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Blízkost a dobré silniční spojení 
s hlavním městem Praha

Situace nadále trvá. Liberec má 
dobré silniční spojení s hlavním 
městem prostřednictvím R35 a 
D10.

Nekoncepční rozvoj cestovního 
ruchu

Situace nadále trvá. Nekoncepční 
přístup neumožňuje systematicky 
plánovat, investovat a řídit projekty 
v této oblasti.

Kvalitní a čisté životní prostředí
Situace nadále trvá, například 
kvalita ovzduší v některých 
parametrech vykázala zlepšení.

Nevyužitý potenciál významných 
osobností a tradic ve městě

V rámci cestovního ruchu už jsou 
známá jména jako Theodor Liebieg 
nebo Ferdinand Porsche a památky 
s nimi spojené.

Městská památková zóna 
s dochovanou historickou 
architekturou

Situace nadále trvá. Město se snaží 
o podporu v rámci finančních, 
dotačních možností (např. v 
minulých letech město 
zrekonstruovalo bývalé městské 
lázně).

Nevyužitý potenciál pro lázeňství a 
wellness

Situace nadále trvá. Město se v 
oblasti cestovního ruchu zaměřuje 
na sport a okolní přírodu.

Nadstandardní spektrum 
sportovních zařízení

Situace stále trvá. Liberec je vnímán 
jako město sportu. Nabízí široké 
spektrum zařízení pro různé 
sportovní činnosti.

Nedostatečný počet venkovních 
koupacích ploch

Počet venkovních koupacích ploch 
je stále hodnocen jako nedostatečný, 
ale v minulých letech např. došlo k 
revitalizaci Lesního koupaliště.

Zázemí pro kulturní a společenský 
život 

Situace nadále trvá, ve městě je 
mnoho významných kulturních 
zařízení.

Nepřístupnost většiny církevních 
památek veřejnosti 

Situace nadále trvá. Některé 
památky lze navštívit pouze 
vyjímečně, například během akce 
Noc kostelů.

Existence mnohých atraktivit 
cestovního ruchu (ZOO, botanická 
zahrada, Ještěd, budova radnice, 
liberecké podzemí, sakrální 
památky, valdštejnské domy, 
synagoga v  knihovně, muzeum, 
galerie, divadla, Centrum Babylon, 
IQlandia)

Situace nadále trvá. Možná hrozba 
do budoucna je nedostatek 
finančních prostředků na jejich 
údržbu, dále očekávaný 
ekonomický propad, dopady 
COVID-19 a související dopad na 
městské společnosti a existenci 
soukromých subjektů.

Nedostatečný počet kulturních akcí
Ve městě se koná dostatečný počet 
kulturních akcí.

Kvalitní doplňková infrastruktura 
pro turisty (ubytování, stravování, 
finanční služby, doprava, obchody)

V posledních letech roste počet 
hostů a počet přenocování, což 
nereflektuje doplňková 
infrastruktura (např. dlouhodobě 
neměnná kapacita hromadných 
ubytovacích zařízení, nedostatek 
odstavných ploch pro zájezdové 
autobusy i automobily na okraji 
města apod.). 

Marketing cestovního ruchu 
(nepropojenost poskytovatelů služeb 
cestovního ruchu a nedostatečná 
reakce na poptávku)

Situace nadále trvá. Marketing 
města není dostatečný, propagace je 
minimální, současně není ucelený a 
vyjasněný branding atd.

Přehledné značení turistických, 
cykloturistických, cyklistických a 
běžeckých tras

Situace se zlepšila, například město 
poskytuje finance Klubu českých 
turistů, který se stará údržbu o 
rozšiřování turistických značení.

Nedostatek a nepropojenost 
cyklostezek

Situace stále trvá, cyklodoprava a 
doprovodná infrastruktura bude 
podporována ve vytvářeném Plánu 
městské mobility i v rámci 
dotačních možností Operačního 
programu Doprava a Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Problémem je nedostatek finančních 
zdrojů města. 

Dobrá dopravní dostupnost vnější i 
vnitřní 

Situace nadále trvá.
Nedostatek parkovacích míst pro 
turisty 

Situace stále trvá, připravují se ale 
projekty – parkovací dům Textilana, 
u ZOO, záchytná parkoviště (např. 
Mozartova, Nákladní – zatím bez 
přípravy). 

Síť informačních center pro turisty.
Situace nadále trvá, v Liberci je 
adekvátní síť informačních center 
pro turisty.

Existence brownfields v centru 
města

Situace nadále trvá, např. okolí 
Babylonu, autobusového a 
železničního nádraží atd. 
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