
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Image města 

Číslo zápisu 2 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 29. 9. 2021 

Místo:  Město Šumperk, Zasedací místnost městského úřadu, Rooseveltova ulice 

Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  

2. jednání odborné pracovní skupiny na téma Kultura a volný čas 

 

A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se ve středu 29. 9. 2021 od 12:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo druhé jednání pracovní skupiny Image města, a to na téma Kultura a volný čas. Tohoto 
jednání se účastnili hosté z řad představitelů města, pracovníků městského úřadu, zástupců 
soukromých i veřejných institucí a odborníků z různých oblastí. 

Harmonogram tohoto setkání: 

1. Úvodní slovo zástupce vedení města a přivítání členů 

2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejích členů 

3. Rekapitulace minulého jednání, diskuse o navržených opatřeních 

4. Základní výsledky analytické části Kulturní a sportovní vyžití 

5. Moderovaná diskuse nad potřebami města v dané oblasti 

6. Závěr 

7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Image města přivítal starosta města pan Mgr. Tomáš Spurný a následně 
předal slovo zpracovateli SPR společnosti KPMG Česká republika. 

V úvodu jednání byly zrekapitulovány závěry z předchozího setkání pracovní skupiny. Členům byl 
představen prvotní výchozí návrh tematického opatření Image a cestovní ruch, přičemž následovala 
debata nad tímto návrhem a z řad členů pracovní skupiny byly vznášeny podněty pro jeho doplnění či 
vylepšení. 

Následně byly hostům představeny základní výsledky analytické části SPR z kapitoly Kultura, sport a 
volný čas, včetně výsledků z dotazníkového šetření mezi veřejností a výsledků ze strukturovaných 
rozhovorů s klíčovými aktéry ve městě. 

Primárním diskusním tématem tohoto jednání byl současný stav kulturní, volnočasové a sportovní 
infrastruktury, řízení kulturních a sportovních organizací a identifikace slabých míst v těchto oblastech, 
včetně návrhů na řešení problémů a další rozvoj (viz část B). 

B. Výsledky jednání 

Moderovaná diskuse se zabývala fyzickým stavem kulturní infrastruktury, kde byla zmíněna především 
potřeba řešení stavu kulturního domu, exteriéru budovy kina či nedostatečné využití potenciálu 
některých venkovních prostor pro kulturní a volnočasové aktivity (např. Pavlínin dům či Sady 1. Máje). 

Prostor byl věnován také tématu spolupráce a koordinace jednotlivých kulturních institucí a jejich 
řízení. Z debaty vyplynulo, že i nadále je nezbytné pracovat na zlepšení vzájemné spolupráce 
jednotlivých kulturních institucí ve městě. Řešením by bylo nastavit pravidla pro vzájemnou spolupráci, 
ať už na úrovni společných setkání, společné redakční rady nebo pokračovat ve zlepšení využívání 
vhodných technických prostředků (sdílený kalendář).  



 
 
 

 
 

Výsledkem diskuze byla dále shoda na potřebě vzniku jednotného online místa (ideálně 
integrovaného do potenciální městské aplikace) pro všechny kulturní zařízení, umožňující 
jednoduchou, rychlou a přehlednou orientaci v kulturní nabídce pro občany i návštěvníky města, 
včetně jednotného platebního systému pro nákup vstupenek. 

Zástupci jednotlivých kulturních zařízení se také poměrně shodovali na potřebě konkrétní vize a 
strategie města v oblasti kultury, zejména s ohledem na požadavky a očekávání od obyvatel města. 
Od toho se také odvíjí potřeba větší koordinace a celkové zkvalitnění marketingu jednotlivých institucí, 
navázaného na jasně definované cílové skupiny. S ohledem na přesah kultury do cestovního ruchu a 
dalších odvětví byla diskutována myšlenka vytvoření komplexní strategie kultury a kreativních 
průmyslů (využití především dovedností, talentu a kreativita obyvatel města).  

Zmíněn byl také nedostatek kvalifikované pracovní síly, způsobený mj. nízkými platy v oblasti kultury. 
Diskutována byla dále potřeba větší vyvážené podpory místních spolků realizujících kulturní či 
volnočasové akce a velkých tradičních akcí. Na podporu akcí je dále nutné pracovat na konkretizaci 
pravidel pro jejich podporu.  

V oblasti sportu byla zmíněna potřeba sjednoceného informačního a rezervačního systému pro 
všechna sportoviště. Pokud jde o fyzickou infrastrukturu, do budoucna by bylo vhodné vybudovat 
víceúčelovou sportovní halu, halu pro raketové sporty či sportoviště pro vodáky. Další potenciál je také 
v nabídce sportovního zázemí pro nadregionální využití sportovními kluby. Z diskuse taktéž vyplynula 
potřeba konání více větších sportovních akcí ve městě, např. se zaměřením na cyklistiku. Vhodné by 
bylo také zvážit úpravu kritérií pro rozdělování grantů v oblasti sportu. 

 

C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají do konce října možnost zasílat jakékoliv podněty či připomínky 
k navrhovanému opatření v oblasti Image a cestovního ruchu a zároveň návrhy pro opatření v oblasti 
Kultury a volného času. Na přelomu října a listopadu by pak mělo proběhnout poslední jednání 
pracovní skupiny na téma Veřejný prostor a urbanismus, přičemž zcela určitě bude dán ještě další 
prostor na témata z předchozích jednání. Termín posledního jednání bude včas upřesněn. 


