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ÚVOD, METODIKA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA FRÝDLANT 
 
Postup zpracování (přehled realizačních kroků): 
 
Postup vychází ze závěrů Upřesnění metodiky zpracování a projednání Strategického plánu 
města Frýdlant (SPMF). Metodika a postup prací byl projednán s vedením města a 
v pracovní komisi ustavené pro účel zpracování SPMF. 
 
Přehled realizačních kroků: 
 
krok 1 – upřesnění a schválení metodiky zpracování analytické i návrhové části 
Strategického plánu města (dále SPM) 
krok 2 – zpracování analytické části SPM 
 2a – zjednodušená socioekonomická analýza 
 2b – zjednodušená finanční analýza 
 2c – SWOT analýza 
krok 3 – projednání závěrů analytické části SPM  
krok 4 – zpracování návrhové části SPM 
 4a – vize města „Frýdlant 2020“ 
 4b – dílčí strategické cíle rozvoje města (2020) 
 4c – programové úkoly (2009-2013) 
 4d – návrh aktivit pro střednědobý časový horizont (2009-2013) 
 4e – stanovení důležitosti aktivit 
 4f – karty aktivit a zásobník aktivit (2009-2013) 
krok 5 – projednání návrhové části SPM 
krok 6 - úpravy a zapracování připomínek z projednání, zpracování kompletní verze SPM 
krok 7 – závěrečné projednání a schválení SPM 
krok 8 – návrh postupu pro nejbližší období (příprava pro zjednodušený „akční plán“ pro rok 
2009) 
 
Složení Pracovní komise pro přípravu Strategického plánu města Frýdlant: 
Ing. Ramzer Dan 
Milan Kysela 
Marek Rosčuk 
Jan Mráz 
a kolektiv zaměstnanců 
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A. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 
 
Metodika: 
 
Socioekonomická analýza je základním analytickým podkladem pro identifikaci hlavních 
problémových oblastí a formulaci strategických cílů rozvoje města pro další období. 
 
První fází zpracování socioekonomické analýzy byl sběr a zpracování dat. Data byla čerpána 
ze zdrojů ČSÚ, z veřejně dostupných databází, z vlastních podkladů (JL-plán a  NARM) a 
z podkladů, které jsou k dispozici na MěÚ Frýdlant. Ve spolupráci s objednatelem byly 
zajištěny další podklady, konkrétně: 

 dosud zpracované koncepce,  

 územní plán – textová i grafická část, 

 dílčí vize vedení města, rozpočtový a investiční výhled, 

 plánované rozvojové aktivity mikroregionu, 

 další materiály, týkající se rozvoje města.  
 
Získaná data byla dále ověřována a doplňována místním šetřením a konzultacemi s 
příslušnými pracovníku MÚ a dalšími osobami. 
 
Shromážděné podklady a informace byly vyhodnoceny a roztříděny dle definovaných 
problémových okruhů – Ekonomika, Lidské zdroje, Infrastruktura, Životní prostředí, Cestovní 
ruch. V těchto problémových okruzích byla provedena socioekonomická analýza (s využitím 
standardních statisticko - analytických nástrojů). Výstupem jsou dílčí SWOT analýzy 
jednotlivých problémových okruhů, resp. dílčí analytické závěry. Celkovým výstupem 
socioekonomické analýzy jsou souhrnné analytické závěry, transformovatelné do návrhové 
části Programu.  
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A.1 EKONOMIKA MĚSTA  A  CESTOVNÍ RUCH 
 

A.1.1 Ekonomika města 

Podle Registru ekonomických subjektů bylo ve Frýdlantu k 31. 8. 2011 celkem 1622 
ekonomických subjektů, z toho 319 právnických osob a 1303 fyzických osob, které mají své 
sídlo na území města. Z Registru ekonomických subjektů bohužel nelze vysledovat subjekty 
či provozovny, které mají v obci pobočku, ale nemají zde své sídlo.  
 
Z časové řady je zřejmé, že stav ekonomických subjektů se k 31.8.2011 oproti roku 2008 
příliš nezměnil. Došlo k úbytku fyzických osob o 29, naopak u právnických osob došlo 
k nárůstu o 48. 
 
Podle právní formy naprosto převažují fyzické osoby (80%). Pouze 11 z nich přitom 
zaměstnává více než 6 zaměstnanců. 
 
 
U právnických osob převažují podle právní formy společnosti s ručením omezeným 
(35 % z právnických osob), dále jsou více zastoupeny zahraniční osoby (31 %), organizační 
jednotky sdružení (20%) nebo společenství vlastníků jednotek (9 %). Podíl dalších právních 
forem nepřevyšuje 5 %, objevují se zde např. veřejné obchodní společnosti, akciové 
společnosti, příspěvkové organizace a další. 
 
 
Devět ekonomických subjektů zaměstnává 10 – 19 osob, v 11 subjektech pracuje 6 – 9 
zaměstnanců a 33 ekonomických subjektů zaměstnává 1 – 5 pracovníků. U 194 právnických 
osob není počet zaměstnanců uveden. 11 fyzických osob zaměstnává 6 a více 
zaměstnanců. 
 
V rozdělení podniků podle odvětví národního hospodářství (data ČSÚ) zaujímají nejmenší 
podíl ekonomické subjekty v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, a to 4,2 %. Druhé 
místo zaujímá sekundární sektor, resp. průmysl a stavebnictví – celkem 31,5 %. Největší 
podíl pak mají služby – v úhrnu 63,0 %. Z nich se na prvním místě umístily subjekty působící 
v oblasti obchodu, prodeje a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 
(38,7 % ekonomických subjektů), dále ostatní obchodní služby (12,6 %) a za nimi ostatní 
veřejné, sociální a osobní služby (8,3 %). Podíl ostatních nepřesahuje 3 %. 
 
Struktura hospodářství je v porovnání s Libereckým krajem téměř shodná a liší se o necelá 
procenta. Krajská hodnota podílu subjektů podnikajících v primárním sektoru je 5,4 %, podíl 
sekundárního sektoru je 30,1 % a podíl služeb je 64,5 %. 
Srovnání právních forem: převažují rovněž fyzické osoby (krajská hodnota je rovněž 83 %). 
Druhý největší podíl zaujímají celkově obchodní společnosti (8,3 %, podíl z právnických osob 
je 49,9 %). Z dalších forem jsou ještě významné zahraniční osoby a sdružení (z právnických 
osob pak podíl 17,6 % a 13,1 %). Ostatní formy se pohybují pod hranicí 2 % - stejně jako ve 
Frýdlantu např. příspěvkové organizace a další. 
 
 
 
Závěr:  
Frýdlant se od celkových krajských hodnot odlišuje jen málo. 
Vážná situace je však na trhu práce u větších zaměstnavatelů. V důsledku zrušení některých 
velkých firem (mezi hl. SLEZAN FM), dochází k velkému narušení stabilizátorů na trhu práce. 
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A.1.2 Pracovní příležitosti, nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti se ve Frýdlantu od roku 2001 pohybuje okolo 12 % (± 2 %). Mezi lety 
2001 a 2003 došlo k nárůstu z 10,6 % na 13,6 %, mezi lety 2004 a 2007 zaznamenala míra 
nezaměstnanosti pokles, a to na úroveň v r.2007 v porovnávaných letech – na 10,1 %. 
Vývoj míry nezaměstnanosti se v následujících letech díky celosvětové krizi zvyšoval. 
V roce 2008 – před krizí – byla nezaměstnanost nejmenší – 9,95 %. Od roku 2009 dochází 
k nárůstu na 15,62 % -2009, 14,54 % – 2010. 
V současné době k 31.8.2011 je míra nezaměstnanosti 12%. 
 
K 31. 8. 2011 vykazuje evidence kontaktních pracovišť (KoP) v okrese Liberec celkem 8 882 
uchazečů o zaměstnání, 4 609 žen a 4 273 mužů. V porovnání s koncem července se 
celkový počet uchazečů snížil o 60. Před rokem bylo v okrese Liberec o 596 
nezaměstnaných více, k 31. 8. 2010 jich bylo v evidenci 9 478 (4 832 žen a 4 646 mužů). 
 
 
V porovnání s hodnotami okresu Liberec je míra nezaměstnanosti Frýdlantu vyšší, zhruba 
v průměru o 1,5 procentního bodu, přičemž obě sledují stejný trend. V posledních letech se 
rozdíl zvyšuje o 3-4 procentní body. Vývoj ukazuje následující graf:  
 

 
 
Pozn.: od roku 2005 je nezaměstnanost měřena ČSÚ novou metodou. 
 
 
K 31. 8. 2011 bylo v evidenci Úřadu práce libereckého okresu evidováno celkem 8642 osob  
(9,1 % MN), z toho 1414 z Frýdlantska (14,1% MN) a z toho 487 přímo z Frýdlantu (12 % 
MN). 
 
Dle statistických údajů (dostupných bohužel pouze za okresy a ORP) je nejvíce 
nezaměstnaných ve věkové kategorii 20 - 24 let, 55 – 59 let a 50 – 54 let, další nejčetnější 
kategorie je 35 – 39 let. Zejména podíl prvních dvou kategorií je nepříznivý, jedná se o 
skupiny obyvatel blížící se jednak důchodovému věku a jednak se hůře přizpůsobující 
současným podmínkám trhu práce (rekvalifikace). Viz následující graf. 
 
 
Pro porovnání postila v r.2010 nezaměstnanost všechny věkové skupiny obyvatelstva. Míra 
nezaměstnanosti byla v roce 2010 vysoká hlavně ve věku do dvaceti pěti let, ale v tomto 
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případě je podstatně ovlivněna vysokým počtem ekonomicky neaktivních, převážně studentů 
a učňů. Míra se lehce zvýšila téměř ve všech skupinách středního a vyššího produktivního 
věku s výjimkou skupiny 60–64letých, kde se meziročně téměř nezměnila. Ztíženou situaci 
na trhu práce tak měly osoby 25–29leté, zejména absolventi a osoby ve věku 50–54 let a 
55–59 let. V těchto skupinách dosahovala míra nezaměstnanosti nejvyšších hodnot (pokud 
nebereme ze zmíněných důvodů v úvahu skupinu 15–24letých) a zaznamenala také nejvyšší 
nárůst proti roku 2009 (o více než 1 p.b.). V Libereckém kraji byla míra nezaměstnanosti 
nejvyšší (pokud obdobně nebereme v úvahu skupinu 15–24letých) ve skupině 50–54letých 
osob. S vysokou mírou nezaměstnanosti se potýkaly také věkové skupiny 25–29letých, 30–
34letých. 
 
 

 
 
 
Pokud jde o vzdělanostní strukturu uchazečů o zaměstnání, tak nejvíce je zastoupena 
kategorie střední odborné vzdělání s výučním listem a základní vzdělání. S větším odstupem 
za nimi je kategorie úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Ani tato struktura není pro 
uchazeče o zaměstnání příznivá, jedná se o málo kvalifikovanou pracovní sílu. Viz 
následující graf. 
 
V roce 2010 v Libereckém kraji podíl osob s vysokoškolským vzděláním mírně vzrostl na 
10,3 % osob. Podíl osob se základním vzděláním se zvýšil na 32,4 %. Podíl osob s 
dosaženým středním vzděláním bez maturity se ve sledovaném období vůbec nezměnil a 
činil 40,2 % v roce 2010. 
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Strukturu uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti ukazuje následující graf. Na 
Frýdlantsku je o trochu méně příznivá než celkově za liberecký okres – vykazuje vyšší podíl 
nezaměstnaných déle než rok a naopak nižší podíl krátkodobě nezaměstnaných – 3-6 
měsíců a 9-12 měsíců. U osob dlouhodobě nezaměstnaných se zvyšuje riziko 
nezaměstnatelnosti – přestávají být atraktivní pro zaměstnavatele, klesají jejich schopnosti a 
často i postupem času ztrácí sami chuť do práce. 
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Dílčí SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

pozitivní působení větších zaměstnavatelů 
jako stabilizátorů na trhu práce 
stejná ekonomická struktura ve srovnání 
s Libereckým krajem 

vyšší míra nezaměstnanosti než je okresní 
a 
krajský průměr 
nejvyšší podíl nezaměstnaných tvoří 
v okrese rizikové skupiny – z hlediska 
věkové kategorie nad 50 let (50-59) a osoby 
přes 30 let (30-34 let) a z hlediska 
vzdělanosti (přes 35% osoby se základním 
vzděláním) 
vysoké procento vyjížďky za prací 
nepříznivé složení uchazečů o zaměstnání 
podle délky nezaměstnanosti 
 

rozvoj služeb, zejména služeb s vyšší 
přidanou hodnotou 
důraz na vzdělání a rozvoj kvalifikace 
uchazečů o zaměstnání (vzdělávací kurzy, 
rekvalifikační kurzy apod.) 
Volné výrobní prostory po zrušených 
zaměstnavatelů 
 

riziko dlouhodobé nezaměstnatelnosti 
věkové skupiny nad 50 let 
riziko nezaměstnatelnosti osob se základním 
vzděláním 
ukončení činnosti významných 
zaměstnavatelů ve městě 
celkový nárůst podílu nezaměstnatelných 
osob 
 

Příležitosti Hrozby 
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A.1.3 Atraktivity cestovního ruchu 

Město Frýdlant se rozkládá na obou březích řeky Smědé a tvoří přirozené centrum celého 
Frýdlantského výběžku.  
Počátky historie Města Frýdlant lze hledat až v 6. Století našeho letopočtu. Vznik města se 
datuje kolem roku 1200, 1. písemná zmínka o Frýdlantu je z roku 1278. Město je 
poznamenáno řadou zhoubných požárů a taženími husitů a Napoleonskými vojsky. To velmi 
významně poznamenalo množství dochovaných kulturních památek. Z dochovaných či 
nových (současných) lze mezi ty nejvýznamnější zařadit především: 

 chrám Nalezení sv. Kříže - dokončen roku 1531 

 kostel sv. Máří Magdaleny - nejstarší kostel ve Frýdlantu, poprvé doložen roku 1381  

 Hrad a zámek Frýdlant - rozsáhlý areál původně gotického hradu a renesančního 
zámku, nejstarší zpřístupněná expozice ve střední Evropě, jeho historie spadá do 13. 
Století 

 neorenesanční radnice - postavená v letech 1893-1896 – dominanta města 

 Frýdlantská rozhledna – patnáctimetrová věž otevřena v roce 1907 

 Kostel Krista Spasitele – postaven v letech 1902 – 1903 

 Betlém 

 Špitálek (nově zrekonstruovaný objekt – muzeum, výstavní síň) - dříve „Kaplička“ 
 
Na základě dostupných dat a informací lze konstatovat, že Frýdlantsko je pro potenciální 
turisty zajímavým výletním cílem jak z hlediska historických a kulturních památek, tak i svými 
přírodními krásami. Jejich existencí je dán předpoklad pro další rozvoj cestovního ruchu, pro 
tvorbu kvalitní nabídky pro návštěvníky regionu. Pro oblast Frýdlantska je charakteristické 
celoroční turistické využití s převahou letní sezóny. Frýdlantsko je jednou z nejmenších 
turistických oblastí nejen v rámci turistického regionu Český sever, nýbrž i mezi ostatními 
turistickými oblastmi České republiky. Přínosem pro město je spojení se zahraničím - silnice 
I/13. Turistický ruch zcela jistě podporuje i řada hraničních přechodů do Polska. Na území 
správního obvodu Frýdlant jich bylo v roce 2006 v provozu celkem 11, z toho 6 přechodů 
sloužilo pěším a cykloturistům, 4 silniční a 1 železniční dopravě. Existuje rovněž dalších 5 
návrhů na otevření hraničních přechodů, a to 4 turistické a jeden říční na řece Smědá.  

Pro realizaci pěší turistiky má Frýdlanstko také dobré předpoklady. Je protkáno značenými 
turistickými cestami a cyklostezkami, které překračují i přes hranice a pokračují na území 
Polska. Vyhlídkový okruh Sluneční cesty, navazuje na mezinárodní Interkontinentální 
sluneční cestu (Sun Trail Intercontinental). Procházky minulostí Frýdlantu – provádění po 
centru města Frýdlant. 

Frýdlantsko je napojeno na dvě mezinárodní cyklistické trasy. První z nich je trasa č. 3016 
„Pohodová“: Ostritz – Smědava, která správní obvod Frýdlantu protíná v trase Andělka – 
Frýdlant – Hejnice – Smědava – dále do Harrachova. Druhou je pak trasa č. 3059, č. 3016, 
č. 3006, 3027 „Krakonošova“: Karpatz – Zittau, která správním obvodem prochází v trase 
Kunratice – Frýdlant – Raspenava – Srbská. Pro příznivce cykloturistiky je každoročně 
připraven cyklobus Frýdlant - Hejnice - Bílý Potok - Smědava. V současné době je nově 
otevřena další 60 km dlouhá cyklotrasa Frýdlant – Lwówek Ślaski v Polsku přes 
Jindřichovice pod Smrkem. 

Frýdlant nabízí řadu netradičních kulturních akcí, jakou je například i v celorepublikovém 
měřítku vyhlášená Frýdlantská jazzová dílna či neopakovatelné Valdštejnské 
slavnosti. Poprvé se konaly v roce 1910, jako slavnosti Frýdlantské. Již tehdy se jednalo o 
akci přesahující hranice okresu. V roce 2001 na ně dorazilo 18 000 návštěvníků. Poslední 
ročníky 2007,2009,2011 přesáhla návštěvnost 20 tis. návštěvníků.  
Z kapacitních důvodů nemají organizátoři akce zájem na dalším navyšování návštěvnosti. 
Jejich pozornost bude směrována na zkvalitnění programu a rozšíření programu slavností. 
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Součástí nabídky atraktivit cestovního ruchu je také Městské muzeum, které bylo založeno 
v roce 1893 a nově zrekonstruovaný betlém nedaleko náměstí T. G. Masaryka (otevření 
listopad 2012). 
Již zaběhlou a neopomenutelnou kulturní nabídkou jsou kulturní čtvrtky na nádvoří radnice. 
Zajímavostí je i železniční muzeum úzkokolejné dráhy v bývalé výtopně v ul.Žitavská, 
Frýdlant. 
Úplně novou turistickou atrakcí od června 2011 je téměř hodinový okruh za doprovodu 
průvodce prohlídky budovy radnice s výstupem až na věž. 
 
K aktivnímu odpočinku ve městě slouží zimní stadion, kvalitní tenisové antukové kurty.  
V současné době je v jednání realizace nového fotbalového hřiště s umělým trávníkem – 
fotbalového víceúčelového hřiště v ul.Družstevní, Frýdlant 
 
Součástí infrastruktury pro volnočasové aktivity bylo městské koupaliště, které bylo zrušeno 
a jeho revitalizace je v dohledné době nereálná. 
Jeho nová výstavba by však mohla být předmětem projektu financovaného ze Strukturálních 
fondů EU.  
 
Kulturní zázemí města tvoří kino, knihovna, muzeum a nová výstavní síň v budově radnice. 
Nově již zmiňovaný Špitálek, ve kterém budou prostory pro muzeum a výstavní síň. 
Z celkového pohledu na oblast cestovního ruchu stojí za to zmínit letní slavnosti v Hejnicích. 
Po tragických srpnových povodních 2010 byly zrušeny prostory knihovny na náměstní TGM 
– v současnosti 10/2011 bude knihovna přemístěna do prozatímních prostor v základní škole 
Bělíkova ul., Frýdlant. Městské Kino prošlo celkovou rekonstrukcí, otevřenou otázkou 
zůstává jeho digitalizace 
Velmi důležitým přínosem cestovního ruchu je celková rekonstrukce náměstí T.G.M. včetně 
na něm umístěná dominanta sochy vévody Albrechta z Valdštejna – dokončeno 9/2011.  
 

Okolí Frýdlantu 

Poměrně velký potenciál v oblasti cestovního ruchu nabízí blízké okolí města se svými 
památkami, lázněmi a přírodními zákoutími. Do první samostatné skupiny se řadí: 
 
Hejnice – Kostel Navštívení Panny Marie – nejznámější místo v Hejnicích, významná 
atraktivita cestovního ruchu frýdlantského výběžku 
 
Lázně Libverda – malé lázeňské místo nedaleko od Frýdlantu s nejvyšší horou české části 
Jizerských hor Smrkem (1124 m. n. m.), důležité středisko cestovního ruchu frýdlantského 
výběžku. 
 
Do druhé skupiny patří především oblast Jizerských hor, která je oblíbeným cílem milovníků 
zimních sportů, kteří zde v zimním období využívají upravované běžecké stopy Jizerské 
magistrály. 
Nástupní místa Jizerské magistrály z Frýdlantského výběžku: 
Nové Město pod Smrkem, Smědava, Oldřichov v Hájích, Bílý Potok 

 
V letním období lze využít unikátní první síť singltrekových stezek „Singltrek pod Smrkem“ 
navržená s respektem k přírodě ro maximální prožitek z jízdy na kole. 
Nástupní místa stezek 
Lázně Libverda: 
Obří sud 
Nové Město pod Smrkem: 
U spálené hospody 
Návštěvní centrum na koupališti 
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A.1.4 Infrastruktura pro cestovní ruch 

Základní služby 

Oblast základní a doplňkové infrastruktury je jedno z nejproblémovějších míst v oblasti CR 
ve Frýdlantu. Absence ubytovacích, stravovacích a dalších zařízení a služeb pro návštěvníky 
města může být největší překážkou pro rozvoj CR ve městě a okolí. Další slabinou jsou 
nedostatečně fungující služby ve městě  - otvírací doba není v souladu s potřebami turistů a 
návštěvníků města. 

Ubytovací kapacity 
V roce 2006 nabízelo území správního obvodu (tj. celé Frýdlantsko) ubytovací služby celkem 
v 34 hromadných ubytovacích zařízení (hotely, penziony, chaty apod.). V těchto zařízeních 
bylo k dispozici 719 pokojů s 1 815 lůžky. K dispozici bylo 310 míst pro stany a karavany. Ke 
konci roku 2010 se snížil počet zařízení nabízející ubytovací služby na 22, počet pokojů na 
622 a počet lůžek na 1654. 
Reálnost této klesající tendence je však ovlivněna formou registrace, kdy mnoho ubytovatelů 
ruší živnost „ubytovaní“ a přechází na pronájem, který není zachycen ve statistikách.  

Na území města Frýdlantu se dle informací získaných mimo zdroje ČSÚ nachází k 31.8.2011 
tato ubytovacích zařízení: 

 Penzion TEREZKA- kapacita  8 osob (2 - 4 lůžkové pokoje) 

 Penzion EMA - kapacita 11 lůžek v šesti pokojích, 

 Pension PLUMERT - kapacita  18 osob, dvoulůžkové pokoje 

 Motel Daniela - kapacita  10 osob, dvou a třílůžkové pokoje 

 Penzion Šárka - kapacita 12 osob (2, 4, a 5 lůžkové pokoje) 

 Tenis klub - kapacita  48 osob (12 x 4 lůžka – pouze v chatkách), SEZÓNA květen – 
září 

 
Ubytovací kapacity nenabízejí žádné nebo jen minimálním množství doplňkových služeb pro 
ubytované.  
 
Celkově lze konstatovat absenci ubytovacích kapacit vyšší kvality pro náročnější klientelu. 
Další nabídka ubytovacích kapacit je k dispozici v přilehlých obcích Frýdlantu, které jsou 
využívány i v případě potřeby zajistit ubytování pro účinkující na Valdštejnských slavnostech. 
Součástí zámku se staly bývalé šatny školy. Záměrem bylo vybudovat z nich hotelové 
zařízení pro náročnější klientelu. Z důvodů nedostatku finančních prostředků byly práce 
zastaveny a rozestavěná část chátrá. Další projekt na výstavbu čtyřhvězdičkového hotelu 
není realizován z důvodu nepřidělení dotace ze zdrojů Strukturálních fondů. 
 
V současnosti zahájená stavba nového hotelu „Antonie“ s wellness centrem a zázemím 
volnočasových aktivit v ul.Mánesova, Frýdlant udržuje naději na výrazné zlepšení ubytovací 
kapacity vyšší kvality – cca 40 lůžek. 
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Stravovací kapacity 
Na území města je dle dostupných zdrojů cca 7 stravovacích zařízení s celkovou kapacitou 
cca 350 osob. 
 

Uvedené stravovací kapacity nabízejí spíše střední a to jak z pohledu kvalifikovanosti 
obsluhujícího personálu, vybavenosti či uspokojování přání návštěvníků. V případě rozvoje 
cestovního ruchu je nutné zkvalitnění stávajících stravovacích kapacit a souvisejících služeb 
a rozvoj stravovacích kapacit pro náročnější zákazníky. 
 

Doplňkové služby 

Doplňkové služby v rámci ubytovacích kapacit téměř neexistují. Existující navigační systém 
pro turisty je nedostačující, chybí jeho celkový plán. Nabídka kulturních a sportovních akcí je 
omezená, vykazuje však vzestupnou tendenci. Chybí doprovodná infrastruktura pro 
cykloturisty (půjčovny kol, stojany na kola u ubytovacích a stravovacích zařízení apod.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A.1.5 Management a marketing cestovního ruchu 

Management a marketing cestovního ruchu ve městě není na nejvyšší úrovni, nachází se v 
zárodečném stavu. První snahy o koordinaci zajišťuje Místní akční skupina Frýdlantsko.  
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Reorganizací Městského informačního centra Fdl dochází k značnému zlepšení v oblasti 
marketingu CR, spolupráce a koordinace s jinými subjekty na území Frýdlantska. 
Stále však je velmi špatná komunikaci mezi vedením města a podnikateli. Odezva ze strany 
podnikatelů je takřka nulová. 
 
Spolupráce v rámci mikroregionu Frýdlantsko se po určité neochotě stále zlepšuje. 
 
 
Na základě zjištěných informací lze konstatovat, že neexistuje nabídka produktových balíčků 
nebo programů pro návštěvníky Frýdlantu, které by přispěly ke zvýšení dnů pobytu 
návštěvníků na území města. Fungování takové nabídky je velmi omezeno nedostatečnou 
kvalitou a kapacitou základní i doplňkové infrastruktury. 
 
Z dostupných zdrojů ČSÚ informačního centra nebylo možné přesně zjistit podíl 
zahraničních turistů přijíždějících do města. Podle odhadů MIC je poměr českých 
a zahraničních turistů 50 : 50. 
 
 
Hrad a zámek Frýdlant 
Ne zcela ideální – byť stěžejní -  je pro rozvoj CR ve městě dosavadní vývoj aktivit vedení 
hradu a zámku. Vzájemná spolupráce s vedením města doznala zlepšení především po 
kulturní stránce.  
V porovnání s jinými památkami je však zámek využíván jen k velmi omezenému množství 
jiných kulturních a společenských akcí a to i přesto, že nabízí vhodné prostory. Mezi akce 
odehrávající se v prostorách hradu a zámku, které stojí za zmínku, patří jazzová dílna a dále 
Valdštejnské slavnosti. 
Na základě dat získaných ze zdroje ČSÚ je možné konstatovat pokles návštěvnosti zámku 
mezi rokem 2000, kdy zámek navštívilo 55 215 návštěvníků a rokem 2005 s celkovým 
počtem 49 661 návštěvníků. Do roku 2009 se pohyboval počet návštěvníků kolem 50000. 
Výrazný pokles zaznamenal rok 2010 s 38.515 návštěvníků. Důvody výrazného poklesu jsou 
přisuzovány k srpnovým povodním 2010, kdy byl navíc hrad a zámek cca měsíc uzavřen a k 
následné dopravní komplikaci. 
Po zevrubném zmapování lze připustit, že jedním z důvodů obecného poklesu je cena 
vstupného a poměrně velká náročnost prohlídek bez možnosti diferenciace podle skupiny 
návštěvníků. Podle názoru vedení hradu a zámku je hlavní důvodem poklesu návštěvnosti 
špatná dopravní dostupnost Frýdlantu (návštěvníci dojedou pouze tam, kam vede dálnice). 
 
