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Úvod 

Sport a pohybové aktivity obecně jsou neopomenutelnou součástí života společnosti a významně 

se svým pozitivním dopadem podílí na mnoha oblastech veřejného života. Sport je nejrozšířenější 

zájmovou aktivitou občanů všech věkových kategorií s výrazným vlivem na fyzické a duševní 

zdraví každého jedince. Z řady studií vyplývá jeho blahodárný vliv na harmonický rozvoj osobnosti, 

formování sociálního cítění a hodnotového systému zvláště u dětí a mládeže. 

Významnou roli sport sehrává také v oblasti prevence sociálně patologických jevů, v oblasti 

výchovy a sociální integrace. Sport napomáhá různě handicapovaným občanům vyrovnat se se 

svými sníženými schopnostmi a vrací je zpět do veřejného života. 

Neopomenutelný je také ekonomický přínos sportu, pozitivní vliv na cestovní ruch a s ním spojené 

podnikatelské aktivity v regionu. 

Sport v Šumperku má velmi hlubokou tradici, kterou lze zaznamenat v řadě historických zdrojů. 

Vždy byl založen na dobrovolnosti a politické podpoře, která se svým způsobem promítá i do 

dnešní doby. Cílem zpracování koncepce rozvoje sportu je vyhodnocení uplynulého období 

datujícího se od roku 1998, kdy byly vyhotoveny první „Zásady koncepce tělovýchovy 

v Šumperku“, které byly schváleny 11. června 1998 zastupitelstvem města pod usnesením ZM  

č. 2058/98. Smyslem nové koncepce je analyzovat současný stav tělovýchovy ve městě  

a stanovit cíle pro další období.  

Město Šumperk si je vědomo, že pouze systémová podpora sportu a s ní spojená činnost 

sportovních nadšenců přinesou v dlouhodobém výhledu výsledky vedoucí k posílení výše 

zmíněných efektů. Město usiluje o komplexní podporu sportovních aktivit a zároveň reflektuje 

jejich vazby na veřejný život a další oblasti rozvoje města. 

V rámci analýzy stavu jednotlivých organizací podílejících se na realizaci sportu ve městě 

Šumperku bylo provedeno dotazníkové šetření, které probíhalo v období od května 2018 do 

června 2018.  

Zpracované dotazníky byly distribuovány do všech škol, školského zařízení a organizací 

zabývajících se sportem. Dotazníky byly zaměřeny na zjištění aktuálního stavu měřitelných 

hledisek (počty sportujících, zaměření sportovních aktivit, jejich zázemí, kvalifikovanost trenérů 

atd.), ale také na zjištění názorů, požadavků a záměrů jednotlivých subjektů. Výsledky analýzy 

jsou součástí jednotlivých kapitol tohoto dokumentu. Součástí dotazníkového šetření bylo také 

zjištění námětů ke zlepšení pro zázemí i činnost sportovních organizací, které jsou uvedeny 

v přílohách.  

 

Na podzim roku 2018 proběhlo dotazníkové šetření mezi všemi školskými zařízeními  

a sportovními organizacemi, kde díky urgencím se městu Šumperk podařilo získat od všech 

zainteresovaných aktérů informace o stavu členské základny, resp. sportovišť. 

 

Podklady pro koncepci zpracovala pracovní skupina vedená předsedou komise školství a sportu 

v roce 2020 na základě komunitního projednání se sportovní veřejností v letech 2018 až 2020.  
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1. Statistická východiska 

Město Šumperk stejně jako většina jiných měst v ČR i EU stárne. Dlouhodobě se zvyšuje počet 

seniorů. Velkým negativem je také stabilní celkový úbytek obyvatelstva, který za posledních deset 

let průměrně dosahuje 150 osob za rok. Díky tomu dosahuje aktuální počet obyvatel města 

hodnoty 25 957 osob. Za příležitost lze však považovat pozvolný stabilní nárůst počtu mladých 

obyvatel ve věku do 14 let. Na tyto sociodemografické jevy musí reagovat tato koncepce rozvoje 

sportu. Podrobný vývoj ubytku obyvatelstva a nárůstu mládeže zachycuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel a zastoupení věkových skupin 
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2009 27 492 17 -279 13,1 3 594 69,4 19 085 17,5 4 813 

2010 27 337 -38 -117 13,4 3 654 68,8 18 818 17,8 4 865 

2011 27 040 -52 -97 13,5 3 639 67,7 18 306 18,8 5 095 

2012 26 870 -66 -104 13,5 3 636 66,7 17 924 19,8 5 310 

2013 26 806 -56 -8 13,8 3 704 65,7 17 618 20,5 5 484 

2014 26 697 -49 -60 14,1 3 768 64,7 17 264 21,2 5 665 

2015 26 478 -64 -155 14,3 3 785 63,7 16 877 22 5 816 

2016 26 305 -58 -115 14,4 3 779 63,0 16 559 22,7 5 967 

2017 26 151 -49 -105 14,5 3 794 62,5 16 333 23,0 6 024 

2018 25 957 -113 -81 14,7 3 807 61,8 16 048 23,5 6 102 

Zdroj: UAP, ČSÚ, data k 31. 12. daného roku 

 

2. Současné tělovýchovné aktivity ve městě 

2.1 Sportovní aktivity ve školách a školských zařízeních  

Ve městě realizuje svou činnost 6 mateřských škol, z nichž jsou 3 zřizovány městem a navštěvuje 

je 856 dětí ze Šumperka a okolí. Dále ve městě působí 8 základních škol, z nichž 5 je zřizovaných 

městem a povinnou školní docházku v nich absolvuje 2 639 žáků z širšího okolí. Kapacitu 

a naplněnost škol zřizovaných městem Šumperkem uvádí u MŠ tabulka č. 2 a u ZŠ data obsahuje 

následující tabulka č. 3. 

Všechny mateřské školy na území města mají ve svých školních vzdělávacích programech 

zařazené pohybové aktivity. K jejich realizaci slouží zejména venkovní hřiště a školní zahrady. Pro 

pohybové aktivity jsou však využívány také běžné třídy, které se pro danou pohybovou aktivitu 

přizpůsobují. Žádná z mateřských škol v Šumperku nedisponuje tělocvičnou. 
Mateřské školy realizují tyto kroužky s vazbou na sport (data za rok 2018): 

 MŠ Pohádka – 3 kroužky (zumba, pohybový), které navštěvuje v průměru 40 dětí. 

 MŠ Sluníčko – 8 kroužků (sportovní hry, míčové hry, hudebně taneční, jóga), které 

navštěvuje v průměru 220 dětí. 
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 MŠ Veselá školka – 5 kroužků (cvičeníčko a fotbálek), které navštěvuje v průměru 230 

dětí. 

 

Tabulka č. 2: Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku v roce 2019 

 

Celková 

kapacita 

v MŠ 

Počet 

dětí v MŠ 
Počet tříd 

Průměr dětí 

na třídu 

Celkem všechny školky 929 856 34 25 

Zdroj: vlastní evidence města 

 

Základní školy v rámci školních vzdělávacích programů (ŠVP) vyučují dvě nebo tři hodiny tělesné 

výchovy týdně (TV), některé školy zařadily do svého školního vzdělávacího plánu hodiny TV navíc  

(ZŠ Sluneční, ZŠ 8. května, ZŠ Vrchlického) v rámci projektu podporovaného MŠMT – Pohyb do 

škol.  Některé základní školy se sportovně profilují a sportovním výkonnostním aktivitám svých 

žáků přizpůsobují rozvrh školního vzdělávání, např. ZŠ Dr. E. Beneše – hokej, ZŠ Sluneční – 

atletika, gymnastika, fotbal. V některých školách fungují školní sportovní kluby, které pro své 

účastníky organizují řadu volnočasových i soutěžních sportovních aktivit (např. v roce 2019 ZŠ 

Sluneční vyhrála fotbalový turnaj školních týmů McDonald's Cup).  
 

Základní školy realizují tyto kroužky s vazbou na sport (data za rok 2018) 

- ZŠ Dr. E. Beneše – 6 sportovních kroužků (florbal, atletika, basketbal, kopaná, míčové hry, 

pohybové aktivity), které navštěvuje okolo 110 žáků. 

- ZŠ 8. května – 7 sportovních kroužků (sportovní hry, tělesná zdravotní výchova, florbal, 

volejbal), které navštěvuje okolo 150 žáků. 

- ZŠ Sluneční – kroužek skateboardu, který navštěvuje cca 8 žáků. 

- ZŠ Vrchlického – 3 sportovní kroužky (florbal, badminton, taneční aerobic), které 

navštěvuje cca 100 žáků. 

- ZŠ Šumavská – 6 sportovních kroužků (florbal, volejbal, vybíjená, kondiční cvičení), které 

navštěvuje během školního roku cca 100 žáků. 

- Schola Viva o.p.s. – 1 kroužek pro nejmenší, který navštěvuje cca 30 dětí. 

- SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká – 1 kroužek (sportovní hry), který navštěvuje 20 žáků. 

 

Tabulka č. 3: Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku 

Základní 

škola                                           

Kapacita základní 

školy 

Počet žáků k 

01.09.2019 
Počet tříd 

Průměr žáků 

na třídu 

(zaokrouhleně) 

Celkem 

3105 2 639 115 23 

přípravná třída 15 1 15 

I. stupeň 1 456 63 23 

II. stupeň 1 183 51 23 

Zdroj: vlastní evidence města 

 

Všechny MŠ a ZŠ zřizované městem Šumperkem umožňují svým žákům absolvovat pravidelné 

kurzy plavání a lyžařské kurzy. Kurzy plavání jsou městem Šumperkem finančně podporované. 

Kromě nich školy organizují řadu dalších mimoškolních sportovních aktivit. 

 

Podobným způsobem jako na ZŠ je tělesná výchova realizovaná také na středních školách. 
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Střední školy 
- Střední zdravotnická škola – 2 sportovní kroužky (bodybuilding a míčové hry), které 

navštěvuje cca 45 studentů. 

- Gymnázium – 6 sportovních kroužků (2x atletika, volejbal, florbal, míčové hry, zdravotní 

tělocvik), které navštěvuje cca 150 studentů. 

- Obchodní akademie a jazyková škola – 2 kroužky (atletika, volejbal), které navštěvuje cca 

35 studentů. 

- Střední odborná škola, Zemědělská – neorganizuje žádný sportovní kroužek, spolupracuje 

se SVČ Doris na kroužku sportovního lezení, který navštěvuje cca 45 osob. 

- VOŠ a SPŠ Šumperk – 2 kroužky (posilování, basketbal), které navštěvuje cca 

35 studentů. 

- Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk v dotazníkovém šetření 

neodpověděla. 

 

Dále v oblasti sportu působí Středisko volného času Doris (SVČ a ZpDVPP Doris), které je zřízené 

městem Šumperk, zajišťují pohybové aktivity v rámci výchovně – vzdělávacího programu. Jejich 

cílem není prioritně výkonnostní sport, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření 

pozitivního vztahu dětí a mládeže ke sportu. 

 

SVČ a ZpDVPP Doris organizuje celkem 64 sportovně zaměřených kroužků pro různé věkové 

kategorie dětí do 18 let, z čehož 41 sportovních zájmových kroužků (útvarů) pravidelně 

navštěvuje cca 570 účastníků a 23 tanečních zájmových kroužků (útvarů) navštěvuje pravidelně 

cca 333 účastníků (data za rok 2018). SVČ Doris k tomu využívá vlastní sportovní prostory – 

tělocvičnu, taneční sál, „trampošku“ a úpolovku. Najímá si také jiné sportovní prostory ve městě. 

