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1 Úvod 

Předmětem tohoto dokumentu je socioekonomická analýza, která je nedílnou součástí 
zpracování Strategického plánu rozvoje města Šumperka (dále jen SPR). SPR je zpracován na 
základě veřejné zakázky, která je financovaná z rozpočtu města Šumperka. Zpracovatelem 
tohoto dokumentu je na základě smlouvy o dílo společnost KPMG Česká republika, s.r.o. 

Účelem dokumentu je analyzovat město z pohledu jeho socioekonomických charakteristik, neboť 
jejich znalost je důležitá zejména z důvodu správného zacílení navrhovaných opatření. 

1.1 Metodika a proces tvorby dokumentu 

Socioekonomická analýza je zpracována s využitím primárních a sekundárních dat, kterými jsou 
veřejně dostupná statistická data, informace a data poskytnutá městem Šumperkem. V případě, 
že data nebyla k dispozici v aktuální podobě, byla využita pro vybrané části socioekonomické 
analýzy data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011).  

Důležitým zdrojem informací bylo také dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci města a 
dalšími klíčovými aktéry s vlivem nebo zájmem na rozvoji města a také Pocitová mapa Šumperka, 
zpracovaná v roce 2017. Pro získání inspirace z měst, která prošla nebo procházejí srovnatelným 
vývojem jako město Šumperk, jsou součástí socioekonomické analýzy případové studie pěti 
vybraných evropských měst. 

1.2 Historie města 

Město Šumperk bylo založeno patrně v druhé polovině 13. století, kdy sem přišli první kolonisté 
pravděpodobně z tehdy již přelidněného Slezska. Záhy po založení se v Šumperku natrvalo 
usadil Dominikánský řád, který si zde v roce 1293 na okraji města založil svůj klášter. 

Město bylo prakticky stále v zástavě nejpřednějších českých a moravských šlechtických rodů. 
Jeho prosperitu a rychlý rozvoj zjevně zajišťoval výskyt drahých kovů v okolí, což dokládá horní 
právo, jež šumperský statek získal v roce 1340. Roku 1391 obdrželo město významná privilegia, 
zejména právo mílové, které šumperským řemeslníkům zajišťovalo výrobní monopol a stálý odbyt 
zboží. Roku 1442 byl uznán cech soukeníků a o rovných třicet let později i cech plátenický, vše 
díky dlouholeté tradici pěstování lnu a chovu ovcí. 

V roce 1507 Šumperk získali do svého vlastnictví Žerotínové, kteří z něj učinili své reprezentativní 
rodové sídlo. Za jejich panování byl původní hrad přebudován v renesanční zámek, po požáru v 
roce 1513 byl mj. opraven klášter i s kostelem a vztyčeny hradby po celém obvodu města. 
Hospodářská síla dále nabývala na svých rozměrech, což vyústilo ve spor mezi měšťany a 
Žerotíny, ze kterého nakonec vyšli vítězně měšťané. Šumperk se stal královským komorním 
městem a Žerotínové se natrvalo přestěhovali do Velkých Losin. 

Za účast na stavovském povstání však město ztratilo královské výsady a v roce 1622 upadlo do 
područí Lichtenštejnů se všemi důsledky rekatolizace. Hrůzy třicetileté války poznali Šumperští 
až v jejím závěru, kdy bylo město dobyto a prakticky vypleněno švédskými vojsky. Krátký 
poválečný rozkvět přerušil požár města v roce 1669 a hrůzy 17. století dovršily nechvalně proslulé 
čarodějnické procesy z let 1679 až 1694, kterým padlo za oběť na 25 měšťanů. 

Během 18. století se postupně město vrátilo k tradici textilního podnikání. Manufakturní způsob 
produkce šířící se Evropou dorazil do Šumperka v roce 1785, kdy zde vznikla první manufaktura 
na výrobu manšestru v habsburské monarchii a předznamenala velký rozvoj textilního průmyslu. 
Postupně se tak zde vyráběl také damašek, mezulán, plyš, samet a vznikl zde také monopol na 
výrobu tripu, lesklé látky, která se vyráběla pouze v Šumperku. Tento rozvoj přinesl městu 
značnou prosperitu a zvláště ve 2. polovině 19. století přispěl nebývalému zvelebení města. 



 

  

Strategický plán rozvoje města Šumperka    

Socioekonomická analýza 

červen 2021 

 

2 
© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 

S příchodem průmyslové revoluce sem přišli a trvale se usadili bohatí a významní vídeňští 
obchodníci a podnikatelé, kteří na předměstí zakládali početné textilní továrny (na přelomu 19. a 
20. století bylo ve městě na 20 velkých a středně velkých textilních továren) a v samotném městě 
si od významných architektů nechávali stavět honosné paláce po architektonickém vzoru 
hlavního města monarchie – Vídně. To s sebou přineslo i lichotivé označení „Malá Vídeň“ a 
dynamickou expanzi do předměstí. 

Výrazně německý charakter města se změnil po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu drtivé 
většiny jeho obyvatel. Příchod nových osídlenců znamenal krátkou stagnaci města. V této době 
historické jádro města pustlo a samotné město stále více zahlcovala prefabrikovaná výstavba. 
Obrat přišel po sametové revoluci, kdy historické centrum bylo Ministerstvem kultury prohlášeno 
za městskou památkovou zónu, a díky nákladné obnově domů a ulic se tak zanedbaná historická 
část začala proměňovat do lepšího vzhledu a žít plnohodnotným městským životem. 

Šumperk je v současnosti důležitým hospodářským, správním a kulturním centrem 
severozápadní Moravy, a i díky jeho poloze umožňující přístup do různých částí Jeseníků bývá 
nazýván „Živou bránou Jeseníků“. 
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2 Doporučení ve vazbě na dostupné analytické podklady 
a studie 

Pro potřeby stanovení doporučení byla provedena analýza relevantních strategických 
dokumentů, na které je možné v rámci zpracování SPR vhodně navazovat. Závěry, které z ní 
vyplývají, budou zohledněny při stanovování vhodných opatření v návrhové části.  

Analýza těchto strategických dokumentů je provedena v Příloze č. 1. Rešerše strategických 
dokumentů. 

Z rešerše strategických dokumentů vyplývají tyto klíčové závěry: 

❖ Město by mělo být připraveno na budoucí zaměření kohezní politiky Evropské unie, 
která bude koncentrovat podporu do těchto oblastí:    

• Inteligentnější Evropa – inovace, digitalizace, ekonomická transformace a 
podpora malých a středních podniků,  

• Zelenější a bezuhlíková Evropa – transformace energetiky, podpora 
obnovitelných zdrojů, opatření k naplňování klimatických cílů,  

• Propojená Evropa – strategické dopravní a digitální sítě,  

• Sociální Evropa – podpora zaměstnanosti a vytvářených pracovních míst, 
vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke 
zdravotní péči,  

• Evropa bližší občanům – podpora místně vedených strategií rozvoje a 
udržitelného rozvoje měst.  

❖ Šumperk je dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ tematicky zařazen mezi 
Regionální centra a jejich venkovské území a Hospodářsky a sociálně ohrožená 
území. Obecná opatření pro zlepšení postavení těchto oblastí jsou ve Strategii rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje popsána pod Strategickým cílem G.2.4 - 
Podpořit cílený integrovaný rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území. 

❖ V rámci politiky územního rozvoje je město součástí Specifické oblasti SOB3 
Jeseníky – Králický Sněžník, pro kterou je při rozhodování a posuzování záměrů na 
změny v území nutné přednostně sledovat: 

a) rozvoj rekreace a lázeňství, 
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. 
rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu), 
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik. 

❖ V rámci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je pak součástí rozvojové oblasti 
nadmístního významu RO3 Šumperk-Zábřeh, v rámci které jsou stanoveny úkoly pro 
územní plánování obcí, viz Příloha č. 2. 

❖ V rámci Olomouckého kraje je Šumpersko (společně s Jesenickem) považováno za 
jednu z nejohroženějších oblastí. I proto je jedním z vlajkových projektů kraje „Restart 
Jesenicka a Šumperska“. Realizace záměrů z tohoto projektu (příp. i dalších, jako 
např. „Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu“) je příležitostí pro další rozvoj 
města. Cílem projektu je zatraktivnit a oživit tento region v očích mladých, 
talentovaných a kvalifikovaných lidí s potenciálem podílet se aktivně na rozvoji regionu. 
Klíčovými výstupy projektu je návrh, schválení a posléze realizace sady vzájemně 
provázaných projektů a opatření, která pomohou správně navrhnout logický rámec 
projektů, posoudí jejich udržitelnost, flexibilitu, poskytnou podporu pro jednoduchou 
administrativou, a především včasnou realizaci na adekvátní co nejnižší územní úrovni, 
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jíž se týkají současné problémy nebo které mají největší potenciál do budoucna. 
Konkrétní návrhy cílů akčního plánu (na základě jednání Pracovní skupiny pro 
Jesenicko a Šumpersko ze dne 20. ledna 2020) jsou v Příloze č. 3. 

❖ Územně analytické podklady ORP Šumperka stanovují pro využití potenciálu města 
prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch, ploch výroby a ploch 
občanského vybavení, podporovat rekreační potenciál oblasti formou turistiky, 
cykloturistiky v kombinaci s kulturně historickými památkami města a prověřit možnost 
realizace protipovodňových a protierozních opatření. 



 

  

Strategický plán rozvoje města Šumperka    

Socioekonomická analýza 

červen 2021 

 

5 
© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 

3 Socioekonomická analýza města 

Pro potřeby analýzy současného stavu bylo definováno 11 tematických oblastí. Každá z těchto 
oblastí obsahuje výchozí analýzu, včetně vymezení klíčových závěrů pro stanovení relevantních 
opatření v návrhové části. 

Tematické oblasti socioekonomické analýzy  

Demografický vývoj 
města 

Vzdělávání  
a zaměstnanost 

Podnikání, inovace, 
výzkum a vývoj 

Zdravotnictví, sociální 
oblast a bezpečnost 

Veřejný prostor  
a urbanismus 

Bydlení a energetika 
Dopravní infrastruktura  

a obslužnost 
Životní prostředí 

Kulturní a sportovní 
vyžití 

Image a cestovní ruch 

Institucionální kapacita a legislativa  

3.1 Demografický vývoj města 

 

 
Kapitola uvádí přehled vývoje počtu obyvatel Šumperka, a to 
v celkovém kontextu České republiky a Olomouckého kraje. 
Analyzovány jsou také informace o pohybu obyvatelstva a jeho 
věkovém složení. 

Součástí je také prognóza budoucího vývoje počtu obyvatel a jejich 
průměrného věku.  

Klíčová zjištění 

❖ Od roku 1992 kontinuálně klesá počet obyvatel, přičemž za posledních 20 let klesl  
o 13,4 % (cca o 4 000). 

❖ V rámci SO ORP Šumperk dochází k významnému procesu suburbanizace, který se 
projevuje v poklesu obyvatel města, ale současně nárůstu obyvatel přilehlých obcí. 
Přesto je celková bilance počtu obyvatel SO ORP negativní (úbytek 6,6 %). 

❖ Ze 13 správních obvodů v kraji i mezi většími městy v okolí je tento úbytek třetí nejhorší. 
Město i jeho okolí tak v rámci širšího regionu patří k nejhůře zasaženým úbytkem 
obyvatel. 

❖ Za poklesem obyvatel ve městě stojí převážně migrace, tedy je zde značné množství lidí, 
kteří z města odcházejí. Přirozený úbytek je způsoben především rostoucí úmrtností. 
V posledních letech však celkový pokles populace zpomaluje, a to zejména díky rostoucí 
míře přistěhovaných. Město tedy nemá ani tak problém lákat nové obyvatele, ale spíše 
je problémem je ve městě udržet, především pak mladší ročníky. 

❖ Populace Šumperka je výrazně starší než zbytek kraje i celé ČR a výrazně rychleji stárne. 
Tím se i snižuje zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva. Senioři v současnosti 
představují již téměř čtvrtinu populace města. 
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3.1.1 Vývoj počtu obyvatel 

K 31. 12. 2019 mělo město Šumperk 25 836 obyvatel. Populačního vrcholu dosáhlo město na 
počátku 90. let, kdy zde žilo necelých 31 tisíc obyvatel. Od roku 1992 však počet obyvatel 
kontinuálně klesá, přičemž za posledních 20 let klesl tento počet o 13 % (cca o 4 000).  

Za poklesem obyvatel ve městě stojí od 
roku 2002 ze 75 % úbytek stěhováním. 
Za stejné období, kdy důsledkem 
migrace došlo v Šumperku k odlivu 2 655 
obyvatel, v 11 obcích těsně přiléhajících 
k městu došlo k přírůstku migrací o 1 933 
obyvatel. Celkově lze pozorovat, že  
v rámci SO ORP Šumperk dochází  
k největšímu úbytku obyvatel v obcích na 
severu území v horských oblastech,  
a právě ve městě Šumperku. Ovšem ve 
většině obcí těsně přiléhajících  
k Šumperku naopak došlo za posledních 
20 let k přírůstku obyvatel – zejména 
obce Nový Malín (+63,6 %), Vikýřovice 
(+16 %), Rapotín (+15,3 %), Dolní 
Studénky (+7,2 %), Ruda nad Moravou 
(+1 %) a Hraběšice (+78,6 %), viz 
Obrázek 1.                                                                                                    

Lze tedy hodnotit, že v rámci SO ORP 
Šumperk dochází k významnému 
procesu suburbanizace, který se 
projevuje v poklesu obyvatel města, ale 
současně nárůstu obyvatel okolních 
obcí. Přesto je celková bilance počtu 
obyvatel SO ORP negativní (úbytek 6,6 
%). 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel města Šumperka za posledních 20 let 
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Ze všech 13 správních obvodů v Olomouckém kraji je tento pokles třetí nejhorší. 

Graf 2: Nárůst/pokles obyvatel ve SO ORP Olomouckého kraje mezi lety 2000 a 2019 

 
Zdroj: ČSÚ 

I při srovnání samotného města Šumperka s ostatními městy (nad 8 tisíc obyvatel) v okolí 50 km 
můžeme vidět, že ačkoli v naprosté většině měst došlo za posledních 20 let také k úbytku 
obyvatel, horší pokles než Šumperk mají pouze dvě města, viz Graf 3. 

Graf 3: Nárůst/pokles obyvatel ve městech (nad 8 tis. obyvatel) v okolí 50 km od města Šumperk mezi lety 2000–2019 

 
Zdroj: ČSÚ 

Přestože i v celém Olomouckém kraji došlo za posledních 20 let k úbytku obyvatel, Tabulka 1 
ukazuje, že ať už v samotném městě, jeho správním obvodu, tak i v okrese Šumperk dochází 
k výrazně rychlejšímu poklesu než ve zbytku kraje. 

Tabulka 1: Změna počtu obyvatel ve městě Šumperk, SO ORP, okrese a kraji mezi lety 1999–2009 

Změna počtu 
obyvatel mezi 
lety 1999–2019 

Město Šumperk SO ORP Šumperk okres Šumperk Olomoucký kraj 

-13,4 % -6,6 % -5,2 % -1,6 % 

Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: Do počtu obyvatel jsou zahrnuty osoby s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném území, a to bez ohledu na státní občanství. 

3.1.2 Pohyb obyvatelstva 

Stav obyvatelstva, jeho počet a struktura se mění v čase. Jedním z faktorů, které mají vliv na 
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dochází ke stále menšímu přirozenému přírůstku, tak i v kraji, kde dochází k většímu úbytku 
obyvatel, ve městě Šumperk klesá výrazně rychleji a je i výrazně negativnější. Tento přirozený 
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úbytek obyvatel je dán především výrazněji rostoucí mírou úmrtnosti, míra porodnosti 
v posledních deseti letech však také nepatrně klesá. 

 

 

Zdroj: ČSÚ  

Dalším faktorem je migrace obyvatelstva, která je měřena počtem vystěhovaných vůči 
přistěhovaným osobám. Jak již bylo uvedeno výše, Šumperk má dlouhodobě negativní také 
migrační saldo. Z města se stěhuje v poměru na tisíc obyvatel výrazně více lidí než z kraje a celé 
ČR, přičemž míra vystěhovalých stále nepatrně roste. Stejně tak se ovšem ve srovnání s ČR a 
krajem do Šumperka stěhuje v poměru výrazněji více lidí, přičemž zde lze v posledních deseti 
letech pozorovat rostoucí trend. Díky tomu dochází v posledních letech ve městě k lehkému 
zpomalování úbytku obyvatel migrací. 

Graf 5: Vývoj přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel a migračního salda v Šumperku (2009–2019) 

  

Zdroj: ČSÚ 

Graf 4: Srovnání hrubé míry přirozeného přírůstku obyvatel a migračního salda v Šumperku, Ol. kraji a ČR (2009–2019)  
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Přestože v Šumperku dlouhodobě dochází k celkovému úbytku obyvatel (zatímco v ČR populace 
roste a růst se zrychluje), v posledních 10 letech je znát mírné zpomalování tohoto úbytku. To je 
dáno zejména mírným růstem přistěhovalých (míra porodnosti a vystěhovalých se jen nepatrně 
zhoršuje, míra úmrtnosti se zhoršuje výrazněji). Z těchto údajů je patrné, že město nemá ani tak 
problém lákat nové obyvatele, ale spíše je problémem, je ve městě udržet. To se týká především 
mladší generace. 

3.1.3 Skladba obyvatelstva 

Problémem Šumperka není pouze výraznější úbytek populace, ale také její výrazné stárnutí. 
V porovnání se SO ORP Šumperk, Olomouckým krajem i celou ČR má město Šumperk nejvyšší 
věkový průměr obyvatel, a i tempo jeho růstu je nejrychlejší. Ještě v roce 2000 byl průměrný věk 
obyvatel Šumperka na stejné úrovni jako ve zbytku republiky (38,9 let, resp. 38,8 v případě ČR), 
v roce 2019 je zde však již průměrný věk o dva roky vyšší než v celé ČR (44,6 let, resp. 42,5 
v případě ČR). 

Téměř totožný vývoj má i tzv. index stáří, který určuje, kolik lidí ve věku 65 a více let připadá na 
100 dětí do 15 let. V roce 2000 měl tento index hodnotu 87,1 ve městě Šumperku a 85,5 v celé 
ČR, v roce 2019 dosáhl v Šumperku již hodnoty 162,6, v celé ČR pak 124,6. 

 

 Zdroj: ČSÚ 

Tento proces velmi dobře dokládá i Tabulka 2. Mezi lety 2002 a 2019 se zvýšilo zastoupení 
seniorů v populaci Šumperka téměř o 10 %, přičemž v současnosti tato věková skupina tvoří již 
téměř čtvrtinu všech obyvatel města. Pro srovnání, v celé ČR i Olomouckém kraji tvoří zhruba 
jednu pětinu populace. Naopak, lidé v produktivním věku ještě v roce 2010 tvořili téměř 69 % 
populace Šumperka, v roce 2019 již jen 61 %, což je méně než v Olomouckém kraji i celé ČR. 
Zlepšení tohoto vývoje do budoucna nepřeje ani fakt, že i děti do 15 let mají v populaci města 
menší zastoupení, než je tomu na úrovni kraje i ČR. 

Tabulka 2: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých produkčních skupin obyvatel  
2019 

  

2010 
  

2002 
  Věková skupina 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 

Šumperk 14,8 % 61,1 % 24,1 % 13,4 % 68,8 % 17,8 % 14,9 % 70,7 % 14,4 % 

Olomoucký kraj 15,6 % 63,6 % 20,7 % 14,3 % 69,9 % 15,8 % 15,8 % 70,4 % 13,7 % 

ČR 16,0 % 64,1 % 19,9 % 14,4 % 70,1 % 15,5 % 15,6 % 70,5 % 13,9 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 6: Vývoj průměrného věku obyvatel a indexu stáří mezi lety 2000–2019 
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Složení obyvatelstva dle ekonomické aktivity ukazuje Tabulka 3, která vychází ze SLDB 2011. 
Lze vidět, že podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je v Šumperku podprůměrný ve srovnání 
s Olomouckým krajem i ČR. To je dáno zejména výrazněji větším zastoupením nepracujících 
důchodců, a to především na úkor zaměstnanců, zaměstnavatelů, samostatně činných a 
pomáhajících.  

Tabulka 3: Skladba obyvatel podle ekonomické aktivity (dle SLDB 2011)  
Šumperk  Olomoucký 

kraj 
Česká 

republika 

Ekonomicky aktivní 46,0 % 47,4 % 47,8 % 

zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající 38,0 % 39,5 % 40,0 % 

pracující důchodci 2,0 % 1,6 % 2,2 % 

pracující studenti a učni 0,6 % 0,6 % 0,8 % 

hledající první zaměstnání 0,8 % 0,9 % 0,8 % 

ostatní nezaměstnaní 4,6 % 4,8 % 4,0 % 

Ekonomicky neaktivní 50,4 % 48,7 % 46,8 % 

ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů) 0,9 % 0,9 % 0,9 % 

nepracující důchodci 26,3 % 23,4 % 22,1 % 

ostatní ekonomicky neaktivní s vlastním zdrojem obživy 1,6 % 1,7 % 1,7 % 

žáci, studenti, učni 13,9 % 14,7 % 13,9 % 

osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby 7,7 % 8,0 % 8,2 % 

nezjištěno 3,6 % 3,8 % 5,5 % 
Zdroj: ČSÚ 

3.1.4 Prognóza vývoje počtu obyvatel 

Na základě demografické prognózy vyplývá, že všechny varianty vývoje počtu obyvatel počítají s 
jeho poklesem oproti současnému stavu. Pravděpodobnost těchto variant závisí na celé řadě 
parametrů, přičemž jedním z nich je také kvalita strategického řízení a úspěšnost realizace 
jednotlivých projektů. Střední (nejpravděpodobnější) varianta prognózy představuje do roku 2050 
pokles o 15,3 %, a to na počet 21,8 tisíc. 

Graf 7: Prognóza vývoje počtu obyvatel města Šumperk do roku 2050 

Zdroj: KPMG Česká republika dle dat ČSÚ 

Z prognózy také vyplývá, že i nadále se bude prohlubovat trend stárnutí populace, přičemž dle 
střední varianty by průměrný věk obyvatel města v roce 2025 měl být 52,4 let. Tento vývoj tak 
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bude pravděpodobně znamenat zvýšenou poptávku po terénních a pobytových sociálních 
službách nebo zdravotních službách souvisejících s péčí o seniory. 

Graf 8: Prognóza vývoje průměrného věku obyvatel Šumperka do roku 2050 

Zdroj: KPMG Česká republika dle dat ČSÚ 

  

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

P
rů

m
ěr

ný
 v

ěk

vysoká varianta střední varianta nízká varianta



 

  

Strategický plán rozvoje města Šumperka    

Socioekonomická analýza 

červen 2021 

 

12 
© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 

3.2 Vzdělávání a zaměstnanost 

 

Kapitola shrnuje informace o vzdělávací infrastruktuře, zahrnující MŠ, 
ZŠ, SŠ, VŠ a další školská zařízení ve městě, a zároveň o vzdělanostní 
struktuře obyvatel. 

Součástí kapitoly je také analýza trhu práce včetně vývoje 
nezaměstnanosti či aktivní politiky nezaměstnanosti. 

Klíčová zjištění  

❖ Město Šumperk disponuje kvalitní a robustní vzdělávací infrastrukturou, která zahrnuje 
síť MŠ, ZŠ a SŠ s poměrně širokou nabídkou odborného vzdělávání. Hned několik 
těchto škol se zaměřuje i na žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami. S 
ohledem na úbytek obyvatel je v současné době kapacita vzdělávacích institucí ve 
městě dostatečná, u MŠ se však naplněnost pohybuje kolem 90 % kapacity. 

❖ Důležitou součástí vzdělávacího systému je také přítomnost třech fakult dvou vysokých 
škol. To je něco, co u podobně velkých měst rozhodně není pravidlem. V posledních 
letech však dochází k výraznému snižování počtu studentů, což by mohlo ohrozit 
samotnou existenci vysokoškolského vzdělávání ve městě. 

❖ Vzdělanostní úroveň obyvatel města byla dlouhodobě nadprůměrná ve srovnání jak s 
krajem, tak celou ČR. 

❖ Ve městě i jeho okolí byl dlouhodobě nadprůměrný podíl nezaměstnaných. 
V posledních letech se však podařilo díky pozitivnímu vývoji celé ekonomiky tento podíl 
výrazně snížit a dostat ho na úroveň kraje i ČR. Výrazně se snížila také dlouhodobá 
nezaměstnanost v rámci celého okresu. Vlivem pandemické krize však momentálně 
dochází opět k růstu nezaměstnanosti, přičemž rizikem do budoucna je i poměrně úzká 
orientace na průmyslovou výrobu a pracovní místa spíše s nižší přidanou hodnotou. 

3.2.1 Vzdělávání 

Z posledních dvou sčítání lidu vyplývá, že vzdělanostní úroveň v Šumperku je nejen výrazně vyšší 
než v rámci Olomouckého kraje, ale je nadprůměrná také v rámci celé ČR. Celorepublikově lze 
pozorovat postupný nárůst zastoupení populace s vysokým, vyšším, či středním vzděláním 
s maturitou, a naopak pokles populace se středním vzděláním bez maturity nebo pouze se 
základním vzděláním, přičemž tyto trendy jsou jak v kraji, tak v celé ČR o něco rychlejší než 
v Šumperku. Přesto mělo město v roce 2011 o 1,4 % větší zastoupení vysokoškoláků a o 2,6 % 
větší zastoupení středoškoláků s maturitou, než byl celorepublikový průměr. 

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva (starší 15 let) v Šumperku, v kraji a celé ČR  
Šumperk Olomoucký kraj Česká republika 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Bez vzdělání 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 

Základní včetně neukončeného 17,2 % 20,7 % 18,4 % 23,6 % 17,6 % 22,7 % 

Střední včetně vyučení bez maturity 30,8 % 34,5 % 35,4 % 39,1 % 33,0 % 38,5 % 

Úplné střední s maturitou 29,7 % 28,2 % 26,9 % 24,7 % 27,1 % 25,3 % 

Vyšší odborné a nástavbové 4,7 % 4,0 % 3,7 % 3,0 % 4,1 % 3,5 % 

Vysokoškolské 13,9 % 11,1 % 11,4 % 8,1 % 12,5 % 8,8 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Pokud jde o předškolní vzdělávání, město disponuje šesti mateřskými školami a dvěma dětskými 
skupinami celkem na 14 pracovištích, přičemž tři z nich jsou zřizovány přímo městem. Jedna 
školka je zaměřená na logopedickou prevenci a reedukaci řeči a na děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Kapacita 1 128 míst byla v září 2019 naplněna z cca 90 %. Kromě 
dětských skupin, které v některých z těchto zařízení fungují, slouží pro nejmladší děti také jedny 
jesle. 

Tabulka 5: Seznam mateřských škol 

Mateřské školy a dětské skupiny Kapacita Počet dětí 
k 30.9.2019 

Naplněnost 
k 30.9.2019 

Zřizovatel 

Dětská skupina LITTLE FAMILY 12 
 

- - soukromá 

Dětská skupina Palouček 12 - - soukromá 

Jesle Ječmínek, o.p.s. 21 18 85,7 % soukromá 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B 235 229 97,4 % město Šumperk 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25 336 319 94,9 % město Šumperk 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 
1 

358 302 84,4 % město Šumperk 

Mateřská škola Borůvka 59 55 93,2 % soukromá 

SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 69 (MŠ) 45 (MŠ) 65,2 % Olomoucký kraj 

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ 
logopedická Schola Viva, o.p.s. 

26 (MŠ) 26 (MŠ) 100 % soukromá 

CELKEM 1 128 994 90 %  

Zdroj: webové stránky města Šumperka 

Ve městě se nachází osm základních škol, z toho pět je zřizováno přímo městem. Z celkové 
kapacity 3 675 bylo v září 2019 zaplněno 81 % míst. Jedna ze škol se zaměřuje na žáky se 
specifickými poruchami učení, další funguje taktéž jako základní škola speciální a poskytuje 
vzdělávání také žákům s těžkým mentálním postižením. 

Tabulka 6: Seznam základních škol 

Základní školy Kapacita Počet žáků 
k 30.9.2019 

Naplněnost 
k 30.9.2019 

Zřizovatel 

SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 376 (ZŠ) 174 (ZŠ) 46,3 % Olomoucký kraj 

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s. 44 (ZŠ) 35 (ZŠ) 79,5 % soukromá 

Základní škola Šumperk, 8. května 63 730 566 77,5 % město Šumperk 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 650 536 82,5 % město Šumperk 

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 500 447 89,4 % město Šumperk 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 750 615 82 % město Šumperk 

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 475 461 97,1 % město Šumperk 

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ 
logopedická Schola Viva, o.p.s. 

150 148 98,7 % soukromá 

CELKEM 3 675 2 982 81 %  

Zdroj: webové stránky města Šumperka 

Město nabízí také poměrně široké možnosti středního vzdělávání. Na osmi středních školách 
studovalo v roce 2019 cca 2 770 žáků, přičemž, až na jednu výjimku, žádná ze škol nebyla 
naplněna z více než 90 % své kapacity. Kromě jedné soukromé střední školy, jsou všechny 
střední školy zřizovány Olomouckým krajem. Nabídka oborů je poměrně pestrá – přes všeobecné 
gymnázium, ekonomické obory, cestovní ruch, ekologii a životní prostředí, informační 
technologie, design, zdravotnictví až po širokou nabídku technických a řemeslných oborů. 
Součástí jedné z těchto škol je vyšší odborná škola, zároveň jedna ze škol je školou praktickou 
určenou pro žáky s mentálním či kombinovaným postižením a s diagnózou autismu. 
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Tabulka 7: Seznam středních a vyšších odborných škol 

Střední a vyšší 
odborné školy 

Kapacita Počet žáků 
9/2019 

Naplněnost 
9/2019 

Obory Zřizovatel 

Gymnázium Šumperk 700* 580 82,9 %  kraj 

Obchodní akademie a 
Jazyková škola s 
právem státní jazykové 
zkoušky Šumperk 

310 
(OA)* 

240 (JŠ) 

225 
88 

72,6 % 
36,7 % 

Obchodní akademie, Ekonomické 
lyceum 

kraj 

SOŠ Šumperk, 
Zemědělská 3 

510* 360 70,6 % Agropodnikání, Ekologie a životní 
prostředí, Cestovní ruch, 
Veřejnoprávní činnost 

kraj 

Střední škola železniční, 
technická a služeb 

1 500* 644 42,9 % Nábytkářská a dřevařská výroba, 
Obchodník, Strojní mechanik, 
Obráběč kovů, Truhlář, Kadeřník, 
Prodavač, Stavebnictví, Strojírenství, 
Operátor skladování, Mechanik strojů 
a zařízení, Elektrikář, Mechanik 
opravář, Instalatér, Klempíř, Tesař, 
Zedník, Elektromechanik pro stroje a 
zařízení, Podnikání (nástavbové) 

kraj 

Střední škola, základní 
škola a mateřská škola 
Šumperk 

24 (SŠ) 12 (SŠ) 50 %  kraj 

Střední zdravotnická 
škola Šumperk 

300* 262 87,3 % Zdravotnický asistent kraj 

Vyšší odborná škola a 
Střední průmyslová 
škola Šumperk 

- 682 (SPŠ) 
55 (VOŠ) 

- Strojírenství, průmyslový design, 
elektrotechnika, informační 
technologie, technické lyceum, 
grafický design, multimediální 
internetové služby 

kraj 

Základní škola a střední 
škola Pomněnka o.p.s. 

8 (SŠ) 8 (SŠ) 100 %  soukromá 

Zdroj: webové stránky města Šumperka; údaje s * z Portálu České školní inspekce 

Výhodou je možnost vysokoškolského studia přímo ve městě. Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava a její Fakulta strojní v rámci Centra bakalářských studií Šumperk nabízí studijní 
obor Strojírenská technologie v prezenční i kombinované formě a Ekonomická fakulta v rámci 
svého detašovaného pracoviště v kombinované formě studijní program Veřejná ekonomika a 
správa. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze zde pak má 
Konzultační středisko v Šumperku, které nabízí v kombinované formě studium jak bakalářské, tak 
magisterské, a to v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Otázkou je, zda se podaří možnost 
vysokoškolského vzdělávání ve městě udržet, jelikož u všech zmíněných škol v posledních letech 
výrazně ubyl počet studentů, a to z 581 studentů na 237 během posledních šesti let. 

Česká zemědělská univerzita Praha organizuje v Šumperku od roku 2010 také univerzitu třetího 
věku, které se v posledních letech stabilně účastní přes 80 studentů. 

Tabulka 8: Seznam vysokých škol 

Vysoké školy Počet 
studentů 
2019/2020 

Počet 
studentů 
2014/2015 

% Změna za 
5 let 

Obory 

Česká zemědělská univerzita Praha 
– Provozně ekonomická fakulta 

51 (bakalář.) 
67 (magister.) 