Pro další zjištění a cílené zmapování problému byly zrealizovány osobní rozhovory 
s osobami přímo zainteresovanými na této oblasti, kterými jsou: 



ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci – 
PhDr. Miloš Kadlec, 

ředitelka hradu a zámku Frýdlant – PhDr. Jana Pavlíková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zjištěných informací lze konstatovat následující závěry: 



potvrdilo se, že váznoucí komunikace je jedním z problémů v oblasti rozvoje spolupráce 
mezi vedením města a vedením hradu a zámku, oba subjekty nejsou vzájemně informovány 
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o vyvíjených aktivitách a proto někdy dochází k situacím, že se ve stejnou dobu konají 
obdobné akce („hudební čtvrtky“), 



překážkou ve zvýšení návštěvnosti hradu a zámku je délka prohlídkového okruhu, 
která je nejdelší ze všech obdobných zařízení, tento fakt je i důvodem nezájmu 
cestovních kanceláří o prohlídku, vedení zámku neuvažuje o zavedení alternativních 
řešení nad rámec současnosti, 



dalším problémem je neexistence doprovodného zázemí, kde by se návštěvníci mohli 
zdržet před zahájením prohlídky a nepřístupnost nádvoří, 



dobudování hospodářského dvora by přispělo k rozšíření nabídky pro návštěvníky a 
tím pádem k prodloužení doby jejich pobytu, současný stav je zapříčiněn tím, že 
vedení zámku nemohlo zažádat o dotaci na rekonstrukci dotčených objektů, 



vedení zámku je poměrně konzervativní v přístupu k tvorbě nové nabídky pro turisty a 
návštěvníky, není příliš ochotno poskytovat prostory zařízení ve prospěch 
komerčních akcí (svatební obřady, společenské akce), důvodem je obava z 
morálního znehodnocení památky, která je svým původem určena jinému účelu. Dle 
názoru vedení objektu není větší komerční návštěvnost „zdravá“, 



zájmem vedení je nabídnout prostory školám, které by je zdarma mohly využít 
k výuce témat, která mají přímou vazbu na hrad a zámek a jeho historii (výtvarná 
výchova, dějiny, hudební výchova), 



vedení hradu a zámku má zájem, aby se prostory hradu a zámku staly místem, kde 
bude probíhat větší množství hudebních kulturních akcí, 



dle vedení hradu a zámku je neúspěch rozvoje v oblasti CR zapříčiněn rovněž 
nedostatečnou koncepční prací v této oblasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Městské informační centrum 
Služby Městského informačního centra spočívají především v doporučování ubytování a 
Stravování, mezi nové nabídky patří dále předprodeje E-vstupenek a jízdenek Student-
agency. Nově též prohlídka radnice s výstupem na věž. Rozšířený je i prodej informačních 
materiálů. Nové vedení Městského informačního centra má zájem rozvíjet spolupráci s městy 
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v příhraniční oblasti Polska a Německa. V současné době probíhá na úrovni výměny 
informačních materiálů. 
 
Dle statistik IC je zaznamenána  - po stagnaci v době po povodních - jeho zvyšující se 
návštěvnost turistů v sezóně.  Mezi zahraničními turisty převažují Poláci a Němci. 
Zvyšující se návštěvnost je dána i v rozšířením otevíracích hodin na SO+NE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
Cestovní ruch – management zaznamenal oproti roku 2007 zlepšující se tendence a to 
především fungujícím MIC. 
Ubytovací a stravovací kapacity stagnují, chybí komplexní navigační a informační 
systém, nabídka služeb včetně souvisejících možností širšího využití potenciálu 
zámku je nedostatečná,  bez výrazného zlepší infrakstruktury CR a následného 
rozšíření nabídky služeb nebude možné docílit zvýšení počtu návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dílčí SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Zajímavý historický vývoj – významné 
události v minulosti 

Nedostatečná základní a doplňková 
infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
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Přírodní potenciál pro rozvoj cestovního 
ruchu 

Snadná dostupnost Jizerských hor 

Potenciál zahraničních turistů díky 
poloze města v příhraniční oblasti (SRN, 
PL) 

Četnost hraničních přechodů pro různé 
druhy dopravy 

Dobré podmínky pro rozvoj pěší turistiky 
a cykloturistiky 

Potenciál pro rozvoj šetrných forem 
cestovního ruchu (hipoturistika, 
poznávací turistika, venkovská turistika, 
singltrek) 

- Hrad a zámek Frýdlant 
- Zrekonstruované náměstí TGM 

 

Chybějící nabídka programů a produktů 
cestovního ruchu 

Nedostatečná spolupráce mezi vedením 
zámku a města 

Absence infrastruktury cestovního 
ruchu pro náročnější klientelu 

Nedostatečná spolupráce příhraničních 
měst 

Nedostatečná úroveň managementu CR 

Absence sounáležitosti místních 
s územím 

Nedostatečná kapacita silniční dopravy 
pro přístup do Frýdlantu 

Chybějící plocha ke koupání 
-  Nedostatečný navigační systém nejen 
v centru města 

Využití potenciálu zahraničních 
návštěvníků související s polohou města 

Cílená propagace Frýdlantu jako 
atraktivního místa 

Zkvalitnění managementu v oblasti 
cestovního ruchu 

Spolupráce s okolními obcemi při tvorbě 
produktů a programů cestovního ruchu 

Spolupráce s partnerskými městy 

Využití potenciálu pro rozvoj cestovního 
ruchu pro město (nedostatečně využité 
stávající kapacity) 

Financování projektů v oblasti 
cestovního ruchu se Strukturálních fondů 
EU 
 

Snižující se návštěvnost města 
zahraničními návštěvníky zejména 
v oblasti „nákupní“ turistiky 

Zhoršující se kvalita infrastruktury 
cestovního ruchu 

Rušení lokálních tratí ČD 

Pokles restaurační turistiky 
 

Příležitosti Hrozby 

 
 
 
 
 

 

A.2 LIDSKÉ ZDROJE 

A.2.1 Demografická struktura, obyvatelstvo   

 
FRÝDLANTSKO 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant se nachází v nejsevernější části 
Libereckého kraje v tzv. Frýdlantském výběžku. Ze tří stran (západ, sever a východ) hraničí 
s Polskem a na jižní straně jsou jeho sousedy správní obvody obcí s rozšířenou působností 
Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald. Rozlohou 349 km² je třetím největším a zároveň 
nejméně zalidněným správním obvodem Libereckého kraje (71,3 obyvatel na 1 km²). 
Zaujímá 11,0 % celkové rozlohy kraje. Na území správního obvodu Frýdlant se nachází 18 
obcí, z toho čtyři se statutem města (Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem a 
Raspenava). Ve správním obvodu Frýdlant ke konci roku 2008 žilo 24 888 obyvatel, tj. 5,7 % 
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obyvatel Libereckého kraje. Průměrný věk obyvatel správního obvodu ke konci roku 2008 
dosáhl 39,0 let, což je druhá nejnižší hodnota v kraji za správním obvodem Česká Lípa. 
Nejmladší obyvatelstvo žilo v roce 2008 v obci Habartice, průměrný věk zdejších obyvatel 
dosáhl 36,4 let a naopak s nejstarší populací správního obvodu Frýdlant se setkáme 
v Jindřichovicích pod Smrkem, to v průměrném věku 42,7 let. 
Mezi 18 měst a obcí Frýdlantska patří: Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Habartice, Raspenava, 
Heřmanice,  Dětřichov, Nové Město pod Smrkem, Černousy, Pertoltice, Horní Řasnice, Dolní 
Řasnice, Višňová, Jindřichovice pod Smrkem, Bulovka, Lázně Libverda, Krásný Les, 
Kunratice. 
 
Vliv historie na demografii, resp. nezaměstnanost 
 
Odsun obyvatelstva z pohraničí v důsledku 2. světové války a následné zpětné osídlení 
pouze z cca 40 % měl nevratný vliv na vývoj demografie na území Frýdlantska. Náhlé 
zmizení kvalifikované pracovní síly a tedy i širokého spektra oborů podnikání se dodnes 
odráží v kvalitě pracovních sil, protože se již nikdy nevytvořilo prostředí pro návrat místních 
výroben a došlo k nahrazení většiny surovin a zboží importem. Výrazně importní charakter 
Frýdlantska je pak vyvažován vývozem pracovní síly. 
Jen velmi pomalu a obtížně zde vznikají nové provozy a ani tak nestačí vyhovět poptávce po 
zaměstnání – největším problémem je kvalifikovanost a ochota pracovat. Při zaměstnávání 
zejména předešle dlouhodobě nezaměstnaných osob dochází k vysoké fluktuaci; to je zcela 
zřejmě zapříčiněno i nízkými mzdami pohybujícími se pod polovinou průměrné mzdy v ČR 
tak, aby byla maximálně snížena výdajová zátěž zaměstnavatele (největší podíly činí 
doprava a fluktuace). 

 

 

 
FRÝDLANT 
 
Frýdlant v Čechách je malé město ležící na obou březích říčky Smědé. Svým postavením v 
centru frýdlantského výběžku se stalo jeho přirozeným centrem. Nachází se na úpatí 
Jizerských hor a někdy bývá též nazýváno jejich branou. 
Celková výměra pozemku města činí 3 161,7 ha. Rozlohou je tato oblast třetí největší 
v celém libereckém kraji a zároveň je nejméně lidnatá (69,7 obyv. / 1 km2). Nízké zalidnění 
mimo jiné poukazuje především na přítomnost Jizerských hor a skutečnost, že tento region 
je převážně průmyslovo-zemědělskou oblastí s relativně málo rozvinutým sektorem služeb. 
Město se skládá ze tří částí – Albrechtice u Frýdlantu, Frýdlant a Větrov, z nichž nejstarší, co 
do rozlohy největší a do počtu obyvatel nejlidnatější je Frýdlant. Nejmladší a zároveň i 
nejmenší a nejřidčeji osídlenou částí jsou Albrechtice u Frýdlantu. 
Největší lákadlem pro turisty je hrad a zámek, dále městské muzeum, betlém, Městské 
informační centrum.  
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Vývoj počtu obyvatel: Mezi lety 2001 a 2005 docházelo ke střídavému úbytku a nárůstu 
počtu obyvatel Frýdlantu. Od roku 2006 do 2008 je zaznamenán nárůst obyvatel až na 7633. 
Od roku 2009 zaznamenáváme opět mírný pokles obyvatel až na počet 7613 (rok 2010). 
Tento graf vypovídá o počtu obyvatel Města Frýdlant v letech 2001-2010 (k 1.7.2010): 

 

 
 

 

 

Skladba obyvatel Frýdlantu v letech 2001-2010 podle pohlaví: 

 

 
 
Přirozený přírůstek ve sledovaném období 2001 – 2010 se pohybuje v rozmezí mezi 
hodnotami -21 a +21, migrační přírůstek mezi -38 a -53. Z grafu je názorně vidět, že celkový 
přírůstek je ovlivňován v posledních letech úbytkem migračního přírůstku. 
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území přírůstek 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

F
rý

d
la

n
t přirozený  17 -1 4 9 6 21 15 39 23 6 

stěhováním -38 -7 -10 15 -1 35 28 -1 -23 -53 

celkový -21 -8 -6 24 5 56 43 38 0 -47 

 

 

Současná věková struktura obyvatel Frýdlantu: 

 
 
I když je v současnosti v obci stále ještě vyšší podíl mladé generace (0-14 let) než generace 
v poproduktivním věku (nad 65 let), nepříznivým jevem ve vývoji věkové struktury obyvatel je 
její postupný úbytek. Od roku 1991 se plynule snižuje podíl obyvatel v předproduktivním 
věku ve prospěch především skupiny v produktivním věku (15 – 64 let) a naopak roste podíl 
obyvatel v produktivním a důchodovém věku. Tím narůstá do budoucna potenciál pro růst 
podílu staré generace. Tento negativní trend lze pozorovat i na vývoji indexu stáří (65+ / 0 -
14 v %), který z hodnoty 44,5 v roce 1991 vzrostl na hodnotu 88,9 v roce 2010. Tento trend 
lze zaznamenat i u následující tabulky, která popisuje průměrný věk obyvatel Města Frýdlant 
od roku 2001 do roku 2010. 
 

Průměrný věk obyvatel: 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrný 
věk 37,6 38,0 38,3 38,5 38,6 38,8 38,9 39,2 39,4 39,8 

 
 
Pokud budeme hodnotit vzdělanostní strukturu obyvatel, můžeme se opírat pouze o data ze 
SLDB 2001. Jiné datové zdroje pro toto hledisko bohužel nejsou k dispozici.  
 
V potaz byla brána věková skupina nad 15 let. Podíl obyvatelstva bez vzdělání je 0,4 %, což 
je pozitivně nízký podíl a zároveň stejná hodnota, které dosáhl i celý okres a kraj. O trochu 
vyšší úrovně dosáhl podíl obyvatel se základním či neukončeným vzděláním – 24,2 %, tedy 
o něco málo méně než čtvrtina, tento podíl o málo převyšuje krajskou (23,9 %) i okresní 
úroveň (22,7 %). Nejvyšší podíl obyvatel Frýdlantu nad 15 let tvoří skupina „vyučení a střední 
bez maturity“ – 42,1 % - a který je opět vyšší než krajský, resp. okresní průměr (40 %, resp. 
38,6 %). 23,4 % obyvatelstva dosáhlo nejvyššího ukončeného vzdělání středního s maturitou 
a tento podíl je naopak nižší než krajská a okresní hodnota (23,8 % a 24,7 %). Podíl vyššího 
odborného a nástavbového vzdělání je stejný jako hodnota za Liberecký kraj (3,2 %), za 
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okres je tato hodnota 3,4 %. Nejnižší podíl tvoří obyvatelé s vysokoškolským vzděláním – jen 
5,1 % oproti krajské hodnotě 7 % a okresní dokonce 8,5 %. 
V souhrnu lze tedy říci, že vzdělanostní struktura obyvatelstva Frýdlantu je méně příznivá 
než okresní a krajský průměr, i když tyto odchylky nejsou dramatické. Celkově lze ale 
konstatovat, že velký podíl tvoří populace s nízkou nebo žádnou kvalifikací. 
 

 
 
Dílčí SWOT analýza: Demografie  
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

-  - nepříznivá vzdělanostní struktura 
obyvatelstva  

- možnost vzdělávání a zvýšení 
kvalifikace na trhu práce  

- riziko snížení podílu věkové hranice 
mladé generace  
 

Příležitosti           Hrozby 
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A.2.2 Zdravotnictví 
Podle dostupných zdrojů (Nemocnice FDL, s.r.o.) je ve Frýdlantu: 

 5 ordinací praktického lékaře pro dospělé, 

 3 ordinace pro děti a dorost, 

 4 ordinace stomatologa, 

 7 ordinací specialistů, 

 4 zařízení lékárenské péče (lékárny). 

  
Největším zdravotnickým zařízením ve městě je Nemocnice Frýdlant s.r.o. zajišťující 
ambulantní a lůžkové služby v následujících oborech: 

 Lůžková péče: Interní oddělení + jednotky intenzivní péče, Oddělení následné péče, 
DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), Chirurgické oddělení, 
Gynekologické oddělení,, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Komplement – 
oddělení klinické biochemie a hematologie, rentgen, sono.  

 Ambulantní péče: Interní ambulance + odborné poradny, Chirurgická ambulance + 
odborné poradny, Anesteziologická ambulance, Gynekologická ambulance, 
Neurologická ambulance, Rehabilitace, Terénní ošetřovatelská péče, Endoskopie – 
gastroskopie. 

 Nadstandardní služby: Rehabilitace – rázová vlna, Hemoron, Plastická chirurgie. 
 
Nemocnice má pronajaté veškeré nemovitosti od Města, technický stav budov je různý, a v 
následujícím období je třeba počítat s narůstající potřebou a náklady na údržbu a 
modernizace, při kterých bude zřejmě potřebná finanční spoluúčast Města. Nemocnice patří 
také mezi významné zaměstnavatele ve městě, jejím největším současným problémem je 
však právě personální situace – hrozící nedostatek odborného personálu. 
 
Další specializované lékařské obory jsou dostupné v Krajské nemocnici Liberec Pokrytí 
města službou rychlé lékařské pomoci je vyhovující. Ve městě je Středisko Záchranné služby 
Libereckého kraje. 

 
Ve městě jsou rovněž dvě ordinace veterinárních lékařů.  
 
Celkově lze konstatovat, že síť zdravotnických zařízení ve městě odpovídá současným 
potřebám obyvatel města i celého Frýdlantska, největší hrozbou pro následující období je 
nedostatek personálu (vysoký věkový průměr lékařů, odchody do jiných lokalit, problém 
středního a pomocného zdravotnického personálu). 
 
Dílčí SWOT analýza: Zdravotnictví 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- přítomnost většiny odborných poraden 
- existence nemocnice a odborných 
poraden 

- ukončení činnosti aktivních lékařů 
- chybí dětská pohotovost 
- vysoký průměrný věk obvodních lékařů, 
pediatrů a stomatologů 
 

- v souvislosti se sociální reformou bude 
možno zaměstnat více lidí na údržbu areálu 
nemocnice  
 

- úbytek zdravotního personálu 
- technický stav budov nemocnice  

Příležitosti           Hrozby 
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A.2.3 Vzdělávání 

Vzdělání a výchova ve Frýdlantu jsou zabezpečeny v oblasti předškolní a základního školství 
třemi příspěvkovými organizacemi Města a v oblasti středního školství Gymnáziem a Střední 
školou  hospodářskou a lesnickou, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj.  
 
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant je jednou 
příspěvkovou organizací, zastřešující 3 ZŠ, 3 MŠ, ZUŠ a Dům dětí a mládeže. 
Kapacita zařízení: 
 
ZŠ TGM (Bělíkova ul.) 390 
ZŠ Husova ul.   330 
ZŠ Purkyňova ul.  480 
celkem ZŠ   1200 (skutečnost ve škol. r. 2010/11 = 800  žáků) 
 
V souvislosti s poklesem počtu žáků je jedna budova školy v Bělíkově ulici uzavřena. 
 
Školní družina zajišťuje volnočasové aktivity pro žáky  všech tříd. Velkou část těchto aktivit 
nabízí také Dům dětí a mládeže v kroužcích i jednorázových akcí, které bývají tématického 
zaměření. Zajištění těchto aktivit zaměřených na děti, rodiče i veřejnost je důležitá pro 
prevenci sociálně patologických jevů rozvíjení komunikace mezi žáky, rozvoje sociálních 
vztahů apod.  
   
MŠ Bělíkova ul.  165 
MŠ Jiráskova ul.  60 
MŠ Sídlištní ul.  80 
celkem MŠ   305 (skutečnost ve škol. r. 2010/11 = 235 dětí) 
 
V MŠ Sídlištní a Bělíkova chybí vybavení zahrady  hracími prvky. MŠ Jiráskova má 
výhodnou polohu, ale malou kapacitu.  
 
ZUŠ    380 (skutečnost ve škol. r. 2010/11 = 343  žáků) 
 
 
Z hlediska technického stavu budov je nejnaléhavější rekonstrukce ZŠ v Bělíkově ulici a 
budova MŠ Sídlištní. 
 
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant je další příspěvkovou 
organizací Města, která spojuje dva typy škol. ZŠ praktická poskytuje základní vzdělání 
žákům s lehkým mentálním postižením, případně s vícenásobným postižením. Většina 
absolventů pak volí studijní obory na SŠHL Frýdlant. ZŠ speciální je určena pro poskytování 
základů vzdělání žákům se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, 
s vícenásobným postižením a autismem. 
 
Kapacita školy: 
 
ZŚ praktická: 100 žáků (k  1. 9. 2011 = 41 žáků) 
 
ZŠ speciální: 18  žáků (k 1. 9. 2011 = 17  žáků) 
 
       přípravný stupeň 6 žáků ( k 1. 9. 2011 = 2 žáci) 
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Do školy docházejí žáci z celého frýdlantského výběžku. Součástí školy je také odloučené 
pracoviště v zařízení APOSS Liberec. 
Prostředí školy a její vybavení i kvalifikovanost pedagogů jsou silnými stránkami školy.  
 
Škole výrazně chybí tělocvična. Sociokulturním handicapem je nezájem rodičů o vzdělávání 
svých dětí. 
 
Vilová budova výhledově potřebuje rekonstrukci střechy a nízká budova výměnu oken a 
zateplení pláště.  
 
Působení těchto škol je pro město a celý region důležité také v oblasti sociální prevence.  
 
Školní jídelna, Frýdlant zabezpečuje stravování pro žáky a pracovníky všech základních a 
mateřských škol ve městě. Vaří dle nových gastronomických trendů a do jídelních lístků 
zařazuje i pokrmy zdravé výživy. 
 
Děti z městské části Albrechtice dojíždějí do spádově výhodnější školy v Mníšku. 
 
Gymnázium působí ve městě od roku 1947, v současné době jej navštěvuje 210 studentů v 
osmiletém studiu. 
Škola poskytuje přípravu talentovaných žáků na všechny typy vysokých škol s důrazem na 
přírodovědné a technické obory. Studium je podpořeno projekty a granty. 
 
Ze strany zřizovatele jsou již několik let snahy o zrušení školy, a to i přesto, že její vliv na 
zvyšování úrovně vzdělanosti na Frýdlantsku je nezanedbatelný. Také pro udržení prestiže 
města jako spádového centra je důležité osmileté gymnázium udržet. Kvalifikovanost učitelů i 
výrazný podíl mužů v pedagogickém sboru je silnou stránkou školy, stejně tak úroveň 
spolupráce s partnerskými školami. 
 Technický stav jeho budov není příliš dobrý a bude v nejbližších letech vyžadovat zvýšené 
náklady na údržbu. 
 
Střední škola hospodářská a lesnická navazuje na tradici středního zemědělského 
školství, jež se datuje od r. 1890. Škola vznikla sloučením Střední zemědělské školy a 
obchodní akademie Frýdlant, Středního odborného učiliště Frýdlant, Odborného učiliště a 
praktické školy Frýdlant a Lesnické školy v Hejnicích. Zachování tohoto typu školy je velmi 
důležité pro celý frýdlantský výběžek, ze kterého pochází cca 80% žáků školy. Škola 
připravuje žáky v 6 maturitních oborech a v 16 učebních oborech. Nabízí rozsáhlou škálu 
vzdělávacích kurzů pro dospělé. Získávání sponzorů a grantů i pronájem prostor školy  
pomáhají zmírnit dopad nedostatku financí na provoz. 
 
Pozitivní je úspěšné uplatnění řady absolventů, možnost zahraničních praxí. 
 
Slabou stránkou je nedostatek zázemí pro učně v odborném výcviku. 
 
Kapacita školy: 
 
 
Střední škola   1200 žáků  (k 1.9.2011 ´908 žáků) 
Domov mládeže    220 lůžek (k 1. 9. 2011 = 100 ubytovaných) 
Školní jídelna     900 stravování (k 1. 9. 2011 = 270 žáků) 
Školní statek     200 žáků 
 
 
 
Celoživotní vzdělávání 
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Další vzdělávání dospělých poskytuje SŠHL Frýdlant. Jedná se o: 
- rekvalifikační vzdělávání – např. kurzy práce s motorovou pilou 
- kvalifikační vzdělávání  - Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství 

    udělilo škole autorizaci pro 43 dílčích kvalifikací, 
         -  Ministerstvo zemědělství udělilo škole akreditaci pro  
     vzdělávací program Kurz pro výkon obecných  
     zemědělských  činností (300 h) 
         -  Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo škole  
     akreditaci pro vzdělávací program Pracovník  
     v sociálních službách (150/ h)   
    

Celkově lze konstatovat, že Frýdlant si drží pozici regionálního centra vzdělanosti, má 
dostatečně zajištěnou oblast základního školství a byť s problémy, tak zatím drží pozici i ve 
středním a učňovském školství. 
 
 
 
Dílčí SWOT analýza: Vzdělávání 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- existence středních škol  
- vzdělávací kapacita základní školy  
- kvalifikovanost učitelů SŠ a ZŠP a ZŠS 
- volnočasové aktivity jako prevence 
patologických jevů  
- úspěšné uplatnění řady absolventů 
- prostředí školy  

- technických stav některých škol a jejich 
zázemí 
- nedostatek kvalifikovaných psychologů a 
asistentů 
- nedostatečné zázemí pro učně v odborném 
výcviku 
- ZŠ praktická nemá tělocvičnu 

- kurzy a zájmová činnost pro veřejnost 
- dostupnost škol pro celý frýdlantský 
výběžek  
- zahraniční praxe a spolupráce 
s partnerskými školami SŠ 
- získávání sponzorů a grantů 

- zrušení gymnázia  
- nepříznivý demografický vývoj, migrace a 
úbytek žáků 
- nedostatek financí na provoz 
- nezájem mnoha rodičů o vzdělávání svých 
dětí 
 

Příležitosti           Hrozby 
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A.2.4 Sociální péče  

Na území Frýdlantska je v současné době nabídka sociálních služeb velmi různorodá. 
Většina služeb je zajišťována a poskytována prostřednictvím obcí, které mají statut města.  
 
Město Frýdlant je zřizovatelem Střediska sociální péče, které nabízí úkony pečovatelské 
služby seniorům a občanům zdravotně postiženým, kteří mají trvalé bydliště ve Frýdlantě 
nebo v jeho spádově oblasti. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů 
nebo v bývalém domě s pečovatelskou službou, kde Středisko sociální péče sídlí. V tomto 
domě jsou ubytovaní senioři, kteří jsou soběstační, ale potřebují dopomoc se sebeobsluhou 
a využívají služeb střediska sociální péče. Celková kapacita pečovatelské služby, 
poskytována ambulantní formou, je 60 klientů za kalendářní rok. Kapacita služeb 
poskytovaných terénní formou je 120 klientů za kalendářní rok. 

Město Frýdlant je realizátorem projektu Poradní a setkávací centrum Frýdlant  (POSEC). 
Jedná se o odborné sociální poradenství. Činnost POSECu byla zahájena v roce 2003. 
V rámci tohoto projektu fungují následující programy: 

 Terénní program pro uživatele drog  

 Poradenství pro dospívající a dospělé 

 Poradenství dětské psycholožky  

 Občanská poradna  

 Klub duševního zdraví  

 Intervenční centrum 
 
Veškeré služby jsou poskytovány anonymně, diskrétně a zcela zdarma (hrazeno z rozpočtu 
města, z rozpočtu realizátorů – Most v naději, o.s., obč. sdr. „D“, z grantového fondu EU 
v rámci SROP, z grantového fondu LK, z příspěvků LK, nadací, případně státních dotací 
nebo sponzorů. Sídlo POSECu je v objektu města, na adrese Havlíčkovo náměstí 304.  
 
Prostřednictvím městského úřadu, odboru sociálních věcí, zajišťuje také odborné sociální 
poradenství Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Posláním centra je umožnit 
osobám se zdravotním postižením a seniorům plnohodnotný život v prostředí, na které jsou 
zvyklí.  

Dalším typem sociální služby, která je soustředěna ve Frýdlantě, je domov pro seniory, 
kterou poskytuje Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé 
husitské. Jedná se organizaci, kterou zřizuje církev a která poskytuje službu - domov pro 
seniory. Zařízení poskytuje služby osobám, které maORPjí sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nejčastěji je 
služba určena seniorům starším šedesáti pěti let, kteří nemohou vzhledem ke snížení 
soběstačnosti a zdravotnímu stavu zůstat v domácím prostředí, nebo jejichž rodina či terénní 
služby nemohou zajistit potřebnou péči. Služba je poskytována především občanům z 
Frýdlantského regionu. 

 
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, je lůžkové zařízení, které je příspěvkovou 
organizací a jehož zřizovatelem je Liberecký kraj. Domov má registrované dvě služby, a to: 
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Kapacita domova pro seniory je 20 
klientů, kapacita domova se zvláštním režimem je 47 klientů. V současné době je domov 
plně obsazen.Tento domov je využíván zejména klienty z Frýdlantska. 
 
Další sociální služby lze také využívat v obcích: Nové Město pod Smrkem (pečovatelská 
služba), Raspenava (pečovatelská služba, domov pro osoby se zdravotním postižením, 
terapeutická dílna), Lázně Libverda (pečovatelská služba), Hejnice (pečovatelská služba).  
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V současné době působí na Frýdlantsku několik neziskových organizací, které poskytují 
sociální služby: Občanské sdružení Drak, Člověk v tísni, Advaita, Most k naději. 
Nedaleký Liberec nabízí široké spektrum sociálních služeb, které mají obyvatelé celého 
frýdlantského výběžku  možnost využívat. Je třeba však brát v úvahu, že vzhledem 
ke stárnoucí populaci a vzhledem k tomu, že Liberec zabezpečuje pokrytí velkému počtu 
obcí a obyvatel, budou nároky na ně stále vzrůstat. Pro některé cílové skupiny (senioři, 
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi) je už dnes dostupnost těchto služeb 
v Liberci problematická. 
Přestože je v našem regionu alespoň částečně zastoupena většina potřebných sociálních 
služeb, jsou většinou  kapacitně nedostačující a informovanost o jejich poskytování spíše 
průměrná. Nejen z těchto důvodů byl vypracován a v současné době je aktualizován 
Komunitní plán obcí Frýdlantska, který je provázaný s celým územím Frýdlantska. Tento 
dokument schválilo již 11 obcí tohoto regionu.  

 
Dílčí SWOT analýza: Sociální péče 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- stávající kapacita úrovně současných 
sociálních služeb 
- komunitní plánování  
- účast pracovníků do komunitního 
plánování 
- spolupráce ostatních organizací, institucí a 
poskytovatelů sociálních služeb 

- neexistence nízkoprahových center pro 
děti a mládež  
- minimální nabídka pro osoby se 
zdravotním postižením 
- malá nabídka levného bydlení mimo 
veřejný sektor  
-nedostatečná informovanost o nabídce 
sociálních služeb  
- obecný nezájem veřejnosti o sociální oblast  
- neexistence pracovních příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením 
- malá nabídka levného bydlení (např. pro 
nízkopříjmové rodiny) 
- malá osvěta   

- podpora informovanosti o nabídce 
sociálních služeb 
- komunikace s neziskovým sektorem 
- koordinace, řízení a plánování sociálních 
služeb  
- rozšíření pracovních míst v sociální oblasti 
(terénní pečovatelská služba) 

- nesystémovost připravených 
legislativních změn  
- připravované legislativní změny  
- sociální dopady dlouhodobě trvající vysoké 
nezaměstnanosti 

Příležitosti           Hrozby 
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A.2.5 Bydlení 

Data v této kapitole jsou čerpána ze Sčítání lidu, domů a bytů. (r. 2001). Aktuálnější data 
v požadované struktuře a podrobnosti nejsou k dispozici.  
Domů je ve Frýdlantu celkem 1440, přičemž obydlených jich je 88 %. Rodinných domů 
z obydlených je 85 %. Velká většina domů je ve vlastnictví soukromých osob (79 %), obec či 
stát vlastní 7 % obydlených domů a bytovým družstvům patří 3 % domů. Necelých 59 % 
obydlených domů je připojeno na kanalizační síť, téměř 99 % na vodovod, 53 % je 
plynofikováno a 77 % je vybaveno ústředním topením. 
 