Vzhledem k dynamickému nárůstu zájemců o taneční obory je potřeba rozšíření pracoviště v ulici 

Komenského o nový taneční zrcadlový sál nebo jiná efektivní varianta.  

 

2.2 Aktivity organizací zabývajících se sportem 

Největší část pravidelně sportující populace se sdružuje v řadě organizací, které sídlí a působí 

v našem městě. Činnost sportovních organizací lze rozdělit do těchto částí: 

- Pravidelná tréninková činnost mládeže 

- Pravidelná tréninková činnost dospělých 

- Výkonnostní soutěžní činnost 

- Profesionální soutěžní činnost 

Všechny tyto sportovní organizace potřebují mít zajištěné kvalitní podmínky pro možnost realizace 

tělovýchovné činnosti. Provozní a soutěžní podmínky (tj. kvalitní zázemí pro tréninky a soutěže – 

sportoviště i sociální zázemí), finanční podmínky (tj. dostatek financí na potřebné výdaje – 

sportovní pomůcky, rozhodčí, doprava). V neposlední řadě také potřebují personální obsazení 

týmů (trenéři i administrativní pracovníci).  

 
Tabulka č. 4: Přehled sportovních organizací působících v Šumperku 

Č. Název právnické osoby Adresa webová 
Počet členů 

ČUS dotazník 

1 1. BADMINTONOVÝ KLUB ŠUMPERK, z.s. www.badmintonsumperk.cz 1 50 

2 Aeroklub Šumperk, z.s. www.aeroklub-sumperk.cz  156 

3 AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice www.avzo-cr.cz  142 
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4 Cannibals baseball Šumperk, z.s. www.cannibals.cz  71 

5 Enduro team Coufal, z.s. 
https://moto-

enduro.sumperk.net 
- 6 

6 FbC Asper Šumperk, z.s. www.florbal-sumperk.cz  149 

7 Fotbalový klub Šumperk, z.s. www.fotbal-sumperk.cz 315 310 

8 Gymnastický klub Šumperk, z.s.  www.gymklubsumperk.cz 170 154 

9 Hokej Šumperk 2003, s.r.o. www.dracisumperk.cz 95 25 

10 Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk, z.s. www.hkmdsumperk.cz 260 289 

11 Jezdecký oddíl Šumperk, z.s. nemají web 34 23 

12 Klub českých turistů, odbor Šumperk www.kctsumperk.cz  197 

13 
Klub sportovního tance NEXT Šumperk, 

z.s. www.kstnext.webnode.cz 
 36 

14 Klub tanečního sportu Šumperk, z.s. www.kts-sumperk.cz  35 

15 Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. www.ksu.cz 116 133 

16 Kuželkářský klub Šumperk, z.s. www.kkssumperk.cz 75 66 

17 LKT 80 Šumperk, z.s. www.lkt80.cz  22 

18 SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. nemají web  12 

19 SK - D.V. Šumperk, z.s. nemají web  74 

20 SK People z.s. nemají web 121 94 

21 SK Severka Šumperk, z.s. www.ssu.cz 52 55 

22 SKI KLUB Šumperk www.skiklub-su.cz 264 25 

23 Šumperský horolezecký klub HORAL, z.s. www.horalsumperk.cz/  55 

24 Table Tenis Club Šumperk, z.s.   36 44 

25 
Taneční spolek KK - Dance Sany 

Šumperk, z.s. www.kk-dance.cz 
 91 

26 Tělocvičná Jednota Sokol Šumperk www.tjsokolsumperk.cz  259 

27 TJ Šumperk, z.s. www.tjsumperk.cz 887 1 052 

28 Zevl team, z.s. www.zevlteam.cz  30 

29 DG Lions Šumperk, z.s. 
https://discgolf-lions-

sumperk.webnode.cz/ 
 17 

Zdroj: vlastní zpracování, www.cuscz.cz, dotazníkové šetření 

 

Aktuální stav členské základny není exaktně k dispozici z důvodu nejednotné evidence a definice. 

Pro stanovení počtu organizovaných osob se využívají informace zveřejněné jednotlivými 

organizacemi nebo jiné veřejně dostupné evidence. Dle těchto zdrojů čítá členská základna 

fyzických osob organizovaných ve sportovních organizacích 3 546 členů, z toho je 2 067 dětí 

a mládeže. Na území města působí celkem 28 registrovaných aktivních sportovních organizací 

s nespočtem oddílů různého sportovního zaměření. Do výčtu nejsou zahrnuty sportovní 

organizace s minimální a nahodilou činností či minimální členskou základnou. Většina organizací 

se zabývá jedním sportovním odvětvím, které je promítnuto do názvu organizace. Výjimku tvoří 

tělovýchovné jednoty zabývající se více sportovními odvětvími. 

 

Tabulka č. 5: Orientační členská základna jednotlivých sportovních odvětví 

Č. Sportovní aktivity Členů Č. Sportovní aktivity Členů 

1 turistika a rekreační sport 353 18 kuželky 66 

2 atletika 349 19 horolezectví 55 

http://www.cuscz.cz/
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3 lední hokej 314 20 futsal 52 

4 fotbal   310 21 karate  45 

5 gymnastika 264 22 stolní tenis 44 

6 
orientační sporty (běh, lyžování a 

cyklistika) 
210 23 kanoistika 41 

7 volejbal 206 24 kulturistika  30 

8 florbal 149 25 americký fotbal 30 

9 sportovní střelba  142 26 cyklistika  30 

10 basketbal  142 27 lyžování 25 

11 Tenis 104 28 házená 24 

12 létání a parašutismus 100 29 jezdectví 23 

13 mažoretkový a twirlingový sport 91 28 nohejbal 18 

14 plavání 76 29 vzpírání 18 

15 aerobic 74 30 discgolf 17 

16 baseball 71 31 motosport 12 

17 sportovní tanec 71    

Zdroj: dotazníkové šetření z roku 2018 

 

Mezi sporty se zvýšenému zájmu v Šumperku těší zejména lední hokej, fotbal, atletika, 

gymnastika, orientační sport, florbal, volejbal a rekreační druhy sportu. Naprostá většina oddílů 

působí v zařízeních (sportovištích) města, které jsou blíže popsány v následující kapitole č. 3.  

Výjimku tvoří např. TJ Sokol Šumperk, AVZO TSČ ČR p.s. a další, kteří jsou vlastníky sportovišť, kde 

působí.   

Z podkladů poskytnutých v rámci dotazníkového šetření vyplývá, že v registrovaných sportovních 

organizacích působí 240 trenérů, což je obvykle skupina sportovních nadšenců, zejména 

dobrovolníků, která se rok od roku zmenšuje. Kvalifikaci trenérů dokládá tabulka v příloze č. 1. 

Právě počet a kvalifikace trenérů, včetně nedostatku finančních prostředků, jsou jedním 

z největších problémů, s nimiž se sportovní organizace v Šumperku potýkají. Finanční podpora 

sportovních organizací je rozvedena v kapitole č. 5. 

 

2.2.1. Analýza problémů a potřeb sportovních oddílů 

Zásadní problémy 

- nedostatek trenérů z důvodu 

o malého množství kvalifikovaných osob v regionu 

o nedostatku finančních prostředků za práci trenérů  

- problematické zachování rozsahu oddílových činností ve stávajícím rozsahu z důvodu 

nedostatku financí 
- pokles registrovaných členů sportovních organizací ve městě 

 

Dílčí problémy 

- technické nedostatky na sportovištích   
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2.3 Spontánní sportovní aktivity 

Dominantní postavení v této oblasti zaujímá turistika, cyklistika a běžecké lyžování, především to 

neorganizované. Protože řada (lesních) cest je vhodná pro pěší turistiku, běh, jízdu na kole či na 

koni a využívání není nijak koordinováno, je třeba při plánování nových tras předcházet možným 

střetům mezi jednotlivými aktivitami, mít na paměti i hospodářskou činnost v lese a dbát také 

zájmů ochrany přírody a myslivosti.  

Spontánní aktivity jsou významnou složkou sportovního vyžití obyvatel města. Na území města 

mohou neformální skupiny či jedinci v současnosti využívat všechny školní a městské areály, ať už 

vnitřní tělocvičny nebo venkovní hřiště formou pronájmu. Město se také zaměřilo na revitalizaci 

dětských hřišť ve vlastnictví města na sídlištích, které jsou modernizovány v rámci komplexních 

revitalizací sídlišť. Dále pak se město zaměřilo na vybudování aktivních odpočinkových míst 

v parcích a outdoorových fitness zón či workoutových ploch. V příměstském lese byla vybudována 

singletrailová trasa a v šumperském Kotli discgolfové hřiště. 

 

2.3.1 Pěší trasy 

V okolí města jsou bohaté možnosti pěší turistiky, běhu v lese nebo otevřené krajině. Rodinami 

s dětmi nebo seniory jsou hojně využívány nenáročné aktivní odpočinkové zóny, na jejichž 

budování se město zaměřilo (např. Andělské stezky v příměstském lese, Čarovný les (u bývalé 

Sanatorky atd.). Významným a důležitým aktérem v pěší turistice je Klub českých turistů, který 

v Šumperku čítá skoro dvě stě členů participujících na obnově turistických tras a správě rozhledny 

na Háji. Důležitým aspektem pěší turistiky či spontánního sportování (běh, cyklistika) je 

prostupnost volné krajiny a eliminace oploceni a zábran na zemědělské a lesní půdě. 

 

2.3.2 Cyklistické a naučné trasy 

Pro cyklistiku lze využít např. cyklotrailové tratě v příměstském lese, popř. i nadregionální 

Čarodějnickou cyklotrasu, která vznikla v rámci projektu s partnerským městem Nysa. Na této 

naučné cyklistické stezce uvidíte vedle naučných cedulí s historickým poučením a zajímavostmi 

nádhernou krajinu Jeseníků. Trasa měří 138 kilometrů a je rozdělena na dvě části. Šumperská 

část (91 kilometrů) začíná v Mohelnici a pokračuje na Mírov, Šumperk, Nové Domky, Rapotín, 

Velké Losiny, Sobotín, Vernířovice a Červenohorské sedlo. Jesenická část (47 kilometrů) má 

počátek na Červenohorském sedle, odkud vede do Domašova, Jeseníku, České Vsi a Zlatých Hor, 

odkud pokračuje až do polského Paczkowa. Cyklistická trasa je na silničních směrovkách 

označena logem v podobě čarodějnice na kole. 

V roce 2020 v rámci projektu YEScyklo se mapa cyklistických tras rozroste o dalších 150 km 

v návaznosti na cyklotrasy v celé oblasti Hrubého Jeseníku. 
 



 

10 

 

3. Současný stav sportovních zařízení ve městě 

Tělovýchovná zařízení v Šumperku je nutno rozdělit do několika skupin podle vlastnictví (viz dále).  

 

3.1 Sportoviště ve vlastnictví města určená k realizaci výkonnostního sportu 

Do této kategorie zařízení spadá zejména ucelený komplex sportovišť ve vlastnictví města  

v areálu Tyršova stadionu, ke kterému město v současnosti přenechává právo užívání (smlouva  

o výpůjčce) TJ Šumperk z. s.  

