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POSTUP ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI 

STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA FRÝDLANT  
 
Analytická část Strategického plánu města Frýdlant byla zpracována jednotlivými členy 

řešitelského týmu, kteří mají jednotlivé agendy ve své gesci.  
 
Analytická část je výchozím zdrojem informací o městě a jeho okolí. Zachycuje základní data, 

jejich vývoj a trendy.  

Informace jsou prezentovány v textové podobě a dále formou detailních tabulek a grafů.  

 

Data pro analýzu byla čerpána ze zdrojů ČSÚ, z GIS, z veřejně dostupných databází, z dosud  

zpracované koncepce, z dílčí vize vedení města, z rozpočtového a investičního výhledu, 

z podkladů, které jsou k dispozici na MěÚ Frýdlant.  

 

Shromážděné podklady a informace byly vyhodnoceny a roztříděny následovně: 

 

1.1   Vývoj města 

1.2  Základní charakteristiky 

1.3  Obyvatelstvo, bydlení a domácnost, Územní plán a rozvojová území 

1.4  Infrastruktura 

1.5  Hospodářství a ekonomika 

1.6  Cestovní ruch 

1.7  Vzdělávání, sociální infrastruktura, sport 

1.8  Životní prostředí 
 

1.1 VÝVOJ MĚSTA 
 

Město Frýdlant se rozkládá na obou březích řeky Smědé a tvoří přirozené centrum celého 

Frýdlantského výběžku.  

 

Počátky osídlení zdejšího kraje sahají do 6. století našeho letopočtu. Prvními osídlenci byli 

slovanští rybáři a lovci ze sousední Lužice. Protože přes Frýdlant vedla důležitá zemská 

stezka, byla na čedičové skále postavena strážní věž, zvaná Indica (z lat. indicare - ukazovati), 

v pozdějších dobách přestavěná na hrad.  

Existence hradu je písemně poprvé doložena v roce 1278, kdy zdejší panství koupil od 

českého krále Přemysla Otakara II. Rudolf z Biberštejnů. Obyvatelstvo se usídlovalo kolem 

řeky Smědé a dalo základ budoucímu městu, jehož rozvoj nastává ve 14. stol. za Biberštejnů, 

kteří zdejší osadu povyšují  na město přidělením městských privilegií.  

V té době byl Frýdlant opatřen i hradbami. Město přežilo několik zhoubných požárů, zažilo 

několik nájezdů husitů v letech 1428 - 1433. Prožilo i několik klidných let za vlády 

Valdštejna, aby za období třicetileté války a panství Gallasů zažilo několikeré střídání 

císařských a švédských posádek. Klid a mír neměli obyvatelé ani za války Sedmileté, kdy 

přechody vojsk ať rakouských či pruských - znamenaly rekvizice a ničení. Útrapy zažilo 

město i v roce 1813, kdy Frýdlantem protáhla vojska Napoleonova.  

V 19. století Frýdlant i přes rozvoj především textilního průmyslu, začíná zaostávat za 

Libercem, který byl po celý středověk ve stínu Frýdlantu.  

Před první světovou válkou je Frýdlant v relativním rozmachu. Je založena městská 

nemocnice, městská elektrárna a Frýdlantsko je plnohodnotně napojeno železničními tratěmi 

na české země, Sasko i Dolní Slezsko. 
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V době 1. světové války je Frýdlant i okolí zastiženo velkou bídou a díky válečným reparacím 

obyvatelstvo trpí hladem. V čase vzniku Československé republiky se region snaží stát 

součástí Německa jako území Deutche-Böhme, tyto tendence, ale byly okamžitě potlačeny a 

Frýdlantsko se stává nedílnou součástí Čech, i když hodně specifickou díky převaze německy 

hovořícího obyvatelstva. Region je nebývale postižen 1. pozemkovou reformou, kdy 

obyvatelstvo ztrácí práci na zestátněném majetku Clamm-Gallasů. V době hospodářské krize 

ve 30.tých letech prochází Frýdlantsko opět nelehkým obdobím, které vrcholí odsunem 

minoritní, české části, obyvatelstva především do českého vnitrozemí. Po konci 2. světové 

války dochází k masivními odsunu německého obyvatelstva, kdy na území města nezůstává 

ani 20% původního obyvatelstva, které se navrátilo po odsunu nebo bylo z česko-německých 

rodin, kterých se odsun netýkal. Až do poloviny 50-tých let došlo k několika etapám 

dosídlování. Nikdy však nedosáhlo stavu obyvatelstva před 2. světovou válkou. Důsledky 

komunistického puče v roce 1948, měnové reformy v roce 1953, několika vln znárodňování a 

kolektivizace a období normalizace měly vliv na demografii a vzdělanostní strukturu 

obyvatelstva. Velká potřeba zaměstnanců dělnických profesí v především v textilních, 

dřevařských a strojírenských firmách, stejně v zemědělství a lesnictví velmi málo motivovala 

místní obyvatelstvo k maturitnímu a vysokoškolskému studiu. S tímto fenoménem, který 

přetrvával až do počátku 90.tých let 20. století, se území vyrovnává velmi těžko a potýká se 

se syndromem „odlivu mozků“ a malou chutí návratu nebo stěhování kvalifikovaných 

mladých lidí a rodin. Proto je velkým úkolem dbát na motivační a rozvojový potenciál města, 

především pro mladé rodiny a a v produktivním věku. 

 

 

1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 
 

FRÝDLANTSKO 
 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant (ORP III 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 k 1.1. 2019  24 496 obyvatel, tj. 5,7 

% obyvatel Libereckého kraje.  

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. 

 

 

MĚSTO FRÝDLANT 

 

Město Frýdlant se skládá ze dvou katastrálních území – Albrechtice u Frýdlantu a Frýdlant. 

Nejstarší, a co do rozlohy největší a do počtu obyvatel nejlidnatější, je Frýdlant. Nejmladší a 

zároveň i nejmenší a nejřidčeji osídlenou částí jsou Albrechtice u Frýdlantu. 

Frýdlant je rozdělen do několika historických částí mimo Alberechtic je to Větrov, Hág a 

Jaklovo údolí. 

Přes četné požáry se ve městě dochovala řada památek.  Jednou z nich je pseudorenesanční 

radnice z let 1892 - 1896. Dále je tu kostel Nalezení sv. Kříže vybudovaný v letech 1549-

1551. Vzhledem k přestavbám je kostel směsicí slohů a v kapli je rodinná hrobka Redernů z r. 



5 

 

1566, která patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v Čechách. Dalšími kostely jsou 

pravoslavný Sv. Maří Magdaleny a husitský Krista Spasitele. Další význačnými stavbami jsou 

dům obhájce městských práv purkmistra Zestermanna na náměstí, dnes sídlo Komerční 

banky, objekt starého městského špitálu (Špitálek), roubený dům s pohyblivým betlémem a 

další významné památkově chráněné objekty včetně městských hradeb, které jsou součástí 

městské památkové zóny. Město prodělalo pět morových epidemií, proto na počest jejich 

obětí byl v roce 1899 postaven morový sloup, který je dnes u kostela sv. Kříže. K městským 

památkám patří i výše zmíněný hrad, který byl v 16. a 19. století rozšířen o zámecké budovy. 

 

Frýdlant je historicky znám jako „město škol“, neboť je přirozeným centrem Frýdlantského 

výběžku. Základní, předškolní a mimoškolní vzdělávání zahrnuje ve třech budovách 

mateřskou školu, ve třech budovách základní školu, základní uměleckou školu, volný čas 

mohou děti trávit v domě dětí a mládeže. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

navštěvují Základní školu speciální. Liberecký kraj na území města zřizuje Gymnázium 

Frýdlant s osmiletým vzdělávacím programem a Střední školu hospodářskou a lesnickou. 

 

Město zachovává tradice v pořádání obnovených Valdštejnských slavností a Letní jazzové 

dílny.  

 

V rámci svého rozpočtu podporuje řadu sportovních, kulturních a jiných spolků a 

společenských aktivit.  Ve městě se nachází tenisový areál, zimní stadion, fotbalová hřiště s 

přírodním i umělým trávníkem, řada tělocvičen, skatepark, dětská hřiště, workoutové a 

discgolfové hřiště 

 

 

1.3 OBYVATELSTVO, BYDLENÍ, ZDRAVOTNICTVÍ 

 

VLIV HISTORIE NA DEMOGRAFII 
 

Odsun obyvatelstva z pohraničí v důsledku 2. světové války a následné zpětné osídlení pouze 

z cca 40 % původního 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. 

 
Celková výměra území v působnosti ORP III Frýdlant 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 průmyslo - zemědělskou oblastí s relativně málo rozvinutým 

sektorem služeb.  