Ve Frýdlantu je 3018 bytů, z toho 2749 obydlených. Z neobydlených bytů asi 34 % slouží 
k rekreaci. Z obydlených je zhruba 45% v rodinných domech a zbytek v bytových domech. 
V osobním vlastnictví je asi 17 % bytů, ale dalších 32 % je ve vlastních domech. Přibližně 19 
% bytů je družstevních a nájemní bytový fond tvoří 23 % obydlených bytů. U ostatních bytů 
není vlastnický vztah zjištěn. Podle počtu místností převažují byty se 3 pokoji (34 % 
z obydlených bytů) a o 7 % méně zaujímají byty s 2 místnostmi. Nejméně je bytů s 5 a více 
pokoji (7%). Necelých 53 % bytů je vybaveno plynem, téměř 99 % vodou, 80 % ústředním 
topením a 5 % etážovým topením. Průměrný počet osob na byt je 2,70 a obytné plochy na 
osobu 17, 8 %.  Parametry bytového fondu jsou ve srovnání s podobnými městy v 
Libereckém kraji poměrně špatné, jeho technický stav v průměru srovnatelný. 

 
Ve vlastnictví Města je v současné době několik bytových domů s celkovým počtem 239 
bytových + 60 nebytových jednotek. Od roku 1990 probíhala postupná privatizace (původně 
přes 800 bytů v majetku města), cílový stav je cca 200 městských bytů. Jejich správu 
zajišťuje příspěvková organizace Bytové hospodářství Frýdlant, které současně spravuje 
další účelová zařízení Města (sportovní areály – od 05/2008, kdy byl tento majetek převeden 
na Město) a vykonává správu také pro privátní vlastníky – cca 750 b. j. v 54 domech.  
Byty ve vlastnictví města plní svoji roli zejména v sociální oblasti, co se týče vlivu na celkový 
trh s byty tak podíl městských bytů je ve Frýdlantu poměrně nízký na to, aby se zde výrazněji 
prosazoval. Příjmy do rozpočtu města z pronájmu bytů činí cca 4.500 tis.Kč ročně. 
 
Stav bytového fondu v bytových domech je celkově relativně dobrý, odpovídá jejich stáří a 
proběhlým modernizacím (včetně zateplování). Horší situace z hlediska technického stavu 
objektů je ve starší zástavbě (většinou v privátním vlastnictví). Specifickým problémem je 
zásobování teplem a TUV, většina bytových domů je závislá na centrálním zásobování, které 
provozuje Teplo Frýdlant, s.r.o. (100% vlastněná Městem). Centrální zdroj tepla je 
v uspokojivém technickém stavu, vzhledem k zastaralé technické úrovni rozvodů je však 
výsledná cena tepla poměrně vysoká a spolehlivost nejistá.  
Z hlediska počtu bytů (v bytových domech) lze v poslední době sledovat zvýšený zájem o 
malometrážní byty, jinak pokračuje dlouhodobější trend zvyšování podílu bytů v rodinných 
domech.  
Během posledních dvou let došlo na trhu s byty ve městě Frýdlant k celkem pozitivní změně.  
Jednak vlivem hospodářské krize byly poníženy ceny bytů až o 30% a tento trend dále 
pokračuje. Dalším poznatkem je skutečnost, že po mnoha letech nedostatku  bytů  v našem 
městě došlo k obratu a v současnosti není problém pořídit byt na trhu s nemovitostmi 
v jakékoliv lokalitě jak s panelovou výstavbou či  v rodinném domě.  
Plochy pro individuální výstavbu jsou územním plánem vymezeny a lze konstatovat, že jich 
je na území města dostatek. Území pro výstavbu však většinou není připraveno z hlediska 
zavedení inženýrských sítí a dopravního připojení. Přímá podpora výstavby není v současné 
době městem uplatňována. Uvažuje se o možné výstavbě bytových domů ve spolupráci 
Města a významných zaměstnavatelů, s cílem zajistit stabilizaci zaměstnanců a tím i 
obyvatel města. Další možností jsou byty vybudované v soukromém sektoru pro další 
pronájem. 
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Dílčí SWOT analýza: Bydlení 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- zájem o stavební parcely v obci  
- vysoký podíl RD na domovním fondu 

- nedostatek zasíťovaných stavebních 
pozemků 
- vysoký průměr stáří domů 
- absence rozvoje malometrážních nebo 
startovacích bytů 
- nevyužívání fondu rozvoje bydlení 

- změna územního plánu (nové lokality 
určené pro výstavbu)  
- rekonstrukce panelových sídlišť 
 

- odliv mladých lidí do větších měst  
 

Příležitosti           Hrozby  
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A.2.6 Sport, zázemí pro volnočasové aktivity 

 Ve Frýdlantu působí následující tělovýchovné a sportovní organizace: 
a) Tenisový klub Frýdlant  
b) TJ Slovan Frýdlant – oddíly: lední hokej, volejbal, kulturistika, karate, sportovní 

gymnastika, horolezectví a florbal  
c) HC Frýdlant – lední hokej  
d) FK Slovan Frýdlant – fotbalový klub 
e) FC Jokers Frýdlant – fotbalový klub 
f) Klub stolního tenisu 
g) Klub turistů Frýdlant (KTF) 
h) Jezdecký klub NICOL 
i) Jizerský klub orientačního běhu 
j) Sportovní klub Větrov 
k) sportovní činnost SDH Frýdlant 
l) další zájmová sdružení působící při školách 
 
Organizovaná sportovní činnost je ve Frýdlantu realizována na dobré úrovni, poměrně široká 
je nabídka sportovních oddílů pro mládež. Z výkonnostních sportů mají nejlepší výsledky (v 
regionálním měřítku) tenisté a lední hokejisté, výraznější prosazení v celostátním měřítku 
chybí. Aktivní tenisový oddíl provozuje tenisový areál, v němž se nachází kromě kurtů také 
restaurace a ubytovací kapacity, významná je i jeho činnost pro děti a mládež. 
Již 33 let pořádá KTF tradiční turistické pochody (Josefovský a Václavský). Dalšími tradičním 
i akcemi jsou i Novoroční výšlap na rozhlednu nebo pochod Po stopách Heřmaničky. Ve 
městě dále probíhá celá řada dalších pravidelných akcí i jednorázových soutěží, pořádaných 
sportovními oddíly a organizacemi. 

  
Podmínky pro neorganizované a individuální sportování nabízí několik dětských hřišť (v 
různém stavu opotřebení). Atraktivním místem pro mládež vyhledávající adrenalinové sporty 
je nově vybudovaný skatepark a lezecká stěna. Příznivci in-line bruslí mohou využívat 
cyklostezky v zámeckém okruhu a v městském parku. Zájemci o sportování mají také 
možnost pronájmu tělocvičny nebo hřiště. Stále však existuje značný potenciál pro rozšíření 
funkcí stávající sportovní infrastruktury o další nové formy sportovního vyžití, včetně 
optimalizace využití školních sportovišť. Vybavenost města zařízením pro volnočasové 
aktivity lze hodnotit jako nedostatečnou. 
 
Občanům města jsou k dispozici následující sportovní zařízení: 
4 venkovní hřiště, 1 stadion, 1 zimní stadion, 7 tělocvičen, 10 tenisových dvorců  
 
Většina sportovních areálů (s výjimkou 2 tenisových areálů a sokolovny) jsou v majetku 
Města. Jsou připraveny dílčí projekty na jejich modernizaci (mj. zastřešení zimního stadionu 
včetně doplnění zázemí pro letní sporty, nebo rekonstrukce rozhledny), chybí celková 
koncepce rozvoje a zajištění provozu sportovišť na území města. 
Ve městě chybí zařízení pro koupání a vodní sporty, bývalý areál koupaliště je zavezen 
zeminou a nevyužíván, zvažuje se záměr na jeho znovuobnovení. 
Dalším zařízením je dopravní hřiště, sloužící zejména pro žáky škol z celého regionu. Je 
připraven projekt modernizace areálu i jeho vybavení. 
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Dílčí SWOT analýza: Sport, zázemí pro volnočasové aktivity 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- aktivní činnost sportovních oddílů ve 
městě založená na dobrovolné činnosti 
trenérů a cvičitelů 
- kapacita sportovišť 

-systém podpory sportovních aktivit ze 
strany státu  

- obnovení areálu koupaliště  
- nové prostory pro rozvoj využití volného 
času a rekreace (cyklostezky, nové 
turistické trasy) 
- propagace sportovišť v příhraničí 

- závislost financování provozu sportovišť  
na rozpočtu Města  
-omezené finanční zdroje pro podporu sportu 
(výnosy z výherních automatů)  
 

Příležitosti           Hrozby 
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A.2.7 Kultura 

O kulturním životě ve Frýdlantu lze říci, že je obrazem jeho obyvatel. Na jedné straně zde 
působí několik aktivních sdružení, spolků a institucí, které se snaží o zlepšení nabídky 
kulturních akcí, na straně druhé je však nezájem značné části obyvatel, zřejmě související 
s historickou nekontinuitou a strukturou obyvatelstva. 
Ze stálých kulturních zařízení je nutné zmínit práci Městského muzea vč. výstavní síně. 
Městská knihovna byla v důsledku bleskových povodní přemístěna do ZŚ Bělíkova, ale jen 
dočasně. Záměrem je vrátit knihovnu zpět do centra města. Kino bylo kompletně 
zrekonstruované a je připravena rámcová struktura rozšíření kulturní náplně.. Všechna 
zařízení jsou v majetku a správě Města.  
Mezi aktivní propagátory kultury ve městě patří Základní umělecká škola, Kulturní sdružení 
Frýdlant, odbor kultury MěÚ Frýdlant a Dům dětí a mládeže. V průběhu roku je vzhledem 
k výše uvedenému relativně dobrá nabídka menších kulturních akcí (koncertů, výstav, 
přednášek apod.), větší akce nejsou pořádány z důvodu chybějícího zázemí a také dobré 
kulturní nabídky ve snadno dostupném krajském městě Liberci. 
 
Tradičně se koná Letní jazzová dílna, nesoucí jméno jejího zakladatele Karla Velebného. 
Na její přípravě této nejvýznamnější kulturní akce ve městě se podílí také frýdlantská ZUŠ a 
Kulturní sdružení Frýdlant. Jedná se o ojedinělou akci v rámci ČR, které se účastní řada 
významných zahraničních lektorů i česká špička tohoto hudebního žánru – bohužel 
menšinového. To je také hlavním důvodem menšího zájmu veřejnosti i podnikatelů o tuto 
akci.  
Kulturní akcí jsou jistě i Valdštejnské slavnosti, pořádané vždy jednou za dva roky. Jejich 
význam i rozsah jsou pochopitelně mnohem širší, ale v jejich rámci se vždy uskuteční celá 
řada kulturních vystoupení a koncertů pro občany města i tisíce jeho návštěvníků. 
Velkému zájmu se těší akce Dvořákův festival a Kulturní čtvrtky, které se konají na nádvoří 
radnice nebo v obřadní místnosti.   
 
Dílčí SWOT analýza: Kultura  
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- Kapacita kulturních zařízení 
- kvalitní kulturní nabídka 
- možnost pořádání akcí na nám TGM 

- slabá propagace kultury ve městě  

- nové muzeum  
- účast na akcích (vzor pro veřejnost) 
- systém zdravého sponzoringu místních 
firem  

- Podpora kultury závislé na rozpočtu 
města 

Příležitosti           Hrozby 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 33 (celkem 98)  

 

A.2.8 Občanská vybavenost 

Ve Frýdlantu je dostupná základní síť občanské vybavenosti – tedy obchodní provozovny a 
další služby. Jejich kapacita i sortiment většinou odpovídají místním potřebám. Ve srovnání 
s jinými obdobně velkými městy (zejména ve vnitrozemí), která více plní funkci spádových 
center je počet i nabídka provozoven služeb nižší. To je zřejmě způsobeno nižší kupní silou 
obyvatel, dobrou dostupností Liberce jako velkého regionálního centra a specifikou 
příhraniční oblasti (důsledky krátkodobých aktivit v souvislosti s otevíráním hranic po 
r. 1989). 
 
Ve Frýdlantu jsou tři  obchodní provozovny kategorie supermarket (Penny market, Lidl a 
nově vzniklé Tesco). Oostatní jsou vesměs maloplošné prodejny. Podobně omezena je i 
nabídka a rozsah některých typů služeb (banky, pojišťovny, cestovní kanceláře, apod.). Ze 
stejných důvodů je omezena také časová dostupnost obchodů (mimo potravin a zmíněných 
supermarketů) a služeb (celodenní provoz, večerní hodiny, víkendy). Značnou aktivitu zde 
vyvíjejí nově příchozí obchodníci ze zahraničí (Polsko, Vietnam), kteří se snaží reagovat na 
potřeby místních obyvatel. 
Vzhled některých provozoven a kvalita nabízených služeb není zcela uspokojivá.a souvisí 
nepochybně i s ekonomickou situací provozovatelů, kupní silou obyvatel a dalšími faktory. 
Město Frýdlant má v tomto směru jisté rezervy v porovnání se srovnatelnými lokálními 
centry. 

 

 

 
Dílčí SWOT analýza: Občanská vybavenost 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- nabídka nebytových prostor města  
- tři obchodní řetězce zajišťující potřeby 
obyvatel 

- absence služeb řemeslné povahy 
- nízký podíl místních obyvatel pracujících ve 
službách 

- systém podpory začínajících 
podnikatelů ze strany města  
- výhodná poloha z hlediska pohraničního 
styku 

-  možný odliv spotřebitelů do významnějších 
obchodních center  

Příležitosti           Hrozby 
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A.2.9 Spolková činnost 

Činnost spolků a jiných více či méně organizovaných společenství je z hlediska chodu a 
života města velmi významná: 

 žádoucí, efektivní a aktivní využití volného času 
 zájmové aktivity dětí a mládeže 
 sportovní, kulturní a společenská činnost 
 posilování společenské soudržnosti obyvatel města 
 podpora aktivit rozvoje města 
 dobrovolnické aktivity 
 příspěvek k rozvoji občanské společnosti 

 
Ve Frýdlantu je dle Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
evidováno 68 aktivních sdružení, spolků a klubů (včetně sportovních). 
 
Vývoj organizované neziskové činnosti lze hodnotit z tohoto pohledu pozitivně. 
Z dlouhodobějšího hlediska je třeba vyvíjet aktivity k soustavnému posilování prestiže 
spolkových aktivit a motivovat k členství a k aktivnímu zapojení do činností spolků mladší a 
mladé obyvatele města. Současná konzumní a materialistická společnost vede 
k individualizaci a anonymitě jednotlivce a spolková činnost umožňuje tento trend alespoň 
částečně omezovat. 
 
V zájmu města by měla být intenzívní komunikace se zástupci neziskového sektoru, která 
následně vyústí ve větší zapojení tohoto sektoru do procesu rozvoje města. 
 

Dílčí SWOT analýza: Spolková činnost 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- aktivní spolky a jejich dobrá spolupráce 
s Městem  

-  
 

- -  

Příležitosti           Hrozby 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 35 (celkem 98)  

 

A.2.10 Bezpečnost a krizové řízení 

 

S odkazem na dostupné zdroje (Bezpečnostní analýza města - 12/2007), podněty 
z rozvíjející se spolupráce a kontaktu s OO PČR Frýdlant, statistiky z agendy přestupky – 
stále častěji se objevující faktor drog. lze konstatovat, že pro bezpečnostní situaci ve městě 
je zásadních několik rizikových faktorů: vysoká nezaměstnanost (zejména v nižších 
věkových skupinách), blízkost státních hranic, vzdělanostní a národnostní struktura 
obyvatelstva. Mezi největší problémy patří majetková kriminalita s aspekty organizované 
trestné činnosti, výtržnictví a drobná pouliční kriminalita (mj. spojená s užíváním drog), 
šikana mezi mládeží, vandalismus a rušení nočního klidu nejen v lokalitách s vyšší 
koncentrací sociálně problémových skupin obyvatel.  
Město má sice již od roku 2003 zavedený systémový program prevence kriminality, jehož 
aktivity již přinesly celou řadu opatření (schránka důvěry, kamerový dohlížecí systém, 
preventivní a osvětové akce, většinou pod záštitou Poradního a setkávacího centra), ale na 
jeho aplikaci a rozvoj jsou nyní jen velmi omezené kapacity v časovém rozvrhu osob, které 
by s ním měly/mohly pracovat (např. manažer prevence kriminality, strážníci MP, PČR..) 
Od roku 2010 se obvodní oddělení PČR přemístilo z hlavního frýdlantského náměstní do 
téměř předměstské lokality. Zatím není zmapováno, jak velký vliv to má na bezpečnost ve 
městě.  
V roce 2007 byl zjišťován názor veřejnosti anketou „Pocit bezpečí ve městě Frýdlant“, jejíž 
výsledky (nebezpečné lokality, názor na činnost bezpečnostních složek, vnímání 
kamerového systému) byly využity pro práci v následujícím období. Velkým počinem bylo 
zvelebení městského parku, který byl v r. 2007 označen jako místo s nejmenším pocitem 
bezpečí. Osvětlení, otočná dohlížecí kamera, úprava zeleně, instalace dětských herních 
prvků a častější obchůzky strážníků městské policie jistě ke zvýšení pocitu bezpečí přispěly. 
Bude prospěšné celou anketu podle stejné metodiky po pěti letech, tedy v r. 2012 zopakovat. 
 
 

Krizové řízení 

 
Na základě zkušeností s povodněmi v r. 2010 se jeví jako nezbytné v dohledné době zajistit 
protipovodňová opatření – s důrazem na řeku Smědou, Řasnici a Oleška - (návrh zpracování 
digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému 
nejen pro Frýdlant, ale pro celý Frýdlantský výběžek). Toto je zájem DSO Mikroregion 
Frýdlantsko – plán je zpracováván. Projekt řeší protipovodňová opatření všech obcí, kdy 
budou instalována následující zařízení: 
 

 nový bezdrátový digitální obecní rozhlas (tlampače) pro výstražný a varovný systém, 
pro omezování rizik povodní, 

 hladinoměry, srážkoměry. 
 
Zájmem je, aby všechny varovné systémy (městský kamerový dohlížecí systém, varovné 
sirény, bezdrátový rozhlas, zasílání SMS zpráv, „krizové“ telefony, napojení na komunikační 
média – televize, rozhlas) byly kompatibilní a přístupné co nejširší občanské veřejnosti. 
 
Dalším úkolem je reakce na novelu „krizového“ zákona – zpracovat krizový plán celého 
regionu (Frýdlantského výběžku), který bude zahrnovat nejen protipovodňová opatření, ale i 
ošetření ostatních krizových rizik a situací (sněhové kalamity, požáry velkého rozsahu, úniky 
nebezpečných látek, dopravní nehody velkého rozsahu, zřícení budov atd.). Tento plán musí 
být zpracován do 31.12.2012 a schválen bezpečnostní radou. 
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Dílčí SWOT analýza: Bezpečnost  a krizové řízení  
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- nezastupitelná zkušenost s povodněmi  
- společný zájem všech obcí regionu 
- pověřený tým lidí -  velitelů  
 

- nízký společenský kredit strážníků a policistů 
(osobnost, vybavení) 
- bezpečnost zatím není silné politické téma 

- preventivní a osvětové akce  
- zopakování ankety na pocit bezpečí 
využití kamerového systému (dozorové 
pracoviště 24 hodin denně) 
- spolupráce s neziskovými organizacemi 
na snížení počtu sociálně slabých nebo 
přizpůsobivých osob  

- časová tíseň při zpracování dokumentů a 
případných projektů    
- nespolupráce Město – preventivní aktivity 
represivních složek, hlavně PČR 
- rasové nepokoje 
- mohutná síla sociálně slabých jedinců a rodin 

Příležitosti           Hrozby 
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Dílčí SWOT analýza.: LIDSKÉ ZDROJE 
 
Silné stránky                                          Slabé stránky 

- přítomnost většiny odborných poraden 
- existence nemocnice a odborných  
  poraden 
- existence středních škol  

- vzdělávací kapacita základní školy  
- stávající kapacita úrovně současných  
  sociálních služeb 

- komunitní plánování  
- podpora informovanosti o nabídce  
  sociálních služeb 

- zájem o stavební parcely v obci  
- nový územní plán  
- aktivní činnost sportovních oddílů ve  
  městě založená na dobrovolné činnosti  
  trenérů a cvičitelů 
- kapacita sportovišť 
- kapacita kulturních zařízení 
- nabídka nebytových prostor města 
- nezastupitelná zkušenost s povodněmi  
- společný zájem všech obcí regionu 
 

- nepříznivá vzdělanostní struktura  
  obyvatelstva 
- ukončení činnosti aktivních lékařů 

- chybí dětská pohotovost 
- technických stav některých škol a jejich   
  zázemí 

- nedostatek kvalifikovaných psychologů  

  a asistentů 
- neexistence nízkoprahových center pro  
  děti a mládež  
- minimální nabídka pro osoby se  
  zdravotním postižením 
- malá nabídka levného bydlení mimo  
  veřejný sektor  
- nesystémovost připravených  
  legislativních změn 
- nedostatek zasíťovaných stavebních  
  pozemků 
- systém podpory sportovních aktivit  
  především ze strany státu 
- slabá propagace kultury ve městě 
- absence služeb řemeslné povahy 

 
- kurzy a zájmová činnost pro veřejnost 

posky   poskytované školami 
- podpora informovanosti o nabídce     
  sociálních služeb 
- změna územního plánu (nové lokality  
  určené pro výstavbu) 
- obnovení areálu koupaliště 
- nové městské muzeum  
- systém podpory začínajících  
  podnikatelů ze strany města 
- preventivní a osvětové akce 

- zopakování ankety na pocit bezpečí 

 
- riziko snížení podílu věkové hranice    
  mladé generace 
- úbytek zdravotního personálu 
- zrušení gymnázia 
- nesystémovost připravených    
  legislativních změn 
- závislost financování provozu sportovišť   
  na rozpočtu města 
- podpora kultury závislé na rozpočtu     

města 
 
 

Příležitosti           Hrozby  
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A.3 INFRASTRUKTURA 
 

A.3.1 Dopravní infrastruktura 

 
Dopravní dostupnost 

 
Město Frýdlant je poměrně dobře dostupné jak po silnici, tak po železnici. Dominantní a pro 
město nejdůležitější je kapacitní spojení s krajským městem Liberec, vzdáleným cca 24 km 
jižním směrem. Městem prochází průtah (průjezdní úsek vybudovaný jako částečný obchvat 
centra) silnice první třídy I/13, tedy spojnice z Liberce do sousedního Polska (hraniční 
přechod Habartice - Zawidow) a současně z Liberce směrem na Zgorzelec (PL) a dálniční 
spojení do Dresden (D). Tento průjezdní úsek je hodnocen jako nejpalčivější dopravní 
problém města, zejména z hlediska vlivu na životní prostředí (hluk, prašnost, emise). Úplný 
odklon průjezdní dopravy není v dohledné budoucnosti reálný z územních ani ekonomických 
důvodů, nehledě na obavu ze sekundárních dopadů (další snížení počtu návštěvníků města). 
Problémová a pro rozvoj města do jisté míry omezující je rychlost a kapacita silničního 
spojení s Libercem, limitovaná zejména směrovým vedením, podélným profilem a šířkovým 
uspořádáním silnice I/13. V posledních letech se výrazně zlepšil technický stav této spojnice, 
ale zásadní řešení, které bude investičně velmi náročné, se teprve připravuje. V současnosti 
je před dokončením nové propojení mezi Libercem a Mníškem. Nalezení řešení průjezdu 
I/13 přes Albrechtice je v současné době zpracováváno a bude součástí nového územního 
plánu města od r. 2013. 
 
Dalšími důležitými komunikačními spojnicemi města s okolím jsou silnice II. a III. třídy, 
spojující město s dalšími obcemi frýdlantského výběžku. Východním směrem (silnice II/290) 
s rekreační oblastí Hejnice-Lázně Libverda-severní svahy Jizerských hor (v letním období s 
průjezdem přes Smědavu směr Souš-Tanvald), dále silnice II/291 do Nového Města pod 
Smrkem a dále na hraniční přechod směr Swieradow Zdroj. Směrem na západ je významná 
silnice na hraniční přechod Kunratice-Bogatynia (10 km vzdálené polské město) a dále na 
hraniční přechod Hrádek nad Nisou - SRN. 
    
Městem prochází železniční trať 037 Liberec – Černousy (- Zgorzelec), ze které ve Frýdlantu 
odbočuje lokální trať 039 do Jindřichovic pod Smrkem. Trať od Liberce byla v posledních 
letech částečně modernizována (mj. je součástí mezinárodní sítě AGTC pro nákladní 
dopravu, technické parametry však zcela nesplňuje). Ostatní tratě v celém regionu jsou 
značně zanedbány a provoz na nich je udržován na hranici bezpečnosti. Železniční stanice 
Frýdlant se nachází v jižní části města v dostupné pěší vzdálenosti od centra. Jedná se o 
odbočnou stanici s průjezdným kolejištěm a smíšenou funkcí pro osobní i nákladní dopravu. 
Staniční budova byla v posledních letech částečně rekonstruována, vhodné by bylo uvažovat 
o přípravě úprav přednádražních prostor a vytvoření dopravního terminálu, umožňujícího 
kombinaci různých druhů dopravy.  
Na lokální železniční trati do Jindřichovic pod Smrkem je umístěna též železniční zastávka 
Frýdlant-předměstí, v omezené míře obsluhující přilehlou severní část města. 
 
V minulosti spojovala Frýdlant úzkorozchodná trať o rozchodu 750 mm s Heřmanicemi (a 
ještě dříve i s příhraniční polskou a saskou oblastí). Provoz na trati byl ukončen v roce 1976, 
po roce 1996 byla fyzicky zlikvidována (svršek a zařízení). V poslední době přetrvávají  
snahy o obnovení trati pro rekreační provoz (občanské sdružení Frýdlantské okresní dráhy). 
Náklady na obnovu by ale vzhledem k jejímu stavu (většinou jen zbytky zemního tělesa) byly 
velmi vysoké. Přesto se jedná o aktivitu, která by mohla i při částečném naplnění přispět k 
rozvoji regionu. 
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Dopravní obslužnost 

 
Veřejnou dopravou je zajišťována zejména dojížďka do zaměstnání a škol, hlavním a nejvíce 
frekventovaným směrem je spojení s Libercem. Hlavním prvkem jsou autobusové linky, 
zajišťované ČSAD Liberec, které provozuje celkem 9 linek. Počty spojů (součet příjezdů a 
odjezdů za den), zajišťujících dopravní obslužnost města uvádí následující tabulka. 
 

Počet spojů za den  

 pracovní den sobota neděle  

období 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

vlak 71 92 50 66 48 64 

autobus 173 181 35 36 34 34 
Zdroj: KORID LK, (stav 05/2008, 06/2011) 

 
 
 
Na území města je celkem 14 autobusových zastávek a centrální autobusové nádraží, 
umístěné blízko centra města na spojnici mezi náměstím a napojením na průtah silnice I/13, 
které prošlo rozsáhlou kompletní rekonstrukcí v roce 2010. Počet spojů i pokrytí území 
zastávkami je velmi dobré a odpovídá potřebám obyvatel zejména v dojížďce za prací a do 
škol. Jako slabší (ale srovnatelnou s podobnými městy v Libereckém kraji) lze hodnotit 
nabídku víkendového spojení v autobusové dopravě. Dílčím problémem, který je v současné 
době řešen koordinátorem veřejné dopravy (KORID LK) je také malá návaznost mezi 
autobusovou a železniční dopravou. Připravované dlouhodobé koncepční řešení v podobě 
projektu systému regionální kolejové dopravy REGIOTRAM NISA bylo z finančních i jiných 
důvodů pozastaveno. 

