. 

Nově byl na hřiště instalován kolotoč, vahadlová houpačka a 

pískoviště, hřiště bylo nově oploceno a doplněno o nové lavičky. 

Nového hřiště se v roce 2018 

dočkali i obyvatelé ulice 

Broumovská. Na stávající 

nefunkční herní plochu byly 

nainstalovány herní prvky typu 

třívěžová sestava s prolézacím 

tubusem, lanovým mostem a 

dvěma skluzavkami, řetězová 

dvouhoupačka s rozšířením o 

houpačku hnízdo, vahadlová 

houpačka, kolotoč na stání, 

pískoviště a dvě pružinová houpadla. Pro maminky a babičky pak bylo hřiště doplněno o fitness prvky 

typu procvičování chůze, orbitrek a jezdecké zařízení. 

Na své si v roce 2018 přišli i 

milovníci workoutu, v ulici 

Svojsíkova byla na stávajícím hřišti 

nainstalována malá workoutová 

sestava a fitness prvky typu 

surfovací zařízení, jezdecké 

zařízení a orbitrek. U cyklostezky 

pak byla instalována velká 

workoutová sestava a fitness 

prvky typu posilování rukou, 

procvičování chůze, orbitrek, 

jezdecké zařízení a surfovací 

zařízení. 

 

 

 

 

 

 



V rámci revitalizace 

parku v ulici 

Blahoslavova byly 

roce 2018 dodány a 

umístěny následující 

herní prvky – 

nerezová svahová 

skluzavka, šplhací 

stěna a fitness prvky 

posilování rukou, 

procvičování pasu a 

procvičování chůze.  

 

 

 

 

Na podzim roku 2018 začala i rekonstrukce dětského hřiště v ulici Kmochova, která byla dokončena 

v roce 2019. V rámci revitalizace byly odstraněny stávající nevyhovující herní prvky – skluzavka, kolotoč 

a pískoviště. Na hřiště byly instalovány herní prvky typu prolézací sestava, řetězová dvouhoupačka, 

sestava se skluzavkou, točidlo, skákací panák, pružinové houpadlo a pískoviště se stínící plachtou, která 

byla v Liberci použita vůbec poprvé. Dále byly upraveny přístupové pěšiny, doplněn mobiliář a výsadby. 

 

 

 



V roce 2018 byla odstraněna 

dožilá dřevěná sestava na DH Na 

Pískovně, kterou v roce 2019 

nahradila kovová třívěžová 

sestava s lanovým mostem, 

prolézacím tubusem a dvěma 

skluzavkami, dále byl vyměněn 

kolotoč a pružinové houpadlo.  

 

 

 

 

 

Dále bylo v roce 2019 upraveno 

dětské hřiště v ul. Břetislavova, 

kde se děti dočkaly nového 

pískoviště, dvou pružinových 

houpadel, vahadlové houpačky a 

věžové sestavy se skluzavkou a 

dvěma řetězovými houpačkami.  

Rozšíření herní plochy proběhlo 

v roce 2019 i v ulici Sametová, 

zde k pískovišti a pružinovým 

houpadlům z roku 2018 přibyl 

kolotoč, vahadlová houpačka a 

věžová sestava se skluzavkou a 

dvěma řetězovými houpačkami.  

Poslední realizací 

v roce 2019 byla 

obnova dětského 

hřiště v ulici nám. Na 

Lukách, kam byla 

umístěna dvouvěžová 

sestava s lanovým 

mostem a skluzavkou, 

pískoviště a dvě 

pružinová houpadla. 

 

 

 

 



V roce 2020 proběhla v rámci 

participativního rozpočtu instalace 

lanové pyramidy na hřišti v ulici Stará 

Ještědská. 

Dále v roce 2020 došlo k doplnění a 

výměně herních prvků na DH Aloisina 

výšina, Slunečná, Jáchymovská a obnově 

hřiště v ulici Šimáčkova kde bylo 

instalováno pískoviště, dvě pružinová 

houpadla, kolotoč, vahadlová houpačka 

a řetězová trojhoupačka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V roce 2020 začala i rekonstrukce DH na náměstí Českých bratří, která byla dokončena v roce 2021, i 

toto hřiště si obyvatelé vybrali v rámci participativního rozpočtu. Na hřišti návštěvníci naleznou 

řetězovou dvouhoupačku, kolotoč, vahadlovou houpačku, skákacího panáka, kreslící tabule, sestavu se 

skluzavkou, pískoviště, pružinová houpadla a koš na basketbal. 

 

 

SVÉ HŘIŠTĚ MŮŽETE NALÉZT NA MAPOVÉM SERVERU MĚSTA. 
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