
P4   Kultura, sport, volnočasové aktivity 
a cestovní ruch

Statutární město Liberec



SR SML 2021+ je střednědobý strategický 
dokument, který na základě znalosti 
území, společenských podmínek a trendů 
vývoje na úrovni EU a ČR a LK definuje 
základní strategické cíle rozvoje území 
města Liberec, určuje opatření a aktivity 
pro dosažení definovaných cílů.



SR SML 2021+ je základním strategickým 
dokumentem, o který se samospráva SML opírá při 
rozhodování investičních i neinvestičních 
projektových záměrů jak z iniciace samotného SML, 
ale i jeho příspěvkových organizací. Zároveň je tento 
koncepční dokument města určujícím pro naplňování 
fondů a vyhlašování městských programů podpory 
dílčích aktivit.  







Zapojení externích veřejných pracovních 
skupin do procesu tvorby strategického 
dokumentu města: 

Zástupci z řad široké laické i odborné 
veřejnosti jsou zapojeny jak ve fázi 
analytické, návrhové, ale i implementační.



Participativní tvorba strategického dokumentu 
Statutárního města Liberec bude probíhat v rámci 
4 širších pracovních skupin řešících tyto 4 priority 
pro rozvoj území města Liberec: 

P1 VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

P2 SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST

P3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA, 

P4 KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH





Místo setkávání veřejných pracovních skupin: 
zastupitelský sál historické radnice v Liberci 
Společná setkání všech veřejných pracovních skupin v 
termínech 22. 04. 2020 a 09. 12. 2020: Kavárna Pošta 

Čas: 15:00–17:30 hod

Veřejné projednání strategického dokumentu: 21. 04. 
2021



Aktuálně je ke dni 26. 02. 2020 do veřejných 
pracovních skupin registrováno pro spolupráci 
na tvorbě strategického dokumentu celkem 
155 osob.

P1:  33 osob
P2: 43 osob
P3: 38 osob
P4: 58 osob



- Analyzována vstupní dokumentace
- Realizována část řízených rozhovorů
- Zpracována základní SWOT analýza –

bude nutné revidovat na základě dalších vstupů
- Vyhodnocení plnění předchozí strategie
- Doplnění rozhovorů
- Dokončení analytické části – textová část
- Realizace dotazníkového šetření
- Doplnění výstupů v analytické části
- Doplnění analýzy dokumentace



Výsledky VEŘEJNÉHO FÓRA 2019

- Parkování
- Revitalizace Papírového náměstí
- Vyřešit situaci s chybějícími vodními plochami ke koupání
- Cyklostezky – kolo jako alternativa k automobilu
- Kvalitní centrální prostor v každé čtvrti, vybavenost sídlišť
- Obnova a využití brownfields
- Revitalizace sportovišť, zpřístupnění veřejnosti
- Oprava Kina Varšava
- Řešení nedostatku míst v domovech pro seniory
- Kontejnery na bioodpad na sídlištích
- Zvýšit nabídku dílenského vzdělávání



Silné stránky Slabé stránky

 Rozmanitost kulturních míst (ZOO, Botnická zahrada, Ještěd, Kabinová lanovka, Radnice, Iqlandia, Iqpark,
Dinopark, Ekopark, Aquapark Babylon,Horolezecká aréna,Motokáry, Technickémuzeum, Automuzeum)

 Trojzemí – ČR-Německo-Polsko

 Bohatá historická architektura,městská památková zóna

 Dopravní dostupnost s Prahou

 Široké sportovní zázemí

 Atraktivita prostředí – Jizerské hory

 Absence koncepčního řízení, dílčích strategií, akčních plánů, finančního plánování, organizačního uspořádání

 Nedostatečnost venkovních koupacích ploch

 Poměrně velký počet akcí bez koncepčního řízení SML

 Absence funkčníhomonitoringu cestovního ruchu – nepropojenost na zdroje, nevyužité IT nástroje

 Nedostatečnost cyklostezek – malý počet, nepropojenost

 Nedostatečnost parkovacích míst

 Krátkých časový horizont ve fluktuaci návštěvníků města (2-3 dny)

 Nedostatečná sounáležitost a nepropojenost občanů směstem

Příležitosti Hrozby

• Trojzemí – ČR-Německo-Polsko

 Atraktivita prostředí – přírodní i historický význam

 Bohatá historieměsta – památky, osobnosti – investice – kulturní památky

 Propagace – spolupráce s LK, poskytovali služeb, přeshraniční spolupráce

 Využití IT nástrojů

 InovaceMIC – interaktivnost

 Zvyšování počtu cyklostezek – vylepšení jejich infrastruktury

 Monitoring indikátorů – CR, udržitelnost

 Rozšíření doby pobytu návštěvníků

 Turistika, cykloturistika, odpočinek, ozdravné pobyty – zdravý životní styl

 Investice do historických budovměsta, zlepšení jejich využitelnosti, akce SML i široké veřejnosti, spolupráce s LK

 Čerpání prostředků z fondů EU

 Klimatické podmínky – propagace atraktivity sportovních zařízení

 Nekoncepční přístup k projektům – dopad na realizaci, finance

 Možné střety s ochranou životního prostředí

 Nedostatečná ochrana hodnotných urbanistických a architektonických souborů

 Klimatické podmínky – nepřipravenost města – koupací plochy

 Sezónní přetížení atraktivních středisek CR – zimní sezóna

 Zhoršení hospodářské situace – růst cen × pokles finančních prostředků

 Nepřipravenost čerpat finanční prostředky z EU

 Poptávka po krátkodobých pobytech návštěvníků



Děkujeme za pozornost.

Koordinace tvorby strategie rozvoje: Ing. Barbara Vítková
M: +420 724 326 684

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Kumstová
M: +420 731 681 408
T: +420 485 243 503
E: kumstova.monika@magistrat.liberec.cz 
www.liberec.cz
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/budoucnost-liberce/