 
Podle údajů provozovatele železniční dopravy (ČD a.s.) je průměrný denní pohyb cestujících 
v žst Frýdlant následující:  

 
Trať O37  

Liberec - Černousy 
nástup Frýdlant výstup Frýdlant 

4/2008 6/2011 4/2008 6/2011 

pracovní den 707 776 637 758 

sobota 376 425 389 438 

neděle 341 363 286 341 

Trať 039 
Frýdlant – Jindřichovice p/S 

nástup Frýdlant výstup Frýdlant 

4/2008 6/2011 4/2008 6/2011 

pracovní den 259 180 206 195 

sobota 162 116 123 105 

neděle 102 110 106 125 

 

 
Z uvedných údajů vyplývá, že na hlavní trati O37 došlo ve všech sledovaných jevech ke 
zvýšení pohybu cestujících a nebyla tím potvrzena původní myšlenka, že bude docházet k 
omezování dopravy vzhledem ke snižování přírůstku obyvatelstva. Na vedlejší trati O39 
naopak k poklesu pohybu cestujících došlo vzhledem ke snížení počtu pravidelných spojů. 

 

 

 

 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 40 (celkem 98)  

 

Zdroj: ČD a.s, stav 06/2011 

 
Četnost železničních spojů se v posledních letech zvýšila, došlo k zavedení pravidelné 
taktové dopravy a částečně se zlepšila i návaznost na autobusovou dopravu. Význam 
vlakových spojů stoupá ve víkendových dnech, kdy je podstatně omezena autobusová 
doprava. 
 
Pro dopravu do zaměstnání je významný vliv tzv. zvláštní linkové dopravy. Přes Frýdlant je 
vedeno celkem 8 linek tohoto druhu veřejné dopravy, které zajišťují dopravu zaměstnanců na 
objednávku pro 2 významné firmy (DENSO,Benteler). Provozuje je 5 dopravců v časech 
navazujících na dvou- nebo třísměnné provozy. Nejsilnějšími cíli zvláštní linkové dopravy z 
Frýdlantu jsou Chrastava – Stráž nad Nisou (3 linky), Liberec (5 linek). Data o počtech 
cestujících nejsou souhrnně k dispozici.  
 
 
 
 
 
 
 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 41 (celkem 98)  

Místní komunikace a údržba komunikací 

 
Ve správě města je 122 místních komunikací o celkové délce 35,59 km, včetně 15 mostů a    
cca 5 km ostatních komunikací.  
 
 

KATEGORIE MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ 

CELKOVÁ DÉLKA 
(km) 

NÁKLADY NA 
VÝSTAVBU 

(Kč) 

NÁKLADY NA 
ÚDRŽBU  

(Kč) 

MK I. třídy 1,573 6,694,485 120,285 
MK II. třídy 9,598 15,254,634 737,397 
MK III. třídy 24,123 58,576,503 1,633,767 
MK IV. třídy 0,296 29,200 22,635 
Zdroj: Město Frýdlant - pasport MK 2009 

 
 
Stav místních komunikací není systematicky sledován a vyhodnocován po celý rok, 
monitoring stavu komunikací se provádí meziročně.  K dispozici je i mapa významnosti 
komunikací. Běžnou údržbu a opravy zadává město jednotlivými objednávkami a smlouvami 
specializovaným firmám. Opravy a rekonstrukce místních komunikací hradí Město Frýdlant 
plně ze svého rozpočtu, žádné dotační tituly k tomuto účelu nejsou vypsány (pouze na silnice 
vyšších tříd nebo na komunikace s přeshraničním přesahem). Zimní a letní údržba je 
nasmlouvána u společnosti A.S.A s.r.o. a je vyhovujícím způsobem koordinována i s 
Krajskou správou silnic LK, která  je  správcem silnic II. a III. Třídy a i s Ředitelstvím silnic a 
dálnic, které je správcem silnice I/13. Zimní a letní údržba komunikací se řídí operačními 
plány údržby komunikací, které každoročně schvaluje Rada města. 
 
Roční náklady na údržbu a opravy místních komunikací: 
 

OBDOBÍ 
LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA 

(Kč) 
OPRAVY CHODNÍKŮ, MK 

A DZ (Kč) 
2007 1,467,456 2,127,843 
2008 1,469,040 1,161,752 
2009 1,966,435 1,700,414 
2010 1,829,474 1,710,772 

Zdroj: Město Frýdlant - pasport letní a zimní údržby MK 

 
 Tyto prostředky se vzhledem k zanedbanosti jeví jako velmi podhodnocené a vedou 
k dalšímu zhoršování stavu. 
 
Parkování ve městě je regulováno dopravním značením a není zpoplatněno ani v centru 
města. Problémy s kapacitou parkovacích míst nastávají ve špičkovém období zejména v 
prostoru náměstí a jeho bezprostředním okolí, které v současné době procházejí celkovou 
rekonstrukcí a jsou těsně před dokončením. Tento problém je vnímán rovněž jako jedna z 
bariér v oblasti cestovního ruchu. Odstavování většího počtu vozidel se řeší v lokalitách 
s vyšší koncentrací velkých bytových domů, kde od roku 2009 postupně vznikají nové 
odstavné plochy. 
 
Do bezútěšného stavu místních i regionálních komunikací zasáhla masivní povodeň ze 
srpna 2010, která některé komunikace v centru i mimo něj zničila zcela a většinu ostatních 
poškodila částečně. Rovněž 90 % mostků a propustků bylo touto událostí zničeno. Do 
dnešní doby se podařilo většinu komunikací a mostků opravit nebo se jejich oprava 
připravuje. 
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Výtah realizovaných akcí po povodni v infrastruktuře  

NÁZEV AKCE 
NÁKLADY  

(tis. Kč) 
REALIZACE UKONČENO 

Opravy komunikací I. část 1,867 09/2010-11/2010 ANO 

Opravy komunikací II. část 5,489 09/2010-12/2010 ANO 
Opravy komunikací III. část       5,900 06/2011-12/2011 NE 
Opravy komunikací IV. část       6,300 06/2011-05/2012 NE 
Potrubní most Míru 5,468 11/2010-04/2011 ANO 
Lávka Máchova 4,894 11/2010-06/2011 ANO 
Lávka Tyršova 6,688 11/2010-06/2011 ANO 
Náhon Řasnice 6,615 04/2011-11/2011 ANO 
Vodoteč Zahradní 38,831 05/2011-05/2012 NE 
Most u ČOV 10,723 05/2011-12/2011 NE 
Lávka u tenisových kurtů 8,190 08/2011-12/2011 NE 
Most u autokempu 6,667 08/2011-05/2012 NE 
 
Zdroj: Město Frýdlant - IO 

 
Dílčí závěr: Souhrnně lze konstatovat, že ke konci roku 2011 Město Frýdlant rekonstruovalo 
cca 70% všech místních komunikací zasažených povodní a zbylé komunikace budou 
opraveny v průběhu r. 2012. Na realizované opravy byly použity zdroje z vypsaných 
povodňových dotačních titulů. Pro tento účel byl podíl Města Frýdlant pouze 10 % a ostatní 
uznatelné náklady byly profinancovány z uvedené dotace (podrobněji viz. kapitola finanční 
analýza).  
 
Souhrnně lze konstatovat, že zhruba 1/3 projektů souvisejících s dokončením oprav MK byla 
vzhledem k časovým důvodům odložena k realizaci na r. 2013. Některé projekty byly v 
průběhu realizace rozšířeny např. o obnovu inženýrských sítí, změnu systému odvodnění aj.  

A.3.2 Technická infrastruktura 

 
Energetika 

 
Elektrická energie je do města dodávána venkovními linkami ze soustavy 22 kV z RZ 
110/22 kV Frýdlant-Větrov (transformovna je vybavena dvěma transformátory o jmenovitém 
výkonu 40 MVA a 25 MVA) s možností záložní dodávky z RZ Hrádek n. N. ze soustavy 22 
kV, která byla modernizována v roce 2011. Výroba elektrické energie je zajišťována pomocí 
kogenerace a využitím vodní energie.Situace v dodávce elektřiny je v současné době 
neuspokojivá. Technická síť je dostačující, ale není dostatečný celkový příkon. Kapacita 
celkového příkonu pro město Frýdlant bude navýšena do r. 2017. 
 
Větší část města (s výjimkou Albrechtic a městských částí Údolí, Hág a Horní Větrov) je 
plynofikována, zásobování plynem je zajišťováno bez výraznějších poruch a výpadků čtyřmi 
regulačními stanicemi zemního plynu. 
 
Z hlediska zásobování teplem a TUV je významným prvkem centrální zdroj tepla a rozvody 
provozované městskou společností TEPLO Frýdlant, s.r.o., která zásobuje teplem a TUV 
všechna panelová sídliště (1206 BJ), a některé budovy občanské vybavenosti. V kotelně 
jsou instalovány 3 kotle o výkonu 2,5 MW a jeden kotel 1,6 MW, přičemž jeden z kotlů        
2,5 MW lze provozovat alternativně v nouzovém režimu na LTO. Teplovod je postupně 
rekonstruován ve stávající trase. V provozovně CZT je umístěna kogenerační jednotka 
společnosti TEDOM. 
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Provoz a údržba veřejného osvětlení ve městě i v Albrechticích je na základě smluvního 
vztahu zajišťována společností ELTODO do konce roku 2020. Technický stav zařízení 
odpovídá jeho stáří,  a průběžně se obnovují a modernizují světelné body i rozvody. Nutná je 
podpora realizace dalších nových světelných bodů u nově vznikajících stavebních ploch. 
 

 
Vodovod a kanalizace 

 
Zásobování pitnou vodou je pro většinu obyvatel (99%) města zajištěno z veřejného 
vodovodu. Pitná voda pro město je vyráběna v úpravně vody Frýdlant, která využívá 
povrchové a podzemní zdroje surové vody. Zdroje vod, jejich vydatnost a režim jsou přímo 
závislé na množství a vydatnosti srážek. U povrchové vody musí být provedena úprava 
z hlediska zákalu a biologického znečištění. Podzemní voda vykazuje zvýšené množství 
dusičnanů, které stávající úpravna pitné vody není schopna snížit. K nápravě tohoto stavu 
směřují stávající aktivity provozovatele úpravny (projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“), 
které by měly být zahájeny v roce 2012. Dále proběhne kompletní rekonstrukce stavební i 
technologické části úpravny vody. Voda bude upravována na dvou technologických linkách, 
odlišných pro úpravu podzemní a povrchové vody. Výkon úpravny bude pro obě linky 35l/s 
oproti stávajícím 15l/s.Jako rezerva lze pro zásobování Frýdlantu částečně využít propojení 
se zásobovanou oblastí úpravny vody Bílý Potok, pouze však ve velmi omezené míře jako 
krajní řešení. Na veřejný vodovod je připojeno cca. 7 400 obyvatel (tj. asi 99% z celkového 
počtu obyvatel). Trubní vedení veřejného vodovodu a další zařízení jsou v majetku a správě 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., v jejíchž orgánech působí i zástupci Města 
Frýdlant. Technický stav vodovodní sítě odpovídá jejímu stáří. Síť je v omezené míře 
průběžně rekonstruována. 
 
Na veřejnou kanalizační síť je napojeno cca. 95% obyvatel. Stoková síť je průběžně 
rozšiřována a rekonstruována. Celková délka stokové sítě činí cca 23 km, další rozšíření o 
cca 1 km proběhne v roce 2012 a v plánu je i napojení města Raspenavy na tuto síť.   
 
Kanalizační stoková síť je napojena na centrální městskou čistírnu odpadních vod (ČOV) 
v majetku města Frýdlant, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1993 a kterou provozuje 
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.. ČOV má dostatečnou hydraulickou kapacitu pro 
likvidaci odpadních vod, a to 21.000 EO (ekvivalentních obyvatel), z níž město využívá cca 
kapacitu 7.500 EO. Avšak z technologického hlediska je problémem podíl balastních vod 
v odpadní vodě ( v celém městě není řešen odvod dešťové vody samostatnými řady, ale 
jednotnou kanalizací) a výsledky předčištění v některých ukazatelích (dusík, fosfor) při plném 
zatížení ČOV. 
 
V městské části Albrechtice není veřejný vodovod ani ČOV, zásobování vodou i čištění 
odpadních vod je zajišťováno individuálně. Problém septiků bez předčištění a jímek s 
nepovoleným odvodem do vodních toků je vnímán jako možná hrozba pro budoucí období. 

 
Elektronická komunikační zařízení 
 
Telefonní provoz je ve městě zajišťován telefonní ústřednou HOST Frýdlant, která je 
optickým kabelem napojena na místní provozní oblast MPO Liberec, která je rovněž 
optickým kabelem napojena do celostátní komunikační sítě. Z HOST Frýdlant jsou vyvedeny 
optické kabely do jednotlivých telefonních ústředen RSU, které zajišťují spojení pro jednotlivé 
účastníky. Pokrytí telefonním spojením je na dobré úrovni. 
 
Dominantním provozovatelem bezdrátového přenosu jsou Radiokomunikace a.s. a dále se 
zde provozují přístupové sítě mobilních operátorů. Hlavním napájecím bodem je Lysý Vrch 
(k.ú. Kristiánov), na kterém jsou umístěny převaděče signálů z vnitrozemí do Frýdlantu. 
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Pro vysílání rozhlasu a televize jsou na území města realizovány dva vysílače - 10FR-
Frýdlant a FRNE Frýdlant nemocnice. 
 
Dominantním provozovatelem internetového připojení je FDLnetCZ s.r.o.. V současné 
době směřují aktivity provozovatele k dalšímu zlepšení dostupnosti internetu a rozšíření 
telekomunikačních technologií ve městě v rámci projektu "Metropolitní optická síť FDLnet 
Frýdlant". Řešení problematiky poskytování těchto služeb postavené na optické kabelové síti 
typu FTTB (vlákno až do domu), respektive FTTH (vlákno až do bytu) vytvoří podmínky pro 
zásadní kvalitativní změnu těchto služeb a připraví předpoklady pro zajištění širokého 
přístupu občanů ke službám poskytovaným sítí Internet. 
 
Dílčí SWOT analýza 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

 dopravní obslužnost v pracovních 
dnech, zejména spojení s Libercem 

 -    výhodná geografická poloha 
frýdlantského výběžku - vazby na Polsko a 
Německo 
- koupě ČOV do vlastnictví města 

 kapacita průjezdního úseku silnice I/13 

 parametry silničního spojení s Libercem 

 technický stav regionálních železničních 
tratí 

 nedostatek bezbariérových cest  

 technický stav některých inženýrských sítí 

 zřizování nových odběrných míst elektrické 
energie 

 vysoká zátěž hlukem, emisemi a vibracemi 
z dopravy na I/13 

 nedostatek techniky na údržbu 
komunikací, chodníků a zeleně 

 absence oddělení pěší a cyklistické 
dopravy od dopravy automobilové 

 neexistence taxislužby 

 nevyhovující dopravní obslužnost 
příměstských lokalit Údolí, Větrov a Hág 

 přeshraniční nákladní automobilová 
doprava 

 absence pěší komunikace - ul. Bělíkova-
zámek Frýdlant 

 nedostatečně rozvětvená a zastaralá 
kanalizační síť 

 zastaralá technologie v úpravně vody 

 údržba místních komunikací 

 přeshraniční silniční spojení 

 nové parkovací plochy 

 zapojení do systému koordinované 
regionální veřejné dopravy 

 perspektivně rozvíjená síť veřejného 
vodovodu a kanalizace 

 obnovení provozu úzkorozchodné trati 

 zlepšení systémů prevence v oblasti 
silničního provozu 

 čerpání dotací na rozvoj infrastruktury 

 nevyřešení kapacitního průjezdu silnice 
I/13 přes Albrechtice 

 rušení železničních tratí 

 omezování železniční dopravy 

 zvyšující se zanedbanost stavu místních 
komunikací 

 omezování veřejné dopravy 

 ukončení činnosti hlavního dodavatele 
tepelné energie 

 nedostatek finančních zdrojů na rozvoj 
infrastruktury 

 nedostatečná kapacita ČOV 

 nedostatek finančních prostředků na 
stavby a opravy 

Příležitosti                    Hrozby 
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SWOT analýza - návrhy zařazení do hlavní SWOT analýzy 
 
Silné stránky                                                                                                      Slabé stránky 

- dopravní obslužnost v pracovních   
dnech 
-  výhodná geografická poloha  
-  vlastnictví ČOV 

 kapacita průjezdního úseku silnice I/13 

 parametry silničního spojení s Libercem 

 technický stav inženýrských sítí 

 zřizování nových odběrných míst 
elektrické energie 

 údržba místních komunikací 

 přeshraniční silniční spojení 

 nové parkovací plochy 

 čerpání dotací na rozvoj 
infrastruktury 

 omezování železniční dopravy 

 nedostatek finančních zdrojů na rozvoj 
infrastruktury 

 nedostatečná kapacita ČOV 

Příležitosti                    Hrozby 
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A.4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

A.4.1 Odpady 

Problematika odpadového hospodářství je ve městě celkem spolehlivě zabezpečena a 
není v ní spatřováno zásadní riziko.  
 
Svoz a likvidaci domovního odpadu včetně jeho separace provádí společnost A.S.A., 
provozovna Frýdlant.  Součástí smluvních povinností je rovněž ambulantní svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a provoz sběrného dvora v Raisově ulici. Tento 
prostor není zcela optimální neboť se nachází v aktivní zóně záplavového území, což je 
v přímém rozporu s vodním zákonem. V současné době se hledá lokalita, která by více 
vyhovovala požadavkům, jenž jsou na ni kladeny. 
Černé skládky na území města jsou průběžně monitorovány a likvidovány. 
 
V roce 2010 bylo z města svezeno a zlikvidováno cca 2130 t komunálního odpadu. Toto 
navýšení se netýká pouze komunálních odpadů,ale odpadů obecně, ať už se jedná o odpady 
netříděné či tříděné.  

Srovnání odpadu Frýdlant versus Evropa
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Dle grafu lze odvodit, že nárůst odpadů není konečný a pomalu se bude rovnat evropskému průměru 
zdroj – MěÚ Frýdlant, odpadové hospodářství (pozn. porovnávány byly odpady komunální) 

 
Je třeba také zohlednit zvláštní druh odpadu a tím jsou odpady „povodňové“. Za rok 2010 
jich bylo cca 3191tun.  
 
Celkově lze konstatovat, že svoz a likvidace odpadů jsou na území města uspokojivě 
zajištěny, z hlediska čistoty města je největším problémem větší množství neuklízených a 
neupravených soukromých pozemků, viditelných nebo i volně přístupných. 
 

A.4.2 Ovzduší 

Město Frýdlant dosáhlo v posledních dvou desetiletích významného zlepšení čistoty ovzduší. 
Vlivem zásadních změn v průmyslové výrobě došlo k odstavení nebo ekologizaci velkých 
zdrojů znečištění, a to jak ve městě samém tak v okolí, včetně dříve nejproblémovějším 
zdrojům za hranicemi ČR (elektrárna Turów v Polsku a další na území bývalé NDR). Je 
nutné uvést, že elektrárna TURÓW je stálým rizikem, jedná se totiž o možném navýšení 
jejího výkonu. V porovnání s ostatními městy Libereckého kraje je jedním z menších 
producentů emisí. Velký vliv na další zlepšení kvality ovzduší měla také provedená 
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plynofikace exponovaných lokalit, zejména množství malých topenišť na tuhá paliva v 
centrální části města. Zpětný přechod na tuhá paliva v souvislosti s očekávanými změnami 
cen energií by mohl být hrozbou i do budoucna. 
 
Dle informačního systému životního prostředí Libereckého kraje nevykazuje lokalita žádný 
výraznější problém v kvalitě ovzduší. 
V současné době nejvýznamnějším negativním jevem (ve vztahu k čistotě ovzduší, ale i k 
dalším složkám životního prostředí – zejména hluku) je vliv dopravy, zejména průtah silnice  
I/13 a navazující průjezdní úseky silnic II. třídy.  

A.4.3 Voda a krajina 

Převážná část zástavby města se rozkládá v údolí podél řeky Smědé, především na jejím 
pravém břehu. Ta přitéká k městu od východu a přináší zejména v období jarního tání 
značné množství vody z podhůří Jizerských hor. Na území města se do Smědé vlévá několik 
dalších přítoků, z nichž nejvýznamnější je Řasnice. Větší vodní plochy se na území města 
nenalézají. 
Zátopová území jsou vymezena a zasahují některé objekty zejména v blízkosti toku Smědé. 
Řasnice a Větrovského potoka, v zátopovém území se nachází i historické centrum města 
včetně náměstí.   
 
Čistota vody ve Smědé je dlouhodobě řešena, problémem je malá vodnatost toku zejména v 
letních měsících. V poslední době nejsou zaznamenány problémy s většími zdroji znečištění, 
jedná se spíše o občasné lokální zdroje a zejména o komunální odpadní vody. Pro město 
Frýdlant je důležité nejen čištění vlastní produkce odpadních vod (viz kapitola Infrastruktura), 
ale také zajištění čištění pro Raspenavu. 
 
Město Frýdlant leží v krajině na rozhraní mezi Jizerskými horami a Lužickou pahorkatinou, 
směrem na sever je krajina otevřená do slezských rovin. To je hlavní příčinou klimatických 
podmínek celého Frýdlantska, které jsou výrazně mírnější než v oblasti pouhých dvacet 
kilometrů vzdáleného Liberecka. Tuto statistiku trochu popírá velká povodeň ze srpna 2010. 
Jako nejúčinnější protipovodňové opatření se jeví vyčištění zanesených koryt vodních toků. 
Tato činnost by se do budoucna měla brát jako pravidelný jev, který bude tou nejlepší 
prevencí. Východním směrem od města pokračuje osídlení plynule pod severními srázy 
Jizerských hor přes Raspenavu do Hejnic a Bílého Potoka pod Smrkem. 
 
Okolní krajina byla v minulosti poměrně intenzívně využívaná, v současné době se jedná 
spíše o zbytky zemědělské výroby a extenzívní formy hospodaření. Část dříve obdělávaných 
ploch není ošetřována a může být do budoucna problémem. Ukončení intenzívní 
zemědělské výroby se naopak pozitivně projevilo na výrazném snížení množství škodlivých 
látek v půdě i ve vodách.  Krajina skýtá dobrý potenciál pro agroturistiku a další šetrné formy 
rekreačního využití. 
 
Na území města je z hlediska ochrany přírody významná přírodní rezervace v lokalitě 
Křížový vrch a rovněž hranice Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, ve které leží větší 
část území městské části Albrechtice. Jinak není na území města evidován žádný prvek 
ÚSES (územní systém ekologické stability) regionálního nebo nadregionálního významu, v 
okrajových částech města se nachází několik lokálních biocenter a biokoridorů. 
 
Celkově lze hodnotit stav životního prostředí ve městě jako uspokojivý  
 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 48 (celkem 98)  

 
Dílčí SWOT analýza 
 
Silné stránky               Slabé stránky 

 stabilně zajištěný systém svozu a 
likvidace odpadů 

 odstranění větších zdrojů znečištění 
ovzduší 

 značná krajinná atraktivita 

 emisní situace v okolí průjezdních 
úseků silnic I. a II. třídy 

 hluková zátěž ze silniční dopravy 

 negativní vliv průjezdní nákladní dopravy 

 nízká efektivita třídění odpaů 

 negativní vliv těžby hnědého uhlí v dole 
TUROW 

 neexistující skládka na Bio odpady 

 krajinné okolí města 

 využití okolní krajiny pro extenzívní 
zemědělskou činnost a rekreační účely 

 podílení se na zisku z obchodování se 
tříděnými odpady 

 prostor pro biodpady 

 prostor pro stavební odpad (drtírna) 

 povodňová prevence 

 realizace protihlukových opatření 

 zhoršení čistoty vody ve Smědé 

 opakovaně zakládané černé skládky 

 neudržované pozemky 

 sankce za nedořešení bioskládkování 

 návrat k topení tuhými palivy 

 ztráta financí z poplatků ze skládky 

 nárůst záplav 

Příležitosti                   Hrozby 
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B. FINANČNÍ ANALÝZA 
 

Saldo příjmů a výdajů Města Frýdlant dosahovalo ve sledovaných letech 2005 – 2010 

převážně kladných hodnot. Pouze v roce 2006 bylo záporné, a to 2,85 mil. Kč a v roce 2009 

schodek rozpočtu dosáhl částky 18.403 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů v ostatních sledovaných 

letech bylo kladné. Nejvýraznějšího přebytku v rozpočtu město dosáhlo v letech 2007 

(+25.341 tis. Kč) a  2008 (+9.327 tis. Kč). 

Saldo příjmů a výdajů v letech 2005 - 2010

v tis. Kč
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Celkový přehled příjmů a výdajů
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* Pro potřeby zjednodušené finanční analýzy bylo pracováno s příjmy a výdaji  

před konsolidací. To sice ovlivňuje celkovou výši rozpočtu, neovlivňuje to však poměr mezi 

příjmy a výdaji a celkové saldo rozpočtu. Konsolidace se týká především položky Převody 

z rozpočtových účtů, která je zařazena mezi přijaté dotace. Případné rozdíly mezi příjmy a 

výdaji před konsolidací a po konsolidaci (především v oblasti skladby příjmů a výdajů) budou 

v následujícím textu vysvětleny.  

Příjmy Města Frýdlant po konsolidaci v letech 2005 – 2009 se pohybovaly v rozmezí 164 - 

225 mil. Kč a každý rok měly stoupající tendenci. Výdaje po konsolidaci v těch samých 

letech dosahovaly hodnot 163 - 243 mil. Kč a jejich tendence kopírovala tendenci příjmů. 
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V roce 2010 došlo k výraznému vzestupu konsolidovaných příjmů i výdajů. Narušení 

rovnoměrně stoupající tendenci způsobila povodeň, která v roce 2010 zasáhla město Frýdlant 

a způsobila značné škody na majetku. 

 

 
1) Analýza příjmů města 
 

Průměrný přírůstek příjmů z daní mezi lety 2005 až 2010 je 2,9%. Vyšší přírůstek byl 

zaznamenán mezi lety 2007/2008, kdy vzrostl příjem ze všech daní, krom daně z příjmu 

fyzických osob ze závislé činnosti i z podnikání. V následujícím roce došlo k opačnému 

trendu. Příjmy z daní mimo daň z příjmu fyzických osob z podnikání klesly. Nejvýraznější 

pokles byl zaznamenán u daně z příjmu právnických osob, kde rozdíl mezi roky 2008/2009 

činil 29,3%, tento pokles ve značné míře způsobila celosvětová ekonomická krize. 

 

U poplatků byl ve sledovaných letech průměrný nárůst 24,4%. Největší podíl na tom mají 

ostatní poplatky - životní prostředí a správní poplatky, konkrétně poplatek za uložení odpadu, 

který se objevil poprvé v roce 2006 a v roce 2007 vzrostl téměř dvojnásobně. Další významný 

rok byl i u těchto příjmů rok 2010, kdy se poplatek za uložení odpadu dík likvidaci 

povodňových škod zdvojnásobil. Klesající příjmy v oblasti poplatků oproti předchozím 

rokům zaznamenal v roce 2010 správní poplatek a odvod výtěžku z provozování loterií, který 

byl způsoben úbytkem počtu VHP ve městě. Tyto VHP nahradily videoterminály, ze kterých 

výtěžek neplyne do rozpočtu města. 

 

Nedaňové příjmy od začátku sledovaného období stoupají. Průměrný meziroční nárůst 

v obdobích 2005-2009 činil 6,47%. Rok 2010 i v těchto příjmech byl vlivem povodní 

vyjímečný. 360% nárůst nedaňových příjmů v roce 2010 způsobilo především pojistné plnění 

a neinvestiční dary. 

 

Kapitálové příjmy  - viz příjmy z hospodaření s majetkem 

příjmy a výdaje Města Frýdlant po konsolidaci 2005-2010 
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Daňové,  nedaňové, kapitálové příjmy  a dotace 

v letech 2005 - 2010 v tisících Kč
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Pozn.:  

do skupiny příjmů z daní jsou zahrnuty: 

 DPH 

 Daň z příjmu právnických osob 

 Daň z příjmu fyzických osob – ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a 

daň počítaná zvláštní sazbou 

 Daň z nemovitosti 

 

 do skupiny příjmů z poplatků jsou zahrnuty následující položky:  

 správní poplatky,  

 místní poplatky (ze psů, za rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, 

z ubytovací kapacity, za provozování výherních hracích přístrojů, odvod výtěžku 

z provozování loterií), 

 ostatní poplatky (za znečišťování ovzduší, za uložení odpadu, odvody za odnětí 

pozemku plnění funkcí lesa, popl. za likvidaci komunálního odpadu),  

 

do nedaňových příjmů patří: 

 další nedaňové a sankční příjmy (příjmy z poskytování služeb a výrobků, přijaté 

sankční platby, přijaté neinvestiční dary, pojistné plnění, přijaté nekapitálové 

příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) 

 příjmy z finančního hospodaření (příjmy z úroků, příjmy z podílů na zisku a 

dividend). 
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Samostatnou skupinou příjmů jsou dotace / transfery. Základní rozdělení této skupiny příjmů 

je na investiční a neinvestiční. Investiční dotace jsou následně vázané na kapitálové výdaje. 

Čerpání investičních dotací závisí i na vypisovaných dotačních programech z rozpočtů EU, 

SR a rozpočtů USC, navíc některé dotace ovlivní příjmy až po dokončení investiční akce. 

