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DĚTSKÝ OSTROV 

  

  

Adresa: ostrov při ulici Janáčkovo nábřeží, vchod přes park Předpolí Dětského ostrova, Smíchov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 -12 let, sportoviště: bez věkového omezení, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: květen – září 8:00 – 20:30 hod; říjen – duben 8:00 – 17:00 hod      

Povrch: písek, pryž, zámková dlažba, umělý trávník 

Herní prvky: pružinové vahadlové houpačky, lezecké sestavy, lanovka, balanční podložka, točidla, 
kladina, skupinová houpačka, závěsné houpačky, herní sestavy se skluzem a lezeckou stěnou, 
pískoviště, pružinová houpadla, věž se skluzem, závěsné hnízdo, kolotoč, fitness prvky, sportovní 
hřiště – basketbal, tenis, nohejbal, házená, fotbal 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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OKROUHLÍK 

   

  

Adresa: mezi ulicemi Podbělohorská, Třístoličná a Pod Lipkami, Smíchov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 -12 let, sportoviště: bez věkového omezení, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: květen – září 9:00 – 20:30 hod; říjen – duben 9:00 – 16:30 hod  

Povrch: písek, pryž, zámková dlažba, tráva 

Herní prvky: lanovka, skluzavky, pískoviště, lezecké sestavy, točidla, kolotoč, pružinové kolébačky, 
domeček, závěsné houpačky, kombinované lezecké sestavy, provazový jehlan, velká vahadlová 
houpačka, multifunkční sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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SACRÉ COEUR 

     

   

Adresa: ulice Holečkova, nebo přes lávku nad Kartouzskou ulicí z OC Nový Smíchov, Smíchov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem, lezecká sestava, skluzavky, pružinové kolébačky, 
balanční lávka, kombinované fitness prvky LifeTrail, sportovní plocha, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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ARÉNA 

  

  

Adresa: ulice Hořejší nábřeží, nad náplavkou Vltavy, Smíchov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportovní plocha: bez věkového omezení, fitness prvky: 
od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, asfalt, umělý trávník 

Herní prvky: kombinované sestavy se skluzem, lezecké sestavy, závěsné houpačky, skluzavky, 
pískoviště, pružinové kolébačky, pružinové vahadlové houpačky, kolotoč, skate park, multifunkční 
sportoviště, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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KLAMOVKA 

  

  

Adresa: park Klamovka mezi ulicemi Plzeňská a Podbělohorská, Smíchov 

Věková skupina: 0 - 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem a lezeckou stěnou, pískoviště, balanční lávka, 
pružinové kolébačky, kreslící tabule 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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NA SKALCE 

  

  

Adresa: ulice Kováků, Na Skalce a Bieblova, Smíchov 

Věková skupina: 0 - 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: pryž 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem, kolotoč, provazový jehlan, závěsná houpačka  

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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PŘÍMÁ 

  

  

Adresa: ulice Přímá, Na Odbočce, Smíchov 

Věková skupina: 0 – 12 let  

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem, věž se skluzem, pružinové kolébačky, pískoviště, 
závěsné houpačky, domeček, lezecká sestava, pružinová vahadlová houpačka, kolotoč, lezecký 
kámen 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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SANTOŠKA 

  

  

Adresa: park Santoška, ulice Nad Santoškou, Smíchov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, umělá tráva 

Herní prvky: závěsné houpačky, lezecká stěna, kombinovaná sestava se skluzem, pískoviště, 
pružinové kolébačky, závěsná houpačka, trampolína, multifunkční sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu  
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HUSOVY SADY  

  

  

Adresa: ulice Vrchlického, Košíře 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: závěsné houpačky, kolotoč, pískoviště, pružinové kolébačky, lezecké sestavy, sestava 
hrazd, vahadlová houpačka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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ZAPOVA 

  

  

Adresa: ulice Holečkova, Zapova, Smíchov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: závěsné houpačky, provazový jehlan, pískoviště, pružinové kolébačky, lezecká sestava, 
sestava hrazd, vahadlová houpačka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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NEPOMUCKÁ 

  

  

Adresa: ulice Nepomucká, park naproti konečné tramvají, Košíře 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem, pružinové kolébačky, točidlo, pískoviště, lezecké 
sestavy, pružinové vahadlové houpačky, kreslící tabule 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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MRÁZOVKA 

   

  

Adresa: ulice U Mrázovky, Mozartova, Na Zatlance, Smíchov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 - 10 let, atomium a fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, zámková dlažba 

