
PODNĚTY DO SWOT ANALÝZY (PS1 – ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH)– PLAC  
 
SILNÉ STRÁNKY (S): 
- silný odkaz sklářského a bižuterního průmyslu 
- zdařilá dramaturgie klubů (Na Rampě, Woko) a hlavních městských kulturních institucí (divadlo, 
kina, Eurocentrum) 
- kvalitní architektura meziválečná a poválečná a potenciál v zapojení do rozvoje cest. ruchu 
- jediná mincovna v ČR (opět potenciál v zapojení do cest. ruchu) 
- silná tradice některých méně sledovaných odvětví (scénický tanec - celostátní přehlídky; 
medailérství....) - možnost zviditelnění 
 
SLABÉ STRÁNKY (W): 
- absence propojení oblastí kultura-sport-vzdělávání 
- poměrně uzavřené kulturní prostředí vůči novým podnětům / trendům (současnějšímu 
umění/umění ve veřejném prostoru apod.) 
- nejasná vize nové organizace "Kultura Jablonec" 
- absence instituce zabývající se historickým odkazem města 
- nevyužité zajímavé/cenné nemovitosti v majetku města 
- kulturní bariéra mezi majoritní částí obyvatel a romskou menšinou, ovlivňující život v centru města 
- nejasná grantová politika 
- nevyhovující informačně-navigační systém 
- špatný stav některých hodnotných budov v majetku města, které postrádají účel; zanedbaný stav 
nemalé části veřejného prostoru i celých lokalit – chybí náplň, účel 
 
PŘÍLEŽITOSTI (O): 
- kultura jako nástroj pro oživení centra města, přilákání obyvatel do centra/zpestření života kolem 
přehrady 
- rozvoj silných témat "sklo a bižuterie" 
- spolupráce mezi kulturními organizacemi – vzájemná podpora;  možnost rozšířit gesci Kultura 
Jablonec (platforma pro servis/tech. Infrastrukturu/poradenství; zjednodušení pořádání kult. akcí pro 
širokou veřejnost,spolky,komunity) 
- podpora a iniciace aktivit, které zapojují všechny vrstvy obyvatel do života ve městě/komunitní 
tvořivost/lokální centra v městských čtvrtích, podpora aktivity osadních výborů; poznávání odlišných 
kulturních pohledů různých komunit; diverzita kulturní nabídky 
- vytvoření jasné identity města, se kterou by se mohli obyvatelé ztotožnit a byla výrazná i navenek 
(marketing, digitálně sdělitelný obsah, vazba na nový navigační systém), podpora vazby občan-město 
- propojení se vzděláváním: vazby na město/hist. povědomí/podpora školních uměleckých 
spolků/vyhrazení prostorů ve městě, které by studenti (SUPŠ a VOŠ, ale i jiné) mohli 
pojednat/kultivace školních budov a dvorů smotnými žáky, studenty - podpora zájmu o veřejný 
prostor a veřejné dění 
- podpora a provázanost s podnikatelským sektorem/podnikatelé v centru města s přesahem, 
iniciativou, s vizí oživení veřejného prostoru 
- efektivní rozdělování grantů, čerpání dotací 
 
HROZBY (T): 
- odchod mladých lidí (tvořivého, svěžího potenciálu) 
- vylidnění centra města 
- rostoucí kulturní bariéra mezi většinovou společností a romskou minoritou 
- chátrání cenného architektonického dědictví 
 
 
 



 