V průběhu sledovaných let je výše investičních dotací velmi rozdílná. Nejnižší příjmy 

z investičních dotací byly v roce 2008 a to ve výši 4.715 tis. Kč. Na největší objem 

investičních dotačních prostředků dosáhlo město v roce 2010, kdy probíhaly akce jako 

regenerace městského parku a regenerace náměstí, navíc ve výši skoro 5 mil. Kč město 

obdrželo investiční dotaci od MMR na rekonstrukce majetku poškozeného povodní. Celkem 

v roce 2010 mělo město příjem z investičních dotací ve výši 23.176 tis. Kč. 

Neinvestiční dotace jsou významnou příjmovou složkou města, ale tato výše je ovlivněna tzv. 

průtokovými dotacemi, jako jsou dotace na výplatu sociálních dávek. Tyto v roce 2009 

dosáhly 74.322 tis. Kč a v roce 2010 kdy byly navýšené z důvodu povodně dosáhly částky 

105.130 tis. Kč. 

Přijaté dotace v období 2005 - 2010

v Kč
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Průměrný nárůst příjmů z hospodaření s majetkem Města Frýdlant je mezi lety 2005 až 

2010 7,8%. Nejvyšších hodnot dosahují roky 2006, kde nejvyšší podíl na tom mají příjmy z 

pronájmu nebytových prostor a příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku a 

rok 2010, ve kterém došlo k navýšení všech položek této skupiny mimo pronájmu pozemků a 

prodeje ostatního dlouhodobého majetku. Pokles v letech 2007-2009 zapříčinily příjmy z 

prodeje bytů a opět příjmy z pronájmu nebytových prostor, tedy jejich nižší hodnota oproti 

roku 2006. 
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Pozn.: sem patří následující příjmy:  

 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí,  

 příjmy z pronájmu pozemků,  

 příjmy z prodeje pozemků,  

 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku,  

 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku. 

 

Průměrný nárůst příjmů od organizací města zaznamenal mezi lety 2005 - 2010 hodnotu 

5,5%. Příjmy od organizací města v průběhu času kolísají. Jedná se zde o odvody odpisů 

z budov školství, případně o přijaté pojistné náhrady a nájemné. 

 
Pozn.: do této skupiny patří následující příjmy:  

 zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 

 školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

 

 

Průměrný nárůst ostatních příjmů (dle odvětvového členění rozpočtu) zaznamenal mezi 

lety 2005 - 2010 hodnotu 7,8%. Postupem času se příjmy jednotlivých odvětví kolísaly. 

V roce 2007 tyto příjmy dosáhly nejvyšších hodnot a to hlavně díky příjmům z vlastní 

činnosti obce. V roce 2008 dosahovaly příjmy u většiny položek nejnižších hodnot, toto 

neplatí u příjmů ze sociálních služeb a příjmů z bezpečnosti a veřejného pořádku. 

 

Vývoj příjmů od organizací Města Frýdlant (2005 - 2010) 
ZŠ a Školní jídelna 
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Pozn.: do této skupiny patří následující příjmy:  

 kultura (filmová tvorba, činnosti knihovnické, činnosti muzeí a galerií, ostatní 

záležitosti kultury; pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí; ostatní záležitosti ochrany památek a péče o 

kulturní dědictví, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, zájmová činnost v kultuře, 

ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ostatní tělovýchovná 

činnost)  

Vývoj ostatních příjmů / rok 2005 - 2010 
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 zdravotnická zařízení, prevence (všeobecná ambulantní péče, ostatní nemocnice, 

prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami) 

 příjmy z vlastní činnosti obce (pěstební činnost, ostatní správa v zemědělství, ostatní 

záležitosti těžebního průmyslu a energetiky, ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, 

obchodu a službách, ostatní záležitosti v dopravě, veřejné osvětlení, pohřebnictví, 

lokální zásobování teplem, komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 

 ostatní příjmy z vlastní činnosti 

 bezpečnost a veřejný pořádek 

 další příjmy (sběr a svoz komunálních odpadů, využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů, ostatní správa v ochraně životního prostředí) 

 sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice 

zaměstnanosti 

 činnosti místní správy  

 

Příjmy - SHRNUTÍ 

 

Průměrný nárůst celkových příjmů Města Frýdlant mezi lety 2005 - 2010 byl 14,2%. Příjmy 

Města Frýdlant tedy rostou příjemným tempem. Rostly převážně daňové příjmy a jen některé 

nedaňové příjmy. Příjmy od organizací obce (ORG) v průběhu sledovaného období kolísaly. 

Pokud budeme pracovat s výší příjmů po konsolidaci, potom zaznamenáme mezi lety 2005 - 

2010 průměrný nárůst 15,7%. Toto procento zkreslují příjmy související se srpnovou povodní 

v roce 2010. 

 
 

Co se týká složení příjmové strany rozpočtu, potom je užitečnější sledovat hodnoty příjmů 

po konsolidaci. V těchto příjmech v letech 2005 – 2010 představovaly cca 51,4% příjmové 

strany rozpočtu města přijaté dotace, 34,14% připadlo na daňové příjmy, 10,58% na nedaňové 

příjmy a kapitálové příjmy se na příjmové straně rozpočtu města podílely z 3,87%.  

 

Vývoj celkových příjmů Města Frýdlant (2005 - 2010) 
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2) Analýza výdajů Města Frýdlant 
 

Průměrné tempo růstu výdajů v jednotlivých odvětvích po konsolidaci rozpočtu Města 

Frýdlant mezi lety 2005 až 2010 je 12,63%. Maxima dosáhly výdaje v roce 2010, což bylo 

způsobeno velkými náklady na likvidaci povodňových škod a navýšení výplat sociálních 

dávek po této události. Meziroční nárůst výdajů  let 2009/2010 v sociální oblasti byl 40%. 

 
 

Vývoj běžných výdajů Města Frýdlant (2005 - 2010) 
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Průměrný přírůstek výdajů jednotlivých položek v %
r. 2005 - 2010

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

M
Š

, 
Z
Š

S
o
c
iá

ln
í 
o
b
la

s
t

Š
k
o
l.s

tr
a
vo

v
á
n
í

B
e
z
p
e
č
n
o
st

H
a
s
ič

i
K
u
lt
u
ra

 a
 s

p
o
rt

V
la

st
n
í 
či

n
n
o
s
t

S
p
rá

v
a

H
o
s
p
. 
s 

m
a
je

tk
e
m

Ú
d
rž

b
a
 o

b
ce

O
st

a
tn

í 
vý

d
a
je

C
e
s
to

vn
í 
ru

c
h
 /
 M

IC

Z
d
ra

vo
tn

ic
tv

í 
a
 p

re
v
e
n
ce

Odvětví

P
ří

rů
s
te

k

v
 p

ro
c
e
n
te

c
h

Průměr

 
 

Průměrného nárůstu výdajů vyššího než 30% dosáhla odvětví: hasiči, údržba obce 

zdravotnictví a ostatní výdaje. Na velké navýšení výdajů měly značný vliv opravy majetku 

města, užívané jednotlivými odvětvími a investiční akce probíhající v jednotlivých obdobích. 

Rok 2010 byl z velké části ovlivněn i nákupem ČOV, rekonstrukcí náměstí a Hejnické ulice. 

Jediný pokles o 10,43% zaznamenala pouze oblast školního stravování, které bylo způsobeno 

převodem majetku příspěvkové organizace zpět do majetku Města Frýdlant a jeho následným 

pronájmem – příspěvková organizace již tento majetek neodepisuje. (město organizaci na 

odpisy finančně přispívalo). Ve všech ostatních odvětvích se výdaje navýšily v rozsahu od 

0,14% do 23,4%. 

Ostatní běžné výdaje obsahují následující položky: 22* Doprava, 23* Vodní hospodářství, 

37* Ochrana životního prostředí, 61* Státní správa a územní samospráva, 64* Ostatní činnost 

(jako finanční vypořádání minulých let). 

 

 

Průměrné tempo růstu všech výdajů rozpočtu Města Frýdlant mezi lety 2005 - 2010 bylo 

20,14%. Výdaje se rok od roku zvyšovaly téměř stejným tempem. Velký nárůst výdajů 

zaznamenal rozpočet města v roce 2010, toto bylo ovlivněno již zmíněnými výdaji na 

odstraňování následků povodně a navýšením výplat v sociální oblasti. 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 58 (celkem 98)  

 
 

 

 

Složení výdajů Města Frýdlant je tak jako u příjmů výhodnější sledovat s hodnotami po 

konsolidaci. Před konsolidací je patrná drtivá převaha běžných výdajů nad kapitálovými, a to 

v poměru 91,38 ku 8,62%. Po konsolidaci sice běžné výdaje také převažují, ale již ne tak 

jednoznačným poměrem. Průměrně se podíl běžných výdajů na celkových výdajích snížil na 

80,28% ku 19,72% z celkových výdajů města. 
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Jak již bylo několikrát zmiňováno v komentářích příjmů i výdajů rok 2010 byl velmi 

specifický a dle našich úvah je nutné tento rok zmínit i samostatně. 

 

V srpnu 2010 zasáhla město Frýdlant blesková povodeň, která způsobila městu, obyvatelům a 

podnikatelským subjektům ve městě velké škody, které u Města Frýdlant dosahovaly výše 

okolo 88 milionů Kč na movitém majetku a budovách, škody na komunikacích, mostech, 

propustcích vodotečích a nádržích dosáhly výše cca 140 mil. Kč. Po této události do města 

přitekl velký objem finančních prostředků, díky kterému se začal opravovat, rekonstruovat 

nebo nově pořizovat majetek, do kterého by bylo i bez zásahu povodně nutné investovat 

z rozpočtu Města Frýdlant. Jak je vidět z jednotlivých grafů na straně příjmů i výdajů tyto 

částky byly v řádech desítek milionů. Jen pojistná plnění z povodňových škod činila více než 

61 milionů Kč. Dary na účet Města Frýdlant a sbírkový účet, který byl zřízen bezprostředně 

po povodni, dosáhly 7.592 tis. Kč. Dotace z MMR v roce 2010 se vyšplhaly na částku 11.462 

tis. Kč. Velký vliv, jak na příjmy, tak i na výdaje, měly příspěvky v hmotné nouzi, oproti 

původně plánované částce se v roce 2010 vyplatilo o 30 mil Kč víc. Na náhradní ubytování a 

další související potřeby bylo po povodni vyplaceno 4,5 mil. Kč také z rozpočtu MMR. 

Záchranné práce stály více než 28 mil. Kč. Některý majetek, do kterého byly investovány 

finanční prostředky jak z pojistného plnění, darů, dotací nebo z rozpočtu Města Frýdlant, byl 

velmi dobře zhodnocen, což znamená, že např. komfort užívání nebo úroveň služeb 

poskytovaná v těchto objektech je na vyšší úrovni než před zásahem tisícileté vody.  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ukazatele finanční analýzy 
 

Ukazatele finanční analýzy slouží k hodnocení celkové finanční situace a ke stanovení 

možností dalšího rozvoje z hlediska potřebnosti a dostupnosti finančních prostředků a dalších 

možných zdrojů.  

 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je ukazatel zadluženosti. Tento ukazatel je možno 

vyjádřit jednak v procentech (tj. jaká část celkového majetku města je kryta cizími zdroji) 

nebo v přepočtu na 1 obyvatele obce (tj. kolik by musel každý občan zaplatit, aby byla obec 

bez dluhů). Tento ukazatel je však nutné doplnit o ukazatele likvidity, tedy jak je obec 

schopna plnit své splatné závazky. Ukazatel zadluženosti bez tohoto doplnění může být ve 

většině případů zavádějící (většina obecního majetku je majetkem nemovitým a tedy velmi 

málo likvidním - tzn. není jej možno v krátké době proměnit na finanční prostředky). Proto i 

nízká zadluženost v podmínkách nízké likvidity majetku obce může být problematickou.  

 

Ukazatel likvidity se měří ve třech úrovních: 

a) peněžní likvidita  

b) pohotová likvidita  

c) běžná likvidita  

 

 

Celková zadluženost města Frýdlant k 31. 12. 2010 představovala 8.252,37 Kč na 1 

obyvatele. K uvedenému datu byla zadluženost vyjádřená v procentech zadlužení majetku 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 60 (celkem 98)  

města 8,59%. Tzn., že obecní majetek (stálá aktiva – dlouhodobý a finanční majetek) je 

z 8,59% krytý cizími zdroji. Ve sledovaných letech celková zadluženost města nejdříve 

klesala a následně opět stoupala a to jak v přepočtu na 1 obyvatele, tak i vyjádřením v %. 

Křivky jednotlivých pohledů na zadluženost vykazují určité odchylky v závislosti na 

jednotlivých hodnotách. Křivka zadluženosti na jednoho obyvatele je ovlivněna přírůstky a 

úbytky počtu obyvatel a procento zadlužení majetku je ovlivněno ohodnocením a novým 

pořízením stálých aktiv. Při porovnání jen těchto dvou hodnot zjistíme, že vývoj zadluženosti 

v absolutních hodnotách kopíruje procentuelní vyjádření (z 10,74% v roce 2005 na 3,7% 

v roce 2007 a následně 8,59% v roce 2010). Navýšení zadluženosti v roce 2010 ovlivnilo 

otevření nového úvěru na pořízení ČOV a revolvingový úvěr na profinancování rekonstrukce 

náměstí, který je splácen z dotace na tuto investiční akci. 

 

 

 

 

Počet obyvatel k 
1.1. následujícího 
roku 

výše dluhu k 
31.12.(cizí zdroje-
závazky) 

Zadluženost na 
jednoho obyvatele 

Stálá aktiva 
(majetek) 

Procento 
zadlužení 
majetku 

2005 7475 44 553 878 5 960,39 414 776 401 10,74% 

2006 7502 43 326 037 5 775,26 442 870 775 9,78% 

2007 7506 32 586 377 4 341,38 562 198 850 5,80% 

2008 7508 23 415 649 3 118,76 632 355 623 3,70% 

2009 7496 27 890 855 3 720,77 638 795 496 4,37% 

2010 7461 61 570 919 8 252,37 716 624 114 8,59% 

 

Vývoj zadluženosti na jednoho obyvatele v letech 2005-2010
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Likvidita je stanovena koeficientem, který avizuje, jak si posuzovaný subjekt stojí ve 

vztahu ke svým krátkodobým závazkům, tedy jak rychle je schopen tyto své závazky splácet. 

Výpočet těchto ukazatelů vychází výhradně z účetnictví. 

 

 

Běžná likvidita - poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky splatnými do jednoho roku 

(z aktiv musí být vyloučeny neprodejné zásoby). Ideální je hodnota likvidity je v poměru 2 : 1 ( za 
dostatečnou se považuje hodnota od 1,5) 
 

rok 

oběžná aktiva 
(zásoby, pohledávky 
a fin. majetek) v tis. 

Kč 

krátkodobé 
závazky 

koeficient 

2005 34 804 4 954 7,03 

2006 25 166 4 626 5,44 

2007 37 606 4 786 7,86 

2008 36 102 4 816 7,50 

2009 26 089 11 891 2,19 

2010 79 754 17 987 4,43 

 
Ke snížení koeficientu v roce 2009 došlo v důsledku vyšších závazků k dodavatelům (8,9 mil. Kč). 
V následujícím roce koeficient opět roste i když rostou krátkodobé závazky, ty jsou však vyvažovány 
vyšším finančním majetkem. I přes tento pokles koeficientu běžné likvidity se stále pohybuje nad 
doporučovanými hodnotami, stejně je tomu i ostatních pohledů likvidity. 

 

Pohotová likvidita - poměr mezi tzv. pohotovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky (z 

oběžných aktiv se odečítají zásoby a nedobytné pohledávky). Vývoj koeficientu pohotové likvidity 
kopíruje koeficient běžné likvidity. Doporučené hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 0,7 – 
1,2) 
 

Peněžní likvidita (okamžitá likvidita) - poměr mezi hotovostí a krátkodobými závazky, kdy za 

hotovost se považují peníze na účtech a v pokladně, ceniny a cenné papíry (krátkodobý finanční 
majetek). Doporučené hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí od 0,2 – 0,5). 
 
 

rok hotovost 
krátkodobé 

závazky koeficient 

2005 14 565 4 954 2,94 

2006 25 166 4 626 5,44 

2007 37 606 4 786 7,86 

2008 36 102 4 816 7,50 

2009 26 089 11 891 2,19 

2010 79 754 17 987 4,43 
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Odhad objemu rozpočtových prostředků pro samosprávné rozvojové aktivity města1 

 

Eliminací extrémních hodnot v analyzované časové řadě jednotlivých typů rozpočtových 

výdajů s následným použitím metod popisné statistiky byl proveden odhad podílu nutných 

výdajů jednotlivých položek. Součtem tohoto odhadu podílů nutných výdajů, dospěla analýza 

k odhadu průměrných podílů dočasně volných (rozvojově využitelných) finančních zdrojů 

z ročního rozpočtu. Nutné výdaje jsou na základě těchto provedených výpočtů odhadovány na 

cca 95,24% rozpočtu. V dalším kroku byly z výdajové struktury vyčleněny položky 

rozvojového charakteru (pozemní komunikace, cestovní ruch, kultura, sport, komunální 

služby a územní rozvoj), jejichž výši lze stanovovat v závislosti na schválené rozvojové 

koncepci (pozn.: ostatní výdaje jsou pro tuto část analýzy považovány za mandatorní). Tímto 

postupem klesl podíl nutných rozpočtových výdajů na úroveň 87,22%. Z toho lze usoudit, že 

v rámci městského rozpočtu je průměrně až 12,78% finančních zdrojů použitelných pro 

samosprávné aktivity rozvoje města.. V absolutních číslech se průměrně jedná až o částku cca 

56,87mil. Kč použitelnou pro financování nadstandardních aktivit v obci.  

 

Pokud při výpočtu pro odhad volných finančních prostředků odstraníme ze seznamu Převody 

vlastním fondům v rozp.úz.úrovně a budeme tedy pracovat s rozpočtem po konsolidaci, 

potom poklesne podíl nutných rozpočtových výdajů na 72,32%. Z toho vyplývá, že na 

financování nadstandardních aktivit určených na samosprávný rozvoj města zbývá v průměru 

až 27,68% objemu rozpočtu města. V absolutních částkách je v průměru jedná o cca 

50,17mil.Kč. 

 

 

Závěry a doporučení 

 významný vnitřní ekonomický potenciál města pro posilování příjmové strany 

rozpočtu města 

 důsledné uplatňování nástrojů finančního řízení a investičního rozhodování 

 minimalizace provozních nákladů na jednotku výkonu odpovědných jednotek 

(absolutní snižování provozních nákladů nebo relativní snižování provozních nákladů 

prostřednictvím nárůstu jednotek výkonu) 

 nemandatorní výdaje realizovat pouze na základě rozvojové koncepce města 

 odpovědnost a motivace správců jednotlivých rozpočtových kapitol (příjmová i 

výdajová strana) 

 větší intenzita hospodaření s majetkem města, zhodnocování majetku města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje rozpočtu Města Frýdlant a jejich ovlivnitelnost ze strany Města Frýdlant: 

 

                                                 
1  VVššeecchhnnyy  vvýýššee  uuvveeddeennéé  vvýýppooččttyy  jjssoouu  zzpprraaccoovváánnyy  nnaa  zzáákkllaadděě  rroozzbboorrůů  rroozzppooččttoovvýýcchh  vvýýkkaazzůů  zzaa  oobbddoobbíí  22000055--

22000077,,  kktteerréé  vvššaakk  vvyykkaazzuujjíí  jjeenn  nneezzbbyyttnnoouu  mmíírruu  ppooddrroobbnnoossttii,,  nnaa  zzáákkllaadděě  kktteerréé  llzzee  ssttaannoovviitt  ppoouuzzee  ooddhhaadd  

ss  mmoožžnnoossttíí  uurrččiittéé  ssttaattiissttiicckkéé  cchhyybbyy..  
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1. Obligatorní – velká část běžného rozpočtu, která souvisí s provozem Města Frýdlant 

a Městského úřadu a část kapitálového rozpočtu související s rekonstrukcemi majetku 

Města Frýdlant. Ovlivňují je především zákony, nabídky a ceny na trhu, ze strany 

Města Frýdlant ovlivnitelné jen malým procentem. Předpokládaná tendence těchto 

výdajů je stoupající 

2. Ostatní – výdaje z rozpočtu města v souvislosti s udržením případně vylepšením 

služeb a životní úrovně obyvatelstva města. Příspěvky na provoz zařízení Města 

Frýdlant a investice. Ovlivnitelnost ze strany Města Frýdlant je maximální. 

 

 

 

 

Závěry a doporučení 

 Vyhodnocení vnitřního ekonomického potenciálu Města Frýdlant pro posilování 

příjmové strany rozpočtu města 

 Stabilizace provozních výdajů  

 Nemandatorní výdaje plánovat a realizovat pouze na základě rozvojové koncepce 

města 

 Odpovědnost a motivace správců jednotlivých rozpočtových kapitol (příjmová i 

výdajová strana) 

 Větší intenzita hospodaření s majetkem města, zhodnocování současného majetku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSADNÍ ANALYTICKÉ ZÁVĚRY 
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Lze konstatovat, že výsledky bodování SWOT analýzy potvrdily většinu předpokladů, které 
byly projednávány již od úvodních jednání pracovní komise a vyplynuly i z diskusí v rámci 
zjišťování analytických podkladů. Na základě provedených analýz byly identifikovány 
zásadní problémové okruhy, kterým by měla být věnována prioritní pozornost při dalším 
strategickém rozhodování města. Tyto priority budou dále ověřeny při projednávání 
programových úkolů a rozvojových aktivit v další fázi zpracování Strategického plánu města.  
 
Největší problémy Frýdlantu jsou obecně spatřovány:  

 v nevyužitém potenciálu města (a jeho okolí) pro rozvoj cestovního ruchu, 

 v sociální situaci ve městě, spojené především s úrovní nezaměstnanosti a 
nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, 

 ve špatné dostupnosti města silniční dopravou (zejména v rozhodujícím směru od 
Liberce). 

 
Významně hodnocenými negativy a hrozbami do budoucna jsou stav místních komunikací a 
personální stav v některých klíčových odvětvích (zdravotnictví, školství a služby).   
 
Velmi pozitivně a jako velké rozvojové příležitosti jsou naopak hodnoceny: 

o existence zařízení a služeb pro celé spádové území Frýdlantska (zdravotnictví, 
školství, úřady, obchody, atd.), 

o historické a kulturní dědictví města, 
o přírodní potenciál města a okolí pro rozvoj cestovního ruchu, 
o existence rozvojových ploch pro bydlení, 
o spolupráce s okolím (včetně přeshraničních kontaktů). 

 
 
Uvedené analytické závěry jsou souhrnným výstupem všech kapitol analytické části 
Strategického plánu města a základními věcnými východisky pro formulaci strategických cílů 
a dalších kapitol jeho návrhové části. 
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C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA 
Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem strategického plánu, který v 
dalším procesu jeho tvorby slouží jako výchozí podklad pro další účelné zpracovávání 
strategických cílů města Frýdlant. Jednotlivé výroky globální SWOT analýzy jsou převzaty z 
dílčích SWOT analýz jednotlivých problémových okruhů a dále doplněny o všeobecná 
témata. 
Tabulka globální SWOT analýzy je sestavena v pořadí dle kapitol (problémových okruhů).  
 
Tabulka globální SWOT analýzy je sestavena v pořadí dle kapitol (problémových okruhů) a 
následně je stanovena důležitost jednotlivých výroků (na základě bodování členů pracovní 
komise, ostatních členů zastupitelstva pracovníků městského úřadu).  
Následující tabulka je sestavena podle pořadí důležitosti v jednotlivých kvadrantech SWOT 
analýzy. Nejvýznamnější výroky jsou v každé části tabulky zvýrazněny (za hranici se obvykle 
bere fakt, že výrok získal v součtu více než 75% celkově možného počtu bodů, tzn. váha > 
0,75). 
SILNÉ STRÁNKY - S 

číslo položka (výrok) Pořadí Součet Váha 

S11 Existence středních škol 1. 242 0,79 

S10 
Existence nemocnice a odborných 
poraden 

2. 239 0,78 

S04 Hrad a zámek Frýdlant 3. 237 0,77 

S09 Vlastnictví ČOV 4. 207 0,67 

S12 Vzdělávací kapacita základní školy 5. 203 0,66 

S01 
Zajímavý historický vývoj – významné 
události v minulosti 

6. 187 0,61 

S21 Nezastupitelná zkušenost s povodněmi 7. 185 0,60 

S03 
Dobré podmínky pro rozvoj a pěší 
turistiky a cykloturistiky 

8. 181 0,59 

S08 Výhodná geografická poloha 9. 178 0,58 

S22 Společný zájem všech obcí regionu 10. 176 0,57 

S02 
Přírodní potenciál pro rozvoj cestovního 
ruchu 

11. 172 0,56 

S16 Zájem o stavební parcely v obci 12. 171 0,56 

S05 
Stabilně zajištěný systém svozu a 
likvidace odpadů 

13. 152 0,49 

S07 Dopravní obslužnost v pracovních dnech 14. 141 0,46 

S13 
Stávající kapacita úrovně současných 
sociálních služeb 

15. 135 0,44 

S17 
Aktivní činnost sportovních oddílů ve 
městě založená na dobrovolné činnosti 
trenérů a cvičitelů 

16. 126 0,41 

S14 Komunitní plánování 17. 124 0,40 

S06 
Odstranění větších zdrojů znečištění 
ovzduší 

18. 113 0,37 

S20 Nabídka nebytových prostor města 19. 113 0,37 

S19 Kapacita kulturních zařízení 20. 94 0,31 

S15 
Podpora informovanosti o nabídce 
sociálních služeb 

21. 86 0,28 
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S18 Kapacita sportovišť 22. 79 0,26 

SLABÉ STRÁNKY - W 

číslo položka (výrok)       

W01 
Vyšší míra nezaměstnanosti než je 
okresní a krajský průměr 

1. 290 0,86 

W15 Chybí dětská pohotovost 2. 285 0,85 

W14 Ukončení činnosti aktivních lékařů 3. 282 0,84 

W02 Vysoké procento vyjížďky za prací 4. 229 0,68 

W05 
Nedostatečná kapacita silniční dopravy 
pro přístup do Frýdlantu 

5. 222 0,66 

W13 
Nepříznivá vzdělanostní struktura 
obyvatelstva 

6. 220 0,65 

W09 Kapacita průjezdního úseku silnice I/13 7. 216 0,64 

W21 
Nedostatek zasíťovaných stavebních 
pozemků 

8. 209 0,62 

W16 
Technických stav některých škol a jejich 
zázemí 

9. 206 0,61 

W20 
Malá nabídka levného bydlení mimo 
veřejný sektor 

10. 192 0,57 

W11 Technický stav inženýrských sítí 11. 175 0,52 

W10 Parametry silničního spojení s Libercem 12. 169 0,50 

W24 Absence služeb řemeslné povahy 13. 163 0,49 

W03 
Chybějící nabídka programů a produktů 
cestovního ruchu 

14. 152 0,45 

W19 
Minimální nabídka pro osoby se 
zdravotním postižením 

15. 150 0,45 

W12 
Zřizování nových odběrných míst 
elektrické energie 

16. 142 0,42 

W22 
Systém podpory sportovních aktivit 
především ze strany státu 

17. 140 0,42 

W18 
Neexistence nízkoprahových center pro 
děti a mládež 

18. 119 0,35 

W07 
Emisní situace v okolí průjezdních úseků 
silnic I. a II. třídy 

19. 114 0,34 

W08 Neexistující skládka na BIO odpady 20. 113 0,34 

W06 
Nedostatečný navigační systém nejen 
v centru města 

21. 112 0,33 

W17 
Nedostatek kvalifikovaných psychologů a 
asistentů 

22. 112 0,33 

W04 
Absence infrastruktury cestovního ruchu 
pro náročnější klientelu 

23. 109 0,32 

W23 Slabá propagace kultury ve městě 24. 89 0,26 

 

 
 

 

 

 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI - O 

číslo položka (výrok)       
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O09 Čerpání dotací na rozvoj infrastruktury 1. 203 0,76 

O02 
Cílená propagace Frýdlantu jako 
atraktivního místa 

2. 186 0,70 

O12 
Změna územního plánu (nové lokality 
určené pro výstavbu) 

3. 179 0,67 

O18 
Možnost vzdělání a zvýšení kvalifikace na 
trhu práce 

3. 179 0,67 

O19 Nový územní plán 3. 178 0,67 

O01 
Rozvoj služeb, zejména služeb s vyšší 
přidanou hodnotou 

4. 164 0,62 

O03 
Využití potenciálu pro rozvoj cestovního 
ruchu pro město (nedostatečně využité 
stávající kapacity) 

5. 161 0,61 

O15 
Systém podpory začínajících podnikatelů 
ze strany města 

6. 148 0,56 

O06 Údržba místních komunikací 7. 145 0,55 

O07 Přeshraniční silniční spojení 8. 143 0,54 

O05 Povodňová prevence 9. 140 0,53 

O10 
Kurzy a zájmová činnost pro veřejnost 
poskytované školami 

10. 132 0,50 

O08 Nové parkovací plochy 11. 127 0,48 

O11 
Podpora informovanosti o nabídce 
sociálních služeb 

12. 120 0,45 

O04 Prostor pro bioodpady 13. 113 0,42 

O14 Nové městské muzeum 14. 105 0,39 

O13 Obnovení areálu koupaliště 15. 97 0,36 

O16 Preventivní a osvětové akce 16. 76 0,29 

O17 Zopakování ankety na pocit bezpečí 17. 65 0,24 

 
HROZBY - T    

číslo položka (výrok)    

T01 Ukončení činnosti významných 
zaměstnavatelů ve městě 

1. 183 0,93 

T10 Úbytek zdravotního personálu 2. 138 0,70 

T07 Nedostatek finančních zdrojů na rozvoj 
infrastruktury 

3. 137 0,70 

T11 Zrušení gymnázia 4. 124 0,63 

T08 Nedostatečná kapacita ČOV 5. 117 0,60 

T09 Růst podílu obyvatel v postproduktivním 
věku 

6. 107 0,55 

T06 Omezování železniční dopravy 7. 104 0,53 

T02 Zhoršující se kvalita infrastruktury 
cestovního ruchu 

8. 100 0,51 

T14  Nesystémovost připravených 
legislativních změn v sociální oblasti 

9. 100 0,51 

T04 Opakovaně zakládané černé skládky 10. 81 0,41 

T12 Závislost financování provozu sportovišť 
na rozpočtu města 

11. 76 0,39 

T05 Sankce za nedořešení bioskládkování 12. 72 0,37 

T13 Podpora kultury závislé na rozpočtu 
města 

13. 71 0,36 

T03 Zhoršení čistoty vody ve Smědé 14. 60 0,31 

ZÁSADNÍ ANALYTICKÉ ZÁVĚRY 
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Lze konstatovat, že výsledky bodování SWOT analýzy potvrdily většinu předpokladů, které 
byly projednávány již od úvodních jednání pracovní komise a vyplynuly i z diskusí v rámci 
zjišťování analytických podkladů. Na základě provedených analýz byly identifikovány 
zásadní problémové okruhy, kterým by měla být věnována prioritní pozornost při dalším 
strategickém rozhodování města. Tyto priority budou dále ověřeny při projednávání 
programových úkolů a rozvojových aktivit v další fázi zpracování Strategického plánu města.  
 