Město Šumperk je jediným akcionářem společnosti Podniky města Šumperka a.s. Tato společnost 

je vlastníkem komplexu zimního stadionu. Provozovatelem zimního stadionu jsou na základě 

nájemní smlouvy Šumperské sportovní areály, s.r.o., které jsou dceřinou společností PMŠ.   

Jednotlivá sportoviště v majetku města a městských společností byla intenzivně modernizována 

v letech 1998–2019, kdy byly na Tyršově stadionu realizovány tyto investiční akce za cca 

132 mil. Kč: 

 

                                                                       (v tis. Kč) 
- Zimní stadion – ledování, izolace   71 500 

- Víceúčelový objekt – tribuny    31 500  

- Umělá tráva – fotbal   11 700  

- Atletická dráha     8 100  

- Tenisový areál     4 900 

- Modernizace šaten – fotbal     4 900 

- Hřiště – házená     2 400 

- Hřiště – futsal     2 300 

- Tělocvična – palubovka     1 800 

 

3.2 Sportoviště ve správě městských škol a školských zařízení 

Významnou skupinou sportovišť a tělovýchovných zařízení jsou školní tělocvičny, venkovní hřiště 

a školní účelové sály. Při školách a školských zařízení je evidováno celkem 54 různě zaměřených 

sportovišť viz tabulka níže. Většina školních tělocvičen a hřišť prošla v předchozích letech 

kompletní rekonstrukcí a splňují tak aktuální požadavky pro výuku, případně pro potřeby využití 

k provozování sálových a oddílových sportů.  
 

Výčet významných investičních akcích na školních sportovištích: 

2009: Komplexní modernizace venkovních hřišť SVČ Doris v ul. Komenského a hřiště 

u ZŠ Šumavská, celkem 24 106 tis. Kč (spolufinancováno z Regionálního operačního programu 

NUTS II Severní Morava) 

2014: Komplexní modernizace hřišť při ZŠ Sluneční s celkovým rozpočtem 9 485 tis. Kč.  

2016: Modernizace a výstavba hřiště a tartanové dráhy při ZŠ 8. května s celkovým rozpočtem 

12 227 tis. Kč a modernizace hřiště na ZŠ Vrchlického s rozpočtem 8 765 tis. Kč. 

2017: Kompletní modernizace venkovního hřiště a vnitrobloku ZŠ Dr. E. Beneše, celkem 

4 336 tis. Kč a výstavba víceúčelové sportovní haly při ZŠ Sluneční s celkovým rozpočtem 

12 370 tis. Kč (tato akce spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje). 

2018: dokončení výstavby víceúčelové sportovní haly na ZŠ Sluneční. 

2019: Rekonstrukce hygienického zázemí a šaten gymnastického sálu a tělocvičny na 

ZŠ Sluneční, 3 502 tis. Kč, rekonstrukce malé tělocvičny na ZŠ Dr. E. Beneše za 960 tis. Kč.  
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Díky těmto investičním akcím města došlo k modernizaci sportovišť na každé základní škole 

v Šumperku a bylo celkově investováno do zázemí pro výuku, spontánní i oddílový/výkonností 

sport více jak 70 mil. Kč. 

 

 

Tabulka č. 6: Sportoviště ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 

Sportoviště Využití, parametry Stav 

velká tělocvična 
volejbal, košíková, využití v rámci výuky, pro 

volnočasové aktivity i veřejnost 
dobrý stav podlahy 

malá gymnastická 

tělocvična 

využití v rámci výuky, pro volnočasové aktivity i 

veřejnost 
špatný stav podlahy 

malá tělocvična využití v rámci výuky 
vynikající – rekonstrukce v roce 

2019 

venkovní hřiště využití v rámci výuky 
vynikající (modernizováno v roce 

2016) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek č. 1: Modernizované hřiště školy za 4 336 tis. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 7: Sportoviště ZŠ Šumperk, 8. května 63 

Sportoviště Využití, parametry Stav 

velká tělocvična 

rozměr 24x32m;  

8-16 využívána pro potřeby školního provozu 

(výuka, kroužky atp.),  

16-21 využití pro veřejnost pronájmy. volejbal 3 

kurty, košíková, házená, futsal 

sportoviště ve velmi dobré stavu 

stav zázemí pro diváky při 

pořádání větších akcí je 

nedostačující. 

malá tělocvična 

8-16 využívána pro potřeby školního provozu 

(výuka, kroužky atp.), 

16-21 využití pro veřejnost pronájmy; 

bulderova horolezecká stěna. 

po; st; pá využita horolezci; vhodná pro 

volnočasové pohybové aktivity (cvičení, zumba, 

aerobik atp.) 

dobrý stav 

hřiště a venkovní 

běžecká dráha 

s doskočištěm 

tříproudová dráha 60m; doskočiště pro skok 

daleký; využití pro školní výuku 

vynikající  

modernizace v roce 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek č. 2: Modernizované hřiště školy za 12 227 tis. Kč 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 8: Sportoviště ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

Sportoviště Využití, parametry Stav 

velká tělocvična 
využití pro volejbal, basketbal, házená, futsal, 

florbal. možnost pronájmu veřejnosti. 

stav tělocvičny výborný, a zázemí je 

vynikající – prošlo kompletní 

rekonstrukcí v roce 2019 

velká 

gymnastická 

tělocvična 

využití pro gymnastiku a ski klub vynikající – výstavba v roce 2017 

malá gymnastická 

tělocvična, velký 

a malý zrcadlový 

sál 

využití pro gymnastiku, aerobik, zumbu a další 

pohybové aktivity. posilovna. možnost 

pronájmu veřejnosti. 

stav velmi dobrý 

venkovní areál 

atletická dráha (250m), atletická rovinka 130 

m, víceúčelové hřiště 40x20, 2x fotbalové 

hřiště na minifotbal s umělým povrchem, 

tenisový kurt. 

stav výborný 

potenciál k výstavbě dalšího hřiště 

pro mládežnický fotbal  

 

 

Obrázek č. 3: Modernizované hřiště školy za 9 485 tis. Kč a gymnastická hala za 12 370 tis. Kč 

 
                                 Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 9: Sportoviště ZŠ Šumperk, Vrchlického 22  

Sportoviště Využití, parametry Stav 

venkovní areál  
- 200 trojdráha, víceúčelové hřiště 40x20 m a 

fotbalové hřiště s umělou trávou 

vynikající  

kompletní modernizace v roce 2016 

chybí stroj na údržbu hřiště 

s umělým granulátem  

tělocvična 

s novým povrchem conipur z r.2013 25 x16 

m, hřiště na volejbal, florbal (bez mantinelů), 

basketbal, 3x badminton, 1x tenis včetně 

zázemí na tv nářadí 

stav velmi dobrý 

zázemí dobré 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek č. 4: Modernizované hřiště školy za 8 765 tis. Kč 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 10: Sportoviště ZŠ Šumperk, Šumavská 21 

Sportoviště Využití, parametry Stav 

velká tělocvična 
míčové hry 

(i pro veřejnost – pronájmy) 

dosluhující obložení, umělá podlaha 

začíná praskat 

malá tělocvična 
gymnastika, aerobic, akrobacie 

(i pro veřejnost – pronájmy) 

dosluhující obložení  

a parketová podlaha 

venkovní 

sportovní areál 

atletika (běh, skok daleký, vrh koulí), plážový 

volejbal, volejbal (3 hřiště), tenis (1 hřiště), 

malá kopaná, basketbal, 

dětské hřiště (i pro veřejnost – zdarma) 

dobrý stav, občas se odlepuje 

umělá tráva 

chybí zde toalety uživatele. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 
Obrázek č. 5: Modernizované hřiště školy v roce 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 11: Sportoviště SVČ a ZpDVPP Doris 

Sportoviště Využití, parametry Stav 

tělocvična na 

komíně 

míčové hry, pohybově rozvojové kroužky, 

aikido, tanec, parkour, externí pronájmy – 

schola viva 

dobrý stav – výhledově potřeba 

vyměnit „kobercové obložení“  

„úpolovka“ na 

komíně 
aikido, tanec, externí pronájmy – jóga dobrý stav 

tančírna na 

komíně 
tanec  velmi dobrý stav  

„trampoška“ na 

komíně 
zdravotní cvičení, balet, tanec dobrý stav  

venkovní hřiště 

na komíně 

míčové hry, volnočasové hry (veřejnost), 

program příměstských táborů. hojně 

navštěvováno veřejností.  

nedostatečný stav. umělý povrch 

hřiště nekvalitně proveden. často 

drobné opravy povrchu. výhledově 

potřeba nového povrchu. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Obrázek č. 6: Modernizované hřiště SVČ Doris v roce 2009 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všechny základní školy disponují vnitřními tělocvičnami i venkovními víceúčelovými hřišti. Některé 

školy mají k dispozici i další sportovní zázemí, které odpovídá jejich zaměření. Nedostatky pociťuje 

pouze SVČ a ZpDVPP Doris, jemuž celkově chybí prostory pro realizaci tanečních a pohybových 
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zájmových útvarů. Ty jsou potom realizovány v tělocvičně, což následně způsobuje nedostatek 

kapacit pro další sportovní kroužky. Středisko má zpracovánu studii přístavby tanečního sálu, 

který by výrazně odlehčil přetížené tělocvičně a tančírně.   

Dle výše uvedené analýzy i údajů z dotazníkového šetření z roku 2018 bylo zjištěno, že školy 

zřizované městem Šumperkem hodnotí své prostorové podmínky pro výuku sportovních 

aktivit jako plnohodnotné.  

Školní sportoviště jsou plně využita v rámci své kapacity. V období školních prázdnin školy svá 

vnitřní sportoviště převážně uzavírají. Veřejnosti případně sportovním oddílům zůstávají 

k dispozici pouze venkovní hřiště. 

Využití školních sportovišť je tvořeno ze 60% výukou tělesné výchovy, zbylé využití je v rámci 

doplňkové činnosti škol pronajímáno jiným subjektům a to z 25% pro rekreační aktivity (jóga, 

kondiční cvičení, aerobic,...), z 8% výkonnostním sportem (gymnastika, atletika, fotbal, 

hokej,..), z 5% volnočasovými aktivitami a ze 2% aktivitami nesportovními (koncerty, divadelní 

představení apod.). Cena pronájmu venkovního hřiště se pohybuje v rozmezí 100 až 

150 Kč/hod., cena pronájmu vnitřní tělocvičny je 150–500 Kč/hod. Větší rozdíly jsou 

v cenách pronájmu účelových sportovišť v závislosti na jejich vybavení a rozmanitosti využití 

např. taneční sály lze pronajmout od 50 Kč /hod., víceúčelovou halu za cca 700 Kč/hod. Ceny 

za pronájem se odvíjí od výše provozních nákladů v jednotlivých organizacích. 

 

3.2.1. Analýza problémů a potřeb sportovišť městských škol 

Zásadní problémy: 

- nejsou 

 
Dílčí problémy:  

- údržba umělých povrchů sportovišť – koordinace externích služeb nebo pořízení 

víceúčelového čistícího stroje s příslušenstvím.  

- WC či jiné zázemí na ZŠ Šumavská pro veřejnost 

3.3 Sportoviště ve vlastnictví PMŠ určená k realizaci výkonnostního sportu 

Zimní stadion prošel v uplynulých třech letech složitou a finančně nákladnou rekonstrukcí. 

