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1.

Úvod

Cestovní ruch představuje dynamické prostředí, které prochází v poslední době
výrazným rozvojem. Sektor cestovního ruchu není co do kvality a rozsahu stále vnímám jako
plnohodnotné odvětví jak národního hospodářství ČR, tak i jednotlivých samospráv. Z tohoto
důvodu je zpracována analýza cestovního ruchu, která plní funkci střednědobého
strategického dokumentem, představující základní orientaci města v oblasti cestovního
ruchu. Analytická část strategického dokumentu tvoří součást Koncepce rozvoje cestovního
ruchu města Šumperka a je podkladem pro návrhovou část zmíněné koncepce.
Strategický dokument respektuje regionální aspekty a význam v cestovním ruchu. Pro
regionální rozvoj území je velice důležitá existence strategických dokumentů jak obecných,
tak zaměřených pouze na konkrétní oblast. Efektivní rozvoj území však funguje také za
předpokladu spolupráce mezi jednotlivými podnikateli v cestovním ruchu, místními
samosprávami i dobrovolnými svazky.
Cestovní ruch patří k nedílné součásti podnikání. Bohužel v současné době u nás stále
ještě nedoceněnou. Má všechny předpoklady pro rozvoj a vytváření zajímavých nabídek jak
pro české, tak zahraniční turisty. Nebojme se investic, dobré investice se nám vrátí. Aby byly
dobré, musí být provedeny na základě analýzy současného stavu a již fungujících projektů.
Prostředky musí být investovány smysluplně, účelně a efektivně.

2.

Základní východiska analýzy

Předmětem provedené analýzy cestovního ruchu na území města Šumperka je analýza
současného stavu oblasti cestovního ruchu města Šumperka, s cílem určit a vyhodnotit
potenciál Šumperka s předpoklady dalšího využití pro koncepční směřování podpory
cestovního ruchu z úrovně místní samosprávy. Cílem je předložit analytický materiál pro
sestavení ucelené koncepce cestovního ruchu města Šumperka. Metodicky bude provedena
analýza potenciálu cestovního ruchu ve vymezeném území, na jejímž základě bude
provedeno vyhodnocení formou SWOT analýzy. Součástí celkové analýzy je také dotazníkové
šetření vybraného vzorku respondentů v Šumperku a dalších vybraných městech a místech
Jeseníků.1

1

Celkový počet oslovených respondentů bude asi 500 osob, s tím, že zahrnuje unikátní oslovené osoby
z řad obyvatelů a návštěvníků města Šumperka a dalších vybraných měst (Zábřeh, Štíty, Velké Losiny, Branná,
Hanušovice, Staré Město, Jeseník a Zlaté Hory). Průzkum bude doplněn o další oslovené obyvatele a
návštěvníky měst Hradec Králové, Ostrava a polské Nysy.
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2.2. Trendy v cestovním ruchu
Cestovní ruch je odvětví, které se dynamicky vyvíjí. Jedná se o komplexní společenský
jev, který ovlivňuje ekonomické, sociální, politické, technologické i ekologické prostředí.
Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národní i světové ekonomiky.
Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO)2 definuje pojem cestovní ruch jako činnost
osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu
kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a služebních cest (osoba nesmí
být odměňována ze zdrojů navštíveného místa3).
UNWTO odhaduje pro rok 2010 celkový růst počtu příjezdů o 3-4% v rámci mezinárodního cestovního
ruchu. V současné době lze sledovat vybrané trendy v cestovním ruchu4:

o Vysoký důraz je kladen na osobní i technikou zprostředkovanou komunikaci se
zákazníkem i u původně málo kvalifikovaných povolání.
o Koncentrace poskytovaných služeb do sítí, řetězců a resortů (hotelové řetězce,
cestovní kanceláře a cestovní agentury).
2
3

4

UNWTO = United Nation World Tourism Organisation
http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-vcesku/
http://ucr.uhk.cz/documents/Cestovni_ruch/text/trendytext.pdf
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Online služby, informace, rezervace a prodej služeb.
Zákazník vyžaduje a konkurence nabízí nové služby, rychlá inovace a změny v odvětví.
Vysoká mobilita kvalifikované pracovní síly v oboru cestovního ruchu a hotelnictví.
Péče o zábavu ve volném čase.
Zkušenější zákazníci se širším spektrem potřeb a stimulačních aspektů, v tomto
smyslu i vyšší vyžadovaný standard služeb.
o Globalizace konkurence a nabídky, nové technologie podporující a vyžadující pro
dosažení konkurenceschopnosti synergii mezi různými aktivitami (ekonomické,
manažerské, marketingové, vývoj nového produktu aj.).
o
o
o
o
o

2.3. Význam a postavení města Šumperka v turistické nabídce ČR
Město Šumperk je díky své poloze, která je podrobněji popsána v rámci následující
kapitoly, navštěvováno zejména turisty směřujícími do Jeseníků, návštěvníky blízkých lázní ve
Velkých Losinách a Bludově a také lidmi putujícími za kulturou. Ze strategického plánu
rozvoje města vyplývá, že Šumperk nepředstavuje cílovou destinaci cestovního ruchu, ale
může nabídnout poměrně solidní navazující infrastrukturu cestovního ruchu.Kvalita této
infrastruktury má výrazný dopad na prožitek návštěvníků, kteří jsou sice prvotně motivováni
atraktivitami cestovního ruchu, ale potřebují také čerpat služby spojené s kultivovaným
pobytem v blízkosti těchto atraktivit.

