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Páté největší město České republiky

Rozloha 106 km2

48 % poměr zeleně včetně lesů 

Nadmořská výška radnice 374 m n. m. 

104 tisíce obyvatel

Průměrný věk 42 let

32 770 podnikatelských subjektů

Počet částí města: 33

1 006 ulic

Celkový počet objektů 14 420

Jeden městský obvod

První písemná zmínka roku 1352

Ještěd – stavba století

Průměrné měsíční srážky cca 67 mm

8,6 °C průměrná roční teplota

Obsah
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Jaroslav Zámečník
primátor statutárního města Liberec

Slovo primátora

Dostáváte do rukou v pořadí už třetí vydání Ročenky města 
Liberec. Prostřednictvím čísel, dat a stručných textových pozná-
mek dokumentuje život našeho města v roce 2020. V roce, který 
se nepochybně zapíše do naší paměti jako období, kdy celý svět 
čelil pandemii.
 
Omezení, která jsme kvůli tomu museli podstoupit, změnila prak-
ticky vše, na co jsme do té doby byli zvyklí. To se ostatně promít-
lo i do fungování města a jeho rozpočtu. To ale neznamená, že 
bychom v roce 2020 do ničeho neinvestovali, nic nevytvořili. Na-
opak. Domnívám se, že toho bylo opravdu hodně. Pestrý byl rok 
2020 i na spoustu společenských událostí, důležitých mezníků  
a okamžiků, které se udály navzdory protipandemickým opatře-
ním, aby se nesmazatelně zapsaly do historie našeho města.
 
Jsem rád, že jsme před třemi lety na tradici ročenek města po 
několika letech volně navázali. Už proto, že jde o významné 
svědectví, které může posloužit nejen nám, ale i budoucím 
generacím.
 
Považuji za důležité, aby vedení města, ale i každý jeden úředník 
a zaměstnanec, který se na jeho rozvoji a směřování denně 
podílí, měl jasnou a společnou vizi. A zároveň uměl veřejnosti 
dobře vysvětlovat, že hlavním cílem  je, aby Liberec byl místem, 
kde budeme rádi žít a kam se budeme vždy rádi vracet.
 
V tom nám může pomoci i tahle malá, nenápadná brožura, kte-
rou si právě listujete. Přeji vám příjemné čtení.
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Liberec v roce 2020

Na počátku roku 2020 jsme netušili, jak dramatické časy nás čekají. Sice probleskovaly zprávy o podivné chřipce z Číny, 
ale nic nenasvědčovalo tomu, že se svět změní tak moc, že už nikdy nebude stejný.

V  Liberci se chystaly mezinárodní skoky na lyžích, obě 
divadla se připravovala na premiéry, rodil se záměr 
participativního rozpočtu, kde o  části investic 
města rozhodují občané sami. Dařilo se cel-
kem slušně umořovat dluh města, příjmy 
byly na dobré úrovni a  podařilo se snížit 
úrokové zatížení. Ve schváleném rozpočtu 
na rok 2020 bylo připraveno cca 550 mi- 
lionů na investice.

O  vzrušení především zastupitelů města 
i veřejnosti se při lednovém zasedání zastu-
pitelstva postarala extremistická ekologická 
skupina Extinction Rebellion. Několik aktivistů 
roztáhlo před předsednický stůl transparent s  ozná-
mením, že rebelují proti vyhynutí, a na podlaze zastupitelského 
sálu předstírali smrt. Jeden z protestujících takto demonstroval 
několik hodin.

Konec ledna se však už nesl ve znamení příprav na infek-
ci. Ale covid-19 v českých zemích zatím nebyl. Vážná 

situace panovala pouze v  Číně a  ve světě se ob-
jevily ojedinělé případy. V Libereckém kraji bylo 

ke konci ledna provedeno jedno laboratorní 
vyšetření v souvislosti s kontaktem s osobou, 
u níž byl potvrzený případ onemocnění 2019-
nCoV v Německu, které skončilo negativním 
výsledkem. 

Ve čtvrtek 30.  ledna  2020 vyhlásila Světová 
zdravotnická organizace globální stav zdravotní 

nouze. Podle jejího sdělení byla důvodem zejmé-
na obava, aby se onemocnění nedostalo do zemí se 

slabším systémem zdravotnictví.

Zima byla velmi mírná, de facto nebyla žádná. Dětem sníh chyběl, 
zato technické služby ušetřily několik milionů na zimní údržbě. 

Ve čtvrtek 

30. ledna 2020  

vyhlásila Světová 

zdravotnická organizace 

globální stav zdravotní 

nouze. 
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Liberec v roce 2020

Pořadatelé Jizerské 50 měli obavy o dostatek sněhu ve stopách, 
ale nakonec byla bedřichovská akce nejen bez potíží, ale dokon-
ce výjimečná. Zúčastnil se jí dvojnásobný olympijský vítěz Nor 
Petter Northug a přihlásilo se rekordních 8 141 závodníků. 

Děti a hlavně učitelé Základní školy 5. května si oddechli. Po ná-
ročné, tzv. totální rekonstrukci za 122 milionů korun byly 
znovu otevřeny obě budovy školy. Skončilo tak mar-
týrium výuky v  náhradních prostorech ochotně 
poskytnutých technickou univerzitou.

Mezinárodní festival animovaných filmů Ani-
film se po osmnácti ročnících v  jihočeské 
Třeboni měl v květnu poprvé konat v Liberci. 
Pořadatelé hlásili na začátku února, že pří-
pravy jsou v plném proudu, a Ladislav Špa-
ček se chystal na svou březnovou one man 
show o etiketě do Lidových sadů.

V únoru také byla již téměř zaplněna úžasně opra-
vená vila ve Věkově ulici, kde našly útočiště ženy a ro-
diny s  dětmi v  nouzi. Nové funkce ve vedení města se po 
Jiřím Němečkovi ujala náměstkyně pro strategický rozvoj a do-
tace Radka Loučková Kotasová, která má mimo jiné na starosti 
zajištění dotací právě pro náročné sociální projekty.

Přelom března a  února nabyl na dramatičnosti. Před pár dny si 
lidé užívali liberecký masopust nebo prohlídky města s průvod-
ci, filmaři opět obsadili náměstí, kde se proháněli akční hrdinové, 
a tomu všemu mělo být za pár dní konec.

Ještě však stihla začít sezona ve skateparku s obnovenými pře-
kážkami. Byli také oceněni liberečtí strážníci za odsloužená léta 
a botanická zahrada zvala návštěvníky na úžasné skleníkové ex-
pozice. Na magistrátu ale zavládl smutek, neočekávaně odešel 
z tohoto světa vedoucí odboru správy veřejného majetku David 
Novotný.

Začátkem března se už o slovo hlásila první proticovidová opatře-
ní. Situace se měnila doslova každým okamžikem. Vláda vyhlásila 
13. března nouzový stav. Nejdříve omezen v provozu, pak zcela 
uzavřen byl magistrát, byly zrušeny všechny hromadné aktivity, 
uzavřely se zahrady, divadla, galerie, nemocnice pro návštěvy, 
a co bylo zdaleka nejhorší – školy. Byly uzavřeny státní hranice.

Život společnosti, ač značně omezen, se zcela 
nezastavil. Začaly přípravy na rekonstrukci 

školky Pastelka v  Ostašově za 50 milionů 
korun a ve Svárovské ulici ožil díky centru 
pro motorkáře brownfield po továrně na 
nábytek Libena.

V březnu nastal čas roušek. Kvůli obrov-
ské celosvětové poptávce nebylo nic 

z toho k dispozici, a tak přišly ke slovu im-
provizace, šikovnost a obětavost. Obě di-

vadla se změnila na šicí manufaktury, úřed-
níci magistrátu připravovali balíčky pro seniory 

a desítky dobrovolníků a hasičů rozvážely balíčky 
s  rouškami po celém Liberci  – celkem 21 tisíc. Další 

dobrovolníci pomáhali seniorům s nákupy nebo se zásobováním 
léky. Cíl byl jediný, uchránit ty nejzranitelnější před covidem.

V březnu 

nastal čas roušek. Ke 

slovu přišly improvizace, 

šikovnost a obětavost. Obě 

divadla se změnila na šicí 

manufaktury.

Nová třída Základní školy 5. května. 
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V rámci omezení běžného života byla zrušena řada sportovních, 
kulturních a společenských akcí. Mezi nimi také slavnostní vyhlá-
šení kulturního počinu za rok 2019 v Liberci. Vše probíhalo online 
a bez diváků, ale i tak byly vyhlášeny počiny ve třech kategoriích. 
Ocenění se dočkala obě divadla, spolek G300, geniální mladý 
houslista Dan Matejča a liberecké rodinné stříbro – Severáček. 

Na konci března bylo jasné, že tzv. lockdown hned 
tak neskončí. Společenský život se zcela vrhl 
na online spojení. Nejen při domácí výuce, ale 
třeba i  při prohlídce zoo, která nabídla živá 
vysílání, na YouTube se přesunula i divadla. 
Spuštěno bylo několik charitativních pro-
jektů. Pozadu nezůstalo ani město, které 
založilo veřejnou sbírku Liberec pomáhá 
a  zajistilo první veřejný rouškomat v  OC 
Forum.

Magistrát se částečně otevřel občanům 
20. dubna a život se pomalu začal vracet do ulic 
například ve formě farmářských trhů u vodotrysků.

V dubnu uplynulo 150 let od doby, kdy se v nové škole v Oblač-
né ulici začalo vyučovat. V roce 1870 to byla druhá samostatná 
veřejná škola v Liberci. Vzhledem k mimořádné situaci se ale i zá-
pisy prvňáků do škol musely obejít bez dětí a budovy dále zůstaly 
uzavřeny. Pro školy, učitele, ale především děti a rodiče byla tato 
situace velmi náročná.

Pandemie měla fatální dopady na mnohé oblasti 
života včetně veřejných financí. Padl tak napří-

klad projekt sdílených kol, který měl být pů-
vodně povýšen na zápůjčky elektrobicyklů.

Peníze byly přesunuty za zajištění roušek 
pro občany a zaměstnance radnice včet-
ně městské skupiny organizací.

Již počtvrté za posledních pět sezon 
se stal vítězem základní části hokejové 

Tipsport extraligy klub Bílí Tygři Liberec. 
Kromě Poháru prezidenta Českého hokeje 

vybojoval liberecký tým další tři individuální 
ocenění. Nejlepším trenérem se stal Patrik Augus-

ta, nejlepším brankářem Dominik Hrachovina a historic-
ky prvním vítězem Ceny za oddanost hokeji je útočník Jiří Průžek.

Květen přinesl s  teplejším počasím také ústup covidu a zrušení 
nutnosti nosit roušky venku. Život se zase o kousek vrátil do pů-
vodních kolejí a město rozhodlo o pomoci kultuře, sportu, organi-
zacím a podnikatelům v řádu desítek milionů korun.

Děti se začaly vracet do jedenatřiceti libereckých školek a prvňá-
ci s druháky do lavic. Otevřely se některé kroužky a sportoviště. 
Ve společnosti se začala opatrně projevovat euforie ze zvládnuté 
pandemie. Bohužel, byla to jen první a mírnější vlna.

V Divadle F. X. Šaldy začala rekonstrukce hlediště, jejíž nejviditel-
nější část spočívala v odstranění látkových tapet. V Kristiánově 
ulici padl první dům, musel ustoupit stavbě nových částí krajské 
nemocnice.

V dubnu 

uplynulo 150 let 

od otevření školy  

v Oblačné ulici. V roce 1870 

to byla druhá samostatná 

veřejná škola  

v Liberci. 

Liberec v roce 2020

Na Rybníčku pokračovala stavba nových bytových domů.
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Technické služby přešly pod město coby příspěvková organizace.

Liberec v roce 2020

V květnu bylo také definitivně jasné, že poprvé od počátku festi-
valů Benátská noc se její 28. ročník ve Vesci neuskuteční.

Poprvé v historii mohli občané města hlasovat o projektech v tzv. 
participativním rozpočtu. Výběr nejlepších návrhů obyvatel měs-
ta na zlepšení různých míst Liberce byl odstartován v  červnu. 
Celkem bylo na výběr 29 projektů. Mezi důležité občan-
ské iniciativy patří také osadní výbory, jež doplnil 
Františkov, který se tak stal devátým osadním vý-
borem v Liberci.

Tři významní Liberečané převzali 18.  červ-
na z  rukou primátora Jaroslava Zámečníka 
Medaili města Liberec – Miloslav Studnička, 
ředitel botanické zahrady, Stanislav Doubra-
va, ředitel Naivního divadla Liberec, a známé 
liberecké osobnosti doplnila živoucí legenda 
liberecké opery Boris Joneš. Po prázdninách 
se k  nim přidaly tři významné ženy: bývalá ře-
ditelka Oblastní galerie Liberec Hana Seifertová, 
někdejší ředitelka krajské knihovny Věra Vohlídalová 
a  aktivistka listopadových událostí roku 1989 a  usilovná 
propagátorka dětského čtenářství Dagmar Helšusová.

Od července se vrátily technické služby zpět pod město jako pří-
spěvková organizace. Původní forma akciové společnosti města 
byla v posledních letech spíše komplikací než výhodou. Rychlejší 
reakce na podněty obyvatel a potřeby města, lepší kontrola, vyšší 
míra zodpovědnosti za ulice, chodníky a  trávníky. To byly hlavní 
důvody a cíle přechodu Technických služeb města Liberec na pří-
spěvkovou organizaci řízenou radnicí. 

Smutnou součástí života města jsou vandalové. Ač se zaměst-
nanci snaží veřejný prostor zvelebovat a  udržovat, nesmyslné 
řádění vandalů je často na pořadu dne. O prázdninách zaútočili na 
hřbitov u krematoria. Zničili 25 hrobů, rozvody vody a další. Ne-
chali za sebou spoušť za více něž 60 tisíc korun.

Na stadionu U  Nisy město dokončilo celkovou rekonstrukci za-
střešení hlavní tribuny, která tak opět slouží divákům a fanouškům 
Slovanu.

Tradiční historický jarmark před libereckou radnicí proběhl ten-
tokrát uprostřed srpna a nechyběl ani Rudolf II. a oživení Golema. 

Poprvé se Liberecký jarmark konal v  roce 2000. Už 
tehdy přilákal tisíce lidí. 

Zatímco císař byl v Liberci jen na návštěvě, 
různé realizace, které si Liberečané sami 
vymysleli a vybrali (3 422 hlasujících), zů-
stanou ve městě napořád. Lidé rozhodli 
o  dvanácti projektech participativního 
rozpočtu v  hodnotě téměř pět milionů 
korun. Vznikla tak například busta Fran-

tiška Peterky, opravena byla vyhlídka 
Jezdec, vzniklo hřiště v Horním Hanycho-

vě, pracuje se na zázemí Lesního koupaliště 
a na mnoha dalších projektech.

Poprvé 

v historii mohli 

občané města hlasovat  

o projektech 

v tzv. participativním 

rozpočtu.
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Ještě před legendárním hercem se busty na radnici dočkal před-
válečný starosta Liberce a československý senátor Karl Kostka. 
Za Kostkova úřadování, před nástupem nacismu v roce 1938, po-
kračovalo budování Liberce jako moderního města.

Novorenesanční budova Liebiegova paláce (bývalé galerie) pro-
chází proměnou a  pracovat na ní se začalo na konci 
prázdnin. Město Liberec za přestavbu Liebiegova 
paláce na komunitní centrum zaplatí 203,5 mi- 
lionu korun.

Tradicí se už stala pravidelná obměna umě-
leckých objektů na rohu liberecké radnice. 
V  září  2020 tam vyrostly na dalších dva-
náct měsíců velké skleněné bubliny, tedy 
působivá plastika Sublima z ateliéru výtvar-
níka Jiřího Pačinka.

Jen začalo ubývat slunečních paprsků, přihlá-
sila se o  slovo druhá vlna pandemie covidu-19. 
Opět byla řada akcí zrušena, opět byly všude vyža-
dovány roušky a později opět došlo k uzavření škol.

Několik tradičních společenských událostí se ale před uzávěrami 
stihlo uskutečnit. Patřily mezi ně oblíbené Dny evropského dědic-
tví, Dětský odpadový den, závody Seniorská míle a v říjnu dokon-
ce ještě dva filmové festivaly – Sportfilm a Anifilm.

Práce na opravách různých objektů pokračovaly, a začala tak i re-
konstrukce vzácné památky – zchátralé kaple Božího hrobu z roku 
1722 u kostela Nalezení sv. Kříže, která byla dokončena v prosin-
ci. Stavební ruch zavládl také ve škole Na Výběžku, kterou čekala 
kompletní obnova a nové učebny. Provoz v centru města se po sérii 
letních oprav a uzavírek začal uvolňovat; významné pro zprůjezd-

nění centra bylo dokončení oprav Klášterní ulice. 

Liberec zajistil dostatek ochranných prostřed-
ků pro učitele všech škol, nicméně v polovině 

října nastoupila nekompromisně druhá vlna 
pandemie. Uzavřeny byly školy a  všechna 
veřejná zařízení. Denní republikový nárůst 
nakažených přesáhl 15 000 osob.

O  propadu daňových příjmů nikdo ne-
pochyboval, o to víc bylo potřeba dbát na 

tzv. péči řádného hospodáře a vymáhat, co 
městu právem patří. Mezi takové položky se 

zařadilo i  1,8 milionu korun, které byly utrace-
ny za referendum v roce 2018, o němž přes odpor 

radnice rozhodl krajský soud. Nejvyšší správní soud re-
ferendum ale zrušil jako nezákonné, a  městu tak vznikla škoda. 
Liberec proto částku začal vymáhat žalobou.

Díky Spolku za estetiku veřejného prostoru byl radou města přijat 
postup uchovávání uměleckých děl ve veřejném prostoru a jejich 

Za přestavbu 

Liebiegova paláce na 

komunitní centrum město 

zaplatí 203,5 milionu 

korun.

Liberec v roce 2020
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Liberec v roce 2020

centrální evidenci, která byla dosud roztříštěna. Od této chvíle 
musí být jakýkoliv pohyb plastik odsouhlasen. Město Liberec má 
ve vlastnictví kolem 90 uměleckých děl a další jsou v soukromém 
majetku.

V říjnu rada města rozhodla o nové ředitelce Naivního divadla. Ko-
mise vybrala dosavadní ekonomku divadla Kateřinu Pav-
lů. Stanislav Doubrava předal vedení divadla Kateřině 
Pavlů v lednu 2021. 

Pandemické vlny covidu-19 omezily mnoho 
podnikatelských a  společenských aktivit 
a  kdo mohl, využil této doby ke zlepšení 
svých služeb. V tomto duchu konal nájemce 
ještědského areálu, začal pracovat na sjez-
dovce Nová Skalka a stačil ji za cca 120 mi- 
lionů korun připravit do začátku zimy. Výrazně 
méně náročné pak bylo pro město zlikvidování 
staré trafiky na Soukenném náměstí a následná 
kultivace místa mladým platanem. 

Spousta firem však balancovala na hraně přežití. Reálně hro-
zil odchod společnosti SFM ze Sport Parku Liberec, která má na 
starosti provoz obřího sportovního areálu včetně hokejové arény. 
Při vrcholu druhé pandemické vlny covidu-19 provozovatel zva-
žoval ukončení činnosti v areálu a žádal o další podporu město, 
které Sport Park vlastní. Město společnosti mimořádně poskytlo 
12 milionů korun už v květnu a další peníze v rozpočtu nenachá-
zelo. Zmírnění covidových opatření, kompenzace státu a rozjezd 
hokejové extraligy nakonec přispělo k uklidnění situace.

Po změně zákona a přes všechny byrokratické složitosti začalo 
město na podzim odstraňovat z libereckých ulic dlouhodobě od-
stavená vozidla. Vytipovaných bylo přes 100 autovraků.

Dopravní podnik převzal v  listopadu další nové autobusy. Mají 
klimatizaci, USB i  Wi-Fi a  celkem jich dopravní podnik nakoupí 
dvacet. Jedná se o nové modely autobusů NS 12 se spolehlivými 

dieselovými motory. Za každý autobus zaplatil dopravní podnik 
5,15 milionu korun.

Všechno je jinak. I rozsvěcení vánočního stromu, které se muselo 
obejít bez diváků a doprovodného programu, mohli lidé sledovat 
na internetu. Vánočním stromem Liberce se stala douglaska tiso-

listá z Horního Hanychova. Adventní trhy ale proběhly 
a nechybělo ani velké ruské kolo.

Po začátku adventu oznámil náměstek pri-
mátora pro kulturu Jiří Langr zásadní roz-
hodnutí. Liberec bude kandidovat v roce 
2028 na Evropské hlavní město kultury. 
Projekt Liberec 2028 je postaven na ši-
rokém vnímání kultury a  kulturnosti. 
Jeho vizí je probouzet v lidech jejich při-

rozenou činorodost, individuální kreativi-
tu a chuť aktivně se podílet na rozvoji pro-

středí kolem nás s cílem zvýšit kvalitu života 
ve městě, ve všech jeho podobách.

Prosinec se nesl na vlně  uvolnění protipandemických 
opatření. Otevřel se bazén, obě zahrady, Sport Park a další provo-
zy, částečně se vrátily děti do škol. Ale covid své poslední slovo 
zdaleka neřekl.

Rok 2020 asi nejvýstižněji shrnul primátor Liberce Jaroslav Zá-
mečník ve svém úvodním slově v prosincovém vydání Zpravoda-
je Liberec: Blíží se závěr roku, který si většina z nás nejspíš uloží 
do své paměti jako jedno z nepodivnějších období našeho života. 
Vzpomenete si ještě, co všechno jste si v lednu plánovali? Kolik 
jste toho chtěli stihnout, zažít, udělat? Stačil jeden podivný virus 
a všechno bylo jinak…

Pavel Chmelík

Reálně hrozil 

odchod společnosti 

SFM ze Sport Parku 

Liberec, která má na 

starosti provoz velkého 

sportovního areálu  

včetně hokejové  

arény. 
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Rok Obyvatelé  
k 31. 12.  Narození* Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek

přirozený
Přírůstek 
migrační

Přírůstek
celkový

2020 104 261 1 098 1 241 2 525 2 923 -143 -398 -541

2019 104 802 1 159 1034 2 724 2 492 125 232 357

2018 104 445 1 181 1 043 2 720 2 392 138 328 466

2017 103 979 1 181 1 053 2 483 2 485 128 -2 126

2016 103 853 1 246 1 001 2 605 2 285 245 320 565

2015 103 288 1 181 1 030 2 771 2 196 151 575 726

2014 102 562 1 096 971 2 442 2 306 125 136 261

2013 102 301 1 127 1 008 2 429 2 360 119 69 188

2012 102 113 1 176 1 059 2 319 2 328 117 -9 108

2011 102 005 1 176 961 2 221 2 038 215 183 398

2010 101 865 1 257 882 2 401 2 536 375 -135 240

2009 101 625 1 207 973 2 853 2 376 234 477 711

2008 100 914 1 253 975 3 271 2 356 278 915 1 193

2007 99 721 1 177 977 3 338 2 598 200 740 940

2006 98 781 1 046 944 2 784 2 055 102 729 831

2005 97 950 997 907 2 387 1 927 90 460 550

2004 97 400 975 975 1 758 2 128 0 -370 -370

2003 97 770 911 969 2 169 2 018 -58 151 93

2002 97 677 926 984 1 611 2 256 -58 -645 -703

2001 98 380 946 1 005 1 174 1 917 -59 -743 -802

2000 99 155 900 993 978 1 318 -93 -340 -433

1999 99 588 907 942 1 058 1 229 -35 -171 -206

1998 99 794 859 982 1 096 1 228 -123 -132 -255

1997 100 049 835 956 1 025 1 211 -121 -186 -307

Demografie Liberce 1997–2020

 Přehled vychází ze zdrojů ČSÚ. * Živě narozené děti dle trvalého pobytu matky v době porodu.
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Rok Sňatky* Rozvody** Potraty

2020 434 239 360

2019 538 312 403

2018 563 252 407

2017 580 294 460

2016 523 294 493

2015 494 309 480

2014 415 299 493

2013 456 334 459

2012 477 286 499

2011 482 319 455

2010 494 344 497

2009 539 336 449

2008 589 346 464

2007 655 409 472

2006 591 430 457

2005 633 323 472

2004 613 324 503

2003 528 361 489

2002 635 363 495

2001 581 346 523

2000 639 349 563

1999 631 220 590

1998 623 495 652

1997 570 417 656

Sňatky, rozvody, potraty

1 400

1 900

2 400

2 900

3 400

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017      2020

Přistěhovalí Vystěhovalí

97 000

99 000

101 000

103 000

105 000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017    2020

Počet obyvatelPočet obyvatel

Přistěhovalí Vystěhovalí

 * Dle trvalého pobytu ženicha – Liberec.

** Dle trvalého pobytu manželů / ČSÚ.
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Krajská nemocnice Liberec

Nic podobného zdravotníci 
ještě nezažili

Rok 2020 patřil pro krajskou nemocnici mezi úspěš-
né. Díky lidské obětavosti, sepětí, kreativitě, hou-
ževnatosti a  loajalitě v  mezních chvílích nemocnice 
zvládla výzvu, kterou zřejmě nikdo s  aktivních zdra-
votníků během své praxe nezažil. Epidemie covidu-19 
doslova zmrazila běžný život. Krizový štáb i celý tým 
nemocnice během krátké chvíle přizpůsobili chod 
nemocnice pandemickým rizikům. 

V roce 2020 dosáhly výnosy nemocnice více než 4,5 
miliardy Kč (bez dotací od MZČR na odměny zdravot-
níků), což je o 5 % více než v roce 2019. Hospodářský 
výsledek před zdaněním za rok 2020 činí 177 milionů 
Kč. Oproti roku 2019 to znamená raketový růst o 144 
milionů Kč neboli o 430 %. Potvrzuje se tím dlouho-
dobý kontinuální růst obratu a zisku v posledních le-
tech. Je zřejmé, že akcelerace obratu a zisku je způ-
sobena mimo jiné mimořádnými platbami pojišťoven 
za péči o nemocné s koronavirem. Vedení nemocnice 
počítá s tím, že plátci sáhnou k restriktivním progra-
mům. Byla proto přijata odpovídající opatření týkající 
se výkonnosti a nákladů.

Mezi krajskými nemocnicemi v České republice patří 
KNL k výjimce; hospodaří převážně jen s platbami od 
pojišťoven na základě úhradové vyhlášky. Tradičně 
se Krajská nemocnice Liberec obešla bez investič-
ních i provozních dotací. Přesto zvýšila odměňování 
zaměstnanců, vyplatila odměny, kontinuálně inves-
tovala do svého rozvoje a udržení medicínské kvality 
a  uzavřela rok 2020 ziskem. Nebýt problémů s  co-
videm a  z  toho vyplývajícího omezení poskytování 
péče, i  poslední akvizice  – nemocnice Frýdlant  – by 
již nebyla ve ztrátě. Nemocnice Turnov představuje 
dlouhodobě stabilní a platnou součást struktury Kraj-
ské nemocnice Liberec, a. s.

Vybraná data KNL

2019 2020

Pacienti v ambulancích 400 000 346 328

Počet pacientů v Liberci a Turnově 45 151 42 475

Počet porodů 1 497 1 542

Počet operací 18 285 16 443

Průměrný plat lékařů 90 tisíc Kč
46,7 tisíc Kč

Průměrný plat sester 44,8 tisíc Kč

Mzdové náklady 1,94 mld. Kč 2,23 mld. Kč

Počet zaměstanců 3 000 2 934

Covid-19 info 2020

Počet testů PCR 82 831

Počet antigenních testů (od 12/2020)  6 108

– z toho testování učitelů 1 049

Hospitalizace s covidem-19 1 168

Testovaných vzorků na covid: 153 000

Zaměstnanci s pozitivním testem na covid 985

 – z toho lékařů 215

– sester 502

Hospitalizovaných pacientů s covidem (denní stav) 170
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Krajská nemocnice Liberec – modernizace

Krajská nemocnice Liberec, a. s., formálně vznikla v roce 2007 na půdorysu tehdejší okresní nemocnice. Následně začal 
její dynamický rozvoj především v oblasti specializované péče, kdy postupně vznikala centra akreditovaná Ministerstvem 
zdravotnictví. V letech 2008–2011 tak došlo k výraznému rozšíření medicínských činností, kterému však přestaly vyhovo-
vat dostupné prostory. 

Analýza provedená kolegiem primářů a  SWOT 
analýza z  roku 2012 konstatují, že bylo ve 
stávající infrastruktuře, která využívá cca 
82 000 m2 podlahových ploch (areál libe-
recké nemocnice a následná péče v Jab-
lonném v  Podještědí), dosaženo limitů 
tohoto typu nemocnice s vysoce specia- 
lizovanou zdravotní péčí a bez uskuteč-
nění projektu „Modernizace Krajské ne-
mocnice Liberec“ není možné dále držet 
krok s trendy soudobé medicíny. 

Varující skutečností je to, že chybí prostory pro 
umístění nových technologií a rozvíjejících se oborů, 
na kterých je nemocnice závislá. Počet zdravotnické a  labo-
ratorní techniky a metrologie vzrostl mezi lety 2007 až 2013 
o cca 60 %. I když se nepočítá již s tak enormním nárůstem 
počtu zařízení, obnova přístrojové techniky vyžaduje nová 
prostorová řešení. Budovy stávajícího areálu jsou průměrně 
cca 95 let staré.

Výrazným impulzem bylo prohlášení Kolegia primářů z  roku 
2013, které jasně deklarovalo urgentní potřebu vhodné in-
frastruktury pro další rozvoj nemocnice. Následně byla za-
čátkem roku 2014 vypracována analýza možností umístění 
nového areálu. Výsledkem bylo rozhodnutí akcionářů o pone-
chání areálu na stávajícím území KNL. Poté začaly práce na 
prostorovém řešení, stavebním programu a možných formách 
financování.

Dne 16. prosince 2020 bylo zahájeno stavební říze-
ní k  projektu Modernizace KNL, po vydání sta-

vebního povolení následuje veřejná soutěž na 
generálního dodavatele stavby. Pokud půjde 

vše podle plánu, měl by být projekt hotov 
v roce 2024.

Základní cíle modernizace spočívají pře-
devším ve vytvoření účelných a  variabil-

ních prostor pro Centrum urgentní medicíny, 
zefektivnění a integraci medicínských proce-

sů, vytvoření podmínek pro další rozvoj super 
specializované péče – centrová medicína a zlepše-

ní komfortu pro pacienty i zaměstnance.

Množství 

zdravotnické 

techniky vzrostlo mezi 

lety 2007 až 2013 

o cca 60 %.
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Cestovní ruch

Návštěvnost center iQLandia

2019 2020

iQLandia 333 000 187 651

iQPark 89 000 48 441

iQPlanetárium 48 000 15 575

iQFablab 1 000 500

SC iQLandia celkem 471 000 251 167

iQLandia a iQPark Liberec

Posláním obecně prospěšné společnosti iQLan-
dia je popularizovat přírodovědné a  technické 
obory s využitím principů neformálního vzdělávání 
a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a vý-
zkum školám i široké veřejnosti.

Hlavním nástrojem dosažení tohoto cíle pak bylo 
provozování a  rozvoj libereckého science cen-
tra iQLandia se samostatnou dětskou expozicí 
iQPark, iQPlanetária a chytré dílny iQFablab Libe-
rec. Science centra jsou založena na interaktivitě 
a  experimentování. Základní myšlenkou science 
center je zapojení všech smyslů, to znamená, že 
všeho se lze dotknout, všechno lze „očichat“, vše 
lze vidět, vše lze slyšet. 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

2016 2017 2018 2019 2020

Počet zařízení 44 47 49 48 54

Pokoje 1 724 1 794 1 839 1 833 1 816

Lůžka 4 080 4 295 4 388 4 400 4 338

Hosté 135 588 159 178 170 158 189 010 114 198

Zahraniční hosté 43 558 55 175 61 624 66 098 24 764

Počet přenocování 297 988 373 241 374 823 402 535 252 435

Počet přenoc. zahr. hosté 110 282 155 071 156 349 165 411 66 010

Průměrný počet přenocování 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2

Cestovní ruch je pro Liberec důležitou 
součástí místní ekonomiky. V  Liberci 
jsou desítky různých ubytovatelů, tradič-
ní Ještěd nebo Clarion Grandhotel Zlatý 
Lev doplňuje moderní Pytloun Imperial, 
magnetem pro rodinnou dovolenou je 
Babylon.