Výsledkem této modernizace je nejen snížení provozních nákladů, ale také zvýšení kvality ledové 

plochy a především zvýšení požárně bezpečnostního zabezpečení objektu. Aktuální technický stav 

objektu zimního stadionu po dokončení modernizace splňuje podmínky pro tzv. celoroční provoz, 

takže je možné zde pořádat intenzivní soustředění již na samotném začátku letní přípravy. Pro 

efektivnější využití ledové plochy a tedy i lepší využití provozních nákladů je vhodné nabízet volné 

kapacity sportovním oddílům.  

 

V roce 2019 byla vichřicí poškozena nafukovací hala se dvěma tenisovými kurty s umělou trávou, 

což bylo důvodem její likvidace. Z pojistného plnění byla pořízena a instalována nová nafukovací 

hala. Privátní subjekt připravuje výstavbu kryté haly pro tenis a badminton v areálu tzv. Sanatorky, 

který by také měla sloužit veřejnosti. Do budoucna tak vzniká otázka, zda stávající nafukovací 

halu na Tyršově stadionu po skončení životnosti obnovovat. 

 

Součástí areálu Tyršova stadionu je taktéž budova s ubytovacím a stravovacím zázemím, která 

byla v roce 2018 privatizovaná, novým vlastníkem budovy je Hotel Sport Šumperk s.r.o.. 

Společnost ihned realizovala rekonstrukci a srpnu 2019 byl hotel opět zprovozněn a otevřen 

veřejnosti.  
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Tabulka č. 12: Souhrn a stav sportovišť na Tyršově stadionu  

Vlastník Sportoviště Stav sportoviště vč. zázemí Uživatelé (oddíly) 

3.1 

město atletický stadion s tartanovou 

dráhou a dalšími sektory 

- stav dráhy přijatelný (drobné 

opravy r. 2016) 

- zázemí velmi dobré – tribuna 

(výstavba 2011) 

TJ – atletika 

sportovní hala 

- hala nemá dostatečné rozměry 

pro všechny sporty (přijatelné 

pro basketbal), volejbal – 

nedostatečná výška stropu.   

- nedostatečné zázemí pro 

sportovce a diváky. 

TJ – oddíl 

basketbalu 

a oddíl volejbalu 

malý gymnastický sál - dobrý stav TJ – gymnastika 

fotbalové travnaté hřiště 

uprostřed atletického oválu 

- stav trávy dobrý, ale dle FK 

napadený plevelem a plísní? 

- zázemí nedostatečné pro 

návštěvníky 

TJ – Dietos, 

atleti, FK 

travnaté fotbalové hřiště 

- stav trávy poškozen 

neodvodněným terénem 

- zázemí u sportoviště není 

(využívány společné prostory 

v tribuně) 

FK 

fotbalové hřiště s umělým 

povrchem 

- plocha kompletně 

rekonstruována vč. odvodnění 

- zázemí u sportoviště není 

(využívány společné prostory 

v tribuně) 

FK a TJ-Dietos 

 

asfaltové hřiště pro basketbal 

- plocha kompletně obnovena 

v roce 2019 

zázemí u sportoviště není 

(využívány šatny a sociální 

zázemí v tělocvičně) 

TJ – oddíl 

basketbalu 

hřiště s umělým povrchem pro 

házenou 

- není vhodné pro výkonnostní 

úroveň 
TJ 

volejbalové hřiště (antukové, 

s umělým povrchem, pro plážový 

volejbal) 

- stav hřišť – problematický 

- antukové – potřeba celková 

revitalizace hřiště + problém se 

stromy 

- plážový volejbal – problém se 

stromy  

- hřiště s umělým povrchem – 

chybí možnosti pro 

profesionální údržbu hřiště 

- zázemí u sportoviště není 

(využívány společné prostory 

v kuželně) 

- možnost rekonstrukce dřevěné 

budovy přilehlé k antukovému 

hřišti  

TJ – oddíl 

volejbalu 

futsalové hřiště s umělou trávou  
- stav velmi dobrý  

- zázemí v tribuně pro atletiku 
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Kuželna 

- dráha kompletně 

modernizována v roce 2019 

- zázemí (šatny a WC) je 

nedostatečné a vyžaduje 

modernizaci 

Kuželkářský 

klub  

3.2 

PMŠ 

zimní stadion 

- hala kompletně modernizovaná 

- nutná výstavba zázemí pro 

sportovce 

 

Hokej Šumperk 

2003, s.r.o. 

Hokejový Klub 

Mladí Draci 

Šumperk, z.s. – 

oddíl hokeje 

a krasobruslení 

tenisové kurty s umělou trávou 

(2x zastřešené; 1x nezastřešený) 

- povrch umělé trávy a zastřešení 

na hraně životnosti 

- zastřešení zničeno vichřicí a 

obnoveno v roce 2019 

TJ – oddíl tenisu 

 

Tabulka č.13: Sportoviště mimo Tyršův stadion 

 Sportoviště Adresa Stav sportoviště vč. zázemí Uživatelé (oddíly) 
3.1 

město 
herna pro stolní 

tenis 
Erbenova 14  

- herna v dobrém stavu 

- zázemí v dobrém stavu 
Table tenis 

baseball Pod Senovou 
- hřiště v dobrém stavu 

- zázemí není – 

nedokončená tribuna 

Cannibals  

loděnice Uničovská - zázemí ve špatném stavu 
TJ – oddíl 

kanoistiky 

skate park Lidická 2819/81 
- sportoviště vynikající 

- žádné zázemí ani přípojka 

k elektřině  

Veřejnost 

 

3.2 

PMŠ 
plavecký bazén Lidická 2819/81 

- v rekonstrukci dokončení 

roku 2020 

TJ – oddíl 

plavání 

 
Baseballové hřiště postavené v roce 2004 disponuje plochou způsobilou pro soutěžní zápasy 

a turnaje, ale nedostatečným zázemím pro hráče a diváky.  

Obrázek č. 7: Basebalové hřiště vybudované v roce 2004 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dalším významným sportovištěm v majetku města splňující parametry pro výkonnostní sport bude 

krytý bazén, který nyní prochází komplexní modernizaci za více jak 160 mil. Kč (predikce nákladů 

je 173 mil. Kč) a veřejnosti bude otevřen v červnu 2020. Po dokončení modernizace zde bude 

kompletní zázemí pro plavecký oddíl a realizaci soutěžních plaveckých závodů. Součástí areálu Na 

Benátkách, kde se nachází i krytý bazén, jsou především veřejná rekreační sportoviště (oplocené 

víceúčelové sportovní hřiště, in-line dráha kolem rybníku a pumptrack, hřiště pro parkour 

a workout), ale i skatepark splňující podmínky pro organizaci mezinárodních závodů (v roce 2020 

bude vybudována dostatečná přípojka elektřiny). 

 

Obrázek č. 8: Skatepark  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.1. Analýza problémů a potřeb sportovišť v majetku města: 

Zásadní problémy – krátkodobé potřeby 

- nevyhovující zázemí zimního stadionu pro hokejisty a jiné sportovce – přístavba zimního 

stadionu – sever 

- neexistence vize dalšího investičního rozvoje Tyršova stadionu – územní studie Tyršova 

stadionu 

 

Zásadní problémy – dlouhodobé potřeby 

- nevyhovující zázemí pro sportovce a diváky ve sportovní hale na Tyršově stadionu – 

přístavba/výstavba sportovní haly na Tyršově stadionu splňující parametry pro 

výkonnostní sport (tj. florbal, futsal, volejbal, basketbal) s dostatečnou kapacitou hlediště 

a zázemím pro sportovní oddíly 

 

Dílčí problémy – krátkodobé potřeby 

- zázemí pro sportovce na kuželně pro volejbalisty a kuželkáře 

- modernizace loděnice 

 

Dílčí problémy – dlouhodobé potřeby 

- zázemí pro diváky a hráče na fotbalovém hřišti uprostřed atletického oválu 

- přestavba zimního stadionu – jih se zázemím pro krasobruslení a fotbalových hřišť 

- dokončení zázemí na baseballovém hřišti 

- vytvoření prostor pro vrhačské sporty 

- oprava či změna konceptu házenkářského hřiště 

 

V nejbližších letech bude nutné investovat řádově desítky milionů Kč do venkovního 

házenkářského hřiště, výstavby zázemí pro sportovce zimního stadionu a venkovního 

basketbalového hřiště. Nákladnou a komplexní investicí pro celý areál bude výstavba či přístavba 

sportovní haly/tělocvičny, kterou v současné době nemá město k dispozici. Tato hala by měla být 

vhodná pro výkonností úroveň míčových sportů a zároveň by měla poskytnout dostatečné zázemí 

pro týmy a diváky. Nyní tyto sporty absolvují soutěžní zápasy ve školních halách, kde dostatečné 

zázemí pro diváky chybí. 

Budoucí rozvoj sportovního areálu by neměl opomenout ani výstavbu dalších parkovacích míst, 

kterých je v současné době v celém komplexu významný nedostatek. V rámci sjednoceného 

provozu areálu by pak mělo být pamatováno taktéž na zabezpečení prostor jednotlivých sportovišť 

a kvalitnějšího zázemí pro sportovce i veřejnost. 

 

V roce 2021 bude zpracována koncepce rozvoje Tyršova stadionu – lokalizace jednotlivých 

sportovišť zahrnující umístění sportovní víceúčelové haly, včetně dostatečných parkovacích ploch, 

komunikačních a relaxačních zón. 
 

3.4 Sportoviště v majetku krajských a soukromých škol a školských zařízení 

V Šumperku působí dvě soukromé základní školy zaměřené na vzdělávání dětí se speciálními 

výukovými potřebami, z nichž jedna nedisponuje žádným sportovištěm (tj. ZŠ a SŠ Pomněnka) 

a Schola Viva naráží na nedostatečnou velikost a kapacitu stávající tělocvičny, proto využívá pro 

svou výuku vzdálenou tělocvičnu SVČ Doris. ZŠ Hanácká, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, 

disponuje malou tělocvičnou, která vyžaduje kompletní modernizaci. 
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Tabulka č. 14: Sportoviště v soukromých a krajské základní škole  

Název organizace Sportoviště Stav 

ZŠ a MŠ Schola Viva  
malá tělocvična 

tělocvična nedostačuje potřebám 

škola a využívají zařízení SVČ Doris 

venkovní hřiště vyžaduje modernizaci 

Základní škola a střední 

škola Pomněnka o.p.s. 
nemají žádné sportoviště 

 

SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká  
malá tělocvična v hlavní 

budově 

nevyhovující stav – plánovaná 

kompletní rekonstrukce hlavní budovy. 

 

 

V Šumperku působí šest středních škol zřízených Olomouckým krajem, které disponují 

významnými sportovišti i pro výkonnosti sport. Zároveň některé školy disponují sportovišti 

nefunkčními jako SZŠ a SOŠ Zemědělská. Tělocvična na Gymnáziu slouží pro výkonnostní sport, 

pro florbal a futsal. Tělocvična Obchodní akademie je základnou pro badminton a florbal.  

