
1 Přílohy 

Příloha 1: Dílčí SWOT analýzy  

SWOT pracovní skupiny P1 

Silné stránky   Slabé stránky   

P1_S.1 
Město atraktivní pro život (blízkost přírody, přirozené centrum Libereckého 
kraje, Euroregion Nisa, metropole severu, blízkost okolních států a Prahy) 

P1_W.1 
Mírně vyšší nezaměstnanost ve srovnání krajů, značný podíl dlouhodobé 
nezaměstnanosti, vysoká míra předlužení 

P1_S.2 

Ekonomické centrum regionu s dostatečnou pracovní nabídkou v rámci 
města a jeho okolí (průmyslové zóny), průmyslová tradice (zejména 
sklářství, textil, strojírenství) a průmyslové inovace (textil – 
nanotechnologie, robotika, IT, blízkost Jablotronu a jiných), dostupná 
pracovní síla 

P1_W.2 

Nižší míra VŠ vzdělání ve srovnání krajů (převažující technické SŠ 
vzdělání), malý počet studentů/absolventů gymnázií, vysoká míra 
nedokončení ZŠ, nedostatečně definované místní potřeby ve 
středoškolském vzdělávání 

P1_S.3 Dlouhodobý růst cestovního ruchu a jeho významu v podmínkách města P1_W.3 
Nedostatečná kooperace podnikatelských subjektů, města, TUL a NNO, 
malá podpora začínajících podnikatelů (řízení a finance, vzdělávání) 

P1_S.4 Sociálně-ekonomické smýšlení obyvatelstva  P1_W.4 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v různých oblastech soukromého  
i veřejného sektoru 

P1_S.5 
Působení TUL (spolupráce Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty 
se SML) a dalších institucí pro technické neformální vzdělávání: IQLandia, 
Science Center apod. 

P1_W.5 
Zadluženost města vedoucí k nízkým investicím a dlouhodobě neschválený 
nový územní plán jako limity města pro další rozvoj 

P1_S.6 
Stabilní a funkční síť ZŠ a MŠ plnící standardy určené legislativou/státem, 
dostupnost a rozmanitost SŠ na území města (technické, zdravotní, SOU, 
všeobecné – gymnázia), dostupné ZUŠ 

P1_W.6 

Nízká míra diverzifikace místní ekonomiky (závislost na automotive) a nízká 
přidaná hodnota u subdodavatelů do automotive; slabé zastoupení 
energetického sektoru a nízké využití nových technologií v tzv. zelené 
energetice 

P1_S.7 Projektové vzdělávání na školách (např. projektové dny) P1_W.7 
Konjunktura a tlak na nízkou cenu práce způsobující příliv zahraničních 
pracovníků bez integrace 

P1_S.8 
Dostatečná populační základna (poptávka) pro naplnění alternativních 
MŠ i ZŠ a otevřenost systému v rámci RVP 

P1_W.8 
Zánik firem způsobený absencí tradice rodinných firem nebo obtížným 
mezigeneračním předáním v rodinách 

P1_S.9 
Úspěšně nastartované společné vzdělávání (včetně účasti externích aktérů 
a konkrétních projektů) v rámci neinvestičních projektů SML 
spolufinancovaných z OP VVV  

P1_W.9 

Nedostatek osobností na TUL, chybějící vztah garantů k vědě (externí 
vyučující), fungují osobní animozity, nedostatečná motivace studentů 
k působení ve vědě, TUL je vnímána negativně jako regionální a bez 
přesahu do podnikání, malé propojení s podnikatelským sektorem 
(partnerství, investice, financování, výzkumné projekty atd.) 



Silné stránky   Slabé stránky   

P1_S.10 Existence Dětské univerzity v rámci TUL P1_W.10 

Nedostatečná prezentace města jako centra vědy a výzkumu, nízká 
atraktivita pro mladé vědce a odborníky (vysoké náklady na bydlení, úroveň 
veřejného prostoru atd.), absence podpory integrace vědců a odborníků 
z řad cizinců 

P1_S.11 

Koncepčnost města v oblasti podpory vzdělávání (zejména ZŠ a MŠ), 
včetně podpory alternativních programů na ZŠ a efektivního využívání 
kapacit škol, existence monitoringu kvality vzdělávání (známka snahy 
o zvyšování kvality vzdělávání) 

P1_W.11 Nejistota uvedení výsledků výzkumu do praxe  

P1_S.12 
Transparentní a otevřený proces zápisů do MŠ a ZŠ (elektronická podpora 
zápisů), EDUfórum (systém pravidelných besed s veřejností) 

P1_W.12 
Horší technický stav budov a materiální vybavení některých ZŠ, absence 
sportoviště/tělocvičny a prostor pro práci venku, stav bazénu znesnadňující 
plavecký výcvik žáků, nízká úroveň technické výuky na ZŠ 

P1_S.13 Spolupráce SML – ZŠ – NNO (prevence, vzdělávání, podpora žáků), 
kariérové poradenství zajištěné školami i externími partnery  P1_W.13 

Nevyrovnaná úroveň atraktivity ZŠ a MŠ, malá podpora alternativního 
vzdělávání z hlediska poptávky (zejména z pohledu rodičů), uzavřený 
přístup vedení některých ZŠ 

P1_W.14 
Nedostatečné možnosti výuky v cizím jazyce, nedostatečně využívané 
formativní hodnocení, minimální uplatňování lokálně ukotveného 
a servisního vzdělávání (dodání např. od NNO) na ZŠ 

P1_W.15 Absence nové zástavby v architektuře 21. století 

P1_W.16 
Slabé pozice pedagogů (nerespektování rodiči) – rovněž celospolečenský 
problém 

P1_W.17 
Absence pravidelných analytických závěrů na základě dokumentů odboru 
školství a sociálních věcí (přehledy škol v Liberci a kritéria jejich srovnání)  

P1_W.18 

Rostoucí průměrný věk učitelů a genderová nevyváženost pedagogických 
sborů (výrazná převaha žen), fluktuace pedagogických i nepedagogických 
zaměstnanců škol, nízké ohodnocení asistentů pedagoga (rovněž otázka 
systémového ohodnocení této pozice) 

P1_W.19 
Nesystematičnost primární prevence na školách (poskytována v různé 
míře) 

P1_W.20 Nedostatečné kapacity oddělení školství a omezené pracovní zázemí 

P1_W.21 
Omezená návaznost primárního a sekundárního vzdělávání (rozdílní 
zřizovatelé ZŠ a SŠ) 

P1_W.22 
Vysoká míra individuální automobilové dopravy v okolí škol (nebezpečí pro 
pěší a účastníky cyklistické dopravy) 



 

Příležitosti   Hrozby 

P1_O.1 
Kreativní a inovativní průmysl, včetně průmyslu 4.0, budování znalostní 
ekonomiky, aplikovaný výzkum, využití libereckého podnikatelského 
inkubátoru, digitální technologie napříč sektory 

P1_T.1 
Obtížná predikovatelnost ekonomického vývoje (hrozba krize nebo recese, 
turbulence v ekonomice), snižování daňové výtěžnosti 

P1_O.2 
Rozvoj ekonomiky turismu, sportu a zdravého životního stylu udržitelnou 
formou (příroda, ekofarmy, edukace aj.), potenciál pro public relations (PR) 
města (historie, kultura a příroda jako zdroj ekonomického růstu) 

P1_T.2 
Závislost na automotive a zpracovatelském průmyslu, potřeba diverzifikace  
(ohrožení velkého množství pracovních míst) 

P1_O.3 Posílení dopravní dostupnosti Prahy P1_T.3 
Rozvojová osa PUR, odliv odborníků a vzdělaného obyvatelstva (do Prahy, 
Drážďan apod.), perifernost Liberce 

P1_O.4 Zapojení seniorů jako schopných odborníků do ekonomiky a vzdělávání P1_T.4 Likvidace malých podnikatelských subjektů velkými 

P1_O.5 
Spolufinancování velkých projektů městem a podnikatelskými subjekty, 
zapojení ESF, včetně sociálního podnikání, ESF pro vzdělávání 

P1_T.5 
Politika státu vůči VŠ (koncepce 2017+ na VŠ – preference velkých škol 
a hrozba posunutí regionálních VŠ a univerzit do role „hochschule“) 

P1_O.6 Vyšší míra využívání obnovitelných zdrojů energie P1_T.6 Možné ohýbání trhu dotačními programy 

P1_O.7 
Využití brownfields pro nové projekty v oblasti podnikání a zaměstnanosti 
a jejich zahrnutí do územního plánu 

P1_T.7 
Dopady klimatických změn (zejména sucho a nedostatek vody, méně 
sněhu) a jejich vliv na turismus, problém Turówa 

P1_O.8 
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin formou prostupného 
zaměstnávání šitého na míru potřebám podnikatelů i cílových skupin 
s různými hendikepy na trhu práce, dotovaná pracovní místa 