Největší problémy Frýdlantu jsou obecně spatřovány:  

 v nevyužitém potenciálu města (a jeho okolí) pro rozvoj cestovního ruchu, 

 v sociální situaci ve městě, spojené především s úrovní nezaměstnanosti a 
nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, 

 ve špatné dostupnosti města silniční dopravou (zejména v rozhodujícím směru od 
Liberce). 

 
Významně hodnocenými negativy a hrozbami do budoucna jsou stav místních komunikací a 
personální stav v některých klíčových odvětvích (zdravotnictví, školství a služby).   
 
Velmi pozitivně a jako velké rozvojové příležitosti jsou naopak hodnoceny: 

o existence zařízení a služeb pro celé spádové území Frýdlantska (zdravotnictví, 
školství, úřady, obchody, atd.), 

o historické a kulturní dědictví města, 
o přírodní potenciál města a okolí pro rozvoj cestovního ruchu, 
o existence rozvojových ploch pro bydlení, 
o spolupráce s okolím (včetně přeshraničních kontaktů). 

 
 
Uvedené analytické závěry jsou souhrnným výstupem všech kapitol analytické části 
Strategického plánu města a základními věcnými východisky pro formulaci strategických cílů 
a dalších kapitol jeho návrhové části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. VIZE MĚSTA – FRÝDLANT 2020 
 

D1. NÁVRH DLOUHODOBÉ VIZE MĚSTA – FRÝDLANT 2020 
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Metodická poznámka: 
Dlouhodobá vize města je prvním článkem návrhové části programu, je důležitým 
vyjádřením nejzásadnějších představ o jeho budoucnosti, vyjádřených v podobě 
jednoduchých a výstižných „hesel“. Návrh vize vychází z předběžných analytických 
závěrů a rovněž z diskusí pracovní komise. Celá návrhová (programovací) část 
Programu rozvoje by se měla stát podkladem pro další konkrétní rozhodování orgánů 
města Frýdlant o jednotlivých rozvojových záměrech a měla by být podpůrným a 
stabilizujícím prvkem ve vztahu obyvatel města, podnikatelských subjektů, spolků a 
města samotného z hlediska určitého, předem definovaného, směrování rozvojových 
aktivit. Nastavení základních trendů rozvoje města (tj. právě v podobě dlouhodobé 
vize), doplněné o návrh konkrétních realizačních kroků, by mělo napomoci dalšímu 
pozitivnímu socioekonomickému rozvoji města s ohledem na rozvoj všech jeho 
částí.) 
 
 

 
Frýdlant je sebevědomým centrem regionu těžícím ze své bohaté historie, v níž byl 
velmi dlouho sídelním městem celého panství. Město plní svoji funkci spádového 
střediska v rozvíjejícím se regionu. Zároveň je místem, které nabízí zdravější a 
klidnější prostředí pro život ve srovnání se stotisícovým Libercem a kde lidé rádi žijí a 
nacházejí odpovídající příležitosti pro vzdělávání, zaměstnání i podnikání. 
 
Město je střediskem cestovního ruchu Frýdlantského výběžku, které využívá 
jedinečnost svého hradu a zámku, historického centra města i dobrou dostupnost 
Jizerských hor pro turistické využití v průběhu celého roku a má dostatečnou 
infrastrukturu pro aktivní trávení volného času obyvatel města i jeho návštěvníků. 
 
Frýdlant je časově i dopravně dostupným městem v blízkosti krajského města 
Liberce a plně využívá propojení do dopravní sítě příhraničí pro svůj další rozvoj. 
Kvalitní infrastruktura a rozvoj individuální bytové výstavby podporuje nárůst počtu 
trvale žijících obyvatel ve městě. 
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E. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE MĚSTA - 2020   
 
Obsahová východiska zpracování návrhové části 
 
Objektivizovaná (bodovaná) SWOT analýza jako klíčový souhrn analytické části určuje hlavní 
obsahovou orientaci části návrhové, tzn. komplex strategických cílů, programových úkolů a 
rozvojových aktivit. Věcná východiska analýzy pro návrhovou část SPMF jsou následující: 
 

o Silné stránky – akcentovaná je existence zařízení a služeb pro celé spádové území 
Frýdlantska. Za silnou stránku jsou dále považovány i přírodní a historické podmínky 
pro rozvoj cestovního ruchu. Následují oblasti zaměřené na kvalitu obytných funkcí 
města a zázemí pro bydlení. 

o Slabé stránky – výrazně dominuje problém dostupnosti města silniční dopravou, 
stejně jako nevyužitý potenciál města a jeho okolí pro rozvoj cestovního ruchu. 
Negativně je hodnocena také sociální problematika s konkrétním zaměřením na 
rizikové skupiny obyvatel, včetně problému nezaměstnanosti a vzdělanostní 
struktury.  

o Příležitosti – stěžejní příležitostí je využití polohy a potenciálu města a to zejména 
v oblasti nabídky aktivit cestovního ruchu a kvalitních obytných funkcí s odpovídající 
občanskou vybaveností.  

o Hrozby – nejvýraznější hrozbou se jeví demografická a sociální situace města, 
potenciální riziko odchodu významných zaměstnavatelů a následná stagnace celého 
regionu. Za rizikové oblasti lze považovat rovněž stav místních komunikací a 
personální stav ve zdravotnických a školských službách. 

 
 

E.1 KOMPLEXNÍ STRATEGICKÝ CÍL 
 
 
Komplexní strategický cíl je z metodického hlediska navrhován jako vyjádření věcného 
obsahu strategických vizí v kategoriích a pojmech regionalistiky, s předpokladem možnosti 
ověření jeho naplňování pomocí exaktních ukazatelů a monitorovacích indikátorů. Stejně 
jako dlouhodobá vize města je komplexní strategický cíl stanoven pro rok 2020. 
 
 
 

Vytvoření podmínek pro kvalitní život ve městě s důrazem na rozvoj 
střediskových, obytných a rekreačních funkcí Frýdlantu jako přirozeného 
ekonomického, společenského a administrativního centra frýdlantského 
regionu s využitím historického potenciálu a výhodné polohy města. 
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E.2 DÍLČÍ STRATEGICKÉ CÍLE 
 

Na základě analytických závěrů, formulované vize města a stanoveného komplexního 
strategického cíle bylo navrženo pět dílčích cílů pro plnění do roku 2020: 
 

DC01   
Posílení úlohy města Frýdlantu jako centra celého spádového území 
 
DC02   
Zvýšení přínosů z řízeného rozvoje cestovního ruchu  
 
DC03   
Zlepšení podmínek pro život obyvatel, rozvoj služeb a trávení volného času na 
území města 
 
DC04   
Zmírnění sociálních dopadů nepříznivé vzdělanostní struktury a 
nezaměstnanosti obyvatel 
 
DC05   
Zajištění lepší dopravní dostupnosti a technické vybavenosti města 
 

 

Indikátory 
splnění 
strategických 
cílů: 

 stabilizace/zvýšení nabídkové kapacity veřejných služeb 
regionálního významu (zdravotnictví, školství, veřejné instituce, atd.) 

 zavedený systém sledování návštěvnosti města 

 počet spokojených návštěvníků města 

 počet vícedenních a opakujících se návštěvníků 

 rozšíření nabídky služeb MIC 

 nárůst počtu obyvatel města, zejména rodin s dětmi a osob s vyšším 
vzděláním 

 uspokojenost poptávky po různých druzích bydlení 

 zvýšená kapacita a návštěvnost volnočasových aktivit ve městě 

 zlepšené vnímání bezpečí obyvateli města  

 pokles kriminality, tzn. trestné činnosti a přestupků – na to statistiky 
jsou) 

 zlepšená vzdělanostní struktura obyvatel (nárůst počtu obyvatel 
s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním) 

 příznivá ekonomická struktura obyvatel (nárůst podílu pracujících a 
podnikajících osob ve službách, nárůst podílu osob zaměstnaných a 
podnikajících ve městě) 

 zlepšení časových a kapacitních parametrů spojení s Libercem a 
dalšími centry v okolí 

 zlepšení technického stavu místních komunikací 

 zlepšení kapacitních a kvalitativních parametrů technických sítí a 
zařízení (zásobování vodou, kanalizace a ČOV, zásobování 
energiemi, atd.) 

 

Strategické cíle budou naplňovány dílčími postupnými kroky prostřednictvím dvou na sebe 
navazujících střednědobého programu rozvoje města, jehož zpracování se předpokládá v 
roce 2015 a dále bude věcně a časově definováno následující programovací 
období(předpoklad 2016 - 2020).  
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F. PROGRAMOVÉ ÚKOLY ROZVOJE MĚSTA FRÝDLANTU 

– 2012 - 2015 
 
V rámci zpracování střednědobého programu rozvoje města na období 2012 – 2015 jsou 
jednotlivé postupné kroky formulovány tak, aby maximálně efektivním způsobem vedly 
k dosažení strategických cílů, tzn., že jednotlivé realizační kroky budou naprogramovány 
v co nejnižší úrovni obecnosti s jasně formulovanými aktivitami a výstupy. V maximální 
možné míře je kladen důraz též na provázanost a koncentraci realizačních kroků programu 
pro zajištění ekonomických úspor z rozsahu a pro zajištění maximálního financování 
z externích finančních zdrojů. 

 

F.1 VYMEZENÍ A PŘEHLED PROGRAMOVÝCH ÚKOLŮ 
 

Jednotlivé programové úkoly (dále PÚ) jsou koncipovány jako logické celky tvořené dílčími 
aktivitami. Postupná realizace aktivit, resp. programových úkolů povede k naplňování 
strategických cílů. Struktura aktivit umožní komplexní realizaci ucelených rozvojových témat 
nebo místně vymezených oblastí. Formulované programové úkoly a jejich aktivity plně odráží 
analytické výstupy a jejich objektivizovanou priorizaci. Z objektivizovaných analytických 
závěrů nevyplynula zvýšená potřeba realizovat v návrhovém období 2012–2015 jiné než 
níže uvedené programové úkoly. Všechny návrhy aktivit nezařazené přímo do strategického 
plánu rozvoje města v programovacím období 2012–2015, ale žádoucí vzhledem 
k výsledkům analýzy a k dlouhodobému socioekonomickému vývoji města, však jsou 
soustředěny do tzv. zásobníku aktivit (popis a účel je uveden v další části dokumentu).  
 
Číselná označení programových úkolů, resp. aktivit, slouží pouze pro orientaci a neoznačují 
preference jednotlivých témat. Pořadí realizace jednotlivých aktivit, a tím i plnění 
programových úkolů, bylo stanoveno obdobně jako u SWOT analýzy prostřednictvím 
objektivizace členy řešitelského týmu a expertní pracovní skupiny. Harmonogram realizace 
aktivit, resp. naplňování programových úkolů, je uveden v závěru návrhové části.  
 

 

Přehled programových úkolů (PÚ): 

Označení Název programového úkolu Počet aktivit 

PÚ01 
Podpora a rozvoj veřejných služeb2 pro celé spádové území 
Frýdlantska 

9 

PÚ02 

Zavedení systému řízení cestovního ruchu včetně jeho 
marketingu, příprava a realizace produktových balíčků a 
podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu a doplňkových 
služeb 

18 

PÚ03 sloučen s PÚ02 --- 

PÚ04 Rozšíření a zkvalitnění nabídky bydlení 4 

PÚ05 
Zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro občany i 
návštěvníky města 

6 

PÚ06 
Podpora rozvoje vzdělanosti a zaměstnatelnosti s cílem snížení 
nezaměstnanosti 

4 

PÚ07 
Komplexní řešení sociálně patologických jevů a zvýšení pocitu 
bezpečí 

4 

PÚ08 
Zlepšení dopravní dostupnosti a stavu dopravní infrastruktury 
ve městě 

4 

                                                 
2 veřejnou službou se rozumí činnost veřejných institucí a úřadů, zdravotnických a sociálních služeb, 

výchovných a vzdělávacích institucí, atd. 
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PÚ09 
Vyřešení zásadních problémů technické infrastruktury a 
životního prostředí 

8 

PÚ10 Revitalizace a rozvoj širšího centra města 5 

 
 
F.2 POPIS PROGRAMOVÝCH ÚKOLŮ A PŘEHLED ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 
 
 
Navržené programové úkoly (9) byly rozpracovány do celkem 62 rozvojových aktivit. V této 
kapitole jsou přehledně uvedeny stručné popisy jednotlivých programových úkolů a 
současně přehled aktivit k příslušnému PÚ. 
Pozn. Vyřazené, splněné, příp. ukončené aktivity nebyly z tabulek fakticky vyřazeny tak. 
Důvodem je snaha zachovat přehlednost a dobrou orientaci, a to jak v programových 
úkolech, tak v jejich rozvojových aktivitách. Následující tabulka uvádí celkový přehled 
Rozvojových aktivit v členění po programových úkolech včetně vyznačení změn 
provedených v rámci aktualizace SPMF. 
 
 
Přehledová aktualizovaná tabulka rozvojových aktivit dle nového označení. 
 

Označení Název aktivity Stav 2012 Nové označení 

PU1 

A01-01 Stanice zdravotnické záchranné služby Vyřazeno - 

A01-02 Obnovení činnosti porodnice v Nemocnici Frýdlant Vyřazeno - 

A01-03 Podpora technické vybavenosti Nemocnice Frýdlant Trvá A01-03 

A01-04 
Stabilizace sítě a rozvoj dalších potřebných 
zdravotnických služeb 

Trvá 
A01-04 

A01-05 
Zpracování komunitního plánu a následná realizace 
rozvoje sociálních služeb podle KP 

Trvá 
A01-05 

A01-06 
Zřízení a provoz kontaktního místa České správy 
sociálního zabezpečení 

Vyřazeno 
- 

A01-07 Podpora rozšíření nabídky obchodních a dalších služeb Trvá A01-07 

A01-08 
Zkvalitnění služeb a zlepšení klientského přístupu 
Městského úřadu Frýdlant 

Trvá 
A01-08 

A01-09 Spolupráce města s regionálními a zahraničními partnery Trvá A01-09 

PU2 

A02-01 Vznik a činnost struktury pro řízení cestovního ruchu Trvá A02-01 

A02-02 Rozšíření činnosti a koordinační role Informačního centra Trvá A02-02 

A02-03 
Podpora a koordinace činnosti v oblasti propagace 
města jako součásti Frýdlantského výběžku 

Trvá 
A02-03 

A02-04 Tvorba a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu Trvá A02-04 

A02-05 
Zajištění spolupráce vedení zámku a města, koordinace 
činnosti a zahájení nových společných aktivit 

Trvá 
A02-05 

A02-06 
Organizování pravidelných akcí ve spolupráci s dalšími 
subjekty 

Trvá 
A02-06 

A02-07 Zapojení do projektu Valdštejnská města Trvá A02-07 

PU3 sloučeno do PU2 

A03-01 
Podpora zvýšení kapacit a kvality ubytovacích a 
stravovacích služeb  

Trvá 
A02-08 

A03-02 
Podpora rozvoje sítě doplňkových služeb (půjčovny, 
servisy…) 

Trvá 
A02-09 

A03-03 
Rozšíření sítě cyklotras, cyklostezek a in-line drah, 
podpora projektu SINGLTREK POD SMRKEM  

Trvá 
A02-10 

A03-04 Rekonstrukce Rozhledny Trvá A02-11 

A03-05 Informační a navigační systém města Trvá A02-12 
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A03-06 Heřmanička a muzeum úzkokolejky Trvá A02-13 

A03-07 Areál cestovního ruchu - Podzámčí  Trvá A02-14 

A03-08 Zvýšení atraktivity zámku a jeho okolí Trvá A02-15 

A03-09 Hospodářský dvůr zámku Frýdlant Trvá A02-16 

A03-10 Rekonstrukce Betlému Trvá A02-17 

A03-11 Obnova Křížové cesty Trvá A02-18 

PU4 

A04-01 Obnova a opravy bytového fondu města Trvá A04-01 

A04-02 Podpora individuální bytové výstavby Trvá A04-02 

A04-03 Podpora výstavby startovacích a malometrážních bytů Vyřazeno - 

A04-04 
Koncepční řešení parkování a využití veřejných 
prostranství na sídlištích 

Trvá 
A04-04 

PU5 

A05-01 Vybudování městského koupaliště Trvá A05-01 

A05-02 
Zlepšení zázemí pro konání společenských a kulturních 
aktivit 

Trvá 
A05-02 

A05-03 Podpora kulturních akcí  Trvá A05-03 

A05-04 
Zajištění koncepční správy, údržby a rozvoje městského 
sportovního areálu 

Trvá 
A05-04 

A05-05 Podpora sportovních akcí  Trvá A05-05 

A05-06 Budování a rozšíření nabídky volnočasových areálů  Trvá A05-06 

PU6 

A06-01 
Podpora systému vzdělávání a vzájemné spolupráce 
všech jeho aktérů 

Trvá 
A06-01 

A06-02 Podpora rozvoje středního školství  Trvá A06-02 

A06-03 Aktivní podpora zaměstnanosti Trvá A06-03 

A06-04 
Podpora efektivní spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru. 

Trvá 
A06-04 

PU7 

A07-01 
Podrobné zmapování příčin a výskytu sociálně 
patologických jevů a zpracování plánu jejich řešení 

Trvá 
A07-01 

A07-02 
Řešení sociální situace v lokalitách s vysokou 
koncentrací sociálně problémových skupin obyvatel  

Trvá 
A07-02 

A07-03 
Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i 
návštěvníků města 

Trvá 
A07-03 

A07-04 Aktivní podpora preventivních sociálních programů  Trvá A07-04 

PU8 

A08-01 
Zkapacitnění a modernizace trasy silnice I/13 Liberec – 
Frýdlant 

Trvá 
A08-01 

A08-02 
Zavedení koncepčního systému údržby místních 
komunikací 

Trvá 
A08-02 

A08-03 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy Trvá A08-03 

A08-04 Systém řešení veřejné dopravy pro okrajové části města Trvá A08-04 

PU9 

A09-01 Rekonstrukce/výstavba čistírny odpadních vod Trvá A09-01 

A09-02 Rekonstrukce zdrojů a úpravny pitné vody  Trvá A09-02 

A09-03 
Řešení systematické péče o městskou zeleň a městské 
lesy 

Trvá 
A09-03 

A09-04 
Podpora rekreačního využití příměstských lesů a 
lesoparku Střelnice 

Trvá 
A09-04 

A09-05 
Rozšíření kogenerační jednotky v rámci centrálního 
zdroje tepla 

Trvá 
A09-05 

A09-06 Program úspor energie Trvá A09-06 

A09-07 Funkční systém hospodaření s odpady Trvá A09-07 

A09-08 Rekonstrukce a výstavba vodovodní a kanalizační sítě Trvá A09-08 

PU10 
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A10-01 Město bez bariér Vyřazeno - 

A10-02 Rekonstrukce objektů městského úřadu Trvá A10-02 

A10-03 Regenerace náměstí T. G. Masaryka Splněno - 

A10-04 
Komplexní řešení zastávek a zázemí pro veřejnou 
dopravu 

Trvá 
A10-04 

A10-05 Podpora péče o historické a kulturní památky  Trvá A10-05 

 
PÚ01 Podpora a rozvoj veřejných služeb pro celé spádové území Frýdlantska  
 
Existence odpovídající sítě veřejných služeb je jednou z podmínek pro spokojený život 
stávajících obyvatel ve městě a jeho další rozvoj. Rovněž může působit jako jeden z faktorů 
ovlivňující nově přicházející obyvatele. Pozornost rozvoji veřejných služeb je třeba věnovat i 
s ohledem na fakt, že je žádoucí zvýšit vnímání Frýdlantu jako spádového centra celého 
Frýdlantského výběžku. 
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A01-03 Podpora technické vybavenosti Nemocnice Frýdlant  DC01 

Předmětem aktivity bude uchování technického stavu areálu nemocnice, zajištění co 
nejkvalitnějšího technického vybavení nemocnice s cílem posílit význam jejího postavení 
v celém frýdlantském výběžku a narovnání vztahů s vedením Nemocnice Frýdlant s. r. o..  

A01-04 
Stabilizace sítě a rozvoj dalších potřebných 
zdravotnických služeb  

DC01, DC03 

Předmětem aktivity je zachování/rozšíření lékařské a odborné obslužnosti frýdlantské 
nemocnice, udržení/rozšíření počtu ambulancí praktických a odborných lékařů, zachování 
běžné pohotovosti, Zajištění zdravotnických služeb přispěje k vyšší spokojenosti obyvatel.  

A01-05 
Zpracování komunitního plánu a následná realizace 
rozvoje sociálních služeb podle KP 

DC01, DC04 

V návaznosti na zpracovaný KP budou dále realizovány služby, které na základě 
projednání KP jsou označeny jako potřebné. U některých služeb může dojít k utlumení 
z důvodu nevytíženosti nebo nepotřebnosti, příp. mohou být nahrazeny alternativní 
nabídkou. Podle dosavadní znalosti lze předpokládat, že se bude jednat především o 
rozvoj služeb pro seniory, děti a mladistvé, dále o provoz denního stacionáře a zajištění 
pokračování projektu POSEC. Realizace aktivity bude koordinována s procesem 
monitoringu KP a zpracování akčního plánu pro rok 2013, který je podpořen Libereckým 
krajem v rámci realizace IP3. 

A01-07 Podpora rozšíření nabídky obchodních a dalších služeb  DC01, DC03 

Jedná se o zachování, zřízení nebo rozšíření takových služeb, které zajistí obyvatelům i 
návštěvníkům města co největší komfort. Může se jednat o služby bank, pojišťoven, pošty 
atd. s působností pro celý region. Je vyvíjena snaha o podporu podnikatelů postižených 
povodní v roce 2010. 

A01-08 
Zkvalitnění služeb a zlepšení klientského přístupu 
Městského úřadu Frýdlant  

DC01, DC03 

Cílem aktivity je zvýšení informovanosti klientů prostřednictvím informačního centra, 
služeb recepce a internetových služeb. K tomuto účelu je třeba udržovat a zvyšovat 
odbornost a tím zlepšovat klientský přístup pracovníků města, prostřednictvím realizace 
projektů jako jsou EŘÚ (MU Frýdlant – efektivně řízený úřad), CZECH-POINT, datové 
schránky nebo elektronická rezervace objednání klientů na jednotlivé odbory. Městský 
úřad je zapojen do projektu „MěÚ Frýdlant - efektivně řízený úřad“ a probíhá řada školení 
zaměstnanců a vedoucích pracovníků za účelem zvýšení jejich odborných znalostí a 
kompetencí. 
 

A01-09 Spolupráce města s regionálními a zahraničními partnery  DC01, DC02 

Partnerství Frýdlantů, spolupráce s partnery z polské strany, aktivita obcí zapojených do 
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aktivit v rámci mikroregionu a příprava a realizace dalších společných projektů s okolními 
městy a obcemi. 

 
PÚ02 Zavedení systému řízení cestovního ruchu včetně jeho marketingu, příprava a 
realizace produktových balíčků a podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu a 
doplňkových služeb 
 
Poznámka – součástí PÚ jsou i aktivity, které byly původně zařazeny do PÚ03. 
 
Pro rozvoj cestovního ruchu, ve kterém pro další rozvoj města spočívá velký potenciál, je 
zcela nezbytné zlepšení stavu řízení této oblasti. Výhodou by byla vzájemná spolupráce 
vedení města a místního zámku a propojení jejich aktivit. Důležitá je též oblast přípravy, 
realizace a nabídky specifických turistických produktů, které jsou v rámci domácího i 
zahraničního ruchu stále oblíbenější.  Mimo to je třeba posílit postavení a roli městského 
informačního centra směrem k budování partnerství v cestovním ruchu, tvorby propagačních 
materiálů, k efektivní prezentaci atraktivit města při nejrůznějších příležitostech, budování a 
realizace účinné marketingové strategie a v neposlední řadě též zajištění kvalifikovaného 
informačního a rezervačního servisu. Dále je třeba věnovat pozornost zejména ubytovacím a 
stravovacím kapacitám ve městě (včetně na ně navázaných doplňkových služeb) jako 
základnímu předpokladu efektivního rozvoje a ekonomizace cestovního ruchu, včetně 
získání nové klientely. Důležité je rovněž posílení spolupráce v rámci regionu Frýdlantsko a 
Jizerské hory. 
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A02-01 Vznik a činnost struktury pro řízení cestovního ruchu  DC02, DC01 

Smyslem aktivity je vytvoření pracovní struktury/skupiny, která bude aktivní při iniciaci a 
koordinaci činností s cílem zvýšit návštěvnost města, jako součásti Frýdlantska. 
Zastoupeny by v ní měly být všechny skupiny aktérů – město, zámek, podnikatelé v oblasti 
CR, a to nejen z Frýdlantu, ale také z Frýdlantska. Struktura by měla být otevřená a měla 
by velmi flexibilně reagovat na zjištěné krátkodobé i dlouhodobé potřeby města a celého 
regionu. Nutné je rovněž jasné vymezení kompetencí jednotlivých článků struktury.  

A02-02 Rozšíření činnosti a koordinační role Informačního centra  DC02, DC01 

Činnost IC je soustředěna do prostor radnice a měla by mít regionální rozměr. Součástí 
aktivní činnosti je kromě poskytování informací i zprostředkování služeb (ubytování, 
stravování, předprodej vstupenek, atd.), Výhodou by bylo vytvoření databáze 
podnikatelských a nepodnikatelských subjektů participujících na CR na Frýdlantsku, 
v Jizerských horách a v přilehlých mikroregionech. IC v současnosti poskytuje služby ve 
formě zprostředkování reklamních materiálů propagujících místní neziskové organizace a 
podnikatelské subjekty. IC by mělo sehrávat aktivní roli při podpoře spolupráce mezi těmito 
subjekty. Výsledkem takové spolupráce budou mimo jiné nové, společné produkty CR, 
jejich propagace a to i formou společných webových stránek. 

A02-03 
Podpora a koordinace činnosti v oblasti propagace města 
jako součásti Frýdlantského výběžku  

DC02, DC01 

Tvorba propagačních materiálů s jednotnou vizuální identitou. Jejich využití bude zejména 
v IC pro návštěvníky, ale rovněž jako nástroj pro přilákání potenciálních návštěvníků 
oslovených na výstavách a veletrzích CR. Jedním z nejdůležitějších výstupů budou mapy 
a průvodce pro turisty a interaktivní 3D mapa. I tyto produkty budou velmi dobře využitelné 
na nejrůznějších propagačních akcích. Součástí aktivity je i vydávání periodických 
informačních materiálů (Kalendář Frýdlantsko - měsíčník, Letní/Zimní noviny – sezónní 
propagační tiskovina. 

 
A02-04 

 
Tvorba a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu  

 
DC02 
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Zapojením co největšího počtu aktérů CR vytvořit širší nabídku produktů pro návštěvníky 
regionu. Předpokladem je využití maximálního množství atraktivit nejen přímo ve městě, 
ale i v jeho přilehlém okolí. V úvahu je třeba vzít také možnosti příhraniční spolupráce. 