 

 

Tabulka č. 15: Sportoviště v krajských středních školách  

Název organizace Sportoviště Stav 

Gymnázium 

víceúčelová hala 

vynikající stav 

nedostatečné zázemí pro diváky při 

výkonnostním sportu 

gymnastická tělocvična dobrý 

Posilovna dobrý 

Obchodní akademie 

velká tělocvična vynikající stav 

malá tělocvična dobrý stav 

venkovní hřiště velmi dobrý stav 

posilovna dobrý 

SOŠ, Zemědělská 

velká tělocvična 

tělocvična s umělým povrchem, které 

prošla v roce 2019 obnovou okenních 

výplní. 

venkovní hřiště 

bývalé fotbalové hřiště a asfaltové 

volejbalové/basketbalové hřiště 

v nehratelném stavu.  

vytvořen projekt modernizace 

posilovna dostatečný stav 

horolezecká stěna dobrý stav 

Střední škola železniční, 

technická a služeb 

malá tělocvična dobrý stav 

venkovní hřiště s kurty 
nevyhovující stav vyjma antukového 

kurtu; využívají areál ZŠ Vrchlického 

posilovna dobrý 

Střední zdravotní škola 

malá tělocvična dostatečný 

venkovní hřiště asfaltová plocha – nefunkční 

posilovna dobrý 

 



 

23 

 

VOŠ a SPŠ 

velká tělocvična u internátu vynikající stav 

malá tělocvična dobrý stav 

posilovna dobrý stav 

venkovní areál není využívají areál ZŠ vrchlického 

venkovní hřiště s umělým 

povrchem – internát 
velmi dobrý stav 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Školy zřizované jinými zřizovateli a soukromé školy považují své sportovní zázemí spíše za 

dostačující, ale upozorňují na chybějící venkovní víceúčelová hřiště (SOŠ, SZŠ, VOŠ a SPŠ) a na 

nedostatečně velkou nebo zcela chybějící vnitřní tělocvičnu (Schola Viva, ZŠ, SŠ a MŠ Hanácká, 

SZŠ a SŠ, ZŠ a MŠ Pomněnka). 

Dle dotazníkového šetření jsou sportoviště plně využité pro výuku a komerční pronájem pro 

spontánní a výkonností sport.  

3.4.1. Analýza problémů a potřeb sportovišť krajských a soukromých škol 

a školských zařízení 

Zásadní problémy: 

- Některé školy nedisponují vhodným či dostatečným sportovním zázemím, ale nepovažují 

to za zásadní problém. 

3.5 Sportoviště v majetku soukromých subjektů 

Významné místo má v Šumperku tenisový klub provozovaný TJ Sokol Šumperk. Tenisový areál 

zahrnuje tenisovou halu a 11 venkovních kurtů a zázemí pro sportovce. V rámci své činnosti 

provozuje tenisový klub tenisovou školu pro děti a mládež od 4 do 18 let. V rámci služeb 

poskytuje tenisový klub pronájem tenisových kurtů, půjčovnu tenisového vybavení, zajišťuje služby 

jako vyplétání tenisových raket a poradenství. Tenisová hala v majetku TJ Sokol Šumperk 

vyžaduje výměnu povrchu (stáří 50 let) a modernizaci prosklených stavebních otvorů haly. 

Odhadované náklady jsou 2,5 mil. Kč. Vhodným řešením nevyhovujícího zázemí pro tenis, popř. 

squash je výstavba nové tenisové haly na pozemcích TJ Sokol Šumperk. 

 
AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice vlastní budovu střelnice v Temenici, která je v dobrém stavu 

a s dostatečným zázemím pro sportovce. 

 

Ke sportovištím je třeba zahrnout celoroční pohybové kurzy organizované společností Dům kultury 

Šumperk s.r.o., a samozřejmě aktivity řady soukromých komerčních subjektů jako jsou posilovny, 

fitness centra, jógová centra, taneční kluby atd, které však není možné přesně zmapovat, protože 

jejich nabídka i počet provozoven se mění podle aktuální poptávky. 
 

Tabulka č. 16: Orientační souhrn soukromých posiloven a wellness zařízení 

Objekt Adresa Zařízení 

Fitness Korzo 
Dr. E. Beneše 2871/5 

www.fitnesskorzo.cz 

posilovna, boulderingová stěna, jumping, 

bodybally, cross fit, pilates, solárium 

Fitness Centrum 

Myší díra 

8. května 913/20 

www.gymfire.cz 

posilovna, oddělení kardio zóny, 

hydromasážní vana a infrakabinou 

(infrasauna) 

Fitness Kotelna 
Šumavská 46 

www.fitnesskotelna.cz/ 
moderní fitness, spinning, aerobický sál 

http://www.fitnesskorzo.cz/
http://www.gymfire.cz/
http://www.fitnesskotelna.cz/
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FITNESSCENTRUM 

GÁBINA 

Sadová 4 

http://gabriela-

kubesova.unas.cz/ 

posilovna 

Sportcentrum 

WELLY 

Husitská 2 

www.wellyrelax.cz  

ricochet, stolní tenis, fitnes, aerobní sál, 

kardio zóna, solárium, bazén 7x4m; finská 

sauna, infra sauna, vířivka, 

PM Fitness Gym Jeremenkova 1 posilovna  

Infinity fitness 
Lužickosrbská 6 

www.fitkoinfinity.cz 
posilovna, kardio zóna a sál 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Budova bývalého Sanatoria byla novým majitelem zdemolována, aby zde mohl být vystaven 

sportovně relaxační areál. Vize majitele je postupné budování sportovně-relaxačního komplexu, 

který by mohl do budoucna zahrnovat víceúčelové hřiště, tenisové a badmintonové kurty, 

sportovní halu, dětské hřiště, venkovní i vnitřní fitness, wellness, penzion a restauraci.   

 

Současně existuje řada zařízení v majetku nebo správě různých spolků, klubů či společností, která 

jsou v dosahu a také slouží občanům Šumperska. Jako příklad lze uvést lyžařské vleky 

a rozsáhlou síť cyklostezek a trailů. 

 

3.5.1. Analýza problémů a potřeb sportovišť soukromých osob 

Zásadní problémy: 

- Technicky nevyhovující tenisová hala v majetku TJ Sokol Šumperk vyžadující zásadní 

modernizaci či výstavbu nové s vyšší kapacitou 

 

3.6 Ostatní veřejná hřiště a sportoviště ve městě  

V Šumperku se v současné době nachází řada různých typů hřišť, která jsou součástí sídlištní 

zástavby a veřejnosti volně přístupná. 

Modernizovaných hřišť s umělým povrchem je celkem 6 z celkových 23 hřišť. V poslední době se 

uskutečnila kompletní modernizace hřiště v ul. Bludovské. Hřišť s asfaltovým, travnatým nebo 

mlatovým povrchem je 16. Blíže je stav veřejných hřišť popsána v pasportu sportovišť, který je 

uveden v níže uvedené tabulce, obrázku č. 9.  

Všechna nově budovaná hřiště a herní prvky se vyznačují vysokou odolností vůči povětrnostním 

podmínkám a vandalismu, bezpečností a dlouhou životností.  Při jejich výstavbě se město řídí 

platnou legislativou. Dalšímu rozšiřování počtu nových hřišť může město vyhovět až po zajištění 

podmínek a prostředků na náročnou následnou údržbu. Pro následující období je počítáno 

s obnovou jednotlivých herních prvků i celkového vybavení hřišť s docházející životností nebo dle 

potřeb občanů či harmonogramu revitalizací sídlišť.  

 

http://gabriela-kubesova.unas.cz/
http://gabriela-kubesova.unas.cz/
http://www.wellyrelax.cz/
http://www.fitkoinfinity.cz/
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Obrázek č. 9: Stav veřejných hřišť ve městě Šumperku 

 
Zdroj: mapový portál města, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 17: Stav veřejných hřišť ve městě Šumperku 

1 B. Martinů  9 Finská 18   17 Myslivecká  

2 Bludovská 2  10 Holandská  18 Nezvalova – kurty  

3 Bludovská 14 a 16  11 Javoříčko – Blanická  19 Olomoucká  

4 Čajkovského 24  12 Jesenická  20 Prievidzská  

5 Čajkovského 34  13 Jiřího z Poděbrad 14  21 Revoluční  

6 Dvořákovy sady  14 Jiřího z Poděbrad 20  22 Vrchlického  

7 Evaldova  15 Lidická 41  23 Zahradní  

8 Finská 14  16 Lidická 94     

Zdroj: vlastní zpracování (zelená – dobrý stav, žlutá – dostatečný stav; červená – špatný stav) 
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V letních měsících je v Šumperku v provozu letní Bratrušovské koupaliště, které bylo také po 

několikaleté rekonstrukci v roce 2007 předáno do užívání společnosti ŠSA s.r.o., která areál od té 

doby provozuje. Venkovní bazén vč. technologie a sociálního zázemí byly sice zrekonstruovány, 

avšak areál jako celek nikoliv. Přestože v další dekádě došlo k drobným úpravám areálu 

(vybudování nových převlékáren a nového oplocení, umístění nových prvků na dětské hřiště, 

provedení kompletní rekonstrukce kanalizace atd.) je v dalších letech potřeba areál více 

zatraktivnit, a to prostřednictvím vybudování vnitřních chodníků, osazením nového osvětlení 

a ozvučení, zřízení tzv. pítek s pitnou vodou pro osvěžení, vybudování rozvodů elektřiny 

pro zvýšení počtu prodejních stánků s občerstvením (roztažením elektřiny do zadní části areálu 

dojde k žádoucí dekoncentraci všech služeb, které jsou na el. napojeny, včetně umístění 

skákacího hradu). Z provozního hlediska je žádoucí vybudování nového skladu chemie a vnitřních 

rozvodů užitkové vody pro závlahový systém. Po ověření dostatečné kapacity vrtů pro závlahový 

systém je do budoucna možné i částečné využití užitkové vody pro napojení na bazénovou 

technologii. Součástí areálu jsou i dva kurty 7x17 m s válcovanou šotolinou pro nohejbal, volejbal, 

které jsou v havarijním stavu a nejsou klienty příliš využívány. Je nutné rozhodnou o jejich 

rekonstrukci či likvidaci. 

 

V okolí Šumperka vlastní město cca 1400 ha historického a cca 400 ha přídělového majetku, 

skoro výhradně lesů. Ani na pozemcích na katastru města (k.ú. Šumperk a k.ú. Dolní Temenice 

a k.ú. Horní Temenice), ani na majetku mimo něj nejsou, s výjimkou dále uvedených sportovních 

zařízení v příměstském lese a hájenek, v majetku města žádné stavby, které by mohly sloužit pro 

rekreační, tělovýchovné a sportovní účely. Výjimkou je rozhledna Háj, kterou vlastní Lesy České 

republiky, a provozuje ji šumperský Klub českých turistů.  

 

Jedinou výjimkou v majetku města je rozhledna na městských skalách. Městské lesy jsou 

využívány pro turistiku, tréninkový a rekreační běh, orientační běh a běh na lyžích, jízdu na kole, 

na koni a na lyžích. Z pohledu sportovního využití lesních pozemků má zásadní postavení 

příměstský les, jehož okrajovou část tvoří tzv. šumperský kotel, kde je vybudováno discgolfové 

hřiště a singletrailová trasa pro cyklisty. V areálu Koliby pak soukromý investor vybudoval 

workoutové hřiště. 