 
 

SOUČASNÁ VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL FRÝDLANTU: 
 

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 trend lze zaznamenat i u následující tabulky, která popisuje průměrný věk 

obyvatel Města Frýdlant od roku 2012 do roku 2020. 
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Průměrný věk obyvatel: 
 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný 

věk 40,6 40,8 41,0 41,2 41,4 41,8 42 42,5 

 

42,6 

 
 
 

Počet a složení obyvatel ve Frýdlantu dle věku v r. 2020 

 

Počet obyvatel  Z toho 

muži  

Z toho 

ženy 

0-14 let 15- 64 let 65 a více Průměrný 

věk 

7478 3646 3832 1240 4614 1624 42,6 

 

 

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY:  
 

Národnostní menšiny se ve městě neevidují. Z dostupných statistických údajů lze vysledovat skladbu 

dle národností dle ČSÚ Sčítání lidu v r. 2011 

 

 Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo  7 495 3 660 3 835 

Národnost: česká 5 325 2 568 2 757 

      moravská 2 2 - 

      slovenská 94 41 53 

      německá 48 24 24 

      polská 27 6 21 

      romská 3 1 2 

      ukrajinská 15 9 6 

     vietnamská 80 46 34 

     neuvedeno 1 817 927 890 
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VZDĚLANTOSTNÍ STRUKTURA  

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva vychází z dat ČSÚ a ukazuje podíl obyvatelstva v 

jednotlivých stupních vzdělání:   

 

 

 Frýdlant (okres Liberec) [1] 

Počet 

obyvatel s 

obvyklým 

pobytem 

obyvatelstvo ve věku 15+ 6 350 

nejvyšší 

ukončené 

vzdělání 

bez vzdělání 36 

základní a neukončené vzdělání 1 326 

vyučení a střední bez maturity 2 483 

střední s maturitou 1 494 

vyšší odborné a nástavbové vzdělání 276 

vysokoškolské vzdělání  842 

 

 
 

Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu v r. 2011 

 

 

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. 
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BYDLENÍ 
 

Ve vlastnictví Města je v současné době několik bytových domů s celkovým počtem 239 

bytových + 60 nebytových jednotek. Jejich správu zajišťuje příspěvková organizace zřizované 

městem Frýdlant Bytové hospodářství Frýdlant, která také vykonává správu pro privátní 

vlastníky, celkem se jedná o cca 520 bytů. Další byty jsou ve správě OSBD Liberec.  

V posledních 10 letech bylo připraveno soukromými vlastníky a investory k bydlení 105 

nových bytů, dalších 80 je plánováno k realizaci.  

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. Pro případ nepředvídatelné situace má sociální odbor k dispozici 3 krizové byty.  

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 

probíhajícím modernizacím včetně zateplování. Modernizace je také prováděna na bytovém 

fondu ve starší zástavbě. Většina bytových domů je závislá na centrálním zásobování teplem a 

teplou vodou, které provozuje Teplo Frýdlant, s.r.o. (100% vlastněná Městem). 

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.  

 

 

Vývoj bytové výstavby ve Frýdlantu v období 2012 – 2020  
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 

dokončených bytů 
22 32 11 19 23 19 13 11 7 

 

 

 

Domovní fond ve Frýdlantu  
 

Počet domů 1 429 

Z toho obydlených  1 285 

Počet rodinných domů z obydlených  1 089 

Vlastnictví:     Soukromé 1 046 

                         Obecní, státní     76 

                         Bytové družstvo     27 

Připojení na kanalizaci   753 

Připojení na vodovod 1 181 

Připojení na plyn    671 

Ústřední vytápění 1 040 
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Bytový fond ve Frýdlantu 

 

Počet bytů/v RD/v bytových domech 3 153 / 1 508 / 1 645 

Vlastnictví:   

                  Osobní/družstevní/nájemní 1 509 / 246 / 797 

Počet pokojů:  

                  5 a více / 3 pokoje / 2 pokoje 624 / 617 / 410 

Napojení na:   

                  Plyn 1 420 

                  Voda 2 651 

                  Ústřední vytápění 2 427 

                  Etážové vytápění    115 

                  Lokální vytápění    221 

                  Elektřina 3 153 

                  Internet 1 475 

 
Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu v r. 2011 
 

 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 

 

Na území města Frýdlantu se vyskytuje 9 sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o bytové 

domy v ulicích Kodešova, Raisova, Žitavská, Komenského nábřeží, Jizerská, Hejnická, 

Děkanská, Zahradní, Husova. Hlavním problémem těchto lokalit je nezaměstnanost, závislost 

na sociálních dávkách, sociální vyloučení, užívání a distribuce návykových látek, 

alkoholismus, prostituce, gamblerství, záškoláctví. Problémy v sociální oblasti, potřebnost a 

poskytování sociální péče je zpracována v dokumentu Komunitní plán města Frýdlantu. 

Problémy je nutné řešit tak, aby jejich poskytování odpovídalo místním sociálně 

demografickým a ekonomickým podmínkám. Cílem je posílení sociální soudržnosti 

obyvatelstva, podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení.     

 

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  

 

Plochy pro individuální výstavbu jsou vymezeny územním plánem. Bohužel lze konstatovat, 

že se stoupající kupní sílou obyvatelstva je nedostatečná investiční a infrastrukturální příprava 

spočívající zejména ve vybudování inženýrských sítí a příjezdových a obslužných 

komunikací. Město pracuje na projektové přípravě dalších lokalit pro zástavbu, kde však 

naráží na neúměrně vysoké vstupní investice. Menší plochy k zastavění se v městě takřka již 

nevyskytují, a pokud ano nejsou vybaveny potřebnou infrastrukturou.  
 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Ve Frýdlantu je základní zdravotní péče zajištěna: 

 5 ordinací praktického lékaře pro dospělé 

 1 ordinace pro děti a dorost 

 3 ordinace stomatologa  

 3 zařízení lékárenské péče – lékárny 

 1 psychiatrická ordinace 

 1 ordinace očního lékaře 
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Největším zdravotnickým zařízením ve městě je pracoviště Krajské nemocnice Liberec, a.s.-

Nemocnice Frýdlant, v rámci které jsou zřízena oddělení a samostatné odborné ambulance. 

 Oddělení:   - jednodenní péče na lůžku 

    - následné péče 

                                   - laboratorní klinické biochemie a hematologie 

                                   -  rehabilitace a fyzioterapie 

                                   -           radiodiagnostiky  

 Odborné ambulance  gynekologie 

                                   - chirurgie 

                                    - anesteziologie 

                                   - diabetologie 

                                   - interní 

                                   -  kardiologie 

                                   - neurologie 

                                   -           nutriční 

                                   - sonografie 

                                   -  plicní 

                                   - endoskopie 

                                   - mamologická poradna 

                                   - ORL 

                                   - ortopedie 

       - centrální odběrové místo 

     

Další specializovaná oddělení mohou obyvatelé Frýdlantska využít v Krajské nemocnici 

Liberec, a.s. 

Nemocnice Frýdlant má veškeré nemovitosti pronajaté od Města Frýdlant, v roce 2021 se 

stane město akcionářem KNL, a.s. a část areálu přejde do majetku KNL, a.s. Tato společnost 

patří mezi významné zaměstnavatele ve městě. 
 
 
1.4 INFRASTRUKTURA 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

Dopravní dostupnost 

 

Město Frýdlant je dostupné jak po silnicích, tak po železnici. 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 - Zawidów) a současně 

z Liberce směrem na Zgorzelec (PL) a dálniční spojení do Dresden (D).  

Tento průjezdní úsek je hodnocen jako nejpalčivější dopravní problém města, který řeší 

formou obchvatu města územní plánování jak Libereckého kraje, tak města Frýdlantu. Návrh 

nové trasy komunikace I/13 přes Albrechtice je v současné době projekčně řešen správcem 

komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

 

Dalšími důležitými komunikačními spojnicemi města s okolím jsou silnice II. a III. třídy, 

spojující město s dalšími obcemi Frýdlantska. 
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Městem prochází železniční trať 037 Liberec – Černousy (Zgorzelec), ze které ve Frýdlantu 

odbočuje lokální trať 039 do Jindřichovic pod Smrkem. Tratě jsou v posledních letech 

částečně modernizovány, železniční stanice Frýdlant se nachází v jižní části města v dostupné 

pěší vzdálenosti od centra. Na lokální železniční trati do Jindřichovic pod Smrkem je 

železniční zastávka Frýdlant-Předměstí, v omezené míře obsluhující přilehlou severní část 

města. 

 

V minulosti spojovala Frýdlant úzkorozchodná trať o rozchodu 750 mm s Heřmanicemi. 

