
Zápis z jednání pracovní skupiny  

P4 Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch  

ze dne 26. 2. 2020 

Přítomni: 28 členů pracovní skupiny, zástupci SML – Mgr. Michaela Bartáková, 

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Mgr. Monika Kumstová, Ing. Stanislava Mimrová, Ing. Barbara Vítková, 

Mgr. Bc. Markéta Žáčková, Ing. Barbora Hodačová, Bc. Helena Jurašková. 

Program jednání: 

1. Prezentace Barbary Vítkové – stav zpracování Strategie rozvoje SML 2021+ 

2. Představení přítomných 

3. Prezentace Michaely Bartákové – seznámení s průběhem jednání 

4. Skupinová tvorba SWOT analýz 

5. Prezentace SWOT analýz zástupci skupin a následná diskuze 

6. Představení SWOT analýzy vytvořené analytickým týmem 

4. Skupinová tvorba SWOT analýz 

Za účelem vytvoření SWOT analýzy byli členové pracovních skupin rozděleni do tří tematických 

skupin: kultura, sport a cestovní ruch. Volnočasové aktivity byly řešeny ve všech skupinách. Účastníci 

nenavrhovali silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby, ale pouze pozitiva a negativa. Jejich umístění ve 

SWOT analýze bude posléze řešit analytik. Členové jednotlivých skupin získali také možnost doplnit 

návrhy k ostatním tématům. 

5. Prezentace SWOT analýz zástupci skupin a následná diskuze 

Kultura 

 M. Bartáková upozornila, že stav dopravní infrastruktury, který byl uveden jako negativum, 

bude řešen na společném jednání k analytické části 22. 4. 2020. 

Cestovní ruch 

 Blízkost Prahy lze vnímat z různých pohledů – jako příležitost nebo hrozbu. 

 Padl dotaz, zda někdo sleduje pohyb Nizozemců, kteří se zejména v Jizerských horách rozšiřují. 

M. Žáčková v návaznosti na to uvedla, že chybí marketingová strategie zaměřená na zahraniční 

turisty. 

Sport 

 V rámci diskuze bylo upřesněno, že výstavba náplavky je již plánovaná u budovy krajského 

úřadu. 

 

6. Představení SWOT analýzy vytvořené analytickým týmem 

 M. Bartáková představila SWOT analýzu zpracovanou analytickým týmem. Jedná se pouze 

o prvotní analýzu, která dozná změn a do níž budou zakomponovány návrhy vzešlé z tohoto 

jednání. Náměty budou taktéž zveřejněny na webových stránkách města. 

 B. Vítková upozornila na sekci Budoucnost Liberce, která je umístěná na webových stránkách. 

Do této sekce jsou ukládány i záležitosti týkající se připravované strategie (viz 

www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-

mesta-liberec-2021). Dále informovala i o probíhajícím dotazníkovém šetření, které probíhá 

v elektronické i tištěné formě do 10. 3. 2020 a požádala přítomné o distribuci dotazníků. 

Příští termín jednání: 25. 3. 2020 

Zpracovala: Mgr. Monika Kumstová  
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