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Páté největší město České republiky

Rozloha 106 km2

48 % poměr zeleně včetně lesů 

Nadmořská výška radnice 374 m n. m. 

103 tisíce obyvatel

Průměrný věk 42,6 let

32 770 podnikatelských subjektů

Počet částí města: 33

1 006 ulic

Celkový počet objektů 14 555

Jeden městský obvod

První písemná zmínka roku 1352

Ještěd – stavba století

Průměrné měsíční srážky cca 67 mm

8,6 °C průměrná roční teplota
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Jaroslav Zámečník
primátor statutárního města Liberec

Slovo primátora

Když jsme se před lety rozhodli obnovit tradici vydávání Ro-
čenky města Liberce, netušil jsem, jak úžasný může být svět 
čísel, grafů a poznámek, prostřednictvím nichž vždy jednou za 
dvanáct měsíců mapujeme nejdůležitější události a momenty  
v životě našeho města.
 
Nové, už čtvrté vydání, kterým si právě listujete, nejenže nava-
zuje na všechna tři předchozí, zároveň také rozšiřuje pomyslnou 
paměť páté největší obce v ČR, což ocení nejen naše generace, 
ale především ty, které přijdou po nás. To byl ostatně i jeden z 
hlavních důvodů, proč jsem návrat ke shromažďování cenných 
dat a údajů o Liberci při svém nástupu do funkce primátora 
prosazoval.
 
Život města, jeho obyvatel, ale také úředníků a zaměstnanců 
magistrátu, kteří ho spravují a rozvíjejí, mi někdy připomíná 
zvláštní organizmus. Sice má svá pevná pravidla, nicméně i tak 
dokáže velmi často překvapit. Potvrzují to i události, okamžiky  
a zajímavé milníky z roku 2021, které vám v tomto vydání pre-
zentujeme.
 
Domnívám se, že historii i budoucnost každého města formují 
tři hlavní pilíře. Události, z nichž některé můžeme očekávat a do 
jisté míry i ovlivnit. Dále pak správa, hospodaření a rozvoj, které 
jsou pro fungování města základním kamenem. A do třetice vize 
a koncepce, jež mají určovat směr, jakým se město chce vydat 
do budoucna.
 
Těší mě, že každá z těchto oblastí je v Ročence za rok 2021 
zastoupena. Tak neváhejte a zkuste se do ní alespoň na chvíli 
ponořit.
 
Přeji příjemné čtení.
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Začátek roku 2021 se nesl v duchu pokračující pandemie covidu-19. První polovinu roku poznamenal lockdown, ke které-
mu došlo v důsledku předvánočního rozvolnění. Jak přes jarní covidovou špičku a uzávěry okresů covid pomalu ustupo-
val, řítily se události jedna za druhou.

Prvním libereckým miminkem se stala Anetka, na-
rodila se 1.  ledna v 9.47 v  liberecké porodnici. 
Jinak však zdravotníci měli plné ruce práce, 
o  dost méně příjemné, a  pokračovali mimo 
jiné v léčbě dalších covidových pacientů. 

Vládu nad populárním Naivním divadlem 
Liberec převzala od Stanislava Doubravy 
nová ředitelka, dosavadní ekonomka diva-
dla Kateřina Pavlů.

Začátkem roku se řešily registrace pro očko-
vání a  plánoval vznik očkovacích center pro 
plošné očkování. Začalo také plošné očkování 
seniorů. Proti covidu zabojoval liberecký dopravní pod-
nik, který do autobusů a tramvají nalepil antimikrobiální folie. 

Trvalo nařízení o  uzavření menších obchodů; v  druhé polovině 
ledna byla otevřena papírnictví a  prodejny s  oblečením. Epide-

mie kulminovala a ke konci měsíce začala zvolňovat. V ne-
mocnicích po celé republice se léčilo 6 500 lidí, z nichž 

zhruba 1 100 bylo ve vážném stavu.

V lednu byla odvolána první seniorská om-
budsmanka v  Liberci Lenka Tarabová, 
která se stala aktivistkou proti korona-
virovým opatřením neváhající zneužít ži-
dovskou symboliku. To samozřejmě nemohli 

radní města nechat bez povšimnutí. S tím sou-
visí i  další rozhodnutí rady města: o  milionové 

podpoře na exkurze žáků 8. a 9. tříd libereckých 
základních škol proti zapomínání holocaustu. Rada 

dala jasný signál, že hrůzná historie, zabití šesti milio-
nů židů, nesmí být zapomenuta ani relativizována. 

Rok 2021 byl posledním, kdy si lidé mohli dopřát relativně 
levné energie. Co nastane za necelý rok, nikdo netušil, a tak li-
berecká teplárna po snížení věrnostních cen tepla oznámila sní-

V nemocni-

cích po celé repub-

lice se s covidem léčilo 

6 500 lidí, z nichž zhruba  

1 100 bylo ve vážném 

stavu.
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žení ceny teplé vody. Už v  lednu ale mluvčí teplárny upozorňo-
val, že příznivé ceny jsou odvislé od ceny plynu – komodity, jejíž 
cenu nemůže teplárna ovlivnit.

Covid ovlivňoval vše, psychiku lidí především, a tak dokonce „pa-
daly“ i  hlavy. Velkou nerozvážnost projevil šéf liberecké kraj-
ské policie a někdejší policejní prezident, plukovník 
Vladislav Husák, který byl v  době lockdownu 
přistižen na narozeninové oslavě v teplickém 
hotelu. 1. února byl odvolán z pozice krajského 
policejního ředitele.

Začátek února byl ve znamení Jizerské 50, 
kterou ovšem mohli absolvovat jen profesi-
onálové. Následující týdny si v areálech ko-
lem Jablonce nad Nisou užili pouze místní, 
protože od března začaly platit proticovidové 
uzávěry okresů pro pohyb osob. 

Situace se dále zhoršovala, česká vláda začala 
jednat o  omezení pohybu obyvatelstva. Byly uzavře-
ny hranice. Liberecký magistrát obsluhoval pouze předem 
objednané občany. Po sérii jednání, kdy se předpokládalo zříze-
ní očkovacího centra v covidem uzavřené liberecké Aréně, bylo 
rozhodnuto o budově D krajského úřadu. Očkovací centrum bylo 
v  provozu od 22.  února. Obchody byly v  druhé půli února stále 
uzavřeny, lidé museli používat respirátory. Na rozdíl od roku 2020 
bylo roušek a respirátorů všude dost. 

Padla jedna z ikon Liberce. Legendární prodejna bot Baťa se 
po devadesáti letech rozloučila se svým místem v typickém 
funkcionalistickém věžáku z  30. let 20. století na Souken-
ném náměstí a přestěhovala se do obchodního centra Nisa.

Covidová situace ke konci února byla velmi vážná, nemocni-
ce v  Libereckém kraji musely převážet pacienty do sousedních 
krajů. Chyběl i zdravotnický personál. Očkovací centrum nemělo 
potřebný počet vakcín a jelo tak jen na 20 %. Liberečtí záchranáři 

upozorňovali, že při výjezdech řeší pomoc stále mladším pacien-
tům. V kraji převládala tzv. britská mutace viru.

Ředitelé libereckých základních škol spolu s náměstkem primá-
tora pro školství Ivanem Langrem varovali před negativními vli-
vy distanční výuky, především před ztrátou sociálních kontaktů. 

Školy byly uzavřeny značnou část roku 2020 a  od 
března 2021.

Na jednání libereckých zastupitelů 
25.  února  2021 bylo přijato zásadní 
rozhodnutí: město převede na kraj 
zoologickou a  botanickou zahradu 
a převezme naopak domovy seniorů 
a azylový dům.

V březnu začala platit vůbec nejpřísnější 
opatření v souvislosti s covidem. Pro běž-

ný pohyb osob byly na tři týdny uzavřeny 
okresy, což komplikovalo provoz celého sou-

městí Liberec  – Jablonec nad Nisou. Primátoři 
Liberce a  Jablonce nad Nisou proto požádali ministra 

vnitra a výjimku. Ta nakonec platila jen pro Vratislavice nad Nisou 
a Proseč nad Nisou. Veřejná doprava najela na prázdninový režim.

Padla jedna z ikon 

Liberce. Legendární pro-

dejna bot Baťa se po  

90 letech rozloučila se 

svým místem na Sou-

kenném náměstí.
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Došlo k  zásadní změně u  dálničních známek. Od března se 
přestaly používat samolepicí kupony a  přišel elektronický 
systém. Liberečtí motoristé potřebují známku především od Tur-
nova při cestě do Prahy. Mezi Libercem a Turnovem se poplatky 
neplatí, stejně jako na čtyřpruhu od Chrastavy do Liberce.

V souvislosti s covidovými omezeními byla prodloužena 
platnost propadlých řidičských průkazů a  termínů 
STK až do ledna 2022.

Špatná zpráva dorazila do Liberce z minister-
stva dopravy, které nesouhlasilo s  novým 
napojením průmyslové a  obchodní zóny 
Sever na průtah městem ve Stráži nad Ni-
sou. Hlavní přístupová silnice do zóny s ob-
chodním centrem Géčko, křižovatka známá 
jako Sněhulák, je v dopravní špice schopná 
paralyzovat čtvrti Růžodol a Pavlovice a sjez-
dy z průtahu v Růžodole v obou směrech – jak 
od Nového Boru, tak od Prahy. Město ale nic ne-
vzdalo a v rámci tvorby nového územního plánu dál 
jedná s ministerstvem dopravy.

Několik měsíců na Liberecku rezonovalo téma elektrárny a přede-
vším velkodolu Turów, který který údajně způsobuje úbytek vody 
pro Frýdlantsko. Česká vláda rozhodla o  žalobě na Polsko, kde 
se domáhá zastavení těžby. Krátce na to, v polovině března 2021, 
jedno z rypadel v Turówě zablokovali aktivisté Greenpeace.

Březen se přehoupl do druhé půlky a v Liberci začínalo 
jaro. A s ním přišla první omezení v dopravě spočí-

vající v dokončení oprav silnice od Chrastavy. 
Na silnici I/16 se pracovalo také na druhé 

straně Liberce, kde příjezd od Prahy kom-
plikovala oprava mostu u Makra.

Příjemnou zprávu pro Česko poslala 
OSN, která naši kotlinu označila za 
osmnáctou nejšťastnější zemi na svě-

te. Štěstí se sice přímo spočítat nedá, ale 
přesný počet šťastlivců ano. A  tak začalo 

v  republice sčítání lidu, poprvé s  možností 
elektronického formuláře na internetu.

Jaro začalo nadějně. Počet onemocněných covidem 
klesal, pomalu se blížilo rozvolnění. Jako blesk z čistého nebe 
zasáhla 27.  března veřejnost zpráva z  Aljašky o  tragickém 
skonu nejbohatšího Čecha, úzce spjatého s  Libercem, mi- 
liardáře a donátora Petra Kellnera. Zemřel ve věku 56 let.

Krajská knihovna zaznamenala po jedenácti letech změnu ve ve-
dení, od 1. dubna se stala ředitelkou Dana Petrýdesová, která vy-
střídala Blanku Konvalinkovou.

Nouzový stav a protipandemická opatření zasáhla do všech sfér 
života, Velikonoce nevyjímaje. Koledníci stále nemohli překročit 
hranice okresu a střídání ministrů zdravotnictví nebralo konce – 
skončil Jan Blatný, nahradil jej Petr Arenberger.

Od poloviny dubna začalo rozvolňování a děti z prvního stupně ZŠ 
se začaly vracet do škol. Je i učitele čekalo povinné každodenní 

 

Jako blesk  

z čistého nebe zasáhla 

veřejnost zpráva  

z Aljašky o tragickém 

skonu Petra Kellnera.

Liberec v roce 2021

Napojení zóny Sever je letitým dopravním problémem Liberce
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testovaní na covid. Otevřely se také některé obchody, trhy v uli-
cích a například i liberecká zoo, které se poprvé v historii podaři-
lo odchovat pásovce. Končil sice nouzový stav a s ním i uzávěry 
okresů, ale druhá liberecká zahrada, botanická, měla smůlu. Lidé 
by stále kvůli opatřením nemohli do skleníků. Úplného rozvolnění 
se dočkali až v květnu.

Nicméně, covid zatím řádil stále a  kulturní a  spole-
čenské akce musely být odkládány či rušeny. Po-
stihlo to například hudební festival Benátská je-
hož brány se neotevřely už druhý rok po sobě, 
stejně jako pivní Svijanské slavnosti. Naopak 
přehlídka animovaných filmů Anifilm, tradiční 
Sportfilm nebo loutkový festival Mateřinka 
se v Liberci uskutečnily v létě podle plánu.

Kauza financování lyžařského mistrovství 
světa v roce 2009 se Liberci stále vrací jako 
bumerang. Město by mělo za různá pochybe-
ní při čerpání dotací vrátit 17,2 milionu korun. 
Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství dorazilo 
na radnici po Velikonocích. Město se proti tomuto rozhod-
nutí odvolalo. Sankce se váží ke stavebním zakázkám na Ještědu, 
které svou realizací neodpovídaly schváleným projektům. Z veřej-
ných zdrojů šly tehdy do Liberce na mistrovství dvě miliardy korun. 

Zpustlý areál Vratislavické kyselky moc šancí na přežití neměl, 
přesto se stalo neočekávané a jablonecká firma Kitl začala v roce 
2019 s rekonstrukcí. Na jaře 2021 tam přesunula výrobu sirupů 
včetně perspektivy následného obnovení stáčírny minerálky.

Zima v roce 2021 nebyla nijak zvlášť krutá, vlády se však odmítala 
vzdát. Ještě v polovině dubna mrzlo a občas padal sníh.

Hlavní investiční akce města se v  posledních letech ubíraly do 
školství. Na závěr školního roku 2020/21 se znovu otevřely zre-
konstruované školky Motýlek a Pastelka, nabízející nyní větší ka-
pacitu.

V dubnu radnice oznámila, že je po 15 letech u konce s tvor-
bou nového územního plánu. Čeká se na případné námitky 
a pak je jen na zastupitelích, zde jeho navrženou finální podobu 
schválí. Na to si Liberec musel počkat dalších 10 měsíců.

Dožila se vysokého věku a celý život, od roku 1963, byla ozdobou 
liberecké zoo. Slonice Rání. 26.  dubna  2021 se s  ní 

zoo musela rozloučit a  kvůli zdravotním kompli-
kacím jí uspat. 

Blížil se 1. máj a  nejen milenci si mohli 
vyrazit na výlet po rozkvétajícím Liberci 
na sdílených elektrických koloběžkách, 
které se ve městě poprvé objevily. Na 
rozdíl od předchozích růžových kol pro-
vozovatel koloběžek žádné dotace po 

městě nechce. Od května také mohli po 
třech měsících využít zprovozněnou kabi-

novou lanovku na Ještěd. 

V dubnu 

2021 liberecká radni-

ce oznámila, že je po 15 

letech u konce s tvorbou 

nového územního plánu. 
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Severočeské muzeum se po třech letech rekonstrukce otevřelo 
návštěvníkům a stejně tak začaly v květnu otvírat své brány hrady 
a zámky po celém kraji.

Kriminalita v  Liberci dlouhodobě klesala a  v  mezikrajském 
srovnání patřilo město do té lepší poloviny. Přesto se mu 
trestná činnost nevyhýbá, nejtragičtější skut-
ky nevyjímaje. Takový se stal právě v  květnu 
2021, kdy u sebe doma v Rudolfově skonala 
po střelbě rukou svého manžela majitelka 
nejpopulárnější liberecké cukrárny Ja-
hůdka Jana Novotová Jahodová.

Soudní dvůr Evropské unie 21. května roz-
hodl o okamžitém zastavení těžby v uhel-
ném dole Turów, který zásobuje tamní 
elektrárnu. Soud tak vyhověl žádosti Čes-
ka o  předběžné opatření. České straně vadí 
těžba v  blízkosti hranic, která ohrožuje vodu 
pro Frýdlantsko. Polská strana však rozhodnutí 
neakceptovala, neplatila ani uložené sankce. Později 
došlo mezi Českem a Polskem k utajené dohodě na vládní 
úrovni a těžba a provoz elektrárny nepřetržitě pokračovaly.

Ministerský evergreen pokračoval v květnu, kdy rezignoval další 
ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Poněkud překvapivě se na 
svůj někdejší post vrátil Adam Vojtěch.

Jedním z vděčných libereckých témat bylo bezesporu Lesní kou-
paliště. Stalo se předmětem zájmu občanů i politiků a  jeho pro-
středí se neustále vylepšuje. Hromadným skokem do jeho vod byl 
zahájen červen i koupací sezona.

Dva týdny před prázdninami a o dva týdny dříve před termínem, 
byla otevřena opravovaná silnice přes Ještěd. Rekon-

strukce první části skončila a  ulevilo se tak pře-
devším lidem dojíždějícím do Liberce z  druhé 

strany hory.

Jiné rekonstrukce se ale odkládaly, jako 
například libereckého bazénu. Jednou 
z  příčin byl letní nárůst cen stavebních 
materiálů, což poznamenalo řadu násle-
dujících stavebních akcí města. Jedna 

z těch důležitých ale přece jen na začátku 
prázdnin začala  – vodojem Horská, který 

zajistí vodu Ruprechticím a umožní jejich dal-
ší rozvoj. Horší situace nastala pro soukromé 

stavebníky. Řada z nich musela plánovanou stavbu 
rodinných domů odložit, což ještě zhoršilo situaci na trhu 

s byty a domy, a Česká republika dopadla v průzkumu evropských 
zemí jako vůbec druhá nejhorší v dostupnosti bydlení.

Zdražování se nedotklo jen stavbařů, ale i motoristů, kteří zazna-
menávali prudký růst ceny paliv. Natural 95 se u čerpacích stanic 

V červenci byla zahájena 

stavba vodojemu 

Horská, který zajistí vodu 

pro Ruprechtice.

Liberec v roce 2021

Lesní koupaliště
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v Liberci přehoupl přes 33 Kč za litr, přičemž cena na jaře byla pod 
30 Kč. Na to konto začala v Libereckém  kraji zdražovat hromadná 
doprava.

Začátkem prázdnin využívali nadšenci do kolejové dopravy 
z celé země poslední možnost svézt se historickými tramva-
jovými vozy s užším rozchodem z Liberce do Jablon-
ce nad Nisou. V červenci byla totiž zahájena dlouhá 
výluka tramvajové tratě do Jablonce, která byla 
poslední v  republice s  úzkým rozchodem. Za 
téměř 100 milionů korun se začalo s výměnou 
kolejí – z původní unikátní metrové úzkokolej-
ky dostane trať konvenční rozchod 1 435 
milimetrů.

Prudké lijáky v  druhé půli července způso-
bily v  Liberci bleskovou povodeň se škoda-
mi za 70 milionů korun. Ve městě napršelo 
17.  července 45 litrů vody na metr čtvereční. 
Nejhorší situace byla u zoo ve Fibichově ulici.

Projekt Nový Perštýn v  centru Liberce dostal v  červenci 
stavební povolení. Letitá jáma uprostřed města coby pohrobek 
souboje projektů obchodních center (vyhrálo OC Forum) strašila 
Liberečany přes deset let.

Do nového šly po prázdninách děti z  mateřské školy Sedmi-
kráska ve Vzdušné ulici, která prošla rekonstrukcí. Podob-
ně na tom byli žáci ZŠ Na Výběžku v Harcově. Opravy budov 
a nové vybavení přišlo město v součtu na 50 milionů korun.

Umístění uměleckého objektu na rohu liberecké radnice je letitou 
tradicí. V říjnu 2021 tam na dalších osm měsíců byla instalována 
socha kráčejícího trabanta od Davida Černého. Plastika nese ná-
zev Quo vadis a připomíná události roku 1989, kdy proudily davy 
občanů NDR přes západoněmeckou ambasádu v Praze do SRN. 
David Černý je také autorem unikátní autobusové zastávky Sní-
daně obrů pod krajskou knihovnou.

V říjnu byly hlavní událostí parlamentní volby, z nichž vzešel 
kabinet Petra Fialy. Volby v  Libereckém kraji vyhrálo ANO. 
Lídry v Liberci s největším počtem hlasů se ovšem stali Jan 
Farský a liberecký zastupitel Jan Berki, oba kandidovali za 
Starosty.

Volby probíhaly také na Technické univerzitě v Liber-
ci, kde se o post rektora utkali dosavadní rektor 

Miroslav Brzezina  a  mj. liberecký zastupitel, 
profesor Josef Šedlbauer. Těsnou většinou 

obhájil svůj post Josef Brzezina a povede 
univerzitu po následující čtyři roky.

Říjen  2021 předznamenal blížící se 
energetickou krizi a  do té doby neu-
věřitelný růst cen. Podnikání ukončil 

největší alternativní dodavatel energií 
Bohemia Energy a způsobil tak řadu pro-

blémů téměř milionu klientů. Přes vzrůstají-
cí ceny město Liberec ještě stihlo nakoupit elek-

třinu a plyn na rok 2022 za výhodných podmínek.

S počínajícím podzimem se opět ozval covid. Byly zavedeny po-
vinně respirátory ve vnitřních prostorech a krizový štáb rozhodl 
o uzavření nemocnic a sociálních služeb pro návštěvy.

Osud tomu chtěl, aby poslední říjnový den roku 2021 byl do 
historie Liberce zapsán tragicky. V neděli 31. října spadla na 
Ještědu jedna z kabin lanovky, v níž zahynul průvodčí. Pří-
činou bylo pravděpodobně selhání tažného lana. S mladým 
životem vyhasla též historie původní lanové dráhy, která 
vozila turisty na vrcholek Ještědu 89 let a  havárie se jí po 
celou dobu vyhýbaly.

Listopad naopak začal nadějí, nadějí pro malou holčičku Adélku. 
Ta se stala 3. listopadu osmým dítětem, které zachránil babybox 
v liberecké nemocnici. Adélka byla do babyboxu umístěna krátce 
po porodu. Týden nato už byla u své nové rodiny.

Adélka se stala  

3. listopadu 2021 osmým 

dítětem, které zachránil 

babybox v liberecké  

nemocnici.
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Quo vadis. Plastika trabantu na čtyřech lidských nohou od Davida Černého byla na rohu liberecké radnice od října 2021 do června 2022.
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Od 26. listopadu začal v Česku opět platit covidový nouzový stav 
na následujících 30 dní. V  souvislosti s  koronavirem byl nouzo-
vý stav poprvé vyhlášen 12. března 2020, podruhé 5. října 2020 
a platil do 11. dubna 2021.

Společnost měla covidu a  různých omezení akorát tak dost. 
Projevilo se to například na zákazu pořádání vánočních 
trhů v centrech měst. Zákaz se týkal také Liberce. 
Radnice proto modifikovala Liberecký advent do 
farmářských trhů v ulici 5. května, kterých se 
zákaz netýkal. Jediné, bez čeho se museli 
Liberečané obejít, bylo oficiální slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu s doprovod-
ným programem.

Na konci listopadu se o  slovo přihlásila 
zima a  s  ní první sníh, který nepřekvapivě 
poněkud komplikoval dopravu.

Předčasný vánoční dárek dostali řidiči, kteří čas-
to využívají rychlostní silnici mezi Libercem a Turno-
vem I/35. 10. prosince byla po velmi komplikované mamutí 
rekonstrukci otevřena křižovatka Rádelský mlýn. Téměř dva roky 
zde platila dopravní omezení a  nebylo možné z  této významné 

komunikace odbočit na Jablonec nad Nisou. Nový dopravní uzel 
vyšel na cca půl miliardy korun. 

Protipandemická opatření se opět měnila ze dne na den, což nej-
více postihlo školství. Část tříd byla v karanténě s online výukou, 
část se učila jednou klasicky, podruhé na dálku. Chaotický stav se 

někteří ředitelé škol rozhodli řešit prodloužením vánoč-
ních prázdnin o ředitelské volno nebo plošnou dis-

tanční výukou. Zcela namístě tak bylo upřímné 
poděkování náměstka primátora pro školství 

Ivana Langra v  prosincovém vydání Zpra-
vodaje Liberec pracovníkům ve školství, 
ale i dětem a rodičům za to, jak složité ob-
dobí překonali.

Rok 2021 byl už druhým v pořadí, do je-
hož průběhu těžce zasáhla covidová pan-

demie a obecně vnesla do společnosti více 
neklidu a nejistot. Ceny stavebních materiálů, 

energií a paliv začaly významně růst a předzna-
menaly tak vysokou inflaci a složitou situaci v ná-

sledujících letech v podstatě na celém světě. 

Pavel Chmelík

Vánoční 

dárek dostali řidiči. Na 

silnici I/35 byla otevřena 

mimoúrovňová křižovatka 

Rádelský mlýn.

Liberec v roce 2021
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Rok Obyvatelé  
k 31. 12.  Narození* Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek

přirozený
Přírůstek 
migrační

Přírůstek
celkový

2021 *102 951 1 070 1 329 3 206 2 434 -259 772 513

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 1997–2021
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Rok Sňatky* Rozvody** Potraty

2021 467 210 363

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
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Bydlení

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cena bytu za 1 m2 25 000 27 000 32 000 35 700 43 300 47 500 57 000

Pronájem bytu 60 m2 8 400 9 200 10 300 10 800 11 000 11 140 12 000

Cena domu za 1 m2 20 000 22 000 22 000 24 000 30 000 34 000 41 000

Cena bydlení v Liberci

V roce 2021 dramaticky rostly ceny bytů 
a domů. V Liberci byl v průběhu roku za-
znamenán jeden z  největších nárůstů 
cen, v některých případech i přes 30 %. 

Podle realitních společností se prodával 
byt 2+1 o velikosti 60 m2 v Liberci za prů-
měrných cca 3 400 000 korun. 

Průměrná cena bytu za 1 m2 při prodeji 
se pohybovala kolem 57 000 Kč. Prodané 
byty měly průměrně 72 m2 při ceně okolo 
4 200 000 Kč za byt.

Počet dokončených bytů

V  roce 2021 bylo v  České republice 
dokončeno 34 581 nových bytů, což je 
o půl procenta více než v roce 2020. 
Na výstavbu nových bytů bylo vynalo-
ženo 118 miliard korun. Nejvíce jich sta-
vebníci dokončili v  rodinných domech 
(55 %).
Nejvíce nových bytů se dokončilo ve 
Středočeském kraji (6 376) a  Praze 
(5 228), nejméně pak v nejmenších kra-
jích, tedy Karlovarském (605) a Liberec-
kém (864).
V  samotném Liberci bylo dokončeno 
144 bytů, což je nejméně od roku 2018, 
kdy nových bytů přibylo 307. Vůbec nej-
více bylo od roku 1997 postaveno 635 
bytů v roce 2009.
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Počet dokončených bytů v Liberci

Za pronájem bytu dali nájemníci v  roce 
2021 měsíčně cca 12 000 Kč.

