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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram pracovní skupiny

1. Představení zpracování Strategického plánu rozvoje města 12:30 – 12:35

2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejích členů 12:35 – 12:50

3. Základní výsledky analytické části Image a cestovní ruch 12:50 – 13:00

4. Klíčové problémy rozvoje cestovního ruchu a jejich řešení 13:00 – 13:10

5. Podněty k vizi rozvoje cestovního ruchu a image města 13:10 – 14:25

6. Závěr 14:25 – 14:30

7. Neformální diskuze 14:30 – 15:00
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Východiska pro zpracování SPR

Další klíčová témata 

▪ Cestovní ruch, kultura, jednotná 

propagace a podpora sektoru služeb

▪ Životní prostředí

▪ Odpadové hospodářství (spalování, 

ukládání) / Komunální služby

▪ Koncepce zeleně

▪ Hospodaření s vodou a suchem

▪ Veřejný prostor vs parkovací místa

▪ Historické centrum

▪ E-government

▪ Školství

▪ Komunitní plán

▪ Koncepce sportu vs správa 

sportovních zařízení

Prioritní tematické oblasti 

Prosperita města 

▪ Podnikání, inovace, výzkum a vývoj

▪ Vzdělávání a zaměstnanost

▪ Institucionální kapacita a legislativa

Soudržnost obyvatel města

▪ Sociální služby a infrastruktura 

(komunitní plánování), zdravotnictví

▪ Bezpečnost, spolková činnost 

▪ Bydlení

Image města

▪ Image a cestovní ruch

▪ Veřejný prostor, urbanismus

▪ Kulturní a sportovní vyžití

Udržitelná mobilita a bydlení 

▪ Dopravní infrastruktura a obslužnost

▪ Životní prostředí

▪ Energetika
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram

Popis aktivity Období řešení 

Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů 17.12.2020

Plán zpracování, včetně plánu komunikace a participace 16.1.2021

Předání a prezentace analytické části dokumentace k projednání 16.4.2021 

Závazný termín odevzdání analytické části 17.5.2021 

Popis aktivity Období řešení 

Předání a prezentace návrhové části dokumentace k projednání 14.9.2021 

Předání připomínek zadavatele k návrhové části Do 28.9.2021 

Závazný termín odevzdání návrhové části 14.10.2021 

Předání a prezentace implementační části k projednání 12.11.2021 

Předání připomínek zadavatele k akčnímu plánu 26.11.2021 

Závazný termín odevzdání implementační části 13.2.2021 

Analytická část 

Návrhová část 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Co je strategie/strategický plán města? 

Co je strategie rozvoje města

▪ dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority 

a konkrétní opatření pro rozvoj města 

Co strategický plán rozvoje města řeší

▪ věnuje se oblastem, ve kterých chceme 

něco změnit či nově vytvořit

▪ stanovuje priority z pohledu zlepšení 

života ve městě

▪ definuje cíle, indikátory úspěchu, opatření 

a k nim příslušné aktivity, zdroje, náklady 

a termíny

Co strategický plán rozvoje města neřeší

▪ prioritně se nevěnuje oblastem, které fungují 

dobře a stačí u nich pouze pokračovat ve 

stávající činnosti

▪ neřeší úplně všechno, co by se dalo změnit, 

ale stanovuje největší priority
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města 

• Soudržnost obyvatel města 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita a životní prostředí

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 16. 6. 2021 Image a cestovní ruch

• Září Kultura a volný čas (sport)

• Říjen Veřejný prostor a urbanismus 

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategického plánu

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Základní výsledky 
analytické části
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Struktura a metodika socioekonomické analýzy

Analýza současného stavu – tematické oblasti 

Demografický vývoj 

města 

Vzdělávání 

a zaměstnanost 

Dopravní 

infrastruktura 

a obslužnost 

Zdravotnictví, 

sociální oblast a 

bezpečnost

Kulturní a sportovní 

vyžití

Podnikání, inovace, 

výzkum a vývoj 

Veřejný prostor 

a urbanismus 
Životní prostředí Bydlení a energetika 

Image a cestovní 

ruch

Základní informace

Socioekonomická analýza

SWOT analýza 

Dotazníkové 
šetření 

Strukturované
rozhovory

Sekundární 
sběr dat 

Institucionální kapacita a legislativa 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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Šumperk je pozitivně vnímán investory

Šumperk má dobrou pověst

Šumperk aktivně usiluje o svůj rozvoj

V Šumperku se mi dobře žije a nikdy jsem
neuvažoval/-a o odstěhování

Šumperk je příjemné místo pro život

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

Průzkum obyvatel města - celkový dojem
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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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…

 Dostupnost sociálních služeb

 Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

 Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Žena Muž

Dostupnost občanské vybavenosti, služeb a 

infrastruktury (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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 Technická infrastruktura
 Dopravní dostupnost města