 

Město Šumperk dlouhodobě finančně podporuje celoroční údržbu lyžařských běžeckých tratí 

v blízkém okolí Šumperka, ale také v okolí Červenohorského sedla, Dolní Moravy, Starého Města, 

Skřítku, Branné, Paprsku, Koutů nad Desnou a dalších. Spolku Jeseníky – Sdružení cestovního 

ruchu za tímto účelem každým rokem přispívá 100 tis. Kč.   
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4. Významné sportovní akce ve městě   

V Šumperku se koná řada sportovních akcí, z nichž mnohé mají již svou zavedenou tradici, jiné 

jsou jednorázové.  Z těch největších, které proběhly v roce 2019 nebo probíhají každoročně: 

- O pohár starosty města Šumperka, únor – soutěž ve standardních a latinskoamerických 

tancích 

- Memoriál Petry Urbáškové, duben – mezinárodní závod ve sportovní gymnastice žen 

- Ščudlův memoriál, duben – atletické závody organizované Gymnáziem Šumperk na 

Tyršově stadionu v Šumperku 

- Ondrašovka cup, květen – soutěž mladších žáků ve fotbale 

- Závod míru U23, června – průjezd pelotonu druhé etapy cyklistického závodu 

- ŠumperRUN, červen – běžecký závod na 10 km historickým centrem města  

- Velká cena MTB Šumperk, září – závod v cyklistice 

- Mezinárodní turnaj přípravek v kopané, září – turnaj mladší a starší přípravky v kopané 

s účastí družstev z partnerských měst 

- Pochod po Šumperském psaníčku – Memoriál Josefa Janků, říjen – tradiční turistický 

pochod v okolí města Šumperka s nejvyšším bodem na šumperské rozhledně 

 

Z celoročně organizovaných akcí: 

 Chlapácký běh, celoročně – seriál 27 závodů v krosovém běhu (z toho přímo v Šumperku 

v roce 2017 osm závodů) web: www.chlapak.cz 

 Šumperský pohár horských kol, celoročně – seriál 16 závodů v horské cyklistice (z toho 

jeden přímo v Šumperku) web: www.spmtb.cz 

 Klub vytrvalostních sportů Šumperk – pořádá seriál závodů v orientačním běhu 

www.ksu.cz  

 

Pokračující výčet sportovních akcí, které v roce 2017, 2018 a 2019 podpořilo město Šumperk, 

jsou uvedené v příloze č. 3. Kompletní seznam sportovních akcí nelze sestavit, protože řada z nich 

se koná bez spolupráce s městem. 

 

http://www.chlapak.cz/
http://www.spmtb.cz/
http://www.ksu.cz/


 

28 

 

5. Finanční podpora sportovních aktivit a tělovýchovných zařízení  

Město Šumperk investuje každoročně finanční prostředky do podpory sportu a pohybových 

aktivit. Takto využité prostředky jsou poskytovány buď prostřednictvím dotační politiky města 

přímo sportovním organizacím, nebo jsou použity na výstavbu, údržbu a provoz sportovních 

areálů a zařízení ve městě.  

 

Tabulka č. 18: Souhrn investiční a neinvestiční podpory sportu z rozpočtu města 

Město Šumperk 2016 2017 2018 2019 

Dotace – oblast 

sportu 
12 080 000 Kč 12 740 000 Kč 12 544 000 Kč 13 398 019 Kč 

Investice – sport 18 544 185 Kč 14 785 002 Kč 9 036 596 Kč 9 261 007 Kč 

    
 

PMŠ a.s. včetně ŠSA 

s.r.o. 
2016 2017 2018 2019 

Běžné výdaje – 

oblast sportu 
17 733 511 Kč 15 410 701 Kč 13 723 861 Kč 13 399 429 Kč 

Investice – sportovní 

zařízení 
33 184 608 Kč 33 427 194 Kč 14 726 215 Kč 99 032 571 Kč 

    
 

Celkem – oblast 

sportu 
81 542 304 Kč 76 362 897 Kč 50 030 672 Kč 135 091 026 Kč 

 Investice: 
- hřiště – ZŠ Dr. E. 

Beneše 

- hřiště – ZŠ Vrchlického 

- cyklostezka Dolní St. 

- skate park 

- cyklost. Rapotínská 

- cyklost. Temenická 

- cyklopr. Jiráskovy sady 

Investice: 
- skatepark  

- cyklost. Temenická 

- letiště – přistávací 

dráha 

- ZŠ Sluneční – 

víceúčelová sportovní 

hala 

- andělské stezky 

- singl trail  

Investice: 
- cyklost Dolní St. 

- skate park 

- letiště dráha 

- singl trail 

- cyklost. Bratrušov 

- zimní stadion (PMŠ) 

Investice: 
- rekonstrukce povrchu   

fotbalového hřiště 

- modernizace kuželny 

- zimní stadion (PMŠ) 

- Aquatoll Benátky 

(PMŠ) 

- Bratrušovské 

koupaliště 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Sportovní organizace jsou finančně podporované i z jiných zdrojů než městských. Mezi 

významné další zdroje financování patří dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a také Olomoucký kraj a příslušné svazy. Procentuální srovnání významnosti finančních zdrojů 

dle poskytnutých informací od sportovních organizací účastnících se dotazníkového šetření je 

uvedeno v tabulce níže.  

 

Tabulka č. 19: Financování šumperských sportovních klubů 

Město Šumperk 62 % 

MŠMT 19 % 

Olomoucký kraj 10 % 

Ostatní zdroje 8 % 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Z dotazníkového šetření z roku 2018 vyplývá, že rozhodujícím podporovatelem sportovních 

organizací je město. 
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5.1 Dotační politika města Šumperka 

Město Šumperk v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dotace sportovní organizacím na 

neziskové akce, celoroční činnost a činnost organizací působících v soutěžích 

výkonnostního sportu. Dotační politika je pravidelně schvalována v orgánech města a řídí se 

podmínkami konkrétních dotačních programů. Poradním orgánem připravujícím návrhy ke 

schválení v orgánech města je Komise pro dotace z rozpočtu města, která doporučuje 

jednotlivé žádosti dle schválených kritérií systému hodnocení.  

 

Mezi kritéria hodnocení patří zejména: 

- soulad s podmínkami dotační politiky 

- účelnost využití dotace (např. počet členů oddílu, finanční náročnost sportu, 

výkonnostní úroveň, nákladovost na osobohodiny aj.) 

- cíle dotace  

- souvztažnost žadatele s městem Šumperkem  

- dopad na obyvatele města Šumperka 

 

Cílem dotační politiky města je: 

- podpora aktivně sportujících občanů města, zejména dětí a mládeže v oblasti 

výkonnostního, ale i rekreačního sportu 

- podpora rozvoje sportovních talentů ve městě 

- podpora významných sportovních akcí 

- vytvoření podmínek, které umožní postupné soustředění sportů účastnících se soutěží 

řízených celorepublikovými sportovními svazy pod jednu zastřešující organizaci 

- podpora systematicky pracujících trenérů mládeže včetně jejich odborného vzdělávání 

 

Dotační programy 

A. Podpora výkonnostního sportu 

Dotace se vztahuje na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s účastí 

v soutěžích výkonnostního sportu pro žadatele, právnické osoby, které mají sportovní 

činnost ve své náplni a které sídlí a vykonávají činnost ve městě Šumperku. 

B. Podpora neziskových akcí 

Dotace se vztahuje na pokrytí části neinvestičních nákladů spojených s realizací neziskové 

akce se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní pro 

žadatele s působností v oblasti sportu, kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry 

(mimo příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem), kteří jsou pořadatelem 

akce se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně prospěšnou náplní pro 

obyvatele města Šumperka. 

C. Podpora celoroční činnosti 

Dotace se vztahuje na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s činností 

organizací, které pracují s dětmi nebo ve zdravotně-sociální oblasti a které mají ve své 

náplni systematickou a pravidelnou přípravu dětí (s počtem 100 registrovaných dětí a více 

ve věku do 18 let) na sportovní činnost ve městě Šumperku.  
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Jednotlivé dotační programy jsou pravidelně zveřejňovány koncem kalendářního roku a termíny 

pro vyúčtování dotace jsou stanoveny do 15. ledna roku následujícího po poskytnutí dotace. 

Kromě programových dotací je možné žádat o dotaci také na individuální účel, který nesplňuje 

podmínky programových dotací. Individuálně jsou také podporovány vybrané sporty, aby 

nedocházelo k nadměrnému čerpání programových dotací a rozpočtu města. V roce 2018 

kategorie podpory výkonnostního sportu a kategorie podpory celoroční činnosti sníženy. 

 

Tabulka č. 20: Poskytnutá programová podpora z rozpočtu města na sport 

 
2016 2017 2018 2019 

Podpora výkonnostního 

sportu 
2 500 000 Kč 2 485 000 Kč 1 100 000 Kč 750 000 Kč 

Podpora celoroční činnosti 

– sport 
1 474 000 Kč 1 467 000 Kč 1 046 000 Kč 1 023 000 Kč 

Podpora neziskových akcí – 

sport 
560 000 Kč 563 000 Kč 528 000 Kč 486 000 Kč 

Individuální dotace – sport 285 000 Kč 1 015 000 Kč 595 000 Kč 747 000 Kč 

Celkem – oblast sportu 4 819 000 Kč 5 530 000 Kč 3 269 000 Kč 3 008 019 Kč 

Zdroj: interní data 

 

Konkrétní rozdělení programových dotací jednotlivým sportovním klubům uvádí následující 

tabulka. V ní nejsou uvedeny sportovní organizace, které si nikdy o dotaci nežádaly, nebo 

sportovní organizace, kterým město poskytuje dotace mimo vyhlášené programy přímo 

z rozpočtu města formou individuálních dotací pro prioritní sporty (Hokej 2003, FK Šumperk, 

TJ Šumperk, Hokej – Mladí draci). V tabulce také nejsou uvedeny dotace Klubu českých turistů, 

odbor Šumperk, kteří jsou svým zaměřením zařazení do zájmové činnosti a je jim poskytováno 

ročně 6 tis. až 11 tis. Kč na akce „Cesta na Praděd“ a „Pradědovy letokruhy“. 

 

Tabulka č. 21: Přehled poskytnutých dotací jednotlivým sportovním organizacím 

 

2016 2017 2018 2019 

1. BADMINTONOVÝ KLUB 

ŠUMPERK, z.s. 
24 000 Kč 31 000 Kč 31 000 Kč 26 000 Kč 

Aeroklub Šumperk, z.s. 7 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Asociace Sportu pro všechny 

při Obchodní akademii v 

Šumperku, z.s. 