Ubytovatelé pravidelně hlásí počty hostů 
Českému statistickému úřadu. Víme tak, 
že v roce 2020 v  Liberci nocovalo  114 
000 hostů, z nichž zahraniční návštěvníci 
tvořili více než 20 %.

Covid-19
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Cestovní ruch

Skiareál Ještěd

Nedílnou součástí image města Liberce je také mož-
nost bohatého sportovního vyžití v blízkém skiareá-
lu. Sledování návštěvnosti v  zimní sezoně umožňuje 
porovnat atraktivitu skiareálu, vyjádřenou celkovým 
počtem návštěvníků v jednotlivých letech.

Ještěd je nejdostupnějším lyžařským střediskem 
v  České republice ležícím v  nadmořské výšce 540–
1000 m n. m. Z centra Liberce vás vyveze tramvaj až 
ke stanici lanovky Skalka. Z hlavního města se lyžaři 
dostanou na sjezdovku za pouhých 50 minut po dál-
nici D10. Skiareál Ještěd láká na 9,2 kilometrů sjez-
dovek všech obtížností, 3 lanovky a 5 vleků. 

Vývoj počtu návštěvníků (v  zimní sezoně) význam-
ně závisí na počasí. V roce 2020 areál tězce zasáhla 
pandemie. Z porovnání posledních sedmi let vyplývá, 
že areál využilo nejvíce návštěvníků v roce 2010, kdy 
jejich počet dosáhl téměř 100 000.

28000

52000

76000

100000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Návštěvnost skiareálu Ještěd


Sezona Návštěvníků Letní sez.

2020/21 4 550

cca 20 000
ročně

2019/20 35 000

2018/19 66 000

2017/18 60 000

2016/17 77 063

2015/16 53 111

2014/15 70 511

2013/14 35 387

2012/13 97 696

2011/12 80 278

2010/11 99 308

Návštěvnost skiareálu Ještěd

Covid-19
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Cestovní ruch

Délka cyklostezek

Využívání cyklistické dopravy se postupně stá-
vá součástí každodenního života řady obyvatel. 
Vedení města chce i nadále otevírat město cyk-
listům a snaží se zároveň zajistit jejich bezpeč-
nost.

Ukazatel podává informaci o celkové délce cy-
klostezek (stezek pro cyklisty, samostatných 
pruhů pro cyklisty nebo smíšených stezek pro 
chodce a cyklisty) v kilometrech v daném roce. 
Umožňuje sledovat vývoj délky nových a stáva-
jících cyklostezek. Zároveň vypovídá o tom, jak 
město postupně vychází vstříc potřebám cykli-
stické dopravy.

Proměna nejisté letní sezony v úspěšnou

Přestože se v květnu a červnu zdálo, že se letní sezona 
2020 už nerozběhne, ukázalo se, že domácí cestovní ruch 
má pro město pod Ještědem velký potenciál.

Od června do září navštívilo Městské informační centrum 
Liberec přes 10 450 Čechů a 1 628 cizinců, v roce 2019 to 
bylo za stejné období 12 754 českých návštěvníků a 4 327 
osob ze zahraničí. Nejčastěji přijížděli cizinci z Německa, 
Polska, ale i anglicky hovořící turisté z dalších zemí (např. 
Nizozemska). Celkově klesla návštěvnost informačního 
centra od června do září 2020 oproti roku 2019 o pět tisíc 
návštěvníků. Graf ukazuje počet návštěvníků  za celý rok.

Jako každý rok infocentrum zajišťovalo a zprostředková-
valo několik komentovaných prohlídek. Jen za červenec  
a srpen navštívilo radnici na 1 550 návštěvníků.

6 km

12 km

18 km

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

16,5 km 

14,4 km
13,2 km

12 km
11,1 km

10,1 km
8,8 km

7,5 km
6,5 km

Návštěvnost Městského 
informačního centra Liberec

2015 2016 2017 2018 2019 2020

20 163

39 55439 452
43 15242 19040 934

Covid-19
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Bydlení

Průměrná cena bytu, domu a pronájmu za 1 m2 v Liberci

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cena bytu za 1 m2 v Kč 25 000 27 000 32 000 35 700 43 300 47 500

Pronájem bytu 60 m2 v Kč 8 400 9 200 10 300 10 800 11 600 13 140

Prům. cena domu za 1 m2 v Kč 20 000 22 000 22 000 24 000 30 000 34 000

Cena bydlení v Liberci

Růst cen nemovistostí v  roce 2020 byl 
rekordní. Průměrná cena bytu za 1 m2 při 
prodeji se pohybovala v  průměru kolem 
47 000 Kč. Prodané byty měly průměrně 
74 m2 při ceně okolo 3 400 000 Kč za byt.

Za pronájem bytu dali nájemníci v  roce 
2020 měsíčně cca 11 600 Kč.

Průměrná cena domu za 1 m2 při prodeji 
se v současné době pohybuje kolem 34 
000 Kč. Vyšší ceny jsou v okrajových lo-
kalitách města.

Ceny rekreačních objektů

O rekreační bydlení byl kvůli lockdownu mimo-
řádný zájem, což ceny doslova katapultovalo. 
Podle analýzy společnosti Seznam vyhledávalo 
přímo chaty a chalupy celkově o 47 % uživatelů 
více než v roce 2019.

Průměrné ceny chat a chalup byly v roce 2020 
nejvyšší v Libereckém kraji (1 998 700 Kč), poté 
ve Středočeském kraji (1 580 302 Kč) a nako-
nec v Královéhradeckém kraji (1 547 550 Kč). 

Nejžádanější jsou chalupy v cenách do milionu 
korun.

V roce 2013 bylo v Liberci 12 253 bytových domů, které nabídly 46 683 bytů. 
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Části města

 Staré Město  8 303  (Liberec I)
 Nové Město  3 097 (Liberec II)
 Jeřáb  5 200 (Liberec III)
 Perštýn  3 145 (Liberec IV)
 Kristiánov  5 490 (Liberec V)
 Rochlice  18 186 (Liberec VI)
 Horní Růžodol  3 259 (Liberec VII)
 Dolní Hanychov  2 383 (Liberec VIII)
 Janův Důl  1 046 (Liberec IX)
 Františkov  3 800 (Liberec X)
 Růžodol I  2 345 (Liberec XI)
 Staré Pavlovice  4 794 (Liberec XII)
 Nové Pavlovice  2 553 (Liberec XIII)
 Ruprechtice  8 332 (Liberec XIV)
 Starý Harcov  7 605 (Liberec XV)
 Nový Harcov  369 (Liberec XVI)
 Kateřinky  463 (Liberec XVII)
 Karlinky  417 (Liberec XVIII)

 Horní Hanychov 1 167 (Liberec XIX)
 Ostašov  599 (Liberec XX)
 Rudolfov  156 (Liberec XXI)
 Horní Suchá  449 (Liberec XXII)
 Doubí  2 971 (Liberec XXIII)
 Pilínkov  741 (Liberec XXIV)
 Vesec  4 732 (Liberec XXV)
 Hluboká  18 (Liberec XXVIII)
 Kunratice  140 (Liberec XXIX)
 Krásná Studánka 851 (Liberec XXXI)
 Radčice  704 (Liberec XXXII)
 Machnín  1 080 (Liberec XXXIII)
 Bedřichovka  83 (Liberec XXXIV)
 Karlov pod Ještědem 147 (Liberec XXXV)

Samosprávný městský obvod

 Vratislavice nad Nisou 8 109  (Liberec XXX)

Přehled všech částí Liberce s doplněním počtu obyvatel. Nejvíce lidí žije v Rochlici, v Ruprechticích a ve Starém Městě. 
Nejméně pak v Hluboké a na Bedřichovce. Data pochází ze základního sčítání lidu, domů a bytů, provedeného k 26. březnu 
2011. Údaje jsou přepočteny podle stavu územního členění státu platného k 1. 1. 2013.
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Zastupitelstvoměsta
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Zastupitelstvo města Liberec

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy města. Rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve 
věcech přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo zvláštní zákon. Vyko-
nává působnost dle ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo Liberce má 39 členů zvolených v komunálních 
volbách.

Členové zastupitelstva města v roce 2020
Seznam je platný k prosinci 2020. Číslo za jménem je počet platných hlasů při volbách v roce 2018.

Starostové pro Liberecký kraj

Lukáš Pohanka
 11 028 hl.

Jarmila Levko 
 10 674 hl.

Robert Korselt 
 9 866 hl.

Michal Hron 
 10 216 hl.

Ivan Langr 
 10 498 hl.

Jiří Šolc
 10 837 hl.

David Nejedlo 
 10 660 hl.

Jiří Zavoral 
 9 850 hl.

Květa Vinklátová 
 10 194 hl.

Jaroslav Zámečník 
 10 825 hl.

Jan Berki 
 10 508 hl.

Jakub Vytiska 
 9 804 hl.

Jan Marek 
 10 161 hl.

Robert Prade 
 10 037 hl.

Zdeněk Chmelík 
 10 016 hl.

Hana Zemanová 
 9 959 hl.
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Zastupitelstvo města Liberec

* Změny v roce 2020: Jindřich Gubiš nahradil Jana Korytáře, Václav Smrkovský nahradil Pavlu Haidlovou Hnykovou 
a Martin Ditrich nahradil Tomáše Hampla.

ANO 2011

Změna pro Liberec

Občanská demokratická strana Liberec otevřený lidem – LOL!

Jiří Němeček 
 7 485 hl.

Josef Šedlbauer 
 5 009 hl.

Petr Židek 
 2 983 hl.

Martina Teplá  
 6 900 hl.

Marie Pavlová 
 4 197 hl.

Lumír Vadovský 
 2 648 hl.

Zbyněk Karban 
 6 779 hl.

Zdeněk Šembera 
 7 212 hl.

Ondřej Petrovský 
 4 472 hl.

Petra Břeňová 
 2 868 hl.

Renáta Balašová 
 6 865 hl.

* Jindřich Gubiš 
 4 115 hl.

Zuzana Kocumová 
 2 827 hl.

Šárka Prachařová  
 6 737 hl.

Marek Vávra 
 7 131 hl.

Jindřich Felcman 
 4 353 hl.

* Martin Ditrich 
 2 774 hl.

Radka Loučková 
Kotasová  6 789 hl.

* Václav Smrkovský 
 4 062 hl.

Jaromír Baxa 
 2 820 hl.

Jaroslav Šrajer 
 6 658 hl.

Libor Ježek 
 6 626 hl.

Vítězslav Kvapil 
 6 605 hl.
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Výbory zastupitelstva

 Kontrolní výbor
 Finanční výbor
 Výbor pro územní plánování a dopravu
 Výbor pro rozvoj a životní prostředí

Osadní výbory

 Osadní výbor Rochlice
 Osadní výbor Horní Hanychov
 Osadní výbor Pilínkov – Hluboká
 Osadní výbor Vesec
 Osadní výbor Kateřinky
 Osadní výbor Rudolfov

 Výbor pro vzdělávání
 Výbor pro sociální věci a bezpečnost
 Výbor pro kulturu a cestovní ruch
 Výbor pro sport

 Osadní výbor Janův Důl
 Osadní výbor Machnín, Karlov a Bedřichovka
 Osadní výbor Růžodol I
 Osadní výbor Kristiánov
 Osadní výbor Františkov

Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem města. Povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní 
výbor. Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona o ob-
cích. Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení. Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem, a také 
odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý, schází 
se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů. Náplň činností výborů 
je plnění úkolů, kterými je pověří zastupitelstvo obce.

Speciální skupinou výborů jsou výbory osadní nebo místní. Musí mít stejně jako výbory zastupitelstva minimálně 3 čle-
ny, kterými jsou občané obce s bydlištěm v části obce, pro kterou je výbor zřízen. Osadní výbor je oprávněn předkládat 
zastupitelstvu, ostatním výborům a radě města návrhy týkající se rozvoje a rozpočtu obce, dále vyjadřovat se k návrhům, 
které jsou zastupitelstvu a radě předkládány, a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům občanů. Předseda tohoto výboru 
má vždy právo žádat o slovo na zasedání zastupitelstva a toto slovo mu musí být uděleno.

Výbory zastupitelstva
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Vedení města

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Liberec 20. listopadu 2018 bylo zvoleno nové vedení Liberce. Liberečtí 
zastupitelé odsouhlasili, že město bude v dalším období řídit primátor se čtyřmi náměstky a že rada města bude mít je-
denáct členů. V tajné volbě si 28 z přítomných 37 zastupitelů zvolilo jako primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro 
Liberecký kraj). Statutárním náměstkem primátora, náměstkem pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu se stal 
Jiří Němeček* (Ano 2011), kterému dalo svůj hlas 35 zastupitelů. Náměstkem pro technickou správu města a informační 
technologie byl zvolen Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj), který získal 32 hlasů. Náměstkem primátora pro ekonomi-
ku se stal Zbyněk Karban (Ano 2011), jemuž dalo hlas 34 zastupitelů. Náměstkem pro kulturu, školství, sociální věci a ces-
tovní ruch byl 28 hlasy zvolen dosavadní náměstek téhož resortu Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

Jaroslav Zámečník 
primátor statutárního města Liberec 

 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Radka Loučková Kotasová 
statutární náměstkyně pro strategický  

rozvoj a dotace
Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Jiří Šolc 
náměstek pro technickou správu města  

a informační technologie
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Zbyněk Karban 
náměstek pro ekonomiku  

a majetkovou správu 
Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Ivan Langr 
náměstek pro kulturu, školství, sociální věci  

a cestovní ruch 
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

 * Jiří Němeček 24. října 2019 na svůj post náměstka rezignoval a zanikl mu mandát člena rady města. Nadále zůstal členem zastupitelstva. 
Na pozici náměstkyně byla zvolena 30. ledna 2020 Radka Loučková Kotasová. 

Další členové rady města

Lukáš Pohanka (SLK)
Michal Hron (SLK)

Šárka Prachařová (ANO)
Marek Vávra (ANO)

Petr Židek (ODS)
Petra Břeňová (ODS)
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Komise rady města

Komise rady

 Komise pro občanské obřady a záležitosti
 Komise pro veřejné zakázky
 Komise pro místní Agendu 21
 Dozorčí rada Divadlo F. X. Šaldy
 Dozorčí rada Zoologická zahrada Liberec
 Dozorčí rada Botanická zahrada Liberec

 Dozorčí rada Naivní divadlo Liberec
 Dozorčí rada Centrum zdr. a sociální péče Liberec
 Dozorčí rada Komunitní středisko Kontakt Liberec
 Dozorčí rada Dům dětí a mládeže Větrník Liberec
 Dozorčí rada Městské lesy Liberec
 Dozorčí rada Technické služby města Liberce

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě. 
Komise se stane orgánem města (nikoliv pouze orgánem rady města), jestliže jí byl primátorem po projednání s ředitelem 
krajského úřadu svěřen výkon přenesené působnosti v určitých věcech. V tomto specifickém případě může být předse-
dou komise jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi 
svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpověd-
na radě.

Odborné pracovní skupiny

 Rada architektů města Liberec
 Rada pro klima
 Pracovní skupina pro rekonstrukci a provoz městských 
      a školních bazénů

 Pracovní skupina pro majetkoprávní operaci –  
      Směna pozemků mezi SML a spol. Syner Group

Odborné pracovní skupiny jsou poradní orgány vedení města. Zástupci města prostřednictvím pracovních skupin před-
kládají k řešení různé otázky a problémy, s nimiž se setkávají. Pracovní skupina se pak snaží na tyto otázky a problémy 
nalézt řešení či vznášet podněty.
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Závěrečný účet města

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec v roce 2020. Zachycuje veškeré příjmy a vý-
daje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další souvise-
jící finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského obvodu 
Vratislavice nad Nisou.

Dopady pandemie covidu-19 ukončily období 
ekonomické prosperity posledních let. Díky 
kompenzačnímu bonusu 120 milionů korun 
město prozatím ekonomicky poznamená-
no nebylo. S vědomím nejistého budou-
cího ekonomického výhledu se proto 
vydalo cestou výrazného šetření.

Velký zůstatek finančních prostředků na 
účtech města je sice pozitivní, nicméně je 
nutné si uvědomit, že je za cenu nerealizo-
vaných akcí a zakázek. Část přebytku ve výši 
109,6 mil. Kč byla použita na snížení původně 
plánovaných příjmů ze sdílených daní v  rozpočtu 
roku 2021 dle aktuální prognózy. 

Dalším pozitivním faktem je, že přes nepříznivou situaci město 
dostálo bez problémů svým splatným závazkům a snížilo za-
dluženost v souladu s plánem. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak 
i  okamžité, z  důvodu vyššího kladného přebytku finančních 
prostředků vzrostly. Finanční situace města není však zejmé-
na z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké. 
Vzhledem k pandemii a jejím ekonomickým dopadům panuje 
poměrně vysoká nejistota budoucího vývoje.

V  důsledku celostátních opatření kvůli covidu-19 byly niž-
ší výnosy ze sdílených daní. Město je postupnými úpravami 
muselo dle aktuálního vývoje snižovat. Díky kompenzačnímu 
bonusu ve výši 120 065 000 Kč, který město obdrželo v srpnu 
2020, byly nakonec skutečné příjmy vyšší, než se na základě 
prognóz očekávalo. Vzhledem k tomu, že město zároveň sni-
žovalo v rámci svých úsporných opatření i výdaje, vykázalo za 

rok 2020 kladný přebytek ve výši 446 milionů korun. 
V  porovnání s  rokem 2019 byl tento přebytek 

mnohem vyšší.

Daňové příjmy ve výši 1,93 miliardy Kč tvo-
řily 73,55 % celkových příjmů. Výpadek pří-
jmů ze sdílených daní byl obcím nahrazen 
zmíněným kompenzačním bonusem. Da-

ňové příjmy byly v porovnání s rokem 2019 
pouze o zhruba 22 mil. Kč nižší.

Nedaňové příjmy byly ve výši 232,86 milionu 
korun. V porovnání s rokem 2019 byly jen nepatrně 

vyšší, a to o 1,3 mil. Kč. Kapitálové příjmy ve výši 43,5 
milionu Kč byly oproti roku 2019 o téměř 12 mil. Kč vyšší. Plán 
ve výši 56 mil. Kč však dosažen nebyl.

Přijaté dotace (bez kompenzačního bonusu) ve výši 418,2 mi- 
lionu korun byly o  116,4 mil. Kč vyšší než v  roce 2019. Pří-
spěvek na výkon státní správy byl oproti roku 2019 navýšen 
o 6,6 %, tedy o 5,4 mil. Kč.

Celková dluhová služba včetně Vratislavic nad Nisou v částce 
199,7 milionu korun je oproti roku 2019 nižší o  32,6 milionu. 
Částka úroků ze závazků města v  celkové výši 89,2 mil. Kč 
zahrnuje zejména úroky ze směnečného programu a úrokový 
swap ke směnečnému programu.

Stav dluhu bez městského obvodu Vratislavice (směnečný 
program České spořitelny) se snížil o 100 milionů na 1,5 miliar- 
dy korun. Zadluženost na jednoho obyvatele města oproti roku 
2019 klesla o 1 088 Kč na 15 631 korun.

Přes 

nepříznivou situaci 

město dostálo svým 

splatným závazkům  

a snížilo zadluženost.
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Přehled příjmů města v meziročním porovnání 2015–2020 v tis. Kč

Příjmy v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Daňové příjmy 1 359 417 1 517 089 1 639 086 1 761 390 1 953 886 1 931 368

Nedaňové příjmy 238 560 264 647 351 750 287 831 231 532 232 867

Kapitálové příjmy 25 157 31 602 39 818 21 657 31 641 43 497

Dotace 318 751 230 326 221 332 273 937 301 761 408 218

Celkové příjmy 1 941 885 2 043 664 2 251 986 2 344 815 2 518 820 2 625 950

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 625 950 000
2 518 820 000

2 344 815 000
2 251 986 000

2 043 664 000
1 941 885 000

Porovnání celkových příjmů města v letech 2015–2020 v Kč

Závěrečný účet města – příjmy
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Závěrečný účet města – výdaje

Na celkových výdajích se velkou měrou podílejí výdaje spojené s organizacemi města a dále nutné výdaje spojené s cho-
dem města, např. městská hromadná doprava, veřejné osvětlení či likvidace a svoz komunálního odpadu. Celkové výdaje 
města v roce 2020 tvořily z 89,7 % běžné výdaje a z 10,3 % kapitálové výdaje. Celkové výdaje byly v roce 2020 o 315 600 
897 Kč nižší než v roce 2019. Opatření související s pandemií covidu-19 měla negativní vliv zejména na realizaci investič-
ních akcí, které tak nemohly být uskutečněny.

Přehled výdajů města v porovnání let 2015–2020

Výdaje v Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Běžné výdaje 1 526 683 000 1 663 047 000 1 824 443 000 2 084 804 000 2 145 983 000 2 053 653 000

Kapitálové výdaje 179 084 000 103 675 000 261 090 000 362 653 000 459 386 000 236 115 000

Celkový součet 1 705 767 000 1 766 723 000 2 085 533 000 2 447 458 000 2 605 639 000 2 289 768 000

450 000 000 Kč

900 000 000 Kč

1 350 000 000 Kč

1 800 000 000 Kč

2 250 000 000 Kč

2 700 000 000 Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019

Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkový součet
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Částky jsou uvedeny v tisících Kč. *Výdaje od roku 2019 jsou očištěny od příjmů, příspěvků, vratek a odvodů.

Organizace města a firmy  
s majetkovou účastí města 2015 Vývoj  

v % 2016 Vývoj 
v % 2017 Vývoj 

v % 2018 2019* Vývoj 
v % 2020*

DPMLJ, a. s. 229 824 - 6 % 216 972 13 % 244 702 13 % 275 983 275 184 3 % 284 510

Základní školy (vč. DDM Větrník) 84 071  7 % 89 820 34 % 119 989 28 % 153 310 96 682 -26 % 71 267

Divadlo F. X. Šaldy 83 081 8 % 89 529 14 % 102 008 22 % 124 682 113 824 4 % 118 110

TSML, (dříve a. s.) 103 780 0 % 104 033 23 % 128 247 4 % 133 035 143 393 4 % 149 731

FCC, s. r. o. - - 90 735 1 % 91 553 10 % 100 463 109 374 6 % 116 206

Městská policie 49 175 12 % 54 836 6 % 58 346 4 % 60 965 63 162 10 % 69 273

Veřejné osvětlení (Eltodo, TSML) 57 454 84 % 105 862 - 39 % 64 962 11 % 71 983 57 681 13 % 65 286

Ještědská sportovní, s. r. o. 15 000 31 % 19 629 - 3 % 19 023 - 1 % 18 763 17 477 22 % 21 248

Zoologická zahrada 49 049 - 1 % 48 775 11 % 54 044 11 % 59 887 60 317 8 % 64 863

Mateřské školy 26 710 2 % 27 257 26 % 34 348 58 % 54 427 24 550 -21 % 19 408

Liberecká IS - - 36 222 4 % 37 607 - 3 % 36 624 38 005 -5 % 36 035

Centrum zdravotní a sociální péče 23 497 6 % 24 810 34 % 33 145 27 % 42 244 33 622 14 % 38 429

Botanická zahrada 13 511 4 % 14 093 9 % 15 415 4 % 15 980 16 601 6 % 17 644

Naivní divadlo 13 697 - 2 % 13 432 26 % 16 965 3 % 17 491 16 500 0 % 16 449

Městský stadion – koncesní sm. 15 106 1 % 15 264 1 % 15 423 0 % 15 423 15 831 3 % 16 240

Ostatní vč. KNL – podíl modernizace - - - - 698 2 397 % 17 423 11 500 0 % 11 500

Komunitní středisko Kontakt 4 842 7 % 5 186 30 % 6 750 24 % 8 336 8 251 10 % 9 060

Komunitní práce, o. p. s. 4 400 - 8 % 4 070 68 % 6 840 15 % 7 900 5 511 14 % 6 301

Městské lesy 206 - 16 % 174 1 040 % 1 980 71 % 3 390 4 888 33 % 6 523

Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) – – 15 000 415 % 77 310 - 90 % 7 718 4 – 873

Závěrečný účet města – výdaje z rozpočtu na organizace města
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Vybrané investiční akce v letech 2019 a 2020

Téměř 600 milionů korun investovalo město Liberec v roce 2020 do svého majetku a veřejné infrastruktury. Od roku 2018 
tyto investice dosahují nebo přesahují půl miliardy korun každý rok. 

V  následujícím přehledu jsou uvedeny nejvý-
znamnější akce za roky 2019 a  2020. Jak je 
patrné, stamiliony korun proudí do škol-
ských zařízení, která tvoří objemově i po-
četně většinu investičních akcí města. 
Liberec totiž myslí na budoucnost a kva-
litní zázemí pro vzdělávání dětí je jednou 
z priorit města. 

Další důležitou oblastí je údržba chodníků 
a silnic, kdy se město snaží o tzv. sdružené 
investice spolu se správci inženýrských sítí. 
Do této oblasti bylo v letech 2019 a 2020 inves-
továno cca 170 milionů korun.

Výdaje na 

údržbu silnic, 

chodníků a zeleně se  

v roce 2020 zvýšily

o 10 milionů Kč.

INVESTICE A OPRAVY V MILIONECH KČ

2016

223

369

2017

496

2018

579

2019

594

2020
Mezi velmi časté investice patří opravy ulic.

Stavební úpravy na Základní škole Aloisina Výšina.



30 Statutární město^Liberec

Rekonstrukce ZŠ 5. května 93 180 994 Kč

Rekonstrukce ZŠ nám. Míru 43 447 565 Kč

Opravy ulice Dr. Horákové 26 669 337 Kč

Modernizace Divadla F. X. Šaldy 25 370 451 Kč

Rekonstrukce ZŠ 5. května II. etepa 21 022 417 Kč

Rekonstrukce ZŠ Broumovská 19 740 566 Kč

Sociální bydlení města LBC – Byt. dům F 18 963 661 Kč

Zateplení ZŠ nám. Míru 16 971 454 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi 15 539 863 Kč

Parkovací informační a navig. systém 9 257 413 Kč

Rekonstrukce ZŠ nám. Míru II. etapa 7 551 662 Kč

Kanalizace (splašková), Volgogradská ul. 6 855 900 Kč

BD Česká, Nad Sokolovnou, úpravy koupelen 5 771 884 Kč

Modernizace učeben ZŠ Sokolovská 5 100 403 Kč

Krematorium 5 059 955 Kč

Výkupy nemovitostí – terminál BUS 5 000 000 Kč

Snížení energ. náročnosti ZŠ nám. Míru 4 273 594 Kč

Modernizace ZŠ Vrchlického 3 327 521 Kč

BD Borový Vrch 1031,1032 –  výtahy 3 225 768 Kč

Opravy ZŠ Broumovská 3 205 882 Kč

Areál Vesec 3 090 306 Kč

Výkupy nemovitostí 2 821 000 Kč

Centrum aktivního života 2 407 489 Kč

Zvýš. bezp. dopravy II Dobiášova 2 211 227 Kč

Navýšení kapacity MŠ Motýlek 2 128 699 Kč

Modernizace objektu – MPB 2 082 410 Kč

Modernizace objektu střední zdrav. školy 1 677 848 Kč

Úprava venkovní kanalizace MŠ Klubíčko 1 637 518 Kč

Vybrané investiční akce 2019

Mezi nejvýznamnější investice v dopravních stavbách patřila rekon-
strukce třídy Dr. M. Horákové.

Generální rekonstrukce Základní školy 5. května si vyžádala v součtu 
122 milionů korun.
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Vybrané investiční akce 2019

Cyklotrasa – úsek za ČOV 1 633 328 Kč

Opěrná zeď Kateřinky 1 217 013 Kč

Oprava Preslovy ulice 1 212 982 Kč

Navýšení kapacity MŠ Malínek 1 080 530 Kč

Energetické úspory – Divadlo F. X. Šaldy 1 051 347 Kč

Úprava elektrorozvodů MŠ Sluníčko 997 560 Kč

Cyklotrasa Košická – teplárna, přeložka sítí ČEZ 990 568 Kč

Dětské hřiště Kmochova 935 098 Kč

Oprava budovy ZŠ Na Výběžku 906 767 Kč

Modernizace učebny chemie ZŠ Oblačná 800 954 Kč

Splátka kupní ceny SK Ještěd 800 000 Kč

 Osvětlení multihřiště TJ Sokol Doubí 791 265 Kč

Oprava komunikace U Podjezdu 764 235 Kč

Rekonstrukce a modernizace školních hřišť 720 750 Kč

FC Slovan – kam. systém a zastřešní tribuny 698 170 kč

TJ Sokol Doubí – multifunkční hřiště 684 672 Kč

Dopravní informační systém 678 754 Kč

FC Slovan Liberec – přístup na tribuny 667 798 Kč

Drobné stavby, zhodnocení majetku 641 834 Kč

Budovy, haly a stavby 634 977 Kč

Úprava kotelny MŠ Klubíčko 575 034 Kč

ZŠ Sokolovská, Vrchlického – napojení optiky 562 180 Kč

Zvýš. bezp. dopr. – křižovatka Letná a Stračí 540 225 Kč

Sociální bydlení – Na Žižkově 480 055 Kč

Optimalizace kapacit ZŠ Na Výběžku 459 135 Kč

Stavební úpravy učebny ZŠ 5. května 446 553 Kč

Energetické úspory ZŠ Kaplického 426 428 Kč

Uran – rekonstrukce pláště 386 846 Kč

Obnova interiérů v Divadle F. X. Šaldy.

Vila v ulici F. L. Věka se proměnila na azyl pro matky s dětmi. 
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Rekonstrukce MŠ Pastelka – navýšení kapacit 42 238 688 Kč

Rekonstrukce MŠ Motýlek – navýšení kapacit 16 576 554 Kč

Modernizace kuchyně ZŠ Husova 11 054 450 Kč

Sociální bydlení, studie, VZ – byt. dům E 10 774 410 Kč

Bezbariérovost ZŠ Aloisina Výšina 7 531 080 Kč

Zastřešení tribuny FC Slovan Liberec 7 427 005 Kč

Centrum aktivního života 7 371 997 Kč

Sociální bydlení města, bytový dům E 6 919 287 Kč

Rekonstrukce ZŠ Na Výběžku 6 607 653 Kč

ZBD II nám. Míru, Písec., Kruml., Prachat. 6 263 515 Kč

ZBD II Polní, Baltská, nám. Dr. E. Beneše 5 908 971 Kč

ZBD v Lbc II Jeřmanická, Česká 5 383 221 Kč

Výkupy nemovitostí – terminál BUS 5 000 000 Kč

Stavební úpravy modernizace objektu – MPB 3 943 269 Kč

Vodojem Horská 3 563 810 Kč

ZBD v Lbc II Dobiášova 2 887 815 Kč

Sociální bydlení města Na Žižkově 2 587 356 Kč

Sociální bydlení města – bytový dům C 2 336 343 Kč

Retenční nádrž MŠ Pastelka 2 326 797 Kč

BD Česká, Nad Sokolovnou, úpravy koupelen 1 917 514 Kč

Modernizace oplocení MŠ Rosnička 1 916 660 Kč

Kanalizace Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku 1 471 360 Kč

Energetické úspory ZŠ Švermova 1 402 390 Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy Tržní nám. 1 334 385 Kč

Cyklotrasa – úsek za ČOV 1 112 388 Kč

Projekt sdílených kol 1 023 551 Kč

ZŠ Orlí – vytápění 984 801 Kč

Navýšení kapacity MŠ Malínek 943 800 Kč

Vybrané investiční akce 2020

Investice města pravidelně proudí do modernizace techniky dobro-
volných hasičů

Mateřská škola Pastelka v Ostašově. Vizualizace úprav.