Provoz na trati byl ukončen v roce 1976, po roce 1996 byla fyzicky zlikvidována (svršek a 

zařízení). V poslední době přetrvávají snahy o obnovení části trati pro rekreační provoz 

(občanské sdružení Frýdlantské okresní dráhy) a části trati pro cyklodopravu. 

 

 

Dopravní obslužnost 
 

Veřejnou dopravou je zajišťována zejména dojížďka do zaměstnání a škol, hlavním a nejvíce 

frekventovaným směrem je spojení s Libercem, dalšími jsou spojení s ostatními městy a 

obcemi Frýdlantska. Hlavními spoji jsou autobusové a železniční linky. Město financuje 

v rámci městské dopravy linku zajišťující spojení okrajových částí města s centrem. 

 

Na území města je centrální autobusové nádraží, které prošlo rozsáhlou kompletní 

rekonstrukcí v roce 2010. Veřejnou dopravu dle potřebnosti řídí koordinátor veřejné dopravy 

(KORID LK). Jedná se o zřízení autobusového terminálu v lokalitě zastávky vlakového 

nádraží.  

 

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, kterou zajištují 

někteří zaměstnavatelé. 

 

 

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) 

 MK I. třídy 1,573 

 MK II. třídy 9,598 

 MK III. třídy 24,123 

 MK IV. třídy 0,296 

 

Monitoring stavu komunikací se provádí meziročně, potřebné opravy zadává město 

jednotlivými objednávkami a smlouvami specializovaným firmám. Rekonstrukci a opravy 

místních komunikací hradí Město Frýdlant plně ze svého rozpočtu, rovněž tak zimní a letní 

údržbu, které se řídí operačními plány údržby komunikací a které každoročně schvaluje Rada 

města. Po provedení povinných mostních prohlídek jsou mosty postupně opravovány tak, aby 

vyhovovaly potřebným parametrům.  
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Parkování  
 

Parkování ve městě je regulováno dopravním značením a městská parkovací místa nejsou 

zpoplatněna. Kapacita parkovacích míst se na území města v posledním období jeví jako 

nedostatečná. V lokalitách s vyšší koncentrací velkých bytových domů jsou budovány nové 

odstavné plochy nebo stávající parkoviště procházejí revitalizací a tím k následnému navýšení 

parkovacích míst.   

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Elektrická energie 
je do města dodávána venkovními linkami z transformovny Frýdlant Větrov a po navýšení 

kapacity celkového příkonu je dodávka elektřiny v současné době uspokojivá.  

 

Centrální zdroj tepla 
provozuje městská společnost TEPLO Frýdlant, s.r.o., která zásobuje teplem a TUV téměř 

všechny objekty v panelových sídlištích a některé budovy občanské vybavenosti, např. 

některé školy, Školní jídelnu. Teplovod je postupně rekonstruován ve stávající trase. 

V provozovně CZT je umístěna kogenerační jednotka společnosti TEDOM, která vyrábí z 

přebytečného plynu elektrickou energii a dodává jí zpět do sítě.  

 

Plynofikace (s výjimkou Albrechtic a městských částí Údolí, Hág a Horní Větrov) je z větší 

části rozvedena po městě, zásobování plynem je zajišťováno bez výraznějších poruch a 

výpadků čtyřmi regulačními stanicemi zemního plynu.  

 

Veřejné osvětlení ve městě i v části Albrechtice je provozováno a udržováno na základě 

smluvního vztahu s dodavatelskou společností. Technický stav zařízení odpovídá jeho stáří, 

průběžně se obnovují a modernizují světelné body i rozvody. Další nové světelné body jsou 

instalovány u nově vznikajících stavebních ploch.  

 

Veřejný vodovod zásobuje 99% obyvatel města. Pitná voda pro město je vyráběna v úpravně 

vody Frýdlant, která využívá podzemní zdroje surové vody, povrchový zdroj (vodní tok 

Řasnice) je pouze jako záložní. Nezbytná je celková rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, 

jejíž projekt je již několik let připraven, ale zásadním problémem je financování této obnovy. 

Na veřejný vodovod je připojeno cca 7 400 obyvatel. Velkým problémem do budoucna by 

mohlo být rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku, kdy by mohlo dojít k výraznému ovlivnění 

podzemních vodních zdrojů. Proto je nutné zajistit nové zdroje vody a posílení stávajících 

řadů. 

 

Veřejná kanalizace odvádí splaškové vody od cca 90% obyvatel. Stoková síť je průběžně 

rozšiřována a rekonstruována, napojovány jsou stávající i nové nemovitosti. Veškerá 

kanalizace je svedena do městské čistírny odpadních vod. Za účelem zlepšení životního 

prostředí je snahou města napojit na veřejnou kanalizaci co nejvíce nově budovaných i 

stávajících objektů.  

 

Trubní vedení veřejného vodovodu a kanalizace a další zařízení jsou v majetku a správě 

Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (FVS), jejíž akcionářem je i město Frýdlant. 

 

Město Frýdlant je vlastníkem kanalizačního řadu, provozovaným FVS v části města Hág. 
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Čistírna odpadních vod je v majetku města, provozuje jí 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. Problémem je velké 

množství balastních vod z důvodu jednotné kanalizace. Tento problém se komplexně řeší 

v rámci budování dešťových kanalizací a retenčních objektů při rekonstrukcích komunikací 

na území města. V roce 2016 bylo na ČOV připojeno město Raspenava.  

V městské části Albrechtice není veřejný vodovod ani ČOV, zásobování vodou i čištění 

odpadních vod je zajišťováno individuálně.  

 

Elektronická komunikační zařízení jsou realizována bezdrátovým i drátovým přenosem. Dále 

jsou zde provozovány přístupové sítě mobilních operátorů a poskytovatelů datových služeb. 

Hlavním zdrojovým bodem je Lysý Vrch (k.ú. Kristiánov), na kterém jsou umístěny převaděče 

signálů z vnitrozemí do Frýdlantu. 
    

1.5 HOSPODÁŘSTVÍ A EKONOMIKA 

Hospodářství města 

 

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ – NACE k 31. 12. 2020 
 

 Registrované subjekty  Subjekty se zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 1 767 764 

Zemědělství, rybářství, lesnictví 112 58 

Průmysl 217 116 

Stavebnictví 305 159 

Velkoobchod, maloobchod, 

opravy a údržba motorových 

vozidel  

425 138 

Doprava a skladování 43 26 

Ubytování, stravování, 

pohostinství 
134 47 

Informační a komunikační činnost 23 15 

Ostatní 508 205 

 
Ekonomických subjektů se sídlem ve městě Frýdlant je 1767. V celkovém počtu je 1 448 fyzických 

osob, z toho 1362 živnostníků, 25 svobodných povolání, 38 zemědělských podnikatelů a dále je 

v celkovém počtu 319 právnických osob, z toho 158 obchodních společností a 70 spolků a 12 

pobočných spolků.     
 

V rozdělení podniků podle odvětví národního hospodářství (data ČSÚ) zaujímají nejmenší 

podíl ekonomické subjekty v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu.  Největší podíl pak 

mají služby, tzn. subjekty působící v oblasti obchodu, prodeje, oprav motorových vozidel, 

doprava a skladování, ubytování, stravování a pohostinství. 

 

Struktura hospodářství je v porovnání s Libereckým krajem téměř shodná a liší se o necelá 

procenta.  

Trh práce, pracovní příležitosti, nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti se ve Frýdlantu ke konci roku 2020 pohybovala okolo 4,3%. 

V porovnání s hodnotami okresu Liberec je míra nezaměstnanosti Frýdlantu vyšší, zhruba 

v průměru o 1,5 procentního bodu, přičemž obě sledují stejný trend.  
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Více než 50% pracujících obyvatel dojíždí do zaměstnání mimo město Frýdlant. K větším 

zaměstnavatelům v ORP Frýdlant patří firmy CIS, ZF, NOVUS, Juta Višňová, v okrese 

Liberec firmy Benteler, Denso, Magna. Velkým zaměstnavatelem jsou také školská zařízení, 

zdravotnictví a sociální služby.   

EKONOMIKA 

Hospodaření města je ovlivněno příjmovou stránkou rozpočtu, základem jsou daňové příjmy, 

které od r. 2012 mají stoupající tendenci. Dalším zdrojem příjmů je čerpání dotačních 

prostředků na investiční i neinvestiční akce. Nejvíce dotací čerpalo město v r..... 