89 (U3V) 

124 (bakalář.) 
182 (magister.) 

92 (U3V) 

-59 % 
-63 % 
-3 % 

Kombinovaná forma studia 
(Bc. i Mgr.): Veřejná správa a 
regionální rozvoj 
Univerzita třetího věku 
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Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta (Detašované pracoviště 
Šumperk) 

36 115 -69 % 

Kombinovaná forma studia 
(Bc.): Veřejná ekonomika a 
správa 

Vysoká škola báňská –Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta strojní 
(Centrum bakalářských studií 
v Šumperku) 

83 160 -48 % 

Prezenční i kombinovaná 
forma studia (Bc.): 
Strojírenství / strojírenská 
technologie 

Zdroj: webové stránky města Šumperka 

Kromě klasických škol ve městě působí i další školská zařízení, včetně Základní umělecké školy 
Šumperk, vzdělávacího centra a jazykové školy Akademie Jana Amose Komenského, Střediska 
volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, 
Dětského domova se školou a střediskem výchovné péče a dalších pedagogických center. 

Tabulka 9: Seznam dalších školských zařízení 

Další školská zařízení Zřizovatel 

AKADEMIE Jana Amose Komenského soukromý subjekt 

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk MŠMT ČR 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště 
Šumperk 

Olomoucký kraj 

Speciálně pedagogické centrum Šumperk, Erbenova 16, o.p.s. soukromý subjekt 

Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk město Šumperk 

Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk MŠMT ČR 

Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova 11 Olomoucký kraj 

Zdroj: webové stránky města Šumperka 

Podíváme-li se na počty žáků v mateřských a základních školách zřizovaných přímo městem, 
zajímavý pohled nabídne procento dětí s trvalým bydlištěm mimo Šumperk, kdy u MŠ tyto děti 
tvoří 10 %, u ZŠ je to dokonce 26 %. Nejčastěji jsou tyto děti z těsně přiléhajících obcí – Vikýřovic, 
Rapotína, Dolních Studének a Nového Malína. 

3.2.2 Zaměstnanost 

Ke konci února 2021 činil podíl nezaměstnaných osob v Šumperku 4,4 %, což odpovídá 
víceméně jak průměru ČR (4,3 %), tak i Olomouckého kraje (4,5 %). Dosažitelný počet uchazečů 
na jedno volné pracovní místo činil 1,77. Zaměstnavatel si tak mohl v průměru vybírat na jedno 
místo ani ne ze dvou uchazečů. 

Tabulka 10: Nezaměstnanost, počet uchazečů o zaměstnání a pracovní místa v evidenci ÚP k 28. 2. 2021 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v evidenci ÚP 

(dosažitelní) 

z toho 
muži 

z toho 
ženy 

Pracovní 
místa 

v evidenci 
ÚP 

Počet uchazečů  
na 1 volné pracovní 

místo 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 

697 363 334 394 1,77 4,4 % 

Zdroj: ČSÚ 

V posledních šesti letech se podíl nezaměstnaných v Šumperku dlouhodobě pohyboval nad 
průměrem celostátním i krajským. Nicméně v těchto letech klesala v Šumperku nezaměstnanost 
rychleji, a tudíž se průměry postupně sbližovaly až do současnosti, kdy je podíl nezaměstnaných 
ve městě, kraji i celé ČR v zásadě na stejné úrovni. Díky pozitivnímu vývoji celé ekonomiky 
nezaměstnanost ve městě klesla ze 7 % na začátku roku 2016 až na 2,7 % v červnu 2019, kdy 
dosáhla svého minima. Od té doby nezaměstnanost opět stoupá, což je především v posledním 
období způsobeno dopady pandemické krize. 
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Graf 9: Vývoj podílu nezaměstnaných ve městě Šumperku, Olomouckém kraji a ČR 

Zdroj: ČSÚ 

Ze srovnání jednotlivých správních obvodů Olomouckého kraje je vidět, že za rok 2020 byla 
průměrná nezaměstnanost ve SO ORP Šumperk spíše nadprůměrná. 

Graf 10: Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2020 v jednotlivých SO ORP Olomouckého kraje 

 
Zdroj: MPSV ČR 

Ve městě mezi roky 2015–2019 klesl počet uchazečů o zaměstnání o více než 56 %. V roce 2020 
však především vlivem pandemické krize počet uchazečů o zaměstnání opět stoupl. Do roku 
2018 bylo možné také pozorovat nárůst počtu disponibilních pracovních míst v evidenci úřadu 
práce, od roku 2019 však tento počet klesá. 
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Graf 11: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a pracovních míst v evidenci úřadu práce (2015–2020) 

Zdroj: ČSÚ 

Pozitivním trendem posledních let v okrese Šumperk byl nejenom výrazný pokles celkové 
nezaměstnanosti, ale také výrazné snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 
měsíců). Ještě na konci roku 2014 tvořili dlouhodobě nezaměstnaní 47 % všech 
nezaměstnaných. Na konci roku 2019 se tento podíl snížil na 18 %, ovšem následkem zhoršení 
ekonomické situace v souvislosti s pandemickou krizí se tento poměr na konci roku 2020 opět 
mírně zvýšil na 23 %. 

Graf 12: Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v okrese Šumperk (2011–2020) 

Zdroj: ČSÚ 

Skoro polovinu uchazečů o zaměstnání v okresu Šumperk v současnosti tvoří osoby se středním 
vzděláním bez maturity. Čtvrtinu tvoří lidé se základním či nedokončeným vzděláním. Ve srovnání 
se zbytkem kraje a celou ČR je pak na Šumpersku mezi uchazeči o zaměstnání o něco méně 
maturantů (22,4 %) a vysokoškoláků (6,6 %). 

Tabulka 11: Skladba uchazečů o zaměstnání dle dosaženého vzdělání k 28.2.2021 

Podíl uchazečů o zaměstnání dle 
dosaženého vzdělání Základní 

Střední bez 
maturity 

Úplné střední s 
maturitou 

Vyšší odborné a 
vysokoškolské 

Okres Šumperk 25,6 % 45,4 % 22,4 % 6,6 % 

Olomoucký kraj 27,6 % 41,5 % 23,1 % 7,9 % 

ČR 29,2 % 38,4 % 23,9 % 8,6 % 

Zdroj: MPSV 
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V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo v roce 2019 podpořeno v okrese Šumperk celkem 440 
osob, což je o 54 % méně než v roce předchozím. Celkově lze pozorovat, že mezi lety 2015–
2019 s klesající nezaměstnaností výrazně ubyl i počet osob podpořených v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti. Nejvíce osob v roce 2019 bylo podpořeno formou veřejně prospěšných prací a 
rekvalifikací, v letech předchozích to bylo zejména formou společensky účelných pracovních 
míst.  

Tabulka 12: Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Šumperk (2015–2019) 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Celkem podpořených osob 440 964 1199 1300 2230 

Veřejně prospěšné práce 156 199 230 346 445 

Společensky účelná pracovní místa 69 377 454 593 1340 

Rekvalifikace 131 190 297 260 408 

Zřízení pracovního místa pro OZP 6 3 2 0 3 

Příspěvek na provoz pracovního místa pro OZP 33 32 26 28 26 

Příspěvek na dojížďku 42 154 182 
64 

- 

Příspěvek na přestěhování 1 8 4 - 

Mentor 2 1 4 9 8 

Zdroj: MPSV 

Největšími zaměstnavateli jsou zejména soukromé firmy. Kromě Nemocnice Šumperk a.s. se 
jedná zejména o průmyslové podniky, zabývající se výrobou feritů a dalších elektronických 
součástek, nástrojů pro strojírenství ze slinutého karbidu, měřící a regulační techniky, technických 
keramických výrobků či kolejových vozidel.  

Tabulka 13: Největší zaměstnavatelé ve městě Šumperk v roce 2021 

Název firmy Počet pracovníků 

Nemocnice Šumperk a.s. 1000–1499 

TDK Electronics s.r.o. 1000–1499 

Dormer Pramet s.r.o. 500–999 

Pars nova a.s. 500–999 

CeramTec Czech Republic, s.r.o. 250–499 

Město Šumperk 250–499 

BPS Bicycle Industrial s.r.o. 200–249 

ABS Bonifer Czech s.r.o. 100–199 

APATOR METRA s.r.o. 100–199 

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. 100–199 

FORTEX - AGS, a.s. 100–199 

FORTEX STAVBY s.r.o. 100–199 

RAUDO - výrobní družstvo invalidů 100–199 

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace 100–199 

Stavební bytové družstvo Šumperk 100–199 

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 100–199 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 100–199 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 100–199 

Zdroj: Albertina CZ  
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3.3 Podnikání, inovace, výzkum a vývoj 

 
Kapitola shrnuje informace o struktuře a vývoji počtu ekonomických 
subjektů ve městě. Je provedeno také porovnání ekonomické aktivity 
města s obdobně velkými městy v České republice. 

Součástí kapitoly je také shrnutí inovačního potenciálu a možností 
rozvoje podnikání ve městě, a to v návaznosti na strategii Olomouckého 
kraje a možnosti dané územním plánem.  

Klíčová zjištění  

❖ Šumperk je významným průmyslovým a ekonomickým centrem severní Moravy, 
zaměřeným v současnosti na obory v oblasti strojírenství, metalurgie, elektrotechniky, 
stavební výroby a výroby spotřebního zboží. 

❖ Podnikatelská aktivita ve městě Šumperku je ve srovnání s obdobně velkými městy na 
průměrné úrovni a od poklesu počtu ekonomických subjektů během ekonomické krize 
jejich počet spíše stagnuje. Nejvýraznější pokles subjektů lze pozorovat v oblasti 
maloobchodu, k nárůstu naopak dochází v oblastech ubytování, stravování a 
pohostinství či administrativních a podpůrných činností. 

❖ Některé podniky naráží na kapacity prostorové i v oblasti lidských zdrojů. Možným 
rizikem do budoucna je také příliš úzké zaměření na technické obory s nižší přidanou 
hodnotou a větším podílem manuální práce. 

❖ Do budoucna by bylo vhodné ekonomiku města více diverzifikovat a využít inovační 
potenciál města k nalákání a růstu technologických a inovačních firem s vyšší přidanou 
hodnotou, které by mohly nalákat/udržet mladé a vzdělané lidi. 

❖ Město by v souladu s platným územním plánem mělo pro stávající a nové firmy 
pokračovat v přípravě a podpoře vhodného zázemí v podobě malých průmyslových 
zón, hubů, coworkingových center či center sdílených služeb a stavět na již existující 
spolupráci podniků se školami a kvalitním technickém vzdělávání. 

3.3.1 Podnikatelská aktivita 

Již v 19. století se město Šumperk stalo významným průmyslovým centrem severní Moravy, 
stojícím především na textilním průmyslu. V druhé polovině 20. století se ve městě rozvinuly nové 
obory a závody v oblasti strojírenské, metalurgické, elektrotechnické a stavební výroby a výroby 
spotřebního zboží. Během 20. století zde také vzniklo několik státních výzkumných ústavů, které 
vychovaly řadu špičkových odborníků. Po roce 1990 však většina textilních firem skončila, ostatní 
obory se i díky zázemí odborných škol a přílivu zahraničních investic dále rozvíjí. 

Podnikatelská aktivita ve městě Šumperk zaznamenala výraznější pokles po roce 2012, 
způsobený pravděpodobně hospodářskou krizí, nicméně v posledních letech se počet 
ekonomických subjektů vykazujících hospodářskou aktivitu stabilizoval, ale na nižší úrovni než 
před krizí. Otázkou je, jaké dopady přinese současná pandemická krize. Obdobně je na tom i 
celkový počet registrovaných subjektů, který se od roku 2013 pohybuje na hodnotách kolem 6 500 
subjektů, z toho ovšem více než polovina nevykazuje žádnou hospodářskou činnost. 
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Graf 13: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Šumperku v letech 2010–2020 

Zdroj: ČSÚ 

Úbytek je znát zejména v kategorii fyzických osob podnikajících. Naopak od roku 2013 výrazněji 
narostl počet obchodních společností, což ale bylo pravděpodobně způsobeno snížením 
základního kapitálu pro společnosti s ručením omezeným z 200 tis. na 1 Kč v roce 2013. Nárůst 
lze pozorovat také mezi zemědělskými podnikateli. Pokud jde o poměr na ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu, je možné vycházet pouze z dat ze SLDB 2011. V roce 2011 bylo více než 45 % 
ekonomicky aktivních obyvatel registrováno jako fyzické osoby podnikající. Reálně však 
vykonávalo samostatně výdělečnou činnost cca 20 % ekonomicky aktivních obyvatel města. 

Tabulka 14: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Šumperku dle právní formy 

Typ společnosti  2013 2020 
Index 

2020/2013 

Obchodní 
společnosti 

celkem 564 722 128 % 

 z toho akciové společnosti 35 36 103 % 

Družstva  28 24 86 % 

Fyzické osoby 

Soukromí podnikatelé podnikající dle 
živnostenského zákona  

1 921 1 972 103 % 

Zemědělští podnikatelé  16 28 175 % 

Soukromí podnikatelé podnikající dle jiných 
zákonů 

416 195 47 % 

Celkem ekonomických subjektů 3 194 3 092 97 % 
Zdroj: ČSÚ 

Pokud jde o obory, nejvýraznější propad počtu subjektů za posledních deset let je možné spatřit 
v maloobchodu (propad na polovinu), který je alespoň částečně kompenzován nárustem subjektů 
ve velkoobchodní sféře, a v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde došlo mezi lety 2013–2020 
k propadu o 87 % v počtu aktivních subjektů. K poklesu aktivních subjektů v posledních letech 
došlo také ve sféře profesních, vědeckých a technických činností, stavebnictví či vzdělávání. 
Rostoucí trend počtu subjektů lze naopak pozorovat v oblasti ubytování, stravování a 
pohostinství, administrativních a podpůrných činností, zdravotní a sociální péče a v kratším 
časovém horizontu taky v informačních a komunikačních činnostech a činnostech v oblasti 
nemovitostí. 

Tabulka 15: Vývoj počtu ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v Šumperku dle převažující činnosti CZ-NACE  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A – Zemědělství, lesnictví, rybářství 81 81 89 92 77 81 92 84 

B-E – Průmysl celkem 414 417 408 413 419 418 421 417 

F – Stavebnictví 292 273 257 258 255 282 284 272 
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G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 544 544 542 538 568 552 526 486 

H – Doprava a skladování 100 92 89 92 95 110 108 104 

I – Ubytování, stravování a pohostinství 180 174 173 191 200 198 200 207 

J – Informační a komunikační činnosti 70 63 63 59 64 76 77 80 

K – Peněžnictví a pojišťovnictví 174 124 100 90 26 27 23 23 

L – Činnosti v oblasti nemovitostí 119 104 100 99 96 101 104 111 

M – Profesní, vědecké a technické činnosti 514 495 491 472 489 492 493 486 

N – Administrativní a podpůrné činnosti 51 49 46 43 47 53 63 69 

O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 4 4 3 2 3 3 3 3 

P – Vzdělávání 69 64 61 60 58 58 56 58 

Q – Zdravotní a sociální péče 136 133 130 129 131 136 134 139 

R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 114 91 90 98 99 110 108 109 

S – Ostatní činnosti 275 238 238 251 262 267 276 289 

Zdroj: ČSÚ 

Při zohlednění pouze počtu zaměstnanců, bylo v Šumperku ke konci roku 2020 6 velkých 
ekonomických subjektů s více než 249 zaměstnanci, 39 středních s více než 49 zaměstnanci, 
101 malých subjektů do 50 zaměstnanců a 535 mikropodniků do 9 zaměstnanců. Přes 1 800 
subjektů pak bylo bez zaměstnanců. 

Tabulka 16: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v Šumperku podle počtu zaměstnanců (2020) 

Počet zaměstnanců Počet subjektů Počet zaměstnanců Počet subjektů 

1000 a více 2 20–24 7 

500–999 2 10–19 64 

250–499 2 6–9 74 

200–249 0 1–5 461 

100–199 11 bez zaměstnanců 1 825 

50–99 28 neuvedeno 586 

25–49 30 Celkem 3 092 

Zdroj: ČSÚ 

Ze srovnání s podobně velkými městy napříč územím České republiky vyplývá, že co do počtů 
aktivních ekonomických subjektů se město Šumperk pohybuje v průměrných hodnotách. 

Graf 14: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou (na tis. obyvatel) v podobně velkých městech (2019) 

Zdroj: ČSÚ 
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3.3.2 Rozvoj podnikání a inovační potenciál 

Za účelem strategické transformace města, je zapotřebí využít jak stávající (tradiční) orientaci 
města, tak také využít nové globální trendy, které umožní městu se inteligentně specializovat na 
oblasti, pro které má Šumperk největší potenciál. Využití potenciálu těchto trendů je však závislé 
také na vzdělanostní struktuře obyvatel města a stavu trhu práce (viz kapitola 3.2). 

Tabulka 17: Inteligentní specializace města Šumperka 

Tradiční obory Globální megatrendy  

▪ Strojírenský průmysl  
▪ Elektrotechnický průmysl  
▪ Metalurgie 
▪ Stavební průmysl  
▪ Textilní průmysl (historicky) 

▪ Digitální ekonomika (chytré technologie, digitalizace 
atd.) 

▪ Cirkulární ekonomika (zelené technologie, 
nízkouhlíková ekonomika, agrofotovoltaika atd.) 

▪ Nanotechnologie 
▪ Kreativní průmysly 
▪ Big Data (velká data) 

Zdroj: KPMG Česká republika 

Pro využití stávající hospodářské orientace města a nově nastupujících trendů je vhodné využít 
dostupnou institucionální kapacitu a finanční nástroje, které jsou za tím účelem připraveny státem 
nebo Olomouckým krajem. 

Tabulka 18: Institucionální kapacita pro inovace a vhodné finanční nástroje 

Instituce Finanční nástroje 

▪ Národní – MPO, CzechInvest, TAČR, MMR, API 
▪ Krajská – Inovační centrum Olomouckého kraje 
▪ Místní – systémová podpora města (využití 

brownfields)  

▪ Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) – OP 
TAK, OP JAK, program přeshraniční spolupráce  

▪ Národní, krajské dotační a grantové programy 

Zdroj: KPMG Česká republika 

Vizí Olomouckého kraje do roku 2030 je přilákání atraktivních investic a ekonomických aktivit, 
které podpoří inteligentní specializaci ekonomiky. Kraj si od dosažení těchto cílů slibuje dosažení 
vyššího růstu mezd, více atraktivních dobře placených pracovních míst, vyšší počet 
zaměstnaných obyvatel v ekonomických aktivitách s vyšší přidanou hodnotou, vyšší míru 
produktivity a vyšší míru ekonomické aktivity obyvatel, primárně v hospodářsky postiženějších 
částech kraje. Speciálním tématem je zacílení na rozvoj nejvíce hospodářsky postižených oblastí, 
především na rovnovážný rozvoj Jesenicka, Šumperska a dalších ohrožených částí kraje. 

V rámci své Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027 s výhledem 
do roku 2030 (dále jen SROK) si proto stanovil jako jeden z vlajkových projektů „Restart 
Jesenicka a Šumperska“. Jedním z cílů tohoto vlajkového projektu je Podpora podnikavosti, 
tvorby pracovních míst a zaměstnanosti, zahrnující: 

❖ Podporu rozšíření nabídky pronájmu nemovitostí, vzniku malých podnikatelských zón, 
hubů, coworkingových center, a center sdílených služeb.  

❖ Podporu rozvoje podnikatelských kompetencí a zvýšení motivace k podnikání se 
zapojením úspěšných místních podnikatelů.  

❖ Podporu OSVČ a zakládání nových podnikatelských subjektů.  

❖ Podporu spolupráce podnikatelů na místní úrovni (klastrování v oblasti cestovního 
ruchu, zemědělství, lázeňství apod.).  

❖ Podporu rekvalifikací, workshopů a flexibilních forem práce (home office apod.).  

❖ Podporu tradičních řemesel a lokální produkce.  

❖ Podporu rozvoje IT oborů.  
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Město Šumperk by se proto mělo snažit o proaktivní spolupráci s krajem nejen v rámci tohoto 
vlajkového projektu, ale také v rámci vlajkového projektu „Rozvoj inovačního ekosystému a 
chytrého regionu“, jehož cílem je implementace komplexních opatření na podporu nových 
podnikatelských myšlenek, inovačních firem a malého a středního podnikání. Klíčovým nositelem 
projektu je transformované Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), zájmové sdružení 
právnických osob – Olomouckého kraje a Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi jeho klíčové 
aktivity a projekty patří mj.: 

❖ Vznik inovačních hubů v okresních městech, které by měly pomáhat vzniku nových 
specializací, poskytovat informace firmám a municipalitám, poskytovat coworkingové 
prostory start-upům, zasídlení začínajících firem, lépe propojovat soukromý sektor s 
vědou a výzkumem a umožnit podnikatelům sdílení kontaktů, software, testovacích či 
prototypových zařízení, včetně zajištění expertního zázemí. 

❖ Realizace pilotních projektů a programů v oblasti chytrých technologií (tzv. „Smart 
Region“). Cílem je impulz pro rozvoj ICT odvětví a digitalizaci v Olomouckém kraji, 
jednak formou veřejných investic do projektů na podporu digitalizace. Budou 
podporována ekonomická odvětví chytrých technologií, tvorba chytrých řešení a výroba 
s vysokou mírou přidané hodnoty.  

❖ Rozvoj kompetencí k podnikání a inovacím na základních, středních a vysokých 
školách formou soutěží, zapojování do generování myšlenek pro podnikání, přizváním 
do pre-inkubační fáze až po podporu založení start-upu a rozjezdu podnikání. 

❖ Vytvoření digitálního inovačního hubu, který by byl součástí evropské platformy pro 
chytrou specializaci v oblasti digitálních inovací, specificky zaměřený na digitalizaci 
zdravotnictví. Jedná se o ekosystém malých a středních podniků, velkých průmyslů, 
start-upů a výzkumníků, akcelerátorů a investorů s cílem umožnit přístup ke znalostem, 
technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením s cílem podpořit rozvoj 
inovací a digitalizaci zdravotnictví. 

Pro vedení města jsou v rámci SROK a strategického cíle A.2.2 Přilákání nových investic 
s přidanou hodnotou relevantní zejména opatření v oblasti zvýšení nabídky atraktivních 
nemovitostí a prostor pro podnikání, kde kraj počítá se spoluprací s městy zejména v 
hospodářsky slabších regionech na severu kraje. Jedná se např. o revitalizace brownfieldů, 
přípravu malých průmyslových zón a lokalit či coworkingových center s připojením na 
vysokorychlostní internet, nabídku sdílených služeb, včetně podpory síťování a spolupráce mezi 
podnikateli, kvalitní dopravní napojení apod. 

Město disponuje několika průmyslovými zónami, přičemž v současnosti se připravuje Průmyslová 
zóna IV. Plochy smíšené výrobní jsou v územním plánu situovány zejména v jižní části města 
podél železniční trati, kde i platný územní plán počítá s rozvojem výrobní, administrativní a 
skladovací zóny. Soustředění rozvojových ploch výroby do jižní části města Šumperka vyplývá 
zejména z dobré dopravní dostupnosti lokality, která bude významně posílena po vybudování 
přeložky I/44 jižně od správního území města s přivaděčem vedeným přímo přes rozvojové plochy 
výroby. Lokalita je dobře napojitelná na inženýrské sítě, je situována mimo obytná území a 
navazuje na polohu stávajících výrobních aktivit (na Obrázku 2 plochy kostkované). Územním 
plánem je stanoveno celkem 8 zastavitelných ploch smíšených výrobních (Z24, Z31, Z32, Z33, 
Z34, Z37, Z39 a Z41) – na Obrázku 2 plochy pruhované – 2 smíšené výrobní plochy přestavby 
(P33 a P39) – označené červeně – a 4 smíšené výrobní plochy územní rezervy (R1, R2, R3 a 
R7) – bez šrafování. 
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Obrázek 2: Smíšené výrobní plochy stabilizované, rozvojové a rezervní ve městě Šumperk dle územního plánu 

Zdroj: vlastní zpracování dle webových stránek města Šumperka a Územního plánu Šumperka  
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3.4 Zdravotnictví, sociální oblast a bezpečnost 

 

Kapitola shrnuje informace o zdravotnické a sociální infrastruktuře a 
poskytovaných službách ve městě, přičemž v sociální oblasti také 
popisuje současné trendy, např. v oblasti sociálních dávek a 
zadluženosti. 

Součástí kapitoly je také oblast bezpečnosti, kde je sledován zejména 
vývoj kriminality, oblast dopravní bezpečnosti a celkové vnímání 
bezpečnosti obyvateli. 

Klíčová zjištění  

❖ Město nabízí svým obyvatelům robustní zdravotnickou infrastrukturu a služby, která se 
ve velké míře opírá o přítomnost soukromé nemocnice regionálního, v některých 
oborech i nadregionálního, významu s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní péčí. 

❖ Ve městě je velmi dobré pokrytí jednotlivými typy sociálních služeb pro široké spektrum 
uživatelů. Město není zřizovatelem žádného z těchto poskytovatelů, některé však 
finančně podporuje ze svého rozpočtu a velká část pobytových zařízení je v majetku 
města. Vývoj stárnutí populace by však do budoucna mohl přinést problém v podobě 
nedostatečných kapacit sociálních služeb a zařízení.    

❖ V posledních letech docházelo k výraznému poklesu počtu i výše vyplácených dávek 
státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi ve SO ORP Šumperk. Postupně klesá 
také podíl obyvatel města v exekuci. Přesto je tento podíl ve městě vyšší než průměr 
celého SO ORP, okresu i kraje, a i nadále jsou exekuce velkým problémem širšího 
regionu. 

❖ Bezpečnostní situace se na základě dat o vývoji počtu trestných činů a indexu 
kriminality v rámci policejního Obvodního oddělení Šumperk zlepšuje. Od roku 2014 
došlo k 35% poklesu počtu trestných činů. V rámci kraje se šumperské obvodní 
oddělení řadí k těm bezpečnějším, sousední oddělení Pardubického kraje mají však 
výrazně nižší kriminalitu a celkově se tak město řadí spíše do průměru v rámci celé ČR. 

❖ Častěji než ve zbytku kraje a ČR zde dochází k násilným, hospodářským či 
mravnostním činům, méně zde naopak dochází k majetkové trestní činnosti.  

❖ Podle výzkumů z let 2008, 2015 a 2017 se velká část obyvatel města necítí zcela 
bezpečně v okolí svého bydliště. Jako nejčastější důvod pocitu nebezpečí je 
v nejproblematičtějších lokalitách, které zahrnují velkou část centra města, uváděna 
zvýšená koncentrace problémových osob (bezdomovci, opilci, uživatelé drog, 
nepřizpůsobiví občané). 

3.4.1 Zdravotnická infrastruktura a služby 

Přímo ve městě se nachází soukromá nemocnice, Nemocnice Šumperk a.s., která je všeobecnou 
nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující i specializovanou zdravotní 
péči pro spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. Zároveň je také největším zaměstnavatelem ve 
městě. Během roku je hospitalizováno přes 20 tisíc pacientů. Vysoce specializovanou péči 
zajišťuje především spektrum náročných operativních výkonů, kterých je ročně provedeno okolo 
8 tisíc. Podle výroční zprávy nemocnice v roce 2019 disponovala 376 lůžky akutní péče, 80 lůžky 
následné péče při nasmlouvaném počtu 114 lůžek. 
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Tabulka 19: Přehled poskytovaných zdravotnických služeb Nemocnice Šumperk a.s. 

Forma péče Obor péče 

Ambulantní alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, angiologie, dermatovenerologie, 
dětská endokrinologie a diabetologie, dětská kardiologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, 
Fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, 
chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská mikrobiologie, nemocniční 
lékárenství, neurologie, Nutriční terapeut, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, paliativní medicína, plastická chirurgie, pneumologie a 
ftizeologie, Porodní asistentka, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a 
fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství 

Jednodenní gynekologie a porodnictví, chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, urologie 

Akutní lůžková anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, 
chirurgie, neonatologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, urologie, vnitřní lékařství 

Ostatní patologie 

Dlouhodobá 
lůžková 

anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství 

Následná lůžková anesteziologie a intenzivní medicína 

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Kromě nemocnice se ve městě nachází poliklinika a celá řada dalších poskytovatelů zdravotních 
služeb. Ve městě je 26 ordinací všeobecného praktického lékařství, 7 ordinací praktických lékařů 
pro děti a dorost a 25 ordinací zubního lékařství poskytujících služby ambulantní formou. U lékařů 
a zubařů to odpovídá zhruba 1 000 obyvatel na jednoho lékaře/zubaře, což značí poměrně 
širokou, a ve srovnání s ČR nadprůměrnou, nabídku těchto služeb ve městě. Další vybrané 
zdravotnické služby ve městě ukazuje tabulka 20. 

Tabulka 20: Přehled vybraných poskytovaných zdravotnických služeb v Šumperku 

Obor péče Počet ordinací s ambulantní formou péče 

všeobecné praktické lékařství 26 

praktické lékařství pro děti a dorost 7 

zubní lékařství 25 

alergologie a klinická imunologie 3 

dermatovenerologie 3 

dětská a dorostová psychiatrie 1 

endokrinologie a diabetologie 3 

fyzioterapeut 12 

gynekologie a porodnictví 10 

chirurgie 4 

kardiologie 3 

klinický psycholog 2 

neurologie 5 

oftalmologie 5 

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 6 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 5 

psychiatrie 6 

rehabilitační a fyzikální medicína 4 

revmatologie 4 

urologie 4 

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb  
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3.4.2 Sociální infrastruktura a služby 

Proces komunitního plánování sociálních služeb je v Šumperku realizován v souladu s 
ustanovením § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
A probíhá zde od roku 2007. V současnosti dobíhá plán na roky 2019–2021. 

Ve městě Šumperku je velmi dobré pokrytí jednotlivých typů sociálních služeb, a to pro široké 
spektrum cílových skupin uživatelů. Na území SO ORP Šumperk je k 1.4.2021 poskytováno 
celkem 53 registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, z toho 7 služeb 
odborného sociálního poradenství, 25 služeb sociální péče a 21 služeb sociální prevence. Tyto 
služby poskytuje 22 organizací (poskytovatelů), nejčastěji z řad nestátních neziskových 
organizací – NNO (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy), případně 
církví, organizací zřizovaných krajem či soukromými obchodními společnostmi. Město Šumperk 
není zřizovatelem žádné z těchto organizací, několik z nich však pravidelně finančně podporuje, 
případně jim poskytuje nemovitosti ve svém vlastnictví. 

Tabulka 21: Seznam poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve SO ORP Šumperk 

Poskytovatel Druh poskytované sociální služby Zřizovatel 

Armáda spásy azylový dům, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové denní centrum, noclehárna NNO 

PONTIS Šumperk azylový dům, denní stacionář, kontaktní centrum, krizová pomoc, nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, odlehčovací služba, pečovatelská služba, sociální 
poradenství, sociální rehabilitace 

NNO 

Centrum sociálních služeb 
Pomněnka 

centrum denních služeb, chráněné bydlení, odlehčovací služba, podpora 
samostatného bydlení 

NNO 

Vincentinum – poskytovatel 
sociálních služeb Šternberk 

chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením kraj 

Domov Paprsek Olšany domov pro osoby se zdravotním postižením kraj 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, osobní asistence církev 

Sociální služby Libina domov pro seniory, domov se zvláštním režimem kraj 

Sociální služby pro seniory Šumperk domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, pečovatel. služba kraj 

Středisko soc. prevence Olomouc, 
Poradna pro rodinu Šumperk 

intervenční centrum, sociální poradenství kraj 

Dětský klíč Šumperk odlehčovací služba, osobní asistence, soc. rehabilitace, odborné soc. poradenství NNO 

Charita Šumperk osobní asistence, pečovatelská služba církev 

Centrum pro dětský sluch Tamtam 
(Olomouc) 

raná péče NNO 

Jdeme autistům naproti (Olomouc) raná péče NNO 

Společnost pro ranou péči, pobočka 
Olomouc 

raná péče NNO 

SOS dětské vesničky (Zábřeh) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NNO 

Společně-Jekhetane sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sociální poradenství, terénní programy NNO 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR 

soc. aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, soc. 
poradenství 

NNO 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 
ČR 

sociální poradenství NNO 

Vida z.s., Vida centrum Šumperk sociální poradenství NNO 

Společnost Podané ruce nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy NNO. 

TyfloCentrum Olomouc soc. aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, soc. rehabilitace NNO 

Nemocnice Šumperk sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a.s. 