33Statutární město^Liberec

Vybrané investiční akce 2020

Dětské hřiště nám. Českých bratří – part. rozp. 913 819 Kč

Modernizace MŠ Stromovka 908 710 Kč

ZŠ U Soudu – MAN 858 130 Kč

Splátka kupní ceny SK Ještěd 800 000 Kč

Parkovací informační a navig. systém v Liberci 796 511 Kč

Střední zdrav. škola – modernizace objektu 756 171 Kč

Oprava komunikace Nová Pastýřská 743 080 Kč

Kruh. objezd Ostašovská (Partyzánská) 708 722 Kč

Liberecká náplavka 665 500 Kč

Zvyšování kompetencí – ZŠ a ZUŠ Jabloňová 648 196 Kč

Modernizace pavilonů LVT 639 827 Kč

Nákup herních prvků 582 295 Kč

Sociální bydlení PD, studie, VZ – byt. dům C 523 071 Kč

Modernizace kuchyně ZŠ nám. Míru 477 345 Kč

ZBD Londýnská (kruh. obj. Sousedská, Letná) 466 117 Kč

Rekonstrukce Uranu 434 279 Kč

Bezbariérové úpravy ZŠ U Školy 429 550 Kč

Zvýš. bezp. dopravy Vítězná, II. etapa 421 467 Kč

Odkanalizování ul. Pod Ještědem, V Lukách 420 463 Kč

Lavičky a koše 399 186 Kč

ZBD Zvolenská (v ús. tř. Svobody, silnice Jabl.) 338 008 Kč

Hydrogeologické vrty Kateřinky 324 612 Kč

Modernizace MŠ Nad Přehradou 317 020 Kč

Energetické úspory ZŠ Barvířská 296 753 Kč

Budovy, haly a stavby 252 840 Kč

Modernizace kuchyně MŠ Delfínek 242 000 Kč

Sociální bydlení, bytový dům B, M 240 790 Kč

Modernizace kina Varšava 237 093 Kč

Sociální bydlení je další častou položkou investičních akcí.

Oprava tribuny Stadionu U Nisy.
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Odborymagistrátu
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Odbory Magistrátu města Liberec

Kancelář primátora

 Oddělení tiskové a vnějších vztahů
 Oddělení protokolu a zahraničních věcí
 Oddělení sekretariátu primátora

Kancelář architektury města

(bez oddělení)

Odbor právní a veřejných zakázek

 Oddělení právní 
 Oddělení veřejných zakázek

Odbor kontroly a interního auditu

(bez oddělení)

Odbor územního plánování 
 Úřad územního plánování
 ÚAP a GIS

Odbor strategického rozvoje a dotací

 Oddělení administrace projektů
 Oddělení přípravy a řízení projektů
 Oddělení rozvojové koncepce

Odbor majetkové správy

 Oddělení majetkové evidence a dispozic 
 Oddělení správy objektů a zařízení
 Oddělení správy sportovních objektů
 Oddělení provozu a správy budov MML

Odbor ekonomiky

 Oddělení rozpočtu a financování 
 Oddělení informační soustavy a daní 
 Oddělení poplatků a pohledávek

Odbor správy veřejného majetku

 Oddělení technické správy
 Oddělení komunálních služeb

Odbor ekologie a veřejného prostoru

(bez oddělení)

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

 Oddělení cestovního ruchu
 Oddělení kultury
 Oddělení sportu

Odbor školství a sociálních věcí

 Oddělení školství 
 Oddělení humanitní

Odbor vnitřních věcí

 Oddělení komunikace a informací
 Oddělení krizového řízení
 Oddělení informatiky a řízení procesů 
 Oddělení personální 
 Oddělení organizační

Magistrát města Liberec je rozdělen do osmnácti odborů, které zajišťují činnosti samosprávy a činnosti přenesené působ-
nosti (státní správa). Struktura odborů platná v roce 2020.
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Odbory Magistrátu města Liberec

Personální statistika statutárního města Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet zaměstnanců schválených RM 373 402 439 464 497 497 495

Průměrný evidenční stav 354,71 379,05 387,95 424,69 444,79 451,13 456,17

Průměrný přepočtený stav 349,66 374,92 382,67 418,63 439 446,01 450,12

Fluktuace 13,53 % 12,93 % 13,15 % 14,36 % 11,02 % 13,08 % 6,80 %

Průměrný plat MML 23 367 23 806 26 503 28 208 32 431 35 569 36 356

Průměrný plat ČR 25 686 26 467 27 589 29 504 31 516 34 125 35 611

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,5 % 5,5 % 4,4 % 3,7 % 1,9 % 2,8 % 3,7 %

Stavební úřad

 Oddělení územního řízení a stavebního řádu 
 Oddělení státního stavebního dozoru

Odbor životního prostředí

 Oddělení ochrany přírody 
 Oddělení odpadů a ovzduší 
 Vodoprávní úřad
 Oddělení památkové péče

Odbor sociální péče

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 Oddělení kurátorské činnosti
 Oddělení sociálních činností

Odbor správní a živnostenský

 Oddělení matriky 
 Oddělení dokladů a evidence obyvatel 
 Oddělení přestupků
 Živnostenský úřad 
 Czech Point 

Odbor dopravy

 Oddělení silniční a dopravní 
 Oddělení registru řidičů 
 Oddělení registru vozidel
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Počty zaměstnanců statutárního města Liberec přidělených na Magistrát města Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Útvar tajemníka 2 2 2 2 14 13 4

Odbor kontroly a interního auditu 4 4 4 4 6 6 5

Kancelář primátora 11 14 14 13 13 12 12

Odbor právní a veřejných zakázek 10 11 10 12 12 12 9

Odbor správy veřejného majetku 26 22 22 27 38 38 33

Odbor ekonomiky 33 33 34 36 36 36 38

Odbor majetkové správy 16 18 18 21 23 24 33

Odbor strategického rozvoje a dotací 12 16 24 31 34 22 19

Odbor územního plánování 15 15 16 17 21 23 22

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 10 10 10 11 11 12 13

Odbor školství a sociálních věcí 16 16 33 35 44 44 33

Odbor vnitřních věcí (dř. kancelář tajemníka) 35 35 36 36 27 27 34

Stavební úřad 21 23 23 23 23 24 24

Odbor životního prostředí 32 33 33 35 35 36 35

Odbor správní a živnostenský 41 42 46 47 47 49 45

Odbor sociální péče 48 54 54 54 54 54 47

Odbor dopravy 35 39 45 45 45 45 44

Odbor informatiky a řízení procesů (vnitřní v.) 6 6 6 6 5 5 –

Odbor ekologie a veřejného prostoru 0 9 9 9 9 9 7

Kancelář architektury města 6 7

Počet zaměstnanců celkem 373 402 439 464 497 497 464

Odbory Magistrátu města Liberec

Na následujících stranách uvádíme statistická data vybraných odborů. Ročenka si neklade za cíl detailně popisovat čin-
nost všech odborů a oddělení magitrátu, kterou zájemci najdou na internetových stránkách města www.liberec.cz, ale 
seznámit veřejnost se zajímavými údaji.
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Odbory magistrátu sídlí ve čtyřech budovách: 

3 Liebiegova vila

Tajemník

Tajemník magistrátu města Liberec
Martin Čech

E-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 1

Tajemník je přímým nadřízeným vedoucích jednotlivých odborů 
a garantem správních činností vykonávaných odbory v přenese-
né působnosti (tj. státní správa). 

Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči všem 
zaměstnancům města zařazeným do magistrátu.  

Martin Čech
tajemník magistrátu města 

1 Historická radnice 2 Nový magistrát 4 Uran 
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Útvar tajemníka vede agendu stížností a petic občanů, v návaznosti na ně provádí kontrolní činnost a předkládá je k pro-
jednání nadřízeným orgánům. 

Útvar tajemníka

 Vyřízené stížnosti v letech 2015–2020

  2015 2016 2017 2018 2019 Rozdíl 
2018/19 2020 Rozdíl 

2019/20

Stížnosti celkem 66 100 114 69 39 -30 35 -4

Stížnosti vyřízené 64 98 114 68 37 -31 34 -3

Stížnosti rozpracované (ve lhůtě) 2 2 0 1 2 +1 1 0

Stížnosti důvodné 3 9 14 8 3 -5 2 -1

Stížnosti nedůvodné 49 74 92 50 32 -18 31 -1

Stížnosti částečně důvodné 12 15 8 10 2 -8 1 -1

Stížnosti občanů

Stížnosti občanů na  práci magistrátu řeší útvar tajem-
níka. Eviduje také stížnosti na konkrétní záležitosti vně 
práce magistrátu, které jsou prezentovány primátorovi 
a jeho náměstkům. S každou stížností je tajemník osob-
ně seznámen a následně je určen kompetentní úředník, 
který k  případu shromažďuje podklady. Stížnosti jsou 
náročnou a  různorodou agendou odboru kanceláře 
tajemníka. Jejich důsledné zpracovávání, informování 
stěžovatelů a provázanost s hodnocením úředníků po-
máhá zkvalitnění práce úřadu.

Za posledních šest let vykázal magistrát nejméně při-
jatých stížností, kdy došlo k poklesu o polovinu oproti 
roku 2018. V roce 2020 byly jen dvě stížnosti důvodné, 
jedna částečně důvodná a jedna rozpracovaná. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stížnosti celkem Stížnosti nedůvodné
Důvodné stížnosti (a částečně důvodné) v procentech

  11   %
  5   %

  28   %
  19   %

  26   %  26   %
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Odbor vnitřních věcí

Pracovníci odboru za-
jišťovali informační, spi-
sovou a archivní službu 

magistrátu, obsluhu 
elektronické podatelny, 
odbavení občanů na in-

formačních recepcích 
radnice. 

Tabulka ukazuje, kolik 
bylo v letech 2015–

2020 podatelnou MML 
doručeno a vypraveno 

písemností. 

Vedoucí odboru vnitřních věcí
Zbyněk Vavřina

E-mail: vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 1

Dělí se na oddělení:
Oddělení komunikace a informací
Oddělení krizového řízení
Oddělení informatiky a řízení procesů
Organizační oddělení
Personální oddělení

Počet vypravených písemností

Způsob vypravení 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Datová schránka 43 513 47 725 52 416 52 570 54 998 50 321

E-mail 180 236 282 314 406 391

Fax 6 1 1 5 2 0

Interní vypravení 9 360 10 630 12 339 13 732 19 288 16 636

Kurýr 39 51 154 175 270 219

Osobní 14 123 14 865 13 607 15 708 16 949 10 148

Pošta 58 026 58 781 60 890 63 216 60 675 55 825

Vyvěšení 1 519 2 291 1 282 1 507 1 486 1 282

Celkem 126 766 134 580 140 971 147 227 154 074 134 822

Je koordinačním a  poradním orgánem sloužícím k  řešení 
problémů, které vyžadují všestranné posouzení. Projedná-
vá materiály, které jsou předkládány na jednání zastupitel-
stva města a rady města. Zajišťuje komplexní administrativ-
ní servis pro tajemníka magistrátu a komunikaci vně i uvnitř 
úřadu. Vydává vnitřní předpisy pro zajištění chodu celého 
úřadu. Koncepčně pracuje v  oblasti struktury magistrátu 
města, vedoucí k  celkovému zefektivnění a  zprůhlednění 
činnosti magistrátu města.
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Oddělení informatiky a řízení procesů 

 * Data nejsou k dispozici.

Počet obsloužených občanů dle vyvolávacího systému MML včetně objednaných

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OP, CD – žádosti 40 639 44 079 40 673 43 842 38 537 31 520 23 313

Žádosti OP, CD (děti 0–5 let) 3 354 3 653 3 956 4 357 3 610 2 983 1 391

Přihlášení k trvalému pobytu 8 627 8 231 8 086 8 132 7 929 7 201 5 024

Výdej dokladů – OP, CD 35 466 37 530 34 673 39 578 37 099 29 186 18 726

Evidence a změny živností 10 770 9 428 8 744 8 922 9 808 9 767 6 373

Pokladny 22 886 22 518 22 191 22 832 22 671 22 657 16 743

Správa poplatků (komunální odpad, psi) 16 162 15 834 16 152 16 643 15 750 15 883 12 655

Ověřování 8 634 8 896 7 911 7 339 6 390 5 733 3 244

Výpis z rejstříku 4 814 4 290 3 809 3 414 2 775 2 516 1 386

Rybářské lístky 543 752 942 1 012 840 791 545

Řidičské průkazy 17 063 23 130 21 014 25 631 25 598 18 582 19 615

Informace 1 400 1 645 1 529 1 395 1 542 1 087 747

Výdej ŘP 6 774 8 155 7 883 9 922 10 767 7 413 6 370

Dat. schránky a aut. konverze 544 624 628 593 639 675 436

Jednotné kontaktní místo 276 287 336 272 335 327 204

Výdej hotových živnostenských oprávnění 5 145 4 249 4 063 3 829 3 582 3 314 2 100

Registr vozidel * 24 759 24 361 27 200 27 198 28 105 24 805

Informace (registr vozidel) * 6 572 6 195 6 262 6 018 6 352 3 787

Dovozy, přestavby, histor. a sport. vozidla * 5 572 6 185 6 167 6 088 6 010 3 724

Hromadná podání (registr vozidel) * 739 703 600 592 925 1 660

Obsloužených klientů celkem 183 097 230 943 220 034 237 942 227 768 201 027 152 848

Covid-19

Oddělení informatiky a řízení procesů se stará o fungování a rozvoj informačního systému Magistrátu města Liberec a také ma-
puje procesní postupy při výkonu správních činností na MML.
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Oddělení zabezpečuje a plní úkoly v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci; vede evidenci jednotek sborů 
dobrovolných hasičů (dále JSDH) na území města, včetně komplexní personální, technické a materiálové vybavenosti; 
zpracovává organizaci civilní ochrany SML; organizuje přípravu obce na mimořádné události; podílí se na zajištění nou-
zového přežití obyvatel obce; koordinuje řešení krizových a nenadálých situací v provozu MML. Plní úkoly související se 
zajištěním správy veškeré telefonie, klíčového systému budov a komplexního autoprovozu MML.

Oddělení krizového řízení

Covidový rok

V  průběhu roku 2020 mimo běžné činnosti zajišťovalo 
oddělení především úkoly spojené s  řešením pandemie 
covidu-19. Hlavním úkolem bylo zajištění činnosti krizové-
ho štábu obce s rozšířenou působností, který koordinoval 
a zabezpečoval celou řadu úkolů: od nákupu a distribuce 
ochranných pomůcek přes zabezpečování péče o děti až 
po zajištění fungování úřadu.

Za dobu trvání nouzového stavu přijal krizový štáb dvě 
rozhodnutí primátora, a  to o uzavření magistrátu pro ve-
řejnost a  o  prodloužení doby tohoto uzavření. V  radě 
města byly schvalovány smlouvy na nákup ochranných 
prostředků (konkrétně na výrobu a  nákup ochranných 
roušek, dezinfekce, nákup respirátorů FFP2, bezkontakt-
ních teploměrů), rozhodnutí o uzavření mateřských školek 
a následně o jejich znovuuvedení do provozu. 

V  období uzavření školských zařízení bylo nutné zajistit 
péči o děti rodičů vybraných profesí. V období 18. března 
až 18. května 2020 a 14. října až 27. listopadu 2020 bylo 
na ZŠ Jěštědská a ZŠ a MŠ Barvířská postaráno celkem 
o 1 502 žáků základních a mateřských škol.



44 Statutární město^Liberec

Oddělení krizového řízení

Z jednání krizového štábu 

Během roku 2020 proběhlo celkem 30 jednání krizového 
štábu obce s rozšířenou působností Liberec, která se 
zaměřovala především na:
  Zajištění nezbytného chodu úřadu a fungování zá-
kladních služeb pro obyvatelstvo. 
  Zajištění ochranných pomůcek pro zaměstnance 
magistrátu, příspěvkové organizace a další subjekty 
a skupiny vytipovaných občanů. 
  Zajištění stanu pro mobilní pracoviště u vstupního 
filtru do Krajské nemocnice Liberec. 
  Zajištění rozvozu dezinfekce a ochranných prostřed-
ků podle pokynů krajského krizového štábu. Na distribuci 
se podílely všechny jednotky PO města. Celkem bylo dis-
tribuováno cca 27 000 l dezinfekce různým organizacím.
  Zajištění distribuce roušek do domácností liberec-
kých seniorů. V průběhu jednoho pracovního týdne byly 
dobrovolníky a jednotkami dobrovolných hasičů distri- 
buovány roušky pro cca 24 000 libereckých seniorů. 
Doručit se nepodařilo pouze 38 ks roušek, kde nebyli 
dohledáni konkrétní příjemci.
 Zajištění výkonu nařízení hejtmana o zákazu parková-
ní ve vybraných lokalitách. 
 Příprava opatření a otevření MŠ a ZŠ. Probíhala spo-
lupráce s odborem školství především při zabezpečení 
materiálu pro znovuotevření školských zařízení. 
 Spolupráce s KHS a městské policie při zajišťování 
informovanosti majitelů objektů s výskytem covidu-19. 
 Spolupráce s Komunitním střediskem Kontakt a OS 
ČČK Liberec. 
 Zřízení pracovní skupiny Covid-19 pro řešení problé-
mů vyloučených lokalit a osob bez přístřeší. 
 Zajištění vytipování míst pro izolaci osob bez přístřeší. 

 Zajištění zpracování dotazníků na potřeby dezinfekč-
ních a ochranných pomůcek. 
 Zajištění záložních pracovišť pro ZZS Libereckého 
kraje a firmu FCC. 
 Spolupráce s jednotkami požární ochrany města 
Liberec.

Nouzový stav – pořízený materiál v ks

Materiál Nakoupeno Vydáno

Rouška látková s kapsou 30 000 26 000

Rouška látková 35 000 28 900

Nanofiltr 100 000 48 000

Rouška chirurgická 80 000 60 000

Ochranný oděv (overal) 300 210

Ochranné brýle 100 10

Ochranný štít 300 200

Rukavice jednorázové 20 000 8 500

Teploměr digitální 80 70

Dezinfekční ubrousky 20 000 7 000

Dezinfekce na povrchy 1 000 650

Dezinfekce v litrech 30 000 27 000
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Kancelář architektury města

Vedoucí Kanceláře architektury města
Jiří Janď ourek

E-mail: jandourek.jiri@magistrat.liberec.cz
Nový magistrát, Frýdlantská 183/4

Kancelář architektury města (KAM) je koncepční praco-
viště Liberce v  oblasti architektury, urbanismu a  tvorby 
města. KAM navazuje na tradici kvalitního urbanismu 
a chce dlouhodobě zlepšovat úroveň veřejného prostoru 
ve městě. 

Navrhuje urbanistické a  dopravní vize, připravuje archi-
tektonické a  urbanistické soutěže, podílí se na  tvorbě 
kultivovaných ulic, náměstí a parků. KAM začíná zapojovat 
širokou veřejnost do otázek týkajících se rozvoje města. 

Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Liberce pro další ge-
nerace. Koná přednášky, výstavy a participace s občany 
na konkrétní témata.

Vizualizace úprav na liberecké přehradě.
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 Kancelář architektury města

Kancelář architektury za rok 2020 projednala přibližně: 

  450  vyjádření ke stavbám nebo zásahům do veřejného 
prostoru, které jsou součástí souhrnného stanoviska odboru 
územního plánování SML. 

 150 vyjádření ke stavebním záměrům, které pomáhají pro-
jekt upravit a nastavit v první fázi.

 Zorganizovala 10 Rad architektů, kde se projednávalo cel-
kem 40 projektů, mezi které patří například projednání územ-
ní studie Textilany, rekonstrukce budovy dětské psychiatrie, 
bytové a polyfunkční domy, rekonstrukce v památkové zóně 
a další.

 100 projektů v rámci osobní konzultace.

KAM připravila malý manuál Zásady SML pro výstavbu ve 
městě. Po vzoru dalších evropských měst připravuje kom-
plexní pětidílnou publikaci Manuál veřejných prostranství, 
pokračuje v přípravě jednotné rekreační zóny Liberecká ná-
plavka, Tržní náměstí, v přípravě rekonstrukce Uranu, měst-
ského bazénu, ve studii území Vesecký rybník, návrhu ulic 
Pastýřská, Vítězná, liberecké židle a další. 

Vizualizace rekonstrukce a modernizace městského bazénu. Řešení Krajského terminálu Liberec.



48 Statutární město^Liberec

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Lucie Sládková

E-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz
Liebiegova vila, Jablonecká 41/27

 Komplexně zajišťuje veškerou agendu, která se týká 
investic do rozvoje a obnovy veřejné zeleně a dětských 
hřišť na pozemcích v majetku statutárního města, komplex-
ní správu drobných vodních toků a také skládek a skalních 
masivů v majetku statutárního města.
 Zajišťuje všestranné plnění úkolů při vytváření ekolo-
gické politiky města dle aktuálních zadání volených orgánů 
statutárního města.
 Pro záměry a projekty realizované v rámci svěřené 
působnosti vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům, 
nemovitostem a věcem movitým.
 Pečuje o veřejný prostor.

Vybrané aktivity odboru v roce 2020:
 Rozmístěno bylo 240 velkokapacitních kontejnerů 
na sběr objemného odpadu a 96 kusů kontejnerů na 
sběr odpadu z údržby zeleně.
 Mobilní sběrna nebezpečného odpadu zastavila na 
168 zastávkách. Bylo vybráno téměř 11 tun nebezpeč-
ného odpadu.
 Mobilní sběrna elektroodpadu vybrala 344 kusů 
vysloužilých elektrospotřebičů, z toho téměř 100 kusů 
televizí.
 Opraveno bylo 31 kontejnerových stání.
 Obnovena byla čtyři dětská hřiště.
 V rámci soutěže Liberec bez obalů bylo rozdáno 741 
speciálních nákupních síťovek a pytlíků na potraviny.
 V aplikaci Hlášení závad bylo vyřešeno 740 podnětů 
s tematikou odpadového hospodářství a 320 podnětů 
týkajících se veřejné zeleně.
 Byl spuštěn web liberec.nevyhazujto.cz, kde mohou 
lidé darovat nepotřebné funkční věci dalším lidem.

Veřejný prostor

2018 2019 2020

Počet dětských hřišť 57 62 70

Počet pískovišť 88 91 98

Plocha pískovišť 1 400 m2 1 446 m2 1 440 m2

Počet laviček 1 400 1 418 1 444

Počet odpadkových košů 1 050 1 150 1 210

Ukliď me Česko – Liberec

2018 2019 2020

Počet účastníků 900 1 500 200

Uklizeno tun 20 26 3,5

Covid-19



49Statutární město^Liberec

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Produkce tříděných odpadů v Liberci v tunách za rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Papír 3 666 3 094 2 836 3 530 3 394 4 396 3 773 3 094

Plast 358 336 352 502 559 644 748 868

Sklo směsné 682 755 803 891 939 986 1 054 1 197

Kov 2 000 1 723 1 110 725 854 4 972 4 493 4 866

Nápojové kartony 52 51 52 61 69 62 71 73

Komunální odpad* 18 405 18 642 18 139 18 883 19 638 19 611 20 379 19 630

Energ. využitelnost 18 404 18 641 18 139 18 882 19 638 19 610 20 380 19 630

18 750 tun

19 500 tun

20 250 tun

21 000 tun

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Energetické využívání směsného komunálního odpadu Energetické využívání odpadu

Graf sleduje meziroční vývoj objemu odpadů vy-
užitých v městské spalovně na výrobu tepla a elek- 
třiny. Hodnoty jsou uvedeny včetně sběrných 
dvorů a dalších zdrojů. Tabulka uvádí v položce Ko-
munální odpad pouze produkci odpadů z nádob.

Více než 80 % z celkové produkce směsného ko-
munálního odpadu se energeticky využije.

 * Produkce odpadů pouze z nádob.

Odpady

Počet nádob na směsný odpad 15 392

Objem nádob v litrech  4 548 020 

Počet nádob na separovaný odpad 2 315
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Odbor dopravy

Vedoucí odboru dopravy
Pavel Rychetský

E-mail: rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz
Frýdlantská 183/4

Vybrané statistické údaje odboru dopravy

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet ukončených přestupků 4 744 5 257 5 592 6 387 7 186 7 097 7 473

Odbavení klienti registru vozidel 35 341 35 326 34 544 37 139 44 656 41 142 33 976

Celkový počet zaměstnanců 35 37 43 45 45 45 44

Správní poplatky za úkony (tis. Kč) 22 371 24 829 26 757 27 462 30 274 28 260 18 151

Odbor dopravy provádí úkony spojené s  reg-
istrací nebo povolením činností vyplývajících 
zejména z  ustanovení zákona 13/1997 Sb., 
o  pozemních komunikacích, zákona 361/2000 
Sb.,   o  provozu na  pozemních komunikacích, 
a  zákona 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Ve své čin-
nosti úzce  spolupracuje s  vlastníky komunikací 
nebo jejich správci a Policií ČR.

Dělí se na oddělení:
Oddělení silniční a dopravní
Oddělení registru řidičů
Oddělení registru vozidel



51Statutární město^Liberec

Odbor dopravy

Registrovaná vozidla a licence taxi

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Registrovaných provozovaných vozidel 89 078 94 414 98 332 102 135 106 097 109 472 112 050

Registrovaných motocyklů z celkového počtu 9 924 10 435 10 899 11 327 11 790 12 265 12 745

Vyřazených vozidel 4 945 5 271 2 787 3 456 3 913 4 417 4 790

Celkový počet licencí taxi 78 103 135 186 279 363 308

Řidiči a autoškoly 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Registrované autoškoly 31 32 32 33 33 32 31

Žadatelé o řidičské oprávnění (ŘO) 1 736 1 502 1 410 1 457 1 565 1 584 1 561

Neúspěšní žadatelé – pravidla 558 332 250 285 284 323 384

Neúspěšní žadatelé – praktické jízdy 830 700 710 720 775 828

Neúspěšní žadatelé – ovládání a údržba vozidla 60 44 36 36 29 30 42

Počet řidičů v působnosti ORP Liberec 87 410 86 466 86 143 85 388 85 792 89 812 90 057

13 000

10 000

100 000

1 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Registrovaná provozovaná vozidla Registrace motocyklů
Vyřazená vozidla

4 790
4 417

3 913
3 456

2 787

5 2714 945

12 745
12 265

11 790
11 327

10 899
10 435

9 924

112 050109 472106 097102 13598 33294 41489 078

Autoškola by se neměla podceňovat

Žadatelů o řidičský průkaz se v Liberci na odboru do-
pravy za rok sejde cca 1 600. Zkoušku skládají ze tří 
částí  – pravidel silničního provozu, praktických jízd 
a údržby vozidla. 

Statistiky ukazují, že menší část žadatelů je úspěšná 
ve všech částech zkoušky napoprvé. 

Vysoké počty neúspěšných žadatelů v tabulce zahr-
nují též opakovaná přezkoušení. Jízdy bývají opako-
vány nejčastěji.
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Odbor školství a sociálních věcí

Vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Pavel Kalous

E-mail: kalous.pavel@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 1

 Zabezpečuje agendu odboru školství a sociálních věcí.
 Zajišťuje veškerou administraci Fondu vzdělávání.
 Připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu

vzdělávání.
 

Metodicky vede organizace města:
Mateřské školy 
Základní školy 
Botanická zahrada Liberec 
Divadlo F. X. Šaldy 
Naivní divadlo Liberec 
Zoologická zahrada Liberec 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Komunitní práce Liberec

 
Dělí se na oddělení:

Oddělení humanitní
Oddělení školství

Oddělení humanitní zajišťuje poskytování bytů a pří-
střeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kom-
pletní administrativní správu městského bytového 
fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických 
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním 
městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordi-
nuje komunitní plánování a podporuje sociální služby 
v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti 
protidrogové prevence a prevence sociálně patolo-
gických jevů. Na území svého správního obvodu plní 
úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské 
komunity, realizuje opatření a projekty proti sociální-
mu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež 
z ohrožených skupin.
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Oddělení školství zabezpečuje předškolní a školní vzdělávání na území města Liberec prostřednictvím sítě mateřských 
a základních škol. Talent žáků je rozvíjen ve dvou základních uměleckých školách, zájmové aktivity nabízí dům dětí a mlá-
deže. Dále je zajišťována administrace dotačního fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, vedení kroniky města Liberec, 
společenské obřady, slavnostní vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a oceňování dárců krve, 
činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, včetně gratulací jubilantům.

Oddělení školství

Školství zasažené koronavirovou pandemií 

Školní rok 2019/2020 začal a  probíhal do začátku března 
zcela běžným způsobem. Ve školách byli přivítáni noví žáci, 
naplánovaly se školní i  mimoškolní aktivity a  vše probíhalo 
jako každý jiný rok. Dne 10.  března  2020 však Ministerstvo 
zdravotnictví rozhodlo po jednání Bezpečností rady státu 
o  zákazu osobní přítomnosti žáků a  studentů na vzdělávání 
a  studiu na českých základních, středních, vyšších odbor-
ných i vysokých školách a školských zařízeních s platností od 
11. března 2020 až do odvolání, vše za účelem zabránit šíření 
nemoci covid-19. 

Následně začal zákaz platit i  pro základní umělecké školy 
a  mateřské školy. Částečné uvolnění a  povolení osobní pří-
tomnosti žáků ve školách bylo umožněno žákům základních 
a  mateřských škol ke sklonku školního roku. Další uzavře-
ní škol nastalo opět s  podzimní vlnou pandemie od 14.  říj-
na 2020. 

Toto nečekané uzavření škol zasáhlo především vzdělávání 
žáků, výuka se na několik měsíců přesunula do online plat-
formy. Statutární město Liberec zajistilo k výkonu péče o děti 

rodičů vybraných profesí Základní školu Ještědská a v pod-
zimní vlně ZŠ a MŠ Barvířská.

Koronavirová krize neměla vliv pouze na vzdělávání dětí 
a žáků ve školách, ale i na průběh zápisů do prvních tříd, které 
se musely poprvé uskutečnit zcela bez přítomnosti dětí. Byly 
pozastaveny obřady vítání občánků, slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení, ocenění dárců krve a  další obřady, 
které oddělení školství pro občany statutárního města Libe-
rec zajišťuje. 

Ve spolupráci s  oddělením krizového řízení byla zajištěna 
distribuce testů, respirátorů a roušek, a to nejen mateřským 
a základním školám zřizovaným statutárním městem Liberec, 
ale také organizacím jiných zřizovatelů. 

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství (distanční 
výuka, testování ve školách, opatření k provozu škol a škol-
ských zařízení), která řeší nejenom ředitelé škol, jsou dohle-
datelná na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy: koronavirus.edu.cz

Respirátory pořízené městem

ZŠ (říjen 2020) 55 600

MŠ (listopad 2020) 4 790

Respirátory dodané MŠMT

Říjen 2020 48 570

Dezinfekce pro ZŠ a MŠ

Září 2020 1 025 l

Listopad 2020 790 l
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Počty dětí v mateřských školách

Školní rok Běžné třídy Speciální třídy Celkem Kapacita Naplněnost 

2014/15 2 834 171 3 005 3 018 99,57 %

2015/16 2 834 172 3 009 3 022 99,57 %

2016/17 2 815 157 2 972  3 022 98,35 %

2017/18 2 758 140 2 898 3 030 95,64 %

2018/19 2 755 116 2 871 3 030 94,75 %

2019/20 2 710 123 2 833 3 060 92,58 %

2020/21 2 632 113 2 745 3 080 89,12 %

Mateřské školy zřizované SML

Statutární město Liberec zřizuje celkem 29 mateřských škol 
a  dva  subjekty sdružující základní a  mateřskou školu. Další 
dvě mateřské školy zřizuje městský obvod Vratislavice nad 
Nisou. Tyto vzdělávací instituce pokrývají především potře-
bu obyvatel města, ale i mnoha přilehlých obcí v rámci ORP 
a okresu Liberec. Jedná se o Šimonovice, Jeřmanice, Dlou-
hý Most, Stráž nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Chrastavu aj., 
z nichž některé zřizují vlastní mateřské školy. 

Kromě mateřských škol zřizovaných SML nebo obvodem 
Vratislavice nad Nisou jsou v  Liberci mateřské školy jiných 
zřizovatelů, které jsou zapsané ve školském rejstříku a  také 
garantují předškolní vzdělávání v souladu se školskou legis-

lativou a rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 
vzdělávání. 

Od 1. září 2015 umožnil školský zákon přijímat do mateřských 
škol také děti mladší 3 let. S  ohledem na tuto novelu škol-
ského zákona jsou v  rámci IPRÚ připravovány projekty na 
navyšování kapacit na vybraných mateřských školách s tím, 
aby zde byly vytvářeny materiální podmínky také pro děti ve 
věku 2 až 3 roky. 

Město průběžně navyšuje kapacity svých mateřských škol. 
Od roku 2014 do roku 2020 byly zvýšeny celkem o 62 míst.
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Počty nadaných žáků

V  tabulce je uváděn počet žáků nadaných, které 
základní školy vykazují ve statistických výkazech 
vždy k 30. září a 31. březnu příslušného školního 
roku. Školy vytváří nadaným žákům podmínky pro 
rozvoj jejich nadání v  souladu s  § 27, odst. 1, 4, 
5 a 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků na-
daných.