Vývoj rozpočtového hospodaření města Frýdlant v letech 2011- 2020  (v tis. Kč.) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Daňové příjmy 

 
74 92 95 97 110 120 131 142 130 

Nedaňové příjmy 

 
28 22 21 26 22 25 25 30,4 27 

Kapitálové 

příjmy 
2 2 5 3 5 2 3 3,6 6 

Přijaté transfery 

 
107 30 37 38 31 46 49 63 59 

PŘÍJMY 

CELKEM 
211 146 158 164 168 193 208 239 222 

Běžné výdaje  

 
138 109 108 116 130 133 150 155 157 

Kapitálové 

výdaje 
70 39 39 33 29 58 45 40 32 

VÝDAJE 

CELKEM 
208 148 148 149 159 191 195 195 189 

Saldo příjmů a 

výdajů 
3 -2 10 15 9 2 13 44 33 
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Vývoj rozpočtového hospodaření města Frýdlant v letech 2012 - 2020 (v tis. Kč) 

 

Obchodní společnost, jejíž výlučným vlastníkem je město Frýdlant  

Teplo Frýdlant, s.r.o., se sídlem Fügnerova 1405, Frýdlant   

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Frýdlant: 

Základní škola, Základní umělecká škola, Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, se sídlem 

Purkyňova 510, Frýdlant 

Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, Husova 784, Frýdlant 

Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, Školní 692 Frýdlant  

Bytové hospodářství Frýdlant, Novoměstská 1065, Frýdlant 

1.6 CESTOVNÍ RUCH 

Pro Frýdlant a Frýdlantsko je charakteristické celoroční turistické využití území 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.  

 

Mezi nejvýznamnější památky města lze 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  

 Zámecký pivovar 
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Pro pěší turistiku a cykloturistiku je k dispozici hustá síť značených turistických cest a 

cyklostezek, které překračují i přes hranice a pokračují na území Polska. Vyhlídkový okruh 

Sluneční cesty, navazuje na mezinárodní Interkontinentální sluneční cestu (Sun Trail 

Intercontinental). V katastru města byla obnovena „křížová cesta“ na Křížovém vrchu 

navazující na lesní naučnou stezku. Další naučnou stezkou na území města je „Putování za 

vodou“. 

Frýdlant nabízí řadu netradičních kulturních akcí, jako je Frýdlantská jazzová dílna, Frýdlant 

se baví a Valdštejnské slavnosti.  

 

Součástí nabídky cestovního ruchu je také v budově radnice muzeum, přístup na radniční věž, 

výstavní síň, Špitálek a zrekonstruovaný betlém v ulici Zahradní.  

 

Zajímavostí je i železniční muzeum úzkokolejné dráhy v bývalé výtopně v ul. Žitavská, 

Frýdlant. 

 

Po tragických srpnových povodních 2010 byly zrušeny prostory knihovny na náměstní TGM 

a nyní knihovna slouží v prozatímních prostorách v základní škole Bělíkova ul., Frýdlant. Po 

povodni městské kino prošlo celkovou rekonstrukcí a také díky prostředkům z fondu 

kinematografie byla provedena digitalizace.  

 

Velmi důležitým přínosem cestovního ruchu je celková rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka 

včetně na něm umístěná dominanta sochy vévody Albrechta z Valdštejna.  

 

Ubytovací kapacity 
Ve Frýdlantě jsou nabízeny ubytovací služby celkem v 7 hromadných ubytovacích zařízení 

(hotely, penziony, chaty apod.). V těchto zařízeních bylo k dispozici cca 150 lůžek.   

Na území města Frýdlantu se dle informací získaných mimo zdroje ČSÚ nachází 

k 31.12.2020  tato ubytovací zařízení: 

 Hotel Antonie **** 

 Penzion Albrechtova vyhlídka  

 Penzion Na Rozcestí  

 Beseda  

 Penzion U Wéwody Fridlantského 

 Apartmány Bowling Frýdlant 

 Střední škola hospodářská a lesnická - pouze příležitostně 

 

Většina vlastníků ubytovacích zařízení se snaží zajistit alespoň minimum doplňkových 

služeb, jako jsou snídaně, stravování, úschovna kol, parkování, sportovní vyžití, přistýlky pro 

děti atd.   

 

 Po povodních v roce 2010 zde chybí možnost levnějšího ubytování v kempu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Stravovací kapacity  
Na území města je dle dostupných zdrojů 7 stravovacích zařízení s celkovou kapacitou cca 

350 osob. V poslední době se provozovatelé potýkají s nedostatkem personálu, což vede k 

častému zavírání.   

 

Dostupná stravovací zařízení jsou:  

Restaurace Antonie hotel 

Restaurace Na Rozcestí 

Bílý kůň 

Café Jazzová Osvěžovna 

Restaurace Beseda 

Jizerská klobása – Miroslav Prošek 

Pizza Free 

Zámecký pivovar Frýdlant 
Nádražní restaurace 

Marketing cestovního ruchu 

Na marketingu cestovního ruchu se podílí Turistické informační centrum provozované 

městem. 

Komunikace mezi městem a podnikateli v cestovním ruchu je na velmi dobré úrovni.  

Vedení města podporuje společnou propagaci cestovního ruchu a navazujících soukromých 

služeb. 

Ze statistik informačního centra vyplývá postupné zvyšování návštěvnosti města. Poměr 

českých turistů je o něco málo vyšší než zahraničních, ze kterých dominují především 

obyvatelé sousedního Polska. 

 

Město je aktivním členem SO Smrk a Singltrek pod Smrkem o.p.s. 

 

Pro zvýšení návštěvnosti centra města je potřeba i nadále intenzivně spolupracovat s vedením 

státního hradu a zámku Frýdlant na společné propagaci a organizování kulturních akcí. 

Městské informační centrum plní funkci poradenskou pro turisty, včetně prodeje suvenýrů, 

výroby propagačních materiálů a propagaci celého regionu. Pro místní občany zajišťuje 

prodej vstupenek na kulturní akce, poskytování inzerce a kopírovacích služeb.   

 
 

1.7 VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SPORT 
 
VZDĚLÁVÁNÍ 
Základní škola, Základní umělecká škola, Mateřská škola je zřizována Městem Frýdlant jako 

příspěvková organizace. Pracoviště základní školy jsou umístěna ve třech samostatných 

budovách, jednotlivé budovy jsou od sebe vzdáleny 300 až 600 metrů. Součástí základní 

školy jsou oddělení školní družiny. Na dvou pracovištích základní školy je zřízena výdejna 

obědů s jídelnou, strava je dovážena od externího dodavatele. Třetí z pracovišť využívá pro 

stravování žáků a zaměstnanců školy jídelnu s vývařovnou, která je provozována jiným 

právním subjektem. Školu navštěvují žáci z Frýdlantu, ale zároveň je školou spádovou pro žáky 

z okolních obcí. Dojíždějící žáci tvoří přibližně třetinu z celkového počtu žáků školy. Součástí 

příspěvkové organizace jsou také tři odloučená pracoviště mateřské školy, pracoviště základní 

umělecké školy a pracoviště domu dětí a mládeže. Škola rovněž provozuje od roku 2016 v rámci 

doplňkové činnosti Dětskou skupinu Koťata pro děti od 1 roku do 6 let věku s kapacitou 12 dětí.  
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Místo poskytovaného MŠ vzdělávání:  

1. Jiráskova 

2. Sídlištní 

3. Bělíkova   

 

Místo poskytovaného ZŠ vzdělávání:  

1. Purkyňova  

2. Bělíkova 

3. Husova 

 

Místo poskytovaného ZUŠ vzdělávání:  

Nádražní ulice  

poskytované umělecké obory:  

hudební, literárně – dramatický, výtvarný  
 

Místo poskytovaní školských služeb - školní družina   

Husova  

Bělíkova  

Mládeže  
 

Dům dětí a mládeže nabízí dětem řadu volnočasových aktivit, např. rybářský kroužek, 

vařením, keramika, robotika, florbal, sportovní hry, šachy, judo a řadu dalších.  

Kapacita zařízení není uváděna, místem poskytovaných služeb je Dům dětí a mládeže, v ul. 

Mládeže. Současně poskytuje prostor pro družinu ze ZŠ Purkyňova.  
 

Školní jídelna v MŠ:  

Jiráskova  

Bělíkova  

Sídlištní  
 

Školní jídelna - výdejna  

Bělíkova  

Purkyňova  

Ze ZŠ Husova žáci docházejí do Školní jídelny Frýdlant.  
 

Kapacita školských zařízení: 

MŠ         305  dětí 

ZŠ    1 200  dětí 

družina         215  dětí 

ZUŠ         380  dětí 

jídelna v MŠ                356  strávníků 

jídelna v ZŠ        440  strávníků 

dětská skupina Koťata    12  dětí     

 

Základní škola speciální, Frýdlant, p. o. je určena pro poskytování základů vzdělání žákům 

se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, s vícenásobným postižením a 

autismem. 