Průměrná cena domu za 1 m2 při pro-
deji se v  roce 2021 pohybovala kolem 
41 000 Kč. Vyšší ceny jsou v okrajových 

lokalitách města a v přepočtu na m2 jsou 
dražší menší domy.

V roce 2021 bylo v Liberci 13 284 domů, 
z toho 1 417 ve Vratislavicích n. N., které 
poskytují celkem 49 218 bytů.
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Autovraky

Na sto nezpůsobilých vozidel, odstrani-
lo v  roce 2021 ze svého katastru město 
Liberec. Umožnila mu to novela záko-
na o  pozemních komunikacích, díky níž 
město mohlo poprvé postupovat přísněji 
proti vlastníkům těchto aut.

V roce 2021 bylo na území Liberce nahlá-
šeno 31 vraků. Dvanáct z nich si vlastníci 
po výzvě úřadu sami uklidili. Dalších šest-
náct město nechalo odtáhnout. Odtaže-
ná auta čeká dražba nebo likvidace.

Výzev kvůli neplatné STK bylo v  roce 
2021 odesláno celkem 64, přičemž v 52 
případech je vlastníci vyřešili sami. Ostat-
ní vozy byly také odtaženy k likvidaci.

Silniční provoz

51 tisíc vozidel denně

V  Liberci a  okolních obcích (spadajících 
pod obec z rozšířenou působností – ORP 
Liberec) bylo v  roce 2021 registrováno 
118 252 vozidel. 

Podle celostátního sčítání dopravy, jehož 
výsledky vydalo Ředitelství silnic a dálnic 
v roce 2021, je nezatíženější silnicí v kraji 
průtah Libercem na silnici I/35.

Denně zde na úseku mezi Babylonem 
a Arénou projede 51 tisíc vozidel. Z cel-
kového počtu je osm tisíc nákladních vo-
zidel a autobusů.

Bezpečný Liberec

Podle statistického indexu Generali 
České pojišťovny byl Liberec v  roce 
2021 nejbezpečnějším městem z  hle-
diska silničního provozu mezi krajský-
mi městy České republiky.

Na druhém místě skončily Karlovy 
Vary, na třetím Praha. Poslední, třinácté 
místo obsadilo Brno. 

V  celém Libereckém kraji se stalo  
4 517 nehod, při nichž zemřelo 13 lidí. 
Tyto hodnoty opět řadí liberecký re- 
gion mezi nejlepší v republice.

Podle závažnosti nehod s  účastí tzv. 
zranitelných účastníků silničního pro-
vozu (chodců, cyklistů a  motocyklistů) 
je opět nejbezpečněji v Liberci, na dru-
hém místě je Hradec Králové, na třetím 
pak Olomouc. V  celkem 86 městech 
nedošlo v  roce 2021 ke smrtelným 
a těžkým nehodám zranitelných účast-
níků silničního provozu.

Naopak nejhorší mezi krajskými měs-
ty je Ústí nad Labem, kde byli při 65 
dopravních nehodách (s  účastí zra-
nitelných účastníků) tři lidé usmrceni 
a sedm jich bylo těžce zraněno.
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Zdravotnictví

Krajská nemocnice Liberec

Přes veškeré negativní okolnosti související s  epi-
demií covidu-19 dosáhla Krajská nemocnice Libe-
rec vynikajících ekonomických výsledků. Výnosy 
KNL pokořily v roce 2021 poprvé hranici 5 miliard Kč 
a  činily 5 138 mil. Kč (rok 2020: 4 551 mil. Kč), vždy 
počítáno bez dotací Ministerstva zdravotnictví na od-
měny zdravotníků za nadstandardní nasazení během 
epidemie covidu-19. Hospodářský výsledek za rok 
2021 činí po zdanění 66 milionů Kč.

Největší nákladovou položkou jsou personální nákla-
dy, lehce překračují 50 % obratu. V roce 2021 činily  
2 642 mil. Kč, nemocnice je hradila z vlastních zdrojů. 
V těchto nákladech tedy nejsou zahrnuty odměny MZ 
ČR za covid-19. Počet zaměstnanců KNL ve všech 
třech nemocnicích, v  Liberci, Turnově a  Frýdlantu, 
těsně atakuje hranici 3 000. Průměrná mzda (opět bez 
započtení odměn za covid-19) v nemocnici dosahuje 
částky 50 675 Kč, téměř o 4 000 Kč více než
v roce 2020.

V  roce 2021 bylo v  Krajské nemocnici Liberec hos-
pitalizováno 45 245 pacientů, což představuje me-
ziroční nárůst o 6,5 % (2020: 42 475 pacientů). Am-
bulance v  roce 2021 navštívilo 487 209 pacientů, 
což znamená nárůst o 40 % oproti předchozímu roku 
(2020: 346 328 pacientů). V ambulantní péči to zna-
menalo návrat k normálu. Stejný trend potvrzují počty 
provedených operací, kterých bylo 17 013 (rok 2020: 
16 443).

V roce 2021 nemocnice hospitalizovala 2 189 pacien- 
tů s  covidem-19 (rok 2020: 1 168 pacientů). Počet 
provedených testů na covid-19 v  roce 2021 dosáhl 
312 489, což je 3,5krát více než v  předchozím roce 
2020 (89 775 testů). Obě hodnoty dokumentují vý-
razně větší zatížení nemocnice epidemií covidu-19 
v roce 2021.

Vybraná data KNL – Liberec, Turnov, Frýdlant (od r. 2020)

2019 2020 2021

Pacienti v ambulancích 400 000 346 328 487 209

Počet pacientů 45 151 42 475 45 245

Počet porodů 1 497 1 542 1 469

Počet operací 18 285 16 443 17 013

Průměrný plat lékařů 90 tisíc Kč
46,7 tisíc Kč 50,7 tisíc Kč

Průměrný plat sester 44,8 tisíc Kč

Mzdové náklady 1,94 mld. Kč 2,23 mld. Kč 2,64 mld. Kč

Počet zaměstnanců 3 000 2 934 3 000

Počet lůžek Liberec Turnov Frýdlant

906 162 75

Covid-19 info

2020 2021

Počet testů celkem 89 755 312 489

Hospitalizace s covidem-19 1 168 2 189

Nový počítačový tomograf

Na konci června 2021 získala Liberecká nemocnice nový 
počítačový tomograf Philips CT 5000 Ingenuity Premium, 
který je kvalitnější, rychlejší a hlavně šetrnější k pacien-
tům. Původní CT přístroj sloužil krajské nemocnici 15 let.
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Cestovní ruch

Návštěvnost center iQLandia

2019 2020 2021

iQLandia 333 000 187 651 236 000

iQPark 89 000 48 441 45 300

iQPlanetárium 48 000 15 575 14 300

iQFablab 1 000 500 1 000

SC iQLandia celkem 471 000 251 167 296 600

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 2021

Počet zařízení 44 47 49 48 54 52

Pokoje 1 724 1 794 1 839 1 833 1 816 1 803

Lůžka 4 080 4 295 4 388 4 400 4 338 4 221

Hosté 135 588 159 178 170 158 189 010 114 198 110 378

Zahraniční hosté 43 558 55 175 61 624 66 098 24 764 18 860

Počet přenocování 297 988 373 241 374 823 402 535 252 435 240 599

Počet přenoc. zahr. hosté 110 282 155 071 156 349 165 411 66 010 47 869

Cestovní ruch je pro Liberec důležitou 
součástí místní ekonomiky. V  Liber-
ci jsou desítky různých ubytovatelů.  
K  nejznámějším ubytovatelům se řadí 
Hotel Ještěd, Clarion Grandhotel Zlatý 
Lev a síť hotelů Pytloun, magnetem pro 
rodinnou dovolenou je Centrum Baby-
lon a Hotel Fénix.

Ubytovatelé pravidelně hlásí počty 
hostů Českému statistickému úřadu. 
Víme tak, že v roce 2021 v Liberci no-
covalo 110 000 hostů, z nichž zahranič-
ní návštěvníci tvořili více než 17 %.

Covid-19 Covid-19
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Cestovní ruch

Skiareál Ještěd

Ještěd je nejdostupnějším lyžařským střediskem 
v  České republice ležícím v  nadmořské výšce 540–
1000 m n. m. Z  centra Liberce vyveze návštěvníky 
tramvaj až ke stanici lanovky Skalka. Z hlavního města 
se lyžaři dostanou na sjezdovku za pouhých 50 minut 
po dálnici D10.  

Vývoj počtu návštěvníků (v  zimní sezoně) význam-
ně závisí na počasí. V roce 2020 areál tězce zasáhla 
pandemie covidu. Ale sezona 2021/22 (10. 12.–20. 3.) 
byla první plnohodnotná sezona se sjezdovkou Nová 
Skalka, s večerním lyžováním na nové sjezdovce a 
hlavně bez výraznějších covidových omezení. Vysoký 
zájem návštěvníků o novinky skiareálu se odrazil na 
vysoké návštěvnosti, která dosáhla cca 100 tisíc lidí.

25 000

50 000

75 000

100 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Návštěvnost skiareálu Ještěd


Sezona Návštěvníků Letní sez.

2021/22 100 000 16 500

2020/21 4 600

cca 
16–20 000

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.

Covidu navzdory

Od ledna do poloviny května 2021 zaznamenalo Městské in-
formační centrum v Liberci nižší návštěvnost. Ta byla zapří-
činěna covidovými opatřeními a změněnou otevírací dobou. 
Od půlky května bylo centrum otevřeno tradičně už i o so-
botách. 

V  druhé polovině roku 2021 zaznamenala návštěvnost in-
formačního centra výrazný nárůst. Ve výsledném součtu 
předčila návštěvnost předchozího roku dokonce o  14 128 
návštěvníků. 

Každoročně infocentrum zajišťuje také komentované pro-
hlídky. Za červenec a srpen 2021 navštívilo radnici v rámci 
prohlídek 1 400 návštěvníků, za celý rok 2 145. V roce 2020 
byla o  letních prázdninách návštěvnosti vyšší, 1 550 ná-
vštěvníků, roční celková ale nižší – 1 913 osob. 

5 km

10 km

15 km

20 km

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

19,1 km

16,5 km 

14,4 km
13,2 km

12 km
11,1 km

10,1 km
8,8 km
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6,5 km

Návštěvnost Městského 
informačního centra Liberec

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

34 291

20 163

39 55439 452
43 15242 19040 934

Covid-19

Covid-19
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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 ze Sčítání 2021 pro jednotlivé části města nebyly v době uzávěrky k dispozici. 
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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 2021
Seznam je platný k prosinci 2021. 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

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
 Osadní výbor Janův Důl

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

 Osadní výbor Machnín, Karlov a Bedřichovka
 Osadní výbor Růžodol I
 Osadní výbor Kristiánov
 Osadní výbor Františkov
 Osadní výbor Jeřáb – za nádražím
 Osadní výbor Liebiegovo městečko a Domovina
 Osadní výbor Ruprechtice – Horská

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 tři 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. V roce 2021 přibyly tři osadní 
výbory a celkový počet je 14. Od roku 2019 se počet osadních výborů v Liberci zdvojnásobil.

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 komise jako své iniciativní a poradní orgány. 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 předsedou 
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 odpovědna 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
 Pracovní skupina pro vytvoření dokumentu „Zásady pro 
      spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury 
      statutárního města Liberec“

 Pracovní skupina pro TMR
 Řídicí pracovní skupina komunitního plánování 
      sociálních služeb regionu Liberec
 Pracovní skupina pro regeneraci městské 
      památkové zóny města Liberec

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 2021. 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.

Rok 2021 byl ve znamení pokračující pande-
mie covidu-19, rostoucí inflace a  zdražová-
ní zejména stavebních materiálů a  prací. 
Oproti roku 2020 bylo však zaznamenáno 
mírné oživení ekonomiky. Město dosáhlo 
vyšších příjmů než v  předchozím roce 
přibližně o 53,4 mil. Kč. 

Vzhledem k  tomu, že ekonomická si-
tuace na počátku roku 2021 byla obecně 
nejistá, a stejně tak i budoucí vývoj, muse-
lo být město opatrné v plánování příjmů, a to 
zejména v oblasti sdílených daní. Jejich podhod-
nocením a  zároveň nerealizováním všech plánova-
ných výdajů byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků 
na účtech města, což je na jednu stranu pozitivní, nicméně je 
nutné si uvědomit, že za cenu nerealizovaných akcí. 

Dalším pozitivním faktem je, že přes nepříznivou situaci 
město dostálo bez problémů svým závazkům a snížilo zadlu-
ženost v souladu s plánem. Město v roce 2021 refinancovalo 
svůj směnečný úvěr do dlouhodobého úvěru s  lepšími pod-
mínkami, čímž dosáhlo významných úspor. Zároveň přijalo 
i  nový střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč na financování 
investičních a provozních potřeb. Vzhledem k tomu, že město 
zároveň nerealizovalo všechny plánované výdaje, vykázalo za 
rok 2021 kladný přebytek ve výši 523 milionů korun. V porov-
nání s  rokem 2020 byl tento přebytek o  více než 77 mil. Kč 
vyšší, ale daní za tento přebytek byly zejména nerealizované 
zakázky.

Hodnota běžné likvidity je v  optimální výši. Fi-
nanční situace města není však z pohledu cel-

kové zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je 
vysoké. Budoucí vývoj ekonomické situace 
je s  ohledem na probíhající krize různého 
charakteru nejistý.

V roce 2021 obdrželo město dotace ve 
výši 360 753 339 Kč. Všechny dotace ze 

státního rozpočtu, z  rozpočtu Libereckého 
kraje, Regionální rady regionu soudržnosti 

i  Evropské unie byly rozpočtovými opatřeními 
zařazeny do rozpočtu města.

Daňové příjmy ve výši 1 947 622 025 Kč tvořily 72,7 % cel-
kových příjmů. Město i v roce 2021 obdrželo tzv. kompenzační 
bonus, ale výrazně nižší než v roce 2020, a to ve výši přibližně 
23,6 mil. Kč. Daňové příjmy včetně kompenzačního bonusu 
byly v porovnání s rokem 2020 o 16,25 mil. Kč vyšší.

Nedaňové příjmy se původně plánovaly ve výši 179,6 mil. 
Kč, v průběhu roku byly navýšeny, ve skutečnosti byly realizo-
vány ještě vyšší, a to ve výši 261 mil. Kč. V porovnání s rokem 
2020 byly přibližně o 28 mil. Kč vyšší.

Kapitálové příjmy ve výši 99 mil. Kč byly oproti roku 2020 
o 55,7 mil. Kč vyšší. 6,5 mil. Kč obdrželo město za prodej akcií 
FinReal Liberec, a.s., a 68,5 mil. Kč z prodejů a směn pozemků.

Celkové příjmy města v roce 2021 činily 2,68 miliardy korun, 
meziročně se zvýšily přibližně o 53,4 milionu. 

Město v roce 

2021 refinancovalo 

úvěr s lepšími podmín-

kami, čímž dosáhlo 

významných úspor.
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Přehled příjmů města v meziročním porovnání 2015–2021 v tisících Kč

Příjmy v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Daňové příjmy 1 359 417 1 517 089 1 639 086 1 761 390 1 953 886 1 931 368 1 947 622

Nedaňové příjmy 238 560 264 647 351 750 287 831 231 532 232 867 261 073

Kapitálové příjmy 25 157 31 602 39 818 21 657 31 641 43 497 99 205

Dotace 318 751 230 326 221 332 273 937 301 761 384 853 360 753

Celkové příjmy 1 941 885 2 043 664 2 251 986 2 344 815 2 518 820 2 625 950 2 679 369

1 000 000 000 Kč

2 000 000 000 Kč

3 000 000 000 Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 679 369 1612 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 2015–2021 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. na městskou hromadnou dopravu, veřejné osvětlení či likvidaci a svoz komunálního odpadu. 
Celkové výdaje města v roce 2021 tvořily z 82,8 % běžné výdaje a z 17,2 % kapitálové výdaje. Kapitálové výdaje byly proti 
roku 2020 o více než 206 mil. Kč vyšší. V roce 2021 byly realizovány významné investiční akce jako např. Centrum aktivní-
ho života, úpravy ZŠ Na Výběžku, úpravy křižovatky Letná × Stračí, vodojem Horská a sociální bydlení – bytové domy B, C 
a E. Celkové výdaje byly v roce 2021 o 284 491 708 Kč vyšší než v roce 2020.

Přehled výdajů města v porovnání let 2015–2021

Výdaje v Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Běžné 1 526 683 000 1 663 047 000 1 824 443 000 2 084 804 000 2 145 983 000 2 053 653 000 2 131 528 000

Kapitálové 179 084 000 103 675 000 261 090 000 362 653 000 459 386 000 236 115 000 442 731 000

Celkem 1 705 767 000 1 766 723 000 2 085 533 000 2 447 458 000 2 605 639 000 2 289 768 000 2 574 260 000

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 2021

Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkový součet

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 2016 2017 Vývoj 

v % 2018 2019* Vývoj 
v % 2020* Vývoj 

v % 2021*

DPMLJ, a. s. 229 824 216 972 244 702 13 % 275 983 275 184 3 % 284 510 9 % 309 529

Základní školy (vč. DDM Větrník) 84 071 89 820 119 989 28 % 153 310 96 682 -26 % 71 267 46 % 104 382

Divadlo F. X. Šaldy 83 081 89 529 102 008 22 % 124 682 113 824 4 % 118 110 - 9 % 107 534

TSML (dříve a. s.) 103 780 104 033 128 247 4 % 133 035 143 393 4 % 149 731 30 % 195 109

FCC, s. r. o. – 90 735 91 553 10 % 100 463 109 374 6 % 116 206 7 % 124 733

Městská policie 49 175 54 836 58 346 4 % 60 965 63 162 10 % 69 273 4 % 72 005

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

Ještědská sportovní, s. r. o. 15 000 19 629 19 023 - 1 % 18 763 17 477 22 % 21 248 14 % 24 197

Zoologická zahrada 49 049 48 775 54 044 11 % 59 887 60 317 8 % 64 863 - 6 % 60 809

Mateřské školy 26 710 27 257 34 348 58 % 54 427 24 550 -21 % 19 408 60 % 30 979

Liberecká IS – 36 222 37 607 - 3 % 36 624 38 005 -5 % 36 035 6 % 38 364

Centrum zdravotní a sociální péče 23 497 24 810 33 145 27 % 42 244 33 622 14 % 38 429 - 12 % 33 981

Botanická zahrada 13 511 14 093 15 415 4 % 15 980 16 601 6 % 17 644 - 6 % 16 664

Naivní divadlo 13 697 13 432 16 965 3 % 17 491 16 500 0 % 16 449 - 4 % 15 832

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

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

Komunitní středisko Kontakt 4 842 5 186 6 750 24 % 8 336 8 251 10 % 9 060 0 % 9 060

Komunitní práce, o. p. s. 4 400 4 070 6 840 15 % 7 900 5 511 14 % 6 301 6 % 6 664

Městské lesy 206 174 1 980 71 % 3 390 4 888 33 % 6 523 - 49 % 3 315

Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) – 15 000 77  310 - 90 % 7  718 1 171 - 25 % 873 - 12 % 789

Domov seniorů Františkov – – – – – – – – – 351

Závěrečný účet města – výdaje z rozpočtu na organizace města
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Vybrané investiční akce v roce 2021

V roce 2021 město Liberec investovalo do veřejné infrastruktury a svého majetku přes 524 milionů korun, přičemž více 
než 80 milionů z této sumy vynaložilo na opravy a údržbu.  

V loňském roce překročila celková suma peněz 
investovaných do rozvoje města hranici půl 
miliardy korun.  Šlo o rekordní nárůst, kdy ve 
srovnání s předchozím rokem došlo k na-
výšení bezmála o 200 milionů korun.

Významnou část z nich Liberec použil 
na výstavbu a obnovu objektů ve svém 
vlastnictví. Jednou ze zásadních inves-
tic byla rekonstrukce Liebiegova paláce 
a jeho proměna v Centrum aktivního času. 
Klíčové byly ale také finance, které vedení 
města použilo na vzdělání, respektive do škol  
a školek, a také do nových sociálních domů. 

Zároveň se nemalou část rozpočtu povedlo zacílit 
do obnovy silnic, chodníků, ale i další dopravní 

infrastruktury, včetně inženýrských sítí v rámci 
takzvaných sdružených oprav, které město 
koordinovalo ve spolupráci se soukromý-
mi  investory, například distributory vody, 
plynu a elektrické energie.

Desítky milionů korun pak v roce 2021 stála 
i správa a údržba zeleně a veřejného prosto-

ru, městská hromadná doprava nebo projek-
ty, které podporují sportovní, kulturní a volnoča-

sové aktivity. 

 Jednou ze 

zásadních investic 

roku 2021 byla

 rekonstrukce 

Liebiegova paláce.

INVESTICE A OPRAVY V MILIONECH KČ

2016
103

220

2017

331

2018 2019

524

345

2020 2021
Mezi nejnáročnější akce patří rekonstrukce Liebiegova paláce

420
covid-19
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Centrum aktivního života (bývalá galerie) 109 581 269 Kč

Sociální bydlení, byt dům E (Orlí ulice) 21 852 893 Kč

ZŠ Na Výběžku – rekonstrukce, nav. kapacity 21 586 184 Kč

Křižovatka Letná x Stračí 17 651 542 Kč

Sociální bydlení, byt dům C 16 750 203 Kč

Vodojem Horská 14 267 794 Kč

Sociální bydlení, byt dům B, M. Horákové 13 244 090 Kč

MŠ Pastelka – rekonstrukce, nav. kapacity 9 378 495 Kč

MŠ Sedmikráska – zateplení 7 914 605 Kč

Stavební úpravy mětského bazénu 6 922 504 Kč

MŠ Klášterní, Husova ul. – zateplení 5 628 159 Kč

Podzemní kontejnery Zámečnická 5 487 225 Kč

ZŠ Husova – modernizace kuchyně 5 319 917 Kč

Výkupy nemovitostí – terminál BUS 5 000 000 Kč

Sociální bydlení Na Žižkově 4 888 706 Kč

Parkoviště P + R Pastýřská 2 731 410 Kč

Jánská – retence vody 2 560 605 Kč

Dětské hřiště – Jeřmanická I.etapa 2 511 171 Kč

Rekonstrukce objektu Uran 2 344 690 Kč

ZŠ Česká – modernizace kotelny 2 267 530 Kč

ZŠ 5. května – změna dispozic 2 182 946 Kč

MŠ Malínek – navýšení kapacit MŠ 1 858 581 Kč

Výkupy nemovitostí 1 813 084 Kč

ZŠ Orlí – relaxační prostory 1 742 595 Kč

ZŠ Dobiášova – sociální zázemí 1 539 955 Kč

MŠ U Bertíka – odvlhčení suterénu 1 403 969 Kč

SZŠ – příjezdová komunikace 1 362 542 Kč

Malé divadlo DFXŠ – energetické úspory 1 331 605 Kč

Vybrané investiční akce 2021

Zrekonstruovaná školní jídelna ZŠ Husova 

Rekonstruovaný bytový dům v Orlí ulici
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Vybrané investiční akce 2021

Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská 1 251 140 Kč

Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 1 190 042 Kč

FC Slovan Liberec – odrazová stěna 1 141 167 Kč

MŠ U Bertíka, Purkyňova – modernizace kotelny 890 523 Kč

Splátka kupní ceny SK Ještěd 800 000 Kč

MŠ Delfínek – modernizace kuchyně 729 139 Kč

Hydrogeologické vrty Kateřinky 695 468 Kč

Skatepark – překážky 677 600 Kč

Cyklotrasa Odra–Nisa, úsek Machnín 663 449 Kč

Nákup herních prvků 663 268 Kč

ZŠ Kaplického – modernizace 611 064 Kč

Oprava opěrné zídky U Domoviny 571 794 Kč

Na Výšinách 451/9 – modernizace objektu 552 850 Kč

Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov) 510 439 Kč

Česká, Nad Sokolovnou – slaboproudé rozvody 502 923 Kč

Cyklostezka Hrazená–Barvířská 428 322 Kč

Rekonstrukce Sokolské ulice 1. etapa 395 936 Kč

ZŠ Švermova – energetické úspory 388 410 Kč

U Opatrovny, U Krematoria – uložení chráničky 344 721 Kč

Mobiliář – lavičky a koše 339 851 Kč

U Močálu, Na Žižkově, Jeřmanická  – úpravy 299 717 Kč

Drobné stavby, zhodnocení majetku 293 631 Kč

Výkup plynovodní přípojky – Na Žižkově 288 560 Kč

Nová parkovací stání 272 250 Kč

Regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa 238 277 Kč

Byty Česká, Nad Sokolovnou – úpravy koupelen 227 424 Kč

ZŠ Lesní – úprava vzduchotechniky 209 935 Kč

ZŠ Ostašov (Křižanská) – přístavba učebny 200 860 Kč

Rekonstruovaný bytový dům v Proboštské ulici

Hodiny opravené školy Na Výběžku
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Odborymagistrátu
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Odbory Magistrátu města Liberec

Kancelář primátora

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

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 technické správy budov
 Oddělení sportovních objektů

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 tajemníka magistrátu

 Oddělení personální 

Odbor vnitřních věcí

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

Magistrát města Liberec je rozdělen do devatenácti odborů, které zajišťují činnosti samosprávy a činnosti přenesené pů-
sobnosti (státní správa). Na následujících stranách uvádíme statistická data vybraných odborů. Ročenka si neklade za cíl 
detailně popisovat činnost všech odborů a oddělení magistrátu, kterou zájemci najdou na internetových stránkách města 
www.liberec.cz, ale seznámit veřejnost se zajímavými údaji. Struktura odborů platná v roce 2021.
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Odbory Magistrátu města Liberec

Personální statistika statutárního města Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Počet zaměstnanců schválených RM 373 402 439 464 497 497 495 478

Průměrný evidenční stav 354,71 379,05 387,95 424,69 444,79 451,13 456,17 467,28

Průměrný přepočtený stav 349,66 374,92 382,67 418,63 439 446,01 450,12 460,15

Fluktuace 13,53 % 12,93 % 13,15 % 14,36 % 11,02 % 13,08 % 6,80 % 8,35 %

Průměrný plat MML 23 367 23 806 26 503 28 208 32 431 35 569 36 356 36 522

Průměrný plat ČR 25 686 26 467 27 589 29 504 31 516 34 125 35 611 37 839

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

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 správních činností 
 Oddělení přestupků
 Živnostenský úřad 

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 2021

Útvar tajemníka 2 2 2 2 14 13 4 11

Odbor kontroly a interního auditu 4 4 4 4 6 6 5 3

Kancelář primátora 11 14 14 13 13 12 12 12

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

Odbor správy veřejného majetku 26 22 22 27 38 38 33 33

Odbor ekonomiky 33 33 34 36 36 36 38 37

Odbor majetkové správy 16 18 18 21 23 24 33 30

Odbor strategického rozv. a dotací 12 16 24 31 34 22 19 19

Odbor územního plánování 15 15 16 17 21 23 22 22

Odbor cest. ruchu, kultury a sportu 10 10 10 11 11 12 13 11

Odbor školství a sociálních věcí 16 16 33 35 44 44 33 36

Odbor vnitřních věcí 35 35 36 36 27 27 34 26

Stavební úřad 21 23 23 23 23 24 24 24

Odbor životního prostředí 32 33 33 35 35 36 35 36

Odbor správní a živnostenský 41 42 46 47 47 49 45 47

Odbor sociální péče 48 54 54 54 54 54 47 51

Odbor dopravy 35 39 45 45 45 45 44 45

Odbor informatiky a řízení procesů 6 6 6 6 5 5

Odbor ekologie a veř. prostoru 0 9 9 9 9 9 7 7

Kancelář architektury města 6 7 7

Počet zaměstnanců celkem 373 402 439 464 497 497 464 468

Odbory Magistrátu města Liberec
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Odbory magistrátu sídlí v pěti budovách: 

3 Liebiegova vila

Odbor tajemníka magistrátu

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.  