Mimořádně nadaní žáci jsou žáci, jejichž nadání 
bylo potvrzeno na základě vyšetření školským 
poradenským zařízením.

Školský zákon zaručuje všem dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami a  dětem nadaným takovou pod-
poru, aby se mohly úspěšně vzdělávat a rozvíjet ve škole 
v místě svého bydliště a mezi svými vrstevníky.

S ohledem na závažnost speciálních vzdělávacích potřeb 
mohou být děti vzdělávány v  běžných školách nebo na 
základě doporučení školského poradenského zařízení 
a  souhlasu zákonného zástupce ve školách či třídách 
zřizovaných dle § 16 ŠZ (speciální školy, speciální třídy).

Zákon garantuje právo dětí na tzv. kon- 
krétní podpůrná opatření (PO), která jim pomohou překonat 
jejich znevýhodnění. Tato opatření se člení do 5 stupňů, 
a to podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

1. stupeň PO
poskytuje škola v rámci individuálního přístupu k žákovi. 

2. až 5. stupeň PO
stanovuje vždy pouze školské poradenské zařízení.

Počty nadaných žáků 

nadaní mimořádně nadaní

školní rok k 30. 9.  k 31. 3.  k 31. 3.  k 31. 3. 

2017/18 12 14 5 7

2018/19 7 14 3 3

2019/20 9 13 3 6

2020/21 14 22 3 5

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách

Počet žáků z odliš-
ného kult. prostředí 
nebo s odlišnými živ. 

podmínkami

Školní rok K 31. 3.  K 31. 3. 

2017/18 1 557 253

2018/19 1 492 197

2019/20 1 585 183

2020/21 1 507 203

Počty žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
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Základní školy 

Statutární město Liberec zřizuje celkem  
22 základních škol (z  toho dvě  základní a  mateřské ško-
ly, jednu základní školu a  základní uměleckou školu, 
jednu základní uměleckou školu, jednu základní školu 
s  rozšířenou výukou jazyků, jednu základní školu zřizova-
nou podle § 16 školského zákona) a  středisko volného 
času Dům dětí a  mládeže Větrník. Dále jednu základní 
školu zřizuje městský obvod Vratislavice nad Nisou. Stej- 
ně tak jako mateřské školy pokrývají i tyto vzdělávací instituce 
především potřebu města a slouží přilehlým obcím v okrese.

V  Liberci jsou základní školy také jiných zřizovatelů: Doctri-
na – střední škola, ZŠ a MŠ, s. r. o., Křesťanská základní škola 
a mateřská škola J. A. Komenského, ZŠ a MŠ logopedická, ZŠ 
a MŠ pro tělesně postižené, ZŠ a MŠ při nemocnici, Základní 
škola Alvalída.

V souladu s § 178 školského zákona je obec povinna zajistit 
podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem 
trvalého pobytu na svém území. Z  uvedeného paragrafu 
zároveň vyplývá povinnost obce stanovit školské obvody 
obecně závaznou vyhláškou, je-li v obci více než jedna základ-
ní škola. V  roce 2017 uzavřelo SML veřejnoprávní smlou- 
vy o  vytvoření společného školského obvodu i  pro děti 
z jiných obcí, a to z Kryštofova Údolí (ZŠ Ještědská) a Šimo-
novic (ZŠ Česká).

SML průběžně navyšuje kapacity svých základních škol. Od 
roku 2013 do roku 2020 byly zvýšeny celkem o 1 200 míst.
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Počty dětí v základních školách zřizovaných městem

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň Kapacita Naplněnost

2014/15  4 795 3 078 7 873 8 894 88,52 %

2015/16 5 088 3 066 8 154 9 441 86,37 %

2016/17 5 284 3 187 8 471 9 596 88,28 %

2017/18 5 423 3 243 8 666 9 726 89,10 %

2018/19 5 353 3 468 8 821 9 921 88,91 %

2019/20 5 233 3 784 9 017 9 946 88,14 %

2020/21 5 050 3 987 9 037 10 066 89,78 %

Oddělení školství

0

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

10 500

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Kapacita škol Počet dětí v ZŠ

9 0379 0178 8218 6668 4718 1547 873

10 0669 9469 9219 7269 5969 441
8 894

10 0669 9469 9219 7269 5969 441
8 894



58 Statutární město^Liberec

Oddělení humanitní zajišťuje poskytování bytů a přístřeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kompletní administra-
tivní správu městského bytového fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací zři-
zovaných statutárním městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordinuje komunitní plánování a podporuje sociální 
služby v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 
Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity, realizuje opatření 
a projekty proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež z ohrožených skupin.

Oddělení humanitní

Počty přidělených bytů

2019 2020

Celkem 151 98

Domy s pečovatelskou službou 75 43

Bezbariérové/upravitelné byty 10 10

Byty pro příjmově vymezené osoby 17 3

Startovací byty 27 22

Sociální byty standardního typu 10 2

Poskytnutí přístřeší 4 4

V rámci programu Housing First 8 2

Byty s pečovatelskou službou

Průměrný věk žadatelů o přidělení bytu v domě 
s  pečovatelskou službou byl 80 let. U  žadatelů 
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
proběhlo 51 místních šetření.

Sociální služby

Celkem bylo rozděleno 10 089 693 Kč pro 
36 organizací na 60 služeb v  rámci financo- 
vání sociálních služeb působících na území 
Liberce.

Vliv pandemie na poskytovanou pomoc

V  souvislosti s  programem Vlády ČR Covid  – nájemné byla 
12 nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví SML radou 
města schválena sleva 30 % z ceny nájmu za duben až čer-
ven 2020 – sleva činila celkem 59 055 Kč.

Z  důvodu pandemie bylo také upuštěno od každoročního 
zvyšování nájemného o přírůstek průměrného ročního inde-
xu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu = infla-
ci, která za rok 2019 činila dle Českého statistického úřadu 
2,8 %. Ztráta z  nezvýšení nájemného o  inflaci za rok 2020 
(1. 7. 2020 – 31. 12. 2020) činila 352 800 Kč.

 

Ve spolupráci s  oddělením krizového řízení se oddělení hu-
manitní zapojilo do distribuce ochranných pomůcek a  pro-
středků pro poskytovatele sociálních služeb v době nouzo-
vého stavu.

Opatření v souvislosti s pandemií covidu-19 zasáhla do úplně 
všech sfér života. Z těchto důvodů jsou nižší počty řešených 
případů, přidělených bytů, byl pozastaven Fond zdraví a pre-
vence. 
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Odbor právní a veřejných zakázek

Vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Jan Audy

E-mail: audy.jan@magistrat.liberec.cz
náměstí Dr. E. Beneše 1

 
Odbor právní a veřejných zakázek zajišťuje komplexní 
právní službu, provádí právní úkony související s čin-
ností statutárního města Liberec a koordinuje postup 
jednotlivých odborů při zadávání veřejných zakázek.

Právní služby odboru
 Kontrola materiálů do rady města a zastupitelstva 
města v celkovém rozsahu.
 Řeší úkoly právní povahy; posuzuje smlouvy 
z právních hledisek; poskytuje právní pomoc zaměst-
nancům SML.
 Jedná v zastoupení SML v právních věcech před 
soudy všech stupňů, se státními orgány a rozhodci, 
připravuje příslušná podání pro řízení před nimi.
 Připravuje a projednává návrhy obecně závazných 
vyhlášek a nařízení SML.
 Je zpracovatelem směrnice rady města Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec.
 Administruje postupy při zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“).

Dělí se na oddělení:
Oddělení právní
Oddělení veřejných zakázek

Administrované veřejné zakázky

2016 2017 2018 2019 2020

Počet zakázek celkem 113 109 140 106 84

Administrace odborem právním 107 99 126 93 81

Administrace externími subjekty 6 7 5 1 –

Administrace odborem SM – 3 9 12 –

Počet zkontrolovaných smluv – 902 818 768 730
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Odbor správy veřejného majetku

Vedoucí odboru správy veřejného majetku
Lukáš Hýbner

E-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz
Liebiegova vila, Jablonecká 41/27

 Zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění 
integrovaného dopravního systému na území statutár-
ního města Liberec i mimo něj. 
 Zajišťuje agendu koncepce městské hromadné 
dopravy v Liberci a vykonává administrativní supervizi 
nad činností dopravního podniku.
 Komplexně vykonává činnosti správce komunikací 
v majetku města mimo prohlídky komunikací a souvi-
sející zadávání oprav v rámci běžné údržby. 
 Komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako 
investora investičních akcí na komunikacích, mostech, 
a veřejném osvětlení, včetně souvisejících objektů 
a nemovitostí svěřených do působnosti odboru.
 Vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje 
servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných 
signalizačních zařízení, vánoční výzdoby a podobně. 
 Zajišťuje správu, údržbu a provoz pohřebišť 
v majetku města, včetně souvisejících služeb, zajišťuje 
agendu a provoz pohřebnictví spojené s krematoriem 
a provoz pohřební služby města.
 Zajišťuje správu, údržbu a provoz veseckého areá-
lu včetně oprav a údržby budovy.

Dělí se na oddělení:
Oddělení technické správy 
Oddělení komunálních služeb
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Odbor správy veřejného majetku

Letní čištění a zimní údržba

2019 2020

Čištění chodníků 169,4 km 150 km

Čištění komunikací 407,3 km 407 km

Cena letního čištění 25,9 mil. Kč 30 mil. Kč

Cena zimní údržby 25 mil. Kč 43,5 mil. Kč

Pohřební služba města Liberec

2019 2020

Počet obřadů velká obřadní síň 399 366

Počet obřadů malá obřadní síň 201 211

Počet rozptylů s obřadem 214 212

Počet rozptylů bez obřadu 35 45

Opravy a údržba silnic a chodníků

2019 2020

Opravy 450 271

Nové dopravní značky 448 308

Nové přechody 10 12

Hlášení v aplikaci Marushka 2 800 6 684

Vyřešené závady  – Marushka 4 154

Veřejné osvětlení

2019 2020

Počet opravených lamp 800 930

Servis VO a SSZ 22,3 mil. Kč 22,6 mil. Kč

Opravy a obnovy VO a SSZ 8 mil. Kč 11,5 mil. Kč

Opravy komunikací ve spolupráci  
s vlastníky inženýrských sítí

2019 2020

Opravených komunikací 11 11

Celková délka 3 050 m 3 515 m

Cena sdružených investic 58 mil. Kč 50,2 mil. Kč

Vybrané aktivity odboru:
 
 Byla dokončena revitalizace zeleně na hřbitově v Machníně.
 V rámci opravy tramvajové tratě Hanychov bylo poskytnuto ze 
schváleného rozpočtu 5 000 000 Kč.
 Na údržbu zastávek bylo poskytnuto 240 000 Kč.
 Byl poskytnut mimořádný příspěvek na úhradu dopadů covidu-19 
ve výši 10 milionů korun v rámci kompenzace.
 Dopravnímu podniku byla poskytnuta dotace na ochranné a dez-
infekční prostředky pro zaměstnance a na ochranu cestující veřejnos-
ti ve výši 777 047 Kč.
 Byl poskytnut příspěvek na úhradu Nákladů za projektovou doku-
mentaci „Projekční příprava novostavby tramvajové trati Liberec dolní 
centrum – sídliště Rochlice II“ ve výši 5 425 035 Kč.
 Nově bylo osazeno 534 nových či repasovaných svítidel, z toho 
153 LED svítidel a 381 svítidel se sodíkovými výbojkami.
 285 nových stožárů VO, z toho 32 ks v součinnosti s akcemi ČEZ 
Distribuce, 12 z důvodu dopravní nehody a 30 z důvodu nebezpečné-
ho stupně koroze.
 Bylo řešeno 3 887 poruchových hlášenek a pracovních příkazů 
k opravám veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení.
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Odbor správy veřejného majetku

Technické služby

Od 1. července 2020 došlo k transformaci společnosti Tech-
nické služby města Liberce, akciové společnosti, na pří-
spěvkovou organizaci se stejným názvem. S tímto krokem je 
spojen převod zodpovědnosti za komunikace ve vlastnictví 
města z odboru správy veřejného majetku na Technické 
služby města Liberce, p.o. 

Úkolem příspěvkové organizace je nyní přímá starost o pořá-
dek ve městě a běžnou údržbu komunikací, což by mělo  

vést k efektivnějšímu plánování a organizaci činností uvnitř 
Technických služeb města Liberce, p.o. Dále by mělo dojít ke 
zkrácení a zjednodušení procesu realizace podnětů od ob-
čanů ve věci oprav komunikací

Od července 2020 přešla pod technické služby také správa 
zeleně. TSML tak zajišťují sekání trávy a péči a výsadbu 
zeleně.

Autovraky a taxislužby

Od 30. dubna 2020  je v účinnosti  § 19 odst. 2, písmena 
h) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Znamená 
to, že na „dálnicích, silnicích a místních komunikacích je 
zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 
6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích provozováno na po-
zemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro 
provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické 
nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo 
technickou silniční kontrolou“.  

Provozovateli vozidla je zaslána výzva, v níž je informován, 
kde se vozidlo nachází a o jaké vozidlo se jedná apod. Provo-
zovatel má dva měsíce na jeho odstranění. 

Během roku 2020 bylo zasláno 135 výzev na odstranění 
vozidla a bylo odstraněno 15 vraků.

Za stanoviště taxi bylo vybráno 285 000 Kč.
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Odbor strategického rozvoje a dotací

Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Michaela Maturová

E-mail: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
náměstí Dr. E. Beneše 1

Koordinuje strategií města a koncepčních dokumentů, 
Integrovaného plánu rozvoje města, Integrovaného 
plánu rozvoje území, Integrované územní investice. 
Komplexně připravuje a realizuje individuální dotační 
projekty, přeshraniční spolupráce, připravuje jednotlivé 
projekty či programy. Zajištuje koordinaci Fondu rozvoje, 
monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve 
prospěch SML, poskytuje poradenství v oblasti evrop-
ských fondů organizacím SML.

Nejdůležitější agendy odboru
 Zajišťuje Strategii rozvoje města 2021+, Plán 
udržitelné městské mobility – SUMP, Integrovaný plán 
rozvoje území – IPRÚ, Integrované územní investice – 
ITI a další koncepční dokumenty.
 Zajišťuje odborný systémový servis pro zpraco-
vatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje 
CR, Koncepce dopravy a další).
 Odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projek-
tů se schválenou dlouhodobou strategií, aktivně se 
účastní tvorby nadřazených strategických dokumentů 
a dokumentů nových plánovacích období.
 Koordinuje projekt Liberec – zdravé město a Místní 
agendu 21.
 Zajišťuje podporu a koordinuje aktivity města pro 
aktivní zapojování veřejnosti do rozhodování.
 Zajišťuje přípravu, případně realizaci vybraných 
rozvojových projektů.
 Zajišťuje komplexní agendu dotačního Fondu roz-
vojové spolupráce, případně dalších dotačních fondů.

Dělí se na oddělení:
Oddělení rozvojové koncepce
Oddělení přípravy a řízení projektů
Oddělení administrace projektů 

Projekty v letech 2015–2020

Počet podaných projektů 58

Počet realizovaných projektů 49

Výše získaných dotací 367 146 466 Kč
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Odbor správní a živnostenský

Vedoucí odboru správního a živnostenského
Jitka Štíchová

E-mail: stichova.jitka@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 183/22

 Zajišťuje agendu občanských a cestovních dokladů, 
evidence obyvatel a matriky.
 Vystavuje rodné, úmrtní a oddací listy a doklady o re-

gistrovaném partnerství.
 Zajišťuje agendu Živnostenského úřadu.
 Vydává rybářské lístky.
 Ověřuje výpisy (Czech Point) a kopie.
 Zajišťuje agendu přestupků.
 Shromažďuje a eviduje ztráty a nálezy. 

Dělí se na oddělení:
Oddělení matriky
Oddělení správních činností
Živnostenský úřad
Oddělení přestupků

Statistické údaje za rok 2020

Žádosti o občanské průkazy 13 317

Žádosti o cestovní pas 4 729

Přihlášení k trvalému pobytu 3 227

Ohlášení z trvalého pobytu 2 126

Ověřené výpisy z Czech Point 3 026

Ověřování dokumentů 5 328

Počet přijatých nálezů 279

Vydané rybářské lístky 388

Podnikatelských subjektů 34 520

Platné živ. oprávnění 64 728

Statistické údaje 2015–2019

Žádosti o občanské průkazy 102 378

Žádosti o cestovní pas 54 992

Počet přijatých nálezů 19 926
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Oddělení přestupků

Během let 2015 až 2020 stoupl počet 
řešených přestupků v  Liberci o  54 %. 
Když byla překročena hranice dvou tisíc 
případů, v  roce 2017, byla provedena 
podrobnější analýza (pilotní studie) se 
zaměřením na páchání přestupků v sou-
vislosti s návykovými látkami. Tyto pře-
stupky se na celkovém počtu podílejí 
zhruba dvaceti procenty.

Jednalo se o přestupky spočívající v po-
rušování drogové legislativy a  souvise-
jících právních předpisů, které regulují 
distribuci návykových látek na úrovni 
přestupků, a ty, které regulují užívání ná-
vykových látek na veřejnosti. 

Další zařazené přestupky do zkoumání 
byly ty, při nichž dochází k  porušování 
zákona v  souvislosti s  užíváním návy-
kových látek, zejména pod jejich vlivem, 
v souvislosti s potřebou obstarání si ná-
vykové látky či finančních prostředků na 
návykové látky.

Z  celkového počtu oznámených pře-
stupků za rok 2017, tedy z  2 060 pře-
stupků, pak bylo zjištěno 426 spácha-
ných v  souvislosti s  návykovou látkou, 
tedy 21,18 % ze všech přestupků fyzic-
kých osob starších 15 let včetně, vede-
ných na oddělení přestupků magistrátu. 
Přestupků v  souvislosti s  návykovými 

látkami se jednoznačně více dopouštěli 
muži – 88,26 %, ženy pak byly pachatel-
kami přestupků v  11,74 %. Z  hlediska 
věku pachatele, resp. z  hlediska pře-
stupků spáchaných mladistvými versus 
dospělými spáchalo přestupek 9  mla-
distvých pachatelů. Cizinci ve výběro-
vém souboru spáchali 61 přestupků 
(14,32 %). 

Ve výběrovém souboru byly zjištěny 
přestupky v  souvislosti s  následujícími 
návykovými látkami: alkohol, THC, me-
tamfetamin, extáze, LSD a  tabák. Alko-
hol však byl zastoupen nejčastěji. 

Řešené přestupky v souvislosti s návykovými látkami

P. Schovancová, H. Fidesová: Páchání přestupků v souvislosti s návykovými 
látkami řešených v působnosti statutárního města Liberec za rok 2017.

Spáchané přestupky v období 2015–2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet přestupků 1 778 1 851 2 060 2 587 2 391 2 752
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Živnostenský úřad

Rok Nové živnosti
fyzické osoby

Nové živnosti
právnické osoby

Zrušené 
ŽO

Počet 
přestupků Výše pokut

2020 1 347 208 874 263 352 300 Kč

2019 918 39 1 370 354 355 600 Kč 

2018 1 076 46 1 072 401 350 000 Kč

2017 1 204 198 1 714 199 140 500 Kč

2016 1 673 247 615 272 152 500 Kč

2015 1 554 302 94 293 159 000 Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zrušené živnosti FO+PO
Nové živnosti FO+PO

1 555

957

1 122

1 402

1 9201 856

874

1 370

1 072

1 714

615

94

874

1 370

1 072

1 714

615

94
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Městskéorganizace  
a společnosti
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Městské organizace a společnosti

Statutární město Liberec zřizuje a spravuje devět příspěvkových organizací, městskou policii, mateřské a základní školy. 
Dále vlastní pět obchodních společností a v dalších sedmi má minoritní podíl. V následující kapitole uvádíme výběr přede-
vším z příspěvkových organizací. 

Městské organizace

 Botanická zahrada Liberec
 Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
 Divadlo F. X. Šaldy
 Komunitní práce Liberec, o. p. s.
 Komunitní středisko Kontakt Liberec
 Městské lesy Liberec
 Naivní divadlo Liberec
 Zoologická zahrada Liberec
 31 mateřských škol
 20 základních škol
 Speciální základní škola Orlí
 Dům dětí a mládeže Větrník
 Městská policie Liberec

Sportovní objekty a areály ve vlastnictví města

 Městský stadion (Sport Park Liberec)
 Sportovní areál Ještěd
 Rekreační a sportovní areál Vesec (RASAV)
 Fotbalový stadion U Nisy
 Plavecký bazén Liberec
 Skatepark
 Fotbalový stadion ve Vesci

Společnosti s majoritní účastí města

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
 Liberecká IS, a. s.
 Sportovní areál Ještěd, a. s.
 Sportovní areál Liberec, s. r. o.
 Technické služby města Liberce, a. s.

 
Společnosti s minoritní účastí města

 ČSAD Liberec, a. s.
 Krajská nemocnice Liberec, a. s.
 Severočeská vodárenská společnost, a. s.
 Teplárna Liberec, a. s.
 FCC Liberec, s. r. o. (dříve .A.S.A.)
 Autocentrum Nord, a. s.
 FinReal Liberec, a. s. 
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Městská policie Liberec

Ředitel
Ladislav Krajčík

E-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz 
1. máje 108/48 (Uran), Liberec 3 
www.liberec.cz/mestska-policie

Hlavní úkoly městské policie jsou definované zákonem 
o obecní policii. V rámci zákonem svěřených úkolů jsou kon-
krétními činnostmi MP Liberec například: 

Městská policie Liberec začala svoji činnost v roce 1992 přijetím obecně závazné vyhlášky města Liberce č. 4/1992 o zří-
zení Městské policie Liberec. Chod městské policie v roce 2020 byl ovlivněn pandemií covidu-19, výkon služby byl sou-
středěn na zajištění dodržování krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru na území České republiky. Omezení se dotkla i personálního rozvoje, preventivních aktivit a dalších.

 Nepřetržitá hlídková služba na území města Liberce.
 Nepřetržitá hlídková činnost provozovaná na základě 

veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant.
 Nepřetržitý provoz tísňové linky 156.
 Provoz a obsluha městského kamerového systému. 
 Odhalování přestupků, jejichž projednávání je 

v působnosti obce.
 Měření rychlostním radarem na vytipovaných 

dopravních úsecích.
 Zajištění provozu parkovacího systému a prodej 

parkovacích karet.
 Zajištění provozu dětského dopravního hřiště.
 Správa městského kamerového systému.

Strážníci v hlídkové službě
 
Základem městské policie jsou strážníci působící v Liberci  
v těchto hlídkových službách:

 Pěší hlídky
 Dopravní hlídky
 Motorizované hlídky
 Cyklohlídky
 Skihlídky
 Okrskáři
 Specialisté
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Městská policie Liberec

Statistická data Městské policie Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Podezření ze spáchání tr. činu ozn. PČR 337 211 163 143 134 148 101

Rozhodnutí o odstranění vozidla 27 42 42 32 42 80 24

Osoby převezené na záchytnou stanici 34 15 17 9 5 2 3

Zjištěné osoby řídící pod vlivem alkoholu 17 6 14 4 8 9 6

Předvedené hledané a pohřešované osoby 335 498 411 321 300 204 69

Nalezená odcizená vozidla 4 5 5 5 5 1 3

Odchycená zvířata 144 105 49 53 42 45 29

Použití botiček 313 340 227 287 140 233 25

Celkem počet přestupků 15 181 16 006 18 211 16 975 14 610 16 106 16 074

Celkem udělené pokuty v Kč 2 046 200 2 155 400 2 091 000 2 131 600 2 551 400 2 254 050 2 313 000

Náklady na činnost městské policie v Kč 46 463 199 48 910 000 54 789 854 58 014 610 60 979 393 71 398 000 76 073 724

Počet strážníků 78 79 82 80 74 79 80

75

80

85

90

4 750

9 500

14 250

19 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Celkem počet přestupků Počet strážníků

16 07416 106

14 610

16 975
18 211

16 006
15 181

20 mil.

40 mil.

60 mil.

80 mil.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

76,07 mil. Kč
71,40 mil. Kč

60,98 mil. Kč58,01 mil. Kč
54,79 mil. Kč

48,91 mil. Kč46,46 mil. Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Náklady na činnost městské policie v Kč
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Hodnost Zkratka Služební zařazení Značení

         aspirant asp. čekatel - bez osvědčení

1 podstrážmistr podstrž. strážník do 1 roku 
od osvědčení

2 strážmistr strž. strážník od 1 roku do 3 let

3 vrchní strážmistr vrch. strž. strážník od 3 let do 5 let

4 podpraporčík podprap. strážník od 5 let do 10 let

5 praporčík prap. strážník nad 10 let

6 vrchní praporčík vrch. prap. jmenovaný

7 mladší inspektor ml. insp. jmenovaný

8 inspektor insp. jmenovaný

9 vrchní inspektor vrch. insp. jmenovaný

10 komisař kom. jmenovaný

11 vrchní komisař vrch. kom. jmenovaný

12 policejní rada pol. rada jmenovaný

13 vrchní policejní rada vrch. pol. rada určený strážník dle § 3 odst.2

14 nejvyšší policejní rada nej. pol. rada jmenovaný kolegiem ředitelů

Hodnostní značení strážníků městských policií         
statutárních měst a hl.města Prahy

Městská policie Liberec
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Historie

1991
Vznik prvního útvaru, který je podobný obecní policii. Pod 
vedením pana Tlustého bylo v tomto roce ve službě 6 osob, 
zatím beze zbraní a  vysílaček. Služebna na Soukenném 
náměstí.

1992
Velitelem je pan Sklenář a zřízení MP je přijato 
obecně závaznou vyhláškou města Liber-
ce č. 4/1992 o zřízení Městské policie Li-
berec. Objevují se první služební zbraně – 
pistole ČZ vz. 83 ráže 9 mm.

1993 
Ředitelem se stává Jiří Vacek. Přijato 60 
strážníků, všem sloužícím strážníkům jsou 
zakoupeny služební zbraně, a  to revolvery 
Colt King Cobra, Smith & Wesson a  pistole ČZ 
85. Začínají se používat neprůstřelné vesty při zá-
sazích, spojení zajišťují radiostanice Motorola, nakupuje se 
a zasíťovává se PC technika, kupují se 4 služební vozidla. Při-
jata vůbec první koncepce MP Liberec se směnami, výkonem, 
operačním střediskem a organizační strukturou. Stav strážní-
ků je cca 85 osob. MP se stěhuje do nových prostor na tř. Dr. 
Milady Horákové.

1997
Ředitelem je jmenován Josef Žejdl. Pokračuje v  profesiona-
lizaci MP Liberec. MP Liberec dosahuje velkých úspěchů na 
střeleckých soutěžích. Zásahová jednotka je na vysoké úrovni.

2008
Stěhování do budovy „Uran“. Po výběrovém řízení se stává ře-
ditelem Ladislav Krajčík.

2010
Vznik okrskových služeben Pavlovice a Rochlice. Do vybavení 
MP jsou zařazeny defibrilátory. 

Zahájení služeb strážníků MP Liberec v lyžařském 
sportovním areálu na Ještědu formou ski hlí-

dek strážníků.

2012
V  místech opakované kriminality začí-
nají být používána monitorovací zaříze-
ní, tzv. fotopasti.

Je zahájena nepřetržitá služba ve Frý-
dlantu dvoučlennou motohlídkou.

2013
Zřízení služebny na terminálu MHD Fügnerova. 

2014
Pořízení mobilního radaru a zahájení měření rychlosti vozidel 
v Liberci.

Zřízení služebny MP v nové vstupní budově Zoo Liberec v Li-
dových sadech.

Převzetí dětského dopravního hřiště do správy MP Liberec.

Pořízeny dvě speciální kamery do služebních vozů vybavené 
systémem na vyhledávání odcizených vozidel.

2019
Zavedení jednotného hodnostního označení strážníků v Čes-
ké republice na základě přijetí Prohlášení Kolegia ředitelů 
městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy. 

V roce 2019 

došlo k zavedení 

jednotného hodnostního 

označení strážníků  

v České republice.

Městská policie Liberec
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Botanická zahrada Liberec

Ředitel
Miloslav Studnička

E-mail: info@botanyliberec.cz
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1
www.botaniliberec.cz

Botanická zahrada se stará o význačnou část kulturního dě-
dictví, spočívající v  péči o  více než 2 500 druhů a  kultivarů 
rostlin ve venkovních částech a o více než 6 000 ve skleníko-
vém areálu. Kromě těchto živých sbírek, vyžadujících denno-
denní velmi odbornou péči a zaopatření, vystavuje také neživé 
přírodniny, často unikátní: zkameněliny rostlin, ulity a  lastury, 
geologické vzorky, morfologicky zajímavé plody a  semena. 
V expozicích chová i některé živočichy, aby dojem přirozenos-
ti některých expozic byl co nejdokonalejší. Akvaristika zde má 
tradici trvající 65 let. 

Pomocí expozic a každoročních výstav (v r. 2020 výstava ke 
125. výročí Botanické zahrady) je návštěvníkům poskytován 
esteticky hodnotný zážitek, spojený s  bližšími informacemi 
a poučením. Na návštěvu se lze i předem připravit pomocí ne-
ustále aktualizovaných internetových stránek, k  dispozici je 
i obsáhlý knižní průvodce po všech expozicích. 

Sbírkotvorná činnost je provázena stálou revizí správného 
pojmenování rostlin, v latině a češtině. Každým rokem se zdo-
konaluje i rozšiřuje systém informací o expozicích a rostlinách 
na tabulkách, panelech a ve foliantech či zvukových informá-
torech. Botanická zahrada také produkuje vlastní knižní pří-
rodovědecké publikace. V  roce 2020 vyšla kniha „Botanická 
zahrada Liberec 125“ (obsahuje 180 stran s komentovanými 
fotografiemi ze sbírek rostlin). 

Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. 
V pavilonech je prezentováno 14 rozličných botanických témat. 

www.botaniliberec.cz
Internetové stránky informují o  vzácných rostlinách a  mají 
také populárněvědeckou náplň. Provoz internetových stránek 
je spojen s poradenskou službou pro veřejnost a zodpovídá-
ním dotazů (cca 200 ročně) k expozicím BZ. 
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Sdělení o přírodě

Životní styl lidí se v  krátké době počítané na pouhé desítky 
let natolik proměnil, že to vede k úvaze nad tím, jaký význam 
a úkol mohou nebo mají mít botanické zahrady. Jsou zpravidla 
historickým dědictvím po minulých generacích a v případě 
té liberecké, nejstarší v  České republice, je zvláště 
dobře vidět vlivy společnosti a  „společenské 
poptávky“ na charakter a kvalitu zahrady. 

Tak jako je tomu u  kultury i  přírodovědy 
obecně, organizace může být přizpůso-
bena požadavku, aby byla hlavně atrakcí 
a  zábavou pro co nejširší publikum. Bo-
tanická zahrada však může mít i jinou ori-
entaci, může přibližovat a zpřístupňovat 
přírodovědu. Lapidárně tyto dvě možnosti 
lze vyjádřit příkladem: Buď si v botanické za-
hradě koupíte párek v rohlíku a dětem plyšáka 
(a  jistě brzy na takovou zábavnou návštěvu zapo-
menete), anebo si odnesete nesmazatelný dojem ze se-
tkání s  nevídanými rostlinami a  expozicemi, vypovídajícími 
o světových biomech.

Ve zmíněné krátké době došlo v České republice k rozkous-
kování i  plošnému zmenšení přírody (resp. území přírodního 
charakteru) neustálým zahušťováním a rozšiřováním silnic, zři-
zováním hal a skladišť aj.; zemědělské plochy jsou odpřírodně-
ným prostředím permanentní „chemické války“ proti plevelům 
a škůdcům. Příroda se vytrácí a zmenšuje pod tlakem rapidní 
exploatace krajiny a lidé postupně přijímají představu, že pří-
rodu stačí vykázat do oficiálně vyhlášených národních parků 
a  chráněných krajinných oblastí. Mnozí pak těmito návštěv-
nicky přetíženými „chráněnými“ územími projíždějí na kolech 
a mají je za sportoviště, někteří si třebas v Krkonoších zařádí 
na motorových čtyřkolkách.

Nová generace ztrácí nebo úplně ztratila kontakt s  přírodou 
a odborníci z univerzit již před časem psali prohlášení o „pří-
rodovědecké negramotnosti“. Ve školách se přesto přemýšlí 

nad významem počítačové techniky pro život a rozšiřuje se 
příslušná výuka, zatímco přírodopis či přírodověda 

byly po snížení a omezení nároků na znalosti ra-
ději přezvány na předmět „člověk a  příroda“. 