P1_T.8 Pokles počtu VŠ, SŠ studentů a absolventů 

P1_O.9 

Spolupráce města s krajem v oblasti vědy a inovací a prezentace města 
jako centra vědy, výzkumu a inovací; podpora vědecko-výzkumných center 
nebo vzniku výzkumného institutu, propojení základního a aplikovaného 
výzkumu, spolupráce s TUL a inovativními firmami 

P1_T.9 Nejistota ohledně financování vědy, výzkumu, inovací ze strany státu 

P1_O.10 
Přísun financí pro vědu a výzkum ze strany státu, veřejné zakázky na 
inovativní řešení 

P1_T.10 Odliv firem s inovačním potenciálem 

P1_O.11 
Mezinárodní spolupráce v ekonomice a vzdělávání včetně příhraniční 
spolupráce v Trojzemí, využití partnerských projektů měst (např. St. Gallen) 
a přenos dobrých praxí 

P1_T.11 Rychlé a časté legislativní změny (včetně financování) 

P1_O.12 Prosazení konceptu Smart City a internetu věcí P1_T.12 
Nedostatek pohybu u dětí a komunikačních dovedností (negativní vliv 
technologií) 

P1_O.13 
Navázání na tradice města (nejen inovace v textilu, ale i lokální témata ve 
vědě), podpora talentů všech věkových kategorií a motivace vzdělaných 
rodáků k návratu do města 

P1_T.13 
Nevymezené hranice otevřenosti škol vůči laické veřejnosti (rovněž otázka 
kompetencí laiků), absence konsensu o směřování vzdělávání (hlavní 
proud a alternativní programy) 



Příležitosti   Hrozby 

P1_O.14 
Spolupráce mezi školami (MŠ – ZŠ – SŠ – VŠ), rodiči a školami, muzei 
a knihovnami 

P1_T.14 
Funkce MŠ jako zařízení nahrazující rodinu, nikoliv jako vzdělávací 
instituce 

P1_O.15 
Rozvoj alternativního vzdělávání a obohacování hlavního proudu, podpora 
vzdělávání vznikem průběžné veřejné diskuzní platformy k cílům a kvalitě 
vzdělávání („Fórum vzdělávání Liberec“) 

P1_T.15 Nařízená spádovost škol 

P1_O.16 
Podpora pozice a práv pedagoga, zlepšení komunikace vedení školy 
s pedagogy; podpora prevence vyhoření pedagogických pracovníků 
(supervize, teambuildingy, sdílení, párová výuka, snížení administrativy) 

P1_T.16 
Stárnutí materiálního vybavení škol, technologické zaostávání, problém 
stárnutí pedagogů a nízkého počtu absolventů pedagogických škol 

P1_O.17 

Pokračování a rozvoj stávajícího analyticko-reflexivního přístupu ke 
vzdělávání, pokračování v projektech zacílených na podporu dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, kariérového poradenství a dalších, 
sběr dobrých praxí a know-how v ČR i zahraničí 

P1_T.17 

Nereflektování současných vzdělanostních výzev (např. sociální inkluze), 
problematika sběru a analýzy dat, nedostatečná nabídka prezenční formy 
vzdělávání a nepřipravenost na distanční formu (odhaleno během krize 
způsobené COVID-19) 

P1_O.18 

Zkvalitnění a zefektivnění spolupráce se sociální sférou prostřednictvím 
případových konferencí OSPOD, vzájemným vzděláváním pracovníků 
mezi OSPOD, NNO, učitelé a dalších pracovníků škol (zejména mezi učiteli 
a pracovníky OSPOD) 

P1_T.18 
Nedostatečné a omezené finanční prostředky na obnovu a modernizaci 
materiálně-technického vybavení (nedostatečné RUD) 

P1_O.19 
Zajištění možnosti poradenství a konzultací pro školy v oblastech práva, 
ekonomiky a hospodaření, administrace projektů (včetně ESF) a dalších 
otázek týkajících se turbulentních změn v legislativě 

P1_T.19 Neřešení rizikových jevů (záškoláctví, šikany, kyberšikany apod.) 
a zhoršení problémů při nespolupráci aktérů (OSPOD, PPP a jiné) 

P1_O.20 
Podpora speciálních akcí zaměřených na výuku technologií a cizích jazyků 
(„příměstské tábory“) 

P1_O.21 
Oživení ekonomiky města přilákáním studentů do centra (inspirace jinými 
krajskými městy – např. Hradec Králové) 

P1_O.22 
Mnohostranné využití škol jako komunitních center a prostor pro setkávání 
dalších subjektů (spolky, kluby) 

P1_O.23 
Podpora alternativních způsobů dopravy do škol (pěší, cyklistika, omezení 
individuální automobilové dopravy) 

 

  



SWOT pracovní skupiny P2 

Silné stránky   Slabé stránky   

P2_S_1 
Funkční síť poskytovatelů sociálních služeb organizovaná v komunitním 
plánování (KPSS) vykazující kontinuitu práce a vysokou odbornost aktérů 
v sociální oblasti 

P2_W_1 

Nedostatek pracovníků v sociální oblasti, zdraví a bezpečnosti (sociální 
pracovníci – zejména s VŠ vzděláním, pracovníci v sociálních službách, 
psychologové a terapeuti, lékaři – zejména psychiatři a zubaři, absence 
zubní pohotovosti – pouze KNL s omezenou ordinační dobou) a dalšího 
zdravotnického personálu; bezpečnostní složky vykazující nízké kapacity 
(MP a PČR pro přítomnost v terénu a ve vztahu k zatížení území), chybějící 
specializace u PČR; nedostatečné kapacity koordinátorů na městě 
(protidrogový, plánování sociálních služeb, absence odborníka pro oblast 
zdravotnictví) 

P1_S_2 

Aktivní politika města vůči sociální exkluzi a vůči obchodu s ní, existence 
SPSZ Liberec, TAP, návazných projektů města (AAPK, KPSS SML), 
projektů NNO, posilování spolupráce s neziskovým sektorem (např. 
v oblasti sociálního bydlení a při řešení inkluze), existence (byť omezené) 
regulace hazardu 

P2_W_2 

Dílčí nedostatky v síti sociálních služeb, absence jednotného systému 
sběru dat, nepružná a nedostatečná reakce sítě služeb na potřeby cílových 
skupin (rovněž systémový problém, problém samotných služeb i např. 
projektů); nedostatky ve spolupráci s úřadem práce spočívající 
v chybějícím společném plánování postupu v sociální oblasti 

P1_S_3 
Dobrá spolupráce odboru sociální péče s dalšími aktéry (PMS, PČR, 
školy, Středisko výchovné péče Čáp, OSSP, soudy, ÚP, KÚLK, MML, 
bytová družstva, fyzické osoby) 

P2_W_3 

Nedostatečné financování sociálních služeb ze strany SML (finanční 
kondice města), nízká role a váha KPSS při financování služeb, pozdní 
dofinancování ze strany SML, malá finanční podpora preventivních 
programů 

P2_S_4 Úspěšná pilotáž bezpečnostně-sociálního projektu APK P2_W_4 
Nedostatečné kapacity neziskových a veřejně zřizovaných pobytových 
služeb pro seniory, nedostatečné kapacity pro nízkopříjmové seniory 

P2_S_5 
Základní bytový fond ve vlastnictví města a existence programů 
zabydlování pro nejpotřebnější a koncepční práce v bydlení 

P2_W_5 
Chybějící kapacity center pro osoby v životní krizi (čekací lhůty), absence 
krizových lůžek dle zákona 108/2006 (§25 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
o krizové pomoci) 

P2_S_6 
Spolufinancování investičních i neinvestičních projektů ze sociální oblasti 
i bezpečnosti (ESF a další) 

P2_W_6 
Dílčí nedostatky v systému bydlení SML (proces přidělení, koordinace, 
prevence ztráty bydlení, technická správa, chování nájemníků) 

P2_S_7 

Aktivní spolupráce města se seniory (Komunitní středisko Kontakt a další 
aktéři), existence míst pro jejich setkávání, služby pro seniory (sociální, 
zdravotní), vzdělávací akce, grantová podpora města, dopravní 
obslužnost 

P2_W_7 
Nedostatečná kapacita sociálních vozů (doprava klientů a za klienty), 
doprava materiální pomoci 



Silné stránky   Slabé stránky   

P2_S_8 Rostoucí počet obyvatel města P2_W_8 

Chybějící spolupráce mezi rezorty sociální oblasti (MML/SML), školství 
(MML/SML) a zdravotnictví (mimo SML, v rámci SML odbor ani oddělení 
zdravotnictví neexistuje), vzájemná neznalost odborností, rolí a hranic 
práce, absence výměny informací a koordinace mezi lékaři, záchrannou 
službou, úřady, sociálními pracovníky, NNO/sociálními službami, IZS, 
bezpečnostními složkami; existence dvou odborů pro sociální oblast na 
magistrátu města (přenesená působnost státu a místní samospráva), 
roztříštěnost dle cílových skupin a úřadů; nepřítomnost lékařů na 
pracovních skupinách v sociální oblasti 