Herní prvky: kombinované sestavy se skluzem, trojhrazdí, kladina, točidla, sestava s domky, kolotoč, 
vahadlová houpačka, sestava s tubusem, pružinové kolébačky, závěsné houpačky, konstrukce se 
závěsnou houpačkou, lezecká sestava, lanovka, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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VEJRAŽKOVA 

  

  

Adresa: ulice Vejražkova, Košíře 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, kombinovaná sestava se skluzem, závěsné houpačky, 
lezecká sestava, točidlo 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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KAVALÍRKA 

  

  

Adresa: ulice Pod Kavalírkou, Košíře 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, skluzavka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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POD KOTLÁŘKOU 

  

  

Adresa: ulice Pod Kotlářkou, Košíře 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, asfalt 

Herní prvky: pružinové kolébačky, vahadlová houpačka, pískoviště, lezecká sestava, točidlo 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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NA HABROVÉ 

   

   

Adresa: ulice Na Habrové 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, umělá tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, vahadlové houpačky, pískoviště, sportoviště, závěsná houpačka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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ČERNÝ VRCH 

  

  

Adresa: ulice U Blaženky, Smíchov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: kolotoč, běžecký trenažer, pružinová kolébačka, pískoviště, pružinová vahadlová 
houpačka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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BOCHOVSKÁ 

  

   

Adresa: ulice Bochovská, Jinonice  

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, umělá tráva 

Herní prvky: kombinované sestavy se skluzem, kolotoč, pružinové kolébačky, lezecká sestava, 
pískoviště, multifunkční sportovní hřiště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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NA VRŠKU 

  

  

Adresa: ulice Na Vršku, Smíchov  

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: domek se skluzem, závěsné houpačky, lezecká sestava, pružinová vahadlová houpačka, 
pružinové kolébačky, točidlo, bradla, pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu  
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RADLICKÁ X PECHLÁTOVA 

  

  

Adresa: ulice Radlická a Pechlátova, Radlice  

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportovní plocha: bez věkového omezení 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, pryž 

Herní prvky: provazový jehlan, točidla, závěsné houpačky, věž se skluzy, pružinová vahadlová 
houpačky, pružinové kolébačky, pískoviště, domek se závěsnou houpačkou, skluzavky, multifunkční 
sportovní plocha 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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DEYLOVA 

  

  

Adresa: ulice Deylova, Motol  

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, lezecká sestava, kolotoč, pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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KLIKATÁ 

  

    

Adresa: ulice Klikatá, V Ohybu, Jinonice  

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, lezecká sestava, kolotoč, pískoviště, travnatá plocha s brankami 
a basketbalovou konstrukcí 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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KUDRNOVA 

  

  

Adresa: ulice Kudrnova, Motol 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem, kolotoč 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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HAMSÍKOVA X BRDLÍKOVA 

  

  

Adresa: ulice Hamsíkova, Brdlíkova, Motol 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení, fitness prvky: od 13 
let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, pryž 

Herní prvky: lezecká sestava, pružinové kolébačky, vahadlová houpačka, pískoviště, točidlo, 
kombinovaná sestava - letadlo se skluzem, multifunkční sportoviště, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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BUTOVICKÁ  

   

  

  

Adresa: při ulici Butovická v blízkosti Jinonického rybníka, Jinonice 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: kolotoč, pružinové kolébačky, kreslící tabule, závěsné houpačky, houpačka hnízdo, 
lezecká sestava se skluzem, točidlo 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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U STATKU 

  

  

Adresa: ulice U Jinonického rybníčka, Jinonice 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, pružinová vahadlová houpačka  

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 

 

  



                                                                                            Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 
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FARKÁŇ 

  

  

Adresa: ulice Peroutkova, Na Farkáně IV, Jinonice 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: lezecké sestavy, trojhrazdí, věž se skluzem, pískoviště, závěsné houpačky, pružinové 
kolébačky, točidlo 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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POD DĚVÍNEM 

  

  

Adresa: ulice Pod Děvínem, K Závěrce, Radlice 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, zámková dlažba, asfalt 

Herní prvky: kombinovaná sestava se skluzem, pružinové kolébačky, provazový kolotoč, pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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NA OVČÍNĚ 

  

  

Adresa: ulice Stodůlecká, Jinonice 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: lezecká sestava, pružinové kolébačky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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B1 

  

  