Dělí se na oddělení:
Oddělení personální Martin Čech

tajemník magistrátu města 

1 Historická radnice 2 Nový magistrát 4 Uran 5 S Tower
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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 2015–2021

  2015 2016 2017 2018 2019 Rozdíl 
18/19 2020 Rozdíl 

19/20 2021 Rozdíl 
20/21

Stížnosti celkem 66 100 114 69 39 -30 35 -4 42 +7

Stížnosti vyřízené 64 98 114 68 37 -31 34 -3 41 +7

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

Stížnosti důvodné 3 9 14 8 3 -5 2 -1 6 +4

Stížnosti nedůvodné 49 74 92 50 32 -18 31 -1 35 +4

Stížnosti částečně důvodné 12 15 8 10 2 -8 1 -1 0 -1

Stížnosti občanů

Stížnosti občanů na  práci magistrátu řeší 
útvar tajemníka. Eviduje také stížnosti 
na  konkrétní záležitosti vně práce magist-
rátu, které jsou prezentovány primátorovi 
a  jeho náměstkům. S  každou stížností je 
tajemník osobně seznámen a  následně je 
určen kompetentní úředník, který k případu 
shromažďuje podklady. Stížnosti jsou ná-
ročnou a různorodou agendou odboru kan-
celáře tajemníka. Jejich důsledné zpracová-
vání, informování stěžovatelů a provázanost 
s hodnocením úředníků pomáhá zkvalitnění 
práce úřadu.

Oproti roku 2020 byl zaznamenán nárůst 
stížností v roce 2021 o sedm případů. Z cel-
kového počtu 42 stížností jich bylo 35 ne-
důvodných.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stížnosti celkem Stížnosti nedůvodné Důvodné stížnosti (a částečně důvodné) v procentech
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Je koordinačním a  poradním orgánem sloužícím 
k  řešení problémů, které vyžadují všestranné po-
souzení. Projednává materiály, které jsou předklá-
dány na jednání zastupitelstva města a rady města. 
Zajišťuje komplexní administrativní servis pro ta-
jemníka magistrátu a komunikaci vně i uvnitř úřadu. 
Vydává vnitřní předpisy pro zajištění chodu celého 
úřadu. Koncepčně pracuje v oblasti struktury ma-
gistrátu města, vedoucí k  celkovému zefektivnění 
a zprůhlednění činnosti magistrátu města.

Odbor vnitřních věcí

Počet vypravených písemností narostl

Pracovníci odboru zajišťovali informační, spisovou a archiv-
ní službu magistrátu, obsluhu elektronické podatelny, odba-
vení občanů na informačních recepcích radnice. 

Tabulka ukazuje, kolik bylo v letech 2015–2021 podatelnou 
MML doručeno a  vypraveno písemností. Za toto období 
bylo odbaveno nejvíce písemností právě v roce 2021

Vedoucí odboru
Zbyněk Vavřina

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

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

Počet vypravených písemností

Způsob vypravení 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Datová schránka 43 513 47 725 52 416 52 570 54 998 50 321 58 363

E-mail 180 236 282 314 406 391 470

Fax 6 1 1 5 2 0 2

Interní vypravení 9 360 10 630 12 339 13 732 19 288 16 636 18 618

Kurýr 39 51 154 175 270 219 347

Osobní 14 123 14 865 13 607 15 708 16 949 10 148 11 569

Pošta 58 026 58 781 60 890 63 216 60 675 55 825 66 660

Vyvěšení 1 519 2 291 1 282 1 507 1 486 1 282 2 278

Celkem 126 766 134 580 140 971 147 227 154 074 134 822 158 315
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Oddělení informatiky a řízení procesů 

Počet obsloužených občanů dle vyvolávacího systému MML včetně objednaných

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OP, CD – žádosti 44 079 40 673 43 842 38 537 31 520 23 313 20 149

Žádosti OP, CD (děti 0–5 let) 3 653 3 956 4 357 3 610 2 983 1 391 1 670

Přihlášení k trvalému pobytu 8 231 8 086 8 132 7 929 7 201 5 024 3 814

Výdej dokladů – OP, CD 37 530 34 673 39 578 37 099 29 186 18 726 20 186

Evidence a změny živností 9 428 8 744 8 922 9 808 9 767 6 373 5 298

Pokladny 22 518 22 191 22 832 22 671 22 657 16 743 7 010

Správa poplatků (komunální odpad, psi) 15 834 16 152 16 643 15 750 15 883 12 655 6 650

Ověřování 8 896 7 911 7 339 6 390 5 733 3 244 3 128

Výpis z rejstříku 4 290 3 809 3 414 2 775 2 516 1 386 762

Rybářské lístky 752 942 1 012 840 791 545 387

Řidičské průkazy 23 130 21 014 25 631 25 598 18 582 19 615 12 283

Informace 1 645 1 529 1 395 1 542 1 087 747 650

Výdej ŘP 8 155 7 883 9 922 10 767 7 413 6 370 5 033

Dat. schránky a aut. konverze 624 628 593 639 675 436 283

Jednotné kontaktní místo 287 336 272 335 327 204 122

Výdej hotových živnostenských oprávnění 4 249 4 063 3 829 3 582 3 314 2 100 1 418

Registr vozidel 24 759 24 361 27 200 27 198 28 105 24 805 22 844

Informace (registr vozidel) 6 572 6 195 6 262 6 018 6 352 3 787 8 426

Dovozy, přestavby, histor. a sport. vozidla 5 572 6 185 6 167 6 088 6 010 3 724 3 305

Hromadná podání (registr vozidel) 739 703 600 592 925 1 660 2 162

Obsloužených klientů celkem 230 943 220 034 237 942 227 768 201 027 152 848 126 175

Covid-19Covid-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

Ochrana proti povodním a opět covid-19

V  oblasti zajištění požární ochrany bylo realizováno několik 
významných akcí. U  JPO Karlinky byla provedena celková 
úprava účelové nástavby CAS v  hodnotě cca 600 000 Kč. 
U JPO Vratislavice Růžodol I a Krásná Studánka byly prove-
deny generální opravy speciálního požárního čerpadla v cel-
kové výši cca 300 000 Kč. Dále bylo pořízeno nové vybavení 
a výstroj pro jednotky města za více než 1 000 000 Kč.

V  oblasti civilní ochrany byl ve spolupráci s  odborem život-
ního prostředí realizován významný projekt, v rámci kterého 
přibyla čtyři hladinová čidla na menších tocích v  katastru 
města a 120 elektronických hlásičů pro potřeby informová-
ní obyvatelstva v  případě mimořádných událostí. Současně 
byla provedena výměna devíti zastaralých rotačních sirén za 
moderní elektronické sirény schopné předávat i mluvenou in-
formaci. Náklady na tento projekt dosáhly celkové částky cca 
9 500 000 Kč.

Hlavním úkolem oddělení i  v  průběhu roku 2021 bylo zajiš-
tění činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností, 
který koordinoval a zabezpečoval úkoly související s řešením 
situace okolo onemocnění covid-19, a to především v oblasti 
plnění vládních nařízení a zajištění chodu úřadu.

V období uzavření školských zařízení bylo nutné zajistit péči 
o děti rodičů vybraných profesí. V roce 2021 bylo na ZŠ a MŠ 
Broumovská a ZŠ a MŠ 5. května postaráno celkem o 1 277 
žáků základních škol a o 698 dětí z mateřských škol.
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Oddělení krizového řízení

Z jednání krizového štábu 

Během roku 2021 proběhlo celkem 16 jednání krizového 
štábu obce s rozšířenou působností Liberec, která se zamě-
řovala především na:

 Sledování, vyhodnocení, zveřejňování nařízení a roz-
hodnutí vlády, hejtmana a primátora, zajištění informování 
obyvatelstva. 
 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. 
 Distribuce antigenních testů na covid-19. 
 Organizace a koordinace činností spojených s očko-
váním obyvatelstva ( jednalo se především o zajišťování 
očkování seniorů v zařízeních města). Koordinaci a or-
ganizaci dopravy seniorů do očkovacích center z území 
celého města Liberec za pomoci jednotek SDH. 
 Zajištění rozvozu dezinfekce a ochranných prostřed-
ků podle pokynů KŠ LK. Na distribuci se podílely všechny 
jednotky PO města. Prováděna byla především distribu-
ce antigenních testů, dezinfekce a dalších ochranných 
pomůcek. Rozvezeno bylo v celém území ORP Liberec 
celkem 480 201 ks antigenních testů poskytnutých 
Ministerstvem školství pro testování žáků základních 
a středních škol a cca 258 000 ks respirátorů.
 Zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí v urče-
ných školských zařízeních. 
 Příprava opatření a otevření MŠ a ZŠ. Probíhala spo-
lupráce s odborem školství především při zabezpečení 
materiálu pro znovuotevření školských zařízení.

 Spolupráce s Komunitním střediskem Kontakt a OS 
ČČK Liberec. 
 Pokračování činnosti pracovní skupiny covid-19 pro 
řešení problémů vyloučených lokalit a osob bez přístřeší. 
 Spolupráce s Jednotkami požární ochrany města 
Liberec. 

Pořízený a vydaný materiál v souvislosti s pandemií 
covidu-19 v letech 2020 a 2021

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

Respirátor FFP2 230 000 200 000

Antigenní test 12 850 12 000
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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 koncepč-
ní pracoviště v  oblasti architektury, urbanismu 
a tvorby města. KAM navazuje na tradici kvalitní-
ho urbanismu a chce dlouhodobě zlepšovat úro-
veň veřejného prostoru ve městě. 

Navrhuje urbanistické a  dopravní vize, připravu-
je architektonické a  urbanistické soutěže, podílí 
se na tvorbě ulic, náměstí a parků. KAM zapojuje 
veřejnost do otázek týkajících se rozvoje města. 

Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Liberce pro 
další generace. Koná přednášky, výstavy a parti-
cipace s občany na konkrétní témata.

Vizualizace úprav Vítězné ulice Nové prvky u Veseckého rybníka
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 Kancelář architektury města

Kancelář architektury za rok 2021 projednala přibližně: 

  480 vyjádření ke stavbám nebo zásahům do veřejného 
prostoru, která jsou součástí souhrnného stanoviska odboru 
územního plánování statutárního města Liberec.

 60 vyjádření KAM ke stavebním záměrům, která pomáhají 
projekt upravit a nastavit v první fázi.

  Zorganizovala osm jednání Rady architektů, kde se pro-
jednávalo celkem 38 projektů, mezi které patří například pro-
jednání záměru výstavby obytného souboru Tiskárna Kris-
tiánov Liberec, rekonstrukce objektu Zeyerova pro základní 
a mateřskou školu pro postižené, konzultace k Manuálu ve-
řejných prostranství pro město Liberec a další.

Během roku 2021 KAM připravila mezinárodní urbanistickou 
soutěž na oblast tzv. Papírového náměstí a rozvojový plán pro 
bývalé LVT. Ve spolupráci s odborem strategického rozvoje 
projekt rekonstrukce objektů sociálního bydlení (Orlí ulice 
a  ulice Dr. Milady Horákové). S  odborem veřejného prosto-
ru a ekologie a TSML se KAM podílela na projekci vítězných 
záměrů z participativního rozpočtu (Náměstí Českých bratří, 
molo na 5. květnu, náměstí Broumovská…). Dále se Kance-
lář architektury věnovala revitalizacím uličních profilů (např.: 
ulic Vítězná, Pastýřská, Jiskrova, Slovenská). Ve spolupráci 
se Zoo Liberec proběhla úprava Tiché stezky a ve spolupráci 
s  IUCH architektura připravila KAM projekt revitalizace okolí 
Veseckého rybníka. KAM také iniciovala vznik strategického 
dokumentu Zásady statutárního města Liberec pro spoluprá-
ci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury.

Revitalizace uličního profilu v Jiskrově ulici Tichá stezka
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Odbor ekologie a veřejného prostoru

Vedoucí odboru
Lucie Sládková

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

Nejdůležitější agendy odboru

 Odpadové hospodářství
 Investiční akce ve veřejné zeleni
 Správa dětských hřišť, vodních toků a vodních nádrží 
 v majetku SML
 Ekofond
 Správa a údržba památek a uměleckých děl
 Agenda zásahů do veřejné zeleně – vyjadřování 
 k zásahům do zeleně
 Vyjadřování k umisťovaní předzahrádek
 K prodeji majetku (pozemky), pronájmům a výpůjčkám  
 pozemků
 Agenda tzv. adopce zeleně

Vybrané akce odboru v roce 2021

 Výstavba podzemních kontejnerů nám. Českých 
bratří, Sukovo nám. a Zámečnická ulice
 Ošetření dřevin v parcích u kostela sv. Jana Křtite-
le, Bezruče, Uherkových, Oldřichova, Klášterní
 Otevření provizorního stanoviště kontejnerů 
v Londýnské ulici pro objemný a bioodpad
 Obnova dětských hřišť na nám. Českých bratří, 
v ulicích Slunečná a Šimáčkova, dílčí zásahy u hřišť 
v ulicích Aloisina výšina, Bezová, Čapkova, Česká, 
Holubova, Na Pískovně, Vackova a Vlnařská
 Instalace aretačních systémů pro kontejnery, čímž 
bylo uvolněno desítky parkovacích míst na sídlištích
 Výsadba nových platanů v Jánské ulici
 Pokračující revitalizace lesoparku Fibichova
 Komplexní úpravy dopadových ploch u dětských 
hřišť v parku Prokopa Holého a ulici Česká
 Nové tůně v Hlávkově ulici
 Výsadba květinových záhonů v centru města
 Oprava Památníku obětem komunismu
 Oprava historického portálu bývalého vstupu do zoo
 Pátý ročník Dětského odpadového dne
 První etapa výstavby nového dětského hřiště 
v Jeřmanické ulici

2018 2019 2020 2020, 2021

Dětských hřišť 57 62 70 73

 Fitness hřišť 12 Pískovišť 98

Laviček 1 444 Plocha pískovišť 1 440 m2

Ošetřeno stromů 473 Pokáceno stromů 47

Vysazeno stromů 269

Pracovníci odboru se zabývají správou veřejné-
ho prostoru s  důrazem na parky, dětská hřiště 
a sportoviště, umělecká díla, skalní masivy, drob-
né vodní toky. Nedílnou součástí činnosti odboru 
je také zajištění systému odpadového hospo-
dářství obce a  ekologické výchovy. Odbor také 
spravuje dílčí fond Ekofond Dotačního fondu sta-
tutárního města Liberce.

Veřejný prostor a zeleň
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Odbor ekologie a veřejného prostoru

Produkce tříděných odpadů v Liberci v tunách za rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Papír 3 666 3 094 2 836 3 530 3 394 4 396 3 773 3 094 2 782

Plast 358 336 352 502 559 644 748 868 955

Sklo směsné 682 755 803 891 939 986 1 054 1 197 1 177

Kov 2 000 1 723 1 110 725 854 4 972 4 493 4 866 5 791

Nápojové kartony 52 51 52 61 69 62 71 73 81

Komunální odpad* 18 405 18 642 18 139 18 883 19 638 19 611 20 379 19 630 19 464

Energetické využívání odpadu

Objem odpadů využitých v městské spalovně na vý-
robu tepla a elektřiny se zhruba shoduje s objemem 
komunálního odpadu. 

Více než 80 % z celkové produkce směsného komu-
nálního odpadu se energeticky využije a dalších při-
bližně 15 % je využito materiálově.

 * Odpady pouze z nádob

Nádoby na odpad

Počet nádob na směsný odpad 15 342

Objem nádob v litrech  4 742 930 

Počet nádob na separovaný odpad 2 407

Mobilní sběr odpadu v roce 2021

V roce 2021 bylo rozmístěno 240 velkokapacitních kontej-
nerů na sběr objemného odpadu a  96 kusů kontejnerů na 
sběr odpadu z údržby zeleně.

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu zastavila na 168 za-
stávkách. Bylo vybráno téměř 12,5 tun nebezpečného od-
padu.

Mobilní sběrna elektroodpadu vybrala 389 kusů vyslouži-
lých elektrospotřebičů.

V aplikaci Hlášení závad bylo vyřešeno 876 podnětů s tema-
tikou odpadového hospodářství.
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Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru
Jaroslav Rašín

E-mail: rasin.jaroslav @magistrat.liberec.cz
nám Dr. E. Beneše 183/22

Dělí se na oddělení:
Oddělení ochrany přírody
Oddělení odpadů a ovzduší
Vodoprávní úřad
Oddělení památkové péče

Odbor životního prostředí vykonává státní správu 
v přenesené působnosti dle jednotlivých zákonů, 
kterými jsou především zákon o ochraně přírody 
a krajiny, na ochranu zvířat proti týrání, o ochraně 
zemědělského půdního fondu, o  rostlinolékař-
ské péči, o lesích, o myslivosti, o veterinární péči, 
o rybářství, o vodách, odpadech a další.

Dále odbor projednává přestupky spáchané na 
svěřených úsecích a  vystupuje jako dotčený 
orgán státní správy v  řízeních podle zvláštních 
předpisů, zejména stavebního zákona, zákona 
o  integrované prevenci a  omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování (zákon o in-
tegrované prevenci – IPPC) a zákona o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí (zákon o EIA). V rámci 
výkonu této funkce vede rozsáhlou agendu sou-
hrnných vyjádření.
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Odbor životního prostředí

Vybrané statistické údaje odboru za rok 2021

Celkový počet vydaných správních rozhodnutí 1 805

Z toho povolených studní, čistíren, vodovodů, kanalizací  
a ostatních vodních děl

349

Z toho přestupky řešené rozhodnutím, příkazem,  
příkazem na místě nebo blokovou pokutou

125

Z toho počet povolení nakládání s vodami 393

Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby 101

Počet přijatých oznámení o kácení dřevin 190

Počet provedených kontrol (dozorů) 94

Počet vydaných stanovisek, vyjádření apod. mimo správní řízení 866

Počet souhrnných vyjádření/stanovisek za odbor celkem 2 112

Počet řešených stížností a podnětů 49

Počet řešených havarijních situací 11

Počet honiteb ve správním obvodu 47

Počet vydaných loveckých lístků 46

Počet zapojení do probíhajících komplexních pozemkových úprav 5

Počet zapojení do probíhajících revizí v katastru nemovitostí 9

Počet vydaných souhlasů s vynětím půdy ze ZPF 344

Výměra lesů ve správním obvodu v hektarech 24 276

Počet lesních hospodářských plánů v ks 28

Počet nemovitých kulturních památek ve správním obvodu  
obce s rozšířenou působností

397

Počet movitých kulturních památek ve správním obvodu  
obce s rozšířenou působností

207

Počet zpracovaných žádostí na obnovu kulturních památek 13

Počet zpracovaných hlášení evidence odpadů (zákon o odpadech) 1295
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Odbor dopravy

Vedoucí odboru
Pavel Rychetský

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

Vybrané statistické údaje odboru dopravy

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Počet ukončených přestupků 4 744 5 257 5 592 6 387 7 186 7 097 7 473 6 544

Odbavení klienti registru vozidel 35 341 35 326 34 544 37 139 44 656 41 142 33 976 36 737

Celkový počet zaměstnanců 35 37 43 45 45 45 44 45

Správní poplatky za úkony (tis. Kč) 22 371 24 829 26 757 27 462 30 274 28 260 18 151 20 871

Odbor dopravy provádí úkony spojené s registra-
cí 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 činnosti úzce spolupracuje 
s vlastníky komunikací nebo jejich správci a Po-
licií ČR.

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

Registrovaná vozidla a licence taxi

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Registrovaných provozovaných vozidel 89 078 94 414 98 332 102 135 106 097 109 472 112 050 118 252

Registrovaných motocyklů z celkového počtu 9 924 10 435 10 899 11 327 11 790 12 265 12 745 13 829

Vyřazených vozidel 4 945 5 271 2 787 3 456 3 913 4 417 4 790 1 167

Celkový počet licencí taxi 78 103 135 186 279 363 308 75

Řidiči a autoškoly 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Registrované autoškoly (aktivní) 31 32 32 33 33 32 31 27

Žadatelé o řidičské oprávnění 1 736 1 502 1 410 1 457 1 565 1 584 1 561 1 340

Neúspěšní žadatelé – pravidla 558 332 250 285 284 323 384 257

Neúspěšní žadatelé – praktické jízdy 830 700 710 720 775 828 640

Neúspěšní žadatelé – ovládání a údržba vozidla 60 44 36 36 29 30 42 25

Počet řidičů v působnosti ORP Liberec 87 410 86 466 86 143 85 388 85 792 89 812 90 057 90 404
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12 74512 26511 79011 32710 89910 4359 924

118 252
112 050109 472
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102 135

98 332
94 414

89 078

Autoškola

Žadatelů o řidičský průkaz se v Liberci na odboru do-
pravy za rok 2021 sešlo cca 1 300. Zkoušku skládají 
ze tří částí – pravidel silničního provozu, praktických 
jízd a údržby vozidla. 

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

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
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 školství
Oddělení humanitní

Školství zasažené pandemií 

Celý školní rok 2020/2021 byl významně poznamenán 
opatřeními na řešení pandemie koronaviru. Po větši-
nu roku probíhala distanční výuka a školská zařízení 
fungovala pouze omezeně. Specifickým případem 
byly mateřské školy, které v obtížném pandemickém 
období fungovaly v prezenčním režimu. Uzavření škol 
zasáhlo především vzdělávání žáků, kdy výuka byla 
většinu měsíců přesunuta do online platformy. 

Zápisy do prvních tříd se musely znovu uskutečnit 
bez přítomnosti dětí. Byly pozastaveny obřady vítání 
občánků, slavnostní předávání maturitních vysvědče-
ní, ocenění dárců krve a další obřady, které oddělení 
školství pro občany statutárního města Liberec zajiš-
ťuje.
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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

Mateřské školy

Statutární město Liberec zřizuje 29 mateřských škol 
a dva subjekty sdružující základní a mateřskou školu. Dvě ma-
teřské školy zřizuje městský obvod Vratislavice nad Nisou. 
Tyto vzdělávací instituce pokrývají především potřebu zhruba 
103 tisíc obyvatel. Město však zajišťuje předškolní vzdělávání 
i pro mnohé přilehlé obce v rámci ORP a okresu Liberec: Jedná 
se o Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most, Kryštofovo Údolí, 
Chrastavu aj., z nichž některé zřizují vlastní mateřské školy. 

Kromě mateřských škol zřizovaných městem jsou zde mateř-
ské školy jiných zřizovatelů, které jsou zapsané ve školském 

rejstříku a také garantují předškolní vzdělávání v souladu se 
školskou legislativou. 

Od 1. září 2015 umožnil školský zákon přijímat do mateřských 
škol také děti mladší 3 let. S ohledem na tuto novelu školské-
ho zákona jsou v rámci IPRÚ připravovány projekty na navy-
šování kapacit na vybraných mateřských školách pro děti od 
2 do 3 let. 

SML průběžně navyšuje kapacity svých mateřských škol. Od 
roku 2014 do roku 2021 byly zvýšeny celkem o 101 míst.