10 000 Kč 11 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 

AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-

Temenice 
11 000 Kč 0 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč 

B4 Team, z.s. 23 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cannibals baseball Šumperk, 

z.s. 
31 000 Kč 0 Kč 53 000 Kč 28 000 Kč 

Enduro team Coufal, o.s. 20 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč 

FbC Asper Šumperk, z.s. 167 000 Kč 60 000 Kč 200 000 Kč 262 000 Kč 

Fotbal Šumperk, s.r.o. 462 000 Kč 480 000 Kč 430 000 Kč 360 000 Kč 

Fotbalový klub Šumperk, z.s. 718 000 Kč 758 000 Kč 63 000 Kč 63 000 Kč 

Gymnastický klub Šumperk, 

z.s.  
109 000 Kč 110 000 Kč 112 000 Kč 126 000 Kč 

HS Cycling, z.s. 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
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Hokejový Klub Mladí Draci 

Šumperk, z.s. 
1 281 000 Kč 1 272 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 

Jezdecký oddíl Šumperk, z.s. 0 Kč 7 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Klub sportovního tance NEXT 

Šumperk, z.s. 
16 000 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč 28 000 Kč 

Klub tanečního sportu 

Šumperk, z.s. 
18 000 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč 20 000 Kč 

Klub vytrvalostních sportů 

Šumperk, z.s. 
75 000 Kč 94 000 Kč 85 000 Kč 76 000 Kč 

Kuželkářský klub Šumperk, 

z.s. 
16 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč 0 Kč 

LKT 80 Šumperk, z.s. 0 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Magnus Orienteering, z.s. 32 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

MONZUN, s.r.o. 20 000 Kč 17 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Multisport Outdoor Team, 

o.s. 
62 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 

SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. 0 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

SK - D.V. Šumperk, z.s. 0 Kč 0 Kč 8 000 Kč 10 000 Kč 

SK Salith sport, z.s. 10 000 Kč 44 000 Kč 42 000 Kč 33 000 Kč 

SK Severka Šumperk, z.s. 37 000 Kč 24 000 Kč 45 000 Kč 75 000 Kč 

SKI KLUB Šumperk 26 000 Kč 18 000 Kč 15 000 Kč 55 000 Kč 

Sport league, o.s. 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Sportovní klub ranch 

Viktorie, z.s. 
11 000 Kč 13 000 Kč 13 000 Kč 0 Kč 

Šumperský horolezecký klub 

HORAL, z.s. 
0 Kč 0 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Šumperský pohár horských 

kol 
10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Table Tenis Club Šumperk, 

z.s. 
34 000 Kč 45 000 Kč 52 000 Kč 52 000 Kč 

Taneční spolek KK - Dance 

Sany Šumperk, z.s. 
41 000 Kč 49 000 Kč 47 000 Kč 68 000 Kč 

Tělocvičná Jednota Sokol 

Šumperk 
249 000 Kč 240 000 Kč 280 000 Kč 287 000 Kč 

TJ Šumperk, z.s. 894 000 Kč 1 040 000 Kč 918 000 Kč 820 000 Kč 

TNF bike team 18 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vodácká Morava, o.s. 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2 Podpora provozu a údržby sportovišť sportovními organizacemi 

v majetku města 

Kromě finančních prostředků uvedených v kap.  5.1. podporuje město Šumperk vybrané sporty 

s největší členskou základnou ve věkové kategorii děti a mládež přímo z rozpočtu města. Přehled 

podpory jednotlivých organizací v letech 2016–2019 uvádí tabulka č. 22. Takto poskytnuté 

finanční prostředky jsou určené na úhradu (nebo částečnou úhradu) provozních nákladů. 

V případě spolku Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu se jedná o příspěvek na udržování zimních 

běžeckých tras. 
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Tabulka č. 22: Poskytnuté finanční prostředky na provoz  

 

2016 2017 2018 2019 

Hokej Šumperk 2003, s.r.o. 3 860 000 Kč 3 410 000 Kč 3 400 000 Kč 3 450 000 Kč 

Hokejový Klub Mladí Draci 

Šumperk, z.s. 
1 531 000 Kč 1 780 000 Kč 3 615 000 Kč 4 400 000 Kč 

Fotbalový klub Šumperk, 

z.s. 
370 000 Kč 370 000 Kč 690 000 Kč 890 000 Kč 

TJ Šumperk, z.s. 1 400 000 Kč 1 550 000 Kč 1 550 000 Kč 1 550 000 Kč 

Jeseníky - Sdružení 

cestovního ruchu, z. s. 
100 000 Kč 100 000 Kč 100  000 Kč 100 000 Kč 

Celkem  7 261 000 Kč 7 210 000 Kč 9 355 000 Kč 10 390 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z ekonomických důvodů bude dosavadní systém správy majetku města jím zřízených 

a založených organizací sportovními oddíly ukončen a nahrazen jednotnou správou sportovišť 

jedním zastřešujícím subjektem. Z provozního hlediska i z pohledu rozvoje areálu jako celku je 

dlouhodobým hendikepem skutečnost, že areál jako celek nemá určeného jednotného 

odpovědného správce, který by zastřešoval a koordinoval provoz a rozvoj jednotlivých sportovišť 

pro výkonnostní i spontánní sport. Například ŠSA nyní pouze provozuje zimní stadion a v rámci 

města Šumperka pak provozuje další sportoviště ve sportovně-rekreačním areálu Na Benátkách 

a Bratrušovské letní koupaliště.  

 

Změna právních vztahů ke sportovištím a převedení správcovství pod jeden subjekt bude muset 

být spojena i zásadní změnou financování sportovních oddílů, která by nově měla být pouze 

zaměřena na provozování sportovní činností.  

 

6. SWOT analýza sportu ve městě Šumperku 

Strukturovaná SWOT Analýza vychází z výsledků SWOT analýzy zpracované v rámci Strategického 

plánu rozvoje města Šumperka 2014–2020 a Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu 

Olomouckého kraje pro období 2019–2023. Nedůležitější zjištění a podklady SWOT analýzy 

vychází z dotazníkového šetření a z analýzy stavu oddílového sportu, materiálového vybavení 

aktérů, která byla podrobně uvedena v analýzách problémů a potřeb1.  

Silné stránky 

- Vynikající stav školních sportovišť v majetku města 

- Poloha města v blízkosti atraktivního prostředí horského pásma Jeseníků 

- Pestrá nabídka sportovních a volnočasových akcí 

- Atraktivita okolí města pro aktivní trávení volného času 

- Pestrá nabídka sportovních klubů ve městě 

- Vznik nových oddílů v moderních sportech 

- Podpora města pro rozvoj sportování veřejnosti a činnosti sportovních klubů (fungující 

systém dotační politiky) 

                                                      
1 Jedná se o kapitolu 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.1.; 3.2.1.; 3.3.1.; 3.4.1., kde jsou uvedeny shrnující analýzy 

problémů a potřeb. 
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Slabé stránky 

- Nedokončená infrastruktura pro plné využití atraktivit v bezprostředním okolí města pro 

aktivní trávení volného času 

- Nevyhovující zázemí zimního stadionu pro hokejisty a jiné sportovce 

- Nevyhovující zázemí pro sportovce a diváky ve sportovní hale na Tyršově stadionu 

- Chybějící velká sportovní hala v majetku města pro míčové aj. sporty 

- Zastarávající hřiště a sportoviště na sídlištích, jejich neudržitelný počet a rozptýlení 

- Nevyvážená podpora jednotlivých sportovních odvětví 

- Sportovní oddíly nemají dostatek trenérů s odpovídající kvalifikací 

- Pokles registrovaných členů sportovních organizací ve městě 

 

Příležitosti 

- Revitalizace objektů a lokalit ve městě – využití pro vytvoření prostor volnočasových aktivit 

mládeže 

- Dokončení přístavby zimního stadionu jih a sever 

- Revitalizace outdoorových sportovišť středních škol v majetku Olomouckého kraje 

- Výstavba nových sportovišť pro rozvíjející se sporty (florbal, squash) 

- Pořádání sportovních akcí na celostátní a mezinárodní úrovni 

- Spolupráce města s TJ Sokol při modernizaci/výstavbě tenisové haly 

- Podpora fundraisingu sportovních oddílů na zajištění provozních dotací (např. na trenéry, 

dopravu a nájmy). 

 

Ohrožení 

- Další pokles členské základny sportovních oddílů – ztráta finanční podpory na celostátní 

úrovni 

- Nedostatek trenérů mládeže a jejich dobrovolných pomocníků – chybějící motivace 

- Zachování rozsahu oddílových činností ve stávajícím rozsahu z důvodu nedostatku financí 
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7. Návrhová část koncepce rozvoje sportu města Šumperka 

Strategie rozvoje sportu ve městě Šumperku je v souladu s Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu 

v Olomouckém kraji. Vychází ze Strategického plánu rozvoje města 2014–2020, ze současného 

stavu problematiky popsané v kapitolách výše a následně ve SWOT analýze a v trendech vývoje. 

Definované cíle: 

7.1 Podpora růstu počtu sportujících ve městě bez omezení věkem či handicapem 

Opatření vedoucí k dosažení cíle je zajištění koncepce podpory sportovní činnosti formou dotací 

a investic do sportovního zázemí. 

7.2 Podpora a rozvoj práce s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu, vytváření 

příznivých podmínek pro práci spolků a jejich trenérů 

Hlavním opatřením vedoucí k dosažení cíle je podpora oddílů a spolků v rámci dotačního titulu 

města Šumperka „Podpora celoroční činnosti“.  

7.3 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu oddílů s širokou členskou základnou 

a dobrými výsledky jako je lední hokej, fotbal, atletika, gymnastika a florbal 

Hlavním opatřením vedoucí k dosažení cíle je podpora oddílů a spolků v rámci dotačního titulu 

města Šumperka „Podpora výkonnostního sportu“, individuální dotace pro sportovní oddíly na 

provoz oddílu a sportovišť.  

7.4 Podpora nevýkonnostního masového sportu, sportu pro zdraví a sportovních 

volnočasových aktivit 

Hlavním opatřením vedoucí k dosažení cíle je podpora akcí v rámci dotačního titulu města 

Šumperka „Podpora neziskových akcí – sport“ a aktivitami odboru školství, kultury a vnějších 

vztahů, jako je např. pořádání maratonu ŠumpeRUN. 

7.5 Podpora ziskových a neziskových sportovních akcí 

Opatření vedoucí k dosažení cíle je podpora akcí v rámci dotačního titulu města Šumperka 

„Podpora neziskových akcí – sport“ a aktivitami odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

podpora škol a školského zařízení zřizovaných městem v oblasti výuky tělesné výchovy 

a poskytování sportovně zaměřených volnočasových aktivit. 

7.6 Výstavba strategických sportovních zařízení ve městě jako je sportovní hala, zázemí 

zimního stadionu či zázemí pro fotbal 

Prvním krokem k dosažení cíle bude realizace územní studie definující nové funkční uspořádání 

v sportovním areálu Tyršova stadionu dle aktuálních potřeb, technických a finančních možností. 

Zadání studie bude vycházet z aktuálních potřeb oddílů, bude respektovat požadavek na vytvoření 

nezbytného zázemí pro sportovce a potenciální diváky. Opatření vedoucí k dosažení cíle je 

postupovat v další výstavbě sportovišť v souladu se zpracovanou studií. 

7.7 Podpora a rozvoj motivace pro trenérskou činnost, dobrovolnou práci a dobrovolná hnutí 

Opatření vedoucí k dosažení cíle je vytváření příznivých podmínek pro činnost trenérů, 

dobrovolníků a dobrovolných sportovních organizací. 

7.8 Trvalé zlepšování podmínek pro sportovní aktivity a zázemí sportovišť  

Opatření vedoucí k dosažení cíle je zajištění systému bezpečnosti sportovišť a koncepčnosti 

podpory sportu. 
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7.9 Vytváření podmínek pro spolupráci mezi sportovními organizacemi a dalšími vzájemně 

prospěšnými subjekty  

Opatření vedoucí k dosažení cíle je např. informovanost prostřednictvím dostupných médií, 

zajištění marketingové podpory pořádaných akcí, propojení s podnikatelskou sférou, spolky atd. 