A02-05 
Zajištění spolupráce vedení zámku a města, koordinace 
činnosti a zahájení nových společných aktivit  

DC02 

Spolupráce vedení města a zámku se projevila jako velmi důležitá pro další rozvoj CR 
s dopadem nejen na město, ale také na celý region. Smyslem aktivity je udržovat a rozvíjet 
aktivní spolupráci při přípravě, propagaci a organizování dalších akcí nad rámec 
stávajících, společně realizovaných. 

A02-06 
Organizování pravidelných akcí ve spolupráci s dalšími 
subjekty  

DC02, DC01, 
DC03 

Organizování pravidelných akcí bude lákat stále větší množství návštěvníků a přispěje tak 
k tomu, že Frýdlant bude vnímán jako město, kde se „stále něco děje“. Mezi 
nejvýznamnější akce patří Valdštejnské slavnosti,  Letní jazzová dílna a Adventní 
společenské akce 

A02-07 Zapojení do projektu Valdštejnská města  DC02, DC01 

Národní památkový ústav je nositelem idey projektu Putování po stopách Albrechta 
z Valdštejna. Do projektu se Frýdlant zapojil po boku měst Jičín, Cheb, Praha, Mnichovo 
Hradiště, Heřmanice u Dvora Králové. 

A02-08 
Podpora zvýšení kapacit a kvality ubytovacích a 
stravovacích služeb  

DC02, DC03 

Jednou z nejdůležitějších součástí infrastruktury pro turisty přijíždějící do města jsou 
ubytovací kapacity. V současnosti je jich ve městě nedostatek a naprosto chybí ubytování 
pro náročnější klientelu. Pro případ, že by se podařilo zajistit ve spolupráci s cestovními 
kancelářemi zájezdy pro takovou skupinu návštěvníků, nebyla by možnost, kde je 
ubytovat. Nezbytnou součástí je proto podporovat všechny aktivity, jejich výsledkem bude 
vytvoření ubytovacího zázemí s objemem minimálně 40 osob (cca jeden autobus).  Je 
třeba doplnit také síť stravovacích služeb, ve městě úplně chybí gastronomické zázemí pro 
náročnější klientelu. Pokud se nepodaří tuto aktivitu naplnit, nebude vytvořen předpoklad 
pro prodloužení doby pobytu návštěvníků ve městě. Na místě je podpora podnikatelů 
v tomto sektoru a aktivní spolupráce s nimi. 

A02-09 
Podpora rozvoje sítě doplňkových služeb (půjčovny, 
servisy…)  

DC02, DC03 

Pokud si město klade cíl zvýšit dobu pobytu návštěvníků ve městě, pak je nutné kromě 
ubytování a stravování zajistit také síť doplňkových služeb jako jsou cykloservisy, půjčovny 
sportovních potřeb, úschovny kol apod. Opět je nutná podpora malého a středního 
podnikání v této oblasti. Součástí aktivity je rovněž vybudování veřejného WC včetně 
přebalovacího místa pro matky s dětmi. 

A02-10 
Rozšíření sítě cyklotras, cyklostezek a in-line drah, 
podpora projektu SINGLTREK POD SMRKEM  

DC02 

Cyklostezka Frýdlant – Nové Město p. Sm., nová propojení CZ a PL (pro pěší, ski a cyklo), 
značení pásů pro cyklisty na komunikacích, umístění cyklostojanů, dráha pro vyznavače 
in-line bruslení, Singltrek pod Smrkem 

A02-11 Rekonstrukce Rozhledny  DC02, DC03 

Aby frýdlantská rozhledna mohla dále plnit úlohu jedné z atraktivit pro návštěvníky města, 
je nutná její oprava a modernizace (včetně možnosti jejího zvýšení) a doplnění zázemí pro 
doplňkové služby. 

A02-12 Informační a navigační systém města  DC02, DC03 

Provázanost navigačních systémů (značení turistických tras, dopravní značení, orientační 
plány města) 
 
 

A02-13 Heřmanička a muzeum úzkokolejky  DC02 

Jedná se o využití tělesa bývalé železniční trati Frýdlant – Heřmanice jako turistické trasy, 
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případně částečné obnovení provozu. Součástí je rovněž podpora a rozšíření muzea 
úzkokolejky v prostorách frýdlantského nádraží. O převod pozemků se bude žádat přes 
DSO Mikroregion Frýdlantsko 

A02-14 Areál cestovního ruchu - Podzámčí  DC02, DC03 

Obsahem aktivity je příprava a vybudování nového areálu pro rekreaci a cestovní ruch, 
zahrnujícího využití objektu bývalého zámeckého pivovaru a modernizaci sousedního 
autokempu včetně návaznosti na areál hasičů a tenisové kurty. Součástí areálu může být 
komplex sportovních, kulturních, stravovacích i ubytovacích funkcí. 

A02-15 Zvýšení atraktivity zámku a jeho okolí  DC02 

Slavnostní osvětlení zámku, zázemí pro návštěvníky zámku, zámecký park. 

A02-16 Hospodářský dvůr zámku Frýdlant  DC02 

Smyslem aktivity je využití bývalého hospodářského dvora pro účely ubytovacího a 
stravovacího zařízení pro náročnější klientelu s cílem přispět k prodloužení jejich doby 
pobytu. 

A02-17 Rekonstrukce Betlému  DC02 

Dokončení opravy technické památky a zlepšení zázemí pro návštěvníky Betlému v tzv. 
Simonově domě v Zahradní ulici..Jedná se o významnou atraktivitu cestovního ruchu ve 
městě. 

A02-18 Obnova Křížové cesty  DC02 

Křížová cesta jako významná sakrální památka by mohla být zajímavou atraktivitou pro 
návštěvníky. Křížová cesta může být zahrnuta do nově tvořených produktových balíčků CR 
v návaznosti na další kroky v oblasti propagace města. 
 

 
PÚ03 sloučen s PÚ02 
 
PÚ04 Rozšíření a zkvalitnění nabídky bydlení  
 
Jednou ze základních podmínek pro další rozvoj města je kvalitní nabídka bydlení 
s dostatečným zázemím. V rámci tohoto programového úkolu je věnována pozornost jednak 
bytovému fondu ve vlastnictví města a jednak přípravě podmínek pro individuální výstavbu. 
Cílem řešení situace v oblasti bydlení je nabídnout zázemí malometrážních a startovacích 
bytů jako motivace pro mladé obyvatele.  Nedílnou součástí zlepšené nabídky je také kvalitní 
dodávka energií, dopravní dostupnost a odpovídající vzhled veřejných prostranství lokalit. 
V rámci přípravy nové bytové výstavby, tzn. výstavby bytových domů a individuální bytové 
výstavby je cílem jednak udržet mladé obyvatele ve městě a jednak přilákat do města 
obyvatele nové (oživení, restrukturalizace demografické základny).  
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A04-01 Obnova a opravy bytového fondu města  DC03 

Rekonstrukce bytových domů, revitalizace a zateplování panelových domů, půdní 
vestavby v nevyužívaných objektech, změna užívání nebytových objektů na bytové – 
půdní prostory městských domů – např. TGM 99, školské objekty v Údolí, MŠ Bělíkova, 
ŠD ve Školní ulici 

A04-02 Podpora individuální bytové výstavby  DC03 

Investiční příprava lokality Novoměstská I, výstavba infrastruktury v lokalitě Spojovací, 
investiční příprava lokalit Novoměstská II, Strmá a Jiráskova. 
 
 
 

A04-04 
Koncepční řešení parkování a využití veřejných 
prostranství na sídlištích  

DC03, DC05 
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Pokračování realizace opatření pro zlepšení životních podmínek v lokalitách 
s koncentrovanou zástavbou. Aktivita zahrnuje přípravu a realizaci systematických 
opatření v oblasti dopravy (dopravní režim a značení, parkování, cesty pro pěší a cyklisty, 
přístup pro havarijní služby) a také revitalizaci veřejných prostranství (zeleň, místa pro sběr 
a třídění odpadu, odpočinkové plochy, vhodný mobiliář, atd.).  

 

PÚ05 Zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro občany i návštěvníky města  
 
Vytvoření zázemí pro trávení volného času je nezbytným předpokladem pro zvýšení kvality 
obytné funkce města a snížení závislosti na nabídce v blízkém krajském městě. Cílem 
programového úkolu je připravit podmínky pro realizaci volnočasových aktivit v návaznosti na 
nové podmínky a společenské trendy a s úmyslem přispět k prevenci sociálně-patologických 
jevů. Kvalitní zázemí pro trávení volného času je jedním z významných předpokladů 
atraktivity města jako kvalitní lokality pro trvalé bydlení. Realizace aktivit napomůže rovněž 
ke zvýšení nabídky a vybavenosti města pro jeho návštěvníky. 
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A05-01 Vybudování městského koupaliště  DC03, DC02 

Cílem této aktivity je revitalizovat bývalý areál koupaliště ke stejnému účelu, případně 
hledat alternativní řešení v jiných vyhovujících lokalitách. 

A05-02 
Zlepšení zázemí pro konání společenských a kulturních 
aktivit 

DC03, DC01, 
DC02 

Obnovení činnosti městského klubu, stěhování knihovny do vyhovujících prostor, 
vybudování komunitního centra. 

A05-03 Podpora kulturních akcí  
DC03, DC02, 

DC01 

Výstavy, kulturní čtvrtky – koordinace akcí na zámku a radnici, kvalitní programová 
nabídka pro promítání v kině – podpora prostřednictvím grantového programu města nebo 
jiných nástrojů. 

A05-04 
Zajištění koncepční správy, údržby a rozvoje městského 
sportovního areálu  

DC03, DC02, 
DC01 

Zastřešení zimního stadionu, rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce a doplnění 
infrastruktury stadionu a fotbalového hřiště, výstavba tréninkového fotbalového hřiště 
s umělým povrchem v Bělíkově ul. 

A05-05 Podpora sportovních akcí   DC03, DC02 

Podpora turnajů pro veřejnost – sálová kopaná, tenis, florbal, stolní tenis, šachy, volejbal, 
podpora sportu dětí a mládeže, podpora turistiky a turistických akcí - podpora 
prostřednictvím grantového programu města nebo jiných nástrojů. 

A05-06 Budování a rozšíření nabídky volnočasových areálů  DC03, DC02 

Dětské dopravní hřiště, skatepark, dětská hřiště, součástí aktivity je rovněž monitoring 
jejich využití. Naplněním aktivity bude také koordinovaná podpora rozvoje sportovišť, která 
nejsou ve vlastnictví města (areál tenisového klubu, sokolovna, areál „Loděnice“). 

 

 

PÚ06 Podpora rozvoje vzdělanosti a zaměstnatelnosti s cílem snížení 
nezaměstnanosti  
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Jedním z předpokladů zlepšení demografické a vzdělanostní struktury je také rozšíření 
nabídky vzdělávacích aktivit pro různé věkové a sociální skupiny obyvatel na území města, 
včetně vzájemné provázanosti všech vzdělávacích aktivit. Jako riziko bylo identifikováno 
riziko nezaměstnatelnosti osob se základním vzděláním. Realizace vhodných aktivit může 
výrazně napomoci k naplnění potřeb zaměstnavatelů souvisejících s obsazením pracovních 
pozic pracovníky s odpovídajícím vzděláním, stabilizaci obyvatelstva a snížení závislosti na 
dojížďce do krajského města. K tomu je velmi žádoucí dobrá spolupráce města s 
rozhodujícími místními ekonomickými subjekty, stejně jako s neziskovým sektorem, spolky, 
církvemi atd. Cílem je zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce a preventivně tak působit i 
v sociální oblasti. Součástí PÚ je také podpora různých forem spolupráce veřejné správy 
s podnikatelským sektorem. 
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A06-01 
Podpora systému vzdělávání a vzájemné spolupráce 
všech jeho aktérů  

DC04, DC03 

Propojování činnosti ZŠ, MŠ, ZUŠ, podpora mimoškolní činnosti ZŠ, ZUŠ a DDM, podpora 
výuky cizích jazyků a mezinárodní spolupráce, spolupráce se zaměstnavateli a podpora 
dalšího vzdělávání včetně zařazování environmentálních programů výuky a maximální 
zapojení podpůrných programů Vlády ČR a EU. 

A06-02 Podpora rozvoje středního školství  DC04, DC01 

Podpora činnosti Gymnázia Frýdlant a Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. 

A06-03 Aktivní podpora zaměstnanosti  DC04 

Koordinace míst VPP, VS, zřizování společensky účelných míst, aktivní spolupráce s ÚP a 
se zaměstnavateli. 

A06-04 
Podpora efektivní spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru 

DC04, DC01 

Podpora výstavby infrastruktury a lokalit pro podnikání, podmínky pro podnikání v rámci 
územního plánování, pronájem nebytových prostor ve prospěch podpory aktivit v souladu 
s cíli SPMF jako pomoc malému a střednímu podnikání, setkávání podnikatelů v regionu, 
spolupráce s profesními spolky a komorami, organizace vzdělávacích akcí. 

 

PÚ07 Komplexní řešení sociálně patologických jevů a zvýšení pocitu bezpečí  
 
Programový úkol reaguje na identifikovaná rizika spojená s rostoucím výskytem sociálně 
patologických jevů, spojených především s ohrožením dětí, mládeže, nezaměstnaných a 
podobných rizikových sociálních skupin. Mezi výrazně vnímané slabé stránky města patří 
také bezpečnostní situace v lokalitách s vysokou koncentrací sociálně problémových skupin 
obyvatel. Tato složitá problematika vyžaduje komplexní řešení, spočívající v kombinaci 
technických, sociálních a bezpečnostních opatření. 
Realizace aktivit tohoto PÚ bude probíhat v souladu s prioritami stanovenými v rámci 
monitoringu KP a zpracování akčního plánu pro rok 2013. 
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Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A07-01 
Podrobné zmapování příčin a výskytu sociálně 
patologických jevů a zpracování plánu jejich řešení  

DC04 

Jde o analýzu reálného stavu této problematiky a návrh řešení na základě zjištěných 
skutečností. Nutnou podmínkou je koordinace činností všech aktérů, kteří mohou díky 
zapojení se do systému eliminovat již vzniklá rizika nebo předcházet hrozícím rizikům. 

A07-02 
Řešení sociální situace v lokalitách s vysokou 
koncentrací sociálně problémových skupin obyvatel  

DC04 

Vazba na 07-01 – návrh konkrétních opatření na základě výsledků a závěrů zmapování 
příčin a výskytu sociálně patologických jevů. 

A07-03 
Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i 
návštěvníků  

DC04, DC03 

Městský kamerový systém, rozšiřování míst s veřejným osvětlením, řešení kritických míst, 
zajištění kvalitní činnosti městské policie a spolupráce s Policií ČR, veřejný rozhlas ke 
krizovému vyrozumívání. 

A07-04 Aktivní podpora preventivních sociálních programů  DC04 

Podpora projektu POSEC a KADEMF (drogy, poradenství, terénní programy, jednorázové 
akce). 

 
 
 
PÚ08 Zlepšení dopravní dostupnosti a stavu dopravní infrastruktury ve městě  
 
Problematika silniční dostupnosti je vnímána jako jedna z velkých slabin města. Kromě 
zvýšených nároků na vyjížďku obyvatel za prací lze identifikovat i negativní vliv na dojížďku 
turistů a návštěvníků města a celé oblasti. K té nepřispívá ani zhoršující se stav místních 
komunikací. Současná situace má negativní vliv i na životní prostředí ve městě. Aktivity 
navrhované v rámci tohoto programového úkolu by měly ve výsledku významně přispět 
k odstranění těchto dlouhodobých problémů města a napomoci tak k realizaci rozvojových 
aktivit v dalších oblastech. 
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A08-01 
Zkapacitnění a modernizace trasy silnice I/13 Liberec – 
Frýdlant  

DC05, DC01, 
DC02 

Rekonstrukce silnice I/13, změna územního plánu pro výstavbu silnice I/13, kruhový 
objezd u nemocnice, kruhový objezd u ZUŠ. 

A08-02 
Zavedení koncepčního systému údržby místních 
komunikací  

DC05 

Střednědobý plán oprav komunikací, doplnění dopravního značení, letní a zimní údržba 
komunikací, koordinace s opravami a údržbou průjezdních úseků silnic. 

A08-03 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy  DC05, DC03 

Ukazatele rychlosti, budování a opravy chodníků (např. Kodešova, Bezručova, Mládeže, 
Lužická. Žitavská, Bělíkova), přechody pro pěší. 
 

A08-04 Systém řešení veřejné dopravy pro okrajové části města  DC05, DC03 

Návrh a zavedení systému dopravní obslužnosti zejména pro obyvatele Údolí, Hágu, 
Větrova a Albrechtic. 
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PÚ09 Vyřešení zásadních problémů technické infrastruktury a životního prostředí  
 
Péče o technickou infrastrukturu je jednou z oblastí, která výrazně přispívá ke zvýšení kvality 
podmínek pro život obyvatel ve městě a rovněž ke zvýšení dobrého vnímání města ze strany 
jeho návštěvníků. V závěrech analytické části bylo identifikováno několik zásadních 
problémů, na které jsou zaměřeny aktivity tohoto programového úkolu. Jedná se zejména o 
oblast čištění odpadních vod,(došlo ke změně vlastníka – od roku 2011 je vlastníkem město 
Frýdlant) zásobování města pitnou vodou a další opatření k ochraně životního prostředí. 
Významnou součástí navrhovaného úkolu je rovněž péče o zeleň a snaha o její přiměřené 
rekreační využití. 
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A09-01 Rekonstrukce čistírny odpadních vod  DC05, DC03 

Vlastníkem se stalo v roce 2011 město Frýdlant, které plánuje ve spolupráci 
s Frýdlantskou vodárenskou společností a. s. postupnou rekonstrukci a modernizaci 
zařízení ČOV, vyřešení otázky financování a realizace vybrané varianty 

A09-02 Rekonstrukce zdrojů a úpravny pitné vody  DC05, DC03 

Součást dlouhodobého programu Frýdlantské vodárenské společnosti, nutné pro zajištění 
kvality i potřebného množství pitné vody pro město. 

A09-03 
Řešení systematické péče o městskou zeleň a městské 
lesy  

DC05, DC02 

 Údržba městského parku, areálu hřbitova,  revitalizace vodních toků a ploch – náhony, tok 
Řasnice, mokřad v ul. K. Světlé, Bažantnice, retenční nádrže Střelnice a Albrechtice 

A09-04 
Podpora rekreačního využití příměstských lesů a 
lesoparku Střelnice  

DC05, DC02, 
DC03 

Spolupráce s Lesy ČR.  Jedná se o aktivitu v lokalitách, které jsou v majetku Lesů ČR. 
V případě změn ve vlastnictví možnost spojení s A09-03 

A09-05 
Rozšíření kogenerační jednotky v rámci centrálního 
zdroje tepla  

DC05 

Optimalizace provozu a ekonomiky centrálního zdroje tepla realizací moderní technologie. 

A09-06 Program úspor energie  DC05, DC03 

Úspory odpadního tepla, úspory energie a tepla ve veřejných budovách. 

A09-07 Funkční systém hospodaření s odpady  DC05, DC03 

Zvýšení počtu sběrných míst pro separaci odpadů, vybudování systému pro zpracování 
biomasy a kompostování, vybudování a infrastruktura sběrného dvora, funkční systém 
likvidace komunálního odpadu, systém úklidu města. 

A09-08 Rekonstrukce a výstavba vodovodní a kanalizační sítě  DC05, DC03 

Rozšíření kanalizační sítě do dosud nepokrytých a rozvojových lokalit (ve vazbě na 
realizaci A09-01 a A09-02, rekonstrukce a modernizace dožívajících částí vodovodní i 
kanalizační sítě.  
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PÚ10 Revitalizace a rozvoj širšího centra města 
 
Centrum města musí být připraveno pro plnění důležitých funkcí, mělo by být pulsujícím 
srdcem i mozkem města, místem setkávání jeho obyvatel i návštěvníků. Proto je nutné, aby 
bylo příjemné, vybavené, přístupné, živé a komunikující. Proto byl navržen tento programový 
úkol, zahrnující aktivity lokalizovatelné právě do centrální části města (nikoliv pouze náměstí, 
ale širší centrum včetně spojení s dalšími významnými body ve městě).  
 
Rozvojové aktivity k naplnění programového úkolu: 

Označení Název aktivity 
Vazby na 
dílčí cíle 

A10-02 Rekonstrukce objektů městského úřadu 2012 DC03, DC01 

Rekonstrukce objektu a areálu bývalé mlékárny, včetně prostorů pro výstavní síň, 
muzeum, atd.  

A10-04 
Komplexní řešení zastávek a zázemí pro veřejnou 
dopravu 

DC05, DC03, 
DC01 

Aktivita obsahuje: 
a) Vytvoření přestupního terminálu u nádraží ČD. 
b) Řešení dostupnosti a umístění dalších zastávek veřejné dopravy. 

A10-05 Podpora péče o historické a kulturní památky  
DC05, DC03, 

DC02 

Objekty v městské památkové zóně, kašnový rozvod, církevní areály. 
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G. ROZVOJOVÉ AKTIVITY 2012 - 2015 
 

 

G.1 STANOVENÍ DŮLEŽITOSTI ROZVOJOVÝCH AKTIVIT (PRIORIZACE) 
 
Doporučené pořadí důležitosti rozvojových aktivit (neboli jejich priorizace) bylo stanoveno 
obdobně jako u SWOT analýzy prostřednictvím objektivizace, do které byli zapojeni členové 
řešitelského týmu, pracovní komise, členové zastupitelstva a rovněž zaměstnanci městského 
úřadu. Všechny rozvojové aktivity byly hodnoceny jednotlivě každým hodnotitelem 
(stanovením pořadí 1. - 56.) a následně souhrnně vyhodnoceny, a to jak v úrovni aktivit, tak i 
programových úkolů. Vyhodnocení bylo provedeno zvlášť pro následující skupiny.  
 

 Pracovní komise (váha 5) 

 Ostatní členové zastupitelstva (váha 3) 

 Pracovníci městského úřadu (váha 3) 
 
Výsledky (pořadí aktivit) z těchto skupin byly následně vloženy do finální vyhodnocovací 
tabulky, ve které byly vstupy ze skupin upraveny příslušnou váhou. 
Finálním výstupem procesu priorizace je tedy tabulka G2. Takto stanovené pořadí by mělo 
sloužit jako základ pro další nutnou objektivizaci – zejména ve vazbě na reálné možnosti 
využití dostupných zdrojů. V dalších kapitolách Strategického plánu města je uvedeno a 
zdůvodněno doporučení pro další použití těchto výstupů.a to především jako databáze 
rozvojových aktivit viz příloha č. 2 a podkladu pro koncepční rozhodování orgánů města. 
 
 
Výsledky bodování všech zúčastněných hodnotitelů (stanovení důležitosti) byly využity také 
pro konečné naplnění karet aktivit (viz. kapitola G.2 a Příloha č.1), zejména pokud jde o 
stanovení termínů realizace a návrh na zařazení rozvojových aktivit do třech skupin podle 
jejich časové naléhavosti a realizovatelnosti. 
 
 
V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny výsledky priorizace – výsledné pořadí 
důležitosti programových úkolů a rozvojových aktivit. 
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Tab. G1. Stanovení důležitosti (priorizace) programových úkolů 

Označení Název programového úkolu  Průměr Pořadí 

 PÚ06 
Podpora rozvoje vzdělanosti a zaměstnatelnosti s cílem 
snížení nezaměstnanosti  

15,6 1. 

 PÚ04 Rozšíření a zkvalitnění nabídky bydlení 17,9 2. 

 PÚ08 
Zlepšení dopravní dostupnosti a stavu dopravní infrastruktury 
ve městě  

24 3. 

 PÚ09 
Vyřešení zásadních problémů technické infrastruktury a 
životního prostředí  

26 4. 

 PÚ01 
Podpora a rozvoj veřejných služeb pro celé spádové území 
Frýdlantska 

26,7 5. 

 PÚ05 
Zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro občany i 
návštěvníky města  

29,3 6. 

 PÚ07 
Komplexní řešení sociálně patologických jevů a zvýšení pocitu 
bezpečí  

29,4 7. 

 PÚ02 

Zavedení systému řízení cestovního ruchu včetně jeho 
marketingu, příprava a realizace produktových balíčků a 
podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu a doplňkových 
služeb 

33,6 8. 

 PÚ10 Revitalizace a rozvoj širšího centra města 36,6 9. 

 PÚ03 sloučen s PÚ02 0 0 

 
 
Komentář zpracovatele:  
 
Pořadí programových úkolů nebylo stanovováno samostatně, tabulka uvádí „zpětné“ 
vyhodnocení na základě bodování rozvojových aktivit. Průměrné hodnocení tak znamená 
průměr pořadí přiděleného hodnotiteli všem aktivitám příslušným k danému programovému 
úkolu (po výše popsaném přepočtu s váženými výsledky jednotlivých skupin hodnotitelů). 
Výsledek je tedy ovlivněn tímto přiřazením, ale celkově potvrzuje dříve učiněné závěry. 
Žádný z programových úkolů se v hodnocení výrazně neodlišuje od ostatních (ani jedním 
směrem), což lze považovat za potvrzení dobré vyváženosti systému navržených PÚ.  
 
Nejvýše hodnocený programový úkol PÚ06 lze interpretovat jako jednoznačnou podporu 
vzdělanosti a zaměstnanosti. 
 
Poslední pozice programového úkolu PÚ10 je spíše odrazem toho, že celá řada v něm 
obsažených rozvojových aktivit je již realizována (např. rekonstrukce náměstí, revitalizace 
parku,). 
 
Výsledky poměrně dobře korespondují rovněž se závěry analytické části Strategického plánu 
města, zejména s hodnocením důležitosti v rámci globální SWOT analýzy. 
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Tab. G2. Stanovení důležitosti (priorizace) aktivit 

označení název aktivity výsledek pořadí 

A01-04 Stabilizace sítě a rozvoj dalších potřebných zdravotnických 
služeb 

6,27 1. 

A06-03 Aktivní podpora zaměstnanosti 10,02 2. 

A06-02 
Podpora rozvoje středního školství 

11,33 3. 

A08-01 
Zkapacitnění a modernizace trasy silnice I/13 Liberec - 
Frýdlant 

11,49 4. 

A06-01 
Podpora systému vzdělávání a vzájemné spolupráce všech 
jeho aktérů 

11,96 5. 

A04-02 Podpora individuální bytové výstavby 12,63 6. 

A09-02 Rekonstrukce zdrojů a úpravny pitné vody 13,09 7. 

A04-01 Obnova a opravy bytového fondu města 15,73 8. 

A09-01 Rekonstrukce čistírny odpadních vod 16,26 9. 

A09-08 Rekonstrukce a výstavba vodovodní a kanalizační sítě 19,62 10. 

A07-03 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i 
návštěvníků města 

20,85 11. 

A09-07 
Funkční systém hospodaření s odpady 

21,03 12. 

A05-03 Podpora kulturních akcí 22,32 13. 

A01-03 
Podpora technické vybavenosti Nemocnice Frýdlant 

22,39 14. 

A08-02 Zavedení koncepčního systému údržby místních komunikací 23,99 15. 

A04-04 
Koncepční řešení parkování a využití veřejných prostranství 
na sídlištích 

25,30 16. 

A02-04 
Tvorba a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu 

25,61 17. 

A02-01 Vznik a činnost struktury pro řízení cestovního ruchu 26,18 18. 

A05-06 Budování a rozšíření nabídky volnočasových areálů 26,21 19. 

A08-03 Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy 26,58 20. 

A01-07 
Podpora rozšíření nabídky obchodních a dalších služeb 

26,66 21. 

A02-03 Podpora a koordinace činnosti v oblasti propagace města 
jako součásti Frýdlantského výběžku 

26,86 22. 

A02-08 
Podpora zvýšení kapacit a kvality ubytovacích a 
stravovacích služeb 

27,02 23. 

A02-10 
Rozšíření sítě cyklotras, cyklostezek a in-line drah podpora 
projektu SINGLTREK POD SMRKEM  

28,35 24. 

A05-04 
Zajištění koncepční správy, údržby a rozvoje městského 
sportovního areálu 

28,60 25. 

A05-02 Zlepšení zázemí pro konání společenských a kulturních akcí 28,70 26. 

A02-05 
Zajištění spolupráce vedení zámku a města, koordinace 
činnosti a zahájení nových společných aktivit 

28,84 27. 

A02-12 
Informační a navigační systém města  

29,02 28. 

A06-04 
Podpora efektivní spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru 

29,17 29. 
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A09-06 Podpora úspor energie 29,61 30. 

A07-02 
Řešení sociální situace v lokalitách s vysokou koncentrací 
sociálně problémových skupin obyvatel 

29,62 31. 

A10-04 
Podpora péče o historické a kulturní památky 

30,73 32. 

A09-03 Řešení systematické péče o městskou zeleň a městské lesy 31,29 33. 

A01-09 Spolupráce města s regionálními a zahraničními partnery 31,70 34. 