Počty dětí v mateřských školách

Školní rok Běžné třídy Speciální třídy Celkem Kapacita Naplněnost 

2021/22 2 676 111 2 787 3119 89,36 %

2020/21 2 632 113 2 745 3 080 89,12 %

2019/20 2 710 123 2 833 3 060 92,58 %

2018/19 2 755 116 2 871 3 030 94,75 %

2017/18 2 758 140 2 898 3 030 95,64 %

2016/17 2 815 157 2 972 3 022 98,35 %

2015/16 2 834 172 3 009 3 022 99,57 %

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

Mateřské školy zřizované městem Liberec

MŠ Korálek, Aloisina výšina 645/55 www.mskoralek.cz

ZŠ a MŠ Barvířská www.zs-barvirska.cz

MŠ Sluníčko, Bezová 274/1 www.ms-slunicko.cz

MŠ Motýlek, Broumovská 840/7 www.ms-motylek.eu

MŠ Pramínek, Březinova 389/8 www.skolkapraminek.cz

MŠ Kytička, Burianova 972/2 www.mskyticka.com

MŠ Kamarád, Dělnická 831/7 www.mskamarad.cz

Mateřská škola, Dětská 461 msdetska.cz

MŠ Hvězdička, Gagarinova 788/9 www.skolkahvezdicka.cz

MŠ Čtyřlístek, Horská 166/27 
+ odloučené prac. Markova 1334/10

www.ctyrlistekliberec.cz

MŠ Jizerka, Husova 184/72 www.msjizerka.cz

MŠ Jablůňka, Jabloňová 446/29 www.msjablunka.cz

Mateřská škola Jeřmanická 487/27 www.msjermanicka.cz

MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1 klubicko-liberec.cz

MŠ Malínek, Kaplického 386 www.msmalinek.cz

MŠ Nad přehradou, Klášterní 149/16 www.msnadprehradou.cz

Mateřská škola Klášterní 466/4, 
+ odloučené prac. Husova 991/35 

www.msklasterni.cz

Mateřská škola, Matoušova 468/12 www.msmatousova.cz

MŠ Beruška, Na Pískovně 761/3 www.ms-beruska.cz

MŠ Delfínek, Nezvalova 661/20 www.delfinek-liberec.cz

MŠ Srdíčko, Oldřichova 836/5 www.srdickoliberec.cz

ZŠ a MS Ostašov www.zsostasov.cz

MŠ U Bertíka, Purkyňova 458/19
+ odloučené pracoviště Údolní 958/2

www.msbertik.cz

MŠ Pohádka, Strakonická 211/12 skolka-pohadka.cz

Mateřská škola Stromovka 285/1
+ odloučené pracoviště Stará 107

www.skolkastromovka.cz

MŠ Rosnička, Školní vršek 503/3 www.ms-rosnicka.cz

MŠ Rolnička, Truhlářská 340/7 www.ms-rolnicka.cz

MŠ Pod Ještědem, U Školky 67 www.ms-podjestedem.cz

MŠ Sedmikráska, Vzdušná 509/20 www.sedmikraskalbc.cz

MŠ V zahradě, Žitavská 122/68 www.msvzahrade.cz

MŠ Klíček, Žitná 832/19 www.ms-klicek.cz

Mateřské školy zřizované jinými subjekty

II. mateřská škola Preciosa, Puškinova 80 www.mspreciosa-liberec.cz

MŠ Světýlko, Růžodolská 118/26 www.sjak.cz

Liberecká jazyková školka, Ruprechtická ul. www.english-kindergarten.eu

MŠ Září, Malý Cíp 61 www.skolazari.cz

MŠ U Potůčku, Malodoubská 239 www.skolkaupotucku.cz

MŠ Domino, Proletářská 115 ms-domino.eu

MŠ U Letiště, Husova 87/1094 www.skolkahrou.cz

MŠ Doctrina, Na Perštýně 404/44 www.doctrina.cz

MŠ Život hrou, Štefánikovo nám. 782/5 montessori-liberec.cz

MŠ Myšičky, Ruprechtická 440/83 www.ms-mysicky.cz

Lesní MŠ Lesmír, Horova 973/6 www.lesmir.cz
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Oddělení školství

Základní školy 

Statutární město Liberec zřizuje 22 základních škol, z  toho 
dvě zařízení sdružující základní a mateřskou školu, jednu zá-
kladní školu a základní uměleckou školu, jednu základní umě-
leckou školu, jednu základní školu s rozšířenou výukou jazyků, 
jednu speciální základní školu a dále zřizuje středisko volného 
času Dům dětí a mládeže Větrník. Jednu základní školu zřizuje 
městský obvod Vratislavice nad Nisou. Stejně jako mateřské 
školy pokrývají i  základní školy především potřebu města 
a zároveň okolních obcí. 

Na území SML jsou dále základní školy jiných zřizovatelů:  
Doctrina, Křesťanská základní škola a  mateřská škola J. A. 

Komenského, Základní škola a mateřská škola logopedická, 
Základní a  mateřská škola pro tělesně postižené, Základní 
škola a Mateřská škola při nemocnici, Základní škola Alvalída.

Školské obvody jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou. 
V roce 2017 město vytvořilo společný školský obvod pro děti 
z Kryštofova Údolí (ZŠ Ještědská) a v roce 2021 pro děti ze 
Šimonovic (ZŠ Kaplického).

Liberec průběžně navyšuje kapacity svých základních škol. 
Od roku 2014 do roku 2021 přibylo celkem 1 214 míst.
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Oddělení školství

Základní školy a školská zařízení 
zřizovaná městem Liberec

ZŠ Aloisina výšina 642 www.zs-aloisinavysina.cz

ZŠ a MŠ Barvířská www.zs-barvirska.cz

ZŠ Broumovská 847/7 www.zsbroumovska.cz

ZŠ Česká 354 www.zs-vesec.cz

ZŠ Dobiášova 851/5 www.dobiasova.cz

ZŠ s roz. výukou jaz. Husova 142/44 www.zskola.cz

ZŠ a ZuŠ Jabloňová 564/43 www.zsjablonova.cz

ZŠ Ještědská 354/88 www.zs-jestedska.cz

ZŠ Kaplického 384 www.zs-kaplickeho.cz

ZŠ a Mateřská škola Ostašov www.zsostasov.cz

ZŠ Lesní 575/12 www.zslesni.cz

ZŠ nám. Míru 212/2 www.zsnamestimiru.cz

ZŠ Na Výběžku 118 www.zsnavybezku.cz

ZŠ Oblačná 101/15 www.oblacna.cz

ZŠ Sokolovská 328 www.zssokol.cz

ZŠ Švermova 403/40 www.zssvermova.cz

ZŠ U Soudu 369/8 www.zsusoudu.cz

ZŠ U Školy 222/6 www.zsuskoly.cz

ZŠ. 5. května 64/49 www.zs5kveten.cz

ZŠ Vrchlického 262/17 www.vrchlickeho.cz

ZŠ Orlí 140/7 www.zsorli.webnode.cz

ZUŠ Frýdlantská 1359/1 www.zusliberec.cz

Dům dětí a mládeže Větrník www.ddmliberec.cz

Ostatní základní školy

Doctrina – střední škola, základní škola  
a mateřská škola, Na Perštýně 404/44

www.doctrina.cz

Křesťanská základní a mateřská škola J. A. 
Komenského, Růžodolská 118/26

www.sjak.cz

Základní škola Alvalída,  
Hanychovská 743/3

www.alvalida.wz.cz

Základní škola a mateřská škola  
logopedická, E. Krásnohorské 921

www.ssplbc.cz

Základní a mateřská škola pro tělesně 
postižené, Lužická 920/7

www.zsprotp-liberec.cz

Základní škola a Mateřská škola při 
nemocnici, Husova 357/10

www.zsnemlib-spc.cz
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Počty dětí v základních školách zřizovaných městem

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

2021/22 4 881 4 124 9 005 10 108 89,09 %

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

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

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

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

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

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

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

Oddělení školství
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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 sociálněpatologických 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 2021

Celkem 151 98 164

Domy s pečovatelskou službou 75 43 104

Bezbariérové/upravitelné byty 10 10 7

Byty pro příjmově vymezené osoby 17 3 1

Startovací byty 27 22 19

Sociální byty standardního typu 10 2 2

Poskytnutí přístřeší 4 4 3

V rámci programu Housing First 8 2 8

Byty s pečovatelskou službou

Průměrný věk žadatelů o přidělení bytu v domě 
s  pečovatelskou službou byl 78 let. U  žadatelů 
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
proběhlo 87 místních šetření.

Sociální služby

Celkem bylo rozděleno 14 728 240 Kč mezi  
78 služeb v rámci financování sociálních služeb 
působících na území Liberce.

Výběr z činnosti oddělení v roce 2021

 Z důvodu pandemie bylo upuštěno od každoročního zvy-
šování nájemného o inflaci, která za rok 2020 činila dle Čes-
kého statistického úřadu 3,2 %. Ztráta z  nezvýšení nájem-
ného o  inflaci za rok 2020 za období 1. 7.–31. 12. 2021 činí 
455 822 Kč.

  Ve spolupráci s dalšími organizacemi bylo pod záštitou 
humanitního oddělení na území města Liberec naočkováno  
45 osob bez přístřeší.
 

 Pracovníci humanitního oddělení byli zapojeni do zpraco-
vání žádostí o prominutí poplatků z prodlení dlužného nájem-
ného v rámci akce Milostivé léto. 

 Radě města byl předložen ke schválení materiál – Možnost 
odkladu splatnosti nájemného nebo jeho postupné splácení 
pro nájemce městských bytů – klienty bývalé Bohemia Energy.

  Pracovníci oddělení začali zpracovávat nový Komunitní 
plán služeb v sociální oblasti na období let 2023–27.
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Odbor sociální péče

Vedoucí odboru
Vlasta Pavlů

E-mail: pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz
Dr. Milady Horákové 580/7

  Zabezpečuje agendu sociálně-právní ochrany dětí
  Za obec plní funkci veřejného opatrovníka osob 
 omezených ve svéprávnosti
 Provádí sociální šetření, depistáže a další činnosti 
 sociální práce podle zákona o sociálních službách 
 Vydává parkovací průkazy s označením O2 a O7
 Zajišťuje agendu sociálního kurátora pro dospělé

 

 Dělí se na oddělení:
Oddělení sociálních činností
Oddělení kurátorské činnosti
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Vybrané aktivity odboru za rok 2021

V agendě sociálně-právní ochrany dětí probíhala po 
celý rok aktivní úzká spolupráce na projektu „Podpora 
systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené 
děti, mladé lidi a rodiny v ČR“, jenž směřuje ke zvýšení 
kvality a udržitelnosti systému služeb pro ohrožené 
děti, a to formou podpory v naplňování základního 
práva dětí na život v rodině.

Již standardně se odborní pracovníci účastnili sou-
činnostních jednání pracovních skupin komunitního 
plánování sociálních služeb města zaměřených na 
vzdělávání, rodinu, děti, osoby ohrožené závislostmi. 
Pokračovala spolupráce s Probační a mediační služ-
bou ČR, Multimediálním týmem pro oběti trestných 
činů a účast orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
v regionální platformě pro integraci cizinců a v pro-
jektu plánování sociálního začleňování a inkluzivního 
vzdělávání na území města Liberce Férové školy II. 

Vybrané statisky oddělení sociálních činností

Veřejné opatrovnictví – počet klientů 1 549

Sociální práce – depistáž 698

Sociální práce – šetření 1 114

Sociální práce – zakázky 1 403

Vydané parkovací průkazy O7 a O2 352

Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí 
svobody, s nimiž pracoval sociální kurátor

269

Počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody, 
s nimiž pracoval sociální kurátor

69

Počet hlášenek změn o osobách přijatých, pro-
puštěných, přemístěných ve výkonu trestu

756

Počet depistáží cílených na osoby propuštěné 
z výkonu trestu odnětí svobody

204

Počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody 
oslovených s nabídkou další spolupráce

28
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Odbor sociální péče

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2021

Počet nových případů dětí, kterým je 
sociálně-právní ochrana poskytována 

881

Počet provedených dožádání pro jiný OSPOD 205

Počet výkonu kolizního opatrovnictví dítěti 1 079

Počet dětí vrácených do své původní rodiny 27

Dětí umístěné do péče před osvojením 28

Počet osvojených dětí 10

Děti svěřené do péče jiné blízké osoby než rodiče 10

Počet dětí svěřených do pěstounské péče 33

Děti svěřené do pěstounské péče na přechod. dobu 11

Počet rodin s dětmi ohroženými domácím násilím 
včetně případů vykázání ze společné domácnosti 25

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a specializované agen-
dy náhradní rodinné péče, kdy je sledován vývoj dětí svě-
řených do péče jiných osob než rodičů, dále pak týraných, 
zanedbávaných a zneužívaných dětí, zpracovávají se žádosti 
žadatelů o náhradní rodinnou péči, 

Sociálně-právní ochrana dětí se týká zejména ohrožených 
dětí, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z  rodičovské 
odpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva ply-
noucí z rodičovské odpovědnosti. Velkou částí pracovní nápl-
ně oddělení je výkon kolizního opatrovnictví dětem.

Oddělení kurátorské činnosti

Vykonává sociálně-právní ochranu výhradně ohrožených 
dětí. Jedná se o děti, které v důsledku nepříznivého působení 
na vývoj dítěte např. zanedbávají školní docházku, nepracují, 
ačkoliv nemají peníze na svou obživu, pijí alkohol, užívají ná-
vykové látky, tráví hodně času na internetu a sítích nebo jsou 
jinak ohroženy závislostí, mají konflikty se zákonem (opako-
vaně páchají přestupky, trestnou činnost), utíkají od rodičů 
nebo osob, které je mají v péči, nebo si chtějí ublížit. 

Ze statistik pro rok 2021 vyplývá, že i přes covidová omezují-
cí opatření se narostl počet soudních řízení a soudy ukládaly 
dětem a  mladistvým za konflikty se zákonem více výchov-
ných opatření. 

Oddělení sociálních činností

Za rok 2021 bylo sociálními pracovníky oddělení zmapová-
no v regionu 16 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žije 
1089 osob. Lokalitou se rozumí i  jednotlivé bytové domy 
nebo nestandardní forma bydlení. Bylo osloveno 89 osob 
bez přístřeší s nabídkou pomoci a řešení jejich sociální situa- 
ce. Zprostředkována byla potravinová pomoc pro 170 rodin 
(i opakovaná) a pro 25 osob s omezenou svéprávností, kte-
rým město vykonává funkci veřejného opatrovníka.

Dlouhodobě probíhá aktivní účast zástupců oddělení sou-
časně v několika pracovních skupinách komunitního pláno-
vání sociálních služeb města: pracovní skupiny pro osoby 
a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, pro duševní zdraví, 
pro seniory, pro zdravotně postižené a pracovní skupina za-
měřená na bydlení – spolupráce s Centrem bydlení Liberec.
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Odbor územního plánování

Vedoucí odboru
Petr Kolomazník

E-mail: kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz
náměstí Dr. E. Beneše 1

 
Odbor územního plánování v samostatné pů-
sobnosti zastupuje město ve správních řízeních 
týkajících se umísťování a povolování staveb, vy-
dává souhlas s provedením stavby nebo opatření 
z hlediska vlastníka pozemku nebo stavby. V sa-
mostatné působnosti se také podílí na koncepci 
dopravního systému města a koncepci technické 
infrastruktury.

Dále odbor v přenesené působnosti zajišťuje 
komplexní agendu úřadu územního plánování pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Li-
berec. Zejména pořizuje územní plán a jeho změ-
ny pro město Liberec, na základě žádosti pořizuje 
územní plány a změny i pro okolní obce ve svém 
správním obvodu. Dále pořizuje územně plánova-
cí podklady – územní studie a územně analytické 
podklady. Ke stavebním záměrům vydává závaz-
ná stanoviska podle § 96b stavebního zákona.

Zároveň je odbor garantem tvorby a aktualiza-
ce digitální technické mapy Liberce, koordinuje 
správu a rozvoj geografického informačního 
systému a podílí se na rozvoji mapového portálu.

Dělí se na oddělení:
Oddělení úřadu územního plánování
Oddělení ÚAP a GIS

Průzkumy území pomocí dronu pracovníky odboru územního plánování
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Vybrané statistiky odboru 2018 2019 2020 2021

Vydaných závazných stanovisek dle § 96b stavebního zákona 1 316 1 086 805 963

Vydaných územně plánovacích informací § 21 stavebního zákona 325 259 297 387

Žádostí o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím 14 14 13 10

Vyjádření, sdělení apod. jako dotčeného orgánu podle stavebního zákona
§ 6 stavebního zákona

59 23 286 338

Pořízených územních plánů nebo změn územních plánů 6 3 5 2

Územních studií, u nichž byla ve sledovaném roce schválena možnost využití 8 2 6 3

Vydaných vyjádření a stanovisek za statutární město Liberec 523 464 446 483

Odbor územního plánování

Výběr z činnosti odboru územního plánování v roce 2021

  V roce 2021 pokračovaly především intenzivní práce na 
novém územním plánu města Liberec. Z důvodu přetrvávají-
cích omezení v souvislosti s pandemií covidu-19 bylo uspo-
řádáno opakované veřejné projednání územního plánu for-
mou online přenosu do sítě veřejného internetu.

Celkem bylo napsáno a  upraveno 3 546 návrhů rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny 
v celém procesu pořízení nového územního plánu Liberec.

  Představení a  projednání územní studie pro řešení do-
pravní a technické infrastruktury, uspořádání veřejných pro-
stranství a regulaci výstavby v areálu bývalé Textilany, před-
stavení a  projednání územní studie pro regulaci výstavby 
v obci Dlouhý Most – Dlouhomostecké výhledy.

 Intenzivní činnost při vyhodnocování, projednávání a úpra-
vách výstupů z 5. aktualizace územně analytických podkladů 

pro ORP Liberec. Následně zahrnutí těchto výstupů do pod-
kladových dat pro rozhodovací činnosti veřejné správy.

  Spuštění automatizovaných digitálních atlasů čísel po-
pisných „uličníků“ pro 28 obcí v  ORP Liberec (automaticky 
se aktualizují každý 1. den v měsíci na základě dat celostátní 
databáze Registru územní identifikace, adres a nemovitostí)

  Spuštění automatizované aplikace pro získání informací 
o vybrané lokalitě/parcele INFOSPOT Liberec a zahájení prací 
na jejím datovém naplnění a úpravách funkčnosti.

  Intenzivní práce s  bezpilotním letadlem (UAV, dronem) 
v  kombinaci s  aparaturou GNSS (GPS) pro optimalizaci 
a zefektivnění pasportních, mapovacích a průzkumných čin-
ností na úrovni veřejné správy.
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Jedno vyhotovení kompletního spisu k novému územnímu plánu Liberec. Dokumentace má hmotnost 250 kilogramů.
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Odbor právní a veřejných zakázek

Vedoucí odboru
Jan Audy

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

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 
 zaměstnancům SML.
 Jedná v zastoupení SML v právních věcech před 
 soudy všech stupňů, se státními orgány 
 a rozhodci, připravuje příslušná podání pro řízení.
 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.
 V roce 2021 činila souhrnná hodnota 
 administrovaných zakázek 226,8mil. Kč bez DPH.

Dělí se na oddělení:
Oddělení právní
Oddělení veřejných zakázek

Administrované veřejné zakázky

2017 2018 2019 2020 2021

Počet zakázek celkem 109 140 106 84 86

Administrace odborem právním 99 126 93 81 86

Administrace externími subjekty 7 5 1 – –

Administrace odborem SM 3 9 12 – –

Počet zkontrolovaných smluv 902 818 768 730 836
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Odbor správy veřejného majetku

Vedoucí odboru
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 
 statutárního 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 související 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.
 Vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje 
 servis veřejného osvětlení, světelných 
 signalizačních zařízení, vánoční výzdoby apod. 
 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 
 areálu 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 2021

Čištění chodníků 169,4 km 150 km 170,5 km

Čištění komunikací 407,3 km 407 km 408,4 km

Cena letního čištění 25,9 mil. Kč 30 mil. Kč 35 mil. Kč

Cena zimní údržby 25 mil. Kč 43,5 mil. Kč 38,5 mil. Kč

Pohřební služba města Liberec

2019 2020 2021

Počet obřadů velká obřadní síň 399 366 355

Počet obřadů malá obřadní síň 201 211 198

Počet rozptylů s obřadem 214 212 274

Počet rozptylů bez obřadu 35 45 37

Opravy a údržba silnic a chodníků

2019 2020 2021

Opravy 450 271 425

Nové dopravní značky 448 308 326

Nové přechody 10 12 10

Veřejné osvětlení a světelná signalizace

2019 2020 2021

Počet opravených lamp 800 930 819

Servis (správa Eltodo) 22,3 mil. Kč 22,6 mil. Kč 13,6 mil. Kč

Opravy a obnovy 8 mil. Kč 11,5 mil. Kč  6,5 mil. Kč

Opravy komunikací ve spolupráci  
s vlastníky inženýrských sítí

2019 2020 2021

Opravených komunikací 11 11 4

Celková délka 3 050 m 3 515 m  930 m

Cena sdružených investic 58 mil. Kč 50,2 mil. Kč  15,2 mil. Kč

Vybrané aktivity odboru
 
 V rámci opravy tramvajové tratě Hanychov bylo 
poskytnuto ze schváleného rozpočtu 5 000 000 Kč.
 Na údržbu zastávek je každoročně poskytováno 
480 000 Kč.
 Na provoz pro občany bezplatné linky č. 600 – Glo-
bus bylo poskytnuto 586 000 Kč.
 V rámci poskytnutých sociálních slev a změn tarifů 
v MHD byl poskytnut 1 000 000 Kč z rozpočtu odboru 
správy veřejného majetku na pokrytí propadu tržeb.
 Bylo uzavřeno sedm plánovacích smluv.

Správa veřejného osvětlení a světelné signalizace 

 Bylo osazeno 493 nových či repasovaných svítidel 
(98 LED, 398 sodík).
  Bylo osazeno 248 stožárů, z toho 56 souběžně 
s akcemi ČEZ.
 Bylo obnoveno 19 stožárů z důvodu dopravních 
nehod a pět z důvodu pokročilé koroze.
 Za uplynulé období bylo nahlášeno 3 327 poruch 
z toho 1 776 prostřednictvím systému SAVO a zbytek 
cestou systému Marushka
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Počet závad dle typu v r. 2021

Chodníky, ulice 3 475

Odpady 2 932

Zeleň 1 366

Autovraky 1 027

Ostatní 982

Dopravní značení 607

Osvětlení 222

Odbor správy veřejného majetku

Druhý rok s Marushkou

V  únoru 2021 uplynuly dva roky od spuštění mobilní služ-
by Marushka Photo. Město Liberec díky všímavosti občanů 
mohlo napravit tisíce různých závad především v ulicích a na 
prostranstvích. 

Prostřednictvím mobilní aplikace Marushka je možné odesí-
lat postřehy k problémům, které lidé vidí ve městě. Vyfocená 
závada se hned přepošle do telefonu zodpovědných úřední-
ků, kteří ji řeší. 

Ne vždy lze reagovat bezprostředně, ale pokud je to jen tro-
chu možné, zjedná město nápravu v řádu dnů.

Bohužel, řadu závad způsobují občané sami. Bezdůvodně 
zničí dětem houpačky nebo prolézačky na hřištích, odhodí 
starou lednici do křoví nebo rozmlátí odpadkový koš. I takové 
závady jsou samozřejmě napraveny. 

Účast občanů na řešení nedostatků v  ulicích města je rela-
tivně jednoduchá. Na svůj chytrý telefon mohou stáhnout 
z App Store či Google Play aplikaci Marushka Photo. Slouží 
k  ukládání obrázků se souřadnicemi a  krátkou poznámkou. 
Přehled nahlášených požadavků se zobrazuje na mapovém 
portálu města www. liberec.cz/mapy, požadavky je možné 
hlásit i přes internet. 

Hlášení v aplikaci Marushka

2019 2020 2021

Hlášení v aplikaci 2 800 6 684 10 613

Vyřešené závady * 4 154 7 459

V řešení * 330 600

* Data nejsou k dispozici.

Dopravní značení
6 %

Ostatní
9 %

Autovraky
10 %

Zeleň
13 %

Odpady
28 %

Chodníky, ulice
33 %
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Odbor majetkové správy

Vedoucí odboru
Jaroslav Schejbal

E-mail: schejbal.jaroslav@magistrat.liberec.cz
Jablonecká 41/27

Odbor majetkové správy zajišťuje majetkoprávní 
vypořádání a s tím spojené agendy prodeje pozemků, 
pachty, pronájmy, směny, výkupy, výpůjčky a služeb-
nosti k pozemkům, pronájmy nebytových prostor 
a předzahrádek. Vydává zábory a stanoviska za 
vlastníka pozemků.

Oddělení technické správy budov spravuje objekty 
po stavebně technické stránce, vykonává metodic-
kou podporu v oblasti správy majetku – pozemních 
staveb pro všechny příspěvkové organizace města 
(58) včetně všech základních a mateřských škol (54). 
Spravuje také čtyři objekty úřadu města.

Oddělení správy sportovních objektů zajišťuje 
kompletní agendu sportovišť města (plavecký bazén 
Liberec, fotbalový stadion U Nisy včetně přilehlých 
sportovišť, Skatepark, fotbalový stadion TJ Sokol 
Doubí, sportovní areál Ještěd.

Městská společnost Sportovní areál Ještěd, a.s., 
zajišťuje provoz sportovního areálu Ještěd prostřed-
nictvím pachtovní smlouvy. 

Městská společnost Sportovní areál Liberec, s.r.o., 
zajišťuje provoz Městského stadionu (Sport Park) 
Liberec prostřednictvím koncesní smlouvy. 

Dělí se na oddělení:
Oddělení majetkové evidence a dispozic
Oddělení technické správy budov
Oddělení správy sportovních objektů



69Statutární město^Liberec

Statistika technické správy budov

2018 2019 2020 2021

Dokončených veřejných zakázek 50 30 22 25

Hodnota veřejných zakázek 78,5 mil. Kč 50,6 mil. Kč 24,5 mil. Kč 21 mil. Kč

Počet akcí v obřadní síni radnice 879 768 287 696

Objednávky 572 520 421 650

Smlouvy 157 147 102 153

Faktury 1 259 1 279 1 090 1 874

Příjmy z majetkoprávních operací v r. 2021

Prodej pozemků 20,5 mil. Kč

Prodej budov 4,3 mil. Kč

Pronájmy pozemků 2,3 mil. Kč

Výnosy z reklamní ploch 0,5 mil. Kč

Zřízení věcných břemen  20,5 mil. Kč

Směny a výkupy pozemků  48 mil. Kč

Významné majetkoprávní operace

Mezi významnější převody, realizované v  roce 2021, patří 
převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech 
č.p. 1207, 1209 a 1210 (Vratislavice nad Nisou) BD ZÚ Gama, 
BD ZÚ Alfa a BD ZÚ Beta. 

Dále prodej pozemků v  k.ú. Ruprechtice společnosti ČEZ 
Distribuce (areál Transformovny 110/35, Pavlovice) za 
10 180 000 Kč a  prodej objektu Pionýrů 976/15, Rochlice, 
Potravinové bance Libereckého kraje za 6 100 000 Kč.

Odbor majetkové správy
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Odbor strategického rozvoje a dotací

Vedoucí odboru 
Michaela Maturová

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

Koordinuje strategie města a zpracovává koncepční do-
kumenty jako, Integrovaný plán rozvoje města, Integro-
vaný plán rozvoje území, Integrované územní investice. 
Komplexně připravuje a realizuje individuální dotační 
projekty, přeshraniční spolupráce, připravuje jednotlivé 
projekty či programy. Zajišťuje koordinaci Fondu rozvoje, 
monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve 
prospěch SML, poskytuje poradenství v oblasti evrop-
ských fondů organizacím SML.

Nejdůležitější agendy odboru
 Příprava a realizaci vybraných rozv. projektů města
 Zajišťuje Strategii rozvoje města 2021+, Plán
 udržitelné městské mobility – SUMP, 
 Integrovaný plán rozvoje území – IPRÚ, 
 Integrované územní investice – ITI,
  Adaptační strategii a další koncepční dokumenty.
 Odborný servis pro zpracovatele sektorových   
 koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, dopravy).
 Koordinace námětů, záměrů a projektů 
 s dlouhodobou strategií, účastní se 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 komplexní agendu dotačního Fondu 
 rozvojové spolupráce, skupiny Rady pro klima

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

Projekty

2020 2021

Počet podaných projektů 58 18

Počet realizovaných projektů 49 14

Výše získaných dotací 367,1 mil. Kč 90,5 mil. Kč
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Odbor správní a živnostenský

Vedoucí odboru 
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 registrovaném partnerství.
 Zajišťuje agendu Živnostenského úřadu.
 Vydává rybářské lístky.
 Vydává ověřené výpisy z informačních systémů 
 veřejné správy (Czech POINT) a provádí vidimaci listin 
 a legalizaci podpisů.
 Zajišťuje agendu přestupků.
 Shromažďuje a eviduje ztráty a nálezy. 