Adresa: pěší zóna mezi ulicemi Werichova a Voskovcova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, zámková dlažba 

Herní prvky: pískoviště, kreslící tabule, točidla, pružinová kolébačka, skluzavka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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B2 

  

  

Adresa: pěší zóna mezi ulicemi Werichova a Voskovcova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pískoviště, kreslící tabule, točidlo, pružinové kolébačky, skluzavka, lezecká sestava 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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B3 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Brichtova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, asfalt 

Herní prvky: pískoviště, pružinová kolébačka, vahadlová houpačka, lezecká sestava, tréninková 
stěna 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu  
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B4 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Machatého, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pískoviště, pružinové kolébačky, vahadlová houpačka, lezecká sestava, skluzavka, 
točidlo, závěsné houpačky, tréninková stěna 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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B5 - SPORTOVIŠTĚ 

  

  

 Adresa: vnitroblok při ulici Krškova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: všechny věkové skupiny 

Otevírací doba: 8:00 – 20:00 hod 

Povrch: pryž, písek 

Herní prvky: multifunkční hřiště, beachvolejbal  

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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SPORTOVIŠTĚ ŠEJBALOVÉ 

  

  

Adresa: ulice Šejbalové, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: od 13 let 

Otevírací doba: 7:00 – 20:00 hod 

Povrch: pryž 

Herní prvky: workoutové hřiště s prvky ke cvičení 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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E 

  

  

Adresa: ulice Tréglova, Gabinova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: lezecká sestava, vahadlová houpačka, pružinová vahadlová houpačka, pružinová 
kolébačka, pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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F1 

  

  

Adresa: ulice Grussova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: lezecká sestava, vahadlová houpačka, pružinové kolébačky, pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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38 
 

F2 

  

  

Adresa: ulice Lamačova, směrem k Prokopskému údolí, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: závěsné houpačky, pružinové kolébačky, pískoviště, lezecká sestava, skluzavka, 
kombinované sestavy se skluzy a tobogánem, kolotoč, pružinová vahadlová houpačka, lezecká 
sestava 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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G1 

  

  

Adresa: vnitroblok ulice Lohniského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, pryž 

Herní prvky: pružinová kolébačka, pískoviště, točidlo, lezecká sestava, fitness prvky, trampolíny, 
stolní tenis 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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G1 - SPORTOVIŠTĚ 

  

  

Adresa: vnitroblok ulice Lohniského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: bez omezení 

Otevírací doba: 8:00 – 20:00 hod 

Povrch: umělá tráva 

Herní prvky: multifunkční sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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G2 

  

  

Adresa: ulice Lohniského, směrem k Prokopskému údolí, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, lezecká sestava, závěsné houpačky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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G3 

  

  

Adresa: ulice Lohniského, směrem k Prokopskému údolí, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení, fitness prvky: od 13 
let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, umělá tráva 

Herní prvky: pružinová kolébačka, pískoviště, lezecká sestava, závěsné houpačky, točidlo, skluzavka, 
pružinová vahadlová houpačka, kombinované fitness prvky LifeTrail, multifunkční sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu  
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H 

    

  

Adresa: vnitroblok ulice Lohniského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: závěsné houpačky, pískoviště, pružinová vahadlová houpačka, vahadlová houpačka, 
lezecká sestava, multifunkční sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu  
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44 
 

CH1 

  

   

 Adresa: ulice Lipského, směrem od zastávky tramvaje, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva, pryž 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, skluzavka, lezecké sestavy, závěsné houpačky, točidlo, 
kladina, lezecká sestava, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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CH2 

  

   

Adresa: ulice Lipského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení 

Otevírací doba: dětské hřiště: bez omezení, sportoviště: květen – září 8:00 – 21:00 hod; říjen – duben 
8:00 – 17:00 hod      

Povrch: písek, pryž 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, skluzavka, závěsné houpačky, vahadlová houpačka, 
kolotoč, víceúčelové sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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I1 

  

  

Adresa: vnitroblok mezi ulicemi Renoirova a Pražského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinové kolébačky, pískoviště, vahadlová houpačka, lezecká sestava, deska na 
pružinách 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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I2 

   

  

Adresa: vnitroblok mezi ulicemi Renoirova a Pražského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: pryž 

Herní prvky: pískoviště, točidlo, pružinová kolébačka, vahadlová houpačka, kombinovaná lezecká 
sestava, multifunkční hrací plocha 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 

  