Zdroj: město Šumperk 

Kromě poskytování registrovaných sociálních služeb ve městě a jeho okolí působí dalších 22 
organizací poskytující široké spektrum dalších navazujících služeb. 
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Tabulka 22: Seznam poskytovatelů navazujících sociálních služeb ve SO ORP Šumperk 

Poskytovatelé navazujících soc. služeb  

Agentura domácí péče Victoria Město Šumperk – KLUBÍK 

APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
– Klub Čtyřlístek 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické 
centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 

Bezpečný Šumperk z.s. Poradna pro oběti trestných činů Šumperk 

Centrum pro rodinu Šumperk, z.s. Probační a mediační služba Šumperk 

Dětské centrum Ostrůvek, p.o. Rodinné centrum Vikýrek 

Dětský domov se školou, základní škola a středisko 
výchovné péče, Šumperk 

Speciálně pedagogické centrum 

Charita Šumperk Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Doris Šumperk Jesle Ječmínek o.p.s. Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk 

Klub důchodců TAXÍK MAXÍK Zvýhodněné taxi pro seniory 

Liga proti rakovině v Šumperku Ústav ekologického vzdělávání, z.ú. 

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Šumperk  

Zdroj: město Šumperk 

Město má ve vlastnictví 170 bytů se sociální službou a dalších 377 lůžek pro různé pobytové 
sociální služby se na území města nachází v dalších zařízeních. 

Tabulka 23: Byty se soc. službou ve vlastnictví města     Tabulka 24: Další pobytové soc. služby v Šumperku 

    Zdroj: město Šumperk 

 
 

Zdroj: město Šumperk 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Šumperk na území svého správního obvodu koordinuje 
poskytování sociálních služeb, realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s odborem 
majetkoprávním a dalšími odbory Městského úřadu Šumperk, s krajskou pobočkou Úřadu práce 
ČR a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Uvedené činnosti zabezpečují 2 oddělení odboru 
sociálních věcí, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence a oddělení sociální pomoci. 

3.4.3 Sociální oblast 

Vzhledem k postupně klesající míře nezaměstnanosti, a i kvalitní a robustní síti sociálních služeb, 
můžeme pozorovat v posledních letech stabilní pokles počtu i výše dávek státní sociální podpory 
i podpory v hmotné nouzi. U všech dávek podpory v hmotné nouzi můžeme mezi lety 2014–2017 
vidět pokles počtu dávek o více než 50 %. 

 

Typ bydlení Počet bytů 

Domy s pečovatelskou službou 106 

Bezbariérový dům zvláštního určení 24 

Chráněné byty v domě zvláštního určení  8 

Dům pro osamělé rodiče s dětmi, krizový 
byt pro ženy, sociální byty 

18 

Ubytovna 14 

Celkem  170 

Typ bydlení Počet lůžek 

Domov pro seniory 172 

Domov se zvláštním režimem pro starší 50 let 58 

Chráněné bydlení 34 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 12 

Podporované bydlení 10 

Azylový dům pro lidi bez domova starší 18 let 31 

Noclehárna 26 

Domov se zvláštním režimem pro starší 26 let 34 

Celkem  377 
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Tabulka 25: Dávky státní sociální podpory a pomoc v hmotné nouzi ve SO ORP Šumperk 2014–2017 

 2014 2015 2016 2017 

Příspěvek 
na bydlení 

Počet dávek 16 403 15 952 14 810 12 780 

Index na 10 tis. obyvatel 2 333,68 2 270,42 2 114,90 1831,86 

Výše dávek 49.964.014 Kč 48.396.009 Kč 45.974.703 Kč 41.624.425 Kč 

Přídavek 
na dítě 

Počet dávek 41 789 39 458 35 564 28 871 

Index na 10 tis. obyvatel 5 945,40 5 616,00 5 078,61 4 138,32 

Výše dávek 25.376.963 Kč 23.908.808 Kč 21.529.470 Kč 17.920.640 Kč 
 
 

Příspěvek 
na živobytí 

Počet dávek 15 457 11 942 9 184 7 277 

Index na 10 tis. obyvatel 2 199,10 1 699,69 1 311,49 1 043,07 

Výše dávek 64.003.150 Kč 44.605.153 Kč 33.384.473 Kč 23.836.784 Kč 

Doplatek 
na bydlení 
 

Počet dávek 5 779 4 617 3 516 2 616 

Index na 10 tis. obyvatel 822,19 657,13 502,09 374,97 

Výše dávek 19.720.499 Kč 14.916.368 Kč 11.581.560 Kč 8.990.061 Kč 

Mimořádná 
okamžitá 
pomoc 
 

Počet dávek 750 590 478 396 

Index na 10 tis. obyvatel 106,70 83,97 68,26 56,76 

Výše dávek 1.362.301 Kč 856.310 Kč 856.310 Kč 560.785 Kč 

Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk 

V posledním průzkumu sociálně vyloučených lokalit v roce 2015 bylo v SO ORP Šumperk 
identifikováno 10 takových lokalit s 300–600 obyvateli. Konkrétní lokality zveřejněny nebyly, z 
mapy lze ale vyvodit, že se jedná zejména o lokality na Hanušovicku, ale pravděpodobně také 
přímo v Šumperku. 

Obrázek 3: Mapa sociálně vyloučených lokalit (květen 2015) 

 
                          Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR  

Významný problém celé ČR představují exekuce. V posledních letech se daří snižovat počet osob 
v exekucích, průměrný počet exekucí na osobu však naopak roste. Dle mapy exekucí v roce 2019 
můžeme vidět, že oblast severní Moravy a Jeseníků je jednou z nejproblematičtějších oblastí 
v zemi. 
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Obrázek 4: Podíl osob v exekuci v obcích ČR v roce 2019 (čím tmavší barva, tím vyšší podíl) 

 
Zdroj: Mapaexekucí.cz 

V roce 2019 bylo ve městě Šumperku 1 893 osob v exekuci, což představovalo 8,6% podíl na 
starších 15 let. To odpovídalo průměru celé ČR. V posledních letech došlo ke snížení tohoto 
podílu, průměrný počet exekucí na jednu osobu však mírně stoupnul. Došlo také ke snížení podílu 
zadlužených osob ve věku 18–29 let. 

Tabulka 26: Osoby v exekuci ve městě Šumperku (2019, 2017)  
Počet osob v 

exekuci 
Podíl osob v 
exekuci na 

starších 15 let 

Prům. počet 
exekucí na 

osobu 

Podíl dětí a 
mladistvých 

Podíl osob ve 
věku 18-29 let 

Podíl seniorů 

2019 1 893 8,60 % 5,2 0 % 11 % 9 %  

2017 2 080 9,30 % 4,9 0 % 13 % 8 % 

Zdroj: Mapaexekucí.cz 

V rámci kraje, okresu i SO ORP je však celkový podíl zadlužených osob ve městě Šumperku 
vyšší. Přestože v rámci všech zmíněných územních celků došlo mezi lety 2016 a 2019 ke snížení 
počtu osob v exekuci a jejich podílu na obyvatelstvu, ve městě byl tento pokles nejmenší. Výrazný 
pokles lze pozorovat zejména v rámci celého SO ORP Šumperk, kde došlo ke snížení počtu osob 
v exekuci o více než 21 %. Přesto zejména na severu SO ORP zůstávají obce s podílem osob 
v exekuci nad 15 % (Staré Město, Hanušovice, Branná, Jindřichov a Šléglov), v případě Malé 
Moravy a Kopřivné dokonce nad 20 %.   

Tabulka 27: Podíl osob v exekuci ve městě, SO ORP a okrese Šumperk a v Olomouckém kraji (2016, 2019)  
2019  2016 Změna 2019/2016 Změna počtu osob 

v exekuci 
Šumperk 8,60 % 9,47 % -0,87 p.b. -11,3 % 

SO ORP 8,46 % 10,58 % -2,12 p.b. -21,1 % 

Okres 7,40 % 8,76 % -1,36 p.b. -16,5 % 

Kraj 7,65 % 9,17 % -1,52 p.b. -17,2 % 

                                                                                Zdroj: Mapaexekucí.cz 
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3.4.4 Bezpečnost 

Město Šumperk se již od roku 1997 zapojuje do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra 
České republiky, přičemž od té doby až do roku 2017 bylo v rámci tohoto dotačního programu 
realizováno přes 100 projektů z oblasti sociální a situační prevence a informovanosti občanů. 
Město také dlouhodobě zpracovává vlastní strategie prevence kriminality. Aktuální Strategie 
prevence kriminality v Šumperku na období 2018–2021 stanovuje cíle a priority v oblasti 
prevence kriminality, které by měly být naplňovány nejen pomocí projektů Programu prevence 
kriminality, ale také z jiných zdrojů za participace odpovědných institucí ve městě. 

Od října 2019 do září 2020 (poslední období 12 měsíců s dostupnými daty) došlo v rámci 
policejního obvodního oddělení Šumperk k 696 trestným činům. Index kriminality (vyjadřující 
počet trestných činů na 10 000 obyvatel) byl za toto období na hodnotě 136,2. Index kriminality 
pro celou ČR je 172,9, v Olomouckém kraji 137,4. Lepší pohled však nabízí srovnání mezi 
jednotlivými obvodními odděleními. Tam se Šumperk zařadil v celostátním srovnání obvodních 
oddělení na 241. místě z 522, tedy lze hodnotit, že úroveň kriminality je zde spíše průměrná. 

V rámci Olomouckého kraje má obvodní oddělení Šumperk 11. nejvyšší kriminalitu z 28 oddělení. 
Podíváme-li se na srovnání větších celků, tedy územních odborů, oblast územního odboru 
Šumperk má z pěti krajských odborů druhou nejnižší kriminalitu. Stále však výrazně vyšší, než 
např. v sousedních oblastech územních odborů Pardubického kraje. 

Graf 15: Index kriminality za územní odbory Olomouckého kraje a sousedící (10/2019–9/2020) 

Zdroj: Mapakriminality.cz 

V rámci obvodního oddělení Šumperk od roku 2014 klesl počet trestných činů i index kriminality 
o 35 %. V posledních letech se výrazněji zlepšilo i umístění oproti ostatním oddělením, kdy v roce 
2017 mělo 140. nejvyšší kriminalitu, dnes až 241. 

Graf 16: Počet trestných činů a pořadí obvodního oddělení Šumperk podle nejvyšší kriminality v rámci ČR  

Zdroj: Mapakriminality.cz 
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V posledním sledovaném roce bylo objasněno 67 % trestných činů (79 % včetně dodatečně 
objasněných), přičemž úroveň objasněnosti v posledních sedmi letech kolísá mezi 63–72 % (71–
79 % včetně dodatečně objasněných). To představuje spíše nadprůměrnou úspěšnost ve 
srovnání celé ČR. 

Nejčastějšími trestnými činy v posledních pěti letech byly v obvodním oddělení Šumperk: krádeže 
prosté, zanedbání povinné výživy, majetkové podvody, krádeže vloupáním, úvěrové podvody, 
ohrožení pod vlivem návykových látek, dopravní nehody silniční, hospodářské podvody, maření 
výkonu úředního rozhodnutí a úmyslné ublížení na zdraví. 

V porovnání s celým Olomouckým krajem a Českou republikou docházelo v Šumperku výrazně 
více k násilným činům (zejména úmyslnému ublížení na zdraví, vydírání, nebezpečnému 
vyhrožování, loupežím a násilí proti úřední osobě), mravnostním činům (zejména pohlavnímu 
zneužívání), zanedbání povinné výživy, hospodářským činům (zejména úvěrovým, pojistným a 
dalším hospodářským podvodům, krácení daně a podvodům proti sociálnímu zabezpečení a 
nemocenskému pojištění) majetkovým podvodům a k dopravním nehodám silničním. Naopak ve 
výrazně menším měřítku docházelo v Šumperku k majetkovým činům (zejména krádežím 
prostým i krádežím vloupáním). Celkově v tomto období byla kriminalita v Šumperku vyšší než 
v Olomouckém kraji, ale nižší než v celé ČR. 

Tabulka 28: Trestné činy v rámci Obvodního oddělení Šumperk, Ol. kraje a ČR na 10 tis. obyvatel (12/2015–11/2020)  
Šumperk Olomoucký 

kraj 
ČR 

Násilné činy 88,9 68,1 64,6 

úmyslné ublížení na zdraví 37,6 27,4 22,4 

vydírání 13,7 5 5,3 

nebezpečné vyhrožování 10,8 9,8 9 

loupež 8,8 5,4 7 

násilí proti úřední osobě 6,8 2,9 2,9 

porušování domovní svobody 5,9 9,9 9,6 

Mravnostní činy 18,8 10 12 

pohlavní zneužívání 6,9 3,2 3,5 

Majetkové činy 266 334,1 491,5 

krádeže prosté 119,6 179,9 292 

podvod 56,8 33 26,6 

krádeže vloupáním 49,5 76,7 112,1 

poškozování cizí věci 31,5 32,6 46,9 

zatajení věci 5,9 8,5 10,3 

Ostatní činy 107,5 102,6 124,2 

maření výkonu úředního rozhodnutí 38,6 37,2 52,4 

výroba, držení a distribuce drog 23,7 21,1 24,4 

sprejerství 23,5 21,4 20,8 

výtržnictví 11 10,1 12,5 

Zbývající činy 174,4 141,2 129,4 

zanedbání povinné výživy 75 46,9 43,9 

ohrožení pod vlivem návykových látek, opilství 43,1 45,7 41,6 

dopravní nehody silniční z nedbalosti 42,9 36,7 30,2 

Hospodářské činy 177,7 124,3 117,7 

úvěrový podvod 46,2 31,8 17,8 

podvod 40,3 23,8 15,7 

neoprávněné držení platebního prostředku 19,6 21,4 31,6 

krácení daně 16,2 7 5,2 

podvody proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištěni 13,7 3,6 3,2 

zpronevěra 8,4 6,7 7,5 

poškozování a zneužití záznamu na nosiči informací 7,4 5,9 4,4 

Celkem  833,2 780,4 939,5 
Zdroj: Mapakriminality.cz 
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Od března 2016 do února 2021 se na území města Šumperka stalo 998 dopravních nehod, z toho 
292 s následky na životě nebo zdraví. V posledních pěti letech počet nehod nepatrně narůstá, 
což ilustruje následující graf. 

Graf 17: Počet dopravních nehod na území obce Šumperk (03/2016–02/2021) 

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu 

Podle mapy dopravních nehod lze za nejvíce nebezpečná místa považovat křižovatku ulic 
Jesenická a Žerotínova, křižovatku ulic Jesenická, Uničovská a M. R. Štefánika, úsek silnice 
II/446 zejména v okolí křížení s účelovou komunikací v blízkosti Skalního potoka, křížení ulic 
Žerotínova a Dolnostudénská, křižovatku ulic Jeremenkova a Fialova, křižovatku ulic Lidická a 
Jeremenkova, křižovatku ulic Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika či ulici Zábřežská zejména v úseku 
mezi ulicemi Vančurova a Myslbekova. 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu 
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Obrázek 5: Místa s největší koncentrací dopravních nehod s následky na životě či zdraví (03/2016–02/2021) 
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V minulých letech bylo také několikrát zjišťováno mezi obyvateli, jak vnímají bezpečnostní situaci 
ve městě. V letech 2008 a 2015 proběhla výzkumná šetření Vnímání pocitu bezpečí ve městě 
Šumperku, v roce 2017 pak město zpracovalo Pocitovou mapu, ve které mohli občané mj. 
vyznačit místa, kde se ve městě necítí bezpečně a proč. Ve výzkumném šetření v roce 2015 
uvedlo 42,8 % respondentů, že se spíše nebo rozhodně necítí bezpečně v okolí svého bydliště, 
což oproti roku 2008 znamenalo nárůst o 11,8 %. Jako hlavní důvod pocitu ohrožení byl uváděn 
zejména častý výskyt problémových osob (bezdomovci, opilci…), případně ublížení na zdraví, 
výtržnictví či nevhodné/vulgární chování mladistvých. 

Nejméně bezpečně se podle Pocitové mapy z roku 2017 lidé cítí v oblasti Sadů 1. Máje a 
přilehlého nádraží a Penny Marketu, na sídlišti Temenice, v Jiráskových sadech, v Parku 
Bohuslava Martinů, v oblasti rybníku Benátky, na hlavní pěší třídě a přilehlém okolí, u Minigolfu u 
Hradeb, v okolí ulic Čsl. armády, Banskobystrické, v okolí dětského hřiště na sídlišti Sever, u 
supermarketu Albert či v parku U Sanatoria. 

Obrázek 6: Pocitová mapa Šumperka – Kde se necítíte bezpečně? 

 
Zdroj: město Šumperk  
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3.5 Veřejný prostor, urbanismus 

 

Kapitola obsahuje informace o veřejném prostoru ve městě  
a podmínkách pro jeho rozvoj na základě platného územního plánu. 
Součástí je analýza dat využití pozemků na území města.  

Součástí jsou také informace o přírodních a kulturních hodnotách 
města, způsobu jejich péče a možném využití pro rozvoj města.  

Klíčová zjištění  

❖ Správní území města má rozlohu 27,9 km2 a je tvořeno 3 katastrálními územími, která 
představují původní samostatná sídla z doby před vznikem města.  

❖ Město má platný území plán, který vytvořil podmínky pro rozvoj města a prostorové a 
funkční využití území. Pro rozhodování o území využívá územní studie.  

❖ Správní území města má vysoký podíl zelených ploch, které jsou tvořeny lesy, travními 
porosty a zahradami. 

❖ Šumperk rovněž disponuje celou řadou kulturních a přírodních hodnot, které jsou 
dostupné jak ve městě, tak v jeho okolí.   

3.5.1 Urbanismus a územní plánování 

Město Šumperk má rozlohu 27,9 km2, přičemž jeho správní území má spojitý charakter. Území 
města je tvořeno celkem 3 katastrálními územími, která v podstatě představují původní 
samostatná sídla, ze kterých město vzniklo. Jedná se o tato katastrální území: 

❖ Šumperk 
❖ Dolní Temenice 
❖ Horní Temenice 

Prostorové a funkční uspořádání území je 
definováno v platném územním plánu 
(opatření obecné povahy usnesením č. 
341/11 ze dne 22. 9. 2011), který definuje 
koncepci využití území města, čímž jsou v 
dlouhodobém horizontu vytvořeny podmínky 
také pro zlepšování kvality veřejného 
prostoru.  

V roce 2015 byla zastupitelstvem města 
schválena první změna územního plánu. 
Tato verze územního plánu tak představuje 
aktuální právní stav. V roce 2020 byla 
připravena druhá změna, která dosud 
nebyla schválena. 

Územní plán města zahrnuje základní 
přístup města k rozvoji území 
prostřednictvím několika koncepcí: 

❖ Koncepce rozvoje území, 
❖ Urbanistická koncepce,  
❖ Koncepce veřejné infrastruktury, 
❖ Koncepce uspořádání krajiny, 

Zdroj: město Šumperk  

Obrázek 7: Správní území města Šumperka 
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❖ Podmínky pro využití ploch.  

Platný územní plán tak vytváří podmínky pro rozvoj území tak, aby bylo posilováno jeho důležité 
postavení v rámci Olomouckého kraje a zároveň byly chráněny a rozvíjeny jeho přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty. Dokument tak vytváří podmínky pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci 
jeho obyvatel, vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj rekreačního a hospodářského využití 
smíšené krajiny a lesů a vytváří podmínky pro dostupnost a propojení organismu města. 

Pro rozvoj území město využívá o rozhodování o území územní studie. V současné době má 
město zpracované následující územní studie: 

❖ Hedva, 

❖ Náměstí Svobody - ČSL. Armády, 

❖ Erbenova – Fibichova, 

❖ Generála Svobody, 

❖ Lidická, 

❖ Prievidzská, 

❖ Jeremenkova, 

❖ Jesenická, 

❖ Finská – Zahradní, 

❖ Gagarinova, 

❖ Bratrušovská, 

❖ Studie sídelní zeleně, 

❖ Subcentrum města Šumperk-
kasárna, 

❖ Karlov. 

Z hlediska využití správního území města tvoří zemědělská půda 46,8 % a nezemědělská půda 
celkem 53,2 %. Největší podíl na ploše města pak zaujímá orná půda a lesní pozemek. Podíl 
zemědělské půdy se v letech snižuje především na úkor orné půdy. Naopak dochází ke zvyšování 
trvalého travního porostu a ostatních ploch. Z dat je také velmi dobře patrné, že město má vysoký 
podíl zelených ploch. 

Tabulka 29: Typy využití pozemků v katastrálním území města Šumperka v letech 2000, 2010 a 2020 (v ha) 

Typ plochy 2000 2010 2020 Změna 
2020/2010 

Procentní 
zastoupení 

plochy  

Zemědělská 
půda 

celkem 1 371,1 1 328,9 1 305 -4,8 % 100 % 

Orná půda 849,9 814,7 739,2 -13,0 % 56,6 % 

Chmelnice - - -  - -  

Vinice - - - - -  

Zahrada 166,3 154,3 160,8 -3,3 % 12,3 % 

Ovocný sad 3,8 3,8 3,8 -0,1 % 0,3 % 

Trvalý travní porost 351,1 356 401,1 14,2 % 30,7 % 

Nezemědělská 
půda 

celkem 1 418,7 1 458,9 1 482,9 4,5 % 100 % 

Lesní pozemek 728,8 730,3 738,9 1,4 % 49,8 % 

Vodní plocha 28,3 30,3 30,5 7,8 % 2,1 % 

Zastavěná plocha a nádvoří 180,4 177,2 175 -3,0 % 11,8 % 

Ostatní plocha 481,3 521 538,5 11,9 % 36,3 % 
Zdroj: ČSÚ  

Podrobnější pohled na využití území města vyplývá z dat Českého zeměměřického a 
katastrálního úřadu, ze kterých je patrné, jaké využití mají jednotlivé typy 
zemědělské/nezemědělské půdy. Z dat vyplývá, že město má vysoký podíl zelených ploch, které 
tvoří lesy zahrady a travnaté pozemky (47 %). Podíl takových ploch ve správním území města je 
tak vysoce nadprůměrný nad jinými městy v ČR. 
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Tabulka 30: Druhy pozemků ve správním území města Šumperka v roce 2021 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra [m2] Procentní 
zastoupení 

orná půda skleník-pařeniště 3 90 0,00 % 

orná půda   1 280 7 336 654 26,32 % 

zahrada skleník-pařeniště 7 378 0,00 % 

zahrada   3 326 1 713 029 6,14 % 

travní porost skleník-pařeniště. 1 30 0,00 % 

travní porost   906 3 978 630 14,27 % 

lesní pozemek školka 2 772 0,00 % 

lesní pozemek   502 7 388 699 26,50 % 

vodní plocha nádrž přírodní 4 4 540 0,02 % 

vodní plocha nádrž umělá 17 34 281 0,12 % 

vodní plocha rybník 10 4 816 0,02 % 

vodní plocha tok přirozený 238 188 173 0,67 % 

vodní plocha tok umělý 58 46 517 0,17 % 

vodní plocha vodní plocha s budovou 1 60 0,00 % 

vodní plocha zamokřená plocha 24 26 308 0,09 % 

zastavěná plocha společný dvůr 231 82 313 0,30 % 

zastavěná plocha zbořeniště 75 17 084 0,06 % 

zastavěná plocha   6 631 1 648 441 5,91 % 

ostatní plocha dráha 22 185 213 0,66 % 

ostatní plocha jiná plocha 1 950 1 536 315 5,51 % 

ostatní plocha kulturní a osvětová plocha 1 169 0,00 % 

ostatní plocha manipulační plocha 493 616 847 2,21 % 

ostatní plocha neplodná půda 516 473 453 1,70 % 

ostatní plocha ostatní dopravní plocha 18 10 053 0,04 % 

ostatní plocha ostatní komunikace 1 812 1 488 817 5,34 % 

ostatní plocha pohřebiště 5 64 795 0,23 % 

ostatní plocha silnice 83 260 480 0,93 % 

ostatní plocha sportovní a rekreační plocha. 82 195 137 0,70 % 

ostatní plocha zeleň 489 577 356 2,07 % 

Celkem KN   18 787 27 879 450 100 % 
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální  

3.5.2 Veřejný prostor 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že kvalita veřejného prostoru je v Šumperku dána vysokým 
podílem zelených ploch. Město proto v minulosti do těchto ploch investovalo značné prostředky 
a postupně většinu zelených ploch revitalizovalo. Dokladem zájmu města o zeleň je také aktuálně 
zpracovávaný generel zeleně. Mezi hlavní parky a lesoparky ve městě patří: 

❖ Dvořákovy sady, 

❖ Jiráskovy sady, 

❖ Lesopark cihelna, 

❖ Sady 1. máje, 

❖ Sady Bohuslava Martinů, 

❖ Smetanovy sady, 

❖ Čarovný les, 

❖ Park u pekárny. 

Do zlepšování veřejného prostoru, rekonstrukcí veřejných budov a infrastruktury město Šumperk 
stále investuje finanční prostředky. Úroveň veřejného prostoru také pozitivně ovlivňuje zlepšující 
se bezpečnost a využívání veřejného prostoru pro kulturní a sportovní akce (dále viz kapitola 3.9).  

Město samotné tak má vysokou hodnotu přírodních a kulturních hodnot. Tyto kulturní a přírodní 
hodnoty také vytváří předpoklady pro volnočasové využití významné části území pro rekreaci a 
cestovní ruch.  
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Památkový katalog NPÚ obsahuje 63 záznamů, přičemž na území města je uplatňovaná také 
plošná ochrana prostřednictvím městské památkové zóny. 

Tabulka 31: Seznam kulturních památek ve městě Šumperk 

Kategorie Název Plošná památková ochrana Část obce 

území Šumperk – městská památková zóna  Šumperk 

objekt městský dům památková zóna Šumperk 

areál činžovní dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

objekt městský dům památková zóna Šumperk 

areál činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům památková zóna Šumperk 

areál činžovní dům památková zóna Šumperk 

areál činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt měšťanský dům památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt měšťanský dům památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

objekt měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál bývalá fara památková zóna Šumperk 

objekt měšťanský dům památková zóna Šumperk 

objekt socha sv. Jana Nepomuckého památková zóna Šumperk 

objekt měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál židovský hřbitov  Šumperk 

areál park Jiráskovy sady památková zóna Šumperk 

objekt klášter dominikánský s kostelem Zvěstování Panny Marie památková zóna Šumperk 

objekt sousoší Nejsvětější Trojice památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

objekt socha evangelisty Matouše památková zóna Šumperk 

areál kostel sv. Jana Křtitele s kamenným křížem památková zóna Šumperk 

objekt socha evangelisty Marka památková zóna Šumperk 

areál dům rodiny Primavesi  Šumperk 

objekt měšťanský dům Geschaderův památková zóna Šumperk 

objekt měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům památková zóna Šumperk 

areál městské opevnění památková zóna Šumperk 

areál měšťanský dům se skleníky památková zóna Šumperk 

areál Pavlínin dvůr se sady 1. máje  Šumperk 

objekt památník u Střelnice  Dolní Temenice 

objekt socha sv. Jana Evangelisty  Šumperk 

areál vila  Šumperk 

objekt socha evangelisty Lukáše památková zóna Šumperk 

objekt hrob Antonína Barcala  Šumperk 

areál činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt kostel sv. Barbory památková zóna Šumperk 

objekt bývalý dělnický dům památková zóna Šumperk 

objekt morový sloup památková zóna Šumperk 

objekt zahradní pavilón památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům s provozovnou památková zóna Šumperk 

areál bývalá manšestrová manufaktura Klapperothova  Šumperk 

objekt správní budova manšestrové manufaktury  Šumperk 
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objekt severní brána  Šumperk 

objekt jižní brána  Šumperk 

areál zámek památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt činžovní dům památková zóna Šumperk 

objekt boží muka  Dolní Temenice 

objekt městský dům památková zóna Šumperk 

areál pošta památková zóna Šumperk 

areál starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty s farou  Šumperk 

objekt obchodní dům Ottokara Katzera památková zóna Šumperk 

objekt boží muka  Šumperk 
Zdroj: Památkový katalog  

Významný podíl ve městě mají také industriální památky, které odkazují na textilní minulost města 
(výroba pláten a hedvábí). O tyto hodnoty je nezbytné do budoucna pečovat a využít při plánování 
budoucího rozvoje města. 

Ústřední seznam ochrany přírody a krajiny obsahuje přímo ve městě celkem 3 záznamy, kterými 
jsou památkově chráněné stromy. Nejvýznamnějšími lokalitami, které jsou předmětem ochrany, 
jsou lokality v okolí Šumperka. Ústřední seznam ochrany přírody a krajiny obsahuje v SO ORP 
Šumperk celkem 52 záznamů. Nejcennějšími územími jsou CHKO Jeseníky a NPR Kralický 
Sněžník. Seznam těchto lokalit je uveden v tabulce níže.   

Tabulka 32: Seznam významných přírodních památek v SO ORP Šumperk 

Kategorie Název 

Chráněná krajinná oblast Jeseníky 

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník 

Ptačí oblast Jeseníky 

Ptačí oblast Králický Sněžník 

Evropsky významná lokalita Branná – hrad 

Evropsky významná lokalita Hadce a bučiny u Raškova 

Evropsky významná lokalita Hanušovice – kostel 

Evropsky významná lokalita Horní Morava 

Evropsky významná lokalita Chrastický hadec 

Evropsky významná lokalita Keprník 

Evropsky významná lokalita Králický Sněžník 

Evropsky významná lokalita Libina – U Černušků 

Evropsky významná lokalita Pod Rudným vrchem 
Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody a krajiny  
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3.6 Bydlení a energetika 

 

Kapitola shrnuje informace o problematice bydlení ve městě, se zaměřením na 
vývoj bytové výstavby a strukturu bytového fondu. Informace jsou analyzovány 
především na základě dat SLDB.  

Součástí je také posouzení zásobování města energetickými zdroji a způsobu 
vytápění domácností, včetně cílů a záměrů do budoucnosti v oblasti využívání 
energií.  

Klíčová zjištění  

❖ Ve městě je extrémně nízká výstavba nových bytů. Ve srovnání s obdobně velkými 
městy bylo v posledních dvaceti letech dokončeno v Šumperku nových bytů nejméně. 
Nedostatečná bytová výstavba je způsobena zejména nedostatkem vhodných 
rozvojových ploch pro budování zejména rodinných domů. Tato skutečnost tak je 
důvodem odchodu části obyvatel za hranice města, kde budují své domy ve správních 
územích jiných obcí. 

❖ Město Šumperk má nadprůměrný podíl bytů v bytových domech, které jsou zastoupeny 
zejména panelovými domy na několika sídlištích v severní, severovýchodní a východní 
části města. Tato sídliště procházejí postupnými revitalizacemi, které snižují 
energetickou náročnost vytápění budov, prodlužují jejich životnost a celkově zlepšují 
vzhled těchto budov a celých sídlišť. 

❖ Ve srovnání s podobně velkými městy má Šumperk jeden z nejnižších podílů bytů ve 
vlastnictví města. Ke konci roku 2020 město vlastnilo 561 bytů a 22 obytných domů,  
z toho je však 125 bytů v šesti domech určeno k prodeji. To také výrazně limituje 
možnosti bytové politiky města. 

❖ Současnou nevyhovující bytovou situaci se město snaží řešit přípravou nových čtvrtí ve 
městě. Dle zpracovaných studií by na území bývalé Hedvy měl v budoucnu vyrůst 
obytný dům se 109 byty, mezi Bratrušovskou ulicí a domovem pro seniory by měla 
vyrůst nová čtvrť pro 44 rodinných domů a bezmála stovku bytů v bytových domech. 
Třetí lokalita pro výstavbu rodinných domů by mohla vzniknout při ulici Finské, v lokalitě 
Skalka. 

❖ Město Šumperk je plně plynofikováno. I díky tomu došlo v posledních desetiletích  
k zásadnímu poklesu využívání tuhých paliv pro vytápění, a to na méně než 3 % bytů. 
Zemní plyn využívá přes 90 % bytů, přičemž polovina bytů ve městě je vytápěna z 
kotelny mimo dům. Dle zpracované energetické koncepce a územního plánu je i do 
budoucna preferováno rozšiřování centralizovaného zásobování teplem a využívání 
alternativních zdrojů tepla. 

3.6.1 Bydlení 

V Šumperku je velmi nízká výstavba nových bytů. Ve srovnání s obdobně velkými městy bylo v 
posledních dvaceti letech dokončeno nových bytů výrazně nejméně – konkrétně 230 nových bytů, 
z toho 115 v rodinných domech a 76 v bytových domech, přičemž poslední dokončený byt v 
bytovém domě byl dokončen v roce 2007. 
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Graf 18: Počet dokončených bytů ve vybraných městech (s populací 23,5–29 tis.) v letech 2000–2019 

Zdroj: ČSÚ  

V posledních deseti letech bylo dokončeno dokonce pouze 47 bytů. Nedostatečná bytová 
výstavba je způsobena zejména nedostatkem vhodných rozvojových ploch pro budování zejména 
rodinných domů. Tato skutečnost tak je důvodem odchodu části obyvatel za hranice města, kde 
budují své domy ve správních územích jiných obcí. 