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

Statistické údaje odboru

2020 2021

Žádosti o občanské průkazy 13 317 16 798

Žádosti o cestovní pas 4 729 7 389

Přihlášení k trvalému pobytu 3 227 3020

Ohlášení z trvalého pobytu 2 126 2 009

Ověřené výpisy z Czech Point 3 026 873

Ověřování dokumentů 5 328 4 555

Počet přijatých nálezů 279 311

Vydané rybářské lístky 388 348

Podnikatelských subjektů 34 520 37 173

Platné živ. oprávnění 64 728 56 389
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Oddělení přestupků

Po roce 2015 stoupl počet řešených 
přestupků v  Liberci o  54 %. Když byla 
překročena hranice dvou tisíc případů, 
v roce 2017, byla provedena analýza se 
zaměřením na páchání přestupků v sou-
vislosti s návykovými látkami. 

Tyto přestupky se na celkovém počtu 
podílejí v průměru dvaceti procenty. Al-
kohol je zastoupen nejčastěji a přibližně  
z 88 % je páchají muži.

Počet řešených přestupků v roce 2021 
(např. přestupky proti veřejnému po-
řádku, proti majetku, proti občanskému 
soužití) byl 2 548 případů, za něž byly 
uloženy pokuty ve výši 1 038 550 Kč.

Pokles počtu přestupků v  meziročním 
srovnání byl roce 2021 o   7,4 %, tedy  
o 204 případy méně.

Přestupky v roce 2021

Spáchané přestupky

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Počet přestupků 1 778 1 851 2 060 2 587 2 391 2 752 2 548

1 500

1 760

2 020

2 280

2 540

2 800

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 548

2 752

2 391

2 587

2 060

1 851
1 778
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Živnostenský úřad

Rok Nové živnosti Zrušené živnosti Počet  
přestupků Výše pokut

2021 1 720 1 443 126 79 500 Kč

2020 1 555 874 263 352 300 Kč

2019 957 1 370 354 355 600 Kč 

2018 1 122 1 072 401 350 000 Kč

2017 1 402 1 714 199 140 500 Kč

2016 1 920 615 272 152 500 Kč

2015 1 856 94 293 159 000 Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zrušené živnosti FO+PO
Nové živnosti FO+PO

1 720

1 555

957

1 122

1 402

1 9201 856

1 443

874

1 370

1 072

1 714

615

94

1 443

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 šesti má minoritní podíl. Uvedený stav byl platný v roce 2021.
V následující kapitole uvádíme výběr z příspěvkových organizací i akciových společností. Zařazeny jsou též některé vý-
znamné organizace zřizované Krajským úřadem Libereckého kraje, které jsou bezprostředně spjaty s životem města a na 
jejichž provoz město Liberec různými formami přispívá. Jedná se například o Krajskou vědeckou knihovnu Liberec.

Městské organizace

 Botanická zahrada Liberec
 Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
 Divadlo F. X. Šaldy
 Komunitní práce Liberec
 Komunitní středisko Kontakt Liberec
 Městské lesy Liberec
 Naivní divadlo Liberec
 Zoologická zahrada Liberec
 31 mateřských škol
 22 základních škol
 Dům dětí a mládeže Větrník
 Městská policie Liberec
 Technické služby města 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.
 Bazén Liberec, s. r. o.

 
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.
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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.

 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 2021

Podezření ze spáchání tr. činu ozn. PČR 337 211 163 143 134 148 101 96

Rozhodnutí o odstranění vozidla 27 42 42 32 42 80 24 46

Osoby převezené na záchytnou stanici 34 15 17 9 5 2 3 4

Zjištěné osoby řídící pod vlivem alkoholu 17 6 14 4 8 9 6 13

Předvedené hledané a pohřešované osoby 335 498 411 321 300 204 69 32

Nalezená odcizená vozidla 4 5 5 5 5 1 3 5

Odchycená zvířata 144 105 49 53 42 45 29 10

Použití botiček 313 340 227 287 140 233 25 170

Celkem počet přestupků 15 181 16 006 18 211 16 975 14 610 16 106 16 074 17 492

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 2 554 900

Náklady na činnost v mil. Kč 46,5 48,9 54,8 58 60,9 71,4 76,1 72

Počet strážníků 78 79 82 80 74 79 80 82
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80

85

90

4 750
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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

Hodnosti strážníků

Na zasedání Kolegia ředitelů městských 
policií statutárních měst a  hlavního města 
Prahy bylo na konci roku 2018 přijato pro-
hlášení, které zavedlo jednotné hodnostní 
označení strážníků v České republice. 

Základem je inspirace v označení strážníků 
za první republiky. Ředitelé městských po-
licií statutárních měst mají hodnost vrchní 
policejní rada a jejich zástupci jsou policejní 
radové.

Celé spektrum zahrnuje 14 hodností od 
strážmistrů po praporčíky, inspektory, ko-
misaře a  policejní rady. Hodnosti od pod-
strážmistra po praporčíka se udělují na 
základě odsloužených let, hodnosti od 
vrchního praporčíka výše může dosáhnout 
strážník na základě jmenování nebo ustano-
vení do řídící pozice. 

K jednotným hodnostem přistoupilo 26 měst- 
ských policií z celkového počtu 27 statutár-
ních měst. Lhůta na zavedení hodností byla 
od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2022, tedy do 
data, kdy si většina městských policií připo-
mínala 30 let od znovuobnovení činnosti.
 
Jedná se o historický okamžik pro všechny 
obecní policie, protože nikdy po dobu exis-
tence cca 150 let nedošlo k takovému jed-
notnému prohlášení.
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Městská policie Liberec

Mapa kriminality

Také v  roce 2021 byl chod městské policie do značné míry 
ovlivněn pandemií covidu-19. S tím souviselo i směřování čin-
nosti strážníků k zajištění krizových a mimořádných opatření 
nařízených v  souvislosti s výskytem koronaviru na území 
České republiky.

Jedním ze stěžejních projektů roku 2021 bylo 
rozšíření projektu MV ČR „Mapy budouc-
nosti II“, které umožňují zobrazovat pře-
stupkovou a trestnou činnost evidovanou 
Policií ČR. Data v  mapách byla rozšířena 
i  o  události evidované městskou policií, 
a tak je možné získat kompletní přehled o 
dění v teritoriu města Liberec. Veřejný ná-
hled do map budoucnosti je na internetové 
adrese kriminalita.policie.cz. 

Jednou z  hlavních priorit městské policie bylo v  roce 2021 
zajištění klidu a veřejného pořádku zejména v dolním centru 
města. Za účelem zlepšení stavu veřejného pořádku a zvýšení 

pocitu bezpečí občanů města a  veřejnosti bylo pravidelně 
realizováno opatření v lokalitě Fügnerovy ulice a ter-

minálu MHD se zaměřením na dodržování pra-
videl občanského soužití, veřejného pořádku 

a obecně závazných vyhlášek města.

Městská policie Liberec disponuje v sou-
časné době celkem 56 kamerami měst-
ského kamerového systému včetně dvou 
panoramatických kamer a  zároveň má 

k  dispozici 6 mobilních kamer, které jsou 
využity pro nasazení v místech, kde je nutno 

jednorázově zajistit ochranu majetku občanů 
či veřejného pořádku. 

V roce 2021 oslavila 30 let služby u městské policie Dag-
mar Kainová, která nastoupila v roce 1991 v té době jako ur-
čený pracovník obecního úřadu k zabezpečení místních zále-
žitostí veřejného pořádku. U  Městské policie Liberec působí 
dodnes na pozici okrskářky jako služebně nejstarší strážnice. 

Mezi hlavní-

mi prioritami bylo 

zajištění veřejného po-

řádku na terminálu MHD 

ve Fügnerově ulici  

a v jeho okolí.

Přestupková a trestná činnost v Liberci za rok 2021 – celkem 12 109 případů
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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

Kromě živých sbírek, vyžadujících dennodenní velmi odbor-
nou péči a  zaopatření, vystavuje zahrada také neživé pří-
rodniny, 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 přes půl století. 

Pomocí expozic je návštěvníkům poskytován esteticky hod-
notný zážitek, spojený s  bližšími informacemi a  poučením. 
Různé styly v zahradním designu jsou příkladem užití rostlin. 
Na návštěvu se lze i předem připravit pomocí neustále aktua-
lizovaných internetových stránek anebo prodejného knižního 
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 infor-
mátorech, a sice podle situace v češtině a angličtině, anebo 
i němčině a polštině. Botanická zahrada také produkuje vlastní 
knižní přírodovědecké publikace. V roce 2021 vyšly dvě knihy 
o exotické přírodě.

Botanická zahrada Liberec je ve spojení s více než 200 zahra-
dami z celého světa. Vydala, jako každoročně, tiskovinu „Index 
seminum“. Je to seznam toho roku nabízených semen a spór 
k  výměně. Některé z  nich jsou extrémně vzácné a  liberecká 
zahrada je v současné době poskytuje jiným botanickým za-
hradám jako jediná na světě. „Index seminum“ zajišťuje prestiž 
organizace ve své kategorii ve světě.

Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. Stará o význačnou část 
kulturního dědictví, spočívající v péči o více než 2 500 druhů a kultivarů rostlin ve venkovních částech a o více než 6 000 
ve skleníkovém areálu. V pavilonech je prezentováno 14 rozličných botanických témat. 
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V dobré kondici

Návštěvnost botanické zahrady byla ovlivněna nařízeným 
uzavřením zahrady v době mimořádného stavu, a sice od led-
na do dubna včetně. Na jaře se navíc negativně projevovala 
omezující nařízení v povoleném počtu návštěvníků na plo-
chu, povinné nošení respirátorů v interiérech (skle-
nících), dovolující prohlídku v  tropických pod-
mínkách jen s největšími dýchacími problémy. 

Po celý zbytek roku ustal také obvyklý pří-
liv klientů cestovních kanceláří ze zahra-
ničí. Návštěvnost činila jen 36 024 osob, 
kdežto v  posledním normálním roce  
bez omezujících nařízení (tj. r. 2019) byla 
61 709 osob. Finanční výpadek byl vyčís-
len na 1 282 920 Kč z  plánovaného příjmu 
5  milionů korun. Úspornými opatřeními, jaká 
ovšem nelze z  existenčních důvodů vícekrát 
opakovat, bylo na konci roku docíleno schodku 
pouhých 25 tisíc korun. 

Do objektu pavilonu M, kolaudovaného koncem r. 2020, byla 
instalována nová trvalá expozice. Je nová i  tématem obec-
ně. Její obsah je v rámci botanických zahrad novým druhem 
sdělení: Jsou prezentovány různé vegetační formace (tropic-
ký deštný les, mlžná poušť, tundra apod.), z  nichž pocházejí 
rostliny pěstované ve sklenících nebo zahradních exteriérech, 
přičemž jsou fotografiemi připomenuty příslušné příklady 
konkrétních sbírkových druhů ze zahrady. Autorem ideového 
návrhu tohoto projektu, odborných textů a většiny fotografií 
byl geobotanik Miloslav Studnička. Jde o prostorové rozšíření 
expoziční části botanické zahrady, takže nadále disponuje již 
11 pavilony + sálem pro přírodovědecké výstavy. Bylo tedy 
dosaženo největšího rozsahu expozic v celé historii Botanic-
ké zahrady Liberec (po minimalizaci nepřístupných servisních 
částí). 

V budově krajského úřadu byla umístěna krátkodobá výstava 
při příležitosti 125. výročí Botanické zahrady Liberec nazvaná
 „Tři dekády úspěchů“. Účelem bylo veřejné připomenutí bota-

nické zahrady v časech různých nouzových opatření.

Na konci roku 2021 předalo statutární město Li-
berec Botanickou zahradu Libereckému kraji. 

Z  vyhodnocení ekonomických parametrů 
vyplývá, že organizace je v  dobré kondici 
a schopná plnit požadavky na poskytová-
ní služeb pro veřejnost ve špičkové kvalitě 
tak, jako dosud. 

Denně je postaráno o  životní podmínky 
a  je ošetřováno více než 8,5 tisíce druhů 

a odrůd rostlin; provoz expozic pro veřejnost 
je dennodenní, bez sanitárních či jiných zavíra-

cích dnů, což je u podobných zařízení neobvyklé.
 

Botanická zahrada

Denně je postará-

no o životní podmínky 

více než 8,5 tisíce druhů 

a odrůd rostlin.

Miloslav Studnička
ředitel Botanické zahrady Liberec
„Botanická zahrada Liberec je ve 
spojení s  více než 200 zahradami 
z  celého světa. Vydává každým ro-
kem seznam nabízených semen 
a spór k výměně, včetně velmi vzác-
ných, naprosto unikátních. To nám 
zajišťuje ve světě prestiž.“



83Statutární město^Liberec

Statistická data Botanické zahrady Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Návštěvnost 49 379 49 096 47 931 55 202 58 459 61 709 40 391 36 024

Náklady v Kč 19 158 000 18 983 000 20 046 000 21 133 000 21 667 000 22 181 213 21 874 180 21 591 164

Výnosy v Kč 19 262 000 19 035 000 20 119 000 21 199 000 21 780 000 22 885 213 22 453 032 21 565 519

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 17 088 080

Mzdy v Kč 7 295 000 7 527 000 7 821 000 8 325 000 8 326 000 9 143 785 9 442 000 9 342 000 

Průměrná mzda v Kč 22 366 24 427 25 773 27 273 25 697 28 216 32 134 34 049

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

36 024
40 391

61 70958 459
55 202

47 93149 09649 379

Návštěvnost Botanické zahrady Liberec

Botanická zahrada

Covid-19

Covid-19

Covid-19Covid-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

Zoo Liberec se řadí k moderním zoologickým zahradám, které 
kladou velký důraz na ochranu ohrožených druhů nejen cho-
vem v lidské péči. Nedílnou součástí činnosti liberecké zahra-
dy je i ochrana zvířat v místech jejich přirozeného výskytu (tzv. 
ochrana in situ) nebo výchova, osvěta a vzdělávání veřejnosti.

V  zahradě mohou návštěvníci vidět na 175 druhů vzácných 
a  ohrožených zvířat, což obnáší cca 1 400 jedinců. Přírodní 
areál zahrady sám nabízí klidnou procházku, zoo tak plní ze-
jména svou kulturně relaxační a vzdělávací úlohu.
 
Zoologická zahrada Liberec však není „jen“ zoo. Spadá pod ni 
také Centrum pro zvířata v  nouzi Archa, Středisko ekologic-
ké výchovy Divizna a Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady včetně Dětského koutku. Nabídka služeb je tak opravdu 
komplexní. 

Archa slouží nejen jako útulek pro zatoulaná, nechtěná či týra-
ná domácí zvířata, ale je to také záchranná stanice, která po-
skytuje pomoc volně žijícím zvířatům v nouzi. Každý rok přijme 
a ošetří více než 1 000 zraněných zvířat, která by bez péče zá-
chranářů nebyla schopna ve volné přírodě přežít. 

Vzdělávací centrum Divizna se zaměřuje na environmentál-
ní vzdělávání nejen žáků a studentů, ale i pedagogů. Kulturní 
a  společenské centrum Lidové sady nabízí řadu kulturních 
a vzdělávacích projektů a Dětský koutek dělá radost a slouží 
již několikáté generaci dětských návštěvníků.

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. 
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Chovný program se mění dle potřeby

Na ploše téměř 14 ha mohou návštěvníci obdivovat až na 175 
druhů zvířat, což představuje více než 1 400 jedinců z různých 
koutů světa. Pouze v  Zoo Liberec mohou návštěvníci v  Če-
chách spatřit například mangabeje žlutobřiché, paviány 
pláštíkové či vzácné urialy bucharské. Na tzv. soví 
stezce jsou k vidění i čtyři největší druhy evrop-
ských sov – sovice sněžná, puštík bělolící, puš-
tík bradatý a výr velký. Unikátní je i kolekce 
dravých ptáků nebo zástupců asijské ptačí 
říše v pavilonu tropů. Chovný program se 
v zoo stále tvoří a mění podle aktuální si-
tuace ve světě, ve spolupracujících zahra-
dách i v samotném Liberci. 

Okruh areálem po doporučené trase měří 
cca 2 km a je zcela bezbariérový. Na návště-
vu je vhodné si vyhradit minimálně dvě až tři 
hodiny času a při procházce zahradou využít i ně-
kolik příležitostí k občerstvení, relaxaci a odpočinku, 
nákupu zmrzliny nebo suvenýrů.
 
Zoologická zahrada je aktivně zapojena i do terénní ochrany 
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 každé 
vstupenky do liberecké zoo putují na ochranu ohrožených 
zvířat v těchto destinacích a pomáhají například slonům, out-
loňům váhavým, korálům, sambarům, prasatům visajánským, 
zoborožcům nebo zpěvným ptákům. 

Zapojení do různých ochranářských projektů se rozšiřuje 
podle aktuálních potřeb. V roce 2021 tak zoo podpořila mo-
nitoring jeřábů u nás i v zahraničí (především na jeřába pope-
lavého), zapojila se do projektu na záchranu drobného gekona 

modrého nebo nedotknuté přírody ostrova Bankaru, který je 
pokrytý primárním pralesem a  je domovem mnoha ohrože-
ných druhů z říše fauny i flóry. 

Novou položkou v seznamu záchranářských pro-
jektů liberecké zahrady je podpora Tabat 

Rasau (místní komunita zabývající se zá-
chranou mokřadů a přilehlých lesů, kde 

stále ještě žije například populace kri-
ticky ohrožené orlície bornejské, želvy 
kožatky chrupavčité nebo nártouna 
západosundského. 

Jako jediná zoo na světě se ta libe-
recká může pochlubit i raritním ptačím 

orlojem, který je umístěný na průčelí nej-
starší budovy zoo – cukrárny Čapí hnízdo.

V roce 2021 

Zoo Liberec podpořila 

monitoring jeřábů i zá-

chranu přírody ostrova 

Bankaru.

Zoologická zahrada

David Nejedlo
ředitel Zoologické zahrady Liberec
„Posláním Zoo Liberec je vtáh-
nout lidi do světa zvířat takového, 
jaký je  – jedinečného, rozmanitého 
a  ohroženého. Tento svět chránit 
a zároveň přitom těšit, bavit a vzdě-
lávat lidi.“
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Statistická data Zoologické zahrady Liberec

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Náv. vč. všech středisek 416 951 479 168 433 087 451 851 493 740 318 885 379 049

Počet pavilonů 6 6 6 6 6 6 6

Počet zvířat 992 984 834 827 834 989 1 438

Náklady v Kč 105 987 964 107 275 129 112 271 915 122 548 416 129 515 239 122 050 728 131 433 148

Výnosy v Kč 105 987 964 107 354 083 112 347 042 122 612 924 129 555 426 122 930 983 132 244 343

Přísp. SML na provoz v Kč 32 500 000 31 476 000 39 971 000 45 857 128 49 195 860 55 054 083 49 195 867

Ostatní dotace v Kč 5 494 412 4 028 980 4 741 814 3 055 970 3 285 802 3 220 510 8 313 385

Investice celkem v Kč 4 204 386 258 435 3 872 184 7 766 952 8 916 011 8 062 862 1 175 040

Vybrané vstupné v Kč * 34 895 504 31 356 149 35 388 164 35 689 930 30 524 117 37 278 478

Mzdy vč. FO v Kč 30 872 155 34 107 724 34 613 305 41 748 128 43 824 847 44 935 452 46 465 204

Návštěvnost středisek mimo zoo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Archa 995 1 387 978 789 1 015 369 334

Divizna 7 249 7 203 7 365 5 107 4 881 1 940 3 072

Lidové sady 83 850 81 629 72 456 56 297 66 083 40 910 41 658

Zoologická zahrada

* Data nejsou k dispozici.

Covid-19Covid-19

Covid-19 Covid-19

Na protější straně: zebra Chapmanova v Zoo Liberec
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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

Divadlo online i open air

Divadelní provoz byl opět ovlivněn opatřeními proti pandemii 
a větší část roku nebylo možné hrát pro diváky. To samozřej-
mě mělo velký dopad na návštěvnost představení a  počet 
abonentů.

Divadlo se o to více soustředilo na aktivity v on-
line prostoru. Činohra připravila největší pro-
jekt v  historii divadel s  názvem Vitamín D, 
aneb Divadla spolu. Nápad se zrodil v  li-
bereckém Divadle F. X. Šaldy. Divadelní-
ci oslovili nejprve několik spřátelených 
souborů a  společně pak celý projekt 
vymysleli. Nakonec se připojilo 13 diva-
del z celé republiky, která dostala za úkol 
během 72 hodin napsat, nazkoušet, zins-
cenovat a natočit divadelní miniinscenaci na 
společné téma, jejíž délka nesmí překročit 15 
minut. Diváci v celé republice se mohli v přímém 
přenosu přes sociální sítě podívat na výsledky jejich 
snažení.

Představení ze známého i  nového repertoáru jsme poprvé 
v  historii divadla hráli ve vlastní režii a  produkci v  rámci let-
ní scény DFXŠ pod názvem Divadlo open air, která proběhla 
hned na několika významných regionálních místech od červ-
na do srpna. Divadlo tak mohli diváci vidět na zámku Svijany, 
hradu Grabštejn, zámku Lemberk a v zahradě Lidových sadů 
Liberec.

Pro všechny příznivce jsme připravili možnost se zapsat do 
historie Šaldova divadla. Každý, kdo Šaldovu divadlu daroval 
novou divadelní sedačku (přispěl na její pořízení), měl mož-
nost mít na zadní straně sedadla umístěno své jméno nebo 
název dárcovské firmy. V hledišti Šaldova divadla tak je opět 
o něco pohodlněji. Celkem bylo vyměněno 283 nových seda-

ček. V první etapě rekonstrukce se měnila sedadla v přízemí 
a na prvním balkonu, která jsou ze 60. let minulého století. Ná-
sledovat budou sedačky z  druhého a  třetího balkonu, která 

jsou dokonce z roku 1957. Ty původní ze 60. let ještě po-
slouží v kině Varšava. O nové sezení se vedle dár-

ců zasloužilo město Liberec a Liberecký kraj.

Pro 138. sezonu Divadla F. X. Šaldy si 
vůbec poprvé všechny umělecké sou-
bory vybraly společný koncept: DFXŠ 
s  nadhledem. Nezůstalo však pouze 
u motta, myšlenka se promítla i do vi-
zuálu. Plakáty činoherních, operních 

i  baletních představení pro sezonu 
2021/2022 ukazují nadhled doslova  – 

jsou na nich záběry z libereckých střech. 
Na nich se ocitají postavy z inscenací, pro 

které jsou střechy netypickým jevištěm dopl-
něným o kulisy města a nebe nad ním.

Pro 

138. sezonu 

Divadla F. X. Šaldy si 

vůbec poprvé všechny 

umělecké soubory vybraly 

společný koncept: DFXŠ 

s nadhledem. 

Jarmila Levko
ředitelka Divadla F. X. Šaldy
„V  době omezení provozu divadel 
z důvodu pandemie se nesmělo hrát 
pro diváky, ale zkoušet se smělo. A tak 
jsme zkoušeli a nastudovali řadu no-
vých inscenací. Věřím, že nedobro-
volný divadelní půst jsme dokázali 
divákům bohatě vynahradit.“
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Divadlo F. X. Šaldy

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Na provoz od města Liberec 73 300 75 741 86 032 106 062 110 426 112 124 102 426

Účelové příspěvky od města 176 156 156 179 156 156 0 

Ministerstvo kultury ČR 6 140 6 300 11 200 10 700 11 000 15 700 30 620

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

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

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

Celkem 83 064 85 748 102 426 123 406 127 332 133 806 138 967

Ekonomická data Divadla F. X. Šaldy

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tržby za vstupné v Kč* 19 349 000 20 286 000 17 745 000 19 045 000 17 339 000 6 824 000 8 102 000

Výnosy z pronájmů atd. v Kč 2 051 000 1 992 000 1 936 000 1 581 000 1 290 000 976 000 845 000

Zaměstnanců 212 219 228 230 231 227 222

Mzdy včetně odvodů v Kč 70 023 000 73 950 000 85 629 000 101 628 000 107 640 000 109 440 436 113 294 739

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

Covid-19 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 2021

Činohra 32 853 35 568 32 968 32 341 27 732 12 156 13 193

Opera 24 359 23 610 20 943 22 501 20 395 8 686 7 522

Balet 7 120 8 391 7 493 8 428 7 730 2 553 3 495

Ostatní – výstavy, konference apod. 0 635 4 168 4 387 2 462 726 267

Hostující představení 8 938 10 541 6 573 6 009 5 735 2 414 2190

Celkem 78 270 78 745 72 145 73 796 64 054 26 535 26 667

* Omezený provoz – rekonstrukce v hlavní budově

Covid-19 Covid-19
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Naivní divadlo Liberec

Ředitelka
Kateřina Pavlů

E-mail: info@naivnidivadlo.cz
Moskevská 32/18, 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 divá-
ků (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 Li-
berci vzniklo.

Přestože prioritně svým programem cílí na dětské publikum, 
zkrátka nezůstávají ani dospělí diváci, pro něž je NDL vyhle-
dávaným bodem s atraktivním programem hostujících soubo-
rů (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 městem 
Liberec i  pořadatelem mezinárodního festivalu Mateřinka. 
Festival trvá pět dnů a  kromě vybraných domácích a  zahra-
ničních souborů jej navštěvují odborníci na dětské divadlo ze 
tří kontinentů. Festival je soutěžní bienále a v uplynulé dekádě 
patřily inscenace pořádajícího 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

„oNDLine“, ale i festival Mateřinka 2021

Uplynulá dekáda se nesla ve znamení řady tvůrčích úspěchů 
v inscenacích pro široké spektrum diváků, od nejmenších až 
po teenagery a dospělé. Výjimečnost divadla 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 sou-
borem dosahují na nejvyšší příčky pomy-
slného divadelního Olympu. Inscenace 
O beránkovi, který spadl z nebe, Jsou mís-
ta oblíbená tmou, Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! 
i nejnovější Kabinet zázraků: to je jen něko-
lik příkladů, které postupně získaly řadu nej- 
vyšších ocenění na české i zahraniční půdě. 