 Kvalita životního prostředí
 Bezbariérové město

 Sociální služby, péče o seniory
 Úroveň kriminality

 Komunikace městského úřadu s obyvateli
 Zdravotnictví

 Neaktivní obyvatelstvo
 Čistota a pořádek ve veřejném prostoru

 Vysoká nezaměstnanost
 Stav vyloučených lokalit ve městě

 Odliv obyvatel, migrace
 Podmínky pro podnikání a ekonomickou…

 Dopravní zatížení
 Kvalita a dostupnost bydlení

1 - Není to problém  2 - Není to problém, do budoucna by mohl být  3 - Je to problém  4 - Je to závažný problém,…

Jaké problémy má město Šumperk?
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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 Investice do protipovodňových opatření

 Obnova a budování technické infrastruktury města

 Obnova vyloučených lokalit ve městě

 Smart City

 Rozvoj sociálních služeb pro seniory

 Rekonstrukce a budování objektů občanské vybavenosti

 Obnova a budování volnočasové infrastruktury

 Obnova místních komunikací

 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 Revitalizace zeleně

 Regenerace sídlišť

Ženy Muži

Jaké projekty by měly být pro město prioritou?
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Základní výsledky strukturovaných rozhovorů
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Úroveň bydlení

Možnosti mobility obyvatel

Podmínky a atraktivita pro
podnikání

Atraktivita z pohledu
cestovního ruchu

Kvalita veřejného prostoru

Atraktivita z pohledu kulturního
a sportovního vyžití

Úplně vyhovující Spíše vyhovující Spíše nevyhovující Úplně nevyhovující



Image
a cestovní ruch
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Image města spočívá v subjektivních (subjektivně vnímaných) a objektivně daných skutečnostech. Každé 

město má svoji jedinečnou identitu 

Jak image města vzniká? 

▪ Vizuální obraz města si lidé vytvářejí na základě informací vysílaných městem, které dokáží zachytit. 

▪ Image města vzniká během procesu zpracování informací, které město vysílá a které lidé zachycují a 

selektivně přijímají

Vnitřní a vnější image města 

▪ Vnitřní obraz města (pohled zblízka) si lidé vytvářejí prostřednictvím vlastních zkušeností s městem. 

▪ Vnější obraz je zprostředkován externě na základě mínění někoho jiného nejčastěji prostřednictvím medií –

ovlivňuje jen také image regionu, ve kterém se nachází.

Tvorba a změna image

▪ Městský marketing 

Změnu image není možné učinit ze dne na den. Trvá mnoho let, než se špatná image změní v dobrou 

anebo méně špatnou. Na pozitivní image se musí dlouhodobě a nepřetržitě pracovat 

Mediální obraz města (Image města)

Strategický plán rozvoje města Šumperka
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Analýza nabídky cestovního ruchu

• Přírodní předpoklady

• Kulturně-historické předpoklady rozvoje cestovního ruchu

• Infrastruktura a atraktivity cestovního ruchu

• Kulturní a sportovní akce 

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 

Městský kulturní turismus Sekundární Kulturní atraktivity a akce ve městě, 

městská památková zóna, kulturní zařízení 

Wellness a wellbeing Sekundární Aquapark, okolní příroda, zachovalé 

životní prostředí, Velké Losiny 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Analýza poptávky cestovního ruchu
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Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních

Nárůst o 83 % 

Podíl na celém 

okrese jen 7 %

na SO ORP jen 8,2 %

Prům. počet 

přenocování pouze 2 

noci (a klesající)
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Analýza poptávky cestovního ruchu
Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních

Nárůst o 70 % 

Podíl na celém 

okrese jen 4,7 %

na SO ORP jen 5,3 %

Zahraniční 

návštěvníci tvoří jen 

25 % (nárůst o 6 %)
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Analýza poptávky cestovního ruchu
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Moderovaná 
diskuse
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Výchozí postavení značky Šumperka – brand box model  
Strategický plán rozvoje města Šumperka

Argumentace značky 

(RTB)

?

Diskriminant 

(USP)



22

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a 

private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Strategický plán rozvoje města Šumperka

Strom problémů

klíčový 

problém 

Důsledky

Příčiny

Metodická pravidla 

• Dodržujeme hierarchickou strukturu

• Postupujeme od abstraktního ke 

konkrétnímu

• Snažíme se postihnout všechny aspekty 

problému - rozvětvující se schéma

• Větve představují rozhodovací úrovně 

- hledáme alternativní způsoby řešení

• Položky na dané úrovni jsou nahlíženy 

ze „stejného úhlu pohledu“

• Prioritizujeme – jednotlivé aspekty jsou 

řazeny a kvantitativně hodnoceny
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Problémy identifikované v analytické části

1) Nedostatečná spolupráce a provázanost v rámci širšího okolí

2) Nedostatečná marketingová komunikace cestovního ruchu 

3) Nevyužitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Vize – jak na to?
Co by mělo být obsaženo ve vizi

• žádoucí cílový stav v oblasti cestovního ruchu v Šumperku v roce 2030

• jak společně a koordinovaně ve městě rozvíjet cestovní ruch

Jaké pozitivní asociace 
by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 
by neměla vize vyjadřovat? 

+ -
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