                                                                                            Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 
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J 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Renoirova, směr starý Barrandov, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, sportoviště: bez věkového omezení 

Otevírací doba: dětské hřiště: bez omezení, sportoviště: květen – září 8:00 – 21:00 hod; říjen – duben 
8:00 – 17:00 hod 

Povrch: pryž 

Herní prvky: závěsná houpačka, pískoviště, pružinové kolébačky, vahadlová houpačka, kolotoč, 
kombinovaná lezecká sestava se skluzem, víceúčelové sportoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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L 

  

  

Adresa: ulice Lipová alej, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: závěsná houpačka, pískoviště, pružinová kolébačka, lezecká sestava, točidlo 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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M 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Záhorského, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: kolotoč, pružinové kolébačky, domek, skluzavka, kombinovaná sestava se skluzem, 
pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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N1 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Wassermannova a V Remízku, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinová vahadlová houpačka, pískoviště, pružinové kolébačky, lezecká sestava, 
trojhrazdí, hrazda, tréninková stěna 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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N2 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Wassermannova a V Remízku, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: pružinová vahadlová houpačka, pískoviště, pružinové kolébačky, lezecká sestava, 
trojhrazdí, hrazda, tréninková stěna 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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WASSERMANNOVA 

  

  

Adresa: vnitroblok při ulici Wassermannova a V Remízku, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: lezecká sestava, kolotoče, kombinovaná sestava se skluzem, točidlo, skluzavka, 
pískoviště, pružinová kolébačka, provazový jehlan, závěsné houpačky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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MISIJNÍ STŘEDISKO 

  

  

Adresa: mezi ulicemi Grussova a Gabinova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: 0 – 8 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek 

Herní prvky: pružinové kolébačky, skluzavka 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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PROSLUNĚNÁ 

   

  

Adresa: ulice Prosluněná, Nad Zlíchovem, slepá cesta podél železniční trati, Hlubočepy 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: lezecká sestava, točidlo, kombinovaná sestava se skluzem, točidlo, pružinové 
kolébačky, pružinová vahadlová houpačka, pískoviště 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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U PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ 

  

  

Adresa: ulice Kosořská, za železničním přejezdem, vlevo při chůzi směr sídliště Barrandov, Hlubočepy 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, tráva 

Herní prvky: vahadlové houpačky, branka s košem, kombinované sestava se skluzem, závěsné 
houpačky, pískoviště, pružinové kolébačky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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PEŠKOVA 1 A 2 

  

  

Adresa: ulice Peškova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení  

Povrch: písek, tráva, zámková dlažba 

Herní prvky: kolotoč, pružinové vahadlové houpačky, pískoviště, trampolíny, točidlo, provazový 
jehlan, závěsné houpačky, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 

 

 



                                                                                            Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

                                                                                 

58 
 

SPORTOVIŠTĚ PIVCOVA 

   

  

Adresa: ulice Pivcova, Hlubočepy, sídliště Barrandov 

Věková skupina: všechny věkové kategorie 

Otevírací doba: sportoviště a minigolf: duben – listopad od 11 – 19 hod, prosinec – březen: mimo 
provoz 

Povrch: umělá tráva, asfalt 

Herní prvky: multifunkční hřiště, minigolf 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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CENTRAL PARK BOTANICA 

  

   

Adresa: ulice Pod Stolovou Horou, Otopašská, Jinonice 

Věková skupina: 3 – 15 let 

Otevírací doba: květen – září: 8:00 – 20:00; říjen – duben: 9:00 – 19:00 

Povrch: písek, tráva, pryž 

Herní prvky: skluzavka, závěsná houpačka, pískoviště, kolotoč, pružinová kolébačka, točidlo 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ 

  

  

Adresa: ulice Devonská, Hlubočepy 

Věková skupina: 0 – 12 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: písek, kačírek 

Herní prvky: závěsná houpačka hnízdo, pískoviště, kolotoč, pružinové kolébačky, prolézací sestava 
se skluzavkou, domeček, závěsné houpačky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 
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WALTROVKA 

   

   

Adresa: areál Waltrovka, Jinonice 

Věková skupina: dětské hřiště: 0 – 12 let, fitness prvky: od 13 let 

Otevírací doba: bez omezení 

Povrch: pryž 

Herní prvky: pískoviště, věž se skluzem, pružinové kolébačky, prolézačka letadlo, fitness prvky 

Certifikáty: hřiště vyhovuje normám ČSN EN1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební 
metody a ČSN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu 

 