7.10 Zachování transparentního systému dotační politiky města 

Opatření vedoucí k dosažení cíle je dodržování schválených pravidel pro přidělování dotací 

z rozpočtu města. 
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Příloha č. 1 – kvalifikace trenérů 

Trenéři 

Sportovní aktivity 
Počet 

trenérů 
Kvalifikace trenérů (třídy, licence) 

sportovní gymnastika 21 1x 1.tř/2x 2.tř./5x 3.tř.; 1x 1 + 3x 3 + 6x pomocný 

florbal 20 1x B licence, 7x C licence, 12x D licence trenéra florbalu 

fotbal mládež 18 
2x UEFA PROFI mládež, 3x A, 7x B, 5x C, dospělý 1x 

licence A 

sportovní střelba  14 8x 2. třída + 6x3. třída  

volejbal 12 mládež: 1x 1 + 1x 3 + 8x pomocný; dospělý: 1x 3 + 1x 2 

atletika 11 2x 1+4x 2+2x 3+3x 4 

lední hokej 11 mládež: 4x A + 5x B; dospělý: 1x "A", 1x "B" 

tenis 10 TJ: 1x 2 + 1x 3; Sokol: 2x 1,3x 2,3x 3 

basketbal muži 9 4x B+6x C 

bezmotorové létání 9 Instruktor 

plavání 8 5x 3 + 3x pomocný 

sportovní tanec 7 2. a 3. třída 

baseball 6 3x 2. třída 

mažoretkový a 

twirlingový sport 
6 2x licence C 

moderní gymnastika 6 1x 1+3x 3+2x pomocný 

orientační běh 6 1x T1 (1. třída), 1x T2 (3. třída), 1x T3 (3. třída) 

parašutismus 5 Instruktor 

kanoistika 4 3x 1+1x 2 

kuželky 4 2x licence B, 2x licence C 

motorové létání 4 Instruktor 

americký fotbal 3 1x C+1x D+1x pomocný 

cyklistika 3 1x 2 + 2x 3 

futsal 3 3x C 

kulturistika  3 1x 2,2x 3 

karate  3 2x 3;  1x C 

taneční sport 3 2x třída 3 + 1x třída 1 

vzpírání 3 1x B + 2x pomocný 

aerobic 2 licence živnost 

sidecarcross 2 Neexistuje 

akrobatické lyžování 1 B 

házená 1 1x C 

stolní tenis 1 licence C 

ostatní sportovní oddíly  14   

CELKEM 233  
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Příloha č. 2 – pasport veřejných sportovišť 
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Příloha č. 3 – sportovní akce 

Sportovní akce  

BADMINTONOVÁ LIGA DOSPĚLÝCH A DOROSTENCŮ  

Putovní pohár v badmintonu – „Štafetka o šumperský košík“ 

Jednorázové badmintonové turnaje  

BADMINTONOVÁ DĚTSKÁ LIGA  

ODYSSEA   

CELOREPUBLIKOVÉ NOMINAČNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY PRO SVĚTOVÉ HRY V ABU DHABI 

V ROCE  

Cyklus venkovních mládežnických turnajů 

Mládež hraje za Evropu –mezinárodní fotbalový turnaj mládeže v Bad Sachsa Německo 

Cyklus halových mládežnických turnajů v kopané v Šumperku 

Cyklus soustředění mládežnických družstev Fotbalový klub Šumperk z.s. 

Memoriál R. Pauly a O. Šišky 

Letní gymnastické soustředění oddílu GK Šumperk 

Podpora a rozvoj středoškolského sportu 

Závody dětí v krasobruslení 

Cyklus turnajů mladších a starších žáků 

Cyklus turnajů minihokeje 

Letní soustředění mladších a starších žáků 

Hokejové soustředění v létě dorost 

Hokejové soustředění v létě 5. ročník 

Šumperský divočák – Mistrovství Hanácké oblasti v orientačním běhu 

Mistrovství České republiky v orientačním běhu  

Cyklus soustředění dětí a mládeže Klubu vytrvalostních sportů Šumperk  

3. a 4. kolo Českého poháru v orientační jízdě na horských kolech (MTBO) 

Memoriál Richarda Loserta 

Cyklus soustředění pro mládež se zaměřením na sporty v přírodě 

EthicSport cyklokros Šumperk 

Koutecká vertikála – tradiční závod běžeckého seriálu Chlapácký běh 

Šumperský pohár horských kol 

Šumperský Soptík  

Cyklistický pobyt na tandemech pro osoby se zrakovým postižením 

Podhorský pohár – westernové závody 
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Sportovní aktivity neslyšících občanů 

Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu 

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 

Šumperský šachový turnaj 

Celostátní letní tenisové turnaje a okresní přebory dětí 

Večer mladých bojovníků Muay Thai 

Holba běh na Šerák 

Mezinárodní závod dětí ve sportovní gymnastice 

První ročník šumperského triatlonového závodu pro děti a mládež 

Šumperský Eskymák 

Dračí lodě – Pastviny  

Soustředění nadějí basketbalu Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem  

Letní plavecké soustředění 

Kanoistické soustředění Francie – Lyon 

Kanoistické soustředění mladých talentů – České Budějovice  

Soustředění mladých atletů – Račí údolí 

Soustředění žactva – Ústí nad Orlicí 

Soustředění dorosteneckých kategorií – Kunčice 

Český pohár v eskymování 
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Příloha č. 4 – výsledky dotazníkového šetření – volné otázky 

Sportovní organizace: vyhodnocení volných otázek 

Osloveno 45, vráceno 29  64% 

Ne všechny organizace odpověděly na všechny dotazy. 

Dotazníky byly zaslány i organizacím, se kterými město nikdy nespolupracovalo (tyto organizace 

na dotazník většinou ani nereagovaly). 

Odpovězte na otázky (text – volná forma): 

Jsou prostory pro vaše sportovní aktivity z časového a prostorového hlediska 

dostačující/nedostačující?             

a) prostorové hledisko: 

 

Dostačující 10x 

Neuvedli 2x 

Ostatní: 

 Potřeba tělocvičny (AVZO) 

 Dostačující jsou pro nás pouze 2 tělocvičny, další možnost kryté haly s potřebnými 

parametry (FbC Asper). 

 Potřeba ještě jedné tréninkové plochy, chybí posilovna a regenerace, obecně nedostatek 

místa ve sportovních halách a tělocvičnách (FK Šumperk). 

 Chybí některá nářadí či nástupní lavice, dovybavit novou tělocvičnu o další nářadí (GK 

Šumperk). 

 Nedostatek provozních hodin pro komerční hledisko (naše týmy pokryjí velkou část) (HK 

Mladí draci). 

 Vyhovující a časové prostory jsme našli až v Rapotíně, nemáme zrcadlový sál (KST NEXT). 

 Větší sál k trénování (KTS Šumperk). 

 

b) časové hledisko: 

Neuvedeno    6x 

Ne  1x 

Stačí  9x 

Ostatní: 

 Nedostačující, potýkáme ses přeplněným rozvrhem (FbC Asper). 

 Nemáme potřebný čas v tělocvičně na Tyršově stadionu (FK Šumperk). 

 Ročně zajišťujeme cca 100 akcí (nejen) pro své členy, 4 akce pro širokou veřejnost 

a zajišťujeme formou služeb přístup veřejnosti na rozhlednu Háj. Dobrovolná práce členů 

lze těžko vyčíslit, odhadem jde o několik tisíc hodin dobrovolné aktivity pořadatelů, 

organizátorů a služeb na Háji. Aktivita členů samozřejmě není stejná. (Klub turistů) 

 Trénujeme: úterý od 16:00–20:00, čtvrtek od 15:45-20:15 v KKC Rapotín a pátek od 

15:15–18:15 v tělocvičně „Zámeček“ v Šumperku. (12,5 hod. x 42 týdnů = 525 hod./rok) 

(KST NEXT). 

 Omezené (SIDE MX Club). 

 Tělocvičny obsazené, každý den trénujeme jinde (SK- D.V. Šumperk). 

 Čas pronájmu je kompromisem k finančním možnostem (Šumperský horolezecký klub). 

 Zajistit pronájem je složité. V současné době tedy využíváme 3 různé tělocvičny, a to 

přináší komplikace v přemísťování pomůcek a náčiní (taneční spolek KK – Dance Sany). 

 V zimním období je nedostatek tělocvičen pro sportovní činnost. Některé oddíly (atletika, 

odbíjená) proto nepřijímají ani nové děti. Kapacita je přeplněna (TJ Šumperk). 
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Máte doporučení nebo konkrétní požadavky pro vylepšení sportovního zázemí nebo sportovních 

aktivit ve městě Šumperku? 

Neuvedeno    17x 

Ne  1x 

Ostatní: 

 Chybí provázanost cyklostezek (Asociace Sportu pro všechny). 

 Postavit multifunkční sportovní halu nebo zrekonstruovat stávající (FbC Asper). 

 Vybudovat jednu tréninkovou plochu na Tyršově stadionu, provést rekonstrukci umělé 

trávy, na ZŠ Sluneční vybudovat travnatou tréninkovou plochu (FK Šumperk). 

 Zřízení závodní tratě, která by sloužila všem motokrosovým disciplínám (STDE MX CLUB). 

 Městský úřad by se měl více finančně spolupodílet na akcích pro veřejnost (Šumperský 

horolezecký klub). 

 Nemáme, město v uplynulých letech udělalo hodně práce pro zlepšení sportování, jen 

plavat není kde (TTC Šumperk). 

 Chybí multifunkční sportovní hala, na Tyršově stadionu regenerační zařízení, ubytování, 

u fotbal. hřišť chybí sociální zázemí, nedostatečné skladovací prostory pro ukládání nářadí 

a sport. náčiní (TJ Šumperk). 

 

Disponujete volnou kapacitou sportovních zařízení, kterou lze poskytnout jiným subjektům?               

Neuvedeno    14x 

Ne  5x 

Ostatní: 

 Areál letiště využívají také modeláři, Aviatik Klub (Aeroklub). 

 Umělou trávu je možno užívat i jinými subjekty do 15 hodin (FK Šumperk). 

 Námi placený pronájem je k dispozici i veřejnosti (Šumperský horolezecký klub). 

 Objekt je v letních měsících uzavřen, je možné ho užívat pro aktivity, které nepoškodí 

speciální podlahu na stolní tenis (TTC Šumperk). 

 Prostory pro jógu, pohybové aktivity, bojové sporty – celoročně (Tělocvičná jednota Sokol). 

 V dopoledních hodinách v době prázdnin k dispozici tělocvična a gymnastický sálek, po 

dohodě i venkovní sportoviště (TJ Šumperk). 

 

Máte náměty ke zlepšení stavu vámi provozovaného sportovního zařízení, případně další náměty 

k řešení? 

 Vyřešit majetkové vztah k pozemkům (Aeroklub) 

 Napojení sociálního zařízení na veřejnou kanalizaci (Cannibals) 

 Hlavní tribunu Tyršova stadionu osadit sedačkami, zlepšit jeho údržbu a užívání (FK 

Šumperk). 

 Rozhledna na Háji má zchátralou střechu, zatéká, nátěry dřevěných konstrukcí (Klub 

turistů). 

 Rekonstrukce automat. stavěčů kuželek (Kuželkářský klub). 

 Tvorba map – vysoké náklady (LKT 80 Šumperk). 

 Oprava budovy, která patří PMŠ (TTC Šumperk). 

 Výměna povrchu v tenisové hale, vyzdění prosklených stěn (Tělocvičná jednota Sokol). 

 

 

 