P2_S_9 
Podpora prevence, harm reduction a ambulantních služeb v oblasti 
drogové problematiky ze strany města, dostupnost služeb pro osoby 
s duševním onemocněním, zdravotně postižené a další cílové skupiny 

P2_W_9 
Nízká kapacita služeb pro speciální poruchy (např. poruchy autistického 
spektra) 

P2_S_10 
Existence řady aktivních kolektivů fungujících v sociální oblasti (spolky 
a jiné) 

P2_W_10 
Velká dostupnost a konzumace drog (amfetaminů a metamfetaminů, 
marihuany a halucinogenů), dostupnost dětem a mládeži, kriminalita 
(Trojmezí funguje jako trh – zdroje, výroba a distribuce) 

P2_S_11 
Dostupnost klíčových služeb a aktérů ve zdravotnictví (KNL, letecká 
záchranná služba, polikliniky, hospic, Krajská hygienická stanice, Státní 
zdravotní ústav, Český červený kříž), spolupráce nemocnic v rámci LK 

P2_W_11 

Chybějící kapacity sociálního bydlení, nedostatek dostupného bydlení pro 
širší vrstvy obyvatel vs. velké množství domácností v bytové nouzi a krajní 
bytové nouzi (bezdomovectví často související s problémem tzv. duálních 
diagnóz a dalších zdravotních obtíží); problém ohrožení ztrátou bydlení 
také u seniorů 

P2_S_12 Kvalita životního prostředí a blízkost přírody, lesů a hor P2_W_12 
Problematika předlužení, exekucí a práce na černo, specifický problém 
předlužení mladých vedoucí mj. k šedé ekonomice a předlužení seniorů 
ohrožující kvalitu života 

P2_S_13 
Střední zdravotnická škola a SOŠ záchranářská na TUL (Fakulta 
zdravotnických studií), obor sociální práce na TUL 

P2_W_13 

Problematika rizikové mládeže - záškoláctví a agresivity, chybějící služby 
pro tyto osoby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/volnočasové kluby, 
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, streetwork pro mládež, 
špatný stav městského Skateparku), šikana a kyberšikana 

P2_S_14 Vysoký podíl mladých v mezikrajském srovnání P2_W_14 

Dlouhodobá nezaměstnanost jako symptom i příčina dalších sociálních 
problémů a jejich kumulace (nízké vzdělání, demotivace, ztráta 
kompetencí, zdravotní obtíže, závislost na systému dávek hmotné nouze), 
relativně vysoká nezaměstnanost ve srovnání s dalšími krajskými městy 

P2_S_15 
Vynikající fungování IZS (spolupráce aktérů), díky kterému je město 
bezpečné, působení osmi jednotek kvalifikovaných odborných hasičů, 
Liberec je sídlo PČR, Armáda ČR (specializované jednotky) 

P2_W_15 

Problémy spojené se seniorským věkem - bariéry pohybu, osamělost, 
nedostatečné služby (právní, finanční, sociální a občanské), negativní 
diskurz o seniorech mezi mladými, nízká proaktivita v řešení jejich 
problémů 
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P2_S_16 
Preventivní programy (MŠ, ZŠ) a přítomnost NNO zabývajících se 
prevencí 

P2_W_16 

Problematika sociálně vyloučených lokalit jako míst koncentrace 
a reprodukce materiální a sociální deprivace (substandardní bydlení, 
kumulace socioekonomických hendikepů, včetně dopadů na děti), vysoká 
hodnota negativních sociálních indexů (index hazardu, index hmotné 
nouze, index sociálního vyloučení) 

P2_S_17 
Převážně klesající míra kriminality v posledních letech (pokles míry 
krádeží automobilů), aktuálně nízká zátěž politickým extremismem (např. 
neonacismus) 

P2_W_17 
Nedostatečná podpora a edukace osob pečujících o osobu blízkou, 
chybějící edukace a sociální návaznost 

P2_S_18 Systém okrskářů MP Liberec založený na místní znalosti P2_W_18 
Nedostatek tlumočníků znakového jazyka pro sluchově postižené, 
zpřístupnění informací a služeb pro osoby s tímto postižením 

P2_S_19 Aktivní práce v oblasti prevence kriminality (MP, SML, ZŠ, PČR, NNO 
a další aktéři), existence PPK a inovativních projektů v prevenci 
kriminality, aplikace situační prevence; úspěšnost těchto projektů 
v hodnocení MV ČR (např. asistenti prevence, sebeobrana, Liberec proti 
šmejdům, akce Triangl a jiné) a mezirezortní spolupráce SML, MP, PČR 
a další 

P2_W_19 
Slabá podpora návazných služeb v oblasti vzdělávání (propojení 
vzdělávání a návazných služeb týkajících se předškolní podpory, 
diagnostiky a dalších, především u dětí a mládeže) 

P2_W_20 
Nedostatečné prostředky na předfinancování projektů a chybějící strategie 
financování služeb po skončení financování z ESF 

P2_W_21 Vysoká míra rozvodovosti 

P2_W_22 

Absence centra pro duševní zdraví a kapacit pro jeho vybudování pro 
skupinu psychiatricky nemocných a osob s psychickými obtížemi, chybějící 
kapacity psychiatrů, psychologů a návazných a podpůrných sociálních 
služeb (v oblastech: chráněné bydlení, podporované bydlení pro osoby 
s komplexními potřebami), podpora resocializace, psychické obtíže u dětí 
a podpora jejich rodin, senioři s psychiatrickými diagnózami atd.; nárůst 
potřeby opatrovnictví z důvodu psychiatrických diagnóz (trend výskytu 
i u mladých lidí) 

P2_W_23 
Nedostatečná resocializace osob po výkonu trestu a riziko vysoké recidivy 
(Liberec je spádové území pro propuštěné vězně) 

P2_W_24 Měnící se priority vedení města 

P2_W_25 Nedostatečná kapacita jeslí 

P2_W_26 Chybí bezplatné právní služby pro sociálně a ekonomicky slabé osoby 

P2_W_27 
Nedostatečný prostor pro oddělení a zázemí KNL, nedostatečný počet 
specialistů a specializovaných oddělení (např. roztroušená skleróza, nízká 
kapacita detox oddělení), dlouhé objednání v případě akutní péče 

P2_W_28 Absence lékařské fakulty na TUL 
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P2_W_29 
Chybí mobilní zdravotní péče, mobilní hospic, veřejná poliklinika (stávající 
jsou soukromé) 

P2_W_30 

Nedostatečná práce s daty u odborných aktérů v oblasti bezpečnosti 
a nedostatečná koordinace (sdílení, využití, analýza dat, mezirezortní 
spolupráce a přesun informací k hybatelům (politici) a veřejnosti), chybějící 
jednotný informační a varovný systém, chybějící systematická 
implementace bezpečnostních koncepcí (PPK), úzké zaměření MP na 
dopravu 

P2_W_31 
Nedostatek bezpečnostních kamer a zastaralost systému, postupné 
technické zastarávání IZS 

P2_W_32 

Relativně vysoké zatížení kriminalitou ve srovnání krajů a jiných měst 
(např. rapidní nárůst kyberkriminality, orientace krádeží aut na keyless 
systémy, manipulace nejen se seniory i v online prostředí, vykořisťování, 
bydlení, integrace, bezprizornost v případě cizinců) 

P2_W_33 
Problémy ve veřejném prostoru (např. cyklisté na chodnících, psi na volno 
a bez náhubků, koncentrace rizikových osob na terminálu MHD Fügnerova, 
brownfields jako zdroj rizik v oblasti bezpečnosti) 

 

Příležitosti   Hrozby  

P2_O_1 

Rozvoj terénních, ambulantních, mobilních a odlehčovacích služeb s 
cílem minimalizovat sociální rizika a náklady pobytových služeb a ústavní 
péče, edukace pečujících rodin a rozvoj jejich podpory, rozvoj poléčebné 
edukace a soukromého pečovatelství 

P2_T_1 Nárůst psychiatricky nemocných 

P2_O_2 

Větší podpora dobrovolnictví v sociální oblasti (ze strany obce, kraje, 
státu, NNO), využití nárůstu skupiny aktivních seniorů v rámci 
dobrovolnictví a tzv. „stříbrné ekonomice“, podpora svépomocných 
skupin pacientů, pečujících a jiných 

P2_T_2 
Legislativa (novelizace zákona o sociálních službách) a změny v politice na 
státní úrovni, absence zákona o sociálním bydlení a zákona o sociálním 
podnikání 

P2_O_3 

Využití investičních i neinvestičních dotací k financování sociální oblasti 
(služby a inovace) a bezpečnosti (včetně modernizace a zefektivnění 
kamerového systému), investice do kapacit městského bytového fondu, 
sociální práce, rozvoj projektu Asistenti prevence kriminality 

