
Odbor komunálních služeb zajišťuje  postupnou revitalizaci veřejně přístupných dětských 
hřišť v Liberci. Pro potřeby této akce byl vypracován projekt „regenerace dětských hřišť“, 
jehož cílem bylo nejen zmapovat současná hřiště, ale zjistit i jejich využití a potřeby obyvatel 
žijících v jejich blízkosti. Hlavním principem zmíněného projektu je skutečnost, že je lepší 
mít méně, ale dobře vybavených hřišť, určených pro určitou spádovou oblast.  
 
Od roku 2005 se tak postupně podařilo 
zrekonstruovat například hřiště v Jabloňové 
nebo Půlpánové ulici, nové herní prky slouží 
dětem v Puchmajerově  nebo v Soukenické ulici 
na sídlišti Broumovská. Při rekonstrukcích je 
dbáno na to, aby herní prvky splňovaly 
bezpečnostní normy a měly příslušná osvědčení. 
 
V Rychtářské ulici se jednalo o vůbec 
nejnákladnější etapu, hřiště je vybaveno např. 
prolézačkou, kolotočem, vahadlovou a závěsnou 
houpačkou, která je určena i starším dětem. 
Malým dětem slouží oplocená plocha  se skluzavkou, pískovištěm či houpadly. Hřiště bylo 
vybaveno novými koši a lavičkami. 
 
Náklady na rekonstrukce hřišť se pohybují v řádech staticíců někdy i více; například hřiště 
v Rychtářské ulici stálo přes milion korun.  
 

Každé hřiště je po rekonstrukci zařazeno do plánu, 
podle kterého se provádějí pravidelné kontroly a 
úklidy, jednou ročně se provádí  kontrola 
akreditovanou kanceláří. Z kontroly se pořizuje 
protokol s doporučením, které musí provozovatel 
provést, aby byla zajištěna bezpečnost herních prvků 
pro děti. 
 
V roce 2009 odbor komunálních služeb připravil 
rekonstrukci dětského hřiště  „Opavia“na sídlišti 
Kunratická , kde v roce 2008 musely být 
z bezpečnostních důvodů odstraněny herní prvky. 

Dalším v pořadí  v roce 2009 byla regenerace hřiště v ulici  Na Pískovně, kde byla poprvé 
v Liberci instalována velká lanová konstrukce.  
 

 
 
Seznam  rekonstruovaných  hřišť v Liberci, která mají provozní řád: 
 
 
-DH na nám.Českých bratří  
-DH Opavia ul.Kunratická 
-DH u DPS Rochlice 
-DH Cyrila a Metoděje 
-DH ul.Vlnařská 



-DH ul.Dobiášova 
-DH ul.Čapkova 
-DH ul.Vackova  
-DH ul.Česká 
-DH ul.Gagarinova 
-DH ul.Půlpánova 
-DH ul.Slunečná x Luční 
-DH ul.Jabloňová 
-DH ul.Matoušova 
-DH ul.Puchmajerova 
-DH ul.Červeného 
-DH ul.Soukenická 
-DH ul.Rychtářská 
-DH ul.Burianova 
-DH ul.Na Pískovně 
 
 
 
 
 