Graf 19: Počet nových dokončených bytů v Šumperku mezi lety 2010–2019 

Zdroj: ČSÚ 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 se v Šumperku evidovalo 2 616 obydlených 
domů a 12 333 bytů. Město Šumperk má ve srovnání s podobně velkými městy ČR jedno z 
nejvyšších zastoupení bytů v bytových domech a bytových domů oproti rodinným domům. Tyto 
bytové domy jsou zastoupeny především panelovými domy s pěti a vícepatrovou zástavbou na 
několika sídlištích, zejména na severu, severovýchodě a východě města, přičemž tato sídliště 
postupně procházejí revitalizacemi. Kvalita obvodových plášťů panelových budov se tak 
postupně zlepšovala a v současnosti již je významný podíl komplexně zateplených bytových 
domů včetně výměny oken a dveří, které zcela vyhovují současným požadavkům na tepelnou 
ochranu budov. Tyto revitalizace tak nejen snižují energetickou náročnost vytápění budov a 
prodlužují jejich životnost, ale také přispívají k zásadnímu zlepšení vzhledu domů a celých sídlišť.  

Tabulka 33: Rozdělení bytů a domů v Šumperku dle druhu domu (SLDB 2011)  
Byty celkem V bytovém 

domě 
V rodinném 

domě 
Domy 

celkem 
Bytové Rodinné 

Šumperk 12 333 9 944 (81 %) 2 185 (18 %) 2 616 933 (36 %) 1 584 (61 %) 

Ø podobně velkých 
měst 

- 72,7 % 26,2 % - 22,8 % 74 % 

Zdroj: ČSÚ 
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V případě domů připadá vlastnictví z většiny na fyzické osoby. Zatímco v případě bytů převažuje 
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) a kombinace vlastníků. Město Šumperk bylo vlastníkem 
645 bytů v 58 domech. Tím se řadí mezi obdobně velkými městy k těm s nejmenším podílem bytů 
vlastněných obcí. Do současnosti toto číslo ještě pokleslo. Ke konci roku 2020 mělo město ve 
vlastnictví 561 bytů a 22 obytných domů, z toho však 80 bytů v jednom domě s budoucí kupní 
smlouvou do roku 2022, dalších 5 domů s 45 byty je určeno k prodeji. Devět bytů je určeno jako 
„služební byty“ a 170 bytů je se sociální službou. 

Graf 20: Rozdělení bytů a domů ve městě Šumperku dle vlastnictví (SLDB 2011) 

Zdroj: ČSÚ 

Současnou nevyhovující bytovou situaci se město snaží řešit přípravou nových městských čtvrtí. 
Mezi Bratrušovskou ulicí a domovem pro seniory by podle zpracované studie v budoucnu měla 
vyrůst nová čtvrť pro 44 rodinných domů, bezmála stovku bytů v bytových domech, park a plochu 
pro potenciální výstavbu objektu občanské vybavenosti. Nejblíže k realizaci má bytová výstavba 
na území bývalé Hedvy, kde by dle zpracované studie mělo vzniknout veřejné parkoviště a 
šestipodlažní bytový objekt se 109 byty a klidovým vnitroblokem. Třetí lokalita pro výstavbu 
rodinných (případně i bytových) domů by mohla vzniknout v místní části Temenice při ulici Finské 
u lokality Skalka. 

3.6.2 Energetika 

Město Šumperk je napájeno elektrickou energií v běžném zapojení z českého systému 
z rozvodny Krasíkov – Ráječek. V mimořádných případech je možné rozvodnu Šumperk napájet 
také z moravského systému přes rozvodny Krnov – Česká Ves. Z hlediska spolehlivosti dodávek 
se jedná o prakticky bezporuchový provoz a systém vedení vysokého napětí není a ani 
v budoucnu nebude limitujícím faktorem dodávky elektrické energie do města. Pokud jde o vedení 
nízkého napětí, téměř celé území je dnes napájeno kabelovou sítí. V centrální části města je 
tvořeno dokonce mřížovou sítí, která je provozně jednou z nejspolehlivějších v rámci ČEZu 
s velkou přenosovou rezervou. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro uspokojení všech požadavků 
do roku 2030. 

Na území města dochází v menší míře taktéž k výrobě elektrické energie (a případně tepla) 
z obnovitelných zdrojů, konkrétně se jedná o zemědělskou výrobnu elektrické energie a tepla 
z bioplynu První bioplynová Šumperk, s.r.o. v Temenici s elektrickým výkonem 0,73 MW a 
tepelným výkonem 0,57 MW. V KGJ ČOV Šumperk dochází k výrobě elektřiny a tepla pomocí 
kalového plynu, konkrétně s elektrickým výkonem 0,14 MW a tepelným výkonem 0,224 MW. Na 
řece Desné se nacházejí dvě malé vodní elektrárny o celkovém výkonu 0,365 MW. K roku 2014 
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se ve městě také nacházelo na 33 malých fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem přes 
1,13 MW. 

Město Šumperk je plně plynofikováno a zemní plyn je využíván jak na vaření a přípravu teplé 
užitkové vody, tak na vytápění. Město je zásobeno plynem z dálkovodu Olomouc – Mohelnice – 
Šumperk – Jeseník, který vede ve dvou větvích od Bludova a Zábřehu. I díky plné plynofikaci 
došlo v posledních desetiletích k zásadnímu poklesu spotřeby tuhých paliv. Již v roce 2000, kdy 
končila výjimka pro provozování kotlů nesplňujících emisní limity, nastal razantní skok v útlumu 
spotřeby tuhých paliv a dnes již prakticky všechny velké a střední zdroje znečištění ovzduší 
původní tuhá nebo kapalná paliva opustily a přešly na zemní plyn. Podle SLDB z roku 2011 
využívalo tuhá paliva pro vytápění pouze 2,7 % bytů ve městě. 

Pokud jde o vytápění domácností, podle SLDB z roku 2011, byly tři čtvrtiny bytů vytápěny pomocí 
ústředního topení, necelých 15 % etážovým topením a necelých 8 % kamny. Pokud jde o druh 
paliva, ve městě zcela jednoznačně převažuje zemní plyn. Polovina bytů ve městě je sice 
vytápěna z kotelny mimo dům, nicméně veškeré toto teplo je vyráběno pomocí zemního plynu, 
který v ostatních typech vytápění využívá dalších 40 % domácností. Ve srovnání 
s celorepublikovým průměrem u měst s populací mezi 20 a 50 tisíci obyvateli má pak Šumperk o 
něco nižší zastoupení vytápění elektřinou (4 %) a tuhými palivy (2,7 %). Pokud jde o tuhá paliva, 
ta jsou dnes již v zásadě využívána jen pro vytápění v rodinných domech, kde není volba tuhých 
paliv dána nedostupností plynu, ale spíše nižšími náklady na topení u tuhých paliv. 

Graf 21: Typ vytápění a druh paliva v bytech ve městě Šumperk dle SLDB 2011 

 

Zdroj: ČSÚ 

Distribuci tepla zajišťuje společnost SATEZA, a.s., která dodává teplo do téměř 6 000 bytů, 9 škol 
a 9 dalších organizací ve městě, přičemž hlavním zdrojem jsou převážně centrální plynové 
kotelny s celkovým instalovaným výkonem cca 47,7 MW. Dále je zde 17 malých kotelen 
zásobujících 2 MŠ, úřadovny města, domy s pečovatelskou službou, bytové domy, muzeum, Dům 
kultury, hotel Sport a společnost Metra. Dalším zdrojem je plynová kotelna Nemocnice Šumperk 
a.s., zajišťující zásobování areálu nemocnice, s výkonem 9,4 MW. Celkový instalovaný výkon 
včetně domovních kotelen činí cca 70 MW. 

Město Šumperk má zpracovánu aktualizovanou Energetickou koncepci města k roku 2010, která 
byla zařazena do závazné části platného územního plánu. Tím byla jasně vymezena území 
s konkrétně definovaným způsobem vytápění budov, která omezují využívání tuhých paliv. 
Závěry této koncepce stanovují, že v lokalitách, kde je zavedeno nebo kde je dostupné CZT, je 
možné pro vytápění bytových domů a budov občanské vybavenosti využít pouze CZT, 
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obnovitelné zdroje a elektrickou energii. Přiměřeně bude závěr energetické koncepce uplatněn 
také u nových staveb budovaných v blízkosti a dosahu stávajících sítí CZT, kde bude připojení 
na CZT technicky možné a ekonomicky přijatelné. 

Aktuální územní plán města z roku 2020 také stanovuje požadavky na preferování výstavby 
nízkoenergetických a pasivních domů a preferování alternativních zdrojů tepla a přípravy teplé 
vody (zejména solární energie a tepelná čerpadla) pro zásobování ploch, zejména v okrajových 
částech města. 

Tyto závěry jsou v souladu také s Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje na roky 
2015–2040, která stanovila tyto operativní cíle: 

❖ dlouhodobě udržet na území OK co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav 
zásobování teplem, 

❖ využít na území OK ekonomický potenciál energ. úspor ve všech sektorech, 

❖ dále rozvíjet OZE a DZE na území OK v souladu s ostatními strategickými dokumenty 
OK a ČR, 

❖ zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území OK v režimu kombinované výroby 
elektřiny a tepla, 

❖ dále snižovat množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území OK, 

❖ zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území OK el. energií a zemním plynem, 

❖ udržet zásobování el. energií u hlavních metropolitních oblastí a vybraných odběrných 
míst na území OK i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z 
přenosové/distribuční soustavy, 

❖ napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území OK, 

❖ zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními 
strategiemi.  
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3.7 Dopravní infrastruktura a obslužnost 

 

Kapitola shrnuje informace o vnější dostupnosti prostřednictvím 
silniční, železniční a veřejné hromadné dopravy.   

Analyzován je také systém vnitřní dopravy a její provázanost včetně 
kvality infrastruktury pro různé její formy. 

Klíčová zjištění  

❖ Město Šumperk částečně trpí odlehlostí od větších center a hlavních tahů. Silniční, 
železniční i autobusové spojení směrem na jih na Olomouc a dále na zbytek Moravy je 
vcelku kvalitní a rychlé, přičemž postupně dochází k modernizaci a zkvalitnění jak 
silničního, tak železničního spojení tímto směrem.  

❖ Směrem na sever a na východ je rychlost a kvalita spojení značně ovlivněna náročným 
terénem Jeseníků. Vzhledem k absenci dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí 
však nejvíce trpí spojení na západ směrem do Čech a na Prahu. Tímto směrem zcela 
chybí i přímé železniční či autobusové spoje. 

❖ Vzhledem k chybějícímu obchvatu města dochází k rostoucí intenzitě tranzitní dopravy 
na průtahu městem na třídě Jesenické, kde se také nachází některé z nejrizikovějších 
míst z pohledu dopravních nehod. 

❖ Výrazným problémem města je současný stav dopravy v klidu. Město trpí 
nedostatečnými parkovacími kapacitami, zároveň však existují místa, kde by parkování 
mělo ustoupit ve prospěch veřejného prostoru. Město by se proto mělo i na základě 
zpracovaných územních studií snažit o komplexní řešení systému parkování ve městě  
a navýšení parkovacích kapacit. 

❖ Postupně došlo ke spojení města s přilehlými obcemi sítí cyklostezek, které jsou 
postupně budovány i přímo ve městě a při rekonstrukcích pozemních komunikací 
dochází také k vyznačování cyklopruhů. Vzhledem ke svým předpokladům a 
současným trendům by mělo město dále cyklodopravu rozvíjet. S rozšířením výstavby 
cyklostezek a cyklopruhů počítá i platný územní plán města. 

❖ Město by mělo zvážit zpracování dopravní koncepce města, která by řešila ve vzájemné 
provázanosti všechny druhy dopravy, a kromě systémového řešení a plánu rozvoje 
dopravy v klidu a cyklodopravy by mj. bylo vhodné provést přehodnocení současného 
systému MHD, jejíž využití ne vždy odpovídá potřebám obyvatel města. 

3.7.1 Silniční doprava 

Vnější dostupnost Šumperka po silnici je zajištěna silnicí první třídy I/11, která prochází městem 
a spojuje město s Moravskoslezským krajem směrem na východ a ve směru na západ s Hradcem 
Králové. Severojižní spojení města zajišťuje silnice první třídy I/44, která z jihu napojuje město na 
dálnici D35 u Mohelnice a na sever vede směrem na Jeseník a dále do Polska. 

V přípravě je přeložka části této silnice a v úseku Mohelnice – Šumperk by v budoucnu měla být 
nahrazena silnicí pro motorová vozidla, a zkrátit tak dojezdovou dobu k dálnici D35 a do 
Olomouce. V současnosti jsou v provozu dva úseky této silnice pro motorová vozidla – úsek 
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Vlachov – Rájec a obchvat 
Postřelmova, přičemž v roce 2021 
bude zahájena stavba obchvatu 
Bludova, která by měla navázat na 
obchvat Postřelmova a spojit tak 
město Šumperk s městem Zábřeh 
modernizovanou čtyřproudovou 
silnicí pro motorová vozidla. 
Očekáváné zprovoznění tohoto 
úseku je naplánováno na rok 
2024. Výhledově se počítá  
i s pokračováním této přeložky 
v úseku Šumperk – Rapotín a dále 
směrem na Jeseník, které by 
odvedlo tranzitní dopravu z města 
a umožnilo přeřazení současného 
průtahu ve stopě ulice Jesenické 
do kategorie silnic nižší třídy  
a případné úpravy křižovatek  
a příčného profilu trasy. 

Zmíněné silnice první třídy, které 
na území města probíhají ve stejné stopě, jsou doplněny silnicí druhé třídy II/446, která vede do 
města z jihovýchodu od Uničova a směrem na severozápad spojuje město s Hanušovicemi  
a Starým Městem.  

V současnosti je krajské město Olomouc dostupné silniční dopravou do 45 minut, přičemž 
zmíněnou modernizací by mohlo dojít k výraznějšímu zkrácení této doby. Obecně má město díky 
dálnici D35 od Mohelnice a dálnic D46 a D1 vcelku dobrou dostupnost jižním směrem. Dojezdová 
doba do Brna je hodina a půl, do Bratislavy 2 hodiny a 40 minut a do Vídně 3 hodiny. Vzhledem 
k tomu, že silnice I/11 východním směrem překonává náročný terén Jeseníků, je např. pro cestu 
do Ostravy časově výhodnější zvolit cestu přes Olomouc, která trvá 1 hodinu a 40 minut. 

Z důvodu složitého terénu je 
také horší spojení na sever 
s Jesenickem, kdy navzdory 
pouze 48kilometrové 
vzdálenosti trvá cesta do 
města Jeseník 50–60 minut. 
Problematičtější spojení je 
také směrem na západ, kdy 
v současnosti je dojezdová 
doba do Prahy více než  
3 hodiny. K výraznému 
zlepšení by mělo dojít 
dostavbou dálnice D35 mezi 
Hradcem Králové  
a Mohelnicí, jejíž dokončení 
má Ředitelství silnic a dálnic 
naplánováno na rok 2028.  

Obrázek 8: Mapa hlavních dopravních tahů v Šumperku a okolí 
včetně připravovaného obchvatu Bludova (červeně) 

Zdroj: Mapy.cz 

Zdroj: KPMG Česká republika, s.r.o., ŘSD ČR 

Obrázek 9: Dostupnost města Šumperk automobilovou dopravou 
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3.7.2 Intenzita dopravy 

Nejvytíženějším silničním úsekem je dle sčítání dopravy z roku 2016 úsek silnice I/44 na příjezdu 
do města až ke křižovatce s ulicí Žerotínova. Zde došlo také mezi lety 2010 a 2016 k nejvyššímu 
nárůstu dopravy, a to v průměru z 14 659 na 17 025 vozidel denně. O něco méně vytížený je 
zbytek průtahu městem na ulici Jesenické – v úseku mezi ulicemi Žerotínovou a Lidickou 
v průměru projede 12 450 vozidel a ve zbývajícím úseku až k obci Rapotín 10 334 vozidel.  
U obou těchto úseků došlo mezi lety 2010 a 2016 k nepatrnému snížení intenzity dopravy. 
Výraznější nárůst dopravy lze potom sledovat zejména v úseku ulic Žerotínova a Havlíčkova od 
křižovatky se silnicí I/44 po křižovatku s ulicemi Langrovou a Temenickou, kde došlo k nárůstu ze 
7 345 vozidel denně na 9 767 vozidel, a v úseku silnice II/446 od křižovatky s ulicí 8. května až 
po konec zástavby ve směru na Bratrušov, kde došlo k nárůstu z 3 686 vozidel denně na 5 530 
vozidel. 

Obrázek 10: Roční průměr denních intenzit dopravy v Šumperku v roce 2010 (napravo) a 2016 (nalevo) 

 
Zdroj: ŘSD ČR 

3.7.3 Železniční doprava 

V Šumperku dochází ke křížení tří celostátních železničních tratí – tratě č. 290 Olomouc – 
Šumperk, tratě č. 291 (Olomouc –) Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou 
– Sobotín a tratě č. 292 (Zábřeh na Moravě –) Šumperk – Krnov. 

Jednokolejná trať č. 290 v současnosti prochází modernizací, po které by se měla stát 
nejmodernější regionální tratí, po celé délce bude elektrifikována a mělo by dojít v úseku Olomouc 
– Uničov ke zvýšení maximální rychlosti ze současných 90 km/h na 160 km/h a v úseku Uničov 
– Šumperk ze současných 70 km/h na 100 km/h. Výrazným způsobem by tak mělo dojít ke snížení 
jízdní doby. Dokončení této modernizace je naplánováno na rok 2022. 

Na trati č. 291 v úseku Zábřeh na Moravě – Šumperk, který byl elektrifikován v roce 2009, jezdí 
ve dvouhodinových intervalech rychlíky Brno – Olomouc – Šumperk, přičemž cesta do Olomouce 
trvá 45 minut, do Brna 2 hodiny 23 minut, a další osobní vlaky na trasách Zábřeh na Moravě – 
Šumperk, Olomouc – Kouty nad Desnou a Nezamyslice – Kouty nad Desnou. V tomto úseku je 
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maximální rychlost 100 km/h. Ze Zábřehu na 
Moravě se po přestupu dá dále pokračovat 
rychlíky na Prahu, přičemž celková doba cesty 
se pohybuje zhruba v rozmezí dvou a půl 
hodiny až tři a čtvrt hodiny. Úsek trati ze 
Šumperka do Koutů nad Desnou, s odbočkou 
Petrov nad Desnou – Sobotín, byl výrazně 
poničen při povodních v roce 1997 a vážně 
hrozil jeho zánik. Obce ležící podél trati se však 
se zánikem nechtěly smířit. Založily tedy 
Svazek obcí údolí Desné, který zničenou trať 
převzal, sehnal finance na její rekonstrukci a 
získal jí do svého majetku. V roce 1999 byla 
trať obnovena a v roce 2015 došlo k její 
elektrifikaci (vyjma odbočky na Sobotín). 
Maximální rychlost na této trati je v současnosti 
80 km/h. Svazek do budoucna plánuje 
prodloužení trati o necelý kilometr až ke spodní 
stanici vleků lyžařského areálu v Koutech nad 
Desnou a elektrifikaci odbočky do Sobotína. 

Na trati č. 292, která je neelektrifikovaná (až na 
výjimku úseku mezi Šumperkem a Bludovem, kde kopíruje trať č. 291), jezdí přímé linky mezi 
Šumperkem a Hanušovicemi a Šumperkem a Jeseníkem. Linka mezi Zábřehem a Jeseníkem na 
této trati nejezdí přes Šumperk. Další návazné spoje potom jezdí na trasách Lipová Lázně – 
Jeseník– Krnov, Jeseník – Mikulovice či Jindřichov ve Slezsku – Krnov. Maximální rychlost je 100 
km/h v úseku ze Šumperka do Hanušovic, dále do polských Hlucholaz, kde překonává velmi 
náročný horský terén, 60 km/h a dále do Krnova 80 km/h. 

3.7.4 Autobusová doprava 

Příměstskou autobusovou dopravu zajišťuje společnost ARRIVA MORAVA a.s. na 30 linkách, 
spojujících Šumperk s Jeseníkem, 
Zábřehem, Mohelnicí, Rýmařovem, 
Hanušovicemi, Štíty, Lošticemi a 
většinou obcí v okrese Šumperk. 

Společnost ARRIVA MORAVA a.s. 
zajišťuje také jednu dálkovou linku 
na trase Brno – Jeseník, která 
spojuje Šumperk také s Uničovem, 
Litovlí, Olomoucí a Prostějovem. Na 
obdobné trase zajišťuje dálkový 
spoj také společnost Tourbus, a.s., 
navíc se zastávkou ve Vyškově a 
Rousínově. Poslední dálkovou linku 
zajišťuje společnost Z-Group bus 
a.s., a to na trase Šumperk – 
Ostrava, se zastávkami mj. 
v Rýmařově, Bruntále, Horním 
Benešově a Opavě. Zcela tu však 
chybí přímé autobusové dálkové 
spojení směrem na západ do 
Pardubického kraje a dále do Čech. 

Zdroj: České dráhy, a. s. 

Obrázek 11: Železniční tratě v Šumperku a okolí 

 

Obrázek 12: Schéma MHD Šumperk 

 

Zdroj: infosumperk.cz 
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Společnost ARRIVA MORAVA a.s. také zajišťuje MHD přímo ve městě Šumperku, a to na pěti 
linkách, obsluhujících 48 zastávek. 

Autobusové příměstské a městské linky a vlakové linky jsou součástí Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje, přičemž se řídí společnými tarify a ceníky. 

3.7.5 Cyklistická doprava 

Šumperkem prochází 4 cyklotrasy IV. třídy lokálního propojení: 6114 z Rohle přes Šumperk, 
Staré Město až na hranici s Polskem na Kladském sedle, 6187 z Dolních Studének přes Velké 
Losiny do Vernířovic, 6284 ze Šumperka do Ludvíkova a 6286 ze Šumperka přes Kamenný vrch 
do Vikýřovic. V těsné blízkosti města prochází také páteřní dálková trasa I. třídy 4 – Moravská 
stezka, která vede z Břeclavi přes Zlín, Olomouc, Jeseník až na hranice s Polskem. Část této 
trasy je také součástí evropské trasy EuroVelo 9, spojující Baltské moře v Gdaňsku s Jadranem 
v Pule. Celkově je v širším regionu poměrně hustá síť cyklotras IV. třídy. 

Postupně dochází také k výstavbě cyklostezek, a to ať už přímo ve městě, tak také cyklostezek 
propojujících Šumperk s okolními obcemi. V současnosti vedou z okraje města cyklostezky do 
Bratrušova (3,3 km), do Nového Malína (2,4 km) a do Dolních Studének (2 km), kde následně 
pokračuje cyklostezka až do Sudkova. Spojení s Rapotínem zajišťuje další cyklostezka dlouhá 
3,1 km, která však nevede až na území města Šumperka. Přímo ve městě jsou dále cyklostezky 
v části ulice Temenická (530 m), podél potoka Temenec (245 m) a ve Smetanových sadech (434 
m). Na silničních komunikacích je ve městě také vyznačeno cca 4,7 km cyklopruhů v obou 
směrech, konkrétně na ulicích Žerotínova, Havlíčkova, Temenická, Langrova, Jiřího z Poděbrad, 
Zábřežská, Jesenická, Terezínská a Kozinova. 

Obrázek 13: Cyklopruhy (modře) a cyklostezky (červeně) v Šumperku 

 
                                                                   Zdroj: KPMG Česká republika, Mapy.cz 
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3.8 Životní prostředí 

 

Kapitola shrnuje informace o důležitých oblastech životního prostředí, 
a to konkrétně o kvalitě ovzduší ve městě o vodstvu a odpadovém 
hospodářství.  

Součástí kapitoly je analýza trendových ukazatelů vývoje kvality 
životního prostředí.  

Klíčová zjištění  

❖ V minulosti docházelo ve městě každoročně k překročení imisního limitu koncentrace 
prachových částic PM10 v ovzduší. Po přemístění monitorovací stanice na základě 
požadavku ČHMÚ do nové lokality v roce 2017 již tyto limity překračovány nejsou.  

❖ Město je přesto řazeno do území s překročenými limity pro ochranu zdraví, a to kvůli 
nadlimitní roční koncentraci benzo[a]pyrenu. Dle mapové interpretace oblastí 
s překročením imisních limitů ČHMÚ jsou ve městě, navzdory zlepšující se tendenci, 
nadále uváděny zvýšené koncentrace prachových částic PM10, PM2,5 a oxidů dusíku. 

❖ Za hlavní zdroje emisí ve městě lze označit zejména lokální topeniště a automobilovou 
dopravu. 

❖ Vodní toky ve městě jsou dle ČHMÚ značně znečištěné. 

❖ Nemalá část města se nachází v záplavovém území řeky Desné. Je proto potřeba řešit 
a budovat protipovodňová opatření a snažit se o lepší zadržování vody v krajině. 

❖ Ve městě roste produkce odpadů a jejich vytříděnost se zlepšuje jen velmi pomalu. 
Vzhledem k nové legislativě, která na následující roky výrazně zdražuje nadlimitní 
skládkování, se bude muset město snažit o výrazné navýšení vytříděné složky odpadů, 
o celkovou redukci tvorby odpadů a nalezení alternativy ke skládkování směsného 
odpadu. V současnosti se totiž město pohybuje produkcí odpadů ukládaných na 
skládku nad stanovenými limity, které se navíc každoročně budou snižovat. 

3.8.1 Kvalita ovzduší 

V minulosti byl Šumperk pravidelně vymezován jako území s nadlimitními koncentracemi tuhých 
znečišťujících látek PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu v ovzduší (či jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší). Od roku 2008 do roku 2015 došlo na monitorovací stanici Šumperk MÚ pokaždé k 
překročení maximálního počtu překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10. V letech 2018 
a 2019 tento maximální počet překročen nebyl a hodnoty naměřených koncentrací jsou výrazně 
nižší než v letech minulých. To u této konkrétní látky bude zřejmě dáno změnou umístění stanice. 
V Šumperku probíhal monitoring kvality ovzduší dlouhodobě na stanici Šumperk MÚ, která 
ukončila své měření k 31.12.2015. Nová stanice MSMS Šumperk byla umístěna u 5. ZŠ a měření 
zde bylo zahájeno v červnu 2017. Tato změna umístění má tak evidentně významný vliv na 
měřené koncentrace. PM2,5 jsou v Šumperku sledovány až od roku 2017, přičemž od té doby také 
nebyl překročen imisní limit. Přesto patří město v dlouhodobějším horizontu k oblastem se 
zvýšenou koncentrací těchto pevných látek v ovzduší, jak ukazuje Tabulka 35.  

Tabulka 34: Naměřené koncentrace jednotlivých škodlivin v Šumperku – červeně překročení imisních limitů (v µg/m3)  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

Roční průměr PM10 (limit = 40) 33,9 33,4 37,4 38,7 39,1 39,5 16,5* 21,5 18,9 

Počet překročení 24 h limitu PM10 (max. 35x/rok) 49 54 42 55 70 66 3* 12 6 

Roční průměr PM2,5        12,7* 17 15 
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Roční průměr NO2 19,9 21,1 18,7 14,6 15,9 16,4 14* 17,4 17,5 

Roční průměr O3 41,4 35,9 42 38,8 40,5 43,8 - 44,4 53,6 
*V roce 2017 probíhalo měření pouze od června do prosince                           Zdroj: ČHMÚ 

Koncentrace benzo[a]pyrenu ve městě nejsou sledovány pravidelně. Poslední měření proběhlo 
v roce 2015, kdy byla naměřena roční průměrná koncentrace 1,8 ng/m3, což představuje 
překročení imisního limitu. Nicméně i nadále je město vymezeno jako území s nadlimitní roční 
koncentrací této látky. Ta patří obecně k hlavním problémům znečištění ovzduší v ČR. 
Znečištěním 
benzo[a]pyrenem trpí 
především 
Moravskoslezský, Zlínský, 
a právě Olomoucký kraj, 
přičemž město Šumperk se 
nachází v okrajové části 
území, kam až sahá 
nadlimitní znečištění 
benzo[a]pyrenem. 

Jako v naprosté většině ČR 
je ve městě míra znečištění 
ovzduší benzenem, těžkými 
kovy, oxidem siřičitým či 
oxidem dusičitým minimální 
a pod úrovní dolní meze pro 
posuzování. Nad úrovní 
dolní meze pro posuzování 
imisních limitů pro ochranu 
ekosystémů a vegetace se pohybuje pouze koncentrace oxidů dusíku NOₓ, která kopíruje 
zejména oblasti větších měst a hlavních dopravních tahů. Podíváme-li se na srovnání pětiletého 
průměru z let 2011–2015, můžeme vidět, že u všech sledovaných škodlivin došlo k poklesu jejich 
koncentrací v ovzduší. 

Tabulka 35: Znečištění ovzduší jednotlivými škodlivinami ve městě Šumperku dle mapové interpretace oblastí s 
překročením imisních limitů 

 
PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] 

benzo[a]pyren 
[ng/m3] 

NO2 [µg/m3] NOx [µg/m3] 

2015–2019 17,4–25,1 13,1–19,1 0,7–1,4 6,8–15,4 8,8–24,5 

2011–2015 19,6–36,9 15,6–28,4 0,7–2,2 9,2–17,8 10,3–25,8* 

Legenda 
≤ dolní mez pro 

posuzování 
dolní mez – horní mez pro 

posuzování 
horní mez pro posuzování 

– IL 
> imisní limit (IL) 

*Údaj za období 2012–2016                                                                  Zdroj: ČHMÚ 

Z důvodů překročení imisních limitů pro ochranu zdraví je město stanoveno jako cílová obec 
v rámci platného Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ 07. Dle ust. §9 
odst. 4 zákona o ochraně ovzduší má město povinnost vypracovat časový plán provádění 
opatření (akční plán) uložených v tomto programu, a to v termínu do 29.10.2021. 

Obrázek 14: Pole roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu (2019) 

Zdroj: ČHMÚ 
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3.8.2 Vodstvo 

Městem Šumperk spíše okrajově protéká řeka Desná, pramenící v centru Jeseníků a vlévající se 
do řeky Moravy u Postřelmova. Dále centrem 
města protéká Bratrušovský potok, který se 
vlévá do Desné u čistírny odpadních vod. 
Celou délkou obydleného území Horní a Dolní 
Temenice dále protéká potok Temenec, který 
se vlévá do Bratrušovského potoka v centru 
města. Podle Ročenky jakosti povrchových 
vod v povodí Moravy 2018–2019 a normy 
ČSN 75 7221 o klasifikaci kvality povrchových 
vod je zařazena řeka Desná na území 
Šumperka do III. třídy – znečištěná voda, 
Bratrušovský potok dokonce do IV. třídy – 
silně znečištěná voda. 

Vzhledem k tomu, že velká část města leží 
v záplavové oblasti řeky Desné, má Šumperk 
také zpracovaný digitální povodňový plán 
města i SO ORP Šumperk a v rámci 
Územního plánu také vymezenu koncepci 
protipovodňové a protierozní ochrany. Do 
budoucna by se město mělo zabývat stavbou 
a řešením těchto protipovodňových opatření 
a snahou o zadržení vody v krajině. 

3.8.3 Odpady 

Město má zpracovaný závazný Plán odpadového hospodářství města Šumperk na roky 2017–
2023. Dle obecně závazné vyhlášky a zákona o odpadech občané ve městě třídí: papír, sklo, 
plasty, nápojové kartony, textil, kovy, biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), jedlé 
oleje a tuky, nebezpečný odpad, objemný odpad a směsný komunální odpad. Na sběrných 
dvorech je třízeno také místo zpětného odběru (elektrozařízení, baterie a zářivky) a lze zde 
odevzdat i stavební odpad. Směsný komunální a objemný odpad je svážen na skládku 
komunálního odpadu v Rapotíně, sběr využitelných složek komunálního odpadu je na území 
města organizován tzv. donáškovým způsobem s využitím sběrných dvorů a stanovišť sběrných 
nádob na veřejně přístupných místech. Nebezpečné složky odpadu jsou sbírány ve sběrných 
dvorech. 

Vzhledem k nové legislativě, platné od ledna 2021, bude nutné pro město zvýšit objem 
vytříděného odpadu a snížit množství směsného a objemného odpadu, které putují na skládku. 
Od roku 2021 do roku 2029 je totiž stanoven limit množství odpadu na občana ukládaného na 
skládku, který se od roku 2021 bude každoročně snižovat z 200 kg na občana až na 120 kg v roce 
2029. Za nadlimitní množství pak bude muset město platit zvýšenou sazbu za ukládání odpadu 
na skládku, která taktéž poměrně výrazně poroste každým rokem. Zároveň se bude pomalu 
zvyšovat i sazba základní za limitní množství. 