 
Kapacita zařízení: 

Celková maximální kapacita školy je 130 žáků.  

Kapacita základní školy je 100 žáků, kapacita základní školy speciální 18 žáků a jejího 

přípravného stupně 6 žáků 

Délka studia na základní škole je 9 let, na základní škole speciální 10 let.  
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K dispozici je také družina, jejíž kapacita činí 30 žáků.  
Do školy docházejí žáci z celého Frýdlantského výběžku.  

Škole výrazně chybí tělocvična. 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 

škol. V menší míře zabezpečuje také na vedlejší činnost stravování cizích strávníků dovozem 

jídel a zajišťuje stravování seniorům ve Středisku sociální péče. Umístěna je při ZŠ Husova a 

je příspěvkovou organizací města.  

Kapacita zařízení činí 1 500 jídel denně.    
 

Gymnázium působí ve městě od roku 1947. 

Ve vzdělávacím programu se škola zaměřuje především na všeobecnou přípravu žáků na 

úspěšné zvládnutí státních maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek na VŠ a VOŠ. Trvale je 

jedním z cílů snaha zatraktivnit technické a přírodovědné obory. Pro tyto záměry je snaha 

neustále posilovat vybavení učeben nejmodernější technikou a učebními pomůckami.  

Kapacita zařízení činí 240 studentů v osmiletém programu, studium je podporováno projekty 

a granty. 

Kvalifikovanost učitelů je silnou stránkou školy, stejně tak úroveň spolupráce s partnerskými 

školami.  

Studenti se podílejí na společenském životě města pořádáním různých kulturních a 

sportovních akcích a vypomáhají při organizaci akcí pořádaných městem. Zde je navázána 

poměrně úzká spolupráce.     

 

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  čtyřletých maturitních oborech (agropodnikání, veterinářství, 

ekologie a životní prostředí, obchodní akademie, sociální činnost), v nástavbových oborech 

s maturitní zkouškou (podnikání, sociální činnost) a v učebních oborech potravinářských, 

zemědělských, lesnických, zahradnických, pečovatelských službách, zednických prací. 

Praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří splnili 

povinnou školní docházku. Umožňuje získat střední vzdělání žákům se středně těžkým 

stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s 

dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. 

Pro dojíždějící studenty je k dispozici ubytování v domově mládeže, stravování je zajištěno ve 

školní jídelně.  

 

Kapacita školy: 

Střední škola   1200 žáků   

Domov mládeže    220 lůžek  

Školní jídelna     900 stravování  

 

Prezentace některých oborů probíhá přímo ve městě, kde v učňovské prodejně prodávají 

budoucí prodavači výrobky pekařů, cukrářů, řezníků a uzenářů.  

  

Celkově lze konstatovat, že Frýdlant si drží pozici regionálního centra vzdělanosti, má 

dostatečně zajištěnou oblast základního školství a tuto pozici si drží i ve středním a 

učňovském školství. 
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SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

Nabídka sociálních služeb na území celého Frýdlantska  zpracována v Komunitním plánu 

sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko, ke kterému je každoročně schvalován Akční 

plán.   

Výčet působících sociálních služeb zahrnuje převážnou většinu potřebných druhů sociálních 

služeb definovaných zákonem o sociálních službách. Financování těchto služeb je zajištěno 

prostřednictvím dotace MPSV, prostředky z rozpočtu města nebo příspěvky okolních obcí, 

z grantových fondů, příspěvků LK a sponzorských darů. 

 

Od roku 2003 funguje projekt města Frýdlant Poradní a setkávací centrum POSEC. Je určen 

občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a není v jejich silách tuto situaci vyřešit sami, 

mohou se tedy obrátit na externí odborníky. Další sociální služby jsou od roku 2018 nabízeny 

v Centru 1407. Pobytové a odlehčovací služby jsou v dalších sociálních zařízeních ve 

Frýdlantském výběžku nebo v Liberci.  

    

Sociální služby:  

 

Terénní program pro uživatele drog – zřizovatelem je nezisková organizace Most k naději, 

která poskytuje své služby ambulantní i terénní formou. Nezaměřuje se pouze na poradenství 

v oblasti drog a drogové závislosti, ale také na sociální prevenci, tzn. pomoc s řešením 

zaměstnání, dluhů, bydlení, ochrany práv a zájmů 

Poradenství pro dospívající a dospělé – zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené 

LK, o.p.s a zaměřuje se na obtížné osobní, partnerské a rodinné situace 

Poradenství psycholožky s důrazem na dětskou cílovou skupinu – zřizovatelem je 

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s.  

Občanská poradna – zřizovatelem je Déčko Liberec z.s. , která ošetřuje sociálně právní 

problematiku, pracovně právní vztahy, bydlení, problematiku rodiny, lidská práva 

Intervenční centrum – zřizuje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p.o. a 

je zaměřeno na problematiku domácího násilí 

Ambulantní poradenství pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro 

patologické hráče a jejich blízké zajišťuje ADVAITA, z.s. 

Klub duševního zdraví – pro osoby postižené dušení nemocí a jejich blízké 

 

Rodiny, děti a mládež mohou využít následující služby:   

Základní síť sociálních služeb 

 

V rámci terénních programů působí jednou týdně ve Frýdlantu také Člověk v tísni, o.p.s. – 

nabízí anonymní poradenství ambulantní i terénní formou v oblasti dluhů, bydlení, 

zaměstnanosti, vzdělávání, prosazovaní práv a oprávněných zájmů.  

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s., také v rámci svých služeb nabízí osobní 

asistenci, odlehčovací službu a v současné době připravuje rozšíření služby na sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Součástí odborného poradenství je také půjčovna 

kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, tlumočnické a aktivizační 

služby.  

HoSt Home – Start ČR – poskytuje sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Kapacita 

této služby je však nedostačující. 

Všechny tyto nabízené služby úzce spolupracují s Městským úřadem Frýdlant, odborem 

sociálních věcí, který v rámci zákona poskytuje také základní a odborné poradenství. 
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Město Frýdlant je zřizovatelem Střediska sociální péče, které má ve své registraci 

pečovatelskou službu seniorům a občanům zdravotně postiženým. Svoje služby poskytují 

občanům Frýdlantu a spádovým oblastem (Albrechtice, Větrov) 

Pobytové a rezidenční služby jsou zastoupeny ve Frýdlantu Domovem U Spasitele, který 

zřizuje církev. Služba je registrovaná na domov pro seniory a poskytuje služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé 

osoby a nemohou vzhledem ke snížené soběstačnosti za zdravotnímu stavu zůstat v domácím 

prostředí. Služba je poskytovaná především občanům frýdlantského regionu. Krajská 

nemocnice Liberec,a.s., poskytuje také sociální službu s kapacitou dvou lůžek – sociální 

služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Občané Frýdlantu mohou také využít nabízené sociální služby v nedalekém okolí – Domov 

důchodců Jindřichovice pod Smrkem (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), 

Domov Raspenava (sociálně terapeutické dílny, domov pro osoby se zdravotním postižením), 

V rámci celého Libereckého kraje mohou občané Frýdlantu využít také další sociální služby, 

které mají celokrajskou působnost a jsou určené pro všechny občany a potencionální klienty 

z celého Libereckého kraje (azylové domy, noclehárny, chráněné bydlení, domy na půl cesty, 

týdenní stacionáře atd.) 

 

SPORT 

 

Organizovaná sportovní činnost je ve Frýdlantu realizována na velmi dobré úrovni, poměrně 

široká je nabídka sportovních oddílů jak pro mládež tak i pro dospělé. Některé kluby 

provozují vlastní sportovní areály jako jsou např. Tenisový klub Frýdlant o.s. na tenisových 

kurtech, jejich součástí je i hřiště na plážový volejbal, bazén, restaurace a ubytovací zařízení, 

Slovan Frýdlant, oddíl kopané provozují hřiště s umělým povrchem nebo HC Frýdlant, kteří 

provozují za podpory Města Frýdlant zastřešený zimní stadion. Tělovýchovná jednota 

SLOVAN Frýdlant, občanské sdružení také za podpory Města Frýdlant provozuje 

„SOKOLOVNU“, která je využívána dalšími kluby k jejich činnosti. 
 
 

 Ve Frýdlantu působí následující registrované tělovýchovné a sportovní organizace: 

 Tenisový klub Frýdlant o.s. 