V naznačené tristní situaci sám nevím, zda 
botanické zahrady ztrácejí smysl, anebo 
naopak lze ještě „držet vartu“ a  vytrvale 
předestírat svoje původní téma prodch-
nuté přírodovědou. 

V  roce 2020 jsme zřídili nový expozič-
ní pavilon M, již jedenáctý, předurčený ke 

zdokonalení a  rozšíření přírodovědných in-
formací ve formě trvalé instalace. Kromě toho 

se prodloužila řada vydávaných knižních publikací, 
které mají trvalou hodnotu a  doplňují sdělení Botanické 

zahrady o přírodě. Jaká je tedy pozice Botanické zahrady a jak 
je nastaven směr činnosti, je z toho zřejmé. 

Botanická zahrada

Nový 

expoziční 

pavilon je předurčený 

ke zdokonalení 

a rozšíření 

přírodovědných 

informací.

Miloslav Studnička
ředitel Botanické zahrady 
Liberec
„Botanická zahrada je 
sofistikovaný soubor pří-
rodních prvků, obsahující 
důležitá sdělení a mající 
i estetický rozměr; je zcela 
neobyčejnou součástí české 
kultury. “
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Statistická data Botanické zahrady Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Návštěvnost 49 379 49 096 47 931 55 202 58 459 61 709 40 391

Náklady v Kč 19 158 000 18 983 000 20 046 000 21 133 000 21 667 000 22 181 213 21 874 180

Výnosy v Kč 19 262 000 19 035 000 20 119 000 21 199 000 21 780 000 22 885 213 22 453 032

Příspěvek SML v Kč 10 915 000 10 700 000 14 093 000 15 415 000 15 980 000 16 800 821 17 844 199

Mzdy v Kč 7 295 000 7 527 000 7 821 000 8 325 000 8 326 000 9 143 785 9 442 000 

Průměrná mzda v Kč 22 366 24 427 25 773 27 273 25 697 28 216 32 134

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40 391

61 709
58 459

55 202
47 93149 09649 379

Návštěvnost Botanické zahrady Liberec

Botanická zahrada

Covid-19

Covid-19
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Zoologická zahrada Liberec

Ředitel
David Nejedlo

E-mail: info@zooliberec.cz
Lidové sady 425/1, Liberec 1 
www.zooliberec.cz

Zoologická zahrada Liberec už dnes není „jen“ zoo. Spadá pod 
ni také Centrum pro zvířata v nouzi Archa, Středisko ekologic-
ké výchovy Divizna a  Kulturní a  společenské centrum Lido-
vé sady včetně Dětského koutku. Nabídka služeb je opravdu 
komplexní. Archa slouží nejen jako útulek pro zatoulaná, ne-
chtěná či týraná domácí zvířata, ale je to také záchranná stani-
ce, která poskytuje pomoc volně žijícím zvířatům v nouzi. Kaž-
dý rok přijme a ošetří více než 1 000 zraněných zvířat, která by 
bez péče záchranářů nebyla schopna ve volné přírodě přežít.

Liberecká zoo je nejstarší zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Byla založena v roce 1904 a až  
do roku 1926 byla jedinou zoologickou zahradou první republiky. 

Zoologická zahrada Liberec

Zoo Liberec zastřešuje řadu činností a  témat v  rámci plnění 
poslání moderních zoologických zahrad, jež se dají shrnout do 
čtyř základních témat:

 Ochrana zvířat jejich chovem v lidské péči (tzv. ochrana 
  ex situ),
 ochrana zvířat v místech jejich přirozeného původu 
  (tzv. ochrana in situ),
 výchova, osvěta a vzdělávání veřejnosti,
 v neposlední řadě rekreace a odpočinek veřejnosti.

Další organizační složky Zoo Liberec

 Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – Archa. 
 Městské středisko ekologické výchovy. 
  při Zoo Liberec – Divizna. 
 Kulturní a společenské centrum Lidové sady. 
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Ochrana přírody

Na ploše téměř 14 ha mohou návštěvníci obdivovat až na 
160 druhů zvířat, což představuje více než 800 jedinců z růz-
ných koutů světa. Pouze v Zoo Liberec mohou návštěvníci v 
Čechách spatřit například mangabeje žlutobřiché, paviány 
pláštíkové či vzácné urialy bucharské. 

Na tzv. soví stezce jsou k vidění i čtyři největ-
ší druhy evropských sov – sovice sněžná, 
puštík bělolící, puštík bradatý a výr velký. 
Unikátní je i kolekce dravých ptáků nebo 
zástupců asijské ptačí říše v pavilonu tro-
pů. Chovný program se v zoo stále tvoří a 
mění podle aktuální situace ve světě, ve 
spolupracujících zahradách i v samotném 
Liberci. V  roce 2020 byl počet chovaných 
druhů doplněn o několik menších savců, na-
příklad o zajímavé  kočkovité šelmy margaye 
(oceloty dlouhoocasé). 

Okruh areálem po doporučené trase měří cca dva kilometry 
a je zcela bezbariérový. Na návštěvu je vhodné si vyhradit dvě 
až tři hodiny a při procházce zahradou využít i několik příle-
žitostí k  občerstvení, relaxaci a odpočinku, nákupu zmrzliny 
nebo suvenýrů.  

Zoologická zahrada je aktivně zapojena do terénní ochra- 
ny přírody. Ve svých in situ projektech se zaměřuje především 
na oblast Indonésie, Filipín a střední Afriky, kde je prostřednic- 
tvím svých terénních pracovníků aktivní již mnoho let a dosa-
huje v  této oblasti významných úspěchů. Dvě koruny z  kaž-
dé vstupenky do liberecké zoo putují na ochranu ohrožených 
zvířat v těchto destinacích a pomáhají například slonům, out-
loňům váhavým, mořským želvám, sambarům, prasatům visa-
jánským, zoborožcům nebo zpěvným ptákům. 

Zoo Liberec je také zapojena do repatriačního projektu s or-
losupem bradatým. Do volné přírody vypustila již 15 z 25 od-
chovaných mláďat, která posílila volně žijící populaci orlosupů 

v evropských horách.      

Jako jediná zoo na světě se ta liberecká 
může pochlubit i  raritním ptačím orlo-

jem, který je umístěný na průčelí nej- 
starší budovy zoo – cukrárny Čapí hníz-
do. 

Pro Záchrannou stanici Archa byl 
rok 2020 opět velice náročný. Přijala 
v něm totiž rovných 1 800 zvířecích je-

dinců, což je zatím nejvyšší číslo v celé 
její čtrnáctileté historii. Více než polovi-

nu z toho tvořili netopýři hvízdaví, kterých 
bylo rekordních 910 jedinců.

Záchranná 

stanice Archa přijala 

nejvíce zvířat za celou svoji 

historii. Pomoc našlo na  

1 800 jedinců.

Zoologická zahrada

David Nejedlo
ředitel Zoologické zahrady 
Liberec
„Posláním Zoo Liberec je 
vtáhnout lidi do světa zvířat 
takového, jaký je – jedineč-
ného, rozmanitého a ohro-
ženého. Tento svět chránit 
a zároveň při tom těšit, 
bavit a vzdělávat lidi.“
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Statistická data Zoologické zahrady Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Náv. vč. všech středisek 414 230 416 951 479 168 433 087 451 851 493 740 318 885

Počet pavilonů 5 6 6 6 6 6 6

Počet zvířat * 992 984 834 827 834 989

Náklady v Kč 90 630 209 105 987 964 107 275 129 112 271 915 122 548 416 129 515 239 122 050 728

Výnosy v Kč 90 630 209 105 987 964 107 354 083 112 347 042 122 612 924 129 555 426 122 930 983

Přísp. SML na provoz v Kč 27 200 000 32 500 000 31 476 000 39 971 000 45 857 128 49 195 860 55 054 083

Ostatní dotace v Kč 3 536 559 5 494 412 4 028 980 4 741 814 3 055 970 3 285 802 3 220 510

Investice celkem v Kč 15 773 926 4 204 386 258 435 3 872 184 7 766 952 8 916 011 8 062 862

Vybrané vstupné v Kč * * 34 895 504 31 356 149 35 388 164 35 689 930 30 524 117

Mzdy vč. FO v Kč * 30 872 155 34 107 724 34 613 305 41 748 128 43 824 847 44 935 452

Návštěvnost středisek mimo zoo

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Archa 995 1 387 978 789 1 015 369

Divizna 7 249 7 203 7 365 5 107 4 881 1 940

Lidové sady 83 850 81 629 72 456 56 297 66 083 40 910

Zoologická zahrada

* Data nejsou k dispozici.

Covid-19

Covid-19
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Divadlo F. X. Šaldy

Ředitelka
Jarmila Levko

E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
Zhořelecká 344/5, Liberec
www.saldovo-divadlo.cz

Divadlo F. X. Šaldy Liberec (dále jen DFXŠ) je příspěvková or-
ganizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Liberec. Je 
zřízeno za účelem uskutečňování hudebních, činoherních, 
hudebně-dramatických a  tanečních představení a  koncertů 
a  jiných kulturních akcí přispívajících k  rozvoji myšlenkové, 
estetické a morální úrovně občanů. Má regionální až nadregio- 
nální charakter.

DFXŠ je repertoárové třísouborové divadlo se soubory čino- 
hry, opery a  baletu. Operuje na dvou scénách  – v  historické 
budově Šaldova divadla a  v  Malém divadle. Dále hostuje se 
svými představeními v dalších místech regionu, České repub-
liky i zahraničí. Je jediným třísouborovým divadlem v Liberec-
kém kraji. 

Vedle DFXŠ existuje v  Libereckém kraji už pouze jedno di-
vadlo se stálým souborem  – Naivní divadlo Liberec, které je 
zaměřeno na loutkovou tvorbu a na tvorbu pro děti. V rámci 
Libereckého kraje pak už existují pouze tzv. stagiony, které jen 
dovážejí divadelní produkci (Jablonec nad Nisou, Nový Bor, 
Turnov, ...).

Svou uměleckou činností liberecké divadlo dalece přesahuje rámec svého regionu. Hlediště dvou scén ročně 
navštíví diváci nejen z Liberce, ale z celého Libereckého kraje. Kromě toho profesionální soubory Divadla F. X. 
Šaldy pravidelně hostují po celé České republice i v zahraničí.
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Divadlo F. X. Šaldy

Úspěchy doma i v zahraničí

Rok 2020 byl pro liberecké divadlo, stejně jako pro všechna 
ostatní, zkouškou. Z  důvodu řádění koronaviru zůstaly jeho 
brány po většinu roku pro diváky zavřené. 

Ještě před nucenou uzavírkou se podařilo uvést 
celkem osm premiér, z  toho tři operní, čtyři 
činoherní a  jednu baletní. Další představení, 
z toho několik světových premiér, čekalo na 
své první diváky až do rozvolnění vládních 
opatření v polovině roku. 

Za rok 2020 divadlo na svých domácích 
scénách (tj. v  Šaldově a  Malém divadle) 
celkem uvedlo 132 představení, z  čehož 
116 bylo „vlastních“. Zbytek představují 
hostující soubory, představení Hereckého 
studia a jiné akce. 

Protože lidé do divadla nesměli, přišlo v  roce 2020 
divadlo za nimi; značná část tvorby byla k zhlédnutí na in-
ternetu. Takto vznikl například komponovaný pořad ope- 
ry Liberecká operní karanténa nebo první divadelní online 
seriál Operace Archa. Na tři stovky videí na portálech You-
Tube, Instagram a Facebook navštívilo jen za rok 2020 téměř 
280 tisíc lidí.

Uzavírka celé země se samozřejmě projevila negativně i  na 
hostování libereckých souborů v  jiných městech a  v  zah-
raničí. Mimo mateřské scény divadlo odehrálo jen šest před-
stavení. 

Operní soubor si již pošesté přivezl absolutní vítěz- 
ství z  festivalu Opera 2020. Na přehlídce operních domů 
z  celé republiky v  historické budově Národního divadla 
liberečtí zabodovali s jednoaktovkami Sergeje Rachmaninova 

Francesca da Rimini a Lakomý rytíř. Představitelka Frances-
cy, sopranistka Lívia Obručník Vénosová, navíc získala i Cenu 
diváků za individuální výkon. 

Do našeho divadla vloni putovala i  Cena di-
vadelních novin. Ocenění získali Martin 

Doubravský a  Linda Hejlová Keprtová za 
hudební nastudování, respektive za režii 

opery Leoše Janáčka Příhody lišky By-
stroušky.

Ani v  tomto roce nechybělo blízké 
setkání s Cenou Thálie. Do širší nomi- 

nace na tuto cenu v  baletní katego 
-rii byl nominován Rory Ferguson za roli 

Truffaldina v  jazzové taneční inscenaci 
Sluha dvou pánů.

Nesporným úspěchem je i  dokončení rekon-
strukce hlediště v budově Divadla F. X. Šaldy, jehož ak-

ustiku narušily necitlivé zásahy v dobách minulých. 

V roce 2020

do Divadla 

F. X. Šaldy putovala  

Cena divadelních novin 

za nastudování opery 

Příhody lišky 

Bystroušky. 

Jarmila Levko
ředitelka  
Divadla F. X. Šaldy
„Nesporným úspěchem je 
dokončení rekonstrukce 
hlediště v budově Divadla 
F. X. Šaldy, jehož akustiku 
narušily necitlivé zásahy 
v dobách minulých.“



84 Statutární město^Liberec

Divadlo F. X. Šaldy

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Na provoz od města Liberec 73 300 75 741 86 032 106 062 110 426 112 124

Účelové příspěvky od města 176 156 156 179 156 156 

Ministerstvo kultury ČR 6 140 6 300 11 200 10 700 11 000 15 700

Liberecký kraj 1 200 1 230 1 227 2 400 1 400 1 463

Účelové dotace a granty – MK 0 0 165 80 310 0

Účelové dotace a granty – ostatní 91 81 906 899 777 123

Celkem 83 064 85 748 102 426 123 406 127 332 133 806

Ekonomická data Divadla F. X. Šaldy

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investiční dotace zřizovatele v Kč 0 1 400 000 0 2 500 000 0 3 410 751

Tržby za vstupné v Kč* 19 349 000 20 286 000 17 745 000 19  045 000 17 339 000 6 824 000

Výnosy z pronájmů atd. v Kč 2 051 000 1 992 000 1 936 000 1 581 000 1 290 000 976 000 

Zaměstnanců 212 219 228 230 231 227

Mzdy včetně odvodů v Kč 70 023 000 73 950 000 85 629 000 101 628 000 107 640 000 109 440 436

* Tržby ze vstupného za představení odehrané na domácí scéně soubory DFXŠ.

Covid-19
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Činohra Opera Balet Ostatní Hostující

Divadlo F. X. Šaldy

Počet diváků představení Divadla F. X. Šaldy na domácích scénách

2015 2016 2017 2018 *2019 2020

Činohra 32 853 35 568 32 968 32 341 27 732 12 156

Opera 24 359 23 610 20 943 22 501 20 395 8 686

Balet 7 120 8 391 7 493 8 428 7 730 2 553

Ostatní – výstavy, konference apod. 0 635 4 168 4 387 2 462 726

Hostující představení v ŠD, MD 8 938 10 541 6 573 6 009 5 735 2 414

Celkem 78 270 78 745 72 145 73 796 64 054 26 535

* Omezený provoz – rekonstrukce v hlavní budově

Covid-19
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Naivní divadlo Liberec

Ředitel
Stanislav Doubrava

E-mail: info@naivnidivadlo.cz
Moskevská 18, Liberec
www.naivnidivadlo.cz

Naivní divadlo Liberec (NDL) naplňuje své poslání výko-
nem divadelní činnosti, která přispívá ke zvyšování a  roz-
voji myšlenkové, morální a  estetické úrovně dětí a  mládeže. 
V  oborových anketách se pravidelně umisťuje na nejvyš- 
ších příčkách. Vyprodaný sál v Moskevské ulici pro 200 diváků 
(dílo architektů Karla Hubáčka a Otakara Binara) i Studio NDL 
pro 65 diváků jsou důkazem trvalého zájmu publika. 

NDL je pokračovatelem tradice moderní divadelní nabídky, 
existující v  povědomí veřejnosti nejen díky Studiu Y, které 
v Liberci vzniklo.

Přestože prioritně svým programem cílí na dětské publi-
kum, zkrátka nezůstávají ani dospělí diváci, pro něž je NDL 
vyhledávaným bodem s  atraktivním programem hostujících 
souborů (např. Dejvické divadlo). Exteriérová představení NDL 
zase pravidelně zpestřují Letní hraní před radnicí i řadu dalších 
akcí v regionu.

NDL je se svými inscenacemi častým hostem zahraničních 
festivalů nejen po celé Evropě, ale i v Asii či v Severní Americe. 

NDL je od roku 1973 hlavním organizátorem a spolu se SML 
i pořadatelem mezinárodního festivalu Mateřinka. V roce 2020 
se festival neuskutečnil – jedná se o bienále. Festival trvá pět 
dnů a kromě vybraných domácích a zahraničních souborů jej 
navštěvují odborníci na dětské divadlo ze tří kontinentů. Fes-
tival je soutěžní a v uplynulé dekádě patřily inscenace pořáda-
jícího NDL dle odborné poroty k těm nejúspěšnějším. 

Naivní divadlo Liberec je špičková kulturní instituce v oboru profesionálního loutkového divadla, která dlouho-
době vykazuje mimořádné umělecké výsledky. Je pravidelným a oceňovaným účastníkem na nejvýznamněj-
ších festivalech a divadelních akcích v Čechách i zahraničí.
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Naivní divadlo Liberec

Složitý rok

Uplynulá dekáda se nesla ve znamení řady tvůrčích úspěchů 
v  inscenacích pro široké spektrum diváků. Výjimečnost di-
vadla je založena na kreativní dramaturgii, která vychází 
z  vlastního autorského zázemí. Autor a  dramaturg Vít 
Peřina navazuje na úspěšnou autorskou epochu 
Ivy Peřinové a  nově ve spojení s  režisérkou 
Michaelou Homolovou a výborným hereckým 
souborem dosahují v  posledních letech na 
nejvyšší příčky pomyslného divadelního 
Olympu.

Inscenace O  beránkovi, který spadl 
z nebe, Jsou místa oblíbená tmou, Šššš. 
Šššš. Hůůů. Haf! i nejnovější Kabinet záz-
raků: to je jen několik příkladů, které pos-
tupně získaly řadu nejvyšších ocenění na 
české i zahraniční půdě. 

NDL bylo v roce 2020 značně zasaženo opatřeními 
proti celosvětové epidemii covidu. Od března do květ-
na a  následně od října do konce roku bylo NDL pro veřej- 
nost uzavřeno. Divadlo se aktivně zapojilo do řešení nově 
vzniklých potřeb, ať to bylo využití krejčovny divadla pro 
šití roušek a  jejich distribuce potřebným, tak profesionální 
natáčení záznamů starších inscenací a  jejich sdílení na You-
Tube kanálu divadla. 

V roce 2020 byly původní plány na účast na zahraničních fes-
tivalech s inscenací Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! poměrně rozsáhlé. 
Připravené byly cesty do Japonska, Izraele, Jižní Koreje, Fran-
cie, Dánska, na Slovensko, do Kanady a USA, bohužel pand-
emie všechny tyto akce zmařila. Nezasáhla však naštěstí do 
tvůrčí činnosti souboru. 

V  roce 2020 vznikly tři nové původní loutkové inscenace  – 
Hvězdný posel podle knihy Petra Síse, Kabinet zázraků in-
spirovaný Komenského učebnicí Orbis pictus a Boj o oheň na 

motivy Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. 

NDL je zřizováno a dominantně financováno 
statutárním městem Liberec. Příspěvek 

města v  posledních letech podstat-
ně vzrostl a  pomohl stabilizovat 
provozní problémy z  minulých ob-
dobí, které znemožňovaly potřebný 
rozvoj. Divadlo významně podporuje 
i  Liberecký kraj a  Ministerstvo kultu-

ry ČR. Od něj, vzhledem k výsledkům 
divadla na celostátní a  mezinárodní 

úrovni, získává v posledních letech NDL 
nejvyšší dotaci z  českých profesionál-

ních loutkových divadel (cca 3 mil. Kč). Kro-
mě vlastních příjmů dokáže získat do rozpočtu 

i prostředky z oblasti privátní sféry, které však v součtu 
dosahují maximálně 1,5 % z celkového rozpočtu. 

V anketě 

Cena divadelní kritiky 

2020 se inscenace NDL 

Kabinet zázraků umístila 

na neuvěřitelném  

4. místě. 

Stanislav Doubrava
ředitel Naivního divadla 
Liberec
„Autor a dramaturg Vít Pe-
řina s výborným hereckým 
souborem dosahují v po-
sledních letech na nejvyšší 
příčky pomyslného diva-
delního Olympu.“
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Ekonomická data Naivního divadla Liberec v Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Náklady celkem 16 768 116 18 551 970 17 490 767 21 516 944 22 200 183 25 521 801 21 668 817

Tržby za vstupné (v Liberci) 3 772 000 4 048 000 3 851 000 3 732 000 4 131 000 4 115 000 1 375 977

Zaměstnanci 29 30 29 31 32 32 32

Mzdy včetně fin. odvodů 9 817 202 10 434 091 10 947 180 12 853 000 14 533 896 15 348 024 15 472 958

Průměrná mzda 20 560 20 993 22 877 25 290 28 660 29 464 30 168

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Provoz – zřizovatel – SML 10 297 10 300 10 933 12 258 14 206 14 962 14 493

Min. kultury ČR 1 010 1 010 1 120 1 900 1 900 2 600 3 900 

Liberecký kraj 500 650 500 730 680 700 555

Účelové dotace a granty – MK 225 766 109 660 188 730 0

Účelové granty a dotace – ostatní 0 400 0 905 23 1 032 1 525

Celkem 12 032 13 126 12 662 16 723 16 997 19 992 20 475

Naivní divadlo Liberec
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Počet diváků na představeních Naivního divadla Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liberec 25 800 26 424 26 053 27 372 25 851 24 639 8 866

Zájezdy 32 573 22 708 22 915 17 811 17 564 22 496 7 792

Celkem 58 373 49 132 48 968 45 183 43 415 47 135 16 658

Naivní divadlo Liberec
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Dům dětí a mládeže Větrník

Ředitelka
Marta Kultová

E-mail: marta.kultova@ddmliberec.cz
Riegrova 1278/16, Liberec 1
www.ddmliberec.cz

Dům dětí a mládeže Větrník navštěvují kromě dětí všech věko-
vých kategorií i dospělí. Pro nejmenší je Klub rodičů s dětmi, 
který se společně s rodiči věnuje celkovému rozvoji osobnosti 
dítěte a získávání hudebních, výtvarných, tělesných a dalších 
dovedností. Tříletí si mohou vyzkoušet „školku nanečisto“ 
ve středeční Minimateřince a  pro předškoláky je určena hu-
dební přípravka, výtvarné tvoření i  pohybové kroužky. Nejví-
ce zájmových útvarů je samozřejmě pro děti školního věku. 
Ať už jsou to výtvarné, hudební, sportovní, dramatické, nebo 
technické, přírodovědné, turistické a další. Dospělí se mohou 
účastnit různých výtvarných a rukodělných kurzů, jógy, taneč-
ních kroužků a dalších aktivit.

Ke každoročním jednorázovým velkým akcím patří Velká 
a malá ťapka. V létě jsou pořádány pobytové a příměstské tá-
bory s rozličnou tematikou. 

Pro ty, kteří se nechtějí vázat k pravidelné docházce,  je v cen-
tru města V-klub. Ten mohou v odpoledních hodinách navště-
vovat mladí od 12 do 26 let. Kromě hezkého prostoru zde 
najdou spoustu stolních her, kulečník, šipky, nově nintendo 
a také pedagogy volného času, kteří se jim budou rádi věno-
vat. 

Součástí Větrníku je víceúčelová zahrada s  mnoha novými 
herními prvky, která je přístupná nejen dětem z kroužků a pří-
městských táborů, ale i veřejnosti.

Dům dětí a mládeže Větrník je největší zařízení pro volný čas v Libereckém kraji, které poskytuje zájmové vzdě-
lávání a rekreační činnost pro všechny věkové kategorie. Kromě pravidelné činnosti nabízí i příležitostné akce, 
prázdninové aktivity, klubovou činnost, soutěže, semináře a výchovně-vzdělávací programy pro školy.
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Dům dětí a mládeže Větrník

V novém kabátě

Chata u Souše
V roce 2020 byla dokončena výstavba nové turistické chaty 
DDM Větrník, která se nachází v Desné, nedaleko vodní nádr-
že Souš. Její kapacita umožňuje ubytování školních a dal-
ších skupin, např. turistických a sportovních oddílů, 
skautů a  dalších. Přestože je určena primárně 
pro dětské skupiny, část termínů je vyčleněna 
také pro veřejnost.

Zahrada 
Na zahradě DDM bylo vybudováno mlho-
viště, které využívají v  letních dnech ze-
jména děti na letních příměstských tábo-
rech. V horní části zahrady bylo vytvořeno 
nové posezení kolem vzrostlého javoru. 
Příjemné prostředí dotvářejí malby se za-
hradní tematikou kolem laviček a amfiteátru. 

V-klub
Další budova, která prošla v tomto období rekonstrukcí, je 
V-klub. Střecha dostala nové pokrytí a výrazně upravené jsou 
také vnitřní prostory. Nově je vymalováno a  na návštěvníky 
tu čeká nový herní koutek, chillout zóna a také další zajímavé 
hry. Jako reakci na potřebu pomoci se školní výukou začali 
pedagogové V-klubu doučovat žáky základních škol. Využí-
vali k tomu zejména online prostředí, a pokud to bylo zrovna 
možné, probíhalo i individuální doučování ve V-klubu. Kromě 
toho zde byl k dispozici sociální pedagog, na kterého se obra-
celi mladí s problémy spojenými se školou, se ztrátou a s hle-
dáním zaměstnání i bydlení.

Nové kroužky
Každý rok se DDM Větrník snaží nabídnout veřejnosti nové 
kroužky a kurzy. V roce 2020 jsme nabídku rozšířili hned o ně-
kolik nových kroužků. Poprvé se otevřela Angličtina a to hned 

pro několik kategorií. Tyto kroužky jsou zaměřeny zejména 
na konverzaci, rozšíření slovní zásoby, správnou výslovnost, 
ale zároveň i na odbourání strachu z mluvení v cizím jazyce. 

Ve spolupráci se Severočeským muzeem byl otevřen 
kroužek Objevitelé starých časů, ve kterém děti 

poznávají stará řemesla a  vyrábějí repliky 
muzejních předmětů. Děti, které se chtějí 

naučit různá kouzla, mohou navštěvovat 
Karetní magii. Pro sportovně založené 
DDM Větrník otevřel Posilko pro holky 
a Akrosport. Nově jsou také rozšířené 
činnosti hudební o hru na housle, ote-
vřen byl pěvecký sbor. Po roční odml-

ce se děti v DDM mohou opět věnovat 
3D tisku. Oblíbený je také kroužek Šéf-

kuchař.

Vzhledem k četným mimořádným opatřením, 
které rok 2020 provázely, byly mnohé ze zájmo-

vých útvarů vedeny online. Pro účastníky se natáčela 
videa, posílaly návody, soutěže a některé kroužky probíhaly 
v online prostředí.

V roce 2020 

byla dokončena 

výstavba nové turistické 

chaty, která se nachází 

v Desné, u vodní 

nádrže Souš. 

Marta Kultová
ředitelka Domu dětí 
a mládeže Větrník
„Připravujeme program 
pro ty, kteří chtějí svůj vol-
ný čas trávit aktivně, a to 
bez rozdílu věku.“
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Rozložení počtu klientů do oddělení 

20 %

13 %

40 %

27 %

Estetické odd. Sportovní odd.
Technické a přírodovědné odd. Společenské a turistické odd.

Dům dětí a mládeže Větrník

Statistika dle školního roku

2018/19 2019/20

Celkem kroužků 137 144

Celkem klientů v kroužcích 1 615 1 573

Celkem táborů 55 65

Celkem klientů v táborech 1 016 1 188

Soutěže celkem – 64

Celkem klientů v soutěžích – 3 299

Akce pro veřejnost – 46

Celkem klientů na akcích – 2 634
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JEN TAM, 

54 200 ks

WWW.LIBEREC.CZ/ZPRAVODAJ

KDE TO MÁ SMYSL!

Zpravodaj^Liberec

REKLAMA

V TISKU?
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Městské lesy Liberec

Ředitel
Jiří Bliml

E-mail: bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz
Lidové sady 425/1, Liberec
www.mestske-lesy-liberec.cz 

Na základě zákona č. 172/1991 Sb., o  přechodu některých 
věcí z  majetku České republiky do vlastnictví obcí, získalo 
město Liberec v roce 1992 celkem 187 ha lesních pozemků. 
V  průběhu dalších deseti let docházelo k  postupnému do-
hledání podkladů, na základě kterých město získalo dalších 
360 ha lesních pozemků, a  v  roce 2002 činila výměra lesní-
ho majetku 560 ha. V dalším období docházelo k nepatrným 
předáváním lesního majetku státem, takže v roce 2008 činila 
výměra téměř 600 ha. 

Městské lesy Liberec také zajišťují funkci odborného lesního 
hospodáře pro drobné vlastníky lesů v katastrech Liberce, což 
čítá cca dalších 100 ha lesa, a také pro Jablonec nad Nisou, 
opět ve výši cca 120 ha lesa.

Od 1. ledna 2010 byla zřízena statutárním městem Liberec příspěvková organizace Městské lesy Liberec, která 
provádí veškerou správu lesních pozemků v jeho vlastnictví.

Vysazené stromy v roce 2020

Smrk ztepilý 3 200

Jedle bělokorá 1 200

Borovice lesní 17 600

Modřín opadavý 400

Dub zimní 10 200

Buk lesní 4 000

Celkem vysázeno 36 600
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Městské lesy Liberec

Boj s kůrovcem

Klimatické podmínky, různé nestandardní výkyvy počasí, 
ekonomiky a  politiky se Městské lesy Liberec snažily vždy 
řešit s ohledem na umožnění co nejtrvalejší funkce lesů, kte-
rá zahrnuje vše, co si lze ve spojitosti s přírodou předsta-
vit, a kterou my všichni využíváme, ač každý jiným 
způsobem.

Naše organizace je tu především proto, aby 
zajišťovala co nejlepší správu lesů a  za-
chování okolní přírody pro budoucí gene-
race, byť v posledních letech to často ve-
řejnosti přijde velmi brutální. Řeč je o boji 
proti malému, ale přesto silnému soupeři, 
jakým je kůrovec.
 
Rok 2020 byl jedním z  nejhorších a  nej- 
smutnějších roků pro všechny vlastníky lesů 
v  této republice. To se nevyhnulo ani našim le-
sům v okolí Liberce, ač možná ne v takové míře jako 
například na Vysočině. Kůrovec ničil, my všichni dělali, co 
nám síly stačily, a ekonomika v lesním hospodářství byla na 
pokraji velkého úpadku. To je ostatně ukázka toho, jak pří-
rodu nelze přetvořit k obrazu svému, tj. k  lidské sobeckosti 

a k lhostejnosti k okolí. Vždy nám ukáže, že takto ne, byť je to 
až o několik desítek let později.
 

Zásadním úkolem nás lesníků, a nejen nás, je tedy rozva-
ha a cit pro přírodu a predikce, která není jedno-

duchá, jakým způsobem naše lesy pěstovat 
a jak se k nim chovat.

 
Jak bylo uvedeno, rok 2020 byl pro 

správu lesů velmi složitý. Tyto událos-
ti nás budou doprovázet ještě mnoho 
let a  představitelé našeho státu by 
neměli zapomínat na složité a finanč-
ně náročné procesy, které naše lesy 

potřebují. Je tedy nutné, byť dnes ve 
stínu koronaviru, neustále připomínat, 

že i naše příroda potřebuje efektivní pod-
poru státu. Mnohé se dá vypozorovat ze 

systémů podpory např. v Rakousku a Německu. 
Stačí chtít.

 
Pro následující roky je úkol jasný. Vysazovat a  pěstovat lesy 
tak, aby přetrvaly.

Kůrovec ničil lesy 

a ekonomika v lesním 

hospodářství byla na 

pokraji velkého úpadku.