Tabulka 36: Růst limitního množství skládkovaného odpadu na osobu a základní a zvýšené sazby za nadlimitní 
ukládání dle nové legislativy 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství skládkovaného odpadu 
na občana za základní sazbu 

200 kg 190 kg 180 kg 170 kg 160 kg 150 kg 140 kg 130 kg 120 kg 

Základní sazba za 1 t (v Kč) 500 500  500  500 500 600 600 700 700 

Zvýšená sazba na 1 t (v Kč) 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850 

Zdroj: město Šumperk 

Obrázek 15: Mapa vodních toků a záplavových území 

Zdroj: město Šumperk 
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V roce 2020 však připadalo na každého občana Šumperka 433 kg komunálního odpadu a z toho 
231 kg odpadu ukládaného na skládku. Ve srovnání s předchozími roky tak můžeme pozorovat 
dokonce výraznější nárůst celkové produkce odpadů. Přestože je možné pozorovat pokles 
v množství směsného komunálního odpadu, který může být způsoben nárůstem třídění, došlo 
k výraznému nárůstu produkce objemného odpadu, který je z města také ukládán na skládku.  

Kromě toho nový zákon také ukládá, že do 
roku 2025 musí obce zajistit, aby tříděný 
odpad tvořil minimálně 60 % z celkového 
objemu komunálního odpadu. V Šumperku 
to však bylo v roce 2020 pouze cca 36 % a 
toto číslo se v posledních letech výrazně 
nelepší. 

Město se proto do budoucna bude muset 
snažit vytřídit co nejvíce využitelných složek. 
Dle rozborů společnosti EKO-KOM, a.s. 
z roku 2018 v průměru za celou ČR tvoří 
stále více než polovinu hmotnosti směsného 
komunálního odpadu využitelné složky. 
Největší složku pak představuje především 
bioodpad. I proto město spouští od května 
2021 pilotní projekt třídění gastroodpadu. 
Kromě snahy o předcházení vzniku odpadů 
(např. podporou domácího kompostování), 
jejich recyklace a přípravy k opětovnému 
použití bude důležitou výzvou pro město také 
hledat alternativy ke skládkování 
nevytříděného odpadu a hledat možnosti 
jeho energetického využití.  

 
2011 2015 2020 

Papír 700 584 720 

Plasty 150 222 413 

Sklo 318 330 372 

Textil 9 81 123 

Nápojové kartony 28 19 24 

Kovy 791 499 10 

BRO 772 1333 2017 

Ostatní 41 33 45 

Stavební odpad 673 878 1407 

Nadměrný odpad 1394 1270 1809 

Směsný odpad 4527 4442 4082 

Celkem 9404 9690 11021 

Komunální odpad na osobu (v kg) 348 366 433 

Skládkovaný odpad na osobu (v kg) 219 216 231 

Zdroj: město Šumperk 

Tabulka 37: Produkce odpadů v Šumperku (2011/15/20) 
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3.9 Kulturní a sportovní vyžití  

 

Kapitola shrnuje informace o možnostech kulturního a sportovního vyžití ve 
městě. 

Konkrétně se zabývá kulturní a sportovní infrastrukturou, významnými 
kulturními událostmi a sportovními kluby a oddíly. 

Klíčová zjištění  

❖ Město má kvalitní základní kulturní infrastrukturu, zahrnující divadlo s vlastním 
profesionálním souborem, jedno z nejnavštěvovanějších jednosálových kin v ČR, 
druhou nejlepší knihovnu v ČR dle celorepublikové soutěže, dům kultury zajišťující 
bohatý kulturní, společenský a vzdělávací program, vlastivědné muzeum a několik 
uměleckých galerií. 

❖ Většina kulturních zařízení je ve vlastnictví města, přičemž většina z nich se nachází 
v nově zrekonstruovaných objektech, s výjimkou kulturního domu, kde se předpokládá 
rozsáhlá rekonstrukce v následujících letech. 

❖ Ve městě se pravidelně konají akce nejen lokálního a regionálního významu, ale také 
mezinárodního. Do budoucna by bylo vhodné tyto události ve městě udržet a lépe 
využít potenciálu těchto akcí pro rozvoj cestovního ruchu. Další rozvoj by měl být 
podpořen co nejužší spoluprací a koordinací jednotlivých kulturních zařízení města a 
rozšířením nabídky zajímavých akcí konajících se v průběhu celého roku. 

❖ Ve městě se nachází široká nabídka sportovních zařízení a možností sportovního vyžití 
na amatérské i profesionální úrovni. 

❖ S ohledem nejen na občany města, kteří nejsou členy žádného klubu, oddílu či spolku, 
ale i na rozvoj cestovního ruchu, je vhodné zajistit co nejširší možnosti sportovního 
vyžití a přístupu na sportoviště pro širokou veřejnost. 

3.9.1 Kulturní infrastruktura a vyžití 

Z hlediska kulturní infrastruktury se ve městě nacházejí následující zařízení:  

❖ Divadlo Šumperk, s.r.o. – je ze 100 % vlastněno městem, sídlí v historické budově 
bývalého Německého spolkového domu z roku 1902, která po požáru v roce 1994 prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí a přestavbou, dokončenou v roce 2000. Divadlo má vlastní 
profesionální soubor, čímž se řadí mezi nejmenší města s vlastním divadelním 
souborem. Divadlo představí každou sezónu pět premiérových titulů a několik pohádek 
pro děti. 

❖ Kino OKO Šumperk, p.o. – je příspěvkovou organizací města. Kapacita kina je 377 míst 
a 2 místa pro vozíčkáře. Kinosál splňuje veškeré požadavky, které jsou v současné době 
kladeny na špičkovou filmovou projekci. Sál kina je ideálním místem pro pořádání a 
realizaci nejrůznějších firemních a soukromých akcí jako jsou kongresy a semináře. Kino 
také nabízí tzv. Art večery, kde jsou pravidelně zařazovány filmy pro náročnější diváky. 
Dlouhodobě patří mezi nejnavštěvovanější jednosálová kina v ČR. Interiéry kina prošly 
kompletní rekonstrukcí v roce 2018. 

❖ Dům kultury Šumperk, s.r.o. – je ze 100 % vlastněn městem. Dům kultury Šumperk 
nabízí každý měsíc bohatý program uměleckých, kulturních, společenských a 
vzdělávacích pořadů. Konkrétně nabízí tyto služby: 

• umělecké, kulturní, společenské a vzdělávací pořady,  
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• koncerty všech žánrů, festivaly,  

• divadelní představení, kultura školám,  

• jazykové a pohybové kurzy, taneční kurzy,  

• besedy a přednášky, pořady pro děti a mládež,  

• plesy, taneční zábavy, diskotéky,  

• agenturní činnost, zprostředkování pořadů,  

• provozování Galerie Jiřího Jílka,  

• prezentační výstavy, trhy,  

• dlouhodobé a krátkodobé pronájmy nebytových prostor,  

• výlep plakátů ve městě Šumperk a v okolních obcích. 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu objektu Kulturního domu z roku 1980 se v současnosti 
připravuje jeho rozsáhlá rekonstrukce. 

❖ Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p.o. – je příspěvkovou organizací města. 
V roce 2018 se knihovna přesunula do nově zrekonstruované budovy bývalé školy ze 30. 
let 20. století, kde sdílí prostory s literární kavárnou či detašovaným pracovištěm Vysoké 
školy báňské v Ostravě. V nových prostorách získala výborné podmínky pro rozšíření 
knihovnických služeb, zejména pro rozvoj komunitních aktivit. Knihovna je také důležitou 
součástí kulturního dění ve městě. Každý měsíc se zde koná velké množství akcí. Kromě 
tradičních akcí, jako jsou výstavy či besedy s osobnostmi literárního světa, organizuje 
knihovna nové vzdělávací cykly pořadů, na kterých spolupracuje s kulturními, 
společenskovědními, vzdělávacími či neziskovými organizacemi. Součástí knihovny je 
i venkovní prostranství, kde probíhají větší hudební a jiné akce. Rozšířila se také nabídka 
pořadů pro mladé čtenáře. Děti v knihovně mají příležitost trávit více volného času, 
využívat deskové hry, hlavolamy, účastnit se literárně dramatických pásem ve volném 
čase v doprovodu rodičů a dalších aktivit. I díky těmto všem aktivitám se knihovna 
umístila na druhém místě v celorepublikové soutěži Městská knihovna roku 2020.  

❖ Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o. – je příspěvkovou organizací Olomouckého 
kraje. Svými sbírkami dokumentuje vývoj společnosti a přírody na Šumpersku. Kromě 
stálé expozice muzeum pro návštěvníky každoročně připraví řadu originálních výstav, 
doprovodných programů, přednášek a dalších kulturních akcí. Vlastivědné muzeum v 
Šumperku je regionální muzeum, což vytváří jeho výstavní profil. Hlavním úkolem je tedy 
prezentovat regionální historii, kunsthistorii, etnografii, ale i přírodu severozápadní 
Moravy. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora, který je 
kulturní památkou a historickým majetkem města Šumperka. V roce 2016 zde vzniklo tzv. 
Muzejíčko, specifické zařízení pro rodiny s dětmi, mládež, ale i pro dospělé. 

❖ Eagle Gallery – je soukromá umělecká galerie specializující se na výstavy grafiky. 
Galerie vznikla za účelem produkce autorských výstav výtvarného umění, a to zvláště 
grafiky. Jejím cílem je trvalé zpřístupnění galerie široké veřejnosti, školám, 
společnostem, a hlavně milovníkům umění. 

❖ Galerie Pavilon – Kabinet fotografie a malého umění – první samoobslužná galerie v 
ČR se nachází v klasicistním zahradním altánku, který patřil k paláci podnikatelské rodiny 
Oberleithnerů. Pavilon, kulturní památka na adrese Radniční 27 v centru města 
Šumperka, dlouhé roky nenašel adekvátní využití. Ve spolupráci města Šumperka 
(jakožto majitele objektu prostřednictvím Podniků města Šumperka a.s.) a Eagle Gallery 
byl objekt zpřístupněn veřejnosti jako Galerie Pavilon – Kabinet fotografie a malého 
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umění. Pro tyto účely byl objekt kompletně opraven a nově vybaven výstavním fundusem. 
Provozovatelem je Eagle Gallery. 

❖ Galerie Jiřího Jílka – je nekomerční galerie, v jejíchž prostorách od roku 1993 probíhá 
každý měsíc jedna autorská výstava, zároveň je zde umístěna stálá expozice soch, 
obrazů a kreseb Jiřího Jílka. Galerie se nachází v Sadech 1. máje. Zřizovatelem je město 
Šumperk, provozovatelem je Dům kultury. 

❖ Galerie Starobranská – Prodejní galerie současného umění s téměř 20letou historií 
nabízí velký výběr současného umění, obrazů, grafik a plastik. Najdete zde také široký 
výběr nádherné umělecké a užitkové keramiky, uměleckých dřevořezeb, dárkového skla 
Žampach atelier, svatebních a výročních přání.  

❖ Galerie Contemporary Czech Art – je galerie prezentující široké i odborné veřejnosti 
díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za 
osobitý a výjimečný. 

Mezi pravidelné významné kulturní akce ve městě patří: 

❖ Festival Blues Alive  

❖ Mezinárodní folklorní festival Šumperk  

❖ Slavnosti města Šumperka 

❖ Festival Město čte knihu  

❖ Džemfest  

❖ Klášterní hudební slavnosti  

Lze zhodnotit, že kulturní zázemí a infrastruktura je ve městě dostatečná a vyhovující, což 
potvrzují i provedená dotazníková šetření a polostrukturované rozhovory. Zároveň se ve městě 
konají kulturní akce nadregionálního významu, které představují také potenciál pro rozvoj 
cestovního ruchu. Pro ideální využití potenciálu této kulturní infrastruktury je vhodná co nejužší 
spolupráce a koordinace jednotlivých zařízení a společné plánování kulturního kalendáře.  

3.9.2 Sportovní infrastruktura 

Z hlediska sportovní a volnočasové infrastruktury se ve městě nacházejí následující zařízení:  

❖ Aquacentrum – Krytý a venkovní bazén s tobogánem a dalšími vodními atrakcemi prošel 
celkovou rekonstrukcí v roce 2020. Nabízí také wellness a saunový svět. Je ve vlastnictví 
města prostřednictvím společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o. 

❖ Bratrušovské koupaliště Šumperk – Areál koupaliště je vybaven tobogánem, hřištěm 
na volejbal a nohejbal, dětským hřištěm a možností občerstvení. Je ve vlastnictví města 
prostřednictvím společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o. 

❖ Sportovní a rekreační areál Benátky – Zahrnuje skatepark, který patří mezi tři největší 
v ČR, pumptrack, workout hřiště, parkour hřiště, multifunkční hřiště či hospůdku. Je ve 
vlastnictví města prostřednictvím společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o. 

❖ Zimní stadion – s kapacitou 3 500 diváků prošel v předchozích letech již třemi etapami 
rekonstrukcí. V současné době se může pyšnit např. moderním chlazením ledové plochy 
či zařízením vzduchotechniky. Na stadionu je možné si v období duben–červen 
pronajmout in-line povrch, ve zbylých měsících kalendářního roku slouží ledová plocha 
ke sportovním aktivitám šumperských hokejistů a také k rekreačnímu bruslení pro 
veřejnost. Ve vlastnictví města prostřednictvím Šumperské sportovní areály s.r.o. 
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❖ Tenisové kurty – venkovní i vnitřní v nafukovací hale. Ve vlastnictví města 
prostřednictvím Šumperské sportovní areály s.r.o. 

❖ Tyršův stadion – zahrnující víceúčelovou nově rekonstruovanou sportovní halu 
(basketbal, volejbal, moderní gymnastika), fotbalová hřiště (2x tráva, 1x umělá tráva), 
futsalové hřiště, atletickou dráhu se sektory pro technické disciplíny, hřiště na 
beachvolejbal a 2x na volejbal, venkovní hřiště na házenou a basketbal. 

❖ Cyklotratě Tulinka – Podél naučně stezky pro děti, tzv. Čarovného lesa, vyrostly nové 
terénní stezky pro horská kola. Celková délka cyklotratí je 1 460 m a jsou tvořeny z jedné 
společné stoupající tratě délky 550 m a tří samostatných sjezdových tratí různé obtížnosti 
celkové délky 910 m. 

❖ TJ Sokol Šumperk – tenisové kurty 

❖ Hřiště na baseball a softball 

❖ Herna stolního tenisu 

❖ Discgolfové hřiště – s možností zapůjčení frisbee talířů v IC Šumperk. 

❖ Minigolf u Hradeb – minigolfové hřiště s občerstvením 

❖ Lezecká stěna SOŠ Šumperk 

❖ Ranch Viktorie – projížďky na koni pro zájemce všech věkových kategorií 

❖ Blue Star Bowling 

❖ Kuželna KK Šumperk 

❖ Střelnice Šumperk 

❖ Rafting club 11 – je tým zkušených vodáků, kteří nabízí netradiční výlet na raftech, 
kánoích nebo kajacích po horním toku nádherné řeky Moravy. 

❖ Vyhlídkové lety horkovzdušným balonem – Balon Šumperk 

❖ Fitness centra, posilovny, cvičení: Fitness Kotelna, Angeles Fit, Cvičírna, Fit Aerobik 
studio Angi Samcové, Fitko Infinity, Fitness Korzo, Fitnesscentrum Gábina, H.E.A.T. 
Centrum Šumperk, Posilovna Myší díra, Welly Sport Relax Centrum Maják, Joga jinak 

❖ Tělocvičny a hřiště jednotlivých ZŠ a SŠ, hřiště ZŠ přístupná i pro veřejnost 

Kromě toho ve městě působí celá řada sportovních klubů a spolků, jejichž seznam je uveden 
níže. 

Tabulka 38: Seznam sportovních klubů a spolků 

Název klubu/spolku Sportovní aktivity 

1. Badmintonový klub Šumperk badminton 

Aeroklub Šumperk vyhlídkové lety, bez/motorové létání, parašutismus… 

ASPV SOŠ Šumperk, z.s. horolezectví 

B4 Team – BMX Club bikros 

Cannibals Šumperk baseball, softball 

Draci Pars Šumperk hokej 

Enduro Team Coufal moto klub – jízda na motocyklu v terénu 

FbC Asper Šumperk florbal 

FK Šumperk fotbal 

Gymnastický klub Šumperk gymnastika 

Hokejový klub Mladí draci Šumperk hokej pro mládež 

HORAL, z.s.  horolezecký klub 

KK-Dance Sany z.s. mažoretkový sport 
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Klub českých turistů – odbor Šumperk pěší turistika 

Klub tanečního sportu Šumperk klub tanečního sportu 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. orientační běh 

KTS Next Šumperk, z.s.  klub sportovního tance 

Kuželkářský klub Šumperk kuželky 

LKT80 Šumperk, z.s. orientační závody na horských kolech 

Magnus Orienteering, z.s. orientační běh 

OCR Runners Šumperk, z. s. běžecké závody a extrémní překážkové závody 

Side MX Club Šumperk, z.s. sidecarcross 

SK Severka Šumperk orientační sporty, běžecké lyžování, horská kola, ultra trail 

SK. D.V. Šumperk aerobic, všeobecná sportovní příprava dětí 

Ski klub Šumperk, o. s. lyžařský klub 

Střelnice Šumperk AVZO TSČ ČR p.s. sportovní střelba 

Table Tennis Club Šumperk, z.s. stolní tenis 

TJ SOKOL Šumperk tenis 

TJ Šumperk  atletika, basketbal, cyklistika, házená, kanoistika, moderní gymnastika, sportovní 
gymnastika, plavání, volejbal, vzpírání, futsal, tenis, americký fotbal  

ZEVL Team, z.s.  MTB, freeride, downhill 

Zdroj: město Šumperk 

Ve městě existuje široká nabídka sportovních zařízení a klubů, ve kterých lze aktivně provozovat 
různé sportovní aktivity na amatérské i profesionální úrovni. Velká část sportovních zařízení je ve 
vlastnictví města a z velké části je koncentrována do jedné oblasti okolí Tyršova stadionu. Část 
sportovních klubů a oddílů je pravidelně podporována z rozpočtu města. Z dotazníkových šetření 
a rozhovorů vyplývá spíše spokojenost s možnostmi sportovního vyžití, občas je však zmiňován 
horší přístup k některým sportovištím pro širokou veřejnost a požadavek na rozšíření sportovního 
a rekreačního vyžití na veřejných prostranstvích pro veřejnost. 
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3.10 Image a cestovní ruch 

 

Zhodnocen je potenciál cestovního ruchu města Šumperka a jeho okolí 
pro rozvoj turismu.  

Analyzován je vývoj cestovního ruchu na základě statistiky hromadných 
ubytovacích zařízení, a to nejen v rámci města, ale širších souvislostí 
v rámci SO ORP a okresu Šumperk.  

Klíčová zjištění  

❖ Šumperk má poměrně kvalitní předpoklady z hlediska rozvoje cestovního ruchu, které 
však nejsou dostatečné využité. Město nedokáže prozatím těžit ze svého okolí a být 
významným centrem širší destinace na pomezí Jeseníků a Kralického Sněžníku.   

❖ Do Šumperka přijelo v roce 2019 necelých 15 tis. hostů, kteří zde strávili přes 30 tis. 
přenocování. Průměrný počet strávených nocí je na lehce podprůměrné úrovni ve 
srovnání s jeho okolím.  

❖ Ubytovací kapacita se koncentruje do několika hromadných ubytovacích zařízení 
(HUZ) a je celkově nižší, než je obvyklé ve srovnatelně velkých městech.  

❖ Z hlediska významu Šumperk v rámci svého okolí zaostává a dosahuje pouze 8 % na 
SO ORP Šumperk a 5 % na okresu Šumperk. Tato skutečnost je dána nízkým 
počtem ubytovacích zařízení ve městě.   

3.10.1 Potenciál cestovního ruchu  

Cestovní ruch patří celosvětově k nejvýznamnějším odvětvím nejenom celosvětové ekonomiky, 
ale i na národní a regionální úrovni. Z dat za rok 2019 tvořil cestovní ruch 2,9 % HDP České 
republiky (150 mld. Kč) a zaměstnával 239 tis. osob. V České republice byli v roce 2019 
návštěvníci tvořeni přibližně z poloviny 
zahraničními a tuzemskými hosty. 
V Olomouckém kraji významně převládá 
návštěvnost tuzemskými hosty, která v tomto 
roce dosáhla lehce přes  
80 %. V roce 2020 a 2021 však cestovní ruch 
silně zasáhla pandemie COVID-19 a jeho 
výkonnost významně klesla, někde až na úroveň 
20 % původní výkonosti.   

Pro zhodnocení potenciálu města je možné vyjít 
ze studie Ústavu územního rozvoje z roku 2010, 
zabývající se hodnocením potenciálu cestovního 
ruchu v SO ORP. Metodika hodnocení 
potenciálu cestovního ruchu se zaměřovala na 
rozhodující aspekty ovlivňující rozvoj cestovního 
ruchu a rekreace v území. Jelikož soubor 
územních podmínek a předpokladů pro rozvoj 
cestovního ruchu vytváří složitý multidisciplinární 
systém, do něhož vstupuje mnoho aspektů a 
kvantifikace systému je tak velmi složitá, bylo 
podmínkou zkoumání tohoto systému jeho 
zjednodušení a rozčlenění na měřitelné 
segmenty. Ty pak vystupují v pozici dílčích Zdroj: Ústav územního rozvoje (ÚUR) 

Obrázek 16: Kartogram celkové atraktivity cestovního 
ruchu v SO ORP Šumperk 
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potenciálů cestovního ruchu a celkový potenciál je koncipován jako jejich souhrn. V bodovém 
vyjádření je dílčím segmentům přiřazován určitý počet bodů. Součet bodů pak představuje 
konečný potenciál cestovního ruchu. Výsledkem této analýzy bylo i hodnocení SO ORP Šumperk 
jehož úroveň potenciálu patří v rámci Olomouckého kraje k nadprůměru. Přesnější porovnání 
potenciálu představuje jeho přepočet na km2, ze kterého vyplývá, že SO ORP Šumperk je v rámci 
na mírně podprůměrné hodnotě.  

Graf 22: Bodové ohodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ORP v Olomouckém kraji rok 2010 a přepočet na 1 
km2 

 
Zdroj: Ústav územního rozvoje, Potenciál cestovního ruchu v ČR 

Celková hodnota potenciálu je tvořena jednotlivými předpoklady cestovního ruchu, kterými jsou 
přírodní a kulturní předpoklady a dále celá šíře realizačních předpokladů turismu (doprava, 
ubytování, kulturní a sportovní zařízení atd.). 

V Šumperku však najdeme celou řadu turistických atraktivit (dále viz kapitola 3.5 Veřejný prostor 
a urbanismus). Jejich základní výběr je součástí níže uvedené tabulky. 

Tabulka 39: Vybrané atraktivity cestovního ruchu v Šumperku 

Název Kategorie 

EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ Památky města Šumperka 

KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE Místa konání 

PO STOPÁCH MALÉ VÍDNĚ Památky města Šumperka 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM  Památky města Šumperka 

ROZHLEDY Z RADNIČNÍ VĚŽE Památky města Šumperka 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU Kultura 
Zdroj: město Šumperk  

Důležitou součásti nabídky města je také Informační centrum (IC), které je umístěno na Hlavní 
třídě v historické budově divadla. IC provozuje město Šumperk prostřednictvím oddělení kultury 
a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk. V současné době IC disponuje národní certifikaci 
Asociace turistických informačních center na třídu B, což značí jeho velmi dobrý rozsah služeb a 
kvalitu činnosti.  

Na základě analýzy jednotlivých předpokladů cestovního ruchu a hodnocení jeho využití má 
město Šumperk nejvhodnější předpoklady pro následující formy cestovního ruchu: 

Tabulka 40: Rámcové vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu  

Forma cestovního ruchu  Význam  Klíčové důvody  

Aktivní formy turismu (cykloturistika, pěší 
turistika, adrenalin) 

Primární  Jeseníky (léto), cyklistické trasy, pěší trasy, sportoviště 
města 

Zimní turismus Primární  Jeseníky (zima) - lyžařské areály, běžecké trasy  

505 885 655 885 1 665 580 365 1 570 1 335 525 325 610 660
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https://www.infosumperk.cz/dr-cs/4507-prohlidkove-okruhy-mestem.html
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Městský kulturní turismus  Sekundární  Kulturní atraktivity ve městě, městská památková zóna, 
kulturní zařízení  

Wellness a wellbeing Sekundární  Okolní příroda, zachovalé životní prostředí, velké Losiny  
Zdroj: město Šumperk  

3.10.2 Analýza návštěvnosti města a ubytovacích kapacit 

Návštěvnost města je možné analyzovat na základě počtu hostů a počtu přenocování v HUZ, 
které od roku 2012 do roku 2019 kontinuálně rostly. V roce 2020, za který ještě nejsou k dispozice 
finální data, došlo vlivem pandemie COVID-19 k poklesu.   

Počet hostů v Šumperku od roku 2013 postupně roste, přičemž od té doby se zvýšil o více než  
83 %. Přes toto poměrně významné zvýšení je návštěvnost města nízká.  

Graf 23: Vývoj počtu hostů v HUZ ve městě Šumperk a podíl města na SO ORP Šumperk a okresu Šumperk za období 
2013–2019 

 
Zdroj: ČSÚ 

Počet přenocování dosáhl v roce 2019 ve městě celkem 30 213 hostů, přičemž od roku 2013 
došlo ke zvýšení o necelých 70 %. Podíl města na jeho nejbližším okolí je ještě nižší než v případě 
počtu hostů, což je dáno kratší průměrnou dobou pobytu.  Délka průměrného pobytu se zde 
pohybuje na úrovni 2 nocí a je v čase stabilní. Průměrná doba pobytu v SO ORP Šumperk a 
okrese Šumperk je však 3 noci, z čehož je možné usuzovat, že město je cílem jiné cílové skupiny 
návštěvníků a nevytváří tak přirozené centrum svému okolí.  

Graf 24: Vývoj počtu přenocování ve městě HUZ ve městě Šumperk a podíl města na SO ORP Šumperk a okresu 
Šumperk za období 2013–2019 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Poměr nerezidentů na celkovém počtu hostů je dlouhodobě nízký. V roce 2019 tvořili nerezidenti 
pouze 25 % z celkového počtu hostů, což ale představuje od roku 2013 zvýšení o necelých 6 %.  

Graf 25: Vývoj počtu domácích a zahraničních hostů v Šumperku v HUZ mezi lety 2013–2019 

 
Zdroj: ČSÚ 

V porovnání s deseti městy s podobným počtem obyvatel je jak počet hostů, tak jejich 
přenocování, nejnižší, přestože došlo mezi roky 2013–2019 k podstatnému zvýšení návštěvnosti. 
Z tabulky tak vyplývá, že přestože má město a okolí vhodné předpoklady pro rozvoj turismu, tak 
je prozatím nedokáže využít. 

Tabulka 41: Porovnání počtu hostů a přenocování za roky 2012 a 2019 včetně procentuálního rozdílu v deseti městech 
o podobném počtu obyvatel 

Město Počet hostů Počet přenocování Průměrný počet dní 
přenocování 

2013 2019 % 2013 2019 % 2013 2019 % 

Břeclav  25 604 24 708 -3,5 % 52 064 48 250 -7,3 % 2 2 -4,0 % 

Hodonín 52 928 42 831 -19,1 % 148 727 160 808 8,1 % 2,8 3,8 33,6 % 

Kroměříž 19 452 31 036 59,6 % 44 376 59 345 33,7 % 2,3 1,9 -16,2 % 

Litoměřice  15 273 22 463 47,1 % 32 840 51 474 56,7 % 2,2 2,3 6,6 % 

Šumperk  8 201 14 970 82,5 % 17 878 30 213 69,0 % 2,2 2 -7,4 % 

Písek  28 094 39 176 39,4 % 66 629 80 852 21,3 % 2,4 2,1 -13,0 % 

Trutnov  17 110 27 737 62,1 % 50 916 64 720 27,1 % 3 2,3 -21,6 % 

Uherské Hradiště  23 029 39 650 72,2 % 45 018 81 011 80,0 % 2 2 4,5 % 

Vsetín  14 139 15 778 11,6 % 26 490 30 195 14,0 % 1,9 1,9 2,1 % 

Průměr 22 648 28 705 39 % 53 882 67 430 34 % 2,29 2,25 -2,0 % 
Zdroj: ČSÚ 

Zajímavé srovnání představuje také statistika toho, jak významná jsou vybraná okresní města 
z hlediska turismu pro své okolí. Z dat vyplývá, že význam města je velmi nízký. Paralelu lze 
hledat s Trutnovem, který rovněž leží v dosahu významného českého pohoří (Krkonoše) a jeho 
význam je v relativním srovnání se svým okolím nižší. Přesto absolutní výkonost města je o  
100 % vyšší.  

Graf 26: Porovnání významu v návštěvnosti vybraných okresních měst z hlediska turismu pro své okolí v roce 2019 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Návštěvnost města je také podstatně ovlivněna dostupným počtem kvalitních ubytovacích 
zařízení. Podle údajů ČSÚ je počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) od roku 2015, kdy 
došlo k poklesu, stabilní včetně počtu pokojů a lůžek. Celkově je však ubytovací kapacita na 
velikost města poměrně nízká.  

Graf 27: Vývoj počtu HUZ, pokojů a lůžek v Šumperku mezi lety 2013–2019 

 
 Zdroj: ČSÚ 

Ve srovnání s vybranými okresními městy město Šumperk disponuje podprůměrnou ubytovací 
kapacitou, a to jak na úrovni HUZ, tak především počtem pokojů a lůžek. V Šumperku jsou ve 
srovnání s těmito městy zastoupeny spíše menší typy ubytovacích zařízení.   

Tabulka 42: Počty HUZ, pokojů a lůžek ve vybraných okresních městech v roce 2019 

Město  Počet HUZ Počet pokojů Počet lůžek 

2013 2019 % 2013 2019 % 2013 2019 % 

Břeclav  17 14 -18 % 367 312 -15 % 1 103 953 -14 % 

Hodonín  12 11 -8 % 516 508 -2 % 1 117 1 063 -5 % 

Kroměříž 18 20 11 % 398 534 34 % 1 026 1 412 38 % 

Litoměřice 19 16 -16 % 423 332 -22 % 1 177 902 -23 % 

Písek  24 23 -4 % 637 606 -5 % 1 581 1 439 -9 % 

Šumperk 12 10 -17 % 181 166 -8 % 427 360 -16 % 

Trutnov  13 13 0 % 366 331 -10 % 873 832 -5 % 

Uherské Hradiště  11 19 73 % 371 459 24 % 766 970 27 % 

Vsetín  12 11 -8 % 230 208 -10 % 562 520 -7 % 

Průměr 15 15 1 % 388 384 -1 % 959 939 -2 % 
Zdroj: ČSÚ 

Z následujícího grafu vyplývá, že Šumperk má ze srovnávaných měst nejmenší podíl ubytovací 
kapacity (počet lůžek) přímo ve městě, naopak největší podíl této kapacity je v Kroměříži, 
Hodoníně nebo Litoměřicích.  

Graf 28: Podíl ubytovacích zařízení a podíl lůžek v HUZ na SO ORP ve vybraným okresních městech v roce 2019 

Zdroj: ČSÚ 
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Z registru HUZ vyplývá, že ve městě jsou zastoupeny různé kategorie ubytovacích zařízeních, 
nejčastěji se jedná o hotely a penziony různých tříd.   

Tabulka 43: Přehled hromadných ubytovacích zařízení v Šumperku v roce 2020 

Název  Kategorie Pokoje 

HOTEL ELEGANCE Hotel **** 11 až 50 

APARTMÁNY ELISA Hotel *** 10 a méně 

HOTEL KORUNA Hotel *** 11 až 50 

HOTEL POD RADNICÍ Hotel *** 11 až 50 

HOTEL SPORT ŠUMPERK Hotel *** 11 až 50 

HOTEL GRAND Hotel * 11 až 50 

PENSION VILLA ANCORA Penzion 10 a méně 

PENZION ČERNÝ HAVRAN Penzion 10 a méně 

PENZION G Penzion 11 až 50 

PENZION ROTUNDA Penzion 10 a méně 

PENZIONEK ŠUMPERK Penzion 10 a méně 

UBYTOVÁNÍ ŠPK Penzion 10 a méně 

UBYTOVÁNÍ ŠUMPERK Penzion 11 až 50 

DOMOV MLÁDEŽE SZŠ Ostatní zařízení jinde nespecifikovaná 11 až 50 
Zdroj: ČSÚ 
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3.11 Institucionální kapacita a legislativa  

 

Kapitola obsahuje informace o hospodaření města, které jsou 
analyzovány na základě jednotlivých rozpočtových položek a dluhové 
služby. Součástí kapitoly jsou také informace o struktuře města včetně 
přehledu zřizovaných organizací, partnerských měst a důležitých 
legislativních předpisech.   

Klíčová zjištění  

❖ Šumperk se chová rozpočtově odpovědně a dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem. Dopad pandemie COVID-19 a hospodářská recese budou pravděpodobně 
mít negativní dopady na výši rozpočtu v nadcházejícím období.  

❖ Město má průměrné jak příjmy na jednoho obyvatele, tak i výdaje. Investiční činnost se 
v posledních letech významně zvýšila a ve srovnání s obdobně velkými městy je 
nadprůměrná.  

❖ Město disponuje dostatečnou institucionální kapacitou včetně dostatečné vzdělávací 
soustavy a systému dalších příspěvkových a jím zřizovaných organizací.  

3.11.1 Analýza rozpočtu 

Město Šumperk se chová rozpočtově odpovědně. Za posledních 10 let převýšily výdaje příjmy 
pouze třikrát, a to v letech 2015 a významněji v roce 2017 a 2019. Rozpočet města se po roce 
2011 snížil, což bylo dáno snížením příjmů z rozpočtového určení daní (RUD) v důsledku poklesu 
dopadů ekonomické krize. Od roku 2012 postupně rozpočtové příjmy rostou, což je dáno dobrou 
ekonomickou situací a zvyšováním inkasa ze sdílených daní. Růst rozpočtových příjmů byl však 
tlumen poklesem počtu obyvatel, který má negativní vliv na inkaso z RUD. V roce 2020 muselo 
město řešit dopady pandemie COVID-19, což městu přineslo zvýšené výdaje. Tyto výdaje byly 
státem městu částečně kompenzovány. Rozpočtový výhled je však s ohledem na dopady 
pandemie nejistý a je velmi pravděpodobné, že město se bude potýkat se snížením příjmů z RUD, 
které budou spojeny s nutností státu hradit výdaje spojené s řešením dopadů pandemie.   

Graf 29: Vývoj skutečných příjmů a výdajů k poslednímu dni v letech 2010–2020 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny  

V porovnání struktury skutečných příjmů a výdajů s vybranými okresními městy ČR o podobném 
počtu obyvatel vyplývá, že Šumperk měl za rok 2019 mírně podprůměrné příjmy i výdaje. 
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Graf 30: Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2019 vybraných okresních měst o podobném počtu obyvatel v Kč 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny  

Přesnější porovnání příjmů a výdajů představuje jejich přepočet na 1 obyvatele. Z grafu níže pak 
vyplývá, že nejmenší příjmy a výdaje má oproti průměru těchto měst Kroměříž. Šumperk je z 
hlediska příjmů mírně pod průměrem těchto měst, z hlediska výdajů mírně nad průměrem. 
Největší příjmy na obyvatele pak mají Písek a Uherské Hradiště.  

Graf 31: Rozdíly v příjmech a výdajích na 1 obyvatele ve srovnání vybraných měst v tis. Kč (osa 0 průměr měst) 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny  

V roce 2019 tvořily pro Šumperk daňové příjmy největší objem přijatých zdrojů, a to celkem  
66,1 % všech příjmů. V porovnání s ostatními okresními městy je tento poměr pátý největší. Co 
se týká ostatních druhů příjmů, pohybuje se město Šumperk významně v nadprůměrném inkasu 
z hlediska kapitálových příjmů, v ostatních příjmech je přibližně na průměru.   

Tabulka 44: Struktura příjmů v roce 2019 v porovnání s dalšími okresními městy s podobným počtem obyvatel  
(v % ze všech příjmů) 

Třída 
položek  

Šumperk Břeclav Hodonín Kroměříž Litoměřice  Písek  Trutnov  
Uherské 
Hradiště 

Vsetín Průměr 

Daňové 
příjmy 

66,1 % 67,9 % 72,2 % 65,7 % 70,7 % 59,4 % 68,7 % 61,4 % 59,9 % 65,8 % 

Kapitálové 
příjmy 

5,6 % 3,2 % 1,1 % 0,1 % 2,0 % 4,2 % 1,5 % 2,8 % 0,5 % 2,3 % 

Nedaňové 
příjmy 

10,9 % 10,0 % 13,4 % 6,3 % 8,4 % 19,3 % 9,7 % 17,6 % 16,8 % 12,5 % 

Přijaté 
transfery 

17,3 % 18,8 % 13,4 % 28,0 % 18,8 % 17,1 % 20,1 % 18,2 % 22,8 % 19,4 % 

Zdroj: Monitor státní pokladny  
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Běžné a kapitálové výdaje  

Běžné výdaje ve všech srovnávaných městech v roce 2019 vysoce převyšují kapitálové 
(investiční) výdaje. Tyto výdaje jsou v čase stabilnější a jejich růst kopíruje vývoj inflace. 
Kapitálové výdaje odráží úroveň investiční aktivity města a od roku 2010 se průměrně pohybují 
na úrovni 27 % celkových rozpočtových výdajů. Během této doby se městu podařilo úroveň 
kapitálových výdajů zvýšit z 16 % v roce 2010 na 32 % v roce 2020. V roce 2017 dosáhly 
kapitálové výdaje na úroveň 46 %, což se ale projevilo rozpočtovým saldem.  

Graf 32: Podíl běžných a kapitálových výdajů města Šumperk v letech 2010–2020 v Kč  

 
Zdroj: Monitor státní pokladny 

Z následujícího grafu vyplývá, jaká je investiční aktivita města v porovnání s vybranými okresními 
městy. V roce 2019 byla tato investiční aktivita nad průměrem srovnávaných měst. 

Graf 33: Rozložení běžných a kapitálových výdajů vybraných okresních městech za rok 2019 

Zdroj: Monitor státní pokladny  

Z deseti porovnávaných měst pouze Litoměřice a Vsetín nemají žádný dluh. Ostatní města jsou 
zatížena dluhovou službou. Největší poměr dluhu k průměru příjmů má Trutnov, dále Písek a 
Šumperk, který tak patří mezi mírně nadprůměrně zatížená města dluhem v tomto srovnání. U 
žádného z porovnávaných měst nedošlo k překročení 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky, a je tak na přiměřené úrovni.  

Dluh města Šumperk pochází převážně z roku 2017, kdy rozpočet skončil ve větším schodku.   
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Tabulka 45: Dluhová služba a poměr dluhu k průměru příjmů ve vybraných okresních městech za rok 2019  

 Šumperk Břeclav Hodonín Kroměříž Litoměřice  Písek  Trutnov  
Uherské 
Hradiště 

Vsetín 

Dluhová služba 
v tis. 

22 597  13 643 708 2 528 559 19 054 39 081 35 935 0 

Poměr dluhu 
k průměru příjmů 

20,13 % 13,43 % 9,25 % 2,11 % 0 % 27,43 % 49,35 % 23,39 % 0,0 % 

Zdroj: Monitor státní pokladny  

Odvětvovou strukturou výdajů se Šumperk od ostatních okresních měst liší.  Nejvíce finančních 
prostředků směřuje do služeb pro obyvatelstvo, následuje všeobecná veřejná správa  
a průmyslová odvětví. Výdaje do služeb pro obyvatelstvo jsou však společně s Břeclaví v rámci 
srovnávaných měst nejnižší.  V porovnání s ostatními městy jde naopak výrazně více prostředků 
do výdajů na podporu průmyslových a ostatních odvětví hospodářství a všeobecné veřejné 
správy a služeb. Tato skutečnost je dána jak strukturou hospodářství města, tak způsobem, jakým 
město zajišťuje pro své obyvatele služby. Na rozdíl od řady jiných měst Šumperk celou řadu 
služeb pro obyvatelstvo nezajišťuje prostřednictvím vlastních organizací, ale nakupuje je externě. 
Ostatní výdaje jsou s ostatními městy srovnatelné. 

Tabulka 46: Struktura výdajů v roce 2019 ve vybraných okresních městech ČR o podobném počtu obyvatel (v % ze 
všech výdajů) 

Výdaje  Šumperk Břeclav Hodonín Kroměříž Litoměřice  Písek  Trutnov  
Uherské 
Hradiště 

Vsetín Průměr 

Bezpečnost 
státu a právní 
ochrana 

4,7 % 5,3 % 4,6 % 4,0 % 3,9 % 3,3 % 4,1 % 3,0 % 3,4 % 4,0 % 

Průmyslová a 
ostatní odvětví 
hospodářství 

22,1 % 10,9 % 9,3 % 10,5 % 9,1 % 16,5 % 9,2 % 14,9 % 10,7 % 12,6 % 

Služby pro 
obyvatelstvo 

39,6 % 36,6 % 58,0 % 40,4 % 59,0 % 53,7 % 61,8 % 50,6 % 58,5 % 50,9 % 

Sociální věci a 
politika 
zaměstnanosti 

3,5 % 20,8 % 1,9 % 19,4 % 4,5 % 3,9 % 5,9 % 3,1 % 3,7 % 7,4 % 

Všeobecná 
veřejná správa 
a služby 

29,7 % 26,2 % 26,1 % 25,6 % 22,9 % 22,2 % 18,9 % 28,2 % 23,2 % 24,8 % 

Zemědělství, 
lesní 
hospodářství a 
rybářství 

0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 

Zdroj: Monitor státní pokladny  

Šumperk vynaložil na služby pro obyvatelstvo nejnižší částku ze sledovaných deseti okresních 
měst. Největší podíl vynaložených výdajů na služby pro obyvatelstvo potom tvoří vzdělávání a 
školské služby, což je mírně podprůměrná hodnota. Nejnižší vynaložené finanční prostředky jsou 
na oblast zdravotnictví. Největší rozdíly mezi městy jsou v položce Sport a zájmová činnost, 
Šumperk patří s přibližně 13 % k podprůměru. 
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Graf 34: Procentní zastoupení výdajových položek v rámci služeb pro obyvatelstvo v roce 2019 ve srovnání s celkovými 
výdaji na služby pro obyvatelstvo 

 
Zdroj: Monitor státní pokladny 

3.11.2 Organizační struktura města 

Šumperk je na základě zákona č. 313/2002 Sb. městem, v jehož čele stojí starosta. Do 
samosprávy města patří vedení města, rada a zastupitelstvo. Rada má 7 členů, z toho 3 členové 
tvoří nejvyšší vedení (starosta a 2 místostarostové). Rada zřídila 9 komisí, které slouží jako 
iniciační a poradní orgány vedení města.  

Zastupitelstvo má v současném volebním období (2018–2022) 27 členů a zřídilo 2 výbory, a to 
Finanční výbor a Kontrolní výbor. Městský úřad pak vykonává činnosti jak v rámci přenesené, tak 
samostatné působnosti, a to jak ve vztahu ke svému správnímu území, tak území SO ORP 
Šumperk. 

Obrázek 17: Struktura samosprávy města Šumperk 

 

Zdroj: KPMG zpracování na základě dat z oficiální webové stránky města Šumperk 

26% 26%
15% 20%

35% 36%
15% 23% 29%

22% 21%

18%
21%

13% 12%

17%

30% 11%

13% 21%

20%
23%

20%
10% 38%

14%

17%

31%
32%

45%
35% 18% 41%

28% 33%
44%

7% 2% 1%
13%

1%

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Šumperk Břeclav Hodonín Kroměříž Litoměřice Písek Trutnov Uherské
Hradiště

Vsetín

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Kultura, církve a sdělovací prostředky
Sport a zájmová činnost Vzdělávání a školské služby
Zdravotnictví Celkem služby pro obyvatelstvo



 

  

Strategický plán rozvoje města Šumperka    

Socioekonomická analýza 

červen 2021 

 

70 
© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 

Výkon jednotlivých agend zajišťuje Městský úřad Šumperk, v jehož čele stojí tajemník. Struktura 
městského úřadu je dále tvořena jednotlivými organizačními útvary.  

Tabulka 47: Odbory a členění Městského úřadu města Šumperk 

Členění městského úřadu 

Kancelář tajemníka Krizové řízení 

Interní audit a kontrola Odbor dopravy 

Odbor finanční a plánovací Odbor majetkoprávní 

Odbor sociálních věcí Odbor správní a vnitřních věcí 

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Odbor výstavby 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů Odbor živnostenský 

Odbor životního prostředí  
Zdroj: město Šumperk 

Město je zřizovatelem celé řady organizací, mezi které patří organizační složky města, 
příspěvkové organizace a organizace s majetkovou účastí. Jedná se především o organizace 
z oblasti kultury, sportu a vzdělávání.  

Mezi největší takové organizace vedle vzdělávacích institucí (viz kapitola 3.2), patří Podniky 
města Šumperka, a.s. Předmětem činnosti této organizace je správa a údržba nemovitého a 
movitého majetku a realizace investičních akcí, které se správou a údržbou majetku 
souvisejí. Organizace tak spravuje městské sportovní areály včetně zimního stadionu, krytého 
bazénu a letního koupaliště nebo tenisových kurtů. Dále se podílí na výrobě a distribuci tepla. 
Mezi důležité činnosti také patří správa městských lesů. 

Tabulka 48: Právnické osoby (obchodní společnosti a příspěvkové organizace) zřízené městem Šumperk 

Organizační složky města Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka 

Příspěvkové organizace města Kino OKO 
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, p.o. 
MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace 
MŠ Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace 
MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, příspěvková organizace 
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Doris Šumperk 
Základní škola Šumperk, 8. května 63 
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 
Základní škola Šumperk, Šumavská 21 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 

Organizace s majetkovou účastí 
města 

Divadlo Šumperk, s.r.o. 
Podniky města Šumperka, a. s. 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
PONTIS Šumperk, s.r.o. 
Dům kultury Šumperk, s.r.o. 
Nadační fond Centrum bakalářských studií 

Zdroj: město Šumperk 

Město Šumperk má také několik partnerských měst v zahraničí, se kterými uzavřelo smlouvu  
o spolupráci.  

Město  Rok  Popis 

Bad Hersfeld  1994 

Hesenské lázeňské město Bad Hersfeld ve Spolkové republice Německo zvlášť upozorňuje 
na ojedinělý památkový soubor gotických řemeslnických domů nebo zříceninu románského 
kláštera, která je každé léto dějištěm hudebního a divadelního festivalu „Bad-hersfeldské 
slavnosti“. Pojítkem Bad Hersfeldu se Šumperkem je Evropský dům setkávání, kulturní 
centrum německých obyvatel, pocházejících původně ze Šumperska. 

Nysa 1996 

Slezská Nysa na jihu Polska leží v blízkosti Jeseníků a Rychlebských hor. Město s barvitou 
historií vedlejšího sídla vratislavských biskupů oplývá bohatstvím památek a jeho jedinečnou 
atmosféru dotváří rozlehlá vodní nádrž o ploše 22 km2, nazývaná Nysská riviéra. Město Nysa 
je centrem euroregionu „Neisse – Nisa – Nysa“, historicky první oficiálně stvrzené oblasti 
přeshraniční spolupráce ve střední a východní Evropě. 
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Prievidza 2001 

Metropole slovenské Horní Nitry je součástí Trenčínského kraje. Podobně jako v Šumperku je 
i v Prievidzi historicky doložen statut města jako královského majetku a zároveň silná tradice 
textilních a oděvních řemesel, jak dokazuje privilegium krejčovského cechu z roku 1545. K 
městu dnes rovněž patří množství ploch zeleně, ale i silný průmysl a tradičně bohatá a 
rozvětvená obchodní síť. 

Mikulov 1998 

Jihomoravský Mikulov s panoramatem dietrichštejnského zámku a Svatého Kopečku je 
městskou památkovou rezervací, známou i díky historii tamější židovské komunity, kterou 
připomíná malebný hřbitov a řada domů židovské městské čtvrti se synagogou. Se 
Šumperkem sdílí Mikulov kus poválečné historie, kdy byla obě města po nuceném odchodu 
části obyvatel během krátké doby početně dosídlena z vnitrozemí. 

Ebreichsdorf 2002 

Dolnorakouské město Ebreichsdorf leží na jih od Vídně na toku Piestingu. Vzniklo spojením 
čtyř trhových obcí, městský statut získalo ale docela nedávno až roku 2001. V minulosti 
Ebreichsdorf proslul jako sídlo továrny na výrobu plstěných klobouků, dnes je ovšem 
ponejvíce znám jako centrum rekreace a sportu, a to především díky jezdeckému a golfovému 
areálu v blízkosti zdejšího zámku. 

Maarssen 1994 

Nizozemské městečko Maarssen leží severně od Utrechtu na březích kanálu spojujícího 
Amsterdam s řekou Rýn. Je tradičním domovem obchodníků a lodníků, ale jeho současný 
hospodářský význam podtrhuje skutečnost, že v něm sídlí evropské středisko zákaznických 
služeb japonského elektronického koncernu Fujitsu. K turistickým pamětihodnostem města 
patří zámeček Goudestein, sídlo vlastivědného muzea. 

Polotsk 2000 

Polotsk ležící na řece Západní Dvině je jedním z nejstarobylejších měst severu Běloruska. Ve 
středověku se podobně jako Šumperk řídil městským právem magdeburského typu. Z města 
pocházel nejslavnější Bělorus Francisko Skaryna, všestranný renesanční učenec, a kromě 
jiného i zakladatel královské zahrady Pražského hradu v letech 1535–1539. 

Vaasa 1984 

Finské přístavní město Vaasa leží asi 400 km severozápadně od Helsinek. Město bylo 
založeno v r. 1606 švédským králem Karlem IX. Je nejbližším námořním spojením se 
Švédskem a přibližně čtvrtina z jeho necelých 60 tisíc obyvatel mluví švédsky. Partnerská 
smlouva byla v Šumperku podepsána 12. května 1984 jako již devátá v rámci spolupráce 
Československé společnosti pro mezinárodní styky se Svazem finských měst. 

Sulmona 2017 

Město Sulmona leží ve střední Itálii v provincii L’Aquilla, v oblasti Abruzzo, asi 150 kilometrů 
východně od Říma. Nad Sulmonou se majestátně tyčí pohoří Majella s řadou více než dva 
tisíce metrů vysokých hor. Sulmona má okolo čtyřiadvaceti tisíc obyvatel. Sulmona je známá 
především jako rodiště významného římského básníka Publia Ovidia Nasa. Po celé Itálii je 
Sulmona proslavená také díky výrobě konfet, tedy pestrobarevných mandlí v cukru. Ty se v 
Sulmoně vyrábí od 18. století ve firmě potomků zakladatele Maria Pelina. 

3.11.3 Legislativa 

Město je povinný subjekt rozhodovat podle celé řady legislativních předpisů. Tyto předpisy 
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva 
občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy 
poskytnuty k nahlédnutí. 

Přímo město může na základě zákona o obcích vydávat legislativní předpisy, kterými jsou 
nařízení a vyhlášky města.  

Tabulka 49: Platná nařízení a vyhlášky města Šumperka k dubnu 2021 

Nařízení 
města 

• Nařízení č. 6/2021, o vyhlášení záměru zadat zpracování LHO 

• Nařízení č. 12/2020, kterým se vymezují oblasti města Šumperka, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

• Nařízení č. 2/2019, o stanovení maximální ceny za služby krematoria, pronájem obřadní místnosti pro 
smuteční obřady a pohřební služby na území města Šumperka 

• Nařízení č. 1/2018, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Šumperka 

• Nařízení č. 1/2011, kterým se vymezují oblasti obce s časovým a druhovým omezením zásobování 
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• Nařízení č. 5/2009, O stanovení rozsahu, způsobu a lhůtě odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 
místních komunikací a průjezdních úseků silnic 

Vyhlášky 
města  

• Vyhláška č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města 

• Vyhláška č. 4/2021, o nočním klidu 

• Vyhláška č. 3/2021, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

• Vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2004 

• Vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje vyhláška č. 5/1993 

• Vyhláška č. 11/2020, o místním poplatku za odpad 

• Vyhláška č. 10/2020, o omezení provozování hazardních her na území města Šumperka 

• Vyhláška č. 9/2020, stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šumperka 

• Vyhláška č. 8/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/93, o zřízení městské policie města Šumperka 

• Vyhláška č. 1/2020, o stanovení spádových oblastí MŠ a ZŠ na území města Šumperka 

• Vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 

• Vyhláška č. 6/2012, o zákazu spalování rostlinných materiálů 

• Vyhláška č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/1993 

• Vyhláška č. 3/2008, Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/1993, O zřízení Městské 
policie města Šumperka, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2003 

• Vyhláška č. 8/2007, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných 
prostranstvích – používání pyrotechnických výrobků 

• Vyhláška č. 2/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

• Vyhláška č. 6/2003 kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/93, o zřízení městské policie města Šumperka 

• Vyhláška č. 11/1993 o zřízení městské policie města Šumperka 
Zdroj: město Šumperk 
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4 Vyhodnocení terénních šetření 

Pro zpracování analytické části SPR bylo provedeno terénní šetření, které zahrnovalo 
polostrukturované rozhovory s klíčovými osobnostmi města z řad vedení města, městského 
úřadu, neziskového a soukromého sektoru a dotazníkové šetření pro širokou veřejnost. 
Zaměřeno bylo na celkovou spokojenost obyvatel města s životem v Šumperku, jeho problémové 
oblasti a možnosti dalšího rozvoje. 

4.1 Polostrukturované rozhovory 

Rozhovory byly využity za účelem zjištění a zmapování stávající situace ve městě a pro potřeby 
zpracování analýzy doplnily informace získané z dalších zdrojů. Rozhovory byly realizovány s 
vybranými představiteli města, kteří zastupovali různé oblasti veřejného života (rozvoj a správa 
města, sociální služby, školství, cestovních ruch, kultura, soukromý sektor apod.). Celkem bylo 
osloveno více než 40 respondentů.  

Ne všichni respondenti však v průběhu rozhovoru odpověděli na veškeré otázky, a počet 
odpovědí se tak u jednotlivých aspektů dotazníkového šetření liší. Hlavní výsledky rozhovorů jsou 
zapracovány ve SWOT analýze. Hodnocení dílčích aspektů života obyvatel v Šumperku je 
uvedeno v následujícím grafu. 

Graf 35: Výsledky polostrukturovaných rozhovorů 

 
N: 34 (platných odpovědí)           Zdroj: KPMG 

Česká republika 

4.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 18. února do konce dubna 2021 a bylo zaměřeno na 
spokojenost obyvatel města s životem v Šumperku. Respondenti měli možnost odpovídat na 
otázky rozdělené do několika oddílů (celkový dojem, občanská vybavenost, služby a 
infrastruktura, problémové oblasti a typové projekty), a vyjádřit se tak k aktuální situaci ve městě. 
Dotazník byl primárně určen pro obyvatele města Šumperka, ale mohli jej vyplnit i respondenti, 
kteří zde nemají trvalé bydliště, ale mají zájem na zkvalitnění života ve městě. 

Dotazník byl primárně připraven v elektronické verzi na webových stránkách města Šumperka. 
Dále byl k dispozici v papírové podobě na několika místech ve městě. Do dotazníkového šetření 
se zapojilo přes 560 osob, přičemž 452 z nich dotazník dokončilo celý. Zhruba polovinu tvořily 
osoby ve věku 15–35 let, jakožto specifická cílová skupina. Tato skutečnost je důkazem zájmu 
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občanů o dění ve městě a o jeho budoucnost. V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření byly 
analyzovány všechny poskytnuté odpovědi na příslušné otázky. 

Část A: Celkový dojem 

Celkový dojem ze života v Šumperku odráží aktuální stav ve městě. Pozitivní je, že život ve městě, 
snaha o jeho rozvoj i image města jsou vnímány většinou dotazovaných kladně. Nejvíce se 
dotazovaní ztotožňují s tím, že je město příjemným místem pro život, s čímž alespoň částečně 
souhlasí 90 % dotázaných. Necelých 70 % respondentů je spokojeno se životem ve městě a 
nikdy neuvažovalo o odstěhování. Jen nepatrně méně lidé souhlasí s tím, že má město dobrou 
pověst a že aktivně usiluje o svůj rozvoj. Pouze v otázce vnímání města investory jen neparně 
převažují záporné odpovědi. Obecně lze říci, že ve všech otázkách mají pozitivnější vnímání ženy 
a osoby starší 35 let.  

Graf 36: Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními? (čím větší procento, tím větší souhlas) 

 
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 

V této sekci dostali respondenti také možnost vyjádřit se k tomu, co by vedení města mělo udělat 
pro jeho lepší vnímání. Nejčastěji opakující se odpovědi jsou uvedeny v následujícím přehledu.  

Obrázek 18: Nejčastější náměty a připomínky respondentů 

 
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 
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Část B: Občanská vybavenost, služby a infrastruktura 

Občanská vybavenost, služby a infrastruktura jsou hodnoceny spíše nadprůměrně. Lepší dvojkou 
je hodnocena dostupnost a kvalita základních a mateřských škol, dostupnost sociálních služeb a 
lékařské péče, možnost sportovního vyžití či dopravní obslužnost při spojení s jinými městy. Horší 
dvojkou je pak hodnocena dopravní obslužnost MHD, podpora zájmové činnosti, volnočasové 
aktivity a možnost kulturního vyžití. Nejhůře a podprůměrně je potom hodnocena kvalita a 
dostupnost vysokých škol. Až na dostupnost MŠ a VŠ hodnotí ženy všechny oblasti kladněji než 
muži, osoby ve věku 15–35 let pak hodnotí výrazně hůře kvalitu a dostupnost VŠ než osoby ve 
věku 35+, lépe naopak hodnotí dostupnost MŠ a dopravní obslužnost ve městě i mimo něj.    

Graf 37: Oznámkujte rozsah dostupnosti občanské vybavenosti, služeb a infrastruktury v Šumperku (známkování jako ve 
škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 

Část C: Problémové oblasti 

Obyvatelé se dále v rámci dotazníkového šetření mohli vyjádřit k jednotlivým problémům města. 
Problémy, které jsou hodnoceny známkou vyšší než 3, jsou vnímány jako závažné. Jako 
nezávaznější problém, který je potřeba řešit, je dle šetření kvalita a dostupnost bydlení a dopravní 
zatížení. Jako závažnější problémy jsou také hodnoceny podmínky pro podnikání a ekonomickou 
aktivitu obyvatel, odliv obyvatel a migrace, stav vyloučených lokalit ve městě, vysoká 
nezaměstnanost, čistota a pořádek ve veřejném prostoru či neaktivní obyvatelstvo. Jako 
minimální problémy jsou naopak hodnoceny oblasti technické infrastruktury, dopravní dostupnosti 
města, kvality životního prostředí či bezbariérovosti města. 

3,3

2,8

2,7

2,7

2,5

2,5

2,4

2,3

2,4

2,0

2,0

3,4

2,5

2,6

2,4

2,5

2,2

2,3

2,3

2,1

2,1

2,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

 Vysoké školy (dostupnost a kvalita)

 Možnost kulturního vyžití

 Volnočasové aktivity pro občany města

 Podpora zájmové (spolkové) činnosti

 Dopravní obslužnost ve městě (MHD)

 Možnost sportovního vyžití

 Dostupnost lékařské péče

 Dopravní obslužnost - spojení s jinými městy a místy

 Dostupnost sociálních služeb

 Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

 Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Žena Muž



 

  

Strategický plán rozvoje města Šumperka    

Socioekonomická analýza 

červen 2021 

 

76 
© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 

Graf 38: Jaké problémy má město Šumperk? Které problémy by se měly řešit? 

Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 

I v této části měli respondenti možnost zmínit další problémy, které ve městě vnímají. Velká část 
těchto komentářů se týkala stejných témat uváděných již v první sekci. 

Obrázek 19: Další nejčastější problémy, které respondenti vnímají 

 

Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 

Část D: Typové projekty 

V poslední části dotazníkového šetření se mohli respondenti vyjádřit k typovým projektům, které 
by ve městě uvítali. Obecně je možné říci, že uvedené projekty jsou všechny považovány za 
důležité (vyšší známka než 2). Podle respondentů by se město mělo soustředit zejména na 
regeneraci sídlišť, revitalizaci zeleně, rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, obnovu místních 
komunikací, obnovu a budování volnočasové infrastruktury, rekonstrukce a budování objektů 
občanské vybavenosti a rozvoj sociálních služeb pro seniory. V relativním srovnání jsou jako 
nejméně důležité vnímány projekty zaměřené na budování technické infrastruktury a investice do 
protipovodňových opatření. 
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Graf 39: Jaké projekty by měly být pro město prioritou? (1 – rozhodně ne, 2 – spíše ne, 3 – spíše ano, 4 – rozhodně ano) 

 
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 

I v této sekci byl respondentům nechán prostor pro jejich vlastní návrhy a připomínky ohledně 
prioritních projektů. I zde se povětšinou opakovaly obdobné komentáře, jako u předchozích sekcí. 

Obrázek 20: Nejčastější připomínky respondentů k prioritním projektům 

 
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření 
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5 Případové studie 

Pro potřeby zpracování SPR byla vytipována města s obdobným historickým vývojem nebo 
obecnými předpoklady, která úspěšně prošla procesem strategické transformace nebo jím 
aktuálně prochází. 

Vybraná města  

Alba Iulia  Trutnov  Kłodzko Görlitz  

 

Sulmona 

5.1 Alba Iulia (Rumunsko) 

Země Rumunsko 

Počet obyvatel 74 425 (2017) 

Rozloha města 103,65 km2 

Nezaměstnanost 6,7 % (2016) 

Oblasti strategického 
rozvoje a inspirace 

• Cestovní ruch  

• Moderní městský marketing a branding 

• SMART řešení a technologie 

Kontext vývoje města 

Město Alba Iulia, ačkoli se svou velikostí pohybuje až mezi 30. a 40. největším městem 
Rumunska, je významným městem rumunských dějin, nacházející se uprostřed Rumunska, 
v regionu Transylvánie na úpatí pohoří Apuseni a obklopené řekou Mureş. Jeho bohatá historie 
a význam sahá až do doby Římské říše, přičemž během staletí se stalo hlavním městem několika 
státních útvarů, přičemž v roce 1918 zde byla podepsána dohoda o spojení Transylvánie a 
Rumunska, a město se tak stalo místem unie a vzniku Rumunska téměř v jeho současné podobě. 
Dominantou města pak je veliká pevnost ve tvaru hvězdy, která zde byla postavena v 18. století 
na obranu proti Turkům. 

Socioekonomický obraz města odpovídal po pádu komunistického režimu průměrnému profilu 
regionu Transylvánie – stárnoucí populace s vysokým indexem závislosti u starších lidí, 
minimálně do roku 2011 s výrazným poklesem populace (ze 71 tisíc v roce 1992 na 63,5 tisíc 
v roce 2011), ekonomika města prošla typickým procesem transformace u post-komunistických 
zemí od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice. Těžký průmysl byl nahrazen a místní 
ekonomika se postupně více a více orientuje na služby, se silným zastoupením malých rodinných 
podniků a lehkého průmyslu, vlastněného zejména zahraničními investory. Ještě v roce 2007 bylo 
město s bohatou a zajímavou historií a kulturním dědictvím zapomenutým šedým a špinavým 
místem, s desítky let chátrajícím historickým centrem a pevností, obklopené taktéž chátrajícími 
sídlišti vybudovanými v době komunistického režimu. 

Proces strategické transformace 

V roce 2009 však byla zahájena pětiletá rekonstrukce financovaná z evropských fondů, během 
které se město proměnilo v jedno z nejupravenějších a nejčistších měst Rumunska. Alba Iulia má 
nejvyšší míru absorpce prostředků z ESI fondů na osobu v Rumunsku. Jen mezi lety 2007–2017 
bylo ve městě investováno 150 mil. EUR nejen z ESI fondů, ale i z dalších zdrojů – Světové 
banky, UNDP, národních fondů či zahraničních ambasád. 
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Od roku 2010 se město začalo kromě obnovy města zaměřovat výrazně na strategii brandu města 
(strategii značky), aby se stalo atraktivním městem pro návštěvníky, investory a občany. Pro tyto 
účely se zapojilo mj. do programu URBACT, financovaného EU, zaměřeného na podporu 
udržitelného rozvoje měst a sdílení zkušeností. V souladu s dalšími strategickými dokumenty 
město realizovalo také Místní akční plán zaměřený na městský marketing. Většina aktivit byla 
soustředěna na rozvoj turismu, zachování a propagaci kultury a také na určité obnovení image 

města, jakožto „hlavního města“ a města sjednocení Rumunska. 
Toto téma se celkově stalo jedním z klíčových pro tvorbu městské 
identity. V současnosti tak má město profesionální strategii značky 
města a marketingovou identitu zaměřenou na kulturní turismus, 
čímž se stalo prvním městem v Rumunsku s profesionálním 
nástrojem městského marketingu v integrovaném přístupu. Město 
totiž přichází s novým a inovativním přístupem propojujícím 
městský marketing a SMART technologie a městská řešení, čímž 
propojuje marketing a technologie kreativním způsobem, a dává 
tím nové možnosti občanům interagovat s městem, ve kterém žijí. 
Významným výsledkem těchto projektů města je tak integrace 
digitálních nástrojů do každodenního fungování města, včetně 
sociálně-mediální platformy pro občany, návštěvníky, investory 
v technologiích, aplikace „e-demokracie“ pro občany či dalších 
marketingových nástrojů pro návštěvníky, přičemž všechny tyto 
nástroje úspěšně využívají vizuální identitu města. Ta byla také 
přijata místními podniky, které využívají logo města na svých 
produktech, čímž dále dochází ke vzájemnému posilování brandu, 
místními médii, ale s identitou a postavením značky se ztotožnili i 
obyvatelé města. 