 Slovan Frýdlant, oddíl kopané 

 Tělovýchovná jednota SLOVAN Frýdlant, občanské sdružení 

 Vrtule Frýdlant, z. s. – volejbal 

 Sportovní florbalový klub Frýdlant 

 HC Frýdlant – lední hokej  

 Šachový klub Frýdlant 

 Sportovní klub stolního tenisu Frýdlant v Čechách 

 Klub turistů Frýdlant  

 Karate klub Frýdlant 

 AUTO KLUB FRÝDLANT 

 J.K. "NICOL" Frýdlant – (jezdecký klub) 

 Posilovna Frýdlant, z.s. 

 RC FLYING CLUB FRÝDLANT (modeláři) 

 Jizerský klub orientačního běhu Frýdlant 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant 

v Čechách 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Větrov 

další zájmová sdružení působící při školách 
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Některé organizace těchto výkonnostních sportů mají velmi dobré výsledky (v regionálním až 

krajském měřítku) tenisté, lední hokejisté a fotbalisté, výraznější prosazení v celostátním 

měřítku zatím chybí. Jsou to sportovní soutěže registrovaných sportovců.  

 

Se širokou veřejností spolupracuje např. Klub turistů Frýdlant, který pořádá tradiční turistické 

pochody (Josefovský a Václavský), další tradicí je i Novoroční výšlap na rozhlednu. Tento 

oddíl jako jeden z mála se věnuje seniorům a to nejen frýdlantským.  

Ve městě dále probíhá celá řada dalších pravidelných akcí i jednorázových soutěží, 

pořádaných sportovními oddíly a organizacemi. Město Frýdlant poměrně významnou částku 

z rozpočtu směřuje na podporu a činnost místních sportovních organizací a jimi pořádaných 

akcí pro veřejnost. 

 

Podmínky pro neorganizované a individuální sportování nabízí několik dětských hřišť, na 

kterých v posledních letech probíhá intenzivní údržba a výměna zastaralých prvků. 

Atraktivním místem pro mládež vyhledávající adrenalinové sporty je skatepark s lezeckou 

stěnou, rozšířený o lezecký a multifunkční posilovací prvek. Na místě bývalého koupaliště 

bylo vybudováno bicrosové hřiště se sociálním zázemím, herními prvky pro nejmenší a 

posilovacími zařízeními typu …... Příznivci in-line bruslí mohou využívat cyklostezky 

v zámeckém okruhu a v městském parku a za nedlouho bude nejen pro in-line bruslení 

dokončeno nové sportoviště před budovou ZŠ v ul. Purkyňově.  V lesoparku na Střelnici byly 

instalovány stanoviště na discgolf, který mohou zájemci hrát s vlastními disky nebo si je 

zapůjčit v Městské knihovně za finanční obnos.     

 

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.   

 

V zájmu města by měla být intenzívní komunikace se zástupci neziskového sektoru, která 

následně vyústí ve větší zapojení tohoto sektoru do procesu rozvoje města. Příspěvky města 

na zájmovou činnost jsou v řádu stovek tisíc korun. Finance jdou zejména na rozvoj 

volnočasových aktivit a práci s mládeží. Oblastmi podpory jsou zejména sport, kultura, 

činnost hasičů, sociální aktivity a další zájmové činnosti.   
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Bezpečnost 
Město má od roku 2003 zavedený systémový program prevence kriminality, jehož aktivity již 

přinesly celou řadu opatření a která se rozšiřují. (schránka důvěry, kamerový dohlížecí 

systém, preventivní a osvětové akce na školách a se seniory). Každoročně je zjišťován názor 

veřejnosti anketou „Pocit bezpečí ve městě Frýdlant“, která je po vyhodnocení jedním z 

podkladů pro zavádění dalších bezpečnostních prvků ve městě.   

Na bezpečnost dohlíží Policie ČR a Městská policie. Obvodní oddělení Policie ČR bylo v r. 

2010 přemístěno do okrajové lokality do ulice Úzké. Městská policie sídlí v městské budově 

na náměstí T. G. Masaryka.   
 
 

1.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Město bude usilovat o to, aby jeho rozvoj probíhal na základě principů 

1. omezení spotřeby energií, 

2. omezení spotřeby vody, 

3. omezení spotřeby surovin, 

4. omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, 

5. omezení produkce odpadů, 

6. omezení uhlíkové stopy. 

7.  

Postupuje v souladu s vládním usnesením: „Zboží a služby, které státní správa a samospráva 

pořizuje, mají vždy určitý dopad na životní prostředí – jejich výroba, transport, užívání a 

likvidace jsou spojeny s produkcí látek uvolňovaných do prostředí, se spotřebou surovin, 

energií, vody atp. Zohledněním environmentálních aspektů je proto možné usměrnit tyto 

dopady tak, aby se orgány veřejné správy snažily pořídit výrobky, služby a práce s nižšími 

dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a 

pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak. Environmentální požadavky, 

které státní správa a samospráva při nákupech uplatňuje, směřují k dosažení rovnováhy mezi 

environmentální šetrností, cenovou výhodností a dostupností na trhu.“ 

 

Odpady 

Svoz a likvidaci domovního odpadu včetně jeho separace provádí společnost FCC,a.s.   

 V ulici Raisova je městem provozováno sběrné místo, kam mohou občané vozit odpady …... 

Biologicky rozložitelné odpady (odpady z veřejné zeleně a údržby zahrad) jsou likvidovány 

řešeny svépomocí, na komunitní kompostárně v pronajatých prostorách Libereckého kraje.  

Intenzifikaci sběru separovaných složek KO (pytlový sběr) provádí Město ve spolupráci s fi  

FCC, a.s. Tento doplňkový způsob sběru vybraných složek KO byl velmi kladně přijat občany 

města a ti se do něj aktivně zapojili. 

Ve městě je k dispozici 30 sběrných hnízd na separovaný odpad (papír, sklo, PET lahve, 

plasty včetně nápojových kartonů) Kontejner na oděvy je například v ulici Raisova a  U 

Nemocnice.  

V katastru města se nachází skládka komunálního odpadu, která je provozována soukromým 

provozovatelem.  

Celkově lze konstatovat, že svoz a likvidace odpadů jsou na území města uspokojivě 

zajištěny, z hlediska čistoty města jsou největším problémem neuklízené a neupravené 

soukromé pozemky, viditelné nebo i volně přístupné, zejména ve vyloučených lokalitách. 

Černé skládky na území města jsou průběžně monitorovány a likvidovány. 
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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, jelikož došlo k navýšení jejího výkonu. Velký 

vliv na další zlepšení kvality ovzduší měla také provedená 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. 

 

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 
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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  

 

Krizové řízení 
S ničivými povodněmi v r. 2010 byla zřízena následující opatření s důrazem na řeku Smědou, 

Řasnici a Oleška – zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a 

vyrozumívacího systému pro celý Frýdlantský výběžek.  

 

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. 

 

Na základě zákonného zmocnění byl zpracován krizový plán celého regionu, který zahrnuje 

protipovodňová opatření, ostatní krizová rizika a situace a který je pravidelně aktualizován. V 

rámci krizového řízení probíhá také cvičení Krizkom, kde jsou nacvičovány praktické situace.  
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SWOT   ANALÝZA 
 

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda 

používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím 

principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní 

charakteristika současných 

vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu (města Frýdlant) a možných 

budoucích příležitostí a ohroženi jeho rozvoje daných vnějšími podmínkami, které objekt 

nemůže ovlivnit přímo. 

 

Obyvatelstvo, bydlení a domácnosti, územní plán a rozvojová území, zdravotnictví 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 nízké náklady na bydlení 

 příznivá struktura obyvatelstva 

 rezervy územního rozvoje pro 

bydlení 

 investice města do bytového fondu 

 motivované mladé rodiny 

 pracoviště Krajské nemocnice, a.s.  

 zvyšující se věk obyvatelstva  

 nedostatek lékařů v primární péči 

 nízkopříjmové rodiny 

 absence rozvojových ploch pro 

výstavbu bytových domů 
 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 rozvoj bytové výstavby v různých 

cenových kategoriích a velikostech 

bytových jednotek 

 zvyšování kvality bydlení 

(bezbariérovost, inteligentní budovy) 

 využití dotačních možností na 

zasíťování pozemků pro výstavbu  

 výstavba v některých okrajových 

částech města 

 využití trvale neobydlených bytů pro 

rozvoj cestovního ruchu 

 výstavba bytů pro seniory 

 vznik nových pracovních míst 

 investice do zdravotnické 

infrastruktury 
 

 rychlé stárnutí populace 

 pokles počtu obyvatel  

 nedostatečná modernizace bytového 

fondu 

 nedostatek bytů pro sociálně slabší 

vrstvy obyvatel 

 růst počtu sociálně vyloučených osob 

 kumulace sociálních problémů 

v souvislosti se sociálním vyloučením 

 odliv obyvatelstva z důvodů 

nedostupnosti bydlení 

 absence investic do přípravy 

rozvojových ploch pro bydlení 
 nedostatek lékařů a zdravotního 

personálu 
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Infrastruktura  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 přítomnost cyklostezek 

