
Č. Silné stránky  Č. 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
Nekoncepční řízení a nedostatečná spolupráce při plánování a koordinaci aktivit

v oblasti volného času, sportu a cestovního ruchu

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

Technické univerzitě v Liberci

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 Libereckým krajem a Turistickým regionem Jizerské hory P4_W.6
Nedostatečná doplňková infrastruktura primárních služeb cestovního ruchu, kultury a

sportu (např. veřejné toalety, úschovna zavazadel apod.)

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

Č. Příležitosti  Č. 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 životního prostředí

P4_O.3

Aktivní spolupráce všech zúčastněných subjektů při propagaci města, zejména

Liberecký kraj, 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

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 Libereckým krajem

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