Jiří Bliml
ředitel Městských lesů 
Liberec
„Je nutné neustále připo-
mínat, že i naše příroda 
potřebuje efektivní podpo-
ru státu.“
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Statistická data Městských lesů Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Náklady celkem v Kč 5 487 379 5 752 707 6 579 277 6 871 257 6 544 307 9 729 721 10 052 648

Výnosy celkem v Kč 5 706 748 5 697 645 5 770 274 5 799 604 4 448 053 4 133 677 13 345 501

Množství vytěženého dříví (m3) 2 879 3 317 3 852 3 472 3 196 3 954 6 960

Porostní půda (ha) Bezlesí (ha) Jiné pozemky (ha)

550,04 24,81 1,41

Porovnání výnosů a nákladů (HČ + DČ) bez uvedení příspěvku od zřizovatele a finančních příspěvků na hospodaření v lesích (KÚLK či MZe).

10000

3 375 000

6 750 000

10 125 000

13 500 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Výnosy celkem Kč Náklady celkem Kč Vytěžené dřevo m3

6 960 m3

3 954 m3

3 196 m3
3 472 m3

3 852 m3
3 317 m3

2 879 m3

6 960 m3

3 954 m3

3 196 m3
3 472 m3

3 852 m3
3 317 m3

2 879 m3

Městské lesy Liberec
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FCC Liberec, s. r. o.

Ředitel
Petr Grof ml.

E-mail: liberec@fcc-group.cz
Mydlářská 105/10, Liberec
www.fcc-group.eu 

Společnost FCC Liberec (dříve .A.S.A.) patří do koncernu FCC 
v České republice, který je významnou evropskou firmou za-
bývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních 
služeb. 

V  roce 2020 liberecká společnost oslavila 25 let od svého 
založení. Firma byla založena 28. června 1995 jako společný 
podnik s městem Liberec, kde má město podíl 45 %, společ-
nost FCC Enviroment CEE GmbH má podíl 55 %.

Svoz a  zpracování odpadu je nejdůležitější služba občanům. 
O svoz odpadu se v Liberci stará dvacítka popelářů. Stejný je
i  počet řidičů. FCC Liberec má k  dispozici 18 popelářských 
vozů. Dalších 11 vozidel slouží k přepravě kontejnerů a naklá-
dání. Za loňský rok vyprodukovali Liberečané přes 20 tisíc tun 
směsného komunálního odpadu; na každého obyvatele tak 
připadá bezmála 200 kg. 

Společnost FCC Liberec poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství pro Liberec a dalších 13 
měst a obcí v okolí. Zajišťuje svoz komunálního odpadu, sběr a svoz tříděného odpadu, sběr nebezpečného  
a velkoobjemového odpadu. Provozuje také sběrný dvůr odpadů a třídicí linku v Liberci. 

Výsledek hospodaření FCC Liberec v Kč

2017 2018 2019 2020

19 689 000 20 809 000 20 823 000 25 347 000

Celkový počet pracovníků 

2017 2018 2019 2020

62 62 60 60
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Technické služby města Liberce, a. s.

Ředitel
Peter Kračun

E-mail: tsml@tsml.cz
Erbenova 376/2, Liberec
www.tsml.cz 

Technické služby města Liberce se starají ve městě o přibliž-
ně 407 kilometrů silnic, 150 kilometrů chodníků a 180 hektarů 
zelených ploch.

Stovky kilometrů libereckých ulic, silnic, mostů a  chodníků 
potřebují neustálou péči. Technické služby se starají o to, aby 
každý chodec nebo řidič mohl pohodlně a bezpečně používat 
městské komunikace. Staví nové silnice, dláždí chodníky a ná-
sledně je udržují v dobrém stavu. Pro práci využívají moderní-
ho strojního vybavení a v terénu pracují i manuálně. 

Město Liberec patří mezi nejvíce zelená města v  republice. 
Cílem Technických služeb je tuto živou svěžest udržovat při 
životě, proto jsou pracovníci dennodenně v terénu a starají se 
o vše, co roste na veřejných místech a v městských parcích.

Provoz každého města s sebou nese i produkci nečistot a od-
padů, TSML jsou tu také od toho, aby Liberec neskončil zahra-
baný pod nánosem špíny a veškerá veřejná místa a komuni-
kace byla v čistém stavu. Na jaře se pak zaměřují na vysávání 
prachu, zametání chodníků a likvidaci toho, co po sobě zane-
chala zima. Při vysokých letních teplotách ulevují Technické 
služby občanům kropením silnic, mytím komunikací a zalévá-
ním zeleně. Na podzim pak uklízí tuny spadaného listí. 

Nově jsou v  příspěvkové organizaci správci, jejichž hlavním 
úkolem je odhalování nových závad na komunikacích, chod-
nících a následné předávání k nápravě. Mimo jiné také správci 
kontrolují odvedenou práci a reagují na nečekané situace, pří-
padně opět zajišťují jejich odstranění. Pro co nejbezpečnější 
provoz se zaměřují na kvalitu dopravního značení. 

Technické služby města Liberec vznikly jako příspěvková organizace města z původní akciové společnosti  
1. července 2020. Nově vzniklá příspěvková organizce převzala veškeré jmění, včetně pohledávek, závazků, 
práv a povinností ze závazkových vztahů a práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Po 23 letech se tak 
TSML vrátily zpět pod město, když v roce 1997 prošly opačným procesem.
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Technické služby města Liberce

Statistická data Technických služeb města Liberce

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tržby od města (tis. Kč) 109 208 108 224 107 097 132 650 148 893 cca 130 000 167 768

Tržby ost. (tis. Kč) 36 887 41 088 42 221 52 267 47 912 cca 57 000 38 171

Celkové výnosy (tis. Kč) 151 071 154 731 155 720 189 234 202 730 187 322 229 672

Hospodaření (tis. Kč) -3 356 954 269 969 3 368 -1 713 1 422

Investice (tis. Kč) 3 792 10 944 23 809 26 191 28 283 10 819 1 599

Zaměstnanci muži/ženy 122/26 115/25 131/26 137/25 123/32 120/22 127/26

Mzdové náklady (tis. Kč) 38 574 41 619 46 801 53 964 57 142 54 000 58 408

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 422 000

-1 713 000

3 368 000

969 000

269 000

954 000

-3 356 000

Výsledek hospodaření v Kč
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Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Ředitel
Tomáš Kratochvíl

E-mail: kratochvil.tomas@magistrat.liberec.cz
Josefinino údolí 9/9, Liberec

Hlavní zaměření:

  Vytváření pracovních příležitostí pro osoby s  různými 
handicapy pro uplatnění na trhu práce, zejména pro dlou-
hodobě nezaměstnané.
  Údržba a zlepšování veřejného majetku, veřejných pros-
tranství nebo jiné aktivity ve prospěch obce nebo jiných 
obecně prospěšných organizací, které přispívají ke kvalitě 
života obyvatel města Liberce. 
  Podpora zaměstnanců, včetně bývalých či uchazečů 
o  zaměstnání, za účelem zlepšování jejich sociálního 
postavení. S tím souvisí problematika exekucí, bezdomovect-
ví, nízké kvalifikace, zadluženosti apod.

Na počátku stála myšlenka zlepšit úroveň vzhledu města 
a zároveň se aktivně podílet na řešení nezaměstnanosti.

Naším cílem je poskytnout dobrý odrazový můstek k získání 
trvalejšího zaměstnání těm, kteří to potřebují. 

Zájemci o  práci musí být vedeni v  evidenci Úřadu práce 
v  Liberci. Náplní práce je zejména úklid a  údržba veřejných 
prostranství, veřejných budov a  komunikací a  jiných obdob-
ných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních 
nebo jiných obecně prospěšných institucí na území města 
Liberec v  souladu se zněním § 112 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.

Obecně prospěšná společnost založená statutárním městem Liberec v roce 2005 nabízí zaměstnání nekvalifi-
kovaným lidem, kteří mají potíže s nalezením zaměstnání, starším 50 let a dlouhodobě nezaměstnaným.
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Komunitní práce Liberec

Souhrn základních údajů

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Výkony (odpracovaných hodin) 105 533 122 124 129 944 123 372 112 520 74 970 68 853

Veřejně prospěšné práce – pracovníci 85 85 85 85 85 66 52

Terénní koordinátoři – pracovníci 3 2 3 3 3 3 3

Zaměstnanci * 87 88 88 88 88 63

Příspěvky na provoz v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Město 4 500 4 400 4 070 6 840 7 900 6 300 6 708

Úřad práce ČR * 14 275 14 209 15 794 17 089 7 558 6 684

* Data nejsou k dispozici.

Rok Kilogramy

2020 59 480

2019 62 730

Sesbíraný odpad v ulicích Liberce
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Ekonomická data

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zřizovatel – SM Liberec v tis. Kč 4 660 4 890 5 299 6 753 8 261 9 534 8 735

Vlastní výnosy v tis. Kč 964 1 052 1 442 1 361 1 290 1 017 746

Výnosy celkem v tis. Kč 5 624 5 942 6 741 8 114 9 551 10 551 9 481

Náklady celkem v tis. Kč 5 624 5 942 6 741 8 114 9 551 9 534 8 735

Zaměstnanci 7 7 7,25 10,70 11 11 10

Mzdové náklady v tis. Kč 2 109 2 256 2 424 2 924 3 865 4 173 4 106

Průměrná mzda v tis. Kč 25,1 26,8 26,9 22,7 29,3 29,6 32,7

Komunitní středisko Kontakt Liberec

Ředitel
Michael Dufek

E-mail: reditel@ksk.liberec.cz
Palachova 504/7, Liberec
www.ksk-liberec.cz 

Kontakt se věnuje dlouhodobé práci se seniory v  oblasti 
vzdělávání, volného času i  oblasti bezpečnosti a  prevence 
a také zajišťuje aktivizační činnosti v domech s pečovatelskou 
službou. 

Dále zajišťuje volnočasové aktivity pro děti ze sociál-
ně znevýhodněného prostředí a  aktivity pro cizince 
a  příslušníky národnostních menšin a  cizinců. Kontakt dále 
provozuje dobrovolnické centrum Amikus, přepravu Taxík 
Maxík a  podporuje v  činnosti občanské iniciativy a  nezis- 
kové organizace.

Příspěvková organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec se zabývá komunitní činností ve městě a posky-
tuje široké spektrum aktivit a činností pro nejrůznější potřebné cílové skupiny. 



103Statutární město^Liberec

Komunitní středisko Kontakt Liberec

Kontakt dvanáctiletý

V  roce 2020 se organizace aktivně zapojila do  řešení 
pandemie covidu-19 v Liberci a pomáhala s distri-
bucí roušek, nanofiltrů a  dezinfekcí. Také zřídi-
la telefonický krizový dispečink, který sloužil 
pro zajišťování nákupů a  léků pro seniory 
a zdravotně znevýhodněné. 

V  rámci pomoci potřebným byl posky-
tován seniorům i  informační servis, díky 
kterému měli možnost získat informace 
a také pomoc s řešením svých problémů. 

S ohledem na aktuální situaci ve městě Kon-
takt působil jako prostředník mezi organizace-
mi a  dárci, kteří chtěli pomoci formou darování 
roušek, materiálu či se aktivně zapojit do dobrovol-
nické činnosti. 

V  rámci nouzového stavu při jarní i  podzimní vlně pandemie 
se k pomoci přihlásilo více než 250 dobrovolníků. Ti pomáha-
li různým způsobem na území města, stejně tak se aktivně 
zapojili do distribuce roušek pro seniory. Díky pomoci dobro-

volníků bylo za tři dny rozneseno 21 000 roušek, z nichž 
našel každý liberecký senior ve své poštovní 

schránce jeden kus.

S ohledem na platná hygienická opatření 
Kontakt zajišťoval také online aktiv-
ity pro seniory, individuální konzul-
tace a  také poděkování všem, kteří 
pomáhali v období pandemie, formou 
kulturních akcí. 

Při jarní i podzimní 

vlně pandemie se

k pomoci potřebným 

přihlásilo více než 250 

dobrovolníků.

Počty osob využívajích služeb Kontaktu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Občanské iniciativy 29 849 24 020 24 825 26 938 24 430 23 726 7 718

Kluby seniorů celkem 39 951 40 398 41 051 43 174 42 536 43 091 11 147

Národnostní menšiny 2 000 1 740 3 100 3 702 5 123 2 200 1 000

Počet dobrovolníků 0 45 67 50 77 78 250

Přeprava pro znevýhodněné 0 0 2 293 3 438 3 618 4 026 3 259

Michael Dufek
ředitel Komunitního 
střediska Kontakt
„V rámci pomoci při pan-
demii byl poskytován se-
niorům informační servis, 
který jim pomáhal s řeše-
ním jejich problémů. “

Covid-19
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Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

Ředitelka
Lenka Škodová

E-mail: czasp@czasp.cz
Krejčího 1172/3, Liberec
www.czasp.cz 

Sociální služby
Sociální služby jsou poskytovány v  rozsahu pečovatelské 
služby, odlehčovacích služeb a  domova pro seniory. Pečo-
vatelská služba je poskytována formou terénní i  ambulantní, 
odlehčovací služby pobytovou formou. Domov pro seniory je 
pobytová služba a je umístěn v domě s pečovatelskou službou 
v Burianově ulici.

Zdravotní služby
Zdravotní služby jsou poskytovány v  rozsahu rehabilitace 
a  domácí péče. Domácí péče je poskytována klientům v  je-
jich domácím prostředí, na odlehčovacích službách a  v  do-
mově pro seniory. Fyzioterapie je poskytována v  ordinaci 
fyzioterapeuta nebo dle potřeby u  klienta se sníženou hyb- 
ností v jeho domácím prostředí.

Od září 2018 jsou poskytovány zdravotní služby pro děti s res-
piračními potížemi. Tyto služby poskytuje všeobecná sestra 
v nově zřízené moderně vybavené samostatné ordinaci.

Výchovná a speciální péče
Centrum zdravotní a  sociální péče poskytuje v  dětském 
zařízení pro děti od jednoho roku do tří let péči zaměřenou na 
celkový rozvoj dětí s ohledem na jejich schopnosti a doved-
nosti. Péči zajišťuje odborný personál se zdravotnickým nebo 
pedagogickým vzděláním a  praxí. Dětem je zajištěna včetně 
výchovných programů a stravy z vlastní kuchyně.

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města 
Liberce a zajišťuje široké spektrum služeb pro jeho obyvatele napříč všemi generacemi od roku 1997. 
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Centrum zdravotní a sociální péče

Náročný rok

Naše organizace je v  rámci České republiky jednou 
z  mála, která prostřednictvím multidisciplinárního 
týmu nabízí svým klientům sociální i  zdravotní 
služby najednou. 

Zdravotní služby poskytujeme formou 
domácí zdravotní péče a fyzioterapie, což 
je u našich klientů často potřeba. Kapac-
ita sociálních pobytových služeb je 20 
lůžek, terénní péči poskytujeme zhruba 
u  630 klientů. Kapacita dětského zařízení 
je v současné době 35 dětí od jednoho roku 
do tří let. 

Od roku 2011 prošla naše organizace řadou změn. 
Došlo k  navýšení kapacity pobytových lůžek odle-
hčovací služby zřízením zcela nového domova pro seniory Ko-
pretina, vybudováním keramické dílny pro klienty pobytových 
služeb a od roku 2017 jsme začali poskytovat péči v dětském 
zařízení a v ambulanci pro děti s respiračními chorobami. 

Během roku 2020 jsme se potýkali s  vážným epi- 
demiologickým problémem covid-19, který 

zasáhl celý svět. Vzhledem k  tomu, že naši 
klienti byli nejvíce ohroženou skupinou, 

měli jsme povinnost zajistit veškerá 
opatření, která by zabránila jejich 
případné nákaze. Díky dobré spoluprá-
ci s  dalšími příspěvkovými organi- 
zacemi města, Divadlem F. X. Šaldy 
a  Komunitním střediskem Kontakt, 

jsme mohli v prvotní fázi nabídnout pro 
naše zaměstnance a  klienty např. látk-

ové roušky, které byly v  začátcích velmi 
potřeba. 

Vzhledem k epidemické situaci, kdy spousta klientů 
měla strach z možné nákazy a jejich blízcí měli možnost se o ně 
postarat díky práci z  domova, docházelo ke snížení požadav-
ků na péči, a  tím i  ke  snížení příjmů organizace. Rok 2020 byl 
z důvodu epidemie celkově velmi náročný, ale díky všem našim 
zaměstnancům jsme jej zvládli.

 

Naši klienti 

byli nejvíce ohrože-

nou skupinou, měli jsme 

povinnost zajistit veškerá 

opatření, která by zabrá-

nila jejich případné 

nákaze.

Souhrn počtu klientů a úkonů

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pečovatelská služba: klientů/úkonů 797/143 603 779/139 850 743/134 732 702/115 672 719/127 218 635/124 062

Odlehčovací služba: klientů/úkonů 64/18 843 54/19 796 53/20 076 48/21 640 78/21 901 40/19 811

Domov pro seniory: klientů 7 9 10 10 17 15 

Celkem sociální služby 870/162 446 843/159 646 806/154 808 765/137 312 814/149 119 690/143 873

Zdravotní péče: klientů/úkonů 359/33 740 378/33 740 345/30 312 366/28 660 386/31 436 427/30 458

Dětské zařízení: klientů 0 35 35 35 35 35
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Statistická data Centra zdravotní a sociální péče

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Provoz – zřizovatel – SM Liberec 18 697 000 18 848 000 20 887 000 25 609 000 33 192 000 33 622 000 35 548 000

Účelové dotace SM Liberec 0 0 0 0 323 000 0 0

MPSV ČR 2 593 000 3 863 000 3 870 000 6 442 000 8 400 000 8 853 000 12 004  000

Liberecký kraj 239 000 0 143 000 0 0 0 0

Účelové granty a dotace 1 049 000 651 000 315 000 242 000 90 000 0 0

Provozní dotace ostatní obce 0 58 000 47 000 53 000 33 919 36 000 68 000

Platby od klientů 12 842 000 13 565 000 14 987 000 17 095 000 16 227 000 17 244 000 18 182 000

Náklady celkem 36 021 000 37 114 000 40 539 000 49 766 000 58 503 000 60 168 000 70 934 000

Zaměstnanci 83 87 92 99 104 105 105

Mzdy včetně odvodů (včetně OON) 21 538 000 22 455 000 24 419 000 29 889 000 34 863 000 37 164 000 44 992 000

Průměrná mzda 21 223 21 001 21 640 24 708 27 347 29 055 34 600

Centrum zdravotní a sociální péče 
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85 000

127 500

170 000

250

500

750

1 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Klienti sociální služby Počet úkonů

10 250

18 500

26 750

35 000

350

400

450

500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Klienti zdravotní péče Počet úkonů

Počet klientů a úkonů
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Liberecká IS, a. s.

Ředitel
Jaroslav Bureš

E-mail: lis@is.liberec.cz
Mrštíkova 3, Liberec
www.libereckais.cz 

Rok 2020 byl pro skupinu Liberecké IS úspěšným rokem, 
z  hlediska hospodářského výsledku splnila stanovené cíle, 
dozorovým auditem potvrdila funkčnost systému řízení kval-
ity a  systému bezpečnosti a  prověrku na stupeň „důvěrné“ 
u  Národního bezpečnostního úřadu. Situace vyvolaná pan-
demií se naštěstí Liberecké IS přímo nedotkla díky charakteru 
jejích služeb. 

Aktivita Liberecké IS byla směřována zejména do udržení 
existujících zakázek a  jejich mírný rozvoj zaměřený zejména 
na zvýšení kvality služeb i  obchodní spolupráce se stáva- 
jícími zákazníky, na realizaci obchodů zejména v  městské 
skupině SML a  na zvyšování podílu konzultantské činnosti 
a implementaci nových řešení spojených se základními IT pro-
dukty společnosti. 

Zatímco v jiných zákaznických segmentech nejsou rozvojová 
očekávání žádná nebo minimální, město Liberec formulovalo 
řadu rozvojových potřeb, na které se Liberecká IS snaží rea-
govat.

Poskytuje komplexní služby IT nejen pro veřejnou správu, ale i pro neziskové a komerční subjekty.
Liberecká IS je správcem liberecké Metropolitní sítě MAN a provozovatelem Kontaktního místa Opuscard.

Souhrn základních údajů

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tržby 50 752 000 62 912 000 50 383 000 53 639 000 53 499 000 53 577 000 51 805  000

Počet zaměstnanců 26 26 29 29 27 27 27

Počet členů řídicích a statut. org. 9 8 6 6 7 7 7

Osobní náklady celkem 18 187 000 20 425 000 21 512 000 22 611 000 23 186 000 23 169 000 23 577 000



108 Statutární město^Liberec

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Předseda představenstva
Michal Zděnek

E-mail: dpmlj@dpmlj.cz
Mrštíkova 3, Liberec
www.dpmlj.cz 

Městská hromadná doprava je provozována tramvajovou 
dopravou ve dvou zónách  – Liberec a  Jablonec nad Nisou. 
K datu 25. ledna 2019 byl ukončen smluvní vztah s Dopravním 
sdružením obcí Jablonecka. DPMLJ přestal poskytovat do-
pravní obslužnost v autobusové dopravě pro zónu Jablonec 
nad Nisou. 

Celkový objem kilometrů v  MHD Liberec dosáhl dle jízdních 
řádů hodnoty 3 500 000 km v  autobusové dopravě a  2 096 
000 km v tramvajové dopravě.

Kromě MHD provádí dopravní podnik další hospodářské 
činnosti. Například jízdy historickými tramvajemi, zajištění 
komerční dopravy pro obchodní centra a  bezbariérových 
spojů na lince Liberec–Praha, opravy autobusových zastávek 
apod.

V rámci poskytování služeb pro potřebné spoluobčany i v roce 
2020 dopravní podnik provozoval tzv. sociální automobil. Par-
ametry této činnosti dosáhly srovnatelných hodnot s  rokem 
2019. Celkový objem ujetých kilometrů dosáhl hodnoty přes 
20,3 tisíc km, tuto službu využilo cca 2,1 tisíc občanů.

Akciová společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byla založena 1. dubna 1993 jako ná-
stupce zrušeného státního podniku Dopravní podnik města Liberce. Dopravní podnik zajišťuje provoz městské 
hromadné dopravy v Liberci a částečně v Jablonci nad Nisou.
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Posílení vozového parku MHD

Na jedné straně vlivem pandemie dopravní podnik čelil 
požadavkům na zachování objemu dopravní ob-
služnosti, na druhé straně se však potýkal 
s  razantním propadem tržeb, který nebyl ze 
strany vlády žádným programem kompen-
zován. I  přes tyto problémy se díky zam-
ěstnancům a statutárnímu městu Liberec 
podařilo zachovat kvalitní a  bezpečnou 
veřejnou dopravu. 

Přestože propad tržeb dosáhl hodno-
ty minus 50 mil. Kč, tzn. minus 27,5 %, 
společnosti se podařilo zachovat dopravní 
obslužnost na úrovni 93 % plánovaných hod-
not. Taktéž hospodářský výsledek se nakonec po-
dařilo udržet na kladné hodnotě, ale je nutno konstato-
vat, že jeho výše 228 tis. Kč se podařilo dosáhnout především 
díky úsporám na opravách majetku. Je zřejmé, že péče o ma-
jetek je záruka budoucího rozvoje společnosti a  vynucené 
úspory působí přesně proti těmto plánům.

Další optimalizace nákladů je prioritou. Vedle dodávky auto-
busů a  modernizace tramvají nás totiž čeká projekt za 800 
mil. Kč  – rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce nad Ni-
sou. Společnost obdržela z  Ministerstva dopravy informaci 
o schválení dotace a realizaci projektu již nestojí nic v cestě.

I přes všechna negativa se podařilo v uplynulém roce stabi-
lizovat zaměstnaneckou základnu, a  to i  díky dodržení kole-
ktivní smlouvy v oblasti mzdových a benefitních požadavků. 
Například průměrný plat řidičů přesáhl 35 tis. Kč, což se odra-
zilo na pokračování sociálního smíru a také na podpisu nové 
kolektivní smlouvy pro další dvouleté období.

Protože rok 2019 byl rokem ukončení spolupráce  
s externím poskytovatelem služeb a současně 

i  rokem ukončení smlouvy o  poskytování 
dopravních služeb pro zónu Jablonec 

nad Nisou, musel DPMLJ operativně 
nakoupit řadu ojetých autobusů. 
Současně však došlo i k rozšíření poč-
tu kloubových autobusů z  dvou na 
24 kusů. Tato změna na jedné straně 
byla vyvolána i potřebou dílčí redukce 

objemu dopravní obslužnosti, na dru-
hé straně však zůstala, či dokonce vz-

rostla přepravní kapacita. Koncem roku 
2020 DPMLJ mimo jiné nakoupil celkem 

14 nových autobusů a současně vzrostl podíl 
nízkopodlažních vozů na hodnotu 94,1 %. 

Významnou investicí pak bylo pokračování rekonstrukce 
tramvajové tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v celkové 
výši 7,5 mil. Kč. Projekt bude dokončen v roce 2022.

Průměrný 

plat řidičů přesáhl 

35 tisíc Kč a to se odrazilo 

na pokračování sociálního 

smíru i na podpisu nové 

kolektivní smlouvy. 

Michal Zděnek
předseda představenstva
DPMLJ, a. s.
„Přestože propad tržeb byl 
50 mil. Kč, společnosti se 
podařilo zachovat dopravní 
obslužnost na úrovni 93 % 
plánovaných hodnot. “
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Objemy MHD

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Autobusová doprava – (tis. vozokilometrů) *4 579 *4 352 *4 215 *4 055 *4 061 *3 905 *3 500

Tramvajová doprava – (tis. vozokilometrů) 1 302 1 795 2 150 2 070 2 207 2 070 2 096

Počet linek BUS LBC/JBC 48 / 25 46 / 25 45 / 25 45 / 25 45 / 25 45 / 25 40  

Počet linek TRAM 2 4 4 4 4 4 4

Délka linek MHD (km) 629 669 663 663 679 *444 408

Počet vozidel v provozu (ks) 212 201 200 204 198 *154 165

Počet přepravených osob (tis.) 42 045 41 143 41 001 *37 256 *37 710 *38 539 *30 417

Počet spojů 2 287 1 975

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

17 500

25 000

32 500

40 000

5 700 000

5 900 000

6 100 000

6 300 000

2017 2018 2019 2020

BUS + TRAM vozokilometrů Počet přepravených osob (v tis.)

30 417

38 539
37 71037 256

* Bez Jablonce nad Nisou.

Součet vozokilometrů autobusů bez Jablonce nad Nisou + vozokilometry tramvají celkem.
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Náklady, zaměstnanci – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Náklady celkem (tis. Kč) 528 879 517 670 526 722 576 276 624 146 555 263 516 630

Zaměstnanci – průměrný počet 390 392 402 400 387 423 440

Osobní náklady celkem (tis. Kč) 152 472 160 686 164 268 167 058 187 480 235 114 249 848

Zastavený majetek vůči KB (tis. Kč) 475 571 404 427 382 537 400 518 375 269 347 733 *

Tržby MHD v tisících Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tržby z MHD Liberec 169 033 172 868 172 405 172 830 163 440 141 649 108 380

Tržby z MHD Jablonec nad Nisou 26 875 26 018 26 132 26 380 23 986 1 459 0

Ostatní služby (reklama, kom. sl. atd.) 30 029 34 969 31 866 33 283 32 324 35 121 28 859

Celkem 225 937 233 855 230 403 231493 219 750 177 770 137 239

 * Data nejsou k dispozici.
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Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD (tis. Kč)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Statutární město Liberec 200 800 195 300 190 400 231 340 242 402 275 010 290 510

Statutární město Jablonec nad Nisou 9 012 8 997 8 997 9 999 10 948 19 073 18 235

Dopravní sdruž. obcí Jablonecka 38 700 37 700 38 200 59 014 39 160 3 889 0

Lib. kraj (vč. protarif ztráty z IDOL) 36 444 33 672 36 660 39399 39 412 28 988 34 465

Kompenzace MD (slevy na jízdném) 0 0 0 0 13 715 34 087 22 836

Ostatní a jiné provozní výnosy 11 958 3 655 4 127 5 202 5 245 8 337 7 137

Celkem 296 914 279 324 278 384 344 954 400 882 326 961 373 183

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

1 000 000

10 000 000

187 500 000

225 000 000

262 500 000

300 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liberec dotace MHD Jablonec nad Nisou dotace MHD
Kompenzace MD (slevy na jízdném)



113Statutární město^Liberec
Naivní divadlo Liberec tleská svému řediteli při udílení medaile města.



114 Statutární město^LiberecExpozice Technického muzea Liberec Automobily králů.
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Událostiroku
‘20



125 let

po 75 letech
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^Liberec
Zajímavosti roku 2020

Do domácností v Liberci bylo rozne-
seno přes 21 tisíc roušek seniorům 
a přes 15 tisíc roušek organizacím.
 
Nejstarší obytný dům v Liberci, 
stojící ve Františkově, byl zapsán mezi 
kulturní památky.

Poprvé v historii se v Liberci kona-
ly dva filmové festivaly. Tradiční 
Sportfilm a festival animovaných filmů 
Anifilm, který se přesunul z Třeboně.

Po 16 letech byl zaznamenán přiroze-
ný negativní přírůstek obyvatel. 
V Liberci zemřelo více lidí, než se naro-
dilo, naposledy v roce 2003.

Do Liberce pravidelně dojíždí 10 tisíc 
lidí za prací a za studiem.



125 let

Před 50 lety

po 75 letech
60. jubileum

20. výročí

1. ročník
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1900
1895

1360

1560

1945

1935

1920

1960

2000

2020

1970

1990

Otevření železniční tratě Liberec – Česká Lípa

Otevření botanické zahrady

První zmínka o Vratislavicích nad Nisou

Udělení várečného práva městu Liberec

1850

1870

1845

1875 Narodil se automobilový konstruktér  
Ferdinand Porsche (Vratislavice nad Nisou)

Liberec je poprvé prohlášen statutárním městem

Otevření druhé veřejné školy v Liberci – v Oblačné ulici

Poprvé použito jméno Liberec jako název města

Vznik českého Požárního sboru v Liberci
Konec druhé světové války, obnovení ČSR
Volby v Liberci vyhrála Sudetoněmecká 
strana v čele s Konradem Henleinem

První ročník Libereckých trhů (Reichenberger Messe)

Vznik Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

Otevření nové knihovny a synagogy, tzv. Stavby smíření

První ročník festivalu animovaných filmů Anifilm v Liberci

Založení gymnastického oddílu v Liberci

Liberec je opět statutárním městem

Liberec přestal být krajským a statutárním městem
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Leden 2020

Návrh nové podoby Tržního náměstí 
Nová podoba Tržního náměstí je definitivně známa. Vý-
běrové řízení města vyhrála architektonická kancelář ov-
-architekti s  návrhem terasovitého pobytového trávníku  
s alejemi.

Radka Loučková Kotasová náměstkyní
Náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a  dotace 
se stala dosavadní členka Rady Libereckého kraje Radka 
Loučková Kotasová. Libereckými zastupiteli byla zvolena 
na jejich zasedání 30. ledna, a střídá tak ve vedení města 
svého kolegu Jiřího Němečka (ANO), který na tuto pozici 
rezignoval 24. října 2019.

Další liberecká škola září novým kabátem
Rekonstrukce Základní školy Broumovská byla 27.  led-
na vydáním kolaudačního souhlasu ukončena. Stavební 
práce provedla firma Pozemní stavitelství, s.r.o. Spočí-
valy v  zateplení pláště budovy, výměně výplní okenních 
a dveřních otvorů, dále byly provedeny činnosti směřují-
cí k řešení a instalaci řízeného větrání a rekuperaci tepla. 
Celková cena rekonstrukce činila 22,6 mil. Kč včetně DPH.

Vysavač v ulicích
Pracovníci Komunitních prací Liberec získali nového po-
mocníka při každodenním čištění města. Elektrický ko-
munální vysavač Glutton dokáže efektivně a zároveň bez- 
hlučně odstraňovat odpadky jako plechovky, skleněné la-
hve, PET lahve, nedopalky či psí exkrementy.

V novém se dětem i učitelům líbí
Od dubna do listopadu  2019 probíhala rozsáhlá rekon-
strukce dvou budov Základní školy v  ulici 5.  května. Od 
6.  ledna  2020 jsou žáci i  pedagogové v  novém. Rekon-
strukce budov prvního a  druhého stupně byly spolufi-
nancovány z  EU  – Integrovaného regionálního operační-
ho programu a z Operačního programu Životní prostředí. 
Celková cena za obě budovy, včetně vybavení, vyšla na 
122,3 milionů korun. 