2.4. Potenciál Šumperka na trhu cestovního ruchu
Snad každá obec má své místo, funkci a potenciál na trhu cestovního ruchu. Podrobně
se této problematice věnují následující kapitoly. Potenciál cestovního ruchu předtavuje
soubor územních podmínek a předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu, který vytváří složitý
multidisciplinární systém. Je obecně známo, že z každé turisty utracené stokoruny, jde
zaokrouhleně 41 Kč do veřejného rozpočtu. Aktivity vytvářející segmenty potenciálu
cestovního ruchu mohou být chápány různě. Cestovní ruch je odvětvím, které jen těžko
generuje příjmy a je kompatibilní s ostatními odvětvími ekonomiky. S podporou rozvoje
cestovního ruchu pomáhá na základě principu partnerství také místní samospráva. Úlohou
samosprávy je nejen spolupráce se subjekty podnikajícími v cestovním ruchu, ale i podpora
místních organizací a jejich fungování v cestovním ruchu. Zároveň má samospráva definovat
střednědobé a dlouhodobé koncepce rozvoje cestovního ruchu, aby bylo docíleno
efektivního a rovnoměrného rozvoje cestovního ruchu.
Zhodnocením stávajícího potenciálu města Šumperka na poli regionálního i
nadregionálního cestovního ruchu se zabývá právě tato analýza, jejímž výstupem by mělo
být jasné definování pozice města v cestovním ruchu regionu Jeseníky.

2.5. Strategické dokumenty
V rámci strategického plánování cestovního ruchu jsou zpracovány různé koncepční
dokumenty. Na národní úrovni se jedná o Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na
období 2007–2013 a Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR
na období 2007-2013. Dále také Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu na rok
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2010/2011. Na krajské úrovni jsou zpracovány dokumenty jako například Projekt organizace
cestovního ruchu v Olomouckém kraji, Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého
kraje a Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje. Cestovnímu
ruchu se také věnuje Marketingová strategie cestovního ruchu Olomouckého kraje,
zpracována v roce 2009.
Město Šumperk doposud nemá zpracovaný žádný koncepční dokument, který by se
zabýval pouze odvětvím cestovního ruchu. Cestovní ruch je pouze částečně zastoupen
v rámci Strategického plánu rozvoje města Šumperka zpracovaného v roce 2006 a také
Akčního plánu realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2009 – 2011.

3.

Geografická poloha města a jeho dopravní dostupnost

Šumperk je obcí s rozšířenou působností s katastrálním územím o rozloze 27, 91 km2,
které se nachází v Olomouckém kraji na úpatí Hrubého Jeseníku. Nejen díky své rozloze a
počtu obyvatel (27 664 obyvatel)5 je město přirozeným centrem regionu. Město Šumperk
leží v nadmořské výšce 330 m n. m. a protéká jím řeka Desná. Šumperk bývá často díky své
poloze nazýván „Bránou Jeseníků“. Tento slogan se mezi obyvateli města dlouhodobě vžil
jako „claim“ města.
Obrázek 1 - Administrativní členění Olomouckého kraje

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz
5

k 11. 3. 2011
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Dopravní napojení města na hlavní tahy je zajištěno zejména dopravou silniční a
železniční. Dopravu urychluje především vybudovaný silniční obchvat 1. třídy I/44 a
petrifikovaná trať Zábřeh – Šumperk. V blízkosti města je i veřejné vnitrostátní letiště, které
lze využít na přílety a odlety cestujících z celé České republiky. Z výše uvedeného vyplývá, že
město Šumperk má strategickou pozici v rámci severní části Olomouckého kraje a je dobře
dostupné z hlediska dopravní infrastruktury. Lze říci, že většina turistů směřujících do
Jeseníků6 z jižních částí ČR projíždí právě Šumperkem.
Šumperk je také součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále
jen „IDSOK“). Systém veřejné dopravy je charakterizovaný jednotnými tarifními a smluvními
přepravními podmínkami na celém území IDSOK, jednotným jízdním dokladem a také
vzájemným uznáváním jízdních dokladů mezi dopravci.
Systém zahrnuje autobusovou a železniční dopravu, v Olomouci též tramvaje.