A05-05 Podpora sportovních akcí 31,96 35. 

A02-09 
Podpora rozvoje sítě doplňkových služeb (půjčovny, 
servisy…) 

32,21 36. 

A01-05 Zpracování komunitního plánu a následná realizace rozvoje 
sociálních sužeb podle KP 

32,69 37. 

A02-06 
Organizování pravidelných akcí ve spolupráci s dalšími 
subjekty 

33,08 38. 

A02-02 Rozšíření činnosti a koordinační role Informačního centra 33,09 39. 

A07-04 Aktivní podpora preventivních sociálních programů 33,49 40. 

A02-11 Rekonstrukce Rozhledny 33,50 41. 

A07-01 
Podrobné zmapování příčin a výskytu sociálně 
patologických jevů a zpracování plánu jejich řešení 

33,52 42. 

A08-04 Systém řešení veřejné dopravy pro okrajové části města 33,85 43. 

A02-15 
Zvýšení atraktivity zámku a jeho okolí  

34,82 44. 

A02-14 Areál cestovního ruchu - Podzámčí  35,97 45. 

A09-05 
Rozšíření kogenerační jednotky v rámci centrálního zdroje 
tepla 

38,14 46. 

A05-01 Vybudování městského koupaliště 38,20 47. 

A10-03 Komplexní řešení zastávek a zázemí pro veřejnou dopravu 38,60 48. 

A09-04 
Podpora rekreačního využití příměstských lesů a lesoparku 
Střelnice 

38,91 49. 

A02-17 Rekonstrukce Betlému  39,35 50. 

A02-18 Obnova Křížové cesty  39,78 51. 

A01-08 
Zkvalitnění služeb a zlepšení klientského přístupu 
Městského úřadu Frýdlant 

40,31 52. 

A10-02 Rekonstrukce objektů městského úřadu 40,37 53. 

A02-07 
Zapojení do projektu Valdštejnská města 

40,54 54. 

A02-13 Heřmanička a muzeum úzkokolejky  44,29 55. 

A02-16 Hospodářský dvůr zámku Frýdlant  45,87 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.2 ČASOVÝ PLÁN REALIZACE A KARTY ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 
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Karty rozvojových aktivit jsou navrženy jako přehledný a snadno použitelný nástroj pro 
shrnutí základních informací o jednotlivých aktivitách a pro další práci s nimi – tedy zejména 
pro sledování (monitoring) jejich plnění.  
 
Některé aktivity byly definovány poměrně obecně, a proto je v této fázi přípravy 
problematické naplnění některých jejich atributů, mimo jiné časové upřesnění realizace 
(etapizace), odhad nákladů nebo přesné určení garanta a partnerů aktivity. Tyto atributy 
budou doplněny po konkretizaci a vyjasnění náplně dané aktivity – například po ukončení její 
první fáze, kterou může být zpracování (upřesnění) záměru a jeho projednání. Proto jsou 
rozvojové aktivity rozděleny do tří skupin: 
 

 Skupina prioritních aktivních rozvojových aktivit (tj. těch, jejichž příprava, příp. 
realizace již byla zahájena a v návrhovém období bude dokončena). 

 Skupina prioritních nezahájených aktivit (jejichž příprava má být zahájena v roce 
2012, a to alespoň první etapou, kterou může být např. i shromáždění podkladů pro 
rozhodnutí o způsobu a rozsahu realizace celé aktivity, projednání s partnery, apod.). 

 Zásobník aktivit, do kterého jsou zařazeny ostatní aktivity, jejichž realizace se 
předpokládá v pozdějším období. K zařazení do Zásobníku aktivit je v současné době 
navrženo 5 položek + zásobník aktivit (viz příloha č. 2) 

 
Pro návrh tohoto rozdělení byly využity a zváženy všechny dostupné podklady, výsledná 
podoba tedy vznikne na základě vyhodnocení analytických závěrů, diskusí v pracovní 
skupině, dříve přijatých rozhodnutí orgánů města, názorů veřejnosti i stanovení důležitosti 
jednotlivých aktivit výše popsaným způsobem. 
 
Také dále uvedený časový plán realizace rozvojových aktivit je zpracován tak, aby se 
mohl stát jedním ze základních nástrojů pro monitoring plnění Strategického plánu města. 
V rámci monitoringu by také měla být potvrzena nebo naopak upravena časová reálnost 
některých investic, zařazených do rozvojových aktivit.  
 
 
 
 
 
 

Karty aktivit jsou zařazeny jako samostatná příloha č.1 Strategického plánu města. 

 

 

 

 

 

* * * * 



 Strategický plán města Frýdlant  

 

___________________________________________ __________________________________________________________ 

 Strana 89 (celkem 98)  

 

Strategický plán města Frýdlant 2012-2015 
Časový harmonogram realizace aktivit 

prog. 
úkol 

označení název aktivity 2012 2013 2014 2015 

PÚ01 

A01-03 
Podpora technické vybavenosti Nemocnice 
Frýdlant 

        

A01-04 
Stabilizace sítě a rozvoj dalších potřebných 
zdravotnických služeb 

        

A01-05 
Zpracování komunitního plánu a následná 
realizace rozvoje sociálních služeb podle 
KP 

        

A01-07 
Podpora rozšíření nabídky obchodních a 
dalších služeb 

        

A01-08 
Zkvalitnění služeb a zlepšení klientského 
přístupu Městského úřadu Frýdlant 

        

A01-09 
Spolupráce města s regionálními a 
zahraničními partnery 

        

PÚ02 

A02-01 
Vznik a činnost struktury pro řízení 
cestovního ruchu 

        

A02-02 
Rozšíření činnosti a koordinační role 
Informačního centra 

        

A02-03 
Podpora a koordinace činnosti v oblasti 
propagace města jako součásti 
Frýdlantského výběžku 

        

A02-04 
Tvorba a rozšíření nabídky produktů 
cestovního ruchu 

        

A02-05 
Zajištění spolupráce vedení zámku a města, 
koordinace činnosti a zahájení nových 
společných aktivit 

        

A02-06 
Organizování pravidelných akcí ve 
spolupráci s dalšími subjekty 

        

A02-07 Zapojení do projektu Valdštejnská města         

A02-08 
Podpora zvýšení kapacit a kvality 
ubytovacích a stravovacích služeb 

        

A02-09 
Podpora rozvoje sítě doplňkových služeb 
(půjčovny, servisy…) 

        

A02-10 
Rozšíření sítě cyklotras, cyklostezek a in-
line drah podpora projektu SINGLTREK 
POD SMRKEM 

        

A02-11 Rekonstrukce Rozhledny         

A02-12 Informační a navigační systém města         

A02-13 Heřmanička a muzeum úzkokolejky         

A02-14 Areál cestovního ruchu - Podzámčí         

A02-15 Zvýšení atraktivity zámku a jeho okolí         

A02-16 Hospodářský dvůr zámku Frýdlant         

A02-17 Rekonstrukce Betlému         

A02-18 Obnova Křížové cesty         

PÚ04 

A04-01 Obnova a opravy bytového fondu města         

A04-02 Podpora individuální bytové výstavby         

A04-04 
Koncepční řešení parkování a využití 
veřejných prostranství na sídlištích 

        

PÚ05 

A05-01 Vybudování městského koupaliště         

A05-02 
Zlepšení zázemí pro konání společenských 
a kulturních aktivit 

        

A05-03 Podpora kulturních akcí         

A05-04 
Zajištění koncepční správy, údržby a 
rozvoje městského sportovního areálu 

        

A05-05 Podpora sportovních akcí           

A05-06 
Budování a rozšíření nabídky 
volnočasových areálů  

        

PÚ06 

A06-01 
Podpora systému vzdělávání a vzájemné 
spolupráce všech jeho aktérů 

        

A06-02 Podpora rozvoje středního školství         

A06-03 Aktivní podpora zaměstnanosti         

A06-04 
Podpora efektivní spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru 

        

PÚ07 A07-01 Podrobné zmapování příčin a výskytu         
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sociálně patologických jevů a zpracování 
plánu jejich řešení  

A07-02 
Řešení sociální situace v lokalitách s 
vysokou koncentrací sociálně problémových 
skupin obyvatel 

        

A07-03 
Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel i návštěvníků 

        

A07-04 
Aktivní podpora preventivních sociálních 
programů 

        

PÚ08 

A08-01 
Zkapacitnění a modernizace trasy silnice 
I/13 Liberec – Frýdlant 

        

A08-02 
Zavedení koncepčního systému údržby 
místních komunikací  
 

        

A08-03 
Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy  
 

        

A08-04 
Systém řešení veřejné dopravy pro okrajové 
části 

        

PÚ09 

A09-01 Rekonstrukce čistírny odpadních vod         

A09-02 Rekonstrukce zdrojů a úpravny pitné vody         

A09-03 
Řešení systematické péče o městskou 
zeleň a městské lesy 

        

A09-04 
Podpora rekreačního využití příměstských 
lesů a lesoparku Střelnice 

        

A09-05 
Rozšíření kogenerační jednotky v rámci 
centrálního zdroje tepla 

        

A09-06 Program úspor energie         

A09-07 Funkční systém hospodaření s odpady         

A09-08 
Rekonstrukce a výstavba vodovodní a 
kanalizační sítě 

        

PÚ10 

A10-02 Rekonstrukce objektů městského úřadu         

A10-04 
Komplexní řešení zastávek a zázemí pro 
veřejnou dopravu 

        

A10-05 
Podpora péče o historické a kulturní 
památky 

        

  Příprava realizace aktivity         

  Vlastní realizace aktivity         

 

 

 

Z původního strategického bylo vyňato 5 aktivit, které byly převedeny do zásobníku aktivit 

(viz příloha č. 2) 
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G.3 ZÁSADY REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA V ROCE 2012  
 
Ze závěrů kapitoly G.2 vyplývají prioritní rozvojové aktivity, kterým bude věnována pozornost 
v roce 2012. Při projednání bude kladen velký důraz na dodržování reálnosti časového 
harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a to z důvodů dostupnosti finančních zdrojů i 
dalších rizik. Z navrženého a projednaného časového plánu aktivit budou převzaty dvě 
skupiny rozvojových aktivit, a sice: 
 
A. rozvojové aktivity doporučené k realizaci v roce 2012 
Do této skupiny jsou zařazeny aktivity, které buď již byly zahájeny, nebo jejichž realizace je 
již připravena a je zajištěn také zdroj pro jejich financování (minimálně pro příslušnou fázi 
nebo etapu, naplánovanou na rok 2012) a realizace bude zahájena v průběhu roku 2012. 
 

 
B. rozvojové aktivity doporučené k zahájení přípravy 
Do této skupiny jsou zařazeny aktivity, pro které se doporučuje zahájit v průběhu roku 2012 
jejich přípravnou fázi. Patří sem i takové aktivity, u kterých se předpokládá v prvním pololetí 
roku 2012 zajištění intenzivní přípravy a z důvodu vysoké priority je velmi žádoucí v druhém 
pololetí zahájit jejich realizaci. 
 
 
Tato konkretizace seznamu „živých“ rozvojových aktivit pro daný rok je chápána jako 
základní jádro „akčního plánu“, který bude jednoduchým a účinným nástrojem pro realizační 
fázi Strategického plánu města. Akční plán (pro období jednoho rozpočtového roku) bude 
obsahovat rozpracování jednotlivých aktivit do dílčích akcí, u kterých lze definovat 
odpovědnost, termíny plnění, potřebné náklady, zdroje a další jejich důležité atributy. 
Hlavním smyslem akčního plánu je vytvořit pro všechny dotčené subjekty (garanty aktivit, 
příslušné orgány města a odbory MÚ, atd.) snadno dostupný a použitelný manuál pro 
podrobnější rozpracování SPMF, sledování vývoje plnění jednotlivých aktivit a následné 
vyhodnocení. Akční plán bude projednáván a schvalován zastupitelstvem města. Na každý 
rok bude akční plán zpravován vždy s předstihem v období červenec – září roku 
předcházejícího. 
 
Zpracování Akčního plánu a jeho následná kontrola bude úkolem určené výkonné jednotky  
Tyto činnosti budou součástí systematického monitoringu (viz kap. G.4). Pro jejich zajištění 
je možné využít i spolupráci s externím subjektem, např. ve formě metodické podpory. 
 
Přehled rozvojových aktivit, zařazených do obou výše uvedených skupin je přehledně 
uveden v tabulce v kapitole G 2 (časový harmonogram realizace aktivit rok 2012).  
 
 
Z tabulky (přehledu aktivit určených k realizaci nebo přípravě v r. 2012) mimo jiné vyplývá, že 
celkový nárok na rozpočet města v roce 2012 činí cca 49,41 mil. Kč.  
Důležitá poznámka: vzhledem k tomu, že  v součtu „živých“ aktivit pro rok 2012 nejsou 
zahrnuty některé akce, které jsou dokončovány z dřívější doby nelze tuto částku přímo 
porovnat s teoreticky volnými prostředky. Dalším důvodem je, že pro některé aktivity 
uvedené v přehledech (viz následující tabulky) nebylo možné identifikovat finanční podíl pro 
rok 2012 (v tabulkách vyznačeno otazníkem) nebo se jedná pouze o odhady. 
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Strategický plán města Frýdlant 2012-
2015 

   

A. PŘEHLED ROZVOJOVÝCH AKTIVIT URČENÝCH K REALIZACI 

prog. 
úkol 

označení název aktivity garant náklady 
městský 
rozpočet 

náklady 
(ostatní 
zdroje) 

PÚ01 A01-03 Podpora technické 
vybavenosti Nemocnice 
Frýdlant 

Nemocnice Frýdlant s.r.o.  

 A01-04 Stabilizace sítě a rozvoj 

dalších potřebných 

zdravotnických služeb 

VZP  40 000 

 A01-05 Zpracování komunitního 

plánu a následná realizace 

rozvoje sociálních služeb 

podle KP 

Město Frýdlant,Město 

Nové Město pod 

Smrkem, DSO 

Mikroregion Frýdlantsko 

15 000  

 A01-08 Zkvalitnění služeb a 

zlepšení klientského 

přístupu Městského úřadu 

Frýdlant 

Město Frýdlant -

tajemník MÚ 

230 000 220 000 

 A01-09 Spolupráce města 

s regionálními a 

zahraničními partnery 

Město Frýdlant - 

samospráva 

50 000  

PÚ02 A02-01 Vznik a činnost struktury 

pro řízení cestovního 

ruchu 

Město Frýdlant 20 000  

 A02-03 Podpora a koordinace 

činnosti v oblasti 

propagace města jako 

součásti Frýdlantského 

výběžku 

Informační centrum 250 000  

 A02-04 Tvorba a rozšíření 

nabídky produktů 

cestovního ruchu 

Informační centrum 100 000  

 A02-05 Zajištění spolupráce 

vedení zámku a města, 

koordinace činnosti a 

zahájení nových 

společných aktivit 

Město Frýdlant - 

samospráva 

20 000  

 A02-06 Organizování 

pravidelných akcí ve 

spolupráci s dalšími 

subjekty 

Město Frýdlant - odbor 

kultury 

400 000  

 A02-07 Zapojení do projektu 

Valdštejnská města 

Město Jičín 0  

 A02-09 Podpora rozvoje sítě 

doplňkových služeb 

(půjčovny, servisy…) 

Město Frýdlant - 

majetkosprávní odbor 

50 000  

 A02-10 Rozšíření sítě cyklotras, 

cyklostezek a in-line drah 

podpora projektu 

SINGLTREK POD 

SMRKEM 

Město Frýdlant – odbor 

majetkosprávní 

30 000  

 A02-15 Zvýšení atraktivity zámku 

a jeho okolí 

Zámek Frýdlant 70 000  

 A02-17 Rekonstrukce Betlému Město Frýdlant  200 000  

PÚ04 A04-01 Obnova a opravy 

bytového fondu města 

Bytové hospodářství 

Frýdlant 

5 300 000  
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 A04-02 Podpora individuální 

bytové výstavby 

Město Frýdlant  9 000 000  

 A04-04 Koncepční řešení 

parkování a využití 

veřejných prostranství na 

sídlištích 

Město Frýdlant  300 000  

 A05-02 Zlepšení zázemí pro 

konání společenských a 

kulturních aktivit 

Město Frýdlant - odbor 

majetkosprávní 

40 000  

 A05-03 Podpora kulturních akcí Město Frýdlant - odbor 

kultury 

1 600 000  

 A05-04 Zajištění koncepční 

správy, údržby a rozvoje 

městského sportovního 

areálu 

Město Frýdlant – Bytové 

hospodářství Frýdlant, 

Sportovní oddíly 

11 270  

 A05-05 Podpora sportovních akcí   Město Frýdlant  400 000  

 A05-06 Budování a rozšíření 

nabídky volnočasových 

areálů  

Město Frýdlant  300 000  

PÚ06 A06-01 Podpora systému 

vzdělávání a vzájemné 

spolupráce všech jeho 

aktérů 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 16 000 000  

 A06-02 Podpora rozvoje 

středního školství 

Město Frýdlant  20 000  

 A06-03 Aktivní podpora 

zaměstnanosti 

Město Frýdlant -

tajemník MÚ 

600 000 1 000 000 

 A07-03 Podpora opatření ke 

zvýšení bezpečnosti 

obyvatel i návštěvníků 

Město Frýdlant - 

samospráva 

2 700 000  

 A07-04 Aktivní podpora 

preventivních sociálních 

programů 

Město Frýdlant - 

samospráva 

360 000  

PÚ08 A08-01 Zkapacitnění a 

modernizace trasy silnice 

I/13 Liberec – Frýdlant 

ŘSD 0  

 A08-02 Zavedení koncepčního 

systému údržby místních 

komunikací  

Město Frýdlant - odbor 

majetkosprávní 

3 750 000  

 A08-03 Podpora opatření ke 

zvýšení bezpečnosti 

dopravy  

Městská policie 100 000  

PÚ09 A09-01 Rekonstrukce čistírny 

odpadních vod 

Město Frýdlant 0  

 A09-02 Rekonstrukce zdrojů a 

úpravny pitné vody 

FVS 1 250 000  

 A09-03 Řešení systematické péče 

o městskou zeleň a 

městské lesy 

Město Frýdlant - odbor 

majetkosprávní 

500 000  

 A09-05 Rozšíření kogenerační 

jednotky v rámci 

centrálního zdroje tepla 

Město Frýdlant – 

majetkosprávní odbor 

800 000  

 A09-07 Funkční systém 

hospodaření s odpady 

Město Frýdlant - odbor 

majetkosprávní 

300 000  

 A09-08 Rekonstrukce a výstavba 

vodovodní a kanalizační 

sítě 

FVS 1 000 000  

PÚ10 A10-02 Rekonstrukce objektů 

městského úřadu 

Město Frýdlant - odbor 

majetkosprávní 

2 850 000 7 000 000 
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 A10-05 Podpora péče o historické 

a kulturní památky 

Město Frýdlant - odbor 

kultury, OSUZP 

800 000 600 000 

    49 416 270 8 860 000 
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G.4 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 
Tento dokument slouží jako podklad pro projednání doporučení ze strany konzultanta ke 
kapitole G. 4, která se týká monitoringu SPMF v budoucím období. Konečný postup bude 
stanoven po projednání se členy metodických skupin a po jejich odsouhlasení. 
 
Doporučené zásady monitoringu Strategického plánu města 
 
Pro následující období doporučuje zpracovatel vytvořit a zavést jednoduchý, ale funkční 
systém sledování a vyhodnocování plnění Strategického plánu města Frýdlant (SPMF), 
postavený na jasně definovaných zásadách činnosti projednávacích struktur a na principech 
monitorovacího procesu. 
 
Projednávací struktury a odpovědnost 
 
V rámci procesu monitoringu SPMF má významnou roli několik aktérů. Zejména jsou to 
orgány samosprávy města – zastupitelstvo a rada města, stejně jako příslušná pracoviště 
městského úřadu. Důležitou součástí struktury by měla být rovněž monitorovací skupina a 
garanti rozvojových aktivit, určení v tzv. Kartách rozvojových aktivit SPMF. Celý proces by 
měl mít na starosti po věcné i organizační stránce jeden konkrétně určený subjekt – navržen 
je tzv. Koordinátor monitoringu SPMF. V případě potřeby mohou být do procesu projednání 
zapojeny také další subjekty, např. některé výbory ZM (finanční apod.) nebo externí 
konzultanti. 
 
Úloha a odpovědnost subjektů zainteresovaných v monitorovacím procesu je následující: 
 
Zastupitelstvo města (ZM) – projednává a schvaluje zásadní změny ve Strategickém plánu 
města na základě návrhů předložených po projednání v Monitorovací skupině a ve vazbě 
na rozpočtové možnosti města. Schvaluje také postavení a složení Monitorovací skupiny 
SPMF. 
 
Rada města (RM) – v pravidelných intervalech sleduje a projednává výstupy monitorovacího 
procesu, včetně dílčích změn při přípravě a realizaci jednotlivých rozvojových aktivit. Zásadní 
změny v SPMF předkládá ke schválení zastupitelstvu města. 
 
Monitorovací skupina (MS) – průběžně sleduje a projednává naplňování SPMF, a to 
ve všech úrovních – plnění strategických cílů, průběh realizace programových úkolů a 
rozvojových aktivit. Projednává podklady připravené Koordinátorem monitoringu a případně 
sama iniciuje a navrhuje změny ve všech úrovních SPMF. Monitorovací skupina vznikne 
transformací Pracovní komise pro SPMF (která se podílela na aktualizaci SPMF), její mandát 
a členy potvrdí svým usnesením zastupitelstvo města. 
 
Metodici strategického plánování budou zodpovědni za přidělenou problémovou oblast 
včetně provedení monitoringu plnění aktivit z této oblasti. V průběhu monitoringu budou plně 
spolupracovat s koordinátorem monitoringu a garanty aktivit.  
 
Koordinátor monitoringu (KM) – dle přijatého harmonogramu a schválené metodiky 
zajišťuje sledování plnění návrhové části SPMF, spolupracuje s metodiky a garanty 
rozvojových aktivit, získává od nich potřebné informace o realizaci jednotlivých rozvojových 
aktivit. Svou činnost koordinuje rovněž s vedením města a projektovým manažerem MÚ. 
Připravuje podklady pro jednání Monitorovací skupiny, organizuje její činnost, zajišťuje 
zpracování výstupů z jednání MS a přípravu materiálů k projednání v orgánech města (rada, 
zastupitelstvo). Koordinátorem může být externí subjekt na základě smluvního vztahu 
s městem, nebo určený pracovník MÚ.. 
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Garanti rozvojových aktivit (GRA) – průběžně plní úkoly vyplývající z realizace rozvojových 
aktivit, spolupracují s Koordinátorem zodpovědným za monitoring a předávají mu potřebné 
informace o plnění. 
 
Pokud je v popisu následujících etap zahrnuto projednání navrhovaných změn v SPMF, řídí 
se podle odpovědnosti a úlohy jednotlivých subjektů podílejících se na monitorovacím 
procesu v souladu s předchozí kapitolou. 
 
Etapy monitoringu 
 
V následujících částech textu je uveden popis zkráceného procesu pro rok 2012 a 
plnohodnotného procesu monitoringu pro rok 2013. Postup v praxi od roku 2013 bude 
záviset na projednání a rozhodnutí metodiků a vedení města. Možností je i jednofázový 
monitoring. 
 
Zkrácený monitorovací proces v roce 2012  
 
Východiska: 

 schválený SPMF 2012 - 2015,  

 přehled aktivit určených k realizaci v roce 2012  

 přehled aktivit určených k přípravě v roce 2012 
 
Etapa I. – Metodika 

 návrh a projednání metodiky monitorovacího procesu  

 návrh a potvrzení projednávacích struktur a odpovědnosti 

 návrh a schválení věcného a časového harmonogramu  
 
Zpracuje: v dokumentu bude konkretizováno na základě projednání 
Projedná: vedení města 
 
Etapa II. – Zjištění stavu plnění 

 shromáždění objektivně zjistitelných informací o plnění všech aktuálních Rozvojových 
aktivit (RA) 

 kontakt a spolupráce s garanty RA, případně s dalšími partnery příslušné RA 

 iniciace zahájení procesu řízení aktivit, které dosud nebyly řešeny, ale jsou zařazeny 
mezi prioritními 

 aktivizace činnosti Monitorovací skupiny a dalších aktérů monitorovacího procesu 

 sledování vývoje dalších aktivit a záměrů týkajících rozvoje města (ze zásobníku 
aktivit SPMF i mimo něj) 

 
Zpracuje: v dokumentu bude konkretizováno na základě projednání 
Projedná: Monitorovací skupina 
 
Etapa III. – Posouzení stavu 
 

 posouzení stavu plnění jednotlivých rozvojových aktivit a vyhodnocení podkladů pro 
upřesnění dalšího postupu 

 posouzení způsobu zajištění řízení a organizace plnění jednotlivých RA 

 posouzení věcné a časové koordinace s dalšími aktivitami 

 posouzení aktuálních ekonomických podmínek pro realizaci RA   
 
Zpracuje: v dokumentu bude konkretizováno na základě projednání 
Projedná: Monitorovací skupina 
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Etapa IV. – Návrh dalšího postupu 
 

 aktualizace Karet rozvojových aktivit (návrh a projednání změn) 

 aktualizace seznamu a časového plánu RA 

 návrh a projednání změn v Programových úkolech  

 návrh a projednání případných změn ve strategické části SPMF (vize, cíle) 

 návrh a projednání úprav (opatření) pro zlepšení způsobu řízení jednotlivých RA 

 doporučení konkrétních postupů vzhledem k možnostem zdrojů  
 
Výstup: monitorovací zpráva 
Zpracuje: v dokumentu bude konkretizováno na základě projednání 
Projedná: Monitorovací skupina, RM, ZM 
 
Etapa V. – Zjednodušený akční plán pro rok 2013 
 

 zpracování základní makety zjednodušeného akčního plánu pro rok 2013 (dále jen 
ZAP 2012) 

 pracovní (předvyplněná) verze realizačních listů RA 

 spolupráce s garanty RA a metodická podpora při věcném vyplnění realizačních listů 
RA 

 zajištění vzájemné koordinace a provázanosti mezi RA 

 koordinace s přípravou rozpočtů pro rok 2013 

 kompletace a projednání ZAP 2013 
 
Výstup: dokument „ZAP 2013“ 
Zpracuje: v dokumentu bude konkretizováno na základě projednání 
Projedná: Monitorovací skupina, RM, ZM 
 
3.2. Plnohodnotný monitorovací proces (od roku 2013) 
 
Od roku 2013 se předpokládá, že bude zaveden pravidelný opakující se monitorovací cyklus, 
sestávající vždy ze dvou fází v rámci jednoho rozpočtového (tj. kalendářního) roku. Tímto 
způsobem bude zajištěno efektivní sledování plnění SPMF, včetně možnosti pružně 
reagovat na změny podmínek realizace schválených rozvojových aktivit i změny priorit 
samosprávných orgánů města při zachování všeobecně přijaté dlouhodobé strategie rozvoje 
města. Dvakrát za rok bude pro všechny zainteresované k dispozici monitorovací zpráva, 
obsahující kompletní přehled o plnění plánu i zásadní informace o problémech s realizací 
konkrétních aktivit. 
 
Fáze A. 
 
Bude probíhat vždy v období leden – březen příslušného roku. Jejím hlavním cílem bude 
prověření aktuálnosti dokumentů a výstupů přijatých v rámci předcházejících fází 
monitorovacího procesu (zejména Akčního plánu pro daný rok), konkretizace a upřesnění 
dalšího postupu.  Výstupem bude monitorovací zpráva s návrhy na úpravy dokumentů a 
procesů. 
 
V rámci Fáze A. budou vždy realizovány následující etapy: 

 Etapa A.1 – Zjištění stavu plnění 

 Etapa A.2 – Posouzení stavu 

 Etapa A.3 – Návrh dalšího postupu 
Pro každou etapu bude vždy určen garant a způsob projednání. 
 
Fáze B. 
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Bude probíhat vždy v období červenec – září příslušného roku. Jejím hlavním cílem bude 
kromě prověření aktuálnosti dokumentů přijatých v rámci předcházejících fází 
monitorovacího procesu především zpracování a projednání Akčního plánu pro realizaci 
aktivit SPMF v následujícím roce.  Výstupem bude monitorovací zpráva a Akční plán. 
 
V rámci Fáze B. budou vždy realizovány následující etapy: 
 

 Etapa B.1 – Zjištění stavu plnění 

 Etapa B.2 – Posouzení stavu 

 Etapa B.3 – Návrh dalšího postupu 

 Etapa B.4 – Akční plán 
 
Pro každou etapu bude vždy určen garant a způsob projednání. 
 

 

  

 

 

 

Zpracovatelé děkují všem, kteří se aktivně podíleli  
na vytvoření a projednání Strategického plánu města Frýdlant za  jejich 
snahu přispět ke vzniku dobře využitelného strategického dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualizace Strategického plánu Města Frýdlant byla financována v rámci 

projektu „MÚ Frýdlant – efektivně řízený úřad“ vedeného pod registračním 

číslem CZ.1.04/4.1.01/53.00050, který je spolufinancován z Evropské unie, 

z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