Cisterna pro SDH Vesec. Dobrovolní hasiči z Vesce dostali zásahové vozidlo 
s cisternou za téměř 7 milionů korun. Vozidlo je vybaveno osvětlovacím stožá-
rem, lanovým navijákem, nádrží o objemu 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla 
a dalším požárním příslušenstvím.

Krajská nemocnice Liberec šla tentokrát proti proudu a rozhodla se obdarovat 
poslední miminko roku 2019. Posledním silvestrovským novorozencem se 
stala holčička Karla. Narodila se 8 minut před 21. hodinou. Měřila 48 centimet-
rů a vážila 2 860 gramů. 
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Leden 2020

Opravy v divadle
Divadlo F. X. Šaldy bude čerpat z  investičního fondu or-
ganizace ve výši 1 421 000 Kč. Bude pořízen osvětlovací 
pult a projektová dokumentace k výměně sedadel v hledi-
šti Šaldova divadla. 

Projekt opravy bazénu připraví Atelier 11
Městský bazén v Liberci projde rekonstrukcí podle projek-
tové dokumentace královéhradecké společnosti Atelier 
11. Liberečtí radní schválili nabídku společnosti Atelier 11 
Hradec Králové jako vítěznou v soutěži na projekční práce 
rekonstrukce bazénu za celkovou cenu 8,3 mil. korun.

Politici z Euroregionu Nisa zasedali
Liberec se stal 14.  ledna místem společného setkání 
přibližně třech desítek politiků z  české, polské a  saské 
části Euroregionu Nisa. Předmětem jednání politiků bylo 
projednání katalogu přeshraničních příležitostí a  pře-
kážek v  území Euroregionu Nisa, na  které budou v  roce 
2021 připraveny nové dotační programy. Euroregion Nisa 
má na české straně 133 členů, z toho je 131 obcí a další 
dva zastupuje Krajská hospodářská komora a  Liberec-
ký kraj. Jeho předsedou je od roku 2011 hejtman Martin 
Půta. Celý Euroregion se saskou i polskou částí se rozléhá 
na ploše 13 tisíc km2 a má 1,6 mil. obyvatel.

Druhý Festival dobrých nápadů
Motto druhého ročníku Festivalu dobrých nápadů znělo 
„Aby škola naše žáky bavila“. V tomto duchu proběhlo se-
tkání bezmála 300 pedagogů z regionu na Základní škole 
Lesní. Učitelé mohli navštívit vybrané tematické dílny s té-
maty čtenářská gramotnost, jazyková oblast, společen-
ské vědy, elementární vzdělávání, společné vzdělávání, 
environmentální výchova, pohybová výchova, přírodní 
vědy a jiné.

V neděli 5. ledna se liberecký operní soubor Divadla F. X. Šaldy zúčastnil 
nejprestižnější tuzemské soutěžní přehlídky hudebního divadla Opera 2020. 
Opera Šaldova divadla na tomto festivale získala pětkrát hlavní cenu a v roce 
2020 Cenu kritiků za nejlepší inscenaci – oper Sergeje Rachmaninova Fran-
cesca da Rimini a Lakomý rytíř.

Rekordní množství 347 přáníček zavěsili během prosince 2019 děti i dospělí na 
tradiční Strom přání na nádvoří liberecké radnice. Slavnostní předávání dárků 
z vylosovaných přání se uskutečnilo 23. ledna 2020 v obřadní síni radnice.
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Na zdvořilostní návštěvu do Liberce zavítal 24. února velvyslanec Francie 
v České republice Roland Galharague. Zajímal se o finanční situaci, zájmy 
obyvatel, ale také o to, jaký je na školách zájem o výuku francouzštiny nebo 
jak Liberečané využívají blízkosti Německa. Velvyslanec ocenil dobré silniční 
spojení s Prahou, podivoval se ovšem nad nevyhovující železnicí, po které vlak 
z Liberce do Prahy jede dnes stejnou dobu jako v roce 1856! 

Únor 2020

Budovu lázní předalo město kraji
Jen málokterá význačná liberecká budova vystřídala 
tolik majitelů jako někdejší Lázně Františka Josefa  I. Po 
řadě peripetií v  uplynulých desetiletích, kdy ji před zká-
zou na poslední chvíli zachránilo město a vzniklo v ní nové 
sídlo Oblastní galerie, se 13.  února stal jejím vlastníkem 
Liberecký kraj. Z  galerie v  lázních, která zahájila provoz 
28.  února  2014, se stal atraktivní cíl turistů i  návštěvní-
ků Liberce. Dosud nabídla přes 120  výstav regionálních 
i  světových umělců z  období od  baroka po současnost, 
které zhlédlo čtvrt milionu návštěvníků.

O rybník se postará povodí, o okolí město
Město převede pozemky hráze a vodní plochy Veseckého 
rybníka na Povodí Labe. Podmínkou je, že povodí do pěti 
let začne s opravou. Město má v plánu zvelebit okolí rybní-
ka tak, aby bylo pohodlně použitelné pro obyvatele Liber-
ce. Mají vzniknout vstupy do vody, molo, nová pláž. Opravu 
vodního díla jako takového naopak nechá na Povodí Labe. 
Podle odhadů jsou náklady na opravy cca 30 mil. korun.

Fügnerka a náměstí pod větším dohledem
Městská policie Liberec rozšíří svůj kamerový systém 
o  nové panoramatické kamery, kterým už nic neunikne. 
Kamery umístí na terminál Fügnerova a  na náměstí Dr. 
Edvarda Beneše.

Jeden rok s Marushkou 
Přesně rok využívá město mobilní aplikaci Marushka Pho-
to. Za tu dobu byly díky občanům napraveny desítky růz-
ných závad především v ulicích a na prostranstvích. Lidé 
mohou prostřednictvím mobilní aplikace Marushka ode-
sílat postřehy k problémům, které vidí ve městě. Vyfoce-
ná závada se hned přepošle do telefonu zodpovědných 
úředníků, kteří ji řeší.

Fakulta umění a architektury si připomněla 25 let své existence. Oslavy zahájil 
děkan Osamu Okamura v Ateliéru Karla Hubáčka. Součástí programu byla 
prezentace prací nejúspěšnějších absolventů i vyhlášení vítězů studentské 
soutěže Ještěd f kleci.
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Ještě pořád mě to baví
V Liberci žijí čtyři století a tři stojednaletí občané. Nejstarší 
občankou je 101letá žena, která stále žije v místě svého 
bydliště. Ze sedmi sto a  víceletých jubilantů roku 2020 
byl jeden muž a šest žen. Za Marií Astlovou, která 6. února 
oslavila sto let, se vydal primátor města Liberce Jaroslav 
Zámečník s upřímnou gratulací. „Nikdy jsem nebrala žád-
né léky, chodím denně hodinu pěšky a nedělám nic moc 
extra, žiju tak, aby mě to bavilo,“ říká oslavenkyně Marie 
Astlová.

Liberec je na koronavirus připraven
Na výskyt infekce koronaviru reagovali Liberecký kraj, 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK), 
složky Integrovaného záchranného systému a  další od-
borníci zvýšením obezřetnosti a  potvrzením praktických 
postupů. Ty jsou dostačující, pokud by se koronavirus 
v regionu vyskytl. V Libereckém kraji se dosud nákaza ne-
objevila. „Vážná situace v Číně a ojedinělé případy jinde ve 
světě jsou varováním, ale je zbytečné panikařit. O postupu 
při eventuálním výskytu jsou informováni praktičtí lékaři, 
nemocnice, a navíc já osobně budu komunikovat se sta-
rosty všech obcí, jak jsem na jednání slíbil,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Mladí hrdinové mezi námi
Titulem Mladý hrdina byla 12.  února oceněna čtveřice 
středoškoláků Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula za záchra-
nu muže s  roztříštěnou lebkou. Stalo se tak v  liberec-
kém sále kavárny Pošta za přítomnosti zástupců krajské 
a  městské policie, vedení města Liberec a  Libereckého 
kraje, hasičského záchranného sboru i Armády ČR. Chlap-
ci studují obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel a dív-
ka obor Fashion design na Střední škole Kateřinky – Libe-
rec. Mladý hrdina je projekt, který si klade za cíl oceňovat 
výjimečné příběhy školáků i studentů do 18 let a zároveň 
tak motivovat ostatní ke konání dobrých skutků a aktivit. 

S činnostmi Centra zdravotní a sociální péče Liberec se v únoru blíže sezná-
milo vedení města. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec je příspěvková 
organizace města a zajišťuje široké spektrum služeb. Se 120 zaměstnanci 
provozuje mj. 8 domů s pečovatelskou službou, domov pro seniory a jesle.

Únor 2020

Technická univerzita má zájem o kryt civilní obrany v Husově ulici, který by 
s městem směnila za pozemky pro výstavbu parkovacího domu u Fibichovy 
ulice. Podzemní štábní kryt z období studené války je v majetku města od roku 
2005, kdy ho získalo od státu a nemá pro něj využití. Naopak univerzita by pro 
prostory využití našla. Město Liberec má ještě velký protiatomový kryt pod 
Sokolským náměstím a další menší kryt u Liebiegovy vily.
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Březen 2020

Přichází covid-19
Situace se v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 
mění doslova každým okamžikem. Z důvodu nepříznivého 
vývoje epidemiologické situace ve výskytu koronaviru 
a  prevence šíření onemocnění přijal Magistrát města Li-
berec 11.  března  2020 řadu opatření. Byly zrušeny hro-
madné akce jako vítání občánků, návštěva úřadu se do-
poručovala jen v  nejnutnějších případech. Byly uzavřeny 
bazény, knihovny, galerie, divadla, některé úřady. V České 
republice byly zakázány akce nad 100 lidí, poprvé v novo-
dobé historii byly uzavřeny všechny školy.

Spádové obvody škol
Rada města vydala obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
vymezují dva školské obvody spádových mateřských škol 
v  Liberci. Školský obvod 1 zahrnuje celé území Liberec 
bez Vratislavic nad Nisou. Školský obvod 2 jsou pak sa-
motné Vratislavice nad Nisou. Pro rok 2020 byla upravena 
též obecně závazná vyhláška vymezující školské obvody 
spádových základních škol. Důvodem byly nově schvá-
lené názvy ulic a v několika případech aktualizace výčtu 
čísel popisných a vypuštění těch neexistujících.

Pastelka jde do rekonstrukce
Mateřská škola Pastelka v Ostašově jde do rekonstrukce 
za 42 milionů korun. Kromě rozsáhlých oprav přibude celý 
nový pavilon. Přístavba nového pavilonu a celková rekon-
strukce za 42 milionů čeká školku v Ostašově. Po staveb-
ních úpravách vzniknou tři oddělení v novém pavilonu po 
25 místech, z toho jedno oddělení pro děti ve věku 2–3 let. 
Nová přístavba bude napojena na stávající objekt. Dojde 
k rekonstrukci budovy ve druhém patře, kde bude jedno 
oddělení pro 21 dětí. Celkem bude navýšena kapacita 
mateřské školy o 39 míst. Plánované ukončení je v lednu 
2021.

Po dlouhých letech znovu odbíjí hodiny na radniční věži. Nechali jsme opravit 
původní hodinový stroj, který má dva bicí stroje – čtvrťový a hodinový. Mecha-
nismus byl už mnoho let nefunkční.

Od pondělí 16. března se Šaldovo divadlo zapojilo do pomoci šitím hygienických 
ochranných roušek. Denně zvládli ušít vlastními silami až 500 kusů ústenek. 
Řada zaměstnanců také nabídla pomoc magistrátu jako řidiči pro rozvoz náku-
pů seniorům. 
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Liberec v mobilu 
Nová aplikace na jednom místě soustřeďuje nejrůznější 
informace z Liberce k využití jak pro obyvatele, tak pro tu-
risty. Mobilní aplikace může sloužit jako efektivní nástroj 
komunikace statutárního města Liberec s veřejností. Mo-
bilní aplikace „Liberec v  mobilu“ je zajištěna společností 
Liberecká IS včetně následné technické podpory. Nákla-
dy spojené se zajištěním aplikace jsou ve výši 944 225 Kč 
bez DPH. Následná technická podpora bude město stát 9 
600 Kč bez DPH měsíčně.

Fabrika na Svárovské patří motorkářům 
Brownfieldy jsou často němými svědky divoké privatizace 
v 90. letech. I když se pomalu začíná blýskat na lepší časy, 
smysluplné využití starých areálů a budov stále moc nevi-
díme. V Liberci je stále kolem dvaceti starých zavřených 
fabrik, proto je každý znovuzrozený areál důležitý. Jedním 
z nich se stala bývalá nábytkářská továrna Libena. Po ná-
ročné rekonstrukci byl na jaře otevřen prodejní a servisní 
areál pro motorkáře.

Voda a civilizace 
Úspěšnou českou výstavu unikátních fotografií a  infor-
mací z výzkumů si mohli občané prohlédnout na náměstí 
Dr. E. Beneše. Expozice na 24 velkoformátových panelech 
ukázala klíčový význam životodárné tekutiny, její minu-
lost, přítomnost a  budoucnost na  zemi. Cílem výstavy 
bylo ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka 
od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace 
a  možných budoucích scénářů vývoje. Slavnostního za-
hájení výstavy se zúčastnil kurátor a spoluautor výstavy, 
významný archeolog a egyptolog Miroslav Bárta.

Dočasně bezplatné parkování
V  souladu s  usnesením vlády č. 214 z  15.  března  2020 
jsou zóny placeného stání dočasně v bezplatném režimu. 
Modré parkovací zóny neplatí a po dobu platnosti nařízení 
vlády je zdarma také parkování na placených parkovištích. 
Informace jsou uvedeny rovněž na parkovacích automa-
tech. Bezplatné parkování skončilo 28. dubna.

Ocenění strážníků, zhodnocení roku 2019 a výhled do další práce. To vše bylo 
tématem výroční porady Městské policie Liberec v březnu 2020. Městská policie 
Liberec má 91 zaměstnanců, z toho 80 strážníků. Za rok 2019 řešila více než 16 
000 přestupků. Strážníci zadrželi 54 podezřelých pachatelů z  trestné činnosti 
a předvedli 204 hledaných nebo pohřešovaných osob na republikovou policii.

Cílem výstavy Voda a civilizace bylo oslovit veřejnost a ukázat klíčový význam 
vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné 
situace a možných budoucích scénářů vývoje. 

Březen 2020
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Duben 2020

Město počátkem dubna uvedlo do provozu automat na roušky, kde byly lidem 
k dispozici za symbolickou cenu 20 Kč. Tato částka byla de facto příspěvkem 
do nově založené veřejné sbírky Liberec pomáhá. Celkem bylo z rouškomatu 
vydáno přes 4 000 roušek. Na transparentní účet sbírky 8612722/0800 přispě-
ly napřímo desítky lidí. Na konci roku 2020 bylo na účtu 131 121 Kč.

Dobrovolníci doručili 21 tisíc roušek
Čtyři desítky dobrovolníků z  řad Liberečanů a  dvacítka 
dobrovolných hasičů se zapojila před Velikonocemi do 
roznášení roušek seniorům v  Liberci. Od začátku dubna 
začalo město Liberec doručovat do schránek zdarma 
všem seniorům (od 65 let) v Liberci a Vratislavicích nad Ni-
sou ochranné roušky, které samo zajistilo a získalo od lidí.
Balíčky s  rouškou a  informačním letákem intenzivně při-
pravovali úředníci libereckého magistrátu v jednacím sále 
zastupitelů. Zároveň byl instalován první veřejný rouško-
mat v Obchodním centru Forum.

Místo sdílených kol roušky
Jednou z  obětí koronaviru jsou v  Liberci sdílená kola. 
V roce 2020 mělo dokonce dojít k rozšíření bikesharingu 
o  elektrokola. Tato služba byla ale zrušena, a  město tak 
ušetřilo zhruba milion korun, které věnovalo na roušky pro 
liberecké seniory.

Masivní čištění města
Statutární město Liberec začalo před Velikonocemi s roz- 
sáhlým úklidem města v rámci boje proti šíření koronaviru. 
Doposud šlo o dílčí úklidové aktivity. Nyní se spojilo s dal- 
šími organizacemi ve městě, aby společně dezinfikovaly, 
čistily a  umyly co nejvíce veřejných ploch a  míst, která 
jsou určená pro pohyb občanů.

Prodloužení nájmu bazénu
Rada města prodloužila nájem provozovateli Městského 
plaveckého bazénu Liberec. Tím je od 28. 12. 2000 spo-
lečnost Ještědská sportovní, s.r.o. Nájem se prodlužuje 
do 31.  12.  2021. Výše nájemného za pronájem plavec-
kého bazénu a jeho přístavby je ročně 64 000 Kč včetně 
DPH. Prodloužením nájmu zkušenému provozovateli zajis-
tí město Liberec pro veřejnost, školy a sportovní subjekty 
zachování kvality stávajícího provozu plaveckého bazénu 
až do doby jeho plánované rekonstrukce. Bazén navště-
vuje ročně 377 000 lidí, čímž se řadí na špičku podobných 
zařízení v České republice.
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Nový vodojem v Kateřinkách v přípravě
Kateřinky by se měly dočkat dalšího zdroje vody. Tato ob-
last Liberce nemá přivedený vodovod a lidé jsou odkázáni 
na studny. Zásobování vodou je tedy individuální a v blízké 
době se zde přímo realizace vodovodu neplánuje, neboť fi-
nanční odhad je téměř 86 milionů korun. Jako jedna z reál- 
ných možností je zřízení „komunitního“, doplňkového, od-
běrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města.

Další prezidentský pohár pro Bílé Tygry
Již počtvrté za posledních pět sezon se stal vítězem zá-
kladní části Tipsport extraligy klub Bílí Tygři Liberec. Kro-
mě Poháru prezidenta Českého hokeje vybojoval liberec-
ký tým další tři individuální ocenění.  Nejlepším trenérem 
se stal Patrik Augusta, nejlepším brankářem Dominik Hra-
chovina  a  historicky prvním vítězem Ceny za oddanost 
hokeji je útočník  Jiří Průžek. Vyhlášení Hokejisty sezony 
2019/20 proběhlo v  Síni slávy českého hokeje 30.  dub-
na 2020.

Kulturní počin za rok 2019
V  roce 2020 se poprvé rozhodovalo hned ve třech rov-
nocenných kategoriích za uplynulý rok: kulturní počin, 
reprezentace města a dvorana slávy; až dosud se přitom 
vybíral vždy jen jeden hlavní vítěz. Vzhledem k epidemic-
ké situaci bylo upuštěno od slavnostního udílení. Vítězem 
kategorie o  nejlepší kulturní počin se stal komponovaný 
projekt Liberec 89, sametová revoluce, který k 30. výročí 
listopadových událostí realizoval spolek G300. V katego-
rii reprezentace města si vavříny odnesl famózní 14letý 
multiinstrumentalista Daniel Matejča, který v  roce 2019 
zvítězil v  národních i  mezinárodních soutěžích houslistů. 
Konečně do dvorany slávy vstoupilo Naivní divadlo Libe-
rec, které oslavilo 70. výročí založení a patří dlouhodobě 
mezi špičkové loutkové scény v Evropě.

Fotbalisté FC Slovan Liberec vybrali mezi sebou 750 000 Kč, Nadace Preciosa 
velkoryse a nečekaně přidala dalších 450 000 Kč a ředitel Krajské nemocnice 
Liberec tak z rukou Zdeňka Koukala, sportovního ředitele Slovanu, a Andrey 
Kroupové, ředitelky Nadace Preciosa, převzal šek na 1 200 000 Kč. Za ně 
nemocnice nakoupila nové plicní ventilátory.

Statutární město Liberec začalo v dubnu s rozsáhlým úklidem města v rámci 
boje proti šíření koronaviru. S dalšími organizacemi ve městě společně dezin-
fikovaly, čistily a umyly co nejvíce veřejných ploch a míst, která jsou určená pro 
pohyb občanů.

Duben 2020
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Květen 2020

Radnice pomáhá
Město Liberec připravilo balík pomoci, který má zmírnit 
ekonomické dopady pandemie koronaviru. Radnice tak 
reagovala na dopad mimořádných vládních opatření na 
ekonomickou situaci příspěvkových organizací města, 
bazénu, sportovního areálu Liberec, soukromých kultur-
ních zařízení a místních podnikatelů a rozhodla o poskyt-
nutí finanční podpory.

Dohoda o Lesním koupališti
Na začátku roku projednávala rada města záměr svěření 
areálu Lesního koupaliště nově založenému spolku Lesní 
koupaliště, z.s. Za tímto spolkem stojí v Liberci architekti 
ze skupiny Mjolk. V současné době celý prostor spravuje 
příspěvková organizace města Městské lesy Liberec.

Nový ředitel TSML
Technické služby města Liberec jsou od 1. července pří-
spěvkovou organizací města a mají nového ředitele. Rada 
města jmenovala od 1. května 2020 Ing. Petera Kračuna.

Město se otvírá 
V  pondělí 11.  května začal Magistrát města Liberec vy-
konávat všechny agendy ve standardním provozu. Oproti 
době předkoronavirové však musí mít klienti ochranu dý-
chacích cest, dodržovat minimální rozestupy a  u  vstupů 
použít dezinfekci rukou. Na přelomu dubna a  května se 
otevřela knihovna, obě zahrady a další provozy uzavřené 
kvůli pandemii.

Areál Liebiegovy fabriky v Ostašově ožije
Zchátralý areál bývalé slévárny Ostašov se probouzí k ži-
votu. Nový investor zahájil demolici opuštěných budov 
a  postaví zde novou výrobní halu. Demolice jsou naplá-
novány do srpna, navazovat by měla za spolupráce města 
nová silnice včetně kanalizace, ke které se budou moci 
připojit také místní rodinné a  bytové domy. Až poté by 
měla být povolena a zahájena stavba nových hal.

28. května 2020 zemřel po krátké nemoci ve věku 90 let Karel Hájek, vynikají-
cí varhaník, učitel hudby, všestranný muzikant a od roku 2019 držitel Medaile 
města Liberce. Karel Hájek se stal v Liberci skutečnou legendou, protože neu-
věřitelných 60 let doprovázel hrou na varhany v obřadní síni liberecké radnice 
svatby, vítání občánků a další slavnostní obřady. 

Jedenatřicet libereckých mateřských škol se otevřelo 18. května. Kvůli režimo-
vým epidemickým opatřením a také aktuální personální situaci byl provoz v řadě 
z nich časově i kapacitně omezen. Výuka na základních školách byla omezena 
na skupiny maximálně 15 dětí.
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I  přes přísná pandemická opatření přišli lidé 8.  května na vojenský hřbitov 
v Ruprechticích uctít památku hrdinů druhé světové války u příležitosti 75. vý-
ročí jejího ukončení.

V květnu začala rekonstrukce hlediště Šadlova divadla. Nejviditelnější změnou je 
odstranění rudých kazetových obkladů. Nové měly být také sedačky, ale ty musí 
kvůli omezení výdajů ještě vydržet.

Dům v Kristiánově ulici řekl své tajemství
Ještě před tím, než domy v  Kristiánově ulici ustoupily 
stavbě nové nemocnice, Centru urgentní medicíny, byla 
v  květnu provedena archeologická prohlídka. Hlavním, 
a  těžko uvěřitelným nálezem byla kompletní obchodní 
korespondence liberecké firmy „Wenzel Ginzel, Schaf-
wollmodewaren Fabrik, Reichenberg in Böhmem, Chris-
tiangasse no 4“ (Wenzel Ginzel, fabrika na  módní vlněné 
zboží, Liberec, Kristiánova 4). Dále průzkumníci našli věci 
tehdejší denní potřeby. Například skleněné nádoby na gel, 
prázdné láhve, rezavé klíče a  také 100  let starý kartá-
ček na zuby s nedobranou pastou. Mezi nálezy byly také 
kachle z původních kamen a pod podlahou zapadlá kova-
ná olovnice, tedy pozůstatek z doby, kdy se dům stavěl.

Město řeší spor o byty v Zeleném údolí
V  ulici U  Sila vybudovalo město před 20 lety se společ-
ností Interma 256 bytů. Interma Byty, a.s., se nyní soud-
ní cestou domáhá bezúplatného podílu města do svého 
vlastnictví. Právní analýzy města ukázaly, že některé teh-
dejší smlouvy jsou neplatné. V letech 1997 až 2007 probí-
hala výstavba bytových domů, na které se podílelo město 
Liberec a  různá bytová družstva. Na stavby byly posky-
továny prostřednictvím města dotace ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. Město vkládalo na výstavbu domů vedle 
dotací též vlastní finance a pozemky (problematika převo-
du více než tisícovky družstevních bytů na družstevníky 
bez dalších dodatečných nákladů se řešila až do poloviny 
roku 2021).

Tvoříme Liberec 
Město Liberec se v roce 2019 rozhodlo více zapojit obča-
ny do rozhodování o veřejném prostoru a životě. Pod ná-
zvem Tvoříme Liberec zavedlo tzv. participativní rozpočet, 
kdy lidé přímo rozhodují o využití části městského rozpoč-
tu. V květnu 2020 bylo zveřejněno osmadvacet realizova-
telných návrhů, o nichž se během léta hlasovalo. Všechny 
návrhy poslali sami občané.

Květen 2020
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Červen 2020

Oprava náměstí Míru
Rekonstrukce se dočkalo náměstí Míru v  Ruprechticích. 
Město nechalo upravit chodníky, přechody pro chodce 
a místa pro přecházení. Dále byla řešena i zastávka MHD 
a parkovací plocha podél Radčické ulice a veřejné osvět-
lení. 

Do ulic Liberce se vrací kamenná dlažba
Rekonstrukce ulic U Opatrovny a Klášterní jsou provádě-
ny s maximálním využitím kvalitních kamenných povrchů. 
Dlažba z klasického materiálu zlepšuje retenci dešťových 
vod a  zvyšuje kvalitu městského prostředí. Zajímavá je 
i ekonomická stránka. Tyto povrchy jsou trvanlivější a vý-
razně snižují náklady města na budoucí opravy. 

Primátor Zámečník do dozorčí rady SVS
Rada města v květnu na své jedenácté schůzi schválila no-
minaci Jaroslava Zámečníka na kandidáta do dozorčí rady 
Severočeské vodárenské společnosti. Primátora města 
Liberce současně podpořila i většina dalších starostů Li- 
berecka z celkového počtu 38 obcí okresu Liberec, které 
jsou akcionáři SVS, a.s.

Město získá pozemky v dolním centru
Za travnaté plochy na okraji města v Kunraticích a pěta- 
půlmilonový doplatek dá Syner pozemky a stavby v cent- 
ru, v  oblasti za bývalou kavárnou Nisa. Město získá zpět 
cenné pozemky v lokalitě Papírového náměstí, tzv. liberec-
kých Stínadlech. Část Nového města mezi Lucemburskou 
a Barvířskou ulicí je jednou z nejcennějších lokalit v srdci 
města. Doplatek pro Syner Group byl stanoven znaleckým 
posudkem stavební fakulty VUT Brno s připočtením DPH 
ve výši 21 %. Hodnota pozemků ve vlastnictví Syneru je 
48 412 100 Kč, hodnota městských ploch v  Kunraticích 
pak 42 958 933 Kč.

Na začátku léta mohli lidé spatřit po městě výsadbu trvalek a cibulovin, které 
nově zkrášlily některá zákoutí města.

Předpovědi velkých srážek na konci června se bohužel naplnily, a to především 
na Frýdlantsku, kde některé toky dosáhly nejvyššího povodňového stupně. Po-
stupně bylo na žádost krajského operačního střediska nasazeno do postiže-
ných lokalit celkem 5 z 8 hasičských jednotek Liberce. 
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Na konci června se před radnicí uskutečnil koncert pro všechny, kteří pomáhali 
v pandemii (první vlna v roce 2020). Vystoupil Big'O'Band Marka Ottla s Honzou 
Křížem.

Fond rozvojové spolupráce byl pozastaven
Město Liberec pro rok 2020 ruší dva programy dílčího 
Fondu rozvojové spolupráce  – Partnerská spolupráce 
a Podpora místních komunit. Vše souvisí s neplánovaným 
výpadkem příjmů rozpočtu statutárního města kvůli nou-
zovému stavu na jaře 2020.

Městský energetik bude
Staronová myšlenka zřízení funkce městského energetika 
je opět na stole, doporučila ji také Rada pro klima. Zřízením 
této funkce se vedení města zabývalo již v minulosti, ale 
nikdy nedospělo k jasnému závěru. Toto pracovní místo by 
mohlo vzniknout na odboru majetkové správy, kde je sou-
středěno nejvíce práce, od sledování spotřeb škol a ško-
lek přes nákupy komodit až po rekonstrukce a zateplování 
městských budov. 

Kůrovec v Liberci
Na několik míst po Liberci byly instalovány feromonové la-
pače na lýkožrouta smrkového, který se bohužel již několi-
kátým rokem začíná objevovat v samotném centru města.
Při teplotách nad 20 °C začnou kůrovci vylétat a rojit se. 
Napadají pak suchem stresované stromy, které se ne-
mohou dostatečně napadení bránit, protože nedokážou 
produkovat dostatek obranných látek (např. pryskyřici). 
A právě ve fázi rojení by měl lapač na základě vypouště-
ných feromonů brouka nalákat. 

Léto bez Benátské
XXVIII. ročník Benátské s Impulsem v roce 2020 ve vesec-
kém areálu nebyl. Ke zrušení došlo v souvislosti s pande-
mií koronaviru a  vydaným opatřením Ministerstva zdra-
votnictví. Benátská se měla uskutečnit za rok, od 22. do 
25.  července  2021, ale další nepříznivý vývoj pandemie 
odsunul i tento termín až na rok 2022.

Hlavně díky své neústupnosti se stala Milada Horáková symbolem boje proti 
komunistické totalitě. 27.  června 2020 uplynulo 70 let od politické vraždy, jíž 
se stala obětí. Odkaz Milady Horákové si Liberec připomněl také 26.  června 
vyvěšením transparentu v rámci kampaně „Zavražděna komunisty” na budově 
historické radnice na náměstí Dr. Edvarda Beneše, který doprovázela zvuková 
smyčka z autentických záznamů z politického procesu s Miladou Horákovou. 

Červen 2020
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Červenec – srpen 2020

Naivní divadlo hledá šéfa
Ředitel Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava se 
rozhodl ke konci roku 2020 rezignovat na svou funkci ze 
zdravotních a  rodinných důvodů. Naivní divadlo vedl ne-
přetržitě od roku 1991. Nového ředitele mj. vybere Jan 
Burian nebo Jakub Hora. 

Tribuna po rekonstrukci
Na stadionu U Nisy město za 7,5 milionu korun dokončilo 
celkovou rekonstrukci zastřešení hlavní tribuny, která tak 
opět slouží divákům a fanouškům Slovanu. Ocelová nos-
ná konstrukce byla po 25 letech ve špatném stavu a bez 
přístupné hlavní tribuny by prvoligový fotbalový stadion 
přišel o  licenci. Při opravě musely být doplněny ocelové 
prvky pro zajištění tuhosti střechy a  konstrukce dostala 
nový nátěr. Zároveň ze střechy částečně zmizela plecho-
vá krytina a nahradil ji průhledný materiál, který konečně 
propouští na trávník světlo. Současně byla na hlavní tribu-
nu postavena nová přístupová lávka od domova mládeže.

Zálivka stromů pomocí zavlažovacích vaků
Květen a červen mezi suché měsíce roku 2020 nepatřily, 
ale v dubnu pršelo málo a z dlouhodobého hlediska byla 
hladina podzemních vod stále nízko. To se negativně pro-
jevuje na dřevinách ve městě. Podle dat z meteorologic-
ké stanice na libereckém letišti v dubnu spadlo pouhých 
2,3 mm, květen přinesl již 88,5 mm srážek a  i červen byl 
srážkově nadprůměrný. Již v roce 2019 proto byly instalo-
vány k převážně mladým stromům zavlažovací vaky. Vaky 
se v parných dnech roku 2019 velmi osvědčily, proto jich 
bylo nakoupeno dalších 200.

Místo pečiva šperky
Prodejna pečiva v budově Naivního divadla Liberec v Mo-
skevské ulici v souvislosti s koronavirovou epidemií po 30 
letech ukončila svou činnost. Novým nájemcem se stane 
tradiční šperkařská společnost Ulita.

