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Tisková zpráva 
Skejťáci již mohou zkusit v Liberci  

novou pyramidu 
 
Vyznavačům adrenalinových sportů v Liberci splnilo město Liberec jejich přání. Právě dnes byla 

doplněna do skateparku v Barvířské ulici dosud chybějící překážka zvaná pyramida, která byla 

pouze zatím jen v provizorní verzi. Dnes tedy byla úspěšně završena tříletá snaha města kompletně 

obnovit skatepark a předat jej letos do užívání již na začátku velikonočních prázdnin.  

Skejťáci, in-line bruslaři a bikeři, zejména dětí a mládeže, kterých se ve skateparku sejde až 250 

denně, se po třech letech postupných oprav dočkali kromě kompletně obnovených překážek také 

nové překážky. Obnovu oblíbeného sportoviště odstartovaly stížnosti mladých sportovců na stav 

překážek v roce 2011 a následná kontrola tehdy nového náměstka primátorky Jiřího Rutkovského. 

„Jsem náměstek pro sport, proto se pokusím i v nelehké finanční situaci města pro vás něco udělat,“ 

uvedl po svém zvolení do funkce do městské samosprávy. 

Po vzniku odboru sportu a cestovního ruchu přešel skatepark v Barvířské ulici pod správu tohoto 

odboru. Stánek skejťáků byl ve velice zuboženém stavu, množství překážek bylo nesjízdných nebo pro 

jízdu nebezpečných. Skateparku hrozilo tehdy uzavření, nebyly do něj dlouhodobě investovány 

prostředky na opravu neboť byla v plánu rekonstrukce v rámci dotací z EU. O sportovním vyžití moc 

řeči být nemohlo. Na pokyn náměstka byly prověřeny reálné možnosti realizace připravovaného 

záměru a dopady případné dopady uzavření skateparku na spokojenost uživatelů. Po zhodnocení rizik 

a přínosů dotace padlo rozhodnutí udržet funkční skatepark postupnými  opravami s tím, že pokud by 

došlo k realizaci nového skateparku za dotační prostředky EU, byly funkční prvky demontovány a 

přemístěny do jiného vhodného prostoru. 

Oprava parku byla následně rozložena do zhruba tří let. Po zimní odstávce sportoviště byly na jaře 

roku 2012 opraveny překážky jump ramp, funbox with side, combo box side, quarterpipe, wedge. 

Opravena byla jak kovová konstrukce, tak i značná část pojezdových desek, které tvoří obvodový 

plášť konstrukce. Oprava si v tomto roce vyžádala částku cca 150 000 Kč. 

Pro veliký zájem o toto sportoviště byla svolána další schůzka mezi náměstkem Rutkovským a 

zástupci skejťáků, kteří požádali o opravu U rampy a dalších dvou překážek, které v té době nemohly 

být z technických důvodů využívány. Oprava byla proto spolu s dalšími prvky na překážkách 

realizována.   

V letošním roce dochází nákladem cca 105 tis. Kč k výměně zbývajících poškozených desek na 

překážkách a ve čtvrtek 17. dubna byla nově instalována pyramida, která nahradila původní prvek 

vyrobený skejťáky.  



„Pyramida je prvek, který chyběl do kompletního vybavení skateparku. Uživatelé požádali o její 

pořízení správce, kterým je městská společnost Sportovní areál Ještěd a.s. a jehož zástupce se skejťáky 

pravidelně komunikuje. Při letošních opravách se nám podařilo ušetřit cca 40 tisíc korun. Přislíbil jsem, 

že ušetřené peníze použijeme na novu překážku. Snažili jsme se, aby hřiště bylo kompletní již na 

začátku velikonočních prázdnin, kdy očekáváme opět větší nápor ze strany dětí a mládeže. A podařilo 

se to,” říká spokojeně náměstek primátorky pro sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský. 

V současné době hledáme zastřešený objekt, který by mohl sloužit jako skatepark v zimním období. 
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