NDL bylo v roce 2021 opět značně zasaženo proti-
pandemickými opatřeními. Až do konce května bylo divadlo 
pro veřejnost i školní dětské publikum uzavřeno. Ve zbylých 
měsících se diváci postupně vraceli do obou sálů divadla. 
NDL však v době uzavírky nezahálelo a vedle přípravy nových 
inscenací přezkoušelo desítku nejoblíbenějších titulů pro on-
line vysílání „oNDLine“ pro veřejnost a  do mateřských škol 
v celém Libereckém kraji. 

V červnu 2021 se i v náročných pandemických podmínkách 
podařilo uspořádat 26. ročník festivalu Mateřinka. Spolu s re-
dukovanou verzí přehlídky Divadelní svět Brno byla Mateřinka 
prvním divadelním festivalem, který se v ČR po téměř roční 
uzavírce divadel pro veřejnost konal.

V září 2021 pak během jediného víkendu Naivní divadlo uved-
lo hned trojici premiér nastudovaných tzv. do šuplíku (pra-

věká variace na Romea a Julii Boj o oheň, loutková komedie 
Lišák Renard a  divadelní koncert Jukebox). V  říjnu 2021 se 
uskutečnila premiéra studiové inscenace Babička Červené 

Karkulky dnes slaví narozeniny! Na podzim 2021 bylo 
NDL pozváno k účasti na mezinárodním festivalu 

Divadlo v  Plzni. Organizátoři této nejprestiž-
nější divadelní akce v republice vybrali do 

programu inscenaci Kabinet zázraků. 

NDL je zřizováno a dominantně finan-
cováno statutárním městem Liberec. 
Příspěvek města v posledních letech 
podstatně vzrostl a  pomohl stabili-

zovat provozní problémy z  minulých 
období, které znemožňovaly potřebný 

rozvoj. Divadlo významně podporuje 
i Liberecký kraj a Ministerstvo kultury ČR. 

Kromě vlastních příjmů dokáže získat do roz-
počtu i prostředky z oblasti privátní sféry, které 

však v součtu dosahují max. 1 % z celkového rozpočtu. 

Vysílání „oNDLine“ 

dosáhlo velmi rychle znač-

né obliby u diváků všech 

věkových kategorií.

Kateřina Pavlů
ředitelka Naivního divadla Liberec
„Mateřinka 2021 byla jedním 
z prvním divadelních festivalů, 
který se v České republice po osmi-
měsíční uzavírce divadel pro veřej-
nost podařilo uspořádat.“
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Ekonomická data Naivního divadla Liberec v Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021

Náklady celkem 16 768 116 18 551 970 17 490 767 21 516 944 22 200 183 25 521 801 21 668 817 24 375 734

Tržby za vstupné 3 772 000 4 048 000 3 851 000 3 732 000 4 131 000 4 115 000 1 375 977 1 427 633

Zaměstnanci 29 30 29 31 32 32 32 31

Mzdy včetně odvodů 9 817 202 10 434 091 10 947 180 12 853 000 14 533 896 15 348 024 15 472 958 15 740 018

Průměrná mzda 20 560 20 993 22 877 25 290 28 660 29 464 30 168 31 910

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Provoz – zřizovatel – SML 10 297 10 300 10 933 12 258 14 206 14 962 14 493 13 007

Min. kultury ČR 1 010 1 010 1 120 1 900 1 900 2 600 3 900 7 700

Liberecký kraj 500 650 500 730 680 700 555 643

Účelové dotace a granty – MK 225 766 109 660 188 730 0 715

Účelové granty a dotace – ostatní 0 400 0 905 23 1 032 1 525 1 140

Celkem 12 032 13 126 12 662 16 723 16 997 19 992 20 475 23 205

Naivní divadlo Liberec

* Naivní divadlo dle mimořádných opatření platných v ČR (pandemie covidu-19) provozovalo v roce 2021 svou činnost pouze v období 29. 5. až 31. 12. 2021.

Covid-19 Covid-19
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Naivní divadlo Liberec
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Liberec Zájezdy Celkem

Počet diváků na představeních Naivního divadla Liberec

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liberec 25 800 26 424 26 053 27 372 25 851 24 639 8 866 8 174

Zájezdy 32 573 22 708 22 915 17 811 17 564 22 496 7 792 12 708

Celkem 58 373 49 132 48 968 45 183 43 415 47 135 16 658 20 882

Covid-19 Covid-19
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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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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. 

Firma byla založena 28.  června  1995 jako společný podnik 
s městem Liberec, kde má město podíl 45 %, společnost FCC 
Enviroment CEE GmbH má podíl 55 %. V roce 2021 vykáza-
la liberecká společnost zisk před zdaněním 49 milionů korun 
(v roce 2020 31,5 milionu Kč).

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 rok vyprodukují Liberečané kolem 20 tisíc tun směsného 
komunálního odpadu; na každého obyvatele tak připadá bez-
mála 200 kg odpadu.

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

Výsledek hospodaření FCC Liberec v Kč

2017 2018 2019 2020 2021

19 689 000 20 809 000 20 823 000 25 347 000 39 404 000

Celkový počet pracovníků 

2017 2018 2019 2020 2021

62 62 60 55 57

Výsledek hospodaření po zdanění
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Technické služby města Liberec

Ředitel
Peter Kračun

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

Technické služby města Liberec, p.o., zajišťují tyto činnosti:

 Čištění komunikací a úklid ve městě
 Správu a opravy komunikací
 Péči o městskou zeleň
 Servis veřejného osvětlení

Za tyto činnosti jsou zodpovědná jednotlivá střediska, ale 
s příchodem zimních měsíců je většina aktivit všech zaměst-
nanců TSML zaměřena na zmírňování následků rozmarů zimy, 
tedy na preventivní ošetření komunikací posypem a odklízení 
sněhu či polomů vzniklých silným spadem mokrého sněhu.

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

TSML, jak jsou technické služby ve zkratce nazývány, jsou servisní organizací města. Od roku 2020 jsou TSML 
příspěvkovou organizací města Liberec.
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Technické služby města Liberec

Statistická data Technických služeb města Liberce

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tržby od města (tis. Kč) 109 208 108 224 107 097 132 650 148 893 132 968 167 768 221 431

Tržby ost. (tis. Kč) 36 887 41 088 42 221 52 267 47 912 49 244 38 171 33 234

Celkové výnosy (tis. Kč) 151 071 154 731 155 720 189 234 202 730 187 802 229 672 259 370

Hospodaření (tis. Kč) -3 356 954 269 969 3 368 -1 713 1 422 - 4 194

Investice (tis. Kč) 3 792 10 944 23 809 26 191 28 283 10 819 1 599 22 199

Zaměstnanci muži/ženy 122/26 115/25 131/26 137/25 123/32 120/22 127/26 139/27

Mzdové náklady (tis. Kč) 38 574 41 619 46 801 53 964 57 142 54 000 58 408 66 922

0
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24

32

40

2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021

39,8

292928,7

18,2
20,6

17,1

Výdaje TSML na údržbu zeleně v milionech Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

17,1 20,6 18,2 * 28,7 29 29 39,8

 * Data nejsou k dispozici.
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Ulice, chodníky, zeleň i semafory

Zimní aktivity TSML jsou definovány Operačním plánem 
zimní údržby, který určuje, jaké komunikace se udr-
žují a jakým způsobem, a tyto činnosti jsou říze-
ny dispečinkem, který pracuje v režimu 24/7. 
Celé město je rozděleno do tzv. programů, 
které jsou definovány oblastí, typem po-
sypu a  četností úklidu. Část těchto pro-
gramů zajišťují TSML svými silami a  část 
zajišťují nasmlouvaní dodavatelé.

Po zimě nastává tzv. jednorázový úklid, 
který začíná 1.  dubna a  končí 31.  května. 
Během tohoto období je nutné zamést celé 
město od posypových materiálů, a to jak za
pomocí techniky, tak ručně.

Od prvního června do nástupu zimy se v  rámci Operačního 
plánu letní údržby věnují technické služby pravidelnému úklidu 
a čištění města. Kromě zametání ulic a chodníků patří do letní 
údržby i čištění dešťové kanalizace a propustků a úklid zele-
ných ploch.

Sezona oprav komunikací začíná kolem 1. dubna, kdy je mož-
né začít opravy teplou asfaltovou směsí. Každé jaro provedou 
správci kontrolu stavu komunikací a vytvoří zadání pro stře-
disko zajišťující opravy silnic a  chodníků. Takových zadání 

jsou každoročně až tisíce a je nutné je během sezo-
ny vyřešit. Do péče o povrchy komunikací patří 

i dopravní značení a každý rok jsou opraveny 
stovky dopravních značek i vodorovného 

dopravního značení.

Při péči o zeleň kromě prořezů a káce-
ní, které se provádí během vegetač-
ního klidu, provádí TSML pravidelnou 
seč, údržbu živých plotů a parků, pletí 

záhonů a  výsadbu nových a  další po-
dobné činnosti. Zajišťují také správu 

komunikací a  zeleně. Správci provádějí 
pravidelné kontroly, aby zabránili možným 

rizikům, odhalují nové závady na komunika-
cích, chodnících a následně je předávají k nápravě.

Po patnácti letech, kdy službu správy veřejného osvětlení 
a  semaforů, které jsou v  majetku města, spravovala společ-
nost Eltodo Osvětlení, s.r.o., převzala v srpnu 2021 tuto službu 
městská příspěvková organizace Technické služby města Li-
berec, p.o. Hlavním důvodem, proč město usilovalo o  návrat 
veřejného osvětlení pod svá křídla, byla úspora milionových 
nákladů na údržbu.

Od srpna 2021 

se zaměstnanci technic-

kých služeb starají i o servis 

veřejného osvětlení a částeč-

ně i o světelnou signalizaci 

na křižovatkách.

Technické služby města Liberec

Výdaje středisek TSML na údržbu 2021

Údržba 
komunikací

Údržba 
zeleně

Čištění 
města

Veřejné 
osvětlení

 55 548 000 Kč 39 778 000 Kč 39 500 000 Kč *6 307 917 Kč

* Od srpna do prosince 2021.
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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 

Dopravní podnik zajišťuje zejména provoz městské hromadné 
dopravy ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou a v jejich 
blízkém okolí, k  čemuž disponuje rozmanitým vozovým par-
kem autobusovým a tramvajovým. Zajímavostí je provozování 
historické tramvajové dopravy.

V  rámci poskytování služeb pro spoluobčany i  v  roce 2021 
dosáhly výsledky společnosti srovnatelných hodnot s rokem 
2020. Vozidla dopravního podniku najezdila na autobusových 
tratích 3 528 kilometrů, v  tramvajové dopravě to bylo 1 902 
kilometrů. Celkem bylo přepraveno 28 583 000 cestujících na 
40 autobusových a 4 tramvajových linkách. 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byl založen 1. dubna 1993 jako nástupce státního podni-
ku Dopravní podnik města Liberce. S majetkovým podílem 99,62 % je statutární město Liberec největší akcio-
vou společností města. Druhým akcionářem je statutární město Jablonec nad Nisou s 0,38% podílem. 
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Investice i přes složitou situaci
 
Prioritou dopravního podniku nadále zůstaly rozvojové 
plány společnosti, plány na minimalizaci hospodář-
ských ztrát, plány zachování kvality a společen-
sky udržitelného objemu veřejné služby.

Doufali jsme, že rok 2020 bude výjimkou 
a  že uplynulý rok 2021 již postupně na-
váže na výsledky před covidem. Mnohé 
se nevyplnilo a museli jsme se vypořádat 
s  řadou tržním prostředím nastavených 
podmínek.

Propad tržeb z  jízdného v  roce 2020 do-
sáhl v  MHD 43 mil. Kč a  prvním cílem pro rok 
2021 se staly úpravy rozpočtu. DPMLJ po shodě 
s odborovou organizací nenavýšil pro rok 2021 mzdy 
zaměstnanců a  současně výrazně omezil opravy majetku. 
Zrušením plánu generálních oprav DPMLJ snížil plánované 
náklady o 64,5 mil. Kč. 

Vývoj roku 2021 nepřinesl očekávaný nárůst tržeb, konečná 
bilance ve srovnání s  rokem 2020 je pouze o  5 mil. Kč lepší 
než v roce 2020. Společnost ztratila v tržbách za dva covidové 
roky celkem 80 mil. Kč (propad více než 25 %). Chybějící zdro-
je se částečně podařilo nahradit úsporami služeb, navýšením 
kompenzace ze strany statutárního města Liberec o 10 mil. Kč 
a současně i úpravou rozsahu dopravní obslužnosti. Přestože 
celkový pokles km proti roku 2020 byl pouze 170 tis. km, vý-
znamnou událostí bylo zahájení rekonstrukce tramvajové tratě 
do Jablonce nad Nisou. Výluka totiž znamenala úsporu tram-
vajových kilometrů o více než 500 tis. km, které byly nahraze-
ny necelými 370 tis. km v rámci náhradní autobusové dopravy. 

Obětavost a loajalita zaměstnanců pomohla dodržet 
závazky vůči veřejnosti a  akcionářům. Výsled-

kem všech parametrů je celkový kladný 
výsledek hospodaření 370 tis. Kč po zda-

nění. 

Za rok 2021 důležitým cílem manage- 
mentu zůstalo zlepšování podmínek 
pro zaměstnance a  cestující veřej-
nost. Pokračovalo se jak v  opravách 

dílenských prostor v areálu garáží, tak 
v  opravách tramvajových tratí a  tram-

vají. 

V rámci investic pak bylo nakoupeno dalších 
osm nových autobusů na naftový pohon a  první 

velkou etapou byla zahájena rekonstrukce trati do Jablonce 
nad Nisou. I přes výše uvedené problémy tak DPMLJ nepře-
rušil svoje investiční aktivity a  proinvestováno bylo více než 
200 mil. Kč s  podporou dotačních zdrojů z  programu OPD2 
vyšších než 100 mil. Kč.

Obětavost a loajalita 

zaměstnanců pomohla 

dodržet v roce 2021  

závazky vůči veřejnosti  

a akcionářům. 

Michal Zděnek
předseda představenstva DPMLJ, a. s.
„Rok 2021 lze hodnotit z mnoha pohle-
dů pozitivně. Zaměstnanci a  investiční 
činnost jsou příslibem pro budoucnost 
veřejné dopravy v  Liberci. Covidová 
omezení a  aktuální vývoj v  ekonomice 
jsou naopak její hrozbou.“
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Objemy MHD

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Autobusy – (tis. vozokilometrů) 4 579 4 352 4 215 4 055 4 061 3 905 3 500 3 528

Tramvaje – (tis. vozokilometrů) *1 302 *1 795 *2 150 *2 070 *2 207 *2 070 *2 096 *1 902

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

Počet linek TRAM 2 4 4 4 4 4 4 4

Délka linek MHD (km) 629 669 663 663 679 444 408 383

Počet vozidel v provozu (ks) *212 *201 *200 *204 *198 154 165 169

Počet přepravených osob (tis.) *42 045 *41 143 *41 001 37 256 37 710 38 539 30 417 28 583

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

17 500

25 000

32 500

40 000

1 750 000

3 500 000

5 250 000

7 000 000

2017 2018 2019 2020 2021

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

28 583
30 417

38 539
37 71037 256

* Včetně 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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Náklady celkem (tis. Kč) 528 879 517 670 526 722 576 276 624 146 555 263 516 630 533 280

Zaměstnanci – průměrný počet 390 392 402 400 387 423 440 415

Osobní náklady celkem (tis. Kč) 152 472 160 686 164 268 167 058 187 480 235 114 249 848 245 925

Tržby MHD v tisících Kč

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tržby z MHD Liberec 169 033 172 868 172 405 172 830 163 440 141 649 108 380 112 414

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

Ostatní (reklama, komer. dopr.) 30 029 34 969 31 866 33 283 32 324 35 121 28 859 40 287

Celkem 225 937 233 855 230 403 231493 219 750 177 770 137 239 152 701
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Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD (tis. Kč)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Statutární město Liberec 200 800 195 300 190 400 231 340 242 402 275 010 290 510 296 000

Statutární město Jablonec n. N. 9 012 8 997 8 997 9 999 10 948 19 073 18 235 18 816

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

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

Kompenzace MD (slevy na jízdném) 0 0 0 0 13 715 34 087 22 836 23 696

Ostatní a jiné provozní výnosy 11 958 3 655 4 127 5 202 5 245 8 337 7 137 7 765

Celkem 296 914 279 324 278 384 344 954 400 882 326 961 373 183 380 929

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 2021

Liberec dotace MHD Jablonec nad Nisou dotace MHD
Kompenzace MD (slevy na jízdném)
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Areál libereckého dopravního podniku
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Ekonomická data

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Příspěvek SML v tis. Kč 4 660 4 890 5 299 6 753 8 261 9 534 8 735 9 507

Vlastní výnosy v tis. Kč 964 1 052 1 442 1 361 1 290 1 017 746 1 249

Výnosy celkem v tis. Kč 5 624 5 942 6 741 8 114 9 551 10 551 9 481 10 756

Náklady celkem v tis. Kč 5 624 5 942 6 741 8 114 9 551 9 534 8 735 9 507

Zaměstnanci 7 7 7,25 10,70 11 11 10 9

Mzdové náklady v tis. Kč 2 109 2 256 2 424 2 924 3 865 4 173 4 106 4 045

Průměrná mzda v tis. Kč 25,1 26,8 26,9 22,7 29,3 29,6 32,7 37,4

Komunitní středisko Kontakt Liberec

Ředitel
Michael Dufek

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

Komunitní středisko Kontakt Liberec se zaměřuje se na nej-
různější cílové skupiny, mezi které patří senioři, zdravotně zne-
výhodnění, sociálně znevýhodněné rodiny, příslušníci národ-
nostních menšin, zástupci občanských iniciativ i dobrovolníci 
organizovaní v Dobrovolnickém centru Amikus. 

Nejpočetnější a  nejpotřebnější skupinou jsou senioři, jejichž 
aktivizaci se Kontakt věnuje. K  té dochází formou vzděláva-
cích, kulturních, sportovních i osvětových aktivit v prostorách 
Kontaktu, mimo něj i v místě jejich bydliště. Seniorům a zdra-
votně znevýhodněným je určena i  služba Taxík Maxík, díky 
kterému je seniorům zajištěna dotovaná přeprava. 

Rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytuje 
podporu formou volnočasových aktivit pro děti v průběhu ce-
lého roku, organizací letních příměstských táborů i monitorin-
gu sociálně vyloučených lokalit ve městě. Dále také přispívá 
ke zlepšení vztahů mezi majoritou a cizinci žijícími v Liberci. 

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. 
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Komunitní středisko Kontakt Liberec

Nový ombudsman a další auto pro seniory

Rok 2021 se nesl v duchu zavádění preventivních opat-
ření souvisejících s pandemií covidu-19. Kontakt 
se aktivně zapojil do pomoci seniorům a po-
kračoval se zajištěním informačního servi-
su, zajištěním nákupů a  léků i  s  registra-
cemi na očkování, protože systémová 
podpora neexistovala. V rámci zřízené-
ho call centra odbavil stovky klientů, 
kterým pomohl v tíživé situaci. 

S novým rokem Kontakt obnovil i fungo-
vání služby Seniorského ombudsmana, 
který opět začal naplno fungovat od úno-
ra 2021. K prezenční formě a tím nárůstu po-
čtu klientů se opět vrátil na podzim 2021.

Dalším velkým krokem směrem k podpoře našich cílo-
vých skupin bylo pořízení nového vozu pro službu 

Taxík Maxík, který rozšířil flotilu na dva vozy. 
Díky tomu se mohli senioři dostat lépe za 

vyřízením toho, co aktuálně potřebují. Li-
berec se tak stal prvním městem, kde jez-
dí dva žlutobílé taxíky a pomáhají senio-
rům a zdravotně znevýhodněným každý 
pracovní den. 
 

Liberec se 

stal prvním městem, 

kde jezdí dva žlutobílé ta-

xíky a pomáhají seniorům. 

Druhý vůz začal jezdit  

v roce 2021.

Počty osob využívajících služeb Kontaktu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Občanské iniciativy 29 849 24 020 24 825 26 938 24 430 23 726 7 718 9 425

Kluby seniorů celkem 39 951 40 398 41 051 43 174 42 536 43 091 11 147 13 064

Národnostní menšiny 2 000 1 740 3 100 3 702 5 123 2 200 1 000 1 377

Počet dobrovolníků 0 45 67 50 77 78 250 48

Přeprava Taxík Maxík 0 0 2 293 3 438 3 618 4 026 3 259 5 420

Michael Dufek
ředitel Komunitního střediska Kontakt
„Rádi bychom, aby služby Kontaktu 
mohli využívat všichni napříč genera-
cemi a našli zde to, co hledají a potře-
bují.“

Covid-19Covid-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. Pro děti s respiračními potíže-
mi je k dispozici ambulantní péče.

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

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

Náročný rok2

Rok 2021 byl pro organizaci nadále velkou zatěžkávací 
zkouškou. Pandemie pokračovala i v tomto roce a za-
sáhla každého, ale zejména ty, kteří naši pomoc 
potřebují nejvíce  – klienty sociálních služeb. 
Celý tento rok byl pro naše zaměstnance 
velice náročný jak po psychické, tak fyzické 
stránce. 

S vládními opatřeními přicházela stále nová 
nařízení, která se měnila ze dne na den, 
a  bylo velice složité vše včas registrovat 
a  informovat klienty i  zaměstnance. V  této 
době došlo k dalšímu navýšení administrativy, 
která je už tak v posledních letech vyčerpávající. 
V  roce 2021 jsme nadále zajišťovali péči o  klienty 
v karanténě nebo o nemocné covidem-19 v režimu ma-
ximální obezřetnosti. 
 
Po celý rok probíhalo na všech okrscích pravidelné testování za-
městnanců a klientů pobytových služeb. Od ledna bylo zahájeno 
očkování našich klientů a poté i zaměstnanců, kteří měli o očko-
vání zájem.

 V průběhu roku jsme operativně reagovali na zvyšující 
se potřeby klientů i mimo domy s pečovatelskou 

službou. Bylo zapotřebí navýšit odpolední 
i  víkendové směny a  přizpůsobit se  více 

práci v terénu, kde byl o naše služby vel-
ký zájem. Spousta zaměstnanců pomá-
hala v  zastupování svých nemocných, 
nakažených spolupracovníků, aby byla 
zajištěna péče. V celé organizaci byla 
cítit obrovská podpora zaměstnanců 

a snaha o pomoc v nelehkých situacích. 
 

Relativní úbytek počtu úkonů i  klientů 
v roce 2021 (uvedených v tabulkách) byl způ-

soben větším úmrtím klientů během pandemie 
a častějšími aktualizacemi evidence aktivních klien-

tů, kdy byl vyřazen větší počet těch, kteří dlouhodobě neode-
bírají žádnou péči, nebo se jednalo o péči, kterou nahrazují jiné 
veřejné služby, např. rozvoz jídla, velký úklid apod.

Přicházela 

stále nová nařízení, 

která se měnila ze dne na 

den, a bylo velice složité 

vše včas registrovat a in-

formovat klienty. 

Souhrn počtu klientů a úkonů

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pečovatelská sl.: klientů/úkonů 797/143 603 779/139 850 743/134 732 702/115 672 719/127 218 635/124 062 618/119 012

Odlehčovací sl.: klientů/úkonů 64/18 843 54/19 796 53/20 076 48/21 640 78/21 901 40/19 811 48/19 837

Domov pro seniory: klientů 7 9 10 10 17 15 17 

Celkem sociální služby 870/162 446 843/159 646 806/154 808 765/137 312 814/149 119 690/143 873 683/138 849

Zdravotní péče: klientů/úkonů 359/33 740 378/33 740 345/30 312 366/28 660 386/31 436 427/30 458 430/51 156

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Provoz. dotace SML 18 697 000 18 848 000 20 887 000 25 609 000 33 192 000 33 622 000 35 548 000 32 131 000

Účelové dotace SML 0 0 0 0 323 000 0 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 14 215 000

Liberecký kraj 239 000 0 143 000 0 0 0 0 324 000

Účelové granty a dotace 1 049 000 651 000 315 000 242 000 90 000 0 4 333 000 6 766 213

Provoz. dotace ostat. obce 0 58 000 47 000 53 000 33 919 36 000 68 000 78 000

Platby od klientů 12 842 000 13 565 000 14 987 000 17 095 000 16 227 000 17 244 000 18 182 000 18 524 000

Náklady celkem 36 021 000 37 114 000 40 539 000 49 766 000 58 503 000 60 168 000 70 934 000 73 055 000

Zaměstnanci (počet) 83 87 92 99 104 105 105 102

Mzdy včetně odvodů 21 538 000 22 455 000 24 419 000 29 889 000 34 863 000 37 164 000 44 992 000 46 241 000

Průměrná mzda 21 223 21 001 21 640 24 708 27 347 29 055 34 600 36 681

Centrum zdravotní a sociální péče 
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Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ředitelka
Dana Petrýdesová 

E-mail: library@kvkli.cz
Rumjancevova 1362/1, Liberec
www.kvkli.cz

Liberecká knihovna nabízí široké spektrum služeb, které se již 
dlouhodobě neomezuje pouze na půjčování knih a dalších mé-
dií. Snažíme se být místem pro kulturu, vzdělávání, setkávání 
a trávení volného času. 

Pečujeme o knihovní fond, který čítá více než 1 400 000 médií 
různých typů – knihy, denní tisk a časopisy, noty, zvukové do-
kumenty, ale také společenské hry nebo e-knihy a další elek-
tronické zdroje. Jeho důležitou součástí je také fond starých 
a vzácných tisků, regionální fond nebo fond tzv. sudetik. 

Velkou pozornost věnujeme rozvoji vzdělávacích aktivit. Díky 
spolupráci se všemi typy škol se nám daří oslovit velkou část 
dětí a  mládeže formou workshopů zaměřených zejména na 
čtenářskou gramotnost, ale i volnočasových nabídek. Učíme 
lásce ke knihám a ke čtení, nabízíme vzdělávání pedagogům 
nebo knihovníkům. Velké množství rozmanitých kulturních 
a  vzdělávacích akcí je určeno též široké veřejnosti (besedy, 
přednáškové cykly, setkání s významnými osobnostmi, autor-
ská čtení, výstavy, koncerty, plesy apod). 

Snažíme se o intenzivní spolupráci s dalšími kulturními a vzdě-
lávacími institucemi v regionu, ČR i zahraničí a společně nabí-
zíme další zajímavé aktivity. 