 železniční trať 

 zlepšení obslužnosti okrajových částí 

města autobusy 

 dostatečná kapacita zařízení 

technické infrastruktury pro 

současný počet obyvatel (vodovody, 

kanalizace ČOV, rozvod energie 

apod.) 

 plynofikace města 

 konkurence v oblasti nabídky 

vysokorychlostního internetu 

 aktuální územní plán  
 

 absence kapacitního, rychlého a 

bezpečného silničního dopravního 

napojení města 

 přítomnost úseků s velmi intenzivní 

dopravou 

 jednokolejná železniční trať 

 vodovody a kanalizace ve velkém 

počtu okrajových částí města ve 

stavu vyžadujícím rekonstrukce 

 nedokončená technická 

infrastruktura v některých částech 

města (kanalizace) 

 slabá funkčnost kompostárny 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 inteligentní řízení dopravy 

 výstavba parkovacích stání 

 výstavba nových cyklostezek 

 monitorování svozu odpadu a jeho 

vyhodnocování 

 vybudování sběrného dvora a 

kompostárny 

 maximální využití finančních 

prostředků z krajských národních i 

evropských zdrojů  

 

 

 

 

 

 zvýšení intenzity silniční dopravy 

 neuskutečnění plánovaných 

rekonstrukcí a vybavení technickou 

infrastrukturou (vodovody, 

kanalizace) 

 nedostatečná investice do technické 

infrastruktury 

 růst nákladů spojených 

s legislativními změnami v oblasti 

odpadového hospodářství 

 stálý růst nákladů na vybudování 

infrastruktury 
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Hospodářství a ekonomika  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 vyšší míra ekonomické aktivity 

obyvatel 

 lepší vzdělanostní struktura 

ekonomicky aktivních obyvatel 

 nezávislost ekonomiky na jedno 

výrobním odvětví 

 žádný dominantní zaměstnavatel 

 dlouhodobě nižší nezaměstnanost 

 relativně stabilní hospodářská 

situace u největších zaměstnavatelů 

ve města 

 přítomnost průmyslové zóny 

 schválený a aktuální územní plán  
 

 chybějící infrastruktura pro 

začínající podnikatele (sdílené 

prostory, kanceláře, laboratoře, 

dílny, poradenské či konzultační 

služby) 

 nerealizace modernizace komunikace 

I/13 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 zjednodušení legislativních a 

byrokratických podmínek pro 

podnikání 

 tvorba nových pracovních míst ve 

městě i v jeho okrajových částech 

 efektivní využívání lidských zdrojů 

(růst zaměstna(tel)nosti mladých lidí, 

celoživotní vzdělávání) 

 slaďování systému vzdělávání 

s požadavky trhu práce 

 vstup nových investorů 

 zavádění prvků strategie Smart city 

(sdílení informací a dat, využívání 

sociálních sítí) 

 

 produkce absolventů středních škol 

neuplatnitelných na místním trhu 

práce 

 odliv kvalifikované pracovní síly 

mimo město 

 neochota určitých skupin obyvatel 

vzdělávat se a pracovat 

 nezájem investorů o podnikání na 

průmyslových zónách ve městě 

 odchod stávajících zaměstnavatelů 

 pokles nabídky (volných) pracovních 

míst 

 opakující se omezení spojená 

s pandemiemi  

 nezájem podnikatelů o zřizování či 

rozšiřování provozoven ve městě 
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Cestovní ruch 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 přítomnost městské památkové 

rezervace jako silného kulturně-

historického faktoru rozvoje území 

 historické město nadregionálního 

významu 

 nízká turisticko-rekreační zatíženost 

území 

 dostatečná kapacita kulturních a 

sportovních zařízení 

 nárůst počtu turistů a délky pobytu 

ve městě (především u zahraničních 

turistů) 

 nadregionální kulturní akce 

(Valdštejnské slavnosti, Jazzová 

dílna) 

 kvalitní městská zeleň, přírodní 

bohatství v okolí města 

 přítomnost řady stravovacích 

zařízení 

 přítomnost hotelu **** 

 

 méně příznivé přírodní podmínky 

jako faktor rozvoje cestovního ruchu 

 malá turisticko-rekreační funkce 

města 

 nevhodné podmínky pro letní 

rekreaci u vody 

 nestálá pokrývka sněhu, krátká zimní 

sezóna 

 nevyužitý potenciál cest a 

turistických cílů 

 nespolupracující podnikatelé 

v oblasti cestovního ruchu   

 nefunkčnost autokempu  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 zkvalitnění spolupráce se subjekty 

podnikajícími v oblasti cestovního 

ruku, společná realizace aktivit 

 certifikace ubytovacích zařízení a 

aplikace doporučujících standardů 

do praxe 

 rozvoj nových turistických a 

cykloturistických tras, cyklostezek a 

naučných stezek 

 výstavba venkovního koupaliště 

 zkvalitnění doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu 

(půjčovna kol, zázemí pro turisty 

apod.) 

 maximální využití finančních 

prostředků z krajských národních i 

evropských zdrojů  

 větší zájem o domácí turistiku vlivem 

pandemie 

 

 zrušení či poškození městské 

památkové rezervace 

 nedostatečná prezentace a 

propagace města 

 pokles počtu turistů vlivem omezení 

souvisejících s opakováním pandemií 

 nedostatek finančních prostředků na 

zkvalitnění základní a doprovodné 

infrastruktury pro cestovní ruch 

 nárůst kriminality (vandalismu) 
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Vzdělávání, sociální infrastruktura, sport 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 kumulace veřejných služeb dobře 

dostupných ze spádového regionu 

 dostatečné kapacity škol pro všechny 

tři stupně vzdělávání 

 pravidelné investice do školských 

zařízení 

 přítomnost dalších vzdělávacích 

institucí (ZUŠ) 

 přítomnost nemocnice a její 

modernizace 

 zajištění (speciální) lékařské péče 

v soukromých ambulancích 

 dostatečný počet lékáren 

 existence zařízení a služeb pro 

seniory 

 dostatečná nabídka sociálních služeb 

pro různé cílové skupiny 

 zastoupení celostátně působících 

organizací zaměřených na sociální 

služby 

 Komunitní plán ORP Frýdlant  

 systém financování sociálních služeb 

 propagace prevence kriminality 

 městský kamerový dohledový systém  

 zastřešený zimní stadion 

 koncepce sportu  
 

 chybějící možnost pro venkovní 

koupání  
 podíl mladých lidí s nedokončeným 

základním vzděláním 

 absence služby městské policie na 

území města 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 modernizace a zvyšování kvality 

vzdělávání na všech úrovních 

 podpora služeb a zařízení 

zaměřených na seniory 

 podpora činností realizovaných 

stávajícími poskytovateli sociálních 

a zdravotních služeb 

 rozvoj nových společenských a 

kulturních akcí nadregionálního 

významu 

 maximální využití finančních 

prostředků z krajských, národních i 

evropských zdrojů k modernizaci 

sociální infrastruktury a služeb 

 další modernizace prvků prevence 

kriminality (MKDS) 

 založení vlastní městské policie 
 

 zánik některých tradičních 

vzdělávacích oborů na místních 

středních školách z důvodu nezájmu 

ze strany žáků 

 růst finančních i personálních 

nároků na služby v souvislosti se 

stárnutím populace (nedostatečná 

kapacita) 

 nárůst počtu sociálně vyloučených 

osob nebo lokalit 

 nárůst kriminality v důsledku 

nedostatku kapacit Policie ČR 
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Životní prostředí  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 atraktivní a zachovalé životní 

prostředí regionu 

 kvalitní městská zeleň 

 přítomnost významných krajinných 

prvků v regionu 

 procházející (nad)regionální 

biokoridor a existence biocenter 

 centrální kotelna 
 

 méně příznivé přírodní podmínky pro 

i cestovní ruch  

 hluk a zhoršená kvalita ovzduší 

vlivem dopravy centrem města 

 část území města leží v záplavovém 

území 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 rozvoj environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty a 

zapojení veřejnosti do rozhodování 

v oblasti životního prostředí 

 rozšíření ploch a regenerace veřejné 

zeleně ve městě 

 snižování emisí 

 snižování uhlíkové stopy 

 úspora energií ve veřejných 

budovách  

 využívání obnovitelných zdrojů 

energie 

 eliminace ekologických zátěží 

 zalesňování holin 

 maximální využití finančních 

prostředků z krajských národních i 

evropských zdrojů  

 

 podceňování závažnosti problematiky 

životního prostředí ve srovnání 

s jinými aspekty rozvoje 

 růst nákladů spojených 

s legislativními změnami v oblasti 

úspor energie 

 rozvoj průmyslové činnosti spojené 

s růstem ekologické hrozby 

 přírodní katastrofy – povodně, sucha, 

kůrovec  
 prohlubování těžby v dolu Turów 
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VIZE MĚSTA: 
 

Město Frýdlant jako metropole Frýdlantského výběžku má ambice být skutečným 

centrem kulturního, sportovního, společenského a veřejného dění na severu Libereckého 

kraje. Chce být opravdu dobrým místem pro život. 
Proto má vize, plánuje, určuje si cíle a realizuje opatření. Podporuje podmínky pro 

vzdělávání, společenský život, ty, kteří si nedokážou pomoci sami a je odpovědný v péči o 

životní prostředí.  