Jedenáct ze sedmnácti libereckých středních škol předávalo na radnici maturitní 
vysvědčení, výuční listy či absolventské diplomy. Ostatní školy si z důvodu koro-
nakrize zajistily předávání ve vlastních prostorách. 

V srpnu byla slavnostně odhalena busta předválečného starosty Liberce a čes-
koslovenského senátora Karla Kostky. Busta je umístěna ve druhém patře histo-
rické radnice. Je to jediný starosta, který má na radnici sochařskou podobiznu. 
Autorkou je sochařka Josefina Jonášová.
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Vzkaz budoucím generacím
Při zahájení stavby komunitního domu pro seniory a me-
zigeneračního centra RoSa v Liberci byl položen základní 
kámen. Oficiálně ho 23. června 2020 uložili spolu s časo-
vou schránkou budoucí první obyvatelé domu. Projekt, 
který vzniká na pozemku bývalých Montážních závodů 
v  centru Liberce, nabídne domov desítkám místních se-
niorů. Kromě bydlení přinese kulturní, vzdělávací a mezi-
generační program, například možnost volnočasových 
a  sportovních aktivit, využití knihovny, restaurace či slu-
žeb.

Laviček na Soukeňáku bude méně
V roce 2012 statutární město Liberec nechalo zrevitalizo-
vat Soukenné náměstí. Součástí rekonstrukce byla i šede-
sátka laviček, které jsou však od začátku špatně instalova-
né a bez rozebrání dlažby nelze vyměnit ani jejich dřevěné 
části. K výměně prken je nutné částečně rozebrat dlažbu 
a následně demontovat celou lavičku. Vzhledem k tristní-
mu stavu laviček od Siacity rozhodla v červnu 2020 rada 
města o snížení jejich počtu a opravě zbylých 34 ks.

Nový plán dopravy
V červnu začala několikaměsíční příprava plánu udržitelné 
městské mobility. Plán bude sloužit k nastavení dlouhodo-
bého řešení všech druhů dopravy v Liberci, Jablonci nad 
Nisou a okolí. Dopravní experti nezapomenou ani na kom-
plexní řešení financování unikátního tramvajového spojení 
mezi oběma městy. Do přípravy plánu budou moci zasáh-
nout i místní obyvatelé.

TSML příspěvkovou organizací
Od 1. července přešla akciová společnost Technické služ-
by města Liberce na příspěvkovou organizaci se stejným 
názvem. Potřeby města by tak měly být uspokojovány 
rychleji. Jedním z cílů transformace je kompletní převod 
zodpovědnosti o komunikace a zeleň z magistrátu přímo 
na technické služby. Tím se mimo jiné také prakticky zkrátí 
a zjednoduší proces realizace podnětů od občanů.

Na setkání předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky s parasportov-
ci, kam z Liberce dorazil i reprezentant ve stolním tenise Jiří Suchánek. Krátce 
předtím Suchánkovi dorazilo potvrzení jeho účasti na Letních paralympijských 
hrách v Tokiu.

Červenec – srpen 2020

Liberečtí zastupitelé odsouhlasili převod největší a nejdražší úpravy zeleně ve 
veřejném prostoru v novodobé historii Liberce. V blízkosti zoo společnost Syner 
dokončila výstavbu Rezidence Park Masarykova, jejíž součástí byla rekultivace 
okolí, údolí Jizerského potoka a vybudování parku přístupného veřejnosti. Park 
o rozloze 15 000 m2 převzalo město Liberec za symbolických deset tisíc korun, 
jehož hodnotu znalec určil na 38 milionů korun.
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Září 2020

Roušky se vrátily
Doslova raketový nárůst nakažených koronavirem na za-
čátku září vyústil v nařízení nošení roušek ve všech uza-
vřených prostorách od 10. září 2020. Už 24. srpna nařídila 
krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek pro 
návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních, v lékárnách 
a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.
Situace se v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 
mění každým dnem. Opakuje se situace z března.

Liberečané rozhodli o projektech
Přesně 3 422 lidí rozhodlo o tom, jak bude využito 5 mi-
lionů korun historicky prvního participativního rozpočtu 
Liberce. Absolutním vítězem hlasování je projekt Lesní 
koupaliště  – volnočasové a  sportovní zázemí. Sešlo se 
celkem 29 návrhů pro zlepšení života v  Liberci. Z  nich 
mohla veřejnost téměř dva měsíce vybírat. Výběr byl ši-
roký, od kontejnerového stání přes hřiště až po sochy či 
květinovou výzdobu. Mezi dalšími zvolenými velkými pro-
jekty je oprava cyklostezky v Machníně a vytvoření Brou-
movského náměstí. Z těch menších posbírala nejvíc hlasů 
kultivace zeleně na Šaldově náměstí, oprava vyhlídky Jez-
dec či pocta rodáku Františku Peterkovi.

Budovu Skloexportu město zatím nezískalo
Formou bezúplatného převodu projevilo město Liberec 
zájem o prázdnou budovu bývalého Skloexportu kvůli bu-
doucímu rozvoji okolí autobusového a vlakového nádraží. 
Zároveň ji zvažuje použít pro takzvané přenesené působ-
nosti státní správy pro 28 okolních obcí včetně Liberce. 
Například pro vydávání občanských průkazů, řešení pře-
stupků nebo agendu sociálního odboru a stavebního úřa-
du. Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových je ale takové, že bezúplatný převod není 
možný. Úřad musí nejprve prověřit možné využití objektu 
pro potřeby státu. Současně pak Ministerstvo pro místní 
rozvoj zvažuje objekt použít pro státní bytovou výstavbu. 

Nároží u radnice zdobí nová plastika Sublima ze skla a železa z ateliéru výtvarní-
ka Jiřího Pačinka. Dílo z huti Pačinek Glass bude zdobit náměstí Dr. E. Beneše po 
celý rok a zároveň se stalo pozvánkou do Křišťálového údolí.

Ocenění Liberecká Thálie 6. ročníku divácké ankety o nejoblíbenějšího umělce 
Divadla F. X. Šaldy ve čtyřech kategoriích bylo vyhlášeno před libereckou radnicí 
první školní den. Cenu za činohru si odnesla poprvé Eliška Jansová.
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Botanická zahrada slaví 125 let
Nejstarší tuzemskou veřejně přístupnou botanickou za-
hradou je zahrada v Liberci, která byla otevřena před 125 
lety, 5.  září  1895. Milovníkům přírody nabízí přes 8 000 
exotických rostlin a pyšní se i několika unikáty, například 
pěti nejstaršími kaméliemi v  Evropě. Návštěvníci mohou 
vidět sbírku orchidejí a  kapradin, masožravých rostlin či 
leknín viktorii královskou. Sbírky liberecké zahrady, která 
se specializuje na tropickou a  subtropickou flóru, patří 
mezi významné i ve světovém měřítku.

Omezení na I/35
Začátkem léta začala rekonstrukce pravé části výpadovky 
z Liberce na Děčín. Kromě rekonstrukce povrchu na úseku 
až k Bílému Kostelu jde také o výměnu mostních závěrů 
u 12 mostů. Nepříjemné omezení dopravy spočívalo pře-
devším v nemožnosti odbočení na Frýdlant (Stráž nad Ni-
sou) ve Svárově směrem od Liberce. V roce 2020 probíha-
la oprava dvou pruhů směrem na Děčín, v roce 2021 čeká 
řidiče omezení v opačném směru od Chrastavy. U Stráže 
nad Nisou bude nový povrch z nízkohlučného asfaltu. Dů-
vodem pro rekonstrukci za více než čtvrt miliardy korun je 
povrch poničený těžkými nákladními vozidly. Čtyřpruh do 
Bílého Kostela se stavěl v roce 2003.

Záchrana kaple začíná
V polovině září začala rekonstrukce zchátralé kaple Boží-
ho hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže. Kaple z  roku 1722 
patří spolu se  zrestaurovaným mariánským sloupem ve 
stejné zahradě k nejcennějším barokním památkám v Li-
berci. Vychází z  podoby kaple stojící uprostřed chrámu 
Božího hrobu v  Jeruzalémě. Kaple stála původně v  blíz-
kosti arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého a  do 
zahrady byla přesunuta v  roce 1865. Naposledy prošla 
opravou v roce 1986.

Rodinu libereckého strážníka Milana Šíra postihlo neštěstí. Rodinný dům ve 
čtvrti Františkov, kde bydleli, musel být stržen. Na domě byla stavební firmou 
prováděna rekonstrukce, při které došlo 14. září ke zřícení jeho části. Přivolaný 
statik následně rozhodl o definitivním stržení celého domu.

Vedle knihovny vznikne památník a sad. Nezávislá odborová organizace Policie 
České republiky Liberec přišla s myšlenkou vybudování památníku příslušníkům 
bezpečnostních sborů, kteří zemřeli při výkonu služby.

Září 2020
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Říjen 2020

Magistrát se připravil na druhou vlnu
Město Liberec na základě rozhodnutí vlády o znovuzave-
dení nouzového stavu, které platí od pondělí 5. října, znovu 
aktivovalo svůj krizový štáb. Ten průběžně monitoruje si-
tuaci a shromažďuje data, aby dokázal rychle reagovat na 
možná rizika související s šířením covidu-19.

Město umožní pronájem parkovacích míst 
Liberečané si mohou od října opět pronajmout parkovací 
místo výhradně pro své auto. Systém vyhrazených parko-
vacích stání radnice v roce 2019 zrušila, v roce 2020 tento 
krok přehodnotila a obnovila systém. Změní se však ceny 
a vydávání souhlasných stanovisek bude v lokalitách více 
regulováno. 

Liberec chce zpět peníze za referendum
Město Liberec se ani po roce nedočkalo náhrady škody 
za zbytečné referendum, které se konalo během komunál-
ních voleb v říjnu 2018. O uspořádání referenda tehdy roz-
hodl krajský soud, Nejvyšší správní soud ho ale zrušil jako 
nezákonné. Město se proto rozhodlo žádat náhradu vznik-
lé škody ve výši zhruba 1,8 milionu korun soudní cestou.

Evidence a ochrana soch a plastik ve městě
Městská rada schválila koncepční postup uchovávání 
uměleckých děl ve veřejném prostoru a jejich systemati-
zaci do databáze při novém trvalém umístění.

Naivní divadlo povede Kateřina Pavlů
Novou ředitelkou Naivního divadla Liberec bude od 1. led-
na 2021 Kateřina Pavlů. Dáma, která třicet let pracuje jako 
statutární zástupkyně odcházejícího ředitele Stanislava 
Doubravy. Kateřina Pavlů zvítězila ve výběrovém řízení, je-
hož se v září 2020 zúčastnili ještě další tři kandidáti.

Sběrný dvůr v Růžodole bude
Rada města schválila záměr zřízení nového sběrného mís-
ta, které bude sloužit v Růžodole do doby, než bude posta-
ven nový sběrný dvůr.

Zemřel Herec. V pátek 16. října 2020 zemřel ve věku 77 let herec Ladislav Du-
šek, jeden z pilířů liberecké činohry posledních třiceti let. V divadle se postupně 
stal nepostradatelným hercem velkých charakterních rolí. Naposledy stál na 
jevišti 28.  září v  jedné ze svých nejhezčích rolí posledních let jako arcibiskup 
z Canterbury v derniéře inscenace Králova řeč.

Liberečtí sokolové před libereckou radnicí uctili Památný den sokolstva, který 
nově připadá na 8. října. 
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Učitelé dostali respirátory od města
Všichni učitelé základních škol, zřizovaných statutárním 
městem Liberec, už mají od začátku října k dispozici záso-
bu respirátorů II. třídy (FFP2), které jim postačí až do konce 
letošního kalendářního roku. Město celkem nakoupilo 60 
tisíc masek za 1,1 milionu korun. Suplovalo tak stát, který 
měl masky pro učitele zajistit.

Liberec dohlédne na rekonstrukci Ještědu
Město Liberec má zájem vstoupit do spolku Ještěd 73, 
který byl založen v červenci 2012 za účelem přípravy pro-
jektu rekonstrukce liberecké dominanty. Spolek usiluje 
o  koordinaci činností směřujících k  zachování a  obnově 
národní kulturní památky horského hotelu a vysílače Ješ-
těd.

Volby do zastupitelstev krajů
V Liberci se 2. a 3. října 2020 uskutečnily volby do zastu-
pitelstev krajů. Z celkového počtu 79 369 voličů v Liberci 
jich přišlo volit 34 472, volební účast tak byla 43,43 %. Nej-
více voličů hlasovalo pro kandidátku Starostů pro Liberec-
ký kraj (39,64 %). ANO 2011 získalo 16,05 %, Piráti 9,04 %, 
ODS 7,55 %, Zelení + LES 6,97 % a SPD 5,36 %. Hejtma-
nem na další čtyři roky zůstal Martin Půta (SLK).

Festivaly těsně před nouzovým stavem
Doslova na poslední chvíli před dalšími opatřeními proti 
šíření covidu se stihl uskutečnit festival animovaného fil-
mu Anifilm. Ten se v roce 2020 přesunul do Liberce a kvůli 
pandemii musel změnit termín na začátek října. Finále fes-
tivalu ale už bylo vysíláno online. Uskutečnil se také tradič-
ní Sportfilm. Liberec se stal mekkou sportovců a filmařů již 
po třiadvacáté, ale ve zcela novém stylu a červeném de-
signu v kině Varšava. Nejlepší snímky byly během festiva-
lového dne 1. října promítány a oceněny za účasti tvůrců.

V říjnu změnila socha Po válce od Slavoje Nejdla své místo. Z  parku v Jablonec-
ké ulici byla přestěhována do parku Clam-Gallasů v Komenského ulici. Pražský 
umělec vytvořil dva metry dlouhou a zhruba metr vysokou pískovcovou sochu 
v rámci slavné liberecké výstavy Socha a město v roce 1969. Po instalaci sochy 
provedl restaurátor povrchové čištění.

Nevzhledný stánek, který představoval symbol privatizace veřejného prostoru 
v 90. letech a tehdejší vztah k veřejnému prostoru, byl odstraněn ze Soukenné-
ho náměstí. Na jeho místě byl vysazen vzrostlý platan javorolistý. 

Říjen 2020
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Virus v číslech
Navzdory vládním opatřením a  prodloužení nouzového 
stavu (zatím platí do 20.  listopadu) se v České republice 
nedaří výrazněji zastavit šíření onemocnění covid-19. 
Aktuální data přímo v Liberci nicméně potvrzují, že k mír-
nému zlepšení pomalu dochází. V období od 10. října do 
10. listopadu počet nakažených klesl z 1 613 na 741 oso-
bu.

Odtažené auto najdete u Vápenky 
Odtahovou službu bude pro město Liberec dalších pět let 
zajišťovat liberecká firma Odtahová služba Říha. Vyhrála 
výběrové řízení s  nabídkovou cenou 1 318 750 Kč bez 
DPH. Odtah vozidel je prováděn od pondělí do pátku od 
7 do 19 hodin nebo kdykoliv, když vozidlo tvoří překážku 
na silnici. Odtahové parkoviště je nedaleko koupaliště Vá-
penka.

Od sídliště Kunratická na průtah pohodlněji
Ředitelství silnic a dálnic dokončilo stavební úpravy okruž-
ní křižovatky na silnici I/14 u sídliště Kunratická. Nová od-
bočující větev mimo kruhový objezd řidičům usnadní
a zrychlí nájezd na průtah mezi Libercem a Jabloncem.
Stavba kromě silničního bypassu obsahovala přeložku
a doplnění veřejného osvětlení a úpravy v dopravním zna-
čení.

Noví ještěři a malí zoborožci v liberecké zoo
Pavilon tropů v  zoologické zahradě má nové obyvatele. 
Z  vídeňské zoo Schönbrunn dorazila dvojice přes metr 
dlouhých jihoamerických tropických ještěrů dracén kro-
kodýlovitých. Jedná se o živočišný druh, kterého mohou 
návštěvníci v liberecké zoo pozorovat úplně prvně. V listo-
padu zaznamenali ošetřovatelé z pavilonu tropů výjimeč-
ný chovatelský úspěch. Poprvé v historii liberecké zoo se 
tam rozmnožili zoborožci šedolící. Přestože je Zoo Liberec 
chová již od roku 2012, prvního mláděte se dočkala až 
v roce 2020.

Celkem 416 milionů korun bylo vyčleněno na modernizaci mateřských a  zá-
kladních škol v rámci Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – 
Jablonec nad Nisou (IPRÚ) pro oblast školství. Díky tomu bylo na celém území 
zrekonstruováno 16 mateřských a základních škol a 8 středních škol. 

Dvě nové panoramatické kamery sledují nejkoncentrovanější místa v  centru 
města, která jsou zároveň místy s vyšší mírou kriminality – náměstí Dr. E. Bene-
še s průhledem do ulice 5. května a lokalitu Fügnerova. Oproti jiným kamerám, 
kterých je v Liberci 51, nevyžadují aktivní směrování a zoomování. 
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Za vyšší parkovné nová místa k stání
Na základě rozhodnutí rady města dochází od listopadu
k úpravám cen na placených parkovištích v Liberci. Půlho-
dinové stání bude v zónách A, B, C, E dražší o 5 Kč, hodi-
nové o 10 Kč, každá další hodina o 10 Kč. V zelené zóně D 
a černé F jde o navýšení o 5 Kč za 60 minut, každá další 
hodina také o 5 Kč. Minimální cena ve všech zónách pla-
ceného stání se zvýší o 5 Kč. Zvýšení cen parkovného by 
mělo přinést městské kase o zhruba 3 miliony korun ročně 
více. Peníze by měly být použity výhradně k budování no-
vých parkovacích míst.

Radnice zazářila v barvách trikolory
17.  listopadu, v  Den boje za svobodu a  demokracii, se 
symbolicky přesně v  17.11 hodin rozsvítila budova libe-
recké radnice a Šaldova divadla v barvách české trikolory. 
Pro umocnění tohoto momentu zazpívala Claudia Ottlová 
z balkonu radnice Modlitbu pro Martu. Česká státní hymna 
zazněla v podání sólistů operního souboru Lívie Obručník 
Vénosové, Věry Poláchové, Dušana Růžičky a Josefa Ko-
vačiče.

SFM bude nadále provozovat Sport Park
Společnost SFM, která je na základě koncesní smlouvy 
provozovatelem Sport Parku Liberec s hokejovou arenou 
od roku 1992, bude dál spravovat liberecký areál. Při vr-
cholu druhé pandemické vlny covidu-19 provozovatel 
zvažoval ukončení činnosti v areálu a žádal o další podpo-
ru město, které Sport Park vlastní.

Knihovna dvacetiletá
Uplynulo 20 let od dostavby nové budovy knihovny.  
9.  listopadu roku 2000 byla budova čerstvě dokončena, 
vybavena nábytkem a připravena k nastěhování. Akt pře-
dání knihovny a synagogy byl velice významný a odehrál 
se za přítomnosti mnoha význačných osobností. Stavbu 
smíření, jak je budova nazývána, podpořili německý prezi-
dent Roman Herzog a český prezident Václav Havel, který 
krátce po otevření knihovnu i synagogu osobně navštívil.

Technická univerzita v Liberci, statutární město Liberec a Liberecký kraj ve spo-
lupráci s  Kanceláří architektury města připravují znovuobnovení památníku 
Adolfa Loose v Liberci a novou vizuální instalaci od umělce Richarda Loskota.

Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD ve Fügnerově ulici si přáli občané 
města Liberce, když hlasovali pro projekty v participativním rozpočtu. Město na 
jeho první ročník vyčlenilo 5 milionů korun. 

Listopad 2020
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Regenerace sídliště Ruprechtice
Město se vrátilo k projektu Regenerace sídliště Ruprechti- 
ce. Kancelář architektury města Liberec zpracovala kom- 
plexní architektonickou studii, která počítá s  rozdělením 
revitalizace celého území postupně do pěti etap.

Vánoční strom z Horního Hanychova
Vzhledem k  pandemii covidu-19 město tentokrát nepo-
řádalo před radnicí k rozsvícení vánočního stromu žádné 
doprovodné akce. Zájemci si mohli 29. listopadu poslech-
nout online koncerty a  stejně tak sledovat na internetu 
slavnostní rozsvícení stromu. Je jím douglaska tisolistá, 
což je jehličnatý strom, něco mezi smrkem a jedlí, ale má 
o  malinko delší zelené jehličí a  naopak menší šišky. Je 
odolnější než například smrk. Původem douglaska pochá-
zí ze Severní Ameriky, město Liberec ji získalo ze zahrád-
kářské kolonie v  Horním Hanychově v  Řepné ulici. Před 
postavením na náměstí byl strom zkrácen o sedm metrů 
na výšku 14,5 metru, což je výška, která umožňuje zajistit 
dostatečnou statiku a  odolnost vůči povětrnostním vli-
vům.

Náměstí na sídlišti Broumovská se promění
V  kultivovaný centrální prostor vhodný pro setkávání se 
promění lokalita na sídlišti Broumovská. Díky zájmu obča-
nů, městu a soukromému investorovi tam vznikne půso-
bivé náměstí. Už v polovině roku 2020 si kultivaci tohoto 
místa prosadili lidé, kteří pro tento záměr hlasovali v rámci 
podpory projektů z participativního rozpočtu města. O lo-
kalitu současně projevil zájem i  privátní investor, který 
vykoupil chátrající nákupní centrum a  jeho rekonstrukcí 
tu chce vytvořit komplex 84 nových bytových jednotek, 
včetně parteru pro obchody a  služby, a  bude se podílet 
i na kultivaci veřejného prostoru. A to výměnou za směnu 
městského pozemku za objektem, kde zároveň vytvoří 27 
parkovacích míst. Samotné náměstí díky tomu čeká zá-
sadní celková rekultivace. 

Město čistí Liberec od autovraků. Po změně zákona začal magistrát odstraňovat 
z libereckých ulic dlouhodobě odstavená vozidla. Radnice vytipovala přes 100 
autovraků. 

Uprostřed druhého adventního týdne, v úterý 8. prosince, převzalo město opra-
venou barokní kapli Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci. Záchra-
na kaple z roku 1722 přišla na poslední chvíli. Další zimu by už nepřežila.
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V nových autobusech MHD si nabijete mobil
Liberecký dopravní podnik převzal další nové autobusy, 
čtyři nové vozy řady SOR NS 12 se spolehlivým dieselo-
vými motory. Mají klimatizaci, kamerový systém, pro ces-
tující USB zásuvky i  Wi-Fi. Za každý autobus zaplatil do- 
pravní podnik 5,15 milionu korun.

Liberec obnoví boží muka na Perštýně
Boží muka Na Perštýně nechali zřídit v roce 1779 městský 
mlynář Carl Flake a jeho žena Veronika. Místo bylo obklo-
peno sedmi lípami, později duby. Boží muka byla v relativ-
ně zachovalém stavu naposledy před rokem 1950, kdy 
došlo pravděpodobně k jejich devastaci.

První kroky k EHMK 2028
Město veřejnosti prezentovalo první kroky na cestě ke 
kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2028. Sou-
časně byla představena první šestice tzv. ambasadorů, 
tedy lidí působících v Česku i zahraničí se silným životním 
příběhem, kteří budou pomáhat projekt Liberec 2028 pre-
zentovat u  veřejnosti. Jsou jimi pravnučka Franze Clam-
-Gallase a  předsedkyně správní rady rodinné a  rodové 
nadace Christine  Winkelbauer Kelly z  Londýna, Kami-
la Boudová, absolventka textilního a  módního designu 
na TUL, která vyučuje udržitelnou módu, scenárista a spi-
sovatel Jaroslav Rudiš, architekt, děkan FUA TUL Osamu 
Okamura, majitel sklářské firmy Lasvit Leon Jakimič a hu-
dební skladatel a producent Hubert Bittman.

František Peterka má bustu na radnici
Bronzová busta herce a  čestného občana Liberce Fran-
tiška Peterky od akademického sochaře Jiřího Gdovína 
spatřila 19.  listopadu 2020 světlo světa v umělecké slé-
várně Ještědský bronz v Mníšku u Liberce. 18. prosince 
pak byla slavnostně umístěna do výklenku zdi ve druhém 
patře historické radnice. František Peterka doplňuje trojici 
významných osobností města Liberce, herce Vlasty Buria- 
na, hudebního skladatele Karla Vacka a  libereckého sta-
rosty předválečných let Karla Kostky.

Technické služby Liberec dokončily generální opravu ulice U Opatrovny. Práce 
začaly v dubnu a zahrnovaly kompletní rekonstrukci kanalizace, vodovodu a ply-
novodu, opravu silnice a chodníků. Ulice U Opatrovny je další ulicí, kde město 
Liberec zachovalo historický ráz centra – v maximální možné míře byly použity 
žulové dlažební kostky a kamenné obrubníky.

V prosinci byla na ještědských svazích otevřena po dlouhých letech nová sjez-
dovka. Je 1,5 km dlouhá a  45 metrů široká, je vhodná pro rodinné lyžování 
a jmenuje se Nová Skalka.

Prosinec 2020
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Osobnostiroku
 ’20
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Medaile města Liberec se udělu-
je jako čestné ocenění za občanské 
zásluhy o město Liberec v jakémkoli 
oboru lidské činnosti. Medaili města 
Liberce lze také udělit za celoživotní 
zásluhy. Návrh na udělení Medaile 
města Liberce mohou předložit obča-
né, organizace, spolky a jiné subjekty 
komisi pro kulturu a cestovní ruch. 
Medaili odevzdává oceněné osobě 
jménem města Liberce jeho primátor. 
Ocenění nelze odejmout.

Čestné občanství města Liberec je 
výrazem uznání mimořádných zásluh 
o rozvoj města a také o rozvoj mezi-
národních vztahů v komunální oblasti 
a spolupráce mezi městy. Čestné ob-
čanství může být uděleno jak občanům 
České republiky, tak i občanům cizích 
zemí. Návrhy na udělení čestného 
občanství předkládají Zastupitelstvu 
města Liberec prostřednictvím rady 
města členové zastupitelstva města 
nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnu-
tí o udělení čestného občanství předá-
vá primátor na slavnostním zasedání 
zastupitelstva nebo při jiné slavnostní 
příležitosti. Při udělování čestného 
občanství obdrží vyznamenaný listinu 
o jeho udělení, jež je opatřena symboly 
města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva 
odejmout tomu, kdo se stal nehodným 
projevené pocty.
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Botanik tělem i duší
Asi největší český odborník na masožravé rostliny, první 
a  jediný porevoluční ředitel Botanické zahrady Liberec 
RNDr. Miloslav Studnička, CSc., vede libereckou zahradu 
30 let. Málokdo umí vyprávět o flóře tak jako on, jako kdy-
by četl napínavou detektivku. 

Během působení v  liberecké botanické zahradě se vě-
noval botanice na expedicích do Makaronésie, Brazílie, 
Nikaragui, Venezuely, Mexika a  Indie. Mimo jiné je spolu-
autorem architektonických projektů současných expozic 
Botanické zahrady Liberec. Odborně publikuje, vydává 
samostatné monografie.

Miloslav Studnička za své třicetileté působení na pozici 
ředitele pozvedl botanickou zahradu na jedno z  nejvý-
znamnějších českých botanických pracovišť s  vysokým 
odborným i návštěvnickým renomé. V červnu 2020 obdr-
žel medaili města za rozvoj Liberce v oblasti kultury.

Mezi evropskou špičkou
Po botanické zahradě je druhou perlou Liberce Naivní di-
vadlo, které vedl téměř 30 let Stanislav Doubrava. Naivní 
se za tu dobu vyšvihlo mezi nejrespektovanější loutková 
divadla v Evropě.

MgA. Stanislav Doubrava pak přišel do Naivního divadla 
Liberec jako vedoucí souboru v roce 1989. Ve funkci ře-
ditele přivedl divadlo mezi evropskou loutkářskou špičku 
a  obecně jedno z  nejuznávanějších divadel v  Česku vů-
bec (bez rozlišení repertoáru a cílové skupiny). Stanislav 
Doubrava je zároveň členem orgánů Mezinárodní loutkář-
ské unie UNIMA, Asociace profesionálních divadel ČR, 
rady Státního fondu kultury ČR, Nadace Český literární 
fond a ředitelem mezinárodního festivalu profesionálních 
loutkových divadel Mateřinka.

Medaili města za rozvoj Liberce v oblasti kultury obdržel 
Stanislav Doubrava také v červnu 2020.

Stanislav Doubrava

Miloslav Studnička
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Hana Seifertová

Boris Joneš

Osobnosti roku 2020

Miluje hudbu a hudba jeho
Posledním laureátem Medaile města Liberec za rozvoj 
města v oblasti kultury v roce 2020 se stal Boris Joneš, 
dirigent a sbormistr operního sboru Divadla F. X. Šaldy. 

Na dirigentském kontě má více než 1500 představení, jako 
dirigent a sbormistr nastudoval více než stovku titulů. Je 
uznávaným pěveckým korepetitorem, ale i  znalcem var-
hanních nástrojů. Hraje též na varhany při různých příleži-
tostech v obřadní síni liberecké radnice. Od devadesátých 
let až doposud působí v divadle jako archivář opery. Vy-
tváří notové materiály pro umělecký provoz opery a  vy-
tvořil jedinečnou kolekci operní a symfonické literatury. 

Liberec a sochy patří k sobě
Za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění byla 
oceněna bývalá ředitelka Oblastní galerie Liberec Hana 
Seifertová.

PhDr. Hana Seifertová, historička umění, byla ředitelkou 
Oblastní galerie Liberec (1958–1970), otevřela galerii mla-
dým umělcům i výtvarníkům, kteří byli např. v Praze z po-
litických důvodů odmítáni. V srpnu 1968 se s manželem, 
sochařem Jiřím Seifertem, aktivně zapojili do občanského 
odporu vůči sovětské okupaci města i země. V roce 1969 
uskutečnila ve městě proslulé sympozium Socha a měs-
to 1969, které navázalo na úvodní exteriérovou výstavu 
v  roce 1964. Hned na začátku normalizace pak musela 
z politických důvodů místo ředitelky OGL opustit, násled-
ně se stala vědeckou pracovnicí a kurátorkou Sbírky sta-
rého evropského umění Národní galerie v Praze.
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Dagmar Helšusová

Věra Vohlídalová

Dělat správné věci má vždycky smysl
V roce 1990 zvítězila v konkurzu na ředitelku Státní vě-
decké knihovny v Liberci. Od té doby je Věra Vohlídalo-
vá spojena zejména s ideou a výstavbou nové liberecké 
knihovny s židovskou modlitebnou (tzv. Stavby smíření), 
která byla otevřena 9.  listopadu  2000 na místě předvá-
lečné synagogy, vypálené nacisty při tzv. křišťálové noci. 
V září 2020 byla oceněna Medailí města Liberec za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění.

Mgr. Věra Vohlídalová, ředitelka Státní vědecké knihovny 
(1990–2001), občanská aktivistka. Dlouhodobě se anga-
žuje v občanském životě ve prospěch věcí veřejných. Za 
svou činnost získala mj. cenu Polského svazu knihovníků 
(1996), cenu saského Svazu knihovníků (2001), cenu ča-
sopisu Architekt (2001), Medaili Z. V. Tobolky (2002), Kříž 
za zásluhy 1. třídy Spolkové republiky Německo (2002), 
Zlatou medaili Technické univerzity Liberec (2003), Cenu 
českých knihovníků (2013) aj. V roce 2005 byla s dalšími 
ženami nominována na Nobelovu cenu míru.

Je skvělé, když děti čtou!
Za mimořádné zásluhy o  rozvoj města v  oblasti kultury, 
demokracie a lidských práv převzala ocenění Dagmar Hel-
šusová. Knihovnice, občanská aktivistka a politička. V lis-
topadu 1989 se zapojila do revolučních událostí a stala se 
zastupitelkou za OF a Občanské hnutí. 

V  letech 2002–2006 vykonávala funkci náměstkyně pri-
mátora pro školství a kulturu, v letech 2007–2009 pak byla 
ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Celoživot-
ně podporuje rozvoj dětského čtenářství, je mj. zaklada-
telkou Literárního klubu při KVK, zakladatelkou literární 
soutěže Máj  – měsíc poezie, zakladatelkou unikátního 
Veletrhu dětské knihy (2003), autorkou projektu Děti čtou 
nevidomým dětem, v rámci kterého se každoročně vydá-
vají audioknihy pro nevidomé a slabozraké děti aj. Za svou 
činnost v oblasti knihovnictví získala v roce 2015 ocenění 
Knihovnice roku 2015 v Libereckém kraji.
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Busta Františka Peterky 
v historické radnici.
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