Krajská vědecká knihovna v Liberci je knihovnou s krajskou působností, zároveň však plní funkci městské 
knihovny pro Liberec. Jejím zřizovatelem je Liberecký kraj, město Liberec přispívá na provoz poboček a nákup 
knihovního fondu. Kromě hlavní budovy v centru města provozuje šest poboček po Liberci. 
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Krajská vědecká knihovna v Liberci 

Knihovna zažila nejdelší uzavření v historii

Na konci roku 2020 jsme s nadějí vyhlíželi nový rok 2021 a ná-
vrat k běžnému fungování knihovny. Bohužel se tak nestalo. 
Celosvětová pandemie onemocnění covid-19 opět přinesla 
řadu omezení, výzev a nestandardních situací. 

Knihovna zažila dlouhodobé (a  z  důvodu pan-
demie vůbec nejdelší) uzavření knihovny, 
bezkontaktní výdej knih, „klasické“ výdejní 
okénko, řadu omezení při konání kulturních 
a vzdělávacích aktivit a zároveň vznik ak-
tivit nových. 
 
Za všechny bych chtěla zmínit oslavy 20. 
výročí otevření knihovny, které musely 
proběhnout online v době uzavření knihov-
ny, na podzim však byly završeny skvělým 
živým vystoupením hudební skupiny Nerez. 

Velké množství diváků do knihovny přivedla ná-
vštěva známého spisovatele Jaroslava Rudiše a  prezen-
tace jeho nové knihy. Proběhla celá řada dalších kulturních 

a vzdělávacích akcí a programů, mnohé z nich ve spolupráci 
s jinými institucemi – např. venkovní výstava Republika dvou 
národů realizovaná společně s Honorárním konzulátem Litvy, 

předvolební debata televize DVTV Road show, zapojení 
do Festivalu dětského čtenářství, díky kterému 

se knihovna na tři dny zaplnila dětmi. Pro 
knihovnu byla významná také prezenta-

ce na veletrhu vzdělávání a  pracovních 
příležitostí Educa Week. Své místo si 
v  nabídce našly i  komornější aktivity 
typu Literární středa nebo autorské 
literární večery. 

Velké úsilí jsme věnovali též rozvo-
ji knihovních služeb, péči o  současný 

i historický knihovní fond, postupné im-
plementaci technologie RFID a  vzděláva-

cích aktivit pro různé cílové skupiny.

Vše jsme zvládli, někdy s vypětím sil, ale zvládli – a to 
hlavně díky úsilí a práci zaměstnanců knihovny, velké podpo-
ře našeho zřizovatele, čtenářů a dalších příznivců a podporo-
vatelů knihovny. 

Oslavy 20. výročí 

otevření knihovny musely 

proběhnout online v době 

uzavření knihovny.

Dana Petrýdesová
ředitelka Krajská vědecké
knihovny v Liberci 
„Velké úsilí jsme věnovali rozvoji 
knihovních služeb a péči o součas-
ný i historický knihovní fond.“
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Statistická data Krajské vědecké knihovny v Liberci 

2019 2020 2021

Velikost knihovního fondu 1 386 348 1 397 046 1 405 266

Registrovaní čtenáři 18 613 16 147 14 123

Fyzická návštěvnost 307 315 203 539 198 421

Počet výpůjček včetně e-knih 573 833 465 328 419 006

Výpůjčky e-knih 4 383 6 532 7 374

Akce pro veřejnost včetně online 1 138 435 620

Krajská vědecká knihovna v Liberci 

1 %

1 %
19 %

40 %
11 %

10 %

19 %

Děti do 15 let Studenti SŠ Studenti VŠ
Ekonomicky aktivní Senioři Jednorázové výp.
ZTP

Složení čtenářů knihovny v roce 2021

Covid-19 Covid-19
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Událostiroku
 ’21



125 let

po 75 letech
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^Liberec
Zajímavosti roku 2021

Titul Nejúspěšnější sportovec okresu 
Liberec za rok 2021 získaly Ester Le-
decká a Eva Samková.

Ženský tým volejbalové Dukly Liberec 
získal historický první titul v nejvyšší 
soutěži.

Po tragické havárii 31. října 2021 
přestala jezdit kabinová lanovka na 
Ještěd. Celou dobu, po 89 let, ji provo-
zovaly České dráhy, resp. Českosloven-
ské státní dráhy.

Liberecká teplárna postavila dosud 
nejvýkonnější dobíječku elektromo-
bilů na území města.

45 let uplynulo od otevření nevyšší 
budovy Libereckého kraje a zároveň 
desáté nejvyšší stavby v České repub-
lice – sídla Výzkumného ústavu tex-
tilní technologie. Od roku 2004 slouží 
budova s nejdelším páternosterem 
v zemi jako sídlo krajského úřadu.

Rok 2021 byl posledním pro původní kabinovou lanovku na Ještěd



125 let

Před 50 lety

po 75 letech
60. jubileum

20. výročí

1. ročník
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1906

1891

1631

1941

1936

1921

1916

1911

1966

2001

2016

1976

2006

Výstava českých Němců. V Liberci bylo 7 % Čechů

V Liberci se narodil Vlasta Burian
V Horním Růžodole se anarchisté pokusili o atentát na císaře Fr. Josefa I.

Založení Nového Města Albrechtem z Valdštejna

1771

1871

1681

1901

Postaven Šolcův dům

Zahájena stavba Liebiegovy vily

Dokončení stavby Liberecké výšiny a kulturního domu Lidové sady 
Zahájena stavba Císařských lázní

Dostavba posledních Valdštejnských domků

Adolf Hitler jmenoval Reinharda Heydricha zastupujícím 
říšským protektorem v Čechách a na Moravě

Návštěva prezidenta Edvarda Beneše na 
pozvání starosty Liberce Karla Kostky

Podle sčítání lidu bylo v Liberci 34 985 obyvatel
Dokončení stavby krematoria
Zánik automobilky RAF
Dokončení stavby kostela sv. Máří Magdalény

Otevření nové budovy krajské knihovny pro veřejnost
Volejbalová Dukla Liberec se stala mistrem ligy

Hokejový klub Bílý Tygři Liberec získal mistrovský titul
Volejbalová Dukla Liberec se stala mistrem ligy

Odstřelen evangelický kostel na nám. Českých bratří

Obnovena výroba cukrovinek Lipo
Liberecká Aréna získala cenu Stavba roku 

Položení základního kamene hotelu a vysílače Ještěd 
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Leden 2021

Seniorská ombudsmanka odvolána
Statutární město Liberec a  Komunitní středisko Kon-
takt hledaly v  lednu nového seniorského ombudsmana. 
Z funkce, kterou rezort školství a sociálních věcí a Kontakt 
zřídily v  roce 2019, byla s  okamžitou platností uvolněna 
Lenka Tarabová. Důvodem uvolnění z  funkce Lenky Ta-
rabové bylo zneuctění židovské symboliky (žluté šesticí-
pé hvězdy) v rámci protestů proti vládním koronavirovým 
opatřením a očkování v sobotu 9. ledna. 

Muzeum online 
Bez návštěvníků se na přelomu roku po třech letech ote-
vřelo Severočeské muzeum v Liberci. Budova prošla roz-
sáhlou rekonstrukcí za 143 milionů korun. Muzeum se 
proměnilo od základu. Na ploše 4 075 m2 představuje bo-
hatství svých přírodovědných, historických a uměleckých 
sbírek, a  to od pravěku až po 21. století. Využívá k tomu 
důmyslné vestavby, originální architektonické prvky a in-
teraktivní panely. První návštěvníci se do muzea podívali 
až později, po ukončení protipandemických opatření.

Taxík Maxík vozil Liberečany šestým rokem 
Komunitní středisko Kontakt provozuje dotovanou pře-
pravu pro seniory a zdravotně znevýhodněné od 25. led-
na 2016. Do ledna 2021 svezl 17 288 občanů. Ve spolu-
práci s  městem pokračuje v  přepravě občanů Liberce 
starších 70 let a držitelů průkazů ZTP a ZTP/P minimálně 
do roku 2025. 

U Hokejky vznikly tůně
Jedním z opatření proti suchu je zakládání tůní. Několik jich 
vzniklo u Hokejky v Hlávkově ulici. Soustava tůní nepravi-
delného tvaru i velikostí je navržena z důvodu zachytávání 
dešťových srážek, k podpoře rozmnožování na vodu váza-
ných živočichů i podpoře celkové diverzity lokality. 

^KAM

Moderní parkoviště v Pastýřské ulici. Kancelář architektury města Liberec 
připravila koncepci parkoviště v této zanedbané a opomíjené lokalitě města.

Prvním miminkem narozeným v liberecké porodnici v roce 2021 je holčička 
Anetka, která se narodila 1. ledna v 9.47 hodin. Měřila 48 cm a vážila 2 740 
gramů. Jako již tradičně dostalo první miminko od města dárek v podobě 
dětské výbavičky a maminka Lucie Štorková kytici.
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Únor 2021

Antimikrobiální fólie v MHD 
Liberecký dopravní podnik investoval do zvýšení bez-
pečnosti cestujících v  souvislosti s  pandemií covidu-19. 
Dotykové plochy autobusů a  tramvají polepil speciální 
antimikrobiální fólií Coversafe. Jako první v ČR. Fólie byla 
instalována na nejvíce exponovaná místa, jako jsou dveřní 
tyče, prostorová madla a dotykové displeje a měla by prů-
běžně likvidovat až 99,9 % všech virů a bakterií. 

Milion na exkurze proti zapomínání 
Milion korun rozdělí radnice mezi liberecké základní školy 
na odborné exkurze proti zapomínání na holokaust. Úče-
lově vázané peníze pro žáky sedmých a osmých tříd přišly 
v době, kdy se zřetelně ukázalo, že část společnosti až ne-
bezpečně zlehčuje roli německých nacistických vyhlazo-
vacích táborů a osud milionů zavražděných lidí. 
Šlo o  jasný signál vedení města směrem k veřejnosti, že 
tragédie holokaustu nesmí být ani více než třičtvrtěstoletí 
od konce války zapomenuta či jakkoli relativizována.

Elektronické úřední desky 
Město Liberec nabídlo občanům další službu. Tou jsou 
elektronické úřední desky. Najdete je před vstupem do 
Nového magistrátu, kde jsou dostupné 24 hodin denně. 
Na dotykové obrazovce si každý může přehledně listovat 
podle data vyvěšení a podle kategorií, zobrazovat přílohy 
a  vyhledávat. Prohlížet na nich lze také webové stránky 
města.

Město zajistí pitnou vodu pro Ruprechtice 
Ze Státního fondu životního prostředí ČR přijalo město Li-
berec dotaci ve výši 46 389 368 Kč. O schválení žádosti 
o dotaci se rozhodlo v prosinci 2020. Díky ní bude možné 
zajistit zásobování pitnou vodou pro Ruprechtice a rovněž 
vybudovat splaškovou kanalizaci a vodovodní řad pro ně-
kolik domů a stovky bytů. Doposud byli místní odkázáni na 
zásobování vodou z individuálních studní. 

Bašta tradičního obchodu v centru Liberce padla. Od konce února si na rohu 
Pražské a Revoluční ulice zákazníci boty už nekoupí. Baťův obchoďák, funkcio- 
nalistická budova z roku 1932, přišla o svůj tradiční sortiment. Místo bot se 
plánovala v přízemí kavárna, zbytek budovy byl pronajat různým zájemcům.

Jizerská 50 byla jen pro profesionály. Pořadatelé ČEZ Jizerské 50 dostali oficiál- 
ní zamítavé stanovisko od Ministerstva zdravotnictví ČR na žádost o udělení vý-
jimky pro individuální starty. Výjimku dostaly jen závody profesionálů, protože 
jejich účastníci jsou pravidelně testováni.
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Krajská vědecká knihovna v Liberci oslavila 20 let od otevření nové budovy.  
8. března 2001 se mohli do nových prostor podívat první čtenáři a návštěv-
níci. Za uplynulé dvacetiletí prošla knihovna řadou proměn, které představila 
formou výstavy. Kvůli protipandemickým opatřením byla k vidění ve virtuální 
podobě na webu knihovny www.kvkli.cz.

Březen 2021

Kuchyně na ZŠ Husova dokončena
Rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně a  jídelny Základní 
školy Husova byla dokončena v únoru. První obědy tady 
připravili už 1. března. Náklady na rekonstrukci a vybavení 
vyšly zhruba na 30 milionů korun.

Nová knihovna oslavila 20 let
Krajská vědecká knihovna v Liberci oslavila 20 let od ote-
vření nové budovy. 8.  března  2001 se mohli do nových 
prostor podívat první čtenáři a  návštěvníci. Za uplynulé 
dvacetiletí prošla knihovna řadou proměn, které předsta-
vila formou výstavy. Kvůli proticovidovým opatřením byla 
výstava k  vidění ve virtuální podobě na webu knihovny 
www.kvkli.cz. 

Sčítání lidu, domů a bytů začalo 27. března
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset 
let sčítání lidu. V roce 2021 nastalo další opakování této 
významné události. Poprvé v historii se mohli lidé sečíst 
online na webu www.scitani.cz, kde byl zpřístupněn elek-
tronický sčítací formulář. Využít bylo možné také mobilní 
aplikaci. 

Běžkařské stopy na letišti 
V  roce 2021 poprvé v  historii byly v  podvečer v  pátek 
12.  února  2021 vyřezány stopy pro běžecké lyžování po 
obvodu libereckého letiště. Zasloužil se o to Osadní výbor 
Růžodol I. 

Nová ombudsmanka 
Jenom pár týdnů byl Liberec bez seniorské ombudsman-
ky. Novou veřejnou ochránkyní pro seniory se od polovi-
ny února stala původem právnička Anna Vereščáková. 
V  minulosti pracovala na magistrátu města jako vedoucí 
odboru kontroly a posléze jako ředitelka Dětského centra 
Sluníčko. V roce 2021 pak mj. působila jako poradkyně se-
niorů v Radě seniorů ČR.

V ulicích se začínají objevovat nové pořadače na kontejnery. Jednoduchý 
systém je poměrně efektivní, zavádí pořádek a šetří místo. Aretační systém pro 
kontejnery spočívá v kovové konstrukci umístěné na betonových patkách.



121Statutární město^Liberec

Pohodlnější a hlavně bezpečný přístup do vody umožní nové široké schodiště, 
které podle návrhu Kanceláře architektury města Liberec vznikne v celém 
úseku současné pláže podél liberecké přehrady, kde Povodí Labe připravuje 
rozsáhlou rekonstrukci.

Město počítá s novými zahrádkami 
Na základě značné poptávky Liberečanů o  zahrádky vy-
tipovává město plochy, kde bude možné nové zahrádky 
připravit. Rada města projednala možnosti vymezení ná-
hradních zahrádek a  vytvoření nových zahrádkářských 
kolonií. V územním plánu byla pro možný rozvoj zahrádek 
nově vybrána lokalita ve Vesci Nad Strání.

Ministr vnitra vyhověl jen částečně
Žádost primátorů Liberce a  Jablonce nad Nisou o  udě-
lení výjimky z omezení volného pohybu osob mezi okre-
sy pro všechny občany obou největších měst kraje byla 
uspokojena jen z  části. K uzavření okresů došlo v rámci 
epidemických opatření od 1. do 21. března 2021. Ministr 
vnitra Jan Hamáček udělil výjimku jen občanům sousedí-
cích Vratislavic nad Nisou a Proseče nad Nisou, spadající 
do okresu Jablonec nad Nisou. Výjimka jim po omezení 
pohybu osob umožnila pobyt v sousedním okrese za úče-
lem nákupů bez povinnosti mít u sebe potvrzení, které na 
základě vládního usnesení o omezení pohybu mezi okresy 
vyžadují policejní kontroly.

Centrum bydlení Liberec
Nové jednotné kontaktní místo pro bydlení otevřel v ulici 
Na Bídě rezort školství a sociálních věcí. Centrum bydlení 
Liberec (CBL) poskytuje od března 2021 služby všem klien- 
tům, kteří chtějí zažádat o  městský byt. Nově už město 
nepořádá hromadné prohlídky volných bytů, ale naopak 
postupně vytváří seznam nejpotřebnějších klientů (bez 
ohledu na to, kdy žádost podali). 

Prodloužila se platnost řidičských průkazů 
Platnost propadlých řidičských nebo profesních průkazů 
či technických prohlídek vozidel byla prodloužena o  10 
měsíců. Prodloužení se týkalo dokladů propadlých v ob-
dobí od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Březen 2021

Výjimky z omezení volného pohybu osob mezi okresy pro všechny občany 
obou největších měst kraje byly umožněny jen z části. Týkaly se jen občanů 
sousedících Vratislavic nad Nisou a Proseče nad Nisou.
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Duben 2021

Sběrné místo v Londýnské ulici 
Po Velikonocích, od 6. dubna 2021 bylo pro občany zpří-
stupněno nové sběrné místo pro odkládání odpadu v Lon-
dýnské ulici za čistírnou odpadních vod. Tím bylo umož-
něno občanům z nejbližších čtvrtí Růžodol, Staré a Nové 
Pavlovice, Ruprechtice, Krásná Studánka, Ostašov nebo 
Radčice vozit velkoobjemový odpad či bioodpad do při-
stavených mobilních velkoobjemových kontejnerů. 

Liberec se vrhne na Stínadla 
Směna pozemků v jedné z nejzajímavějších lokalit v cen-
tru, v  okolí Papírového náměstí, přezdívané též jako Stí-
nadla, byla v  dubnu dokončena. Město postupně začalo 
s  rekultivací celého prostoru této části dolního centra. 
Dočasně zde vznikla parkovací místa. V plánu je výstavba 
domů s cca 140 byty.

Město ušetří desítky milionů na úrocích
Zastupitelé města odsouhlasili nabídku na refinancování 
dluhu Liberce ve formě směnečného programu a úroko-
vého zajištění od České spořitelny. Důvodem byla oče-
kávaná složitá finanční situace v  důsledku pandemie 
koronaviru v  následujících letech. Transakce přinesla na 
úrokové sazbě úsporu ve výši 0,85 % p.a., což v reálných 
číslech znamená do roku 2025 úsporu ve výši zhruba 42 
milionů korun.

Zlepšení okolí Veseckého rybníku 
Rada města odsouhlasila záměr zlepšení okolí Veseckého 
rybníku. Na začátku roku 2020 zadala Kancelář architek-
tury města zpracování krajinářsko-architektonické studie 
území okolí Veseckého rybníku. Cílem studie bylo vytvo-
ření koncepčního podkladu pro další rozhodování a koor-
dinaci stavebních a krajinných zásahů v území.

Do sloního nebe. Smutná zpráva přišla na konci dubna ze zoo. Kvůli vážným 
zdravotním problémům spojeným s nadprůměrně vysokým věkem museli zoo-
logové a veterináři přistoupit k uspání slonice Rání. Bylo jí 58 let a v liberecké 
zoo žila od roku 1967. Byla tak jejím nejstarším obyvatelem a zároveň druhým 
nejstarším slonem v Čechách. 
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Radní města schválili koncept územní studie, která navrhuje využití území po 
bývalém areálu Textilany. Jedná se o významnou lokalitu a jednu z posledních 
rozvojových ploch v centru města. Mělo by zde vzniknout moderní sídliště, 
které protne tramvajová trať.

Do Liberce dorazily elektrické koloběžky. Od dubna se v Liberci rozjely sdílené 
elektrické koloběžky platformy Bolt, které jsou k dispozici na více než 40 místech 
po celém městě. Jedná se o soukromou aktivitu, město na službě nijak finančně 
neparticipuje. 

Rekonstrukce školek Pastelka a Motýlek 
Rekonstrukci a rozšíření prostor v libereckých mateř-
ských školách Pastelka a Motýlek město Liberec dokon-
čilo v dubnu. Do oprav a zvýšení kapacity obou mateři-
nek o zhruba 60 nových míst investovalo díky evropským 
dotacím přibližně 73 milionů korun. 

Liberecká knihovna s novou ředitelkou 
Blanka Konvalinková, která 11 let úspěšně řídila Krajskou 
vědeckou knihovnu v Liberci, odešla k 31. březnu ze své 
pozice. Dosavadní ředitelka vedení knihovny předala ve-
dení své dlouholeté kolegyni a zástupkyni Daně Petrýde-
sové, jež uspěla ve výběrovém řízení a funkci převzala od 
1. dubna 2021.

Návrhy z participativního rozpočtu ožívají 
S příchodem jara se opět rozběhly práce na jednotlivých 
projektech navržených občany. Přes zimu se nezahálelo, 
například v truhlárně bylo vyrobeno dřevěné molo do ulice 
5. května, vyřizovalo se povolení na práce na lesním kou-
pališti. Zároveň Kancelář architektury města zpracovala 
projektovou dokumentaci na tzv. Broumovské náměstí. 
Také kovář měl připravené nové zábradlí na vyhlídku Jez-
dec. Řada projektů už je dokonce hotových. 

Městské lesy Liberec s novinkou 
Městské lesy od dubna nabídly nákup dřeva přes e-shop. 
Příspěvková organizace města svým zákazníkům umožni-
la nakupovat palivové, ale i  jiné dřevo z  pohodlí domova 
prostřednictvím internetového obchodu. 

Gratulace ke stříbru 
Bílí Tygři Liberec s  notně oslabenou sestavou hráli 
26. dubna proti Ocelářům z Třince hodně vyrovnaný duel, 
domácí ale nakonec rozhodli dvěma góly v přesilovkách. 
Oceláři tak díky výhře 3:0 mohli oslavovat zisk mistrov-
ského titulu, Liberečtí svěřenci trenéra Patrika Augusty 
skočili na druhém místě.

Duben 2021
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Květen 2021

Bojovali, abychom žili... Venkovní výstava před krajskou knihovnou představila 
životní osudy devíti Liberečanů, kteří v době druhé světové války vstoupili do 
československé zahraniční armády a na různých frontách bojovali proti nacis-
tickému Německu za návrat svobody. Prezentovány na ní byly příběhy hrdinů 
od Tobruku, Dunkerquu, Kyjeva nebo Dukly. 

Zahrady budou krajské
Od roku 2022 kraj od města přebere botanickou a  zoo-
logickou zahradu, zatímco dvě organizace působící v so- 
ciálních službách získá od kraje do své péče město. Do-
kumenty o vzájemném převodu schválila obě zastupitel-
stva a 11. května je podepsali primátor Liberce a hejtman 
Libereckého kraje. Kraj i  město se shodují, že botanická 
a zoologická zahrada v Liberci mají nadregionální charak-
ter s  přesahem do zahraničí a  Domovy seniorů Františ-
kov a Vratislavice nad Nisou zase místní charakter a jsou 
v převážné většině využívány obyvateli Liberce.

Studánka s radary
Šokující výsledky přineslo týdenní měření dodržování pře-
depsané rychlosti v Krásné Studánce U Medvěda, které si 
první týden v květnu zadalo město Liberec. Zjištěná data 
ukazují, že 92 % řidičů z  přibližně 38 000 aut překročilo 
maximální povolenou rychlost 50 km/h. Na kritická místa 
nechalo město umístit stacionární informativní rychlostní 
radary. Při pozdějším vyhodnocení se potvrdil předpoklad. 
Auta začala Studánkou jezdit víceméně dle předpisů.

Město získalo díky dotaci další miliony
Liberec získal z dotací další peníze. Použije je na revitali-
zaci lesoparku Fibichova a obnovu zeleně v areálu školy 
v Barvířské ulici. Město do obou projektů investuje téměř 
pět milionů korun. Bezmála polovinu může zaplatit právě 
díky úspěšně podaným žádostem o finanční podporu. 

Pozvolný návrat do normálu
Vzhledem k vývoji pandemické situace se Magistrát měs-
ta Liberec vrátil od 24. května 2021 do standardního re-
žimu, tedy k obvyklým úředním hodinám. Na jaře byl úřad 
pro veřejnost uzavřen a  do 21.  května magistrát mohl 
odbavit pouze klienty, kteří se objednali prostřednictvím 
rezervačního systému. Od 10. května umožnil dopravní 
podnik znovu nástup do autobusů předními dveřmi a pro-
dej jízdenek u řidiče.
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Letní zahrádky byly opět zadarmo
Provozovatelé restaurací měli i v roce 2021 zdarma (před)
zahrádky. Město tak, stejně jako v  roce 2020, reagovalo 
na zhoršenou ekonomickou situaci kvůli pandemii a touto 
formou podpořilo podnikání. Tato podpora provozovatelů 
restaurací stála městskou kasu zhruba milion korun ročně.

Zpravodaj Liberec: nejlepší v kraji
Spolek Kvalikom vyhodnotil Zpravodaj Liberec jako nej-
lepší časopis velkých měst v Libereckém kraji. Pro Zpra-
vodaj Liberec je to druhé podobné ocenění v posledních 
letech. V roce 2018 byl Liberecký zpravodaj (Zpravodaj Li-
berec) podle hodnocení organizace Oživení druhé nejlepší 
radniční periodikum v České republice.

Oslavy ukončení 2. světové války
Obvyklá vzpomínková shromáždění k ukončení 2. světo-
vé války nebylo možné kvůli pandemické situaci již po-
druhé uskutečnit v té míře, na jakou jsou občané zvyklí. 
Přesto však byl Den vítězství důstojně připomenut. Při 
příležitosti 76. výročí konce 2. světové války uspořá-
dala Krajská vědecká knihovna v Liberci za podpory 
města a kraje a ve spolupráci s  Československou obcí 
legionářskou Jednotou Liberec venkovní výstavu „Bo-
jovali, abychom žili“. Představila na ní první sérii příbě-
hů Liberečanů, kteří se zúčastnili II. československého 
odboje. Výstava byla umístěna před budovou knihovny 
od 7.  května do 4.  června  2021. Její zahájení doprovo-
dila online přednáška historika Jana Hněličky, která byla 
odvysílána 7.  května a  poté byla k  dispozici na knihov-
ním Youtube kanále a Facebooku. 8. května bylo možné 
individuálně navštívit Vojenský hřbitov v  Ruprechticích 
a uctít položením květin památku těch, kteří v boji za naši 
svobodu položili své životy.

Na některé dny se nesmí zapomínat, jedním z nich je i Den vítězství. 

V květnu byla předána zrekonstruovaná budova mateřské školy Pastelka v 
Ostašově. Do oprav a rozšíření kapacity mateřinky zhruba o 40 nových míst in-
vestovalo město Liberec, díky evropským dotacím, přibližně 57 milionů korun.