Frýdlant se prezentuje a nadále se chce prezentovat významnými investičními i neinvestičními 

projekty.  
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ROZVOJ MĚSTA: 
 

Rozvoj města je rozdělen v Rozvojovém plánu do 4 okruhů. Zvláštní okruh je pro řízení 

města. Informuje o projektech, investicích a podpoře aktivit, které chce město realizovat 

v období 2022 – 2032.   
 

V plánovaném rozvoji města je zohledněno: 

 Návrh rozvojových aktivit respektující finanční možnosti města 

 Návrh záměrů města k realizaci 

 Efektivnost řízení, hospodaření se zdroji v dlouhodobém horizontu 

 Vyrovnané rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí 

V souhrnu zobrazuje konkrétní seznam investic, projektů a podpůrného financování aktivit, 

které chce město realizovat.  

Jedná se o přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na 

řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti. Ambicí je taktéž přispět k větší 

transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti.  

 

1 Struktura Rozvojového plánu  

  Rozvojový plán obsahuje tyto základní informace: 

 Priorita 

 Objekt 

 Popis aktivity 

 Termín realizace 

 Zdroje financování  

 Potřebná dokumentace 

 

2 Řešené okruhy 

Řešené okruhy jsou navrženy tak, aby byly v souladu s udržitelným rozvojem.  

Podstatou udržitelného rozvoje je dodržení těchto cílů:  

• sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech – sociálně - společenský okruh 

• účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů – 

environmentální okruh 

• udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti – ekonomický 

okruh 

 

A Kvalita života ve městě – zdravé město, město vzdělanosti, sportu, kultury (sociálně -  

společenský okruh)  

 

Cíl zdravotní a sociální péče: 

Město chce vytvořit podmínky a zázemí pro kvalitní zdravotní péči, zajistit fungující sociální 

síť služeb, vyplývající z potřeb obyvatelstva.  Zaměří se na zlepšování a vytváření podmínek 

pro seniory, zdravotně hendikepované a občany ohrožené sociálním vyloučením.  

 

Cíl vzdělávání:   

Město usiluje o kvalitní vzdělávání a s výstupem zajištění flexibilní pracovní síly. 

Předpokladem je investičně se zaměřit na činnosti spadající do kompetencí města, tzn. 
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kvalitní zázemí pro MŠ, ZŠ, zájmové a základní umělecké vzdělávání, včetně technologické 

vybavenosti a využití moderních metod výuky.  

 

Cíl sport, volnočasové aktivity:  

Město usiluje o vytvoření předpokladů pro rozvoj sportu a volného času v odpovídajícím 

prostředí za využití rekonstrukcí a modernizací stávajících zařízení a ploch nebo doplněním a 

rozšířením na nových vhodných plochách. Cílem města je dosáhnout kvalitního zázemí pro 

volný čas a každodenní rekreaci, pro kolektivní i individuální výkonnostní ev. vrcholový 

sport.  

 

Cíl kultura:    

Město chce organizovat i podporovat tradiční kulturní akce a současně podněcovat aktivní 

zapojení veřejnosti. Při tom využít potenciál historie města, respektovat jí a obnovovat 

kulturní dědictví.  U stávajících kulturních zařízení zajistit infrastrukturu nebo vybudovat 

novou.  Součástí je také podpora kulturních volnočasových aktivit.  

 

Cíl bezpečnost: 

Město klade důraz na bezpečnost svých občanů a návštěvníků. Uplatňuje moderní 

bezpečnostní opatření, která ochrání nekriminální většinu obyvatelstva a jejich majetek, 

omezí kriminalitu, pomůže k objasnění trestných činů a přestupků a ubrání „měkké cíle“. 

 

 

B Kvalita životního prostředí – ochrana životního prostředí, technická infrastruktura, 

bydlení, územní plánování a rozvojová území (environmentální okruh)  

 

Cíl ochrana životního prostředí:  

Pro zdravý rozvoj společnosti je nezbytné udržet nebo lépe zlepšit kvalitu životního prostředí. 

Na to také navazuje zvýšení odpovědnosti jednotlivých obyvatel k prostředí, kde žijí. Město 

usiluje o čistý a upravený veřejný prostor, udržuje městské plochy zeleně, rozšiřuje je a 

zakládá nové. Pro snížení znečištění ovzduší ve městě usiluje o optimalizaci dopravy, 

podporu cyklodopravy, ekodopravy a budování zařízení pro elktrofikovanou dopravu. 

Úměrně tomu bude také budovat odstavná stání parkoviště, zejména z důvodů bezpečnosti. 

Vše bude v souladu s principy udržitelné (šetrné) dopravy.  

Ve veřejných budovách chce město zajistit úsporu energii, podporovat obnovitelné zdroje 

energie, hospodařit s energiemi efektivně, podporovat energetickou soběstačnost.  

 

Cíl technická infrastruktura:  

Předpokládá se obnova a rozšiřování technické infrastruktury, zejména kanalizace. Nová 

legislativa v odpadovém hospodářství předpokládá snižování produkce směsného 

komunálního odpadu a zvyšování podílu vytříděného odpadu. Město se na tento stav chce 

připravit vybudováním komunitní kompostárny a zřízením sběrného dvora.  

Pro zvýšení bezpečnosti města je cílem posílit prevenci kriminality rozšířením bezpečnostní 

infrastruktury, zejména městského kamerového systému.   

 

Cíl bydlení, územní plánování, rozvojová území:  

Město se zaměří na zkvalitňování obytného prostředí, na doplňování funkčních prvků, řešení 

bezbariérovosti a snadné obsluhy obytných území.  U ploch určených k  územním plánem  
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k zástavbě zajistí základní infrastrukturu. Budou při tom respektovány principy udržitelného 

rozvoje a limity území města.   

Město udržuje a rozšiřuje bytový fond, stávající nemovitosti rekonstruuje na nové nájemní 

byty. Pro zvýšení atraktivity městské památkové zóny město finančně podporuje opravy 

domů soukromých vlastníků.   

U sociálně vyloučených lokalit je snahou města tyto stimulovat tak, aby u nich nedocházelo 

k obchodu s chudobou a aby se nerozšiřovaly.   

 

 

 

C     Prosperující město – ekonomika, zaměstnanost, podnikání, cestovní ruch 

 

Cíl ekonomika, zaměstnanost, podnikání:  

Ekonomický rozvoj města odvisí od přítomných podnikatelských subjektů a investorů, 

předpokladem je tedy vytváření podmínek pro vznik a rozvoj podniků a firem, zkvalitnění 

podnikatelské infrastruktury a podmínek podnikání. 

Pro zajištění lidských zdrojů je nezbytná spolupráce ve vzdělávacím systému, který by měl 

reagovat na požadavky trhu práce. Předpokladem je komunikace mezi zaměstnavateli a 

vzdělávacími institucemi.  

Pro udržení kvalifikované pracovní síly je také důležité zajištění základních předpokladů, tzn. 

bydlení, vzdělávání, zdravotní péče.   

Snahou města je také oživit a podporovat oživení dlouhodobě nevyužívaných a 

zdevastovaných ploch a objektů. (brownfield)  

 

Cíl cestovní ruch:  

Město chce podporovat rozvoj cestovního ruchu, s kterým úzce souvisí rozvoj služeb, jako je 

stravování, ubytování, sportovní a kulturní vyžití. Nedílnou součástí je také péče o kulturní 

hodnoty města, vzhled, rozvoj cykloturistiky, pěší turistiky a propagace města.   

 

D     Řízení  města  - spolupráce, odpovědnost, znalost, efektivita, kvalita 

 

Cílem je usilovat o zdravé, účelné a efektivní hospodaření s prostředky města, v souladu 

s jeho zájmy při zabezpečení obligatorních výdajů a za dodržení zákonných předpisů.  

Předpokladem efektivního řízení města je využití moderních forem řízení a IT technologií.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