P2_T_3 

Rostoucí počet osob potýkajících se s chudobou a sociálním vyloučením, 
rostoucí počet sociálně vyloučených lokalit (posílený i dopady COVID-
19/ekonomickou krizí), rostoucí počet předlužených osob implikující další 
problémy (nezaměstnanost, stres, nárůst počtu osob a domácností v bytové 
nouzi) 



Příležitosti   Hrozby  

P2_O_4 

Rozvoj datové analýzy a strategického plánování v sociální oblasti 
a bezpečnosti (mapy kriminality, pocitové mapy aj.) za pomocí využití 
externích aktérů a dobrých praxí, autoevaluace v sociálních službách a 
zacílení na sociální změnu, sjednocení výkazů v rámci kraje, SML 
a MPSV, využití nových technologií a efektivnější využití dat 
(elektronizace zdravotnictví) 

P2_T_4 Stárnutí populace a růst počtu osob potřebujících péči 

P2_O_5 
Posilování preventivní a osvětové činnosti u různých cílových skupin 
(zejména děti, mládež a senioři jako zranitelné skupiny), podpora 
zdravého životního stylu (např. programy Státního zdravotního ústavu) 

P2_T_5 
Nestabilní a nekontinuální systém financování sociálních služeb (včetně 
rizika snížení financí pro sociální služby ze strany státu a samospráv)  

P2_O_6 

Další rozvoj v oblasti sociálního bydlení prostřednictvím posílení 
spolupráce administrativy, sociální práce a spolupráce s NNO, investice 
a správa majetku v bydlení; podpora sociálního začleňování, využívání 
a posilování doplňkových služeb typu potravinová a nábytková banka 

P2_T_6 
Nové sociální problémy a jejich nárůst, např. problémy spojené 
i s technologiemi (autismus, psychická onemocnění, Alzheimerova 
choroba, manipulace se seniory, rizikové chování mládeže) 

P2_O_7 
Komunitní plánování na úrovni ORP III a víceleté financování sociálních 
služeb 

P2_T_7 
Nedostatečná příprava osob v předseniorském věku na stáří (finance, 
zdraví, psychologický rozměr) 

P2_O_8 
Rozšíření dalších služeb pro seniory (např. seniorská obálka, SOS 
tlačítko a další) 

P2_T_8 
Poskytování nekvalitních sociálních služeb a činnost organizací 
vydávajících se za sociální služby 

P2_O_9 

Vzdělávání aktérů a vzájemná edukace na sociálně-zdravotním pomezí 
(lékaři a další zdravotnický personál, sociální služby, rodiny a blízcí/péče 
o pečující), vzdělávání úředníků, sociálních pracovníků a dalších aktérů, 
rozvoj sociální práce a sociologie na TUL 

P2_T_9 
Odliv kvalifikovaného personálu do jiných odvětví ekonomiky, snižující se 
počet lékařů a zdravotnického personálu (přetížení, nízké platy), včetně 
odchodu do zahraničí, kumulace funkcí vedoucí k přetížení úředníků 

P2_O_10 
Vzájemná spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnavatelů, 
rozvoj sociálního podnikání 

P2_T_10 
Pokles kvality péče ve veřejném zdravotnictví a rušení specializovaných 
poraden (např. pro léčbu Alzheimerovy choroby) 

P2_O_11 
Větší zapojení rizikových skupin obyvatel do fungování města, integrace 
zdravotně postižených do společnosti, zkvalitňování života různých 
cílových skupin, tj. ohrožených osob 

P2_T_11 
Prohloubení špatné spolupráce resortů sociálních věcí, školství 
a zdravotnictví, neřešení přesahů vyžadujících spolupráci 

P2_O_12 
Posilování finanční a právní gramotnosti obyvatel a podpora řešení 
problémů s předlužením 

P2_T_12 
Pokračující technokratizace zdravotnictví včetně nízké edukace 
souvisejících aktérů, špatné propojení domácí a lékařské péče, 
úzkoprofilovost lékařů 

P2_O_13 
Pobídky pro zaměstnání mladých lékařů a zdravotnického personálu 
v Liberci 

P2_T_13 
Klesající dostupnost zdravotní péče související se změnou věkové struktury 
a materiální chudobou 

P2_O_14 
Investice do KNL, vybudování městské nemocnice nebo polikliniky, 
včetně nočních pohotovostí 

P2_T_14 

Nárůst výskytu civilizačních, infekčních i neinfekčních chorob (např. 
důsledek poklesu proočkovanosti populace, migrace, epidemií apod.), 
včetně specifik pro jednotlivé sociální vrstvy, postupný nárůst demencí 
(zejména typu Alzheimerovy choroby) 



Příležitosti   Hrozby  

P2_O_15 
Podpora protinávykových programů pro léčbu látkových i nelátkových 
závislostí 

P2_T_15 Nedostatek financí na předfinancování projektů 

P2_O_16 Zařazení civilní obrany do vzdělávání na školách P2_T_16 Politické vlivy v rozporu se strategickým řízením (výkyvy) 

P2_O_17 Posílení spolupráce v rámci Euroregionu Nisa  P2_T_17 
Klimatické změny (dopady sucha na ekonomiku), nárůst průmyslu 
(neintegrovaní cizinci) a dopravy (nehodovost) 

P2_O_18 Navýšení odborných kapacit města P2_T_18 Falešné poplašné zprávy 

P2_O_19 
Politická vůle k vedení bezpečnostní politiky a prioritizace činnosti MP, 
zajištění technických řešení pro dopravu a zaměření na POP (problem 
oriented policy) 

P2_T_19 Laxní přístup policie k informacím od ohrožených osob 

P2_O_20 
Urbanistický a architektonický rozměr bezpečnosti (prevence kriminality 
prostřednictvím environmentálního designu), zkulturnění brownfields, 
zaměření se na centrum města (lokalita Fügnerova) 

P2_T_20 
Bydlení a bezpečí v zanedbaných lokalitách (syndrom rozbitého okna, kdy 
zanedbané prostředí vede k nerespektu k němu) 

P2_O_21 
Narovnání nerovných kapacit a odborností aktérů v oblasti bezpečnosti, 
zejména PČR a MP, podpora MVČR (např. formou úspěšné náborové a 
personální kampaně s cílem zajištění a udržení kapacit složek MP a PČR) 

P2_W_21 Lhostejnost lidí vůči svému okolí, neznalost krizových situací (civilní obrana) 

P2_O_22 
Podpora zvyšování kvality a spolupráce s dalšími aktéry v rámci 
LDN/oddělení následné péče  

P2_W_22 
Geografická poloha města implikující bezpečnostní rizika (regionální 
spádovost Liberce, krádeže aut, dovoz prekurzorů pro výrobu drog, vývoz 
drog do Německa aj.) 

 

SWOT pracovní skupiny P3 
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P3_S.1 

Výhodná geografická poloha Liberce, přirozené vazby na Německo 
a Polsko, dobré napojení na hlavní silniční republikový dopravní systém 
(I/35, I/13, I/14, D10), dobrá dopravní dostupnost Prahy (automobilová 
a autobusová doprava) 

P3_W.1 

Nevyhovující napojení na celostátní železniční síť (hlavní koridory), 
absence kvalitní a rychlé tratě nadregionálního významu pro osobní 
dopravu a dálničního (rychlostního) spojení na Ústí nad Labem a Hradec 
Králové 

P3_S.2 
Železniční spojení s Německem (Drážďany), kvalitní silniční spojení 
Liberce a Jablonce nad Nisou v rámci aglomerace 

P3_W.2 

Závislost města na páteřních komunikacích (nedostatečně řešen průtah 
městem a jeho napojení na okolí, absence funkčního vnitřního okruhu 
města), vysoké zatížení úseků hlavní silniční sítě (průtah I/35), chybějící či 
přetížená napojení, deformace městského prostředí 
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P3_S.3 

Fungující integrovaný dopravní systém IDOL, rozvinutý systém VDO 
v místním i regionálním dosahu s vysokou tradicí a rostoucí kvalitou, 
vysoký podíl MHD na přepravních vztazích, existence nadstandardů 
veřejné dopravy (lanové dráhy, skibusy) 

P3_W.3 

Přetíženost komunikací přímo v centru města (ulice Košická, Šaldovo 
náměstí), chybějící informační systém v případě nehody, nekoordinované 
řízení světelných křižovatek nebo i chybějící řízení křižovatek, absence 
hierarchizace komunikací vč. oddělení pěší a cyklistické dopravy od 
automobilové dopravy 

P3_S.4 Kapacitní parkovací dům na obvodu centra (OC Fórum) P3_W.4 Absence infrastruktury pro rozvoj cyklistické dopravy 

P3_S.5 
Kvalitní a vydatné podzemní a povrchové zdroje pitné vody (mimo obec), 
vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod 

P3_W.5 

Nedostatečně řešená doprava v klidu (záchytná parkoviště a parkovací 
kapacity u terminálů veřejné dopravy osob, v blízkosti centra města, na 
sídlištích a v obytných zónách, odstavná a parkovací stání pro zájezdové 
autobusy i pro nákladní automobilovou dopravu) 

P3_S.6 
Systém veřejné kanalizace s rekonstruovanou městskou ČOV a kapacitní 
rezervou pro region 

P3_W.6 
Nízké investice do infrastruktury a místních komunikací, přechodů, horší 
stav některých komunikací, infrastruktury pro MHD atp., nevyhovující kvalita 
zastávek hromadné dopravy včetně autobusového nádraží 

P3_S.7 
Celé území je plně elektrifikováno hustou sítí vedení VN a NN, dostatečně 
kapacitní přívodní distribuční vedení VVN 110 KV 

P3_W.7 
Technicky nevyhovující vodovodní řády značného stáří v centru města, 
absence veřejnéhoho vodovodu v některých částech města (např. 
Kateřinky, Radčice, Krásná Studánka) 

P3_S.8 Plošná plynofikace města, dostatečná kapacita přívodních plynovodů P3_W.8 
Historicky založený jednotný kanalizační systém zejména v centru města, 
chybějící kanalizace v některých částech města (zejména Kateřinky, 
Radčice, Krásná Studánka) 

P3_S.9 
Centrální část města a velké obytné celky zásobovány teplem 
z centrálního zdroje, spalovna odpadů v Liberci s napojením na soustavu 
CZT 

P3_W.9 
Nedostatečně řešené zasakování povrchových vod, nízký podíl výroby 
elektřiny v místních zdrojích 

P3_S.10 
Ještěd jako centrum telekomunikačních vysílačů a vysílačů telefonních 
operátorů, vybudovaná páteřní síť optických sdělovacích kabelů 

P3_W.10 
Podfinancovaná infrastruktura pro rozvod energií a veřejného osvětlení, 
nepřipravená rozvodná síť pro individuální výrobu elektřiny a elektromobilitu 

P3_S.11 

Pestrost příměstské krajiny, blízkost přírodních atraktivit, zvláště 
chráněná území (chráněná krajinná oblast Jizerské hory, národní přírodní 
rezervace, přírodní památky) a přírodní park Ještěd, registrované 
významné krajinné prvky 

P3_W.11 
Nevyhovující technologie soustavy CZT (parovody), vysoké ztráty 
v rozvodech, nízká hustota systému 

P3_S.12 
Přírodní ráz částí městské krajiny (rozsáhlé plochy a prvky sídelní 
zeleně), velké množství zelených ploch s potenciálem rekreačního 
využití, např. vodní nádrž provázaná s lesoparkem v centru města) 

P3_W.12 
Špatná dostupnost vysokorychlostního internetu zejména v okrajových 
částech Liberce 

P3_S.13 Vysoký podíl kvalitního urbánního prostředí (centrum, zahradní města,…) P3_W.13 
Rozsáhlý podfinancovaný majetek města, který bude vyžadovat větší 
náklady na investice (sportoviště, kulturní zařízení) 



Silné stránky   Slabé stránky   

P3_S.14 Dlouhodobě se zlepšující stav kvality ovzduší P3_W.14 
Hlukem a prachem z dopravy postižené části města, překročení imisních 
limitů znečištění ovzduší (benzopyren) 

P3_S.15 
Dlouhodobě se zlepšující stav kvality vody v tocích, vymístění teplovodů 
z koryta Nisy 

P3_W.15 
Absence dlouhodobé kvalifikované koncepce v péči o veřejnou zeleň, nízké 
prostředky na investice do zelených ploch a na údržbu zeleně 

P3_S.16 Stabilizace rozsahu zastavění a záborů půdy novým územním plánem P3_W.16 Existence zaplevelených ploch  

P3_S.17 
Snižující se množství vznikajících odpadů a zvyšování jejich třídění, 
funkční sběrný dvůr 

P3_W.17 Technická zastaralost regulací vodních toků 

P3_S.18 
Kompaktní polyfunkční centrum města s nadregionálními atraktivitami, 
historický ráz jasně ohraničené centrální části města 

P3_W.18 
Špatná kvalita vody pro přírodní koupání (přehrada Harcov, Vesecký 
rybník…) a špatná kvalita a nízké nadržení v Lužické Nise 

P3_S.19 
Větší využití alternativních zdrojů energie vedoucí k posílení 
energetického mixu města 

P3_W.19 Ekologické zátěže na území města 

P3_S.20 
Prostor pro budování přirozených lokálních center města, systematická 
práce na zkvalitnění občanského vybavení města 

P3_W.20 
Nízké využití tříděných odpadů (chybí podniky na recyklaci), absence sítě 
sběrných nádob jedlých olejů a tuků 

P3_S.21 
Sídelní atraktivita města pro imigraci, kontinuální nárůst obyvatel, kvalitní 
místo pro život s plnohodnotnou nabídkou zařízení občanského vybavení 
na území města včetně veřejných služeb 

P3_W.21 Plochy a stavby brownfields, zejména v centru města 

P3_S.22 
Nadstandardní otevírací doba MML, koncentrace občansko-správních 
agend na jednom místě 

P3_W.22 

Celkový vzhled a nedostatečná údržba veřejných prostranství, některé 
lokality v blízkosti centra města jsou v nevyhovujícím stavu (část mezi 
náměstím Dr. E. Beneše, autobusovým nádražím, okolí Babylonu a celý 
prostor v okolních lokalitách) 

P3_S.23 
Informovanost občanů probíhající různými kanály (existence systému 
informování občanů a komunikace s nimi) 

P3_W.23 
Absence funkčních lokálních center v některých částech města, nedostatek 
atraktivit ve veřejném prostoru z pohledu různých věkových skupin, 
mikroklima a tradice nepodporující masivní využívání veřejných prostranství 

P3_S.24 Kvalitní ICT infrastruktura MML P3_W.24 
Nedostatečné prostory pro rekreační sport, zázemí škol pro sport (např. in-
line, cyklistika, veřejná hřiště) 

  

P3_W.25 Živelnost a neregulovanost reklamy ve městě 

P3_W.26 
Nadprůměrné stáří bytového fondu a jeho zanedbanost, roztříštěnost 
vlastnických vztahů, rostoucí počet neobydlených bytů 

P3_W.27 
Omezený morfologicky členitý rozvojový prostor města neumožňující jeho 
extenzivní růst a s tím související suburbanizace (atraktivita prostředí, cena 
pozemků a dostupnost okolních sídel) 



Silné stránky   Slabé stránky   

P3_W.28 
Nedostatečně technicky připravené pozemky pro výstavbu, vysoké ceny 
bytů a pozemků, malý bytový fond města 

P3_W.29 
Vylidňování městského centra (výstavba domů v blízkém okolí, nikoliv 
v centru) 

P3_W.30 
Chybí regenerace vodních toků a jejich zapojení do veřejně přístupných 
prostranství 

P3_W.31 Neprostupnost objemných staveb (OC Fórum, OC Plaza, Hokejka) 

P3_W.32 Nedostatečná propagace a povědomí o osadních výborech 

P3_W.33 
Nedostatečný rozvoj systému řízení kvality ve veřejné správě (absence 
systému pro tzv. řízení vztahů se "zákazníky – občany") 

P3_W.34 Resortismus MML 

P3_W.35 Absence propojení agend ve veřejné správě (nevyužívání synergií) 

P3_W.36 Absence informačního systému majetku a majetkových operací 

P3_W.37 Nedostatečné kapacity MP zvláště pro dohled v okrajových částech města 

 

Příležitosti   Hrozby  

P3_O.1 
Možnost čerpání prostředků z EU na rozvoj dopravní a technické 
infrastruktury 

P3_T.1 
Absence strategického rozvoje v oblasti dopravy a nejasné priority státu 
v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury 

P3_O.2 
Trasování rychlého železničního spojení Praha – Wroclaw přes Liberec, 
připravovaná rekonstrukce vlakového nádraží a vybudování moderního 
dopravního terminálu (vlak, autobus) 

P3_T.2 Nedostatek finančních zdrojů na obnovu a další rozvoj infrastruktury 

P3_O.3 
Dokončení nového územního plánu, hierarchizace dopravní sítě, 
zpracování dopravních koncepcí 

P3_T.3 Neschválení územního plánu města 

P3_O.4 Vybudování vnitřního městského okruhu a páteřních komunikací P3_T.4 

Neuzavření dohody o revitalizaci železniční dráhy přes Polsko a otevření 
veřejné dopravy osob na Zhořelec (změna kvality spojení s Německem), 
zvýšení dopravního zatížení města, nárůst silniční dopravy (průmyslové 
zóny, ústup od železnice) 



Příležitosti   Hrozby  

P3_O.5 
Nové trendy v dopravě (alternativní systémy, sdílené systémy), udržitelná 
mobilita, lepší propojení více druhů dopravy (motivace obyvatel 
k přepravě hromadnou dopravou, zlepšení průchodnosti města pro pěší) 

P3_T.5 
Vysoká intenzita IAD vedoucí ke zhoršování dopravní obslužnosti a poklesu 
významu veřejné hromadné dopravy (zvýšení ceny MHD), vliv 
suburbanizace na kapacitu veřejné dopravy a dopravní infrastruktury 

P3_O.6 
Využití parkovacích stání na okraji města u obchodních center za účelem 
využití P+R  (využití parkovišť u obchodních center) 

P3_T.6 
Omezení provozu na páteřních komunikacích a s tím související odklon 
dopravy do centra města 

P3_O.7 
Tarifní integrace městské a regionální dopravy a modernizace 
odbavovacích systémů 

P3_T.7 
Zvýšené znečištění toků v důsledku nedostatečného rozvoje systému 
odvádění a čištění splaškových vod, ohrožení podzemních vod 
nevyhovujícími jímkami a septiky 

P3_O.8 Spolupráce se soukromými dopravci  P3_T.8 
Potenciální ohrožení vodárenských a kanalizačních systémů 
v záplavových územích 

P3_O.9 
Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku a pro denní dojíždění do práce na 
kole 

P3_T.9 
Stoupající cena plynu a elektřiny a související nárůst neekologického 
vytápění 

P3_O.10 
Odstranění vnitřních bariér ve městě (především silnice I/35 a těleso 
železničních tratí tvořící bariéru mezi částmi města)  

P3_T.10 
Snižování kvality a rentability systému centrálního zásobování teplem 
v důsledku odpojování značného množství odběratelů a špatně řešené 
revitalizace 

P3_O.11 Rozvoj informačních technologií v dopravě P3_T.11 Uzavření státních hranic (izolace města) 

P3_O.12 
Zohledňování zhodnocení pozemků na území města s ohledem na cílení 
daně z nemovitosti 

P3_T.12 Legislativní překážky a politické vlivy 

P3_O.13 

Využívání alternativních zdrojů energie včetně decentralizované výroby 
energie na stávajících i nových objektech, využívání odpadních vod, 
dobudování kanalizačního systému, využívání dešťové vody, zadržování 
povrchové vody v městské krajině 

P3_T.13 Růst cen nemovitostí a cen stavebních prací  

P3_O.14 Rekonstrukce, modernizace a optimalizace soustavy CZT P3_T.14 Vylidnění centra města 

P3_O.15 
Plošná regulace pevných paliv, náhrada plynem a dalšími ekologickými 
způsoby vytápění prostřednictvím směrování politiky ČR 

P3_T.15 Nekoordinovaný rozvoj veřejných služeb mezi různými institucemi 

P3_O.16 
Nahrazení vrchních vedení VN kabelovým vedením VN v zastavěném 
území 

P3_T.16 Blokování některých rozvojových ploch majetkoprávními vztahy  

P3_O.17 
Budování 5G sítě a rozvoj metropolitní sítě, rozvoj konektivity na území 
města 

P3_T.17 Tlak na rozšiřování nových zastavitelných ploch bez využití stávajících 

P3_O.18 
Zvýšení materiálového využití odpadu, kompostování bioodpadu a rozvoj 
systému nakládání s bioodpadem 

P3_T.18 
Klimatická změna a její dopady na životní prostředí (zvýšení výskytu 
extrémních jevů) 



Příležitosti   Hrozby  

P3_O.19 
Využití brownfieldů a dalších nevyužívaných prostor na území města, 
kultivace veřejného prostoru 

P3_T.19 Ideologické zneužívání problematiky ŽP (ekoalarmismus) 

P3_O.20 
Větší identifikace občanů s územím města a větší zainteresovanost 
obyvatel na rozvoji veřejného prostoru 

P3_T.20 Zhoršení ŽP v důsledku chybějící dopravní a technické infrastruktury 

P3_O.21 Propojení centra a vlakového nádraží P3_T.21 
Úbytek zeleně na úkor rozvoje města, narušení kvality městského prostředí 
neadekvátní výstavbou, úbytek zemědělské půdy, zvýšení podílu 
neobdělávaných ploch, šíření nepůvodních druhů rostlin 

P3_O.22 
Využití potenciálu stávajícího veřejného prostoru (okolí ZOO, přehrada, 
Vesec, Lužická Nisa, zpřístupnění stávajících i nově vytvořených nábřeží) 

P3_T.22 
Pomalé tempo komplexních pozemkových úprav a neschopnost promítnutí 
jejich výsledků do zemědělské praxe v důsledku např. dotací na m2 
obdělané půdy 

P3_O.23 Podpora výstavby nájemního bydlení P3_T.23 
Poškození ostatních částí příměstské krajiny v důsledku její nedostatečné 
údržby 

P3_O.24 

Spolupráce s TUL na tvorbě atraktivních forem hromadného bydlení jako 
alternativy bydlení v rodinných domech, podpora regenerace panelových 
sídlišť, využití rozvojových ploch pro bydlení, zejména v centrální části 
města (např. Textilana, Dolní centrum, Tatranská, Svojsíkova, 
Kunratická, Ostašov) 

P3_T.24 Lokální zhoršování kvality ovzduší ve městě v topné sezóně 

P3_O.25 
Elektronizace agend na úrovní státu, rozvoj portálu občana 
a podporovaných funkcionalit 

P3_T.25 
Nekoordinovaný rozvoj veřejného prostoru, neúspěšné oživení veřejných 
prostranství, snížení výdajů na údržbu veřejných prostranství včetně zeleně 

P3_O.26 
Větší zapojování občanů a zvýšení zájmu mladé generace o budoucnost 
města 

P3_T.26 Nepromítnutí výkonového financování výkonu přenesené působnosti 

P3_O.27 
Minimalizace vlivu samosprávy na státní správu, přenos některých 
centrálních úřadů z Prahy do Liberce 

P3_T.27 Negativní vývoj veřejných rozpočtů 

P3_O.28 Větší využití potenciálu přeshraniční spolupráce P3_T.28 
Snížení životní úrovně obyvatel (vazba na financování služeb a kupní sílu, 
tím i roli veřejné správy) 

P3_O.29 
Lepší koordinace aktivit s městem Jablonec nad Nisou včetně vzdělávání 
zaměstnanců úřadu, zlepšení komunikace města se spádovými obcemi v 
rámci ORP 

P3_T.29 
Nedostatečná reakce na vývoj (technologický, společenský, klimatický) 
a z toho plynoucí zaostávání regionu, nevhodné načasování pro 
investování, nedostatečné vizionářství, neefektivita veřejné správy 

P3_O.30 
Zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím zvyšování kvality 
a standardu veřejných služeb 

P3_T.30 Nárůst cen vstupů médií, materiálu, nakupovaných služeb 

P3_O.31 
Využití financování projektů pomocí principů spolupráce soukromého 
a veřejného sektoru, zefektivnění investice do stavebních úprav formou 
EPC 

P3_T.31 
Nekompetentnost pracovníků/nejasné vymezení kompetencí pracovníků 
ve veřejné správě, přetížení kvalitních pracovníků 



Příležitosti   Hrozby  

P3_O.32 Rozvoj technologií Smart City 

P3_O.33 Změna rozpočtového určení daní 

P3_O.34 Zvýšení udržitelnosti majetku oproti současnému stavu 

P3_O.35 
Vytvoření struktury strategického plánování investic a rozvoje, využití 
potenciálu projektového řízení 

P3_O.36 
Cílený rozvoj kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě a důraz na 
zvyšování jejich kvalifikace, včetně obsazování klíčových pozic odborníky 

 

SWOT pracovní skupiny P4 

Silné stránky   Slabé stránky   

P4_S.1 

Výjimečné instituce nadregionálního významu umocňující atraktivitu 
lokálního prostředí (např. Ještěd, ZOO, Botanická zahrada, IQLandia, 
IQPark, Dinopark, Aquapark Babylon, Skiareál Ještěd, Sport Park, 
Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo Liberec, Oblastní galerie, 
Severočeské muzeum, Krajská vědecká knihovna apod.)  

P4_W.1 
Motivace pracovních skupin a zástupců města a dalších zainteresovaných 
institucí k realizaci systémových opatření 

P4_S.2 

Sportovní tradice města založená na širokém sportovním zázemí, vysoká 
koncentrace profesionálního sportu a sportovních organizací, aktivní 
činnost spolků a dobrovolníků, existence sportovních a volnočasových 
studijních oborů na TUL 

P4_W.2 
Nevyhovující organizační a finanční uspořádání podpory jednotlivých 
činností a omezeně fungující koordinace marketingu a propagace, absence 
dlouhodobých grantů 

P4_S.3 
Atraktivní poloha města (Trojzemí, přírodní dispozice, Jizerské hory, 
Ještědsko-kozákovský hřbet, výhodné silniční spojení s Prahou, 
dostupnost sportovních areálů MHD) 

P4_W.3 
Nevyužitý potenciál prostoru městské památkové zóny s odkazem na 
historii i současnost 

P4_S.4 
Kulturní a volnočasová tradice města doplněná širokým zázemím, vysoká 
koncentrace profesionální kulturní scény v podobě městských divadel, 
bohatá historická architektura, městská památková zóna 

P4_W.4 
Nedostatečné využití, špatná kvalita nebo absence objektů nebo ploch 
určených pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, např. absence velkého 
kvalitního koncertního sálu, městského kina nebo haly míčových sportů 

P4_S.5 

Město jako přirozené centrum regionu nabízející kvalitní životní 
podmínky, široká nabídka a rozmanitost kulturních, volnočasových a 
sportovních akcí (např. Design days, Art week, Benátská noc, Majáles, 
Nature run, Jizerská 50, Léto na náměstí, apod.) 

P4_W.5 
Nedostatek koupacích ploch, cyklostezek, míst pro individuální a rekreační 
sport 

P4_S.6 Spolupráce s LK a Turistickým regionem Jizerské hory P4_W.6 
Nedostatečná doplňková infrastruktura primárních služeb cestovního 
ruchu, kultury a sportu (např. veřejné toalety, úschovna zavazadel apod.) 



Silné stránky   Slabé stránky   

P4_S.7 Existence fondu pro kulturu a cestovní ruch, fondu pro sport  P4_W.7 
Nedostatečná kvalita služeb cestovního ruchu (gastronomie, ubytování), 
nedostatečná jazyková vybavenost pracovníků v cestovním ruchu 

P4_S.8 Dobrovolnická činnost seniorů P4_W.8 
Nedostatečná spolupráce institucí napříč veřejným sektorem na národní 
úrovni 

P4_S.9 
Motivace pracovních skupin a zástupců města a dalších 
zainteresovaných institucí k realizaci systémových opatření P4_W.9 

Absence funkčního monitoringu cestovního ruchu (nepropojenost na 
funkční zdroje, nevyužité nebo chybějící IT nástroje) 

P4_W.10 
Nesprávné nebo nedostatečné vnímání potenciálu kultury a cestovního 
ruchu ze strany samosprávy a občanů 

P4_W.11 Klesající tendence v délce pobytu návštěvníků města  

P4_W.12 Nedostatečná sounáležitost a propojenost občanů s městem  

P4_W.13 
Nedostatek finančních prostředků na investice do infrastruktury a na 
financování nutných oprav, včetně budoucích reinvestic 

P4_W.14 
Dezolátní stav některých budov v centru Liberce a jeho okolí a nevyužité a 
nevzhledné plochy po demolicích staré zástavby především v centru města 
snižující reprezentativní vzhled města 

P4_W.15 
Malá otevřenost/přístupnost města pro nové sportoviště při územním 
plánování/ chybějící pasportizace sportovní infrastruktury a jejich 
rozvojových aktivit 

P4_W.16 
Špatné napojení na mezikrajskou železniční síť jako prostředku individuální 
a skupinové přepravy turistů a nedostatek parkovacích míst 

 

Příležitosti   Hrozby  

P4_O.1 
Aktivní využití celkové atraktivity prostředí (Trojzemí, přírodní dispozice, 
propagace atraktivity kulturních/sportovních a volnočasových zařízení) 

P4_T.1 
Nekoncepční přístup k projektům s dopadem na udržitelnost financování, 
nepřipravenost čerpat prostředky z EU 

P4_O.2 
Propagace bohaté historie a kulturního potenciálu města (např. snaha o 
zapsání Ještědu do seznamu UNESCO) 

P4_T.2 Možné střety s ochranou ŽP 

P4_O.3 
Aktivní spolupráce všech zúčastněných subjektů při propagaci města, 
zejména LK, Turistický region Jizerské hory, podnikatelská sféra, 
přeshraniční spolupráce 

P4_T.3 
Nedostatečná ochrana hodnotných urbanistických a architektonických 
souborů 

P4_O.4 
Nabídka komplexních produktů s cílem prodloužení doby pobytu 
návštěvníků 

P4_T.4 Nepřipravenost města na klimatické změny a výkyvy 



Příležitosti   Hrozby  

P4_O.5 
Čerpání finančních prostředků z fondů EU, dotační fondy SML, zaměření 
na grantový systém, zejména existenci víceletých grantů 

P4_T.5 Sezónní přetížení atraktivních středisek cestovního ruchu 

P4_O.6 Rozvoj kreativního průmyslu P4_T.6 Změny a výkyvy hospodářské situace, ekonomické a politické změny 

P4_O.7 
Aktivní implementace technické inovace, zejména využití nových 
možností IT nástrojů 

P4_T.7 Neschopnost využít atraktivitu Trojzemí 

P4_O.8 
Inovace městského informačního centra (vybudování interaktivního 
uživatelského prostředí) 

P4_T.8 
Nekoncepční řízení sportu, lobbismus a nedostatečná podpora sportu na 
národní úrovni 

P4_O.9 
Realizace investičních projektů (např. historické budovy, sportovní areály, 
kulturní a volnočasové objekty, tělocvičny) 

P4_T.9 Konkurence virtuálního světa v oblasti sportu 

P4_O.10 

Zlepšování volnočasové infrastruktury a využití potenciálu veřejného 
prostranství a stávajících sportovních a školních zařízení pro veřejnost 
(počet/propojenost/kvalita cyklostezek, podmínky pro další volnočasové 
aktivity, využití parků a zeleně) 

P4_T.10 Nekoordinovanost a neschopnost spolupráce v rámci samosprávy 

P4_O.11 

Rozvoj trendu zdravého a aktivního životního stylu a jeho propojení 
s přírodním, kulturním a sportovním potenciálem města (turistika, 
cykloturistika, odpočinkové a ozdravné pobyty, filmová, festivalová, 
kongresová, kulturní a gastro turistika) 

P4_O.12 
Podpora rozšíření kapacit a rozvoj kvality zařízení poskytující doplňkové 
služby pro rozvoj individuální rekreace 

P4_O.13 
Zavedení věrnostního systému pro místní obyvatele za účelem podpory 
využívání sportovišť, kulturních zařízení a volnočasových aktivit 

P4_O.14 
Zvýšení prestiže dobrovolníků v oblasti sportu a podpory trávení volného 
času, větší profesionalizace v této oblasti 

P4_O.15 
Investice do historických budov města, zlepšení jejich využitelnosti, akce 
SML i široké veřejnosti, spolupráce s LK 

P4_O.16 Kandidatura SML na Hlavní město evropské kultury 2028 

P4_O.17 
Průběžná aktualizace monitoringu indikátorů CR s cílem dlouhodobé 
udržitelnosti a tvorba produktů cestovního ruchu 

P4_O.18 
Oživení veřejného prostoru (např. umělecké instalace), město jako město 
pro občany 

 

 



Příloha 2: Akční plán 2021–2022 

 

Celkové 
předpokládané 
náklady do roku 

2030 (mil. Kč) 

Návaznost na 
strategický projekt 

Cíl 1.1 

Školství Rekonstrukce ZŠ Na výběžku 31 1 

Školství Rekonstrukce ZŠ Vrchlického 140 1 

Školství ZŠ Kaplického – učebna 1,9 1 

Školství ZŠ U školy – oprava fasád a střech objektu 20 1 

Školství MŠ Stromovka – modernizace 65 1 

Školství ZŠ Ostašov – Heřmánkova – energetické úspory a modernizace 41 1 

Školství ZŠ Dobiášova – úprava foyer a dispozic objektu 10 1 

Školství ZŠ Sokolovská – modernizace kuchyně 23,5 1 

Školství ZŠ U Školy – odvlhčení a bezbariérovost objektu 32 1 

Školství ZŠ Husova – modernizace kuchyně 27 1 

Školství ZŠ Dobiášova – úprava foyer a dispozic objektu 6,5 1 

Školství MŠ Delfínek – modernizace kuchyně 10 1 

Školství ZŠ Vrchlického – modernizace elektroinstalace   1 

Školství MŠ – odstranění radonu ve vybraných objektech 11 1 

Školství MŠ Kytička – dostavba spojovacího krčku 8 1 

Školství ZŠ Vrchlického – modernizace kuchyně 15 1 

Školství Rekonstrukce ZŠ U Soudu II. stupeň 76 1 

Školství Rekonstrukce a dostavba MŠ Pastelka 20 1 

Školství Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jabloňová (ITI) 77 1 

Školství Rekonstrukce MŠ Malínek 82 1 

Školství Rekonstrukce MŠ Motýlek 21 1 

  