Květen 2021
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Červen 2021

Cena Michala Velíška pro Ivo Raisra
Jen pohotová reakce Ivo Raisra zabránila tomu, aby ráno 
16. září 2019 u Hodkovic nad Mohelkou nehavaroval plně 
obsazený autobus. Bezesporu tak zachránil lidské životy. 
Tradiční slavnostní ceremoniál se všemi finalisty ocenění 
však neumožnila pandemie koronaviru. Cenu Michala Ve-
líška tak přijel 4. června na libereckou radnici předat osob-
ně předseda nominačního výboru Vítězslav Vurst. Z jeho 
rukou a za přítomnosti primátora města Jaroslava Zámeč-
níka převzal Ivo Raisr pamětní stříbrnou minci. Primátor se 
s oceněným nesetkal poprvé. Za statečnost mu poděko-
val již v říjnu 2019. Cena Michala Velíška je morální oce-
nění odvahy, slušnosti a  rozhodnosti osob, které nejsou 
v záchraně života profesionály, a přesto neváhají okamžitě 
pomoci. Cena byla založena v roce 2006 tehdejším před-
sedou správní rady Nadace ADRA Vítězslavem Vurstem. 

Přejmenování parku Jablonecká
Park v Jablonecké ulici nově ponese jméno park Paměti 
národa. Pojmenování na základě širší občanské iniciativy 
a  návrhu organizace Post Bellum, která stojí za známým 
projektem Paměť národa, schválili zastupitelé. V parku byl 
v roce 2006 odhalen památník obětem komunismu.

43,5 milionu korun za zimní údržbu
Technické služby města Liberce poprvé od převzetí sprá-
vy a  údržby komunikací předložily radním vyhodnocení 
zimní údržby. Celkové náklady na zimní údržbu v sezoně 
2020/21 byly 43 544 211 Kč. V  předchozím zimním ob-
dobí 2019/20 se jednalo o částku 25 006 288 Kč. Letošní 
dlouhá zima tak byla téměř dvojnásobně náročná. 

Město se otvírá 
Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhl 
v Liberci ve dnech 22. až 27. června 2021. Centrem fes-
tivalového dění byl liberecký zámek. Mezinárodní festiva-
lové soutěže proběhly v tradičních kategoriích celovečer-
ních, krátkých a studentských filmů. Do městských trávníků se vrátí život. Na některých místech v  Liberci zkouší 

Technické služby města Liberec takzvanou mozaikovou seč. Ta je k přírodě šetr-
nější než plošné sekání travnatých ploch, pomáhá zadržet vodu v půdě a chrání 
biodiverzitu.

Prestižní Mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel pro děti před-
školního věku Mateřinka 2021 se v Liberci konal ve dnech 15. až 19. června. 
Hned trojici ocenění si odvezlo Divadlo Drak z Hradce Králové, po dvou cenách 
obdržely pražské Divadlo Minor a pořádající Naivní divadlo Liberec.
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Hasič z Liberce mistrem Evropy. Jan Pipiš se stal mistrem Evropy do třiceti let 
v  mezinárodní soutěži hasičů FireFit v  německém Hannoveru. Současně je 
i vicemistrem v absolutním pořadí, kde na něj stačil pouze závodník z Polska. 
Reprezentant Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje se na první 
příčce umístil také v tandemu, takže celkově domů přivezl dvě zlaté medaile.

49 nových bytů Na Žižkově
Do dvou let postaví město s  pomocí evropských dotací 
v ulici Na Žižkově v Rochlici nové bytové domy s 49 byty. 
Na místě bývalé základní školy vyrostou čtyři spojené 
čtyřpodlažní domy. Předpokládaný termín dokončení ce-
lého projektu je v červnu 2023.

Oprava bazénu se prodraží
O  desítky milionů korun se prodraží plánovaná rekon-
strukce plaveckého bazénu v Liberci. Důvodem je neče-
kaně prudký nárůst cen a nestabilita na trhu se stavebními 
materiály, z nichž některé v posledních týdnech zdražily až 
o 200 procent. Město kvůli nárůstu cen materiálů začne 
intenzivně hledat další varianty, jak nákladnou rekonstruk-
ci financovat. Odhadované náklady jsou na necelé miliar-
dě korun včetně DPH.

Liberec bude kandidovat na EHMK 2028
Statutární město Liberec bude oficiálně kandidovat na 
Evropské hlavní město kultury 2028. Návrh rezortu kul-
tury schválili zastupitelé takřka jednomyslně. Kontinuální 
přípravy přihlášky, které byly zahájeny v roce 2020, pokra-
čují. O titulu EHMK 2028 by měla mezinárodní jury rozhod-
nout dvoukolově v letech 2022 a 2023.

600 tisíc pro Moravu
Mimořádná rada města 28. června schválila pomoc obcím 
zasaženým ničivým tornádem. Čtyři konkrétní obce na 
jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo, dostaly celkem 
600 tisíc korun. Obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku, 
ale také obec Hrušky a  městys Moravská Nová Ves na 
Břeclavsku peníze obdržely hned po potvrzení zastupiteli.

Červenec, srpen 2021
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Září 2021

Veřejné osvětlení je zpět pod městem 
Správa veřejného osvětlení a světelné signalizace se vrací 
po patnácti letech pod technické služby. Do konce čer-
vence ji zajišťovala soukromá firma Eltodo. Vlastní správa 
veřejného osvětlení, které zajistí technické služby, bude 
pro město efektivnější s úsporou v řádech milionů korun. 

Liberec posílil ochranu a systém varování 
Více než stovku nových hlásičů, devět elektronických si-
rén a  čtyři čidla pro monitorování výšky hladiny vodních 
toků nainstalovali technici na vytipovaných místech v Li-
berci. Nové moderní sirény umožní svolání dobrovolných 
hasičů k výjezdu, ale také předávání informací obyvatelům 
v přilehlých lokalitách. Nový systém varování byl pořízen 
za devět milionů korun. 

Město rozdělilo nové byty
Dvaadvacet nově zrekonstruovaných bytů nabídlo bě-
hem září k užívání budoucím nájemníkům město Liberec. 
Do opravy dvou domů v ulicích Orlí a Proboštská radnice 
v uplynulých měsících investovala téměř 60 milionů korun. 
Více než polovinu z této částky (cca 32,5 mil.) získala z ev-
ropských dotací.

V centru přibyly semafory
Na místě přechodů v dolním centru v ulicích Na Pláni, Li-
pová a Blažkova byly instalovány nové semafory. Doposud 
byly během školního roku v  ranních hodinách přechody 
v blízkosti kruhového objezdu a křižovatky Lipové a Blaž-
kovy ulice řízeny za asistence Městské policie Liberec.

Nové stromy a květiny
Mezi Domem kultury a OC Forum během léta vznikl vysa-
zením dvanácti platanů javorolistých nový zelený prostor. 
Kontinuálně je ve městě navyšován také podíl kvetoucích 
rostlin.

O možnostech spolupráce v oblasti energetiky a energetických zdrojů diskuto-
vali primátor Liberce Jaroslav Zámečník a velvyslanec Japonska v České repub-
lice J. E. Hideo Suzuki. Jedná se o druhou diplomatickou návštěvu z Japonska  
v poměrně krátké době. V roce 2019 na libereckou radnici zavítal jeho před-
chůdce. Velvyslanec Hideo Suzuki působí v Česku od září loňského roku. 
Primátor projevil zájem o navázání partnerství Liberce s vybraným japonským 
městem. Společným zájmem by mohla být právě energetika a snižování emisí. 
Japonsko vidí budoucnost ve vodíkových technologiích. Japonská města se na-
příklad zaměřují na přeměnu odpadu na vodík jako čistou energii.
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Sportfilm ovládl Mr. Kriss 
Liberec hostil již po 24. mezinárodní festival sportovních 
filmů Sportfilm. V roce 2021 se do soutěže přihlásilo 402 
z 68 států. Hvězdou festivalu se stal Kristián Mensa, mladý 
výjimečný tanečník a výtvarník, se svým filmem Mr. Kriss, 
který získal hlavní cenu festivalu.

Dvacet let spolupráce Liberce a Augsburgu 
Dvacet let spolupráce oslavila v  roce 2021  partnerská 
města Liberec a  Augsburg (smlouva byla podepsána 
1. května 2001). U příležitosti výročí hostil Liberec dele-
gaci z bavorského města v čele s tamní primátorkou Evou 
Webe. Obě města spojuje řada témat, ale především pro-
jekt kulturních dnů Dialog, který už mnoho let prohlubuje 
jejich vzájemnou spolupráci. 

Dny evropského dědictví Art Week Liberec
Druhá sobota v září už popáté patřila Dnům evropského 
dědictví (EHD). Nešlo jen o  víkendové prohlídky otevře-
ných zajímavých objektů v Liberci a nedaleké Žitavě, ale 
také o konání oblíbeného tvůrčího a kreativního festivalu 
Art Week. Obě partnerská města se shodla na tématu „Ilu-
ze a skutečnost" a v tomto duchu také vybírala konkrétní 
objekty. S tím souviselo logické propojení projektu s fes-
tivalem Art Week Liberec (AWL), který patří k významným 
událostem prezentujícím současné umění na severu Čech 
a který nabízí  umělcům z  České republiky i  ze zahraničí 
jedinečný prostor pro vytvoření nového vizuálního díla. 
Důraz přitom klade především na propojení autentických 
míst a instalací umělců. 

Stavební úřad od léta 2021 provádí ověřování polohy stavby ve fázi základové 
desky nejenom „papírově“, ale i pomocí geodetického zařízení přímo v souřad-
nicích GPS satelitním zařízením, se kterým dnes pracují geodeti při vytyčování 
a zaměřování staveb. 

Září 2021
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Říjen 2021

Trabant na náměstí
Slavnostního odhalení se 5. října dočkala bronzová socha 
trabantu od Davida Černého Quo Vadis, která bude stát na 
náměstí před radnicí osm měsíců. Plastika připomíná rok 
1989. Přes 4 000 východních Němců v té době odcházelo 
na Západ, jejich dočasným azylem se stala budova velvy-
slanectví SRN v Praze a mnozí zde po sobě zanechali své 
automobily značky Trabant. 

Jablonec a Liberec ve Vratislavicích
V areálu Vratislavické kyselky společnost Kitl 4. října slav-
nostně pokřtila dva obnovené vrty z let 1964 a 1983. Na-
vazuje tak na rekonstrukci celého areálu, kterou zahájila 
v roce 2019. Vrty Vratislavické kyselky se jmenují Jablo-
nec a Liberec.

Nové semafory u Lidlu
Křižovatka mezi prodejnou Lidl a železářstvím Letná si vy-
žádala opravu páteřní komunikace, byly provedeny opravy 
a úpravy chodníků, ale hlavně přibyla nová světelná signa-
lizace, která zlepšila bezpečnost na původně nepřehledné 
křižovatce.

Volby do Poslanecké sněmovny
Liberecký kraj bude v  Poslanecké sněmovně další čty-
ři roky reprezentovat stejný počet poslanců jako dosud, 
tedy osm. Nejvíce má Ano 2011, po dvou ODS a  STAN 
a  jednoho SPD. Zvoleni byli: Jan Farský (STAN), Jan Ber-
ki (STAN), Petr Beitl (ODS), Vít Vomáčka (ODS), Jana 
Pastuchová (ANO), David Pražák (ANO), Ivan Jáč (ANO), 
Radovan Vích (SPD).

Čtvrtý ročník Mattoni Liberec Nature Run nabídl dvěma tisícům běžců trasy, které 
vedly částečně městem a částečně přírodou. Start byl na náměstí Dr. E. Beneše.

Mezi největší investiční akce města patří rekonstrukce bývalé galerie, Liebiegova 
paláce, na Centrum aktivního života. V říjnu proběhl jeden z kontrolních dnů 
stavby.
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V obřadní síni liberecké radnice proběhlo 27. října slavnostní předání medailí 
příslušníkům a  zaměstnancům Hasičského záchranného sboru Libereckého 
kraje za 10 a  20 let služby. Současně byly také uděleny medaile k  20. výročí 
působení HZS České republiky a medaile ředitele HZS Libereckého kraje.

První sníh
Skiareál Ještěd to s přípravou na zimní sezonu bral oprav-
du vážně. S technickým zasněžováním liberecké středisko 
začalo už ve středu 6. října ve večerních hodinách, a pod 
Ještědem se tak začaly objevovat první hromady sněhu. 

Místo drůbežárny technologie 
Na místě bývalé drůbežárny v Hellerově ulici v Doubí bu-
dovala společnost Proinco, s.r.o, novou silnici, chodník 
i veřejné osvětlení. Staré budovy drůbežárny byly strženy 
a už v listopadu tam vyrostla první z nových hal. Nový Ag-
rotechnology Park bude vybudován za 700 milionů korun 
a nabídne stovky pracovních míst. 

Sportfilm ovládl Mr. Kriss 
Liberec hostil již po 24. mezinárodní festival sportovních 
filmů Sportfilm. V roce 2021 se do soutěže přihlásilo 402 
z 68 států. Hvězdou festivalu se stal Kristián Mensa, mladý 
výjimečný tanečník a výtvarník, se svým filmem Mr. Kriss, 
který získal hlavní cenu festivalu.

Delegace z Jelení Hory
Na návštěvu Liberce přijel 26. října starosta polské Jelení 
Hory Jerzy Łużniak. Hovořilo se tak o různých místních té-
matech, ale zejména o možné podobě budoucí spoluprá-
ce nebo přímo partnerství. Obě města začnou hledat spo-
lečné projekty a  dotační příležitosti. Řeč byla například 
o  opravě divadla v  Jelení Hoře a  kině Varšava v  Liberci. 
Nabízí se i spolupráce v kulturní oblasti, především v sou-
vislosti s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město 
kultury v roce 2028.

Odbor sociální péče na nové adrese
Odbor sociální péče je přestěhován do nových prostor 
v budově S-Tower. Provoz veškerých jeho agend (sociál-
ně-právní ochrana dětí, sociální práce a veřejné opatrov-
nictví) je obnoven v plném rozsahu v novém sídle odboru. 
Stěhování úředníků si vyžádaly přípravy rekonstrukce bu-
dovy Uran.

Říjen 2021

Teplárna Liberec umístila v ulici Dr. Milady Horákové nejvýkonnější veřejnou na-
bíjecí stanici v Liberci. K nabíjení vozů teplárna využívá energii, která vzniká při 
spalování odpadu. Dokovací stanice disponuje pistolí s výkonem 75 kW a jde tak 
o nejsilnější nabíječku v Liberci. 
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Listopad 2021

Tragická nehoda zastavila lanovku na Ještěd
Zřejmě selhání tažného lana zapříčinilo tragickou nehodu 
ještědské lanovky 31.  října. Kabina s  průvodčím se zříti-
la při cestě do spodní stanice z třicetimetrové výšky. Při 
pádu kabiny, u níž se utrhlo tažné lano, zahynul šestatřice-
tiletý průvodčí. V druhé kabině, která byla na cestě vzhůru, 
cestovalo třináct lidí a průvodčí. Tato kabina bezpečně za-
stavila po použití nouzové brzdy, kterou průvodčí utržené 
kabiny pravděpodobně nestihl aktivovat.

Zásady pro investory 
Zastupitelé na listopadovém jednání schválili nový doku-
ment s  názvem Zásady statutárního města Liberec pro 
spolupráci s  investory na rozvoji veřejné infrastruktury, 
jehož cílem je stanovení pravidel pro jednání o  umístění 
investičních projektů na území města za transparentních 
podmínek. Zásady cílí na zrychlení procesu zahájení i do-
končení jednotlivých staveb a kladou důraz i na koordinaci 
a řešení případných nejasností mezi investorem a městem 
ještě ve fázi předprojektové přípravy. 

Nové dětské hřiště ve Vesci
V listopadu bylo dokončeno nové dětské hřiště v Jeřma-
nické ulici. Hřiště je v těsné blízkosti panelového sídliště, 
kde býval pouze malý plácek bez jakéhokoli vybavení.
Dominantou nového hřiště se stala velká lanová pyramida, 
kousek od ní je zemní trampolína a herní sestava se sklu-
zavkou. Pro nejmenší je zde instalováno jedno pružinové 
houpadlo a pro maminky lavičky.

ZŠ Kaplického má další učebnu
V listopadu byla nákladem dva miliony korun dokončena 
čtyřměsíční přeměna původní šatny na odbornou učebnu 
se samostatným šatnovým zázemím. V  nových prosto-
rách si žáci během výuky osvojí dovednosti z oblasti di-
gitálních technologií prostřednictvím programovatelných 
robotů a robotických sad. Pro získání řemeslných a prak-
tických dovedností je připraveno ruční i elektrické nářadí. 
K vybavení patří také moderní zobrazovací technika s pří-
slušenstvím a potřebný nábytek.

Na 11. listopad, kdy slavíme výročí konce I. světové války (v  roce 1918), celo-
světově připadá vzpomínka na hrdiny, kteří bojovali či padli v obou světových 
válkách, v dalších ozbrojených konfliktech i v novodobých vojenských misích.
Oběti válek v Liberci byly uctěny na vojenském hřbitově v Ruprechticích. 

Obří ochranovská hvězda ozdobila radnici 22. listopadu, Liberec se začal připra-
vovat na advent. Vánoční osvětlení instalovaly Technické služby města Liberec, 
které správu veřejného osvětlení a světelné signalizace převzaly po spol. Eltodo.
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Bazén pod vedením města
Budova městského bazénu je na hranici své životnos-
ti, nájemní smlouva s  letitým provozovatelem skončila 
a  město Liberec se rozhodlo s  ohledem na plánovanou 
rekonstrukci udržet provoz prostřednictvím nově zřízené 
městské společnosti Bazén Liberec, s.r.o., která bazén 
převzala v prosinci 2021.

Liberecké autobusy už nemusí do Jablonce 
Dopravnímu podniku se podařilo ukončit o  10 let dříve 
nevýhodnou smlouvu, která jej zavazovala tankovat CNG 
v Jablonci nad Nisou. Od prosince dopravní podnik využí-
vá vlastní plnící stanici ve svém libereckém areálu. Za rok 
autobusy ušetří 53 tisíc kilometrů.

Jméno na sedačce
Divadlo pro své věrné diváky připravilo možnost zapsat 
se do jeho historie. Každý, kdo měl zájem svému divadlu 
darovat divadelní sedačku, mohl mít na její zadní straně 
zlatou cedulku se jménem. Na sedačky v první etapě vý-
měny přispělo 75 dárců (z toho 33 si koupilo rovnou celou 
sedačku) a celková částka činí více než 513 tisíc korun. 

Medvídci a Zajíčci jsou zpět
Po pěti měsících rekonstrukce budovy za 5,7 milionu Kč 
se děti z mateřské školy Klášterní na Husovce vrátily do 
svých tříd. Cílem rozsáhlé rekonstrukce bylo snížení ener-
getické náročnosti budovy. Malebná vila v centru Liberce 
získala mimo jiné nová okna a dveře a zastřešenou veran-
du. Na první pohled upoutá smetanově bílá fasáda i nové 
zábradlí na terasách. 

Večerní lyžování otevřelo sezonu 
Perfektně upravená 1,5 km dlouhá sjezdovka, nové LED 
osvětlení, lyžaři zblízka i zdaleka. Novým večerním lyžová-
ním zahájil 10. prosince Skiareál Ještěd lyžařskou sezonu 
2021/22. Dlouho očekávaná, v  roce 2020 vybudovaná 
sjezdovka Nová Skalka výrazným způsobem zlepšila pod-
mínky pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi. Sjezdovka je 
široká 45 metrů a dlouhá 1,5 km.

18. prosince 2011 v 9.46 na následky dlouhodobých zdravotních problémů ze-
mřel Václav Havel. Po dvou měsících byl 18. prosince 2021 v 9.46 sejmut prezi-
dentův portrét z průčelí liberecké radnice. Václav Havel se narodil 5. října 1936.

Prosinec 2021

Symbolickým poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba 49 nových 
bytů v lokalitě Na Žižkově. Dokončeny mají být postupně do jara 2023.
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Detail vstupního portálu bytového domu v Proboštské ulici
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Osobnostiroku
 ’21
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^Liberec

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.
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Medaile města Liberec roku 2021

Přes La Manche
Markéta Pechová (*1979) je jednou z  nejlepších českých 
dálkových plavkyň. Jako první handicapovaná sportovkyně 
na  světě dokázala v  roce 2019  přeplavat bez nohy a  čás-
ti plíce kanál La Manche (trasu zvládla uplavat za 12  hodin 
31 minut). Zapsala se tak na seznam výjimečných a obdivu-
hodných sportovních výkonů. 

Osobnost lyžařského světa
Doktor pedagogiky Jaroslav Honců (*1939), lyžař, biat-
lonista, profesionální trenér a  celoživotní sportovec, pa-
tří k  trenérským ikonám naší vlasti a  je neopominutelnou 
osobností lyžařského světa. Bez zajímavosti není ani to, že 
je pravnukem průkopníka lyžování, řídícího učitele, lidové-
ho vypravěče a spisovatele Jana Buchara. 

V posledních letech se Jaroslav Honců na veřejnosti obje-
voval jako zastánce modernizace a rozvoje Skiareálu Ješ-
těd. 

Gymnasta tělem i duší
Textilní inženýr Lumír Kučera (1949–2022) byl gymnastou, 
všestranným sportovcem a  jedním ze zakládajících čle-
nů oddílu Gymnastika Liberec, který oslavil úctyhodných 
padesát let trvání. Za tu dobu jím prošlo několik stovek 
cvičenců. Lumír Kučera byl nejen dlouholetým předsedou 
oddílu, ale také rozhodčím a trenérem, a to až do posled-
ních dnů svého života (pozn.: Nestor liberecké gymnastiky 
zemřel v lednu 2022).

Na konci 60. let pomáhal Okresnímu svazu sportovní gym-
nastiky s  organizací mistrovství republiky ženské gym-
nastiky, protože mužská v Liberci v  té době neexistovala. 
Později se rozhodl, že mužskou gymnastiku založí a první 
trénink se uskutečnil 6.  ledna  1971.  Léta byl předsedou 
Okresního svazu sportovní gymnastiky a  členem Kraj-
ského svazu, pracoval jako člen režijní komise spartakiád 
a jako rozhodčí Jizerské padesátky. Lumír Kučera

Jaroslav Honců
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Richard Lukáš

Sonja Hefele

Medaile města Liberec roku 2021

Cesta k novým česko-německým vztahům
Sonja Hefele (*1949) se narodila v  Karlových Varech  
a rané dětství prožila u prarodičů v Novém Sedle u Lokte. 
Její otec nuceně pracoval v uranových dolech, kam cho-
dila i do školy. V roce 1964 bylo rodině povoleno odejít do 
Německa a nový domov našla v Augsburgu. 

Pracovala pro rozhlas, v redakcích časopisů. Od roku 1999 
pracuje ve společnosti „Artefakt – Kulturmanagement 
Augsburg“ a podporuje kulturní projekty mezi Německem 
a Českou republikou. Od roku 2005 se podílí na dramatur-
gii a  organizaci kulturních dnů Dialog v  rámci partnerství 
měst Liberce a Augsburgu, jejichž oficiální spolupráce byla 
zahájena v roce 2001. V roce 2010 byla jmenována čest-
nou prezidentkou Německo-české společnosti v Augsbur-
gu. Sonja Hefele zasvětila svůj život hledání a vytyčování 
cest k novým česko-německým vztahům. 

Novinář a spisovatel
Jan  Šebelka (*1951), novinář  a  spisovatel, obdržel medaili 
za zásluhy o rozvoj města v oblasti literatury a žurnalistiky. 
Vystudoval  FAMU  Praha,  obor  dramaturgie  a scenáris-
tika. Pracoval jako závozník, dělník, vychovatel, vedoucí 
internátu a v  letech 1993 až 2014 byl novinář (Deníky, MF 
Dnes). Je spoluautorem a autorem několika knih, například 
knihy rozhovorů Byl jsem tobruckou krysou, kterou napsal 
s  legionářem Stanislavem Hněličkou. V  roce 2017  napsal 
Liberecké rozhovory s deseti osobnostmi Liberce.

Ředitel na svém místě
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. (*1953), lékař a    ředitel   Kraj-
ské  nemocnice  Liberec, se zasloužil o rozvoj města v ob-
lasti medicíny. Od roku 2003 byl primářem Spinální jednotky 
a od roku 2007 vedl jako přednosta Traumatologicko-orto-
pedické centrum se Spinální jednotkou Krajské nemocnice 
Liberec. Richardu Lukášovi byla koncem roku 2019 udělena 
čestná medaile České lékařské společnosti Jana Evange-
listy Purkyně.
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Medaile města Liberec roku 2021

Milena Hercíková

Stanislav Taller

Zakladatel moderní traumatologie
MUDr. Stanislav Taller (*1941), lékař a zakladatel moderní 
traumatologie, byl taktéž oceněn za zásluhy o rozvoj měs-
ta v oblasti medicíny. V roce 1966 nastoupil na chirurgické 
oddělení liberecké nemocnice. V  letech 1991–1993  byl 
jeho primářem, v  letech 1993–2001  pak primářem Trau-
macentra KNL. Lékařem  úrazové chirurgie byl až do roku 
2016.  Samostatně provedl kolem 15  tisíc operací, u  dal-
ších tisíců asistoval.

K hudbě a divadlu přivedla stovky dětí
Milena Hercíková (*1936) je spisovatelka a bývalá učitelka. 
V dubnu 1945 jí život přichystal těžkou zkoušku. Při jednom 
z posledních náletů přišla o pravou ruku. Absolvovala peda-
gogickou školu a později, ve škole Na Jeřábu, založila reci-
tační soubor, se kterým  vyhrála Wolkerův Prostějov.

Úspěch nezůstal bez odezvy. Ředitel Hudební školy Vladimír 
Hrdina jí nabídl vedení nového literárně-dramatického od-
dělení. V Lidové škole umění, později přejmenované na Zá-
kladní uměleckou školu, učila až do roku 2016.

Milena Hercíková se stala nepostradatelnou při uvádění mno-
hých koncertních a jiných akcí, a i když sama se kvůli handica-
pu nemohla stát herečkou, dokázala na tuto profesi připravit 
své žáky. Je také autorkou devíti poetických knížek pro děti.

Výzkum a technologie především
Vojtěch Pražma (*1943) je vědec, výzkumník a inovátor. Po 
absolvování ČVUT pracoval osm let ve Výzkumném ústavu 
strojírenské technologie a ekonomiky v Praze. Poté se vrátil 
na ČVUT a pokračoval ve své specializaci technické kyber-
netiky, stal se proděkanem Strojní fakulty. 

Od roku 1995  se  věnuje soukromému  podnikání. Nyní je 
jedním z ředitelů firmy Modelárna LIAZ, která je špičkovým 
pracovištěm v oblasti vývoje a výroby nástrojů pro automo-
bilový průmysl. V  roce 2018  obnovil také Liberecké Aero 
Závody. Firma vyvíjí a  vyrábí bezpilotní vrtulníky. Je vý-
znamným členem Rotary International.
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Ještědský hřeben, foto: J. Fišer
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