
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 27. 10. 2021

SKATEPARK Lysá nad Labem – návrh na realizaci

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Mgr. Karel Marek

Důvodová zpráva:
Skatepark byl kvůli výstavbě nové sportovní haly zrušen a bez náhrady zcela demontován. Vzhledem k faktu, že se 
tento sport velice rychle rozvíjí, doporučujeme tento typ sportoviště v Lysé nad Labem udržet. Polovinu uživatelů 
skateparku tvoří mládež ve věku 13-16 let, několik dětí ve věku 5-10 let, zbytek pak dospělí lidé. Mnozí trénují i přes 
nepříznivé počasí, např. na různé soutěže. Se zástupci skate komunity, konkrétně s panem Radimem Tomanem, jsme 
hledali možné řešení a hlavně pozemky vhodné pro výstavbu nového skateparku. Jako ideální bylo nalezeno místo pod 
mostem Bohumila Hrabala (přes Labe, ev.č. 272-006). Jedná se o část pozemku par.č. 323/5 v k.ú. Litol, který je však v 
majetku Středočeského kraje, a který je svěřený k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje 
(KSÚS).

Proto jsme s KSÚS následně jednali o možnosti pronájmu části pozemku par. č. 323/5 v k.ú. Litol za účelem vybudování 
skateparku. KSÚS souhlasila s vybudováním skateparku za určitých podmínek, které přikládám v příloze tohoto návrhu. 
Cílem předloženého návrhu je vybudování skateparku pro občany různých věkových kategorií. Oslovili jsme také 
provozovatele volnočasového areálu Pod mostem, zda by měli zájem provozovat skatepark jako součást areálu Pod 
mostem. Pan Karel Nádeníček jako zástupce areálu projevil zájem a souhlasil.

Důvody, proč realizovat skatepark právě pod mostem Bohumila Hrabala:
1. Přirozené zastřešení skateparku mostem, které snižuje náklady na údržbu, zvyšuje životnost skateparku a zajišťuje 
možnost využití skateparku i v nepříznivém počasí.
2. Rychle se rozvíjející oblast pro volnočasové aktivity i díky areálu Pod mostem, kde by zároveň mohlo být zázemí pro 
návštěvníky skateparku.
3. Neobydlená zóna, kde hluk ze skateparku nebude nikoho obtěžovat, bude jej tlumit hluk silnice.
4. Ve spolupráci se Středočeským krajem se v lokalitě u Labe připravuje Labská cyklostezka, lávka pro pěší a cyklisty u 
mostu Bohumila Hrabala a rekreační přístaviště. Tedy tato lokalita se v budoucnosti dále zatraktivní.

Jelikož se však jedná o místo v blízkosti řeky Labe, je nutné prověřit možnost a podmínky umístění skatepartu v této 
lokalitě s Povodím Labe.

Návrh skateparku pro vybranou lokalitu včetně nákresu
Skatepark navrhujeme postavit z překližky. Tento materiál umožní levnou výměnu opotřebených dílů a také snadnou a 
finančně méně náročnou inovaci skateparku dle nových trendů. Stavba by se nacházela pod mostem Bohumila Hrabala 
přes řeku Labe v městské části Litol. Jedná se o prostor pod tělesem mostu, vedle komunikace a situovaný směrem k 
vodě, o celkové rozloze 300 m2 (20x15 m). Návrh, jak by mohl skatepark vypadat (viz důvodová zpráva v příloze).

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáno v žádné komisi ani výboru.
Doporučujeme k projednání v Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch.

Vazba na rozpočet města:
Náklad ve výši cca 2 000 000 Kč na stavbu skateparku byl vypočítán na základě návrhů oslovených firem, které realizují 
skateparky po celé České republice. Přesná suma bude vypracovaná na základě výběrového řízení a projektové 
dokumentace. Rozpočet skateparku v základní sestavě vhodné pro různé věkové kategorie se pohybuje kolem 500 000 
Kč až 600 000 Kč. Stavební práce, elektro instalace a splnění požadavků KSÚS se odhaduje na 1 000 000 Kč až 1 400 000 
Kč.

Pro realizaci skateparku je možné získat dotaci např. z projektu Nadace ČEZ – Oranžové hřiště, kde výše dotace může 
být až dva miliony korun a podávání žádostí není časově omezeno.
(www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste-110045#infoContent)



Pro investici do vybudování nového skateparku ve výši 2 000 000 Kč bude snížena položka Komunikace TESCO za 25 mil., 
kde bylo využito pouze 21 milionů korun. Případně doporučujeme upřednostnit výstavbu skateparku před realizaci Zoo 
Koutku v Zámeckém parku za 2 miliony korun.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu týkající se návrhu realizace skateparku v Lysé nad Labem,

II. schvaluje
a) záměr umístit skatepark pod most Bohumila Hrabala (přes Labe, ev.č.272-006) na pozemek par.č. 323/5 v k.ú. Litol v 
majetku Středočeského kraje za podmínek stanovených Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje v příloze 
1,
b) investici ve výši 2 000 000 Kč na vybudování nového skateparku; zároveň bude o stejnou částku snížena položka 
Komunikace TESCO, kde z 25 mil Kč bylo využito 21 mil Kč.

III. ukládá
Radě města Lysá nad Labem do 31.12.2021:
a) prověřit s Povodím Labe možnost vybudovat skatepark pod mostem Bohumila Hrabala (ev. č. 272-006),
b) připravit kupní smlouvu a žádost na Středočeský kraj o bezúplatný pronájem pozemku par.č. 323/5 v k.ú. Litol v 
majetku Středočeského kraje pro účely skateparku,
c) připravit ve spolupráci s Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch Rady města Lysé nad Labem provozní podmínky 
fungování skateparku,
d) připravit harmonogram realizace projektu.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