Cíl 1.1, 3.5 

Školství ZŠ Švermova – energetické úspory 90 1 

Školství ZŠ Sokolovská – energetické úspory a modernizace 151 1 

Školství ZŠ Orlí – Energetické úspory 82,5 1 

Školství ZŠ Barvířská – energetické úspory + odborné učebny 130 1 

Školství ZŠ U Soudu – energetické úspory budovy I. stupně 28 1 

Školství Energetické úspory MŠ Klášterní 5,5 1 

Školství Energetické úspory MŠ Sedmikráska 9 1 

Cíl 1.1, 4.2 

Sport a volnočasové aktivity ZŠ Husova – výstavba tělocvičny  17   

Cíl 1.1, 4.3 

Sport a volnočasové aktivity LVT – volnočasový a vzdělávací pavilon (Větrník) 117,5   

Cíl 2.1 

Kultura Liebigův palác – centrum aktivního života 230   

Městské bydlení Modernizace výtahů – Seniorů 1208 1,2   

Cíl 2.1, 3.1 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu ul. Dr. M. Horákové 20 2 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu ul. Orlí 15 2 

Městské bydlení Výstavba bytových domů Na Žižkově 172 2 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu ul. Proboštská 10 2 

Městské bydlení Rekonstrukce bytového domu Dvorská 20,5 2 

Cíl 2.2 

Veřejné služby Výstavba Centra urgentní medicíny (CUM) – KNL 55   

Cíl 2.3 

Veřejné služby Živelné pohromy neznají hranic 10,2   

Cíl 2.3, 3.5 

Zeleň a životní prostředí Protipovodňová ochrana města Liberce – 1. etapa 150   

  



Cíl 3.2 

Veřejný prostor Liberecká náplavka 50 4 

Veřejný prostor Papírové náměstí – urbanistická soutěž, územní studie 2   

Veřejný prostor Tržní náměstí – rekonstrukce 49,2 9 

Veřejný prostor Úprava předprostoru před nádražím Liberec – Nový vlakový terminál 38 8 

Zeleň a životní prostředí Údržba stavebních prvků veřejné zeleně – zdi, schody… 2,3   

Veřejný prostor LVT – úprava veřejného prostoru 39   

Cíl 3.2, 3.5 

Zeleň a životní prostředí Revitalizace veřejně přístupné zeleně v ul. Jeřmanická 7   

Zeleň a životní prostředí Parky udržování – cesty, arboristika, vybavení 9,5   

Zeleň a životní prostředí Lesopark Fibichova (včetně nové vodní plochy) 11   

Zeleň a životní prostředí Revitalizace lesoparku Hlávkova, vč. drobných vodních nádrží 20   

Zeleň a životní prostředí Obnovy alejí – liberecké ulice 4,5   

Veřejný prostor Regenerace sídliště Vesec 11   

Veřejný prostor Revitalizace okolí kostela sv. Kříže 1   

Veřejný prostor Revitalizace sídliště Gagarinova – příprava 12   

Zeleň a životní prostředí Nízkonákladové květnaté louky 0,6   

Zeleň a životní prostředí Opatření proti suchu – výsadby v centru 8,3   

Cíl 3.2, 4.2, 4.3 

Sport a volnočasové aktivity Vesecký rybník – revitalizace 8   

Sport a volnočasové aktivity Harcovská přehrada – cesta, osvětlení, pláže, mola 46 3 

Cíl 3.3 

Silnice, mosty, tramvajové tratě Nová Pastýřská 46,5 9 

Chodníky Zřizování chodníků IPRÚ – zvýšení bezpečnosti dopravy (IPRÚ, ITI) 145   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Oprava mostu Hanychovská 8,6   

Silnice, mosty, tramvajové tratě TT Rochlice – příprava 10 7 

Parkování Parkoviště Pastýřská P+R, včetně opěrné stěny a inženýrské sítě 30 6 

Chodníky Chodník a křižovatka Letná (IPRÚ) 19   

Chodníky Podchod pod železniční tratí ul. Doubská / ul. 28. října 0,8   



Cíl 3.3 

Silnice, mosty, tramvajové tratě Účelová komunikace k lomu Ligranit 5,5   

Veřejný prostor Opravy autobusových zastávek 20   

Chodníky Souvislá údržba chodníků TSML 80   

Chodníky Ostašovská chodník (IPRÚ) 6   

Chodníky Přechody u terminálu MHD – ul. Blažkova, Lipová (IPRÚ) 5,6   

Chodníky Chodník Viadukt (IPRÚ) 5,5   

Chodníky Chodník a parkovací stání Hlávkova 4,3 6 

Chodníky Ostašov chodník od ZŠ 10   

Chodníky Chodník a autobusová zastávka Ruprechtická 1,5   

Parkování Rozšiřování parkovacích stání 30 6 

Silnice, mosty, tramvajové tratě Povrchy komunikací – běžná údržba – např. výtluky (p.o. TSML) 465   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Dokončení rekonstrukce Vítězná 20   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Povrchy komunikací – souvislá údržba – celoplošné 220   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Rekonstrukce opěrné zdi Ondříčkova 8,5   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Příspěvek DPMLJ na opravu TT 10   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Celoplošná oprava ul. Strakonická 10   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Křižovatka Žitavská x Švermova 3,3   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Opatření související s dostavbou KNL (Sokolská – Jablonecká) 30   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Oprava mostu Strakonická 2,8   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Oprava mostu – Ke Hluboké 12,5   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Mosty – Londýnská, Hanychovská, Tovární, 1. Máje… 122,4   

Veřejné služby Zázemí pro autobusové nádraží Uran, včetně likvidace buněk 4 10 

Parkování Regenerace sídliště Ruprechtice – Třešňová, Rychtářská 41 6 

Cíl 3.3, 3.4 

Silnice, mosty, tramvajové tratě Sdružené opravy s vlastníky technické infrastruktury 300   

Silnice, mosty, tramvajové tratě Volgogradská – kanalizační přípojky + povrchy 13   

  



Cíl 3.3, 4.3 

Sport a volnočasové aktivity Cyklostezka Machnín 0,9   

Sport a volnočasové aktivity Cyklotrasa Hodkovice – Liberec 49,9   

Cíl 3.4 

Technická infrastruktura Veřejné osvětlení (zřizování), vozidla, plošiny a technika 12,5   

Technická infrastruktura Zřízení dvou vrtů Kateřinky 2,5   

Technická infrastruktura Vodojem Horská 65   

Technická infrastruktura Modernizace VO Puškinova, Oldřichova 5   

Technická infrastruktura Oprava opěrných zdí a dešťových kanalizací 12   

Technická infrastruktura Podzemní kontejnery v centru města 8,3   

Zeleň a životní prostředí Sběrný dvůr a Reuse bazar 39,5   

Cíl 3.4, 3.5 

Technická infrastruktura Domácí čističky odpadních vod 1,6   

Technická infrastruktura Kanalizace Lukášov (zlepšení čistoty Harcovského p.) 31,5   

Technická infrastruktura Oprava havarijní části Jizerského potoka 12   

Technická infrastruktura Kontejnerová stání 3,8   

Cíl 3.6 

Veřejné služby Rekonstrukce pláště budovy Uran 84 10 

Cíl 4.1 

Veřejný prostor Plastiky, památníky – obnova stávajících, havarijní stavy 2,3   

Kultura DFXŠ a Naivní divadlo – opravy plynoucí z havárií 13,5   

Cíl 4.1, 4.3, 4.4 

Sport a volnočasové aktivity Rekreační a sportovní areál Vesec (RASAV) – průběžná obnova 5   

Kultura LVT – Historie průmyslu v zážitcích 5   

Kultura LVT architektonická soutěž na objekty 2   

Kultura LVT – technikův pavilon (Technické muzeum a Bovera) 30   

Kultura LVT – výstavní pavilon (Technické muzeum a Bovera) 190,3   

Kultura ZOO investiční příspěvek na rozvoj 175   

  



Cíl 4.2 

Sport a volnočasové aktivity Rekonstrukce městského plaveckého bazénu 700 11 

Cíl 4.2, 4.3 

Sport a volnočasové aktivity Dětská hřiště – plošná obnova (výměny herních prvků,…) 11,2   

      

Participativní rozpočet 

Cíl 3.2 Alokovaná částka (Kč)   

Odpočinkové molo na ulici 5. května 149 000   

Cíl 3.2, 3.5 

Kultivace zeleně před prodejnou Káva, čaj na Šaldově náměstí 30 000   

Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova 150 000   

Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka 121 000   

Broumovské náměstí 1 000 000   

Revitalizace parku na náměstí Českých bratří 1 000 000   

Cíl 3.2, 4.3 

Oprava vyhlídky Jezdec 150 000   

Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově 150 000   

Cíl 3.3, 4.3 

Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně – kaluže a bahno pryč! 950 000   

Cíl 4.1 

Pocta rodáku Františkovi Peterkovi 140 000   

Cíl 4.2, 4.3 

Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí 890 000   

Cíl 4.3 

Terénní úprava v areálu liberecké střelnice 75 000   
 