Moderní městský marketing pomohl Alba Iulia k vyhlášena prvním 
SMART městem Rumunska, což napomohlo spolupráci na různých projektech i 
s technologickými giganty, jakými jsou Microsoft, Google, Siemens či Orange. 

V roce 2014 byla dokončena první verze Integrované strategie udržitelného městského rozvoje 
města, financované z velké části z ERDF. Celý systém strategického plánování má jasná 
pravidla, je pravidelně vyhodnocován, aktualizován, město pro jeho implementaci má jasně 
stanovený tým složený ze zaměstnanců města a externích partnerů, je konzultován s veřejností 
a celkově podporuje spolupráci různých aktérů napříč sektory. Jako hlavní výzvy, na které by 
projekty strategie měly reagovat, byly identifikovány:  

❖ Ekonomika – inteligentní, růst založený na inovacích, založená na udržitelném kulturním 
cestovním ruchu. 

❖ Společnost – inkluzivní infrastruktura ve vzdělávání, zdravotnictví, sociálních službách, 
bydlení a efektivní a transparentní administrace. 

❖ Klimatická změna – rozšiřování zelených ploch a budování adekvátních říčních nábřeží. 

❖ Demografie – podpořit porodnost a řešit stárnutí populace. 

❖ Životní prostředí – rozvoj městské mobility jako služby, regenerace veřejných 
prostranství, podpora energetické efektivity a tvorby zelené energie. 

Město se mj. ucházelo o titul Evropského hlavního města kultury 2021, a ačkoli nebylo vybráno 
na užší list kandidátů, připravená strategie přispěla k zahrnutí do programu Ministerstva kultury 
pro kandidující města a byla s ním podepsána dohoda o spolupráci. 

Díky integrovanému přístupu k rozvoji města, založeném z velké části na obnově kulturního 
dědictví, na propracovaném a profesionálním přístupu k městskému marketingu a tvorbě silné 
marketingové identity, na využívání SMART technologií a řešení, na participativním přístupu a 

Obrázek 21: Turistické logo města 
Alba Iulia 

Zdroj: město Alba Iulia 
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proaktivním využívání nejen finančních možností, které nabízí členství v EU, se z upadajícího a 
zapomenutého města během několika let stala jedna z nejdůležitějších rumunských turistických 
destinací, což vytvořilo vhodné prostředí pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti i v dalších 
sektorech. Mezi lety 2011 a 2017 vzrostl počet turistů ubytovaných ve městě o 250 %, přičemž 
město v současnosti navštíví přes půl milionu návštěvníků ročně. Počet obyvatel se dle 
dostupných údajů od roku 2011 zvedl o více než 10 tisíc. Alba Iulia je jediným rumunským 
městem, které má podepsánu dohodu se Světovou bankou pro dosažení technické pomoci, což 
zaručuje, že investiční politika města je řízena udržitelně, a je také jediným rumunským městem, 
které obdrželo rating od mezinárodní ratingové společnosti Moody’s. Díky tomu všemu se město 
objevilo např. i ve Forbesu či Washington Post, jakožto ukázka nejlepší praxe v oblasti kulturního 
turismu a strategie městského brandingu. 

5.2 Trutnov (Česká republika) 

Země Česká republika 

Počet obyvatel 29 958 (2020) 

Rozloha 103,36 km2 

Nezaměstnanost 2,9 % (2020) 

Oblasti strategického 
rozvoje a inspirace 

• Rozvoj průmyslových zón 

• Dostupné bydlení 

• Digitalizace MěÚ 

• Kvalitní PR a marketing 

• Plán udržitelné mobility 

Kontext vývoje města 

Město Trutnov leží v severovýchodních Čechách v Královéhradeckém kraji v podhůří Krkonoš na 
řece Úpě. Město má cca 30 tisíc obyvatel, je obcí s rozšířenou působností a sídlem bývalého 
okresu Trutnov. Nachází se v historické oblasti Sudet, tudíž po druhé světové válce došlo 
k výrazné obměně a poklesu obyvatelstva z důvodu násilného odsunu německého obyvatelstva. 
Město je průmyslovým centrem regionu s historickou tradicí textilního průmyslu, který však jako 
na většině území republiky prošel výrazným úpadkem, a dnes orientované zejména na 
elektrotechnický a strojírenský průmysl se zastoupením významných zahraničních investorů. 
Město samotné nedisponuje velkým množstvím významných kulturních památek, svou lokalitou 
však nabízí velký potenciál pro aktivní cestovní ruch a sportovní vyžití. Město do jisté míry trpí 
svou periferní pozicí, kterou by do budoucna však mělo výrazně zlepšit napojení na dálnici D11, 
která by měla vést přímo přes město a spojovat Prahu s polskou Wroclawí. 

Srovnání s městem Šumperkem a směr dalšího rozvoje města 

V mnoha ohledech tak můžeme vidět velmi výraznou podobnost Trutnova a Šumperka – velikost 
města, periferní umístění s chybějícím napojením na dálniční síť, blízkost turisticky velmi 
atraktivních hor a přírody, spádové město služeb a pracovních příležitostí pro širší region, 
absence výrazných historicko-kulturních památek přímo ve městě, historie textilnictví, obměna 
obyvatelstva po druhé světové válce apod. Ve srovnání těchto dvou měst však lze pozorovat 
několik odlišností. 

Přestože v Trutnově dochází od roku 1994 také k úbytku obyvatel, tento úbytek je výrazně 
pomalejší než v Šumperku a v několika letech došlo i ke kladnému přírůstku. Ve městě Trutnově 
dochází ke stabilnímu růstu míry podnikatelské aktivity, zatímco v Šumperku spíše stagnuje. 
Trutnov má také dlouhodobě nižší nezaměstnanost. 
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Graf 40: Srovnání vývoje počtu obyvatel ve městech Šumperk a Trutnov (1992–2020) 

Zdroj: ČSÚ 

Tyto pozitivnější ukazatele lze přičítat pravděpodobně zejména dostupnějšímu a levnějšímu 
bydlení v Trutnově, který má výrazně lepší dostupnost stavebních parcel a více developerských 
projektů. Stejně tak město Trutnov dlouhodobě pracuje na rozšiřování průmyslových a 
obchodních zón. Plánování nové velké průmyslově-obchodní zóny započalo ve městě již v roce 
2001, v roce 2009 město zpracovalo Koncepci rozvoje průmyslových zón, v roce 2012 se pak 
otevřela nová velká průmyslová zóna, která je průběžně rozšiřována a která pomohla vytvořit 
několik stovek nových pracovních míst a nabídla obyvatelům města služby, za kterými do té doby 
dojížděli mnohdy až do Hradce Králové. 

Město Trutnov má v současnosti zpracovaný Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 
2020–2025, ve kterém byly stanoveny tři prioritní oblasti s následujícími vybranými opatřeními: 

Podnikání, cestovní ruch a lidské zdroje – benchmarking města, realizace vytvořeného 
marketingového plánu města a budování kvalitního PR, rozvoj spolupráce s okolními obcemi 
v oblasti cestovního ruchu, zpracování strategického dokumentu destinačního managementu, 
podpora prostředí pro organizátory a provozovatele atraktivit, kulturních a sportovních akcí 
s přesahem do cestovního ruchu… 

Kvalita života – elektronizace procesů na MěÚ, zavedení možnosti plateb poplatků elektronicky, 
aktualizace a implementace Strategického plánu rozvoje sportu, zajistit udržitelnost klíčových 
kulturních, společenských a sportovních akcí a vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj nových 
aktivit, systematicky mapovat potřeby a spokojenost v oblasti nabídky volného času, vznik nových 
bytů pro mladé domácnosti… 

Infrastruktura a životní prostředí – Vytvořit a realizovat Plán udržitelné městské mobility 
Trutnova (PUMM), tj. koncepci trvale udržitelného dopravního systému pro město a jeho spádové 
okolí v časových horizontech 2025, 2030 a 2040, podpora bezbariérovosti, rozvíjet v regionu síť 
cyklistických stezek a cyklotras jak pro dopravní, tak pro turistické účely a vytvářet podmínky pro 
rozvoj dalších alternativních způsobu dopravy. 
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5.3 Kłodzko (Polsko) 

Země Polsko 

Počet obyvatel 26 742 (2019) 

Rozloha 25 km2 

Nezaměstnanost 13 % (celý okres – 2021) 

Oblasti strategického 
rozvoje a inspirace 

• Rozvoj zelených ploch 

• Rozvoj pěších a cyklo zón a kultivace 
veřejného prostoru 

• Podpora kulturních akcí pro rozvoj 
cestovního ruchu 

• Centrum služeb a obchodu pro širší 
region 

Kontext vývoje města 

Kladsko (polsky Kłodzko) je okresní město na jihu polského Dolnoslezského vojvodství, centrum 
současného okresu Kladsko a historického Kladského hrabství. Město leží uprostřed Kladské 
kotliny na Kladské Nise. Svou polohou se jedná o periferní oblast Polska, ovšem v přírodně a 
turisticky atraktivní oblasti několika pohoří a řady lázeňských měst v okolí. Žije zde necelých 27 
tisíc obyvatel. Dominantou města je pevnost se systémem podzemních chodeb. Pro jeho 
historické památky a podobnost s českou metropolí se městu občas přezdívá Malá Praha. Po 
konci druhé světové války došlo ke kompletní obměně obyvatelstva odsunem Němců a příchodu 
Poláků, kteří k regionu historicky spjatým ať už s českými zeměmi, tak s německým 
obyvatelstvem, neměli žádné historické vazby. V 50. letech došlo k nenapravitelným ztrátám 
v historické struktuře města demolicí několika historických čtvrtí. Velká část města byla zničena 
povodněmi v roce 1992. Díky nim však i s podporou EU došlo k výrazné rekonstrukci a revitalizaci 
starého města, jehož devizou jsou mj. velké zelené plochy. 

Po pádu komunistického režimu a přechodu od centrálního plánování k tržní ekonomice zažila 
ekonomika města velmi těžké chvíle. S postupující restrukturalizací mnoho podniků nedokázalo 
přežít přechod k volnému trhu a došlo k prudkému nárůstu nezaměstnanosti. Zlepšení situace 
přineslo v roce 1997 spuštění speciální ekonomické zóny Wałbrzych, jejíž jedna část se 
nacházela na území Kladska, která do města přilákala nové zahraniční investice. V současnosti 
je nejdůležitějším sektorem sektor služeb, z průmyslu je dobře rozvinutý průmysl dřevařský, 
potravinářský či kovoprůmysl. Kladský okres však patří dlouhodobě k okresům s výrazně 
nadprůměrnou nezaměstnaností – v roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti skoro 24 %, 
v současnosti se pohybuje kolem 13 %, což však představuje dvojnásobek průměru celého 
Polska. Velkým problémem města je také výrazný úbytek obyvatel a stárnutí populace. 

Strategická vize města 

Mezi Šumperkem a Kladskem je možné najít spoustu podobných charakteristik. Přestože je tedy 
Kladsko v mnoha ohledech pravděpodobně v ranější fázi rozvoje, současná strategie rozvoje 
města do roku 2030 poskytuje cenou inspiraci v mnoha ohledech i pro rozvoj Šumperka. 

V současnosti má město zpracovánu Strategii Kłodzko 2030. Cíly této strategie se město 
zaměřuje zejména na zpříjemnění prostoru celého města jak pro jeho obyvatele, tak pro 
návštěvníky (dobře udržované historické město a jeho architektonické hodnoty, jednotný a 
esteticky hodnotný vzhled veřejných prostor, důraz na zeleň, zelená opatření, velký důraz na pěší 
a cyklisty a celkovou propojenost klíčových míst a os ve městě zejména pro nemotorovou 
dopravu, bohatý kulturní život) a na posílení významu města jakožto centra služeb a obchodu pro 
širší region a jakožto významného místa propojujícího ČR a Polsko. 
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Strategický Cíl 1: Kladsko – Krásná pevnost 

- Město dobře udržovaného architektonického a urbanistického dědictví – úprava a 
estetické sladění prostoru ve středu města (městský mobiliář, zelené náměstí, turistické 
informace), využití různorodosti prostorové struktury města, oživení a propojení dvou 
městských pevností. 

- Město umění a lásky – festivaly, pravidelné akce a eventy, propagace místní kultury. 

- Udržitelný rozvoj města – posílení charakteru zeleného města, budování zeleného 
skeletu města, rozšíření a modernizace síťové infrastruktury, snižování energetické 
náročnosti budov a emisí, rozvoj „zelené“ výstavby, zejména ve veřejné sféře. 

Strategický Cíl 2: Kladsko – Pevnost sblížení 

- Trh Kladského regionu – lídr projektů v regionu, rozšíření nabídky obchodu a služeb 
regionu, poutní město a město víry. 

- Zastávka na trase – brána do Čech, brána do Polska. 

- Kompaktní město – propagace pevnosti jako symbolu Kladska a mostu sv. Jana, jako 
miniatury Karlova mostu v Praze, výrazný rozvoj pěších zón a cyklo komunikací 
propojujících hlavní oblasti města s využitím zelených pásů, systém městské hromadné 
dopravy přepracovat, aby korespondoval s jednotlivými opatřeními a aby byl přívětivý pro 
návštěvníky, posílení významu a funkce přestupního uzlu autobusové a vlakové dopravy 
a lepší propojení s centrem města. 

Strategický cíl 3: Kladsko – Pevnost pokladů 

- Posílení stávajících a vytvoření nových oblastí hospodářské činnosti – obchod, řemesla, 
zpracování zemědělských produktů, turismus, logistické a přepravní služby. 

- Vzdělávání – zlepšení efektivity vzdělávání, adaptace oborů na požadavky a situaci na 
trhu, propagace hodnot vzdělávání; budování místní identity a patriotismu. 

- Město samosprávné a sociálně aktivní – podpora neziskového sektoru, zájmových 
sdružení, podpora občanské participace a místních sociálních iniciativ, podpora 
sociálního začleňování. 

5.4 Görlitz (Německo) 

Země Německo 

Počet obyvatel 56 324 (2019) 

Rozloha 67,5 km2 

Nezaměstnanost 8 % (2017) 

Oblasti strategického 
rozvoje a inspirace 

• Klimatická neutralita 

• Občanská participace 

• Kulturně-historický cestovní ruch 

Kontext vývoje města 

Görlitz (česky Zhořelec) je velké okresní město v saské části historického území Horní Lužice a 
zároveň nejvýchodnější město Německa na státní hranici s Polskem. Město má velmi bohatou 
historii. Historické centrum, v němž se zachovalo asi 4 000 památkových objektů ze všech 
hlavních fází středoevropských architektonických stylů, je označováno za nejrozsáhlejší 
památkovou rezervaci v Německu. 
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Velký zásah pro město přišel po druhé světové válce, kdy bylo město rozděleno novou státní 
hranicí mezi Německem a Polskem. Z někdejšího východního předměstí, které odděluje řeka 
Lužická Nisa, je od té doby samostatné polské město Zgorzelec. Město tím ztratilo svůj význam 
regionálního centra a stalo se periferií. Populace německé části města tehdy narostla výrazným 
přílivem německých uprchlíků z bývalého německého Pruska, které se stalo po válce součástí 
Polska, a přesáhla dokonce 100 tisíc. Po pádu komunismu a sjednocení Německa však již tehdy 
výrazně nižší počet obyvatel začal prudce klesat a Görlitz se stal městem s nejrychleji klesajícím 
počtem obyvatel v Německu. V roce 2007 bylo odhadováno, že do roku 2020 populace klesne 
k 46 tisícům. Tento trend se však podařilo zvrátit a ve městě, především díky imigraci cizinců, 
zejména Poláků, v současnosti žije přes 56 tisíc obyvatel. Městu se však někdy říká město 
důchodců – v roce 2021 byl téměř každý pátý občan starší 70 let. Pro seniory je Görlitz zajímavý 
svou příjemnou atmosférou, kulturou, klidnou polohou stejně jako až o 20 % nižšími náklady na 
bydlení. 

Po roce 1975 vznikly nové městské části, zatímco historické jádro chátralo. Na konci 
osmdesátých let byla plánována rozsáhlá demolice, ke které díky politické změně v roce 1989 
nedošlo. Město však po sjednocení a kvůli probíhající transformaci přišlo o velké množství 
pracovních míst a ve městě bylo obrovské množství bytů prázdných. Velké investice ze strany 
spolkové vlády a evropských fondů však postupně přispěly k renovaci historického centra, které 
se tak stalo lukrativním místem k bydlení a znovu ožilo.  

Kromě některých tradičních odvětví, která se ve městě udržela i během ekonomické 
transformace, jako např. výroba kolejových vozidel a další oblasti strojírenství, je v současnosti 
pro ekonomiku významný zejména cestovní ruch. Počet přenocujících turistů vzrostl mezi lety 
2000–2013 o 150 % na 250 tisíc ročně. Podle studie o hospodářském faktoru turismu pro město 
Görlitz z roku 2014 sem každoročně přijíždí téměř 2,3 milionu turistů, kteří zde utratí přibližně 86 
milionů eur. Restaurace a hotely z této částky utrží 43 %, maloobchod 33 %, vstupné, místní 
doprava a taxi 24 %. Z hlediska trhu práce se tak teoreticky vytváří 2 600 pracovních míst, která 
přímo či nepřímo závisejí na tomto sektoru ekonomiky. Rozvoji cestovního ruchu pak významně 
pomohla velmi dobrá propagace města a fakt, že se město stalo oblíbenou lokací pro natáčení 
filmů, ale také množství významných kulturních a společenských akcí pořádaných ve městě. Jen 
staroměstský festival „Altstadtfest“ navštěvuje ročně až 100 tisíc návštěvníků. K rozvoji 
cestovního ruchu také výrazně pomohla kandidatura na Evropské hlavní město kultury 2010. 

Strategie dalšího rozvoje města 

Město dlouhodobě vyniká kvalitním strategickým plánováním v mnoha oblastech (energetika, 
kultura, doprava, územní plánování), přičemž se výrazným způsobem snaží hledět do 
budoucnosti a klade si i ambiciózní cíle:  

Klimatická neutralita do roku 2030 – Město se ochranou klimatu začalo zabývat velmi brzy. Již 
v roce 2002 zde vznikl koncept ochrany klimatu. V roce 2013 město vytvořilo celkový koncept 
energetické renovace v centru města, který stanovuje zásady pro energeticky efektivní opatření 
a renovace určené majitelům nemovitostí a dotčeným občanům. V roce 2019 pak starosta města 
stanovil ambiciózní plán, aby se město do roku 2030 stalo klimaticky neutrálním, tedy výrazně 
dříve, než určuje Evropská unie a Spolková republika Německo. Prvním krokem k naplnění tohoto 
cíle bylo vytvoření manuálu, který popisuje strukturální změny v oblasti elektřiny, vytápění, 
průmyslu a dopravy, které jsou nutné pro zvýšení efektivity a umožnění využívání obnovitelných 
zdrojů energie. 

Občanská participace – V březnu 2015 schválila městská rada ustanovení o participaci občanů, 
tedy jistou formu přímé demokracie. Území města bylo rozděleno do osmi tzv. oblastí občanské 
participace. Každé městské části je nyní přidělen rozpočet, o jehož využití rozhoduje zvolená 
občanská rada dotyčné městské části. Tyto občanské rady sestávají z tří až sedmi osob a jsou 
voleny shromážděním městské části vždy na dva roky. Shromáždění, na která jsou pozváni 
všichni obyvatelé městské části starší 16 let, se konají jednou ročně. Každé oblasti občanské 
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participace bylo přiděleno jedno euro na jednoho obyvatele a rok. Podle znění ustanovení mají 
být sousedé schopni „rozhodovat o bezprostředním okolí svého bydliště, ať už jde o nákup lavičky 
nebo dětské atrakce, podporu pouličního festivalu, okresních novin, požadované výsadby apod.“ 
Kromě toho jsou občané zapojováni výrazně do tvorby jednotlivých strategií a koncepcí, ke kterým 
mají v průběhu tvorby možnost se vyjadřovat a přispívat vlastními návrhy. 

Kulturní strategie Görlitzer Kultur 2030 – jasně definovaná strategie a cíle v oblasti kultury do 
roku 2030. Zaměření pouze na oblasti, kde má město a jeho přidružené organizace jasné 
pravomoci, odpovědnosti a kde může něco měnit.  

Jasně stanovené a naplánované investiční akce – zaměřené na parky, náměstí a další zelené 
plochy, na kulturní a sportovní zařízení a občanskou vybavenost v zanedbanějších lokalitách 

5.5 Sulmona (Itálie) 

Země Itálie 

Počet obyvatel 23 259 (2020) 

Rozloha 58 km2 

Oblasti strategického 
rozvoje a inspirace 

• Snaha o oživení a zalidnění historického centra 

• Rozvoj cykloturistiky a spolupráce s okolními 
obcemi 

• Město jako důležitý dopravní a turistický uzel 

• Brána do národních parků 

Kontext vývoje města 

Sulmona je město ve střední Itálii, v provincii L'Aquila, v Abruzzu. Sulmona leží pod svahy pohoří 
Majella, přibližně 55 km jihozápadně od Pescary a 145 km východně od Říma. Starobylé město 
bylo známé již v období Římské republiky. Nachází se zde řada cenných památek. Sulmona je 
také známá jako rodné město římského básníka Ovidia. Přestože se město nachází v zásadě 
uprostřed Itálie, jedná se spíše o periferní a méně rozvinutý region. Po celé Itálii je Sulmona 
proslavená také díky výrobě tzv. konfet, tedy pestrobarevných mandlí v cukru. 

Rozvoj průmyslu v převážně zemědělské oblasti přineslo v 70. letech otevření průmyslové 
rozvojové zóny, která zabrala část úrodné zemědělské půdy, jakožto plán industrializace jihu 
Itálie. Po několika letech, kdy skončila podpora této industrializace, však továrny začaly město 
opouštět, přičemž v roce 2009 byla v provozu již pouze jedna z nich. V současnosti je tak tato 
zóna plná opuštěných industriálních objektů. Město proto v nedávné době přišlo se snahou 
transformovat tyto objekty na obchodní centra. Proti tomu se však postavili obchodníci zejména 
ze středu města. 

To po zemětřesení v roce 2009, které silně zasáhlo provincii L’Aquila, trpí výraznou depopulací. 
Město jako takové nebylo zasaženo tak silně, jako město L’Aquila, ovšem velká část obchodu 
byla na toto město navázána a spousta lidí se ze strachu začala z historického centra stěhovat 
do novějších předměstí. Od té doby dochází ke stabilnímu úbytku obyvatel, který je nejvíce znát 
především v historickém centru, odkud se postupně vytrácí i většina obchodu. Přestože tedy byla 
Sulmona zemětřesením také výrazně zasažena, nebyla zahrnuta podporou na rekonstrukci 
zasažených obcí. 

Hlavní výzvy města a budoucí strategie  

Největší výzvou pro město je tak do budoucna znovu oživit historické centrum města a pomocí 
kvalitního městského marketingu a brandingu využít obrovský potenciál pro rozvoj cestovního 
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ruchu, které město a jeho okolí nabízí. Ve městě se nachází spousta cenných historických 
památek, včetně neodhalených a doposud příliš nevyužitých zbytků města z doby Římské, v okolí 
pak město nabízí nádhernou horskou přírodu národního parku Majella. Propojení aktivního 
turismu národního parku s historicko-kulturně-gastronomickým zázemím znovu oživlého centra 
města představuje hlavní potenciál pro rozvoj města.  

Městu však již dlouhou dobu chybí jasná vize a strategie obnovy města a jeho dalšího rozvoje, 
který nutně potřebuje. V posledních letech se objevily různé dílčí snahy, iniciativy a projekty, ale 
bez jasné koncepce a provázanosti a bez výraznějšího reflektování výzev budoucnosti. Město se 
tak potřebuje dívat více do budoucnosti a využít svých silných stránek a potenciálu – unikátní 
krajiny a biodiverzity s bohatým kulturním a historickým dědictvím a tradicí. Město má tak 
potenciál stát se „Bránou do národních parků“, intermodálním centrem udržitelné mobility, 
městem umění a tradice, centrem kulturního rozvoje a inovativního vzdělávání. Pro to všechno 
má již nyní dobré předpoklady. 

V současnosti je možné vidět první kroky k naplnění těchto vizí. Starostové okolních obcí se 
spojily a společně připravují společný projekt a strategický plán pomalého udržitelného rozvoje 
celé oblasti, založeného na využití cenných přírodních a kulturních zdrojů. Zaměřit by se měl na 
rozvoj infrastruktury, systém veřejné dopravy, využití technologií pro předcházení rizikům, 
posílené dědictví historických center a nalákání talentů pro boj s vylidňováním. První kroky 
směřují na vytvoření sítě cyklostezek a jednotný sdílený prostor pro propagaci událostí v celém 
regionu a celkově na jednotnou propagaci celého regionu pro rozvoj turistického ruchu. 
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6 Potenciál chytrých technologií 

Potenciál chytrých technologií je součástí konceptu Smart City, kterým je označován přístup pro 
rozvoj měst pomocí moderních přístupů a technologií. Jedná se o široké a multidisciplinární téma, 
pro které neexistuje jednotně uznávaná definice. Obecně však panuje jednotný názor na to, co 
by mělo chytré město zajistit: 

❖ Rostoucí kvalitu života, 

❖ Optimalizaci nákladů,  

❖ Udržitelnost řešení. 

Města se vzhledem k možnostem skutečně stávají chytřejšími. Data a digitální technologie jsou 
však jenom polovinou odpovědi na otázku „Co je Smart City?“. Zásadní je při tvorbě neopomenout 
elementární prvek měst – občany. Města musí lépe pochopit, co obyvatelé chtějí, co dělají a co 
potřebují, aby zajistily město přívětivé pro jeho občany, podporující podnikatelské prostředí, 
zajímavé pro návštěvníky a umožňující efektivní a transparentní řízení. 

Smart City musí stále respektovat primární cíl města, kterým je zajištění poskytování správních, 
vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí. Nové přístupy a technologie doplňují 
a podporují tento účel a snaží se o jejich zkvalitnění. 

Chytré město obsahuje 
technologie (infrastruktury) a 
systémy, které mezi sebou umí 
komunikovat a vyhodnocovat 
data. Data jsou následně buď 
využívána k okamžitým reakcím 
na základě algoritmů, nebo jako 
statická data slouží se správnou 
analýzou k řízení města, případně 
k identifikaci problémů.  

Tyto technologie a systémy 
mohou být nejrůznějšího 
charakteru a užití. Rozvoj města a 
cílové řešení by proto mělo 
vycházet ze strategie, konkrétně z 
předem daného cíle. Aby bylo 
dosaženo chytřejšího města a 
moderní technologie přispívaly 
k řešení relevantních problémů či 
příležitostí musí město vycházet 
z kooperace s občany a 
zainteresovanými stranami. 

Přesné vymezení konkrétních problémů a příležitostí by se mělo projevit v těchto 
oblastech:  

❖ město přívětivé pro jeho občany,  

❖ město podporující podnikatelské prostředí,  

❖ město atraktivní pro návštěvníky  

❖ a město s efektivním a transparentním řízením. 

 

Zdroj: KPMG Česká republika  

Obrázek 22: Oblasti s potenciálem chytrých technologií 
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7 Strukturovaná SWOT analýza (identifikace silných  
a slabých stránek, příležitostí a rizik) 

Pro zpracování SWOT analýzy byl zvolen multidisciplinární přístup. Jednotlivé oblasti 
posuzované v analytické části jsou v rámci SWOT analýzy sloučeny do širších oblastí, které jsou 
snadněji srozumitelné běžnému občanovi města. 

SWOT analýza tak byla rozdělena do následujících tematických oblastí: 

❖ Soudržnost obyvatel města 

❖ Prosperita města  

❖ Udržitelná mobilita a životní prostředí 

❖ Image města 

Pro každou z těchto oblastí jsou identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro 
rozvoj města. 

7.1 Soudržnost obyvatel města 

❖ Zdravotnictví, sociální oblast a bezpečnost 

❖ Demografický vývoj města 

❖ Bydlení 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

▪ Kvalitní a robustní síť zdravotnických služeb, 
zejména díky přítomnosti Nemocnice Šumperk a.s. 

▪ Kvalitní a rozmanitá síť sociálních služeb, i díky 
fungujícímu systému komunitního plánování a 
dobré spolupráci jednotlivých poskytovatelů 

▪ Klesající kriminalita 

▪ Zpracována Strategie prevence kriminality 2018–
2021 a dlouhodobé zapojení města do Programu 
prevence kriminality 

▪ Zlepšující se sociální situace obyvatel – pokles 
nezaměstnanosti, včetně dlouhodobé, mírný pokles 
lidí v exekuci a pokles lidí pobírajících sociální 
dávky a dávky v hmotné nouzi 

▪ Revitalizace velké části sídlišť  

▪ Vyšší koncentrace problematických osob 
(bezdomovci, opilci, uživatelé drog, nepřizpůsobiví 
občané) ve spoustě lokalit, včetně centra města, 
zhoršující vnímání bezpečnosti obyvatel města 

▪ Rychle stárnoucí populace, růst počtu ekonomicky 
neaktivních obyvatel a zvyšování tlaku na 
dostupnost terénních a pobytových sociálních 
služeb nebo zdravotních služeb souvisejících s 
péčí o seniory 

▪ Výrazná suburbanizace – lidé každodenně 
využívají služeb města, ale stěhují se do přilehlých 
obcí 

▪ Extrémně nízká výstavba nových bytů z důvodu 
nedostatku připravených rozvojových ploch 

▪ Neexistence startovacích bytů pro mladé a celkově 
malý podíl obecních bytů limitující bytovou politiku 
města  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

▪ Šumperk definován jako hospodářsky a sociálně 
ohrožené území – vyšší možnosti pro čerpání z 
evropských, národních, krajských dotačních titulů  

▪ Modernizace služeb města pro občany na základě 
moderních SMART řešení  

▪ Přenos know-how a dobré praxe od partnerských 
měst, jiných inspirativních měst v České republice 

▪ Vyšší míra spolupráce na rozvoji služeb s ostatními 
obcemi v rámci SO ORP Šumperk  

▪ Výstavba bytových a rodinných domů  

▪ Výrazné zhoršení sociální situace a snížení příjmů 
města v rámci RUD v důsledku ekonomické recese 
(dopady pandemické krize) 

▪ Nezpomalující pokles obyvatel (zejména 
vystěhováváním mladých lidí), pokračující 
suburbanizace a zrychlující stárnutí populace 

▪ Nárůst výskytu sociálně-patologických jevů 

▪ Neochota ze strany okolních obcí podílet se na 
spolupráci na konkrétních projektech/aktivitách 

▪ Nezájem ze strany developerů z důvodu nízké 
atraktivity města pro jejich záměry 
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7.2 Prosperita města 

❖ Podnikání, inovace, výzkum a vývoj 
❖ Vzdělávání a zaměstnanost 
❖ Institucionální kapacita a legislativa 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

▪ Kvalitní a robustní síť MŠ, ZŠ a SŠ, která myslí i na 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

▪ Přítomnost detašovaných pracovišť třech fakult 
vysokých škol technického a ekonomického 
zaměření, podporovaná městem, podniky a krajem 

▪ Instituce poskytující kurzy celoživotního vzdělávání 

▪ Existující spolupráce místních firem a vzdělávacích 
zařízení 

▪ Nadprůměrný podíl obyvatel s vyššími stupni 
vzdělání 

▪ Město je hospodářským centrem a centrem 
zaměstnanosti širšího regionu s průmyslovou 
tradicí středních a malých podniků v oblasti 
strojírenství, elektrotechniky či metalurgie 

▪ Rozpočtové odpovědný přístup města ke svému 
hospodaření (přiměřené zadlužení) 

▪ Dostatečná institucionální kapacita města jako 
bývalého okresního města a obce s rozšířenou 
působností 

▪ Nedostatečná infrastruktura a plochy pro nové či 
stávající podniky – pomalá příprava nových 
průmyslových zón 

▪ Užší hospodářské zaměření na technické obory 
s nižší přidanou hodnotou práce 

▪ Menší pracovní příležitosti pro vysokoškolsky 
vzdělané mladé lidi, zejména v netechnických 
oborech 

▪ Nevyužitý potenciál cestovního ruchu pro podnikání 

▪ Schopnost města využít vnitřních příležitostí 
k inovacím  

▪ Nízká mzdová úroveň (kupní síla) v regionu 

▪ Snižování příjmů města v rámci RUD z důvodu 
odlivu/poklesu obyvatel 

▪ Nízká míra využívání moderních SMART řešení, 
digitalizace služeb a jejich zpřístupnění na dálku 
občanům 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

▪ Využití krajského vlajkové projektu „Restart 
Jesenicka a Šumperska“ k rozvoji podnikavosti, 
tvorby pracovních míst a zaměstnanosti 

▪ Vznik inovačního hubu v rámci krajského vlajkové 
projektu „Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého 
regionu“ 

▪ Rozvoj kompetencí k podnikání a inovacím na 
základních, středních a vysokých školách 

▪ Rozvoj nabídky pronájmu nemovitostí, vznik 
malých podnikatelských zón, coworkingových 
center či sdílených služeb 

▪ Přilákání a podpora nových investic s vyšší 
přidanou hodnotou, zejména v oblasti ICT 
technologií, digitalizace, chytrých řešení a dalších 
inovativních odvětvích 

▪ Další rozvoj spolupráce podniků, škol a univerzit 

▪ Využití potenciálu podnikání v cestovním ruchu a 
navazujících službách 

▪ Rozvoj vzdělávání a kompetencí žáků a studentů 
v oblastech ICT, chytrých technologií apod. 

▪ Zlepšení dopravního spojení modernizací silnice 
I/44 

▪ E-government (elektronizace a digitalizace) a jeho 
vliv na modernizaci služeb pro obyvatele města  

▪ Využití finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU 

▪ Pokračující úbytek studentů VŠ ve městě a zrušení 
detašovaných pracovišť VŠ ve městě 

▪ Růst nezaměstnanosti z důvodu přílišné závislosti 
na lehkém průmyslu s vysokým podílem manuální 
práce bez alternativní ekonomické aktivity pro 
město – vinou robotizace, automatizace, odchodu 
klíčových firem za levnější pracovní silou či 
ekonomické recese 

▪ Nezájem ze strany vhodných investorů, případně 
jednostranně zaměřené investice (např. investice 
s nižší přidanou hodnotou) 

▪ Vyšší aktivita ostatních měst v regionu v podpoře 
podnikání – vyšší úspěšnost těchto měst 
v získávání investorů 

▪ Další úbytek obyvatel vedoucí k potřebě 
optimalizovat síť školských zařízení  

▪ Formální naplňování strategických dokumentů 
města (vize jen na papíře bez reálných opatření) 

▪ Komplikované čerpání finančních prostředků z 
fondů EU 

▪ Nastavení a nepředvídatelné změny rozpočtového 
určení daní (RUD) 

▪ Náklady města na udržení služeb jako SO ORP 
Šumperk (okolní obce)  
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7.3 Image města 

❖ Image a cestovní ruch 

❖ Veřejný prostor, urbanismus  

❖ Kulturní a sportovní vyžití 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

▪ Nadprůměrný potenciál cestovního ruchu 

▪ Výhodná poloha města v podhůří Jeseníků 

▪ Atraktivita města a jeho okolí pro aktivní trávení 
volného času (cykloturistika, pěší turistika, 
adrenalin) 

▪ Městská památková zóna a další kulturně historické 
atraktivity ve městě 

▪ Existence industriálních památek s potenciálem 
z hlediska rozvoje turismu 

▪ Kvalitní informační centrum v centru města 
s širokou nabídkou služeb 

▪ Kulturní akce nadregionálního i mezinárodního 
významu s potenciálem generování návštěvnosti  

▪ Kvalitní kulturní infrastruktura (vlastní divadelní 
soubor, celorepublikově oceňovaná knihovna, 
jedno z nejnavštěvovanějších jednosálových kin 
v ČR atd.)  

▪ Široká nabídka sportovního vyžití 

▪ Nový územní plán města, který vytvořil podmínky 
pro jeho rozvoj a prostorové a funkční využití území 

▪ Zpracované územní studie 

▪ Vysoký podíl zelených ploch na území města, které 
jsou tvořeny lesy, travními porosty a zahradami 

▪ Revitalizace a investice do zelených ploch a 
příprava generelu zeleně 

▪ Fungující systém skibusů a cyklobusů do Jeseníků 

▪ Nevyužitý potenciál města a jeho okolí pro rozvoj 
rekreačních a volnočasových aktivit 

▪ Absence TOP atraktivity cestovního ruchu 

▪ Chybějící infrastruktura pro plné využití atraktivity 
pro aktivní trávení volného času 

▪ Nedostatečné ubytovací kapacity ve městě 

▪ Turisté ve městě tráví málo času, nebo jen 
projíždějí 

▪ Nedostatečná spolupráce v oblasti cestovního 
ruchu s okolními destinacemi a obcemi 

▪ Absence jasné marketingové strategie vůči 
potenciálním návštěvníkům a nedostatečná 
propagace města a jeho nabídky 

▪ Existující, ale ne zcela uspokojivá spolupráce a 
koordinace jednotlivých kulturních zařízení 

▪ Absence manuálů pro podobu a tvorbu veřejného 
prostoru (s dopadem např. na vizuální reklamní 
smog na Hlavní třídě) 

▪ Chybějící prvky moderní architektury ve městě  

▪ Negativní vnímaní vybraných lokalit ve městě 
s vyšší úrovní sociálně-patologických jevů (např. 
Sady 1. Máje) 

▪ Zanedbaná veřejná prostranství, chybějící nebo 
nekvalitní chodníky, nepořádek (zejména 
v okrajovějších částech města) 

▪ Zelené plochy nejsou vhodně využity pro aktivní 
odpočinek, pořádání akcí 

▪ Opuštěné nebo nevyužité prostory v centru města 

▪ Neobsazení pozice městského architekta  

▪ Nedostatečná pravidla pro rozvoj veřejného 
prostoru (chybí manuál veřejných prostranství nebo 
označování provozoven ve veřejném prostoru. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

▪ Využití potenciálu podnikání v cestovním ruchu a 
navazujících službách 

▪ Rozšíření infrastruktury pro aktivní trávení volného 
času 

▪ Využití současné kulturní nabídky a její rozšíření 
pro nalákání více návštěvníků, včetně kvalitnější 
propagace 

▪ Využití potenciálu průmyslového dědictví a 
památek pro turismus 

▪ Využití sportovního zázemí a okolní přírody pro 
nadregionální využití sportovními kluby 

▪ Zlepšení programové nabídky a propagace 
cestovního ruchu na základě destinační spolupráce 
v rámci DMO a s okolními destinacemi 

▪ Moderní městský marketing včetně možností využití 
síly sociálních sítí 

▪ Rozvoj masového/neudržitelného turismu 

▪ Nezájem okolních obcí na vzájemné spolupráci 
v oblasti cestovního ruchu 

▪ Úpadek a ukončování provozu ubytovacích a 
stravovacích zařízení kvůli dopadům pandemické 
krize 

▪ Ukončení konání významných nadregionálních 
kulturních událostí nebo jejich odchod z města 

▪ Další odchod mladých lidí a s nimi úpadek „živé“ 
kultury ve městě 

▪ Využívání sociálních sítí k nesystémové kritice ve 
městě 

▪ Necitlivé či nekoncepční zásahy do urbanistických 
či architektonických hodnot a do veřejného prostoru 

▪ Nedostatečná údržba a péče o stávající a novou 
zeleň, městský mobiliář a celkově o veřejná 
prostranství 
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▪ Využití spádovosti města jakožto výchozího města 
pro návštěvu Jeseníků – centrum kultury, sportu a 
dalších služeb pro návštěvníky 

▪ Efektivnější spolupráce a koordinace provozovatelů 
kulturních zařízení 

▪ Rekonstrukce a konverze industriálních památek ve 
městě s hodnotným následným využitím 

▪ Potenciál rozvoje rekreační funkce dalších 
zelených ploch ve městě a příměstských ploch lesů 

▪ Rozvoj image Šumperka jako zdravého a zeleného 
města 

 

7.4 Udržitelná mobilita a životní prostředí 

❖ Dopravní infrastruktura a obslužnost 

❖ Životní prostředí 

❖ Energetika 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

▪ Solidní dopravní dostupnost směrem na jih na 
Olomouc a dále na Moravu, včetně železničního a 
autobusového spojení 

▪ Moderní, elektrifikované železniční spojení na 
Olomouc a páteřní železniční síť 

▪ Spojení s okolními obcemi cyklostezkami 

▪ Nový moderní přestupní terminál pro autobusovou 
a vlakovou dopravu 

▪ Kapacitní připojení města na zdroje energií   
a dostačující technická infrastruktura 

▪ Kompletní plynofikace města, vysoký podíl 
centralizovaného zásobování teplem a velmi nízký 
podíl vytápění domácností tuhými palivy 

▪ Funkční systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

▪ Horší dopravní dostupnost a napojení na dálniční 
síť, zejména směrem na západ 

▪ Neexistující přímé spojení hromadnou dopravou ve 
směru na západ do Čech a na Prahu 

▪ Tranzitní doprava přes město zvyšující prašnost a 
hluk 

▪ Doprava v klidu – problémy s parkováním  
ve vybraných oblastech města (sídliště a centrum) 

▪ Malá síť cyklostezek a cyklopruhů přímo ve městě 
a chybějící propojení již existujících. 

▪ Chybějící dopravní koncepce města 

▪ Současný systém fungování linek MHD není pro 
mnohé obyvatele výhodný 

▪ Nekvalitní stav některých komunikací 

▪ Nedokončený systém protipovodňových opatření 

▪ Zhoršená kvalita ovzduší, zejména nadlimitní 
koncentrací benzo[a]pyrenu, případně koncentrací 
prachových částic PM10 a PM2,5 

▪ Znečištěné vodní toky ve městě 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

▪ Dokončení moderního a rychlého silničního 
propojení Šumperka s dálnicí D35 u Mohelnice a 
dokončení dálnice mezi Mohelnicí a Hradcem 
Králové. 

▪ Dokončení obchvatu města umožňující odvedení 
tranzitní dopravy z města a úpravu příčného profilu 
trasy ulice Jesenické 

▪ Nastupující trend sdílení dopravních prostředků 
(carsharing, bikesharing atd.) 

▪ Rozvoj alternativních dopravních systémů šetrných 
k životnímu prostředí, např. vodíková doprava, 
elektromobilita, CNG  

▪ Možnosti využití konceptu SMART city v oblasti 
dopravy a energetiky města 

▪ Růst intenzity zejména tranzitní dopravy a 
odkládání stavby obchvatu města 

▪ Průtahy s dostavbou dálnice D35 

▪ Nezájem ze strany soukromých dopravních 
společností spojovat město s ostatními centry v ČR 

▪ Omezení výdajů na obslužnost Šumperka a okolí 
ze strany Olomouckého kraje 

▪ Nekoncepční využívání principu SMART city bez 
jednotné koncepce – podpora solitérních řešení  

▪ Znečištění ovzduší ze zdrojů mimo město 

▪ Přírodní katastrofy (povodně, záplavy, sucha, 
požáry apod.) 

▪ Změny legislativy a pravidel v oblasti energetické 
politiky a podpory obnovitelných zdrojů    
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▪ Rozvoj cyklostezek a cyklopruhů snižující dopravní 
zatížení ve městě a podporující rozvoj cestovního 
ruchu 

▪ Moderní přístupy k energetickému managementu 
města (cirkulární ekonomika) 

▪ Využití finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU 
pro hospodářsky a sociálně ohrožené území 

7.5 Doporučení pro návrhovou část – identifikace klíčových potřeb 
města 

Na základě provedené analýzy byla komplexně zhodnocena stávající situace města. Hlavním 
cílem analýzy však musí být identifikace klíčových problémů a bariér, které nejvíce omezují město 
v jeho dalším rozvoji. Pokud město bude na největších nedostatcích systematicky pracovat, 
mohou tím být vytvořeny kvalitní základy pro jeho rozvoj nebo alespoň snížení prohlubování 
stávajících problémů.  

Ne všechny nedostatky jsou v kontextu rozvoje města snadno řešitelné. Ty nejzásadnější často 
vyžadují mnoho času, finančních prostředků anebo spolupráci celé řady aktérů na úrovni města. 
Důležité je tak identifikovat nejen tyto nedostatky, ale také problémy, které jsou řešitelné relativně 
snadno, se zdroji a kompetencemi, kterými město disponuje.  

Návrh vhodných opatření a oblastí, na které by se město mělo soustředit je součástí návrhové 
části SPR. Zde jsou uvedeny klíčové nedostatky, které byly identifikovány v rámci analýzy. Pro 
snazší srozumitelnost jsou tyto problémy rozděleny dle jednotlivých průřezových oblastí. 

Identifikace klíčových problémů a rozvojových potřeb města  

1. SOUDRŽNOST OBYVATEL MĚSTA 

❖ Velmi nízká výstavba nových bytů z důvodu nedostatku připravených rozvojových 
ploch, nedostatek sociálních bytů a neexistence startovacích bytů pro mladé 

❖ Setrvalý úbytek obyvatel a výrazná suburbanizace 

❖ Stárnutí populace a zvyšování tlaku obyvatel města na dostupnost sociálních služeb 
ve staří 

❖ Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů na veřejných prostranstvích města 

2. PROSPERITA MĚSTA 

❖ Nedostatečné plochy a lidské zdroje pro nové a stávající podniky 

❖ Nízká diverzifikace ekonomiky a úzké zaměření na obory s nižší přidanou hodnotou 

❖ Absence infrastruktury pro rozvoj podnikání a inovací (malé průmyslové zóny, huby, 
coworkingová centra, sdílené služby atd.)  

❖ Nízká míra využívání moderních SMART řešení, digitalizace služeb a jejich 
zpřístupnění na dálku občanům  

3. IMAGE MĚSTA 

❖ Nevyužitý potenciál území města a jeho okolí pro rozvoj rekreačních a volnočasových 
aktivit  

❖ Nevyhovující spolupráce v oblasti cestovního ruchu  

❖ Zlepšení marketingové strategie města  
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❖ Chybějící koncepce podoby a údržby veřejného prostoru a jeho nedostatečné využití 
pro volnočasové aktivity 

4. UDRŽITELNÁ MOBILITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

❖ Tranzitní doprava přes město zhoršující kvalitu ovzduší 

❖ Systémové problémy s parkováním ve vybraných oblastech města  

❖ Rozvoj cyklodopravy a dopravních systémů šetřených k životnímu prostředí např. 
vodíková doprava, elektromobilita, CNG 

❖ Neefektivní systém MHD 

❖ Neřešená protipovodňová opatření 

❖ Značná produkce skládkovaných odpadů 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rešerše strategických dokumentů 

I. NÁRODNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
 

Strategie  Schváleno  Popis  
Vazba ke 

SPR 
Dopad na 

SPR 

Koncepce politiky 
soudržnosti po roce 2020 

Schváleno 
vládou ČR 

(2019) 

Stanovuje oblasti pro financování kohezní politiky po 
roce 2020 - identifikuje hlavní priority a cíle ČR, a to v 
návaznosti na nové podmínky pro poskytování 
podpory ze strany Evropské komise, optimalizuje 
zdroje pro jejich pokrytí. 

Nepřímá  Střední  

Národní program reforem  Schváleno 
vládou ČR 

(2020) 

Dokument, který určuje priority státu a promítá se také 
do možností města Šumperk čerpat finanční 
prostředky v rámci kohezní politiky.  

Nepřímá  Nízký  

Strategie regionálního 
rozvoje 2021 - 2030 

Schváleno 
vládou ČR 

(2019) 

Dokument, který určuje základní priority v oblasti 
regionálního rozvoje. Definuje přístup státu k rozvoji 
několika typů území a stanovuje pro ně strategické 
cíle rozvoje. Slouží také jako rámec pro krajské 
strategie. Šumperk zařazen do cílů Regionální centra 
a jejich venkovské území a Hospodářsky a sociálně 
ohrožená území.  

Přímá  Střední  

Politika územního rozvoje 
(PUR) – aktualizace č. 1, 2, 
3 a 5 

Schváleno 
vládou ČR 

(2020) 

Politika územního rozvoje ČR je závazná pro 
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, 
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 
v území, tedy také pro činnost města v oblasti 
územního plánování. Pro město je zejména důležité 
zařazení do SOB3 – Specifická oblast Jeseníky-
Králický Sněžník, pro kterou jsou definovány konkrétní 
úkoly pro územní plánování a Kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území. 

Přímá  Vysoký  

Strategický rámec Česká 
republika 2030 

Schváleno 
vládou ČR 

(2017) 

Dokument, který definuje rámec pro rozvoj ČR ve 
vztahu k 3 pilířům udržitelného rozvoje (oblasti 
ekonomické, sociální a environmentální). Obsahuje 
mj. kapitolu Obce a regiony se sadou strategických a 
specifických cílů udržitelného rozvoje obcí a regionů 
ČR. 

Nepřímá  Střední   

Program zlepšování 
kvality ovzduší – Zóna 
Střední Morava CZ07 
(aktualizace 2020) 

Schváleno 
vládou ČR 

(2020) 

Program zlepšování kvality ovzduší se zpracovává v 
případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen 
imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 
zákona o ochraně ovzduší, přičemž musí obsahovat 
taková opatření, aby bylo imisních limitů dosaženo co 
nejdříve. 

Přímá Nízký 

II. REGIONÁLNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
 

Strategie  Schváleno  Popis  
Vazba ke 

SPR 
Dopad na 

SPR 

Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje 

2019 

Zásady územního rozvoje kraje jsou pro územní plán 
města Šumperk závazné a logicky ovlivňují také 
priority stanovené SPR. Stanovují mj. úkoly pro 
územní plánování obcí rozvojové oblasti nadmístního 
významu RO3 Šumperk-Zábřeh, specifické oblasti 
SOB3 a další úkoly pro územní plánování obcí 
(dopravní tahy apod.) 

Přímá  Vysoký  
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Strategie rozvoje 
územního obvodu 
Olomouckého kraje 2021-
2027 s výhledem do roku 
2030 

2020 

Hlavním cílem Strategie je formulace základních 
rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními 
aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované 
organizace, tak i ostatní subjekty působící na území 
kraje. Zahrnuje vlajkové projekty, které se přímo 
dotýkají města Šumperk (Restart Jesenicka a 
Šumperska, Rozvoj inovačního ekosystému a 
chytrého regionu). 

Přímá  Vysoký  

RIS3 strategie 
Olomouckého kraje – 
aktualizace 

2020 

Definuje krajské priority a návrhy intervencí k jejich 
naplňování v oblasti výzkumných, vývojových a 
inovačních aktivit. Smyslem je podpořit hospodářský 
růst a transformaci směrem ke znalostní ekonomice. 
Prioritami je vybudování takové inovační strategie, 
která stanoví priority pro vytvoření konkurenčních 
výhod vybudováním vlastních výzkumných a 
inovačních kapacit, jež budou odpovídat potřebám 
podniků.  

Přímá  Střední  

Program rozvoje 
cestovního  
ruchu Olomouckého kraje  
na období 2021–2027 

2020 

Tento program slouží jako nástroj pro koncepční 
rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu. 
 Představuje základní východisko pro strategické 
plánování nově založené Centrály cestovního ruchu 
Olomouckého kraje v oblasti destinačního 
managementu a marketingu. Program také obsahuje 
ideové východisko pro formulování strategií 
cestovního ruchu oblastních organizací destinačního 
managementu na území kraje,  
kterými jsou Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a 
Střední Morava – Sdružení  
cestovního ruchu. 

Přímá  Střední  

Koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy v 
Olomouckém kraji 

2018 

Je strategií pro rozvoj cyklostezek a cyklotras v kraji, 
provázanost místních, regionálních i nadregionálních 
cyklistických tras, zpracování informačního systému 
cyklotras v kraji a návrh opatření ke zvýšení využití 
cyklostezek a cyklotras jako alternativního dopravního 
proudu za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při 
cestě do práce, školy, i za zábavou Naplňování 
akčního plánu Koncepce zajišťuje krajský 
cyklokoordinátor. 

Přímá  Střední 

Územní energetická 
koncepce Olomouckého 
kraje – aktualizace (2015-
2040) 

2015 

Jedná se o strategický dokument, který stanoví cíle a 
zásady nakládání s energií na území kraje a vytváří 
podmínky pro hospodárné využívání energie v 
souladu s potřebami hospodářského a společenského 
rozvoje. Hlavním posláním dokumentu, který byl 
zpracován na 25 let, je stanovení dlouhodobých a 
krátkodobých cílů při hospodaření s energií, ale také 
vyhodnocení spolehlivosti dodávek energií, 
hospodárnosti užití energie a podpory trvalého užití 
energie bez negativních dopadů na životní prostředí. 

Přímá  Střední  

Plán odpadového 
hospodářství  
Olomouckého kraje 
pro období 2016 až 2025 

2016 

POH OK je dlouhodobou strategií, která určuje 
základní směr v nakládání s hlavními  
skupinami odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné 
cíle, a to při maximální snaze o dodržení  
hierarchie způsobů nakládání s odpady. Strategie je 
závazná pro všechny původce odpadů  
v kraji, zejména pak pro obce a města, protože velká 
část zákonných cílů je směřována  
do oblasti komunálních odpadů. 

Přímá  Střední  

Strategie Olomouckého 
kraje o vodě 

2021 

Cílem strategie o vodě je zmírnit a eliminovat dopady 
změny klimatu adaptací se na tuto v co největší míře, 
zachovat dobré životní podmínky, uchovat a vylepšit 
vodohospodářský potenciál pro příští generace. 
Strategické priority: Zlepšení hospodaření s vodou v 
zastavěném území, Zlepšení hospodaření s vodou 
mimo zastavěné území, Rozvoj vzdělávání, osvěty a 
inovací v hospodaření s vodou 

Přímá Nízký 
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III. MĚSTSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
 

Strategie  Schváleno  Popis  
Vazba ke 
SPR 

Dopad na 
SPR 

Strategie rozvoje města 

Šumperka 2014–2020 
2014 

Cílem strategického plánu je na základě důkladné 
socio-ekonomické analýzy města stanovit vizi a hlavní 
priority rozvoje města, které jsou dále rozčleněny na 
konkrétní aktivity a opatření. Na základě toho vzniká 
na každé dva roky Akční plán realizace, který 
stanovuje konkrétní projekty, harmonogram realizace 
a financování. 

Přímá  

Územní plán Šumperk 
  

2020 

Dokument definuje koncepci rozvoje území obce, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot, urbanistickou 
koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci 
uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro jejich využití. Vymezuje také 
veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, 
architektonicky nebo urbanisticky významné stavby a 
také plochy a koridory územních rezerv. 

Přímá  Vysoký  

Územně analytické 
podklady – aktualizace  

2020 

UAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území SO 
ORP, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na 
provedení změn v území, zjišťují a vyhodnocují 
udržitelný rozvoj území a obsahují určení problémů k 
řešení v územně plánovací dokumentaci. Díky nim 
dochází ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o 
území. 

Nepřímá  Vysoký  

Komunitní plán 
sociálních služeb na 
území ORP Šumperk na 
období let 2019–2021 

2018 

KPSS je metoda, kterou se na vymezeném území 
plánují sociální služby tak, aby odpovídaly místním 
podmínkám, specifikům i potřebám jednotlivých 
občanů. Při zpracování dokumentu spolupracují jak 
obce, tak zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb. Jedná se o otevřený a cyklický proces, jehož 
posláním je zajišťovat dostupnost sociálních služeb 
podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. 

Přímá  Vysoký  

Strategie prevence 
kriminality v Šumperku 
na období 2018–2021 

2017 

Strategie definuje a popisuje problematiku kriminality v 
Šumperku, a na základě problémů identifikovaných v 
rámci bezpečnostních analýz kriminality, sociálně-
demografické a institucionální stanovuje cíle a priority 
v oblasti prevence kriminality, které budou v rámci 
tohoto dokumentu řešeny dílčími projekty nejen v 
rámci Programu prevence kriminality na daný rok, ale 
také z jiných finančních zdrojů, a na kterých budou 
participovat odpovědné instituce. 

Přímá  Střední  

Plán odpadového 
hospodářství města 
Šumperk (na období 
2017–2023) 

2016 

POH MŠ je plánovací dokument pro odpadové 
hospodářství města, vycházející z priorit  
předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich 
množství a nebezpečných vlastností, zvyšování  
materiálového a energetického využívání odpadů a 
optimalizace nakládání s odpady. Zpracovává se 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých  
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů za 
účelem stanovení cílů a opatření k jejich dosažení, 
které budou v souladu s cíli stanovenými v POH ČR a 
POH OK.  

Přímá  Střední  

Energetická koncepce 
města Šumperk – 
aktualizovaná  

2010 

Smyslem koncepce je zajistit pro danou oblast 
spolehlivé zásobování energií  
s optimálním dopadem na životní prostředí a s 
minimálními vynaloženými náklady. Závěry této 
koncepce byly zařazeny do závazné části územního 
plánu, kde vymezují území s konkrétně definovaným 
způsobem vytápění budov. 

Nepřímá  Nízký  

Koncepce rozvoje sportu 2020    
Zdroj: vlastní zpracování KPMG Česká republika  
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Příloha č. 2: Úkoly pro územní plánování obcí RO3 Šumperk-
Zábřeh 

6.4.2.1. optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací strategické plochy 
kraje pro aktivity republikového a nadmístního významu; 

6.4.2.2. minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové 
impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména strategické plochy kraje 
pro aktivity republikového a nadmístního významu); 

6.4.2.3. koordinovat rozvojové záměry s exploatací ložisek nerostných surovin a s limity u 
podmíněně vyhovujícího území (dle zásad pro ochranu a exploataci ložisek NS); 

6.4.2.4. z hlediska přípustnosti těžbu nerostných surovin orientovat do území ploch ložisek a 
prognózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. střety řešitelnými; 

6.4.2.5. koordinovat rozvojové možnosti sídel s protipovodňovou ochranou území a zájmy 
ochrany přírody; 

6.4.2.6. zpřesnit a chránit koridory pro: a) nové úseky silnice I/44; b) přeložky silnice I/11; c) 
modernizaci a rekonstrukci železniční tratě č. 293; d) napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová, 
Zvole a Lukavice na úpravnu vody Dubicko; e) VTL plynovod Zvole – Zábřeh; f) stavbu 
transformační stanice 110/22 kV Šumperk – sever včetně napájecího vedení 110 kV); 

6.4.2.7. řešit územní souvislosti: a) situování strategické plochy kraje pro aktivity republikového a 
nadmístního významu Zábřeh; b) s ochranou územní rezervy vodovodního přivaděče Hanušovice 
– Litovel; c) se situováním transformační stanice 110/22 kV Šumperk – sever včetně napájecího 
vedení 110 kV; d) potencionální exploatace ložisek nerostných surovin ve vztahu ke stávajícím 
přírodním a antropogenním limitům v území (za podmínek stanovených v kap. A.5.2.); 

6.4.2.8. minimalizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu k 
rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména strategické plochy kraje 
pro aktivity republikového a nadmístního významu v Zábřehu); 

6.4.2.9. řešit zvýšené nároky na provádění změn v území s ochranou krajinných hodnot; 
minimalizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu k 
rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón); 

Příloha č. 3: Restart Jesenicka a Šumperska – návrhy cílů 
akčního plánu 

1. Zatraktivnění regionu pro cestovní ruch 

❖ Péče a ochrana kulturního a přírodního bohatství a rovnoměrnější rozložení 
návštěvníků mezi atraktivitami s cílem minimalizovat ztrátu hodnoty do budoucna. 

❖ Zkvalitnění dopravního napojení a infrastruktury cestovního ruchu s důrazem na 
využití udržitelných forem dopravy. 

❖ Zkvalitnění a rozšíření nabídky infrastruktury cestovního ruchu (ubytovacích a 
stravovacích služeb, pro zimní sporty, pro pěší a pro cyklo turistiku, lanovky, skibusy, 
cyklobusy, značené trasy, bazény apod.), včetně zohlednění struktury a rozložení v 
území. 

❖ Podpora poskytování služeb vyššího řádu pro náročnější klientelu. 
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❖ Marketingová propagace – jednotné řízení značky, jednotná komunikace a 
propagace, pečlivé oslovování cílových skupin vhodnými marketingovými nástroji se 
zapojením místních obcí a podnikatelů, ustavení platformy pro změnu image regionu, 
podpora lokálního patriotismu. 

❖ Podpora kulturních, sportovních a volnočasových akcí s potenciálem zlepšit image 
regionu. 

2. Zatraktivnění regionu pro život 

❖ Propagace příležitostí k bydlení v kvalitním životním prostředí v přírodě za dostupnou 
cenu (rozšíření nabídky atraktivního bydlení, nabídka zajímavých pozemků, podpora 
bytové výstavby, zkvalitňování veřejných prostranství). 

❖ Zlepšení dopravní obslužnosti s důrazem na udržitelné formy mobility. 

❖ Zlepšení ICT připojení (zrychlení, vyšší kapacita, dostupnost). 

❖ Větší důraz na zajištění lepší dostupnosti zdravotní a sociální péče (zatraktivnění 
regionu zejména pro praktické a zubní lékaře). 

❖ Větší důraz na zajištění podmínek pro řádnou dostupnost zdravotnické záchranné 
služby. 

❖ Zajištění dostupnosti a kvality vzdělávacích zařízení a učitelů (například formou 
regionálně zaměřených stipendií) a atraktivních studijních oborů s vazbou na nabídku 
na trhu práce a místní podnikatelské prostředí. 

❖ Zajištění podmínek pro rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. 

3. Podpora podnikavosti, tvorby pracovních míst a zaměstnanosti 

❖ Podpora rozšíření nabídky pronájmu nemovitostí, vzniku malých podnikatelských 
zón, hubů, coworkingových center, a center sdílených služeb. 

❖ Podpora rozvoje podnikatelských kompetencí a zvýšení motivace k podnikání se 
zapojením úspěšných místních podnikatelů. 

❖ Podpora OSVČ a zakládání nových podnikatelských subjektů. 

❖ Podpora spolupráce podnikatelů na místní úrovni (klastrování v oblasti cestovního 
ruchu, zemědělství, lázeňství apod.). 

❖ Podpora rekvalifikací, workshopů a flexibilních forem práce (home office apod.). 

❖ Podpora tradičních řemesel a lokální produkce. 

❖ Podpora rozvoje IT oborů. 

4. Lepší zacílení a zefektivnění podpory na principu partnerství a spolupráce 

❖ Vývoj implementačních nástrojů pro cílenou podporu – dotační programy, 
integrované projekty a programy, pracoviště s delegovanými pracovními silami, 
koordinované aktivity ve spolupráci s mikroregiony, dobrovolnými svazky obcí a 
euroregiony a dalšími územními partnery, s cílem prohlubování znalostí o potřebách 
regionu a vývojem adekvátních opatření na míru místních obyvatel a podnikatelů. 

❖ Rozvoj spolupráce s partnery mimo region – Polsko, Moravskoslezský kraj, VŠB 
TUO. 
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Seznam zkratek 

API  Agentura pro podporu investic České republiky 

BR(K)O Biologicky rozložitelné (komunální) odpady 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DZE  Druhotné energetické zdroje 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy  

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HUZ  Hromadná ubytovací zařízení 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

IC  Informační centrum 

ICOK  Inovační centrum Olomouckého kraje 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IT  Informační technologie 

JŠ   Jazyková škola 

KGJ  Kogenerační jednotka 

MHD  Městská hromadná doprava 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MTB  Horské kolo 

MÚ   Městský úřad 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

NO2  Oxid dusičitý 

NPR  Národní přírodní rezervace 

NPÚ  Národní památkový ústav 

O3  Přízemní ozon 

OA  Obchodní akademie 

OK  Olomoucký kraj 

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský 

OP TAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost  

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

OZP  Osoby se zdravotním postižením  

OZV  Obecně závazná vyhláška 

PM10  Frakce prašného aerosolu s částicemi menšími než 10μm 

PR  Public relations 

RUD  Rozpočtové určení daní 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 
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SO ORP Správní obvod obcí s rozšířenou působností 

SOŠ  Střední odborná škola 

SPR  Strategický plán rozvoje 

SPŠ  Střední průmyslová škola 

SROK  Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027  

SŠ  Střední škola 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats   

TAČR  Technologická agentura ČR 

U3V  Univerzita třetího věku 

UNDP  Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme) 

ÚP  Úřad práce 

ÚUR   Ústav územního rozvoje  

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VŠ  Vysoká škola 

ZŠ   Základní škola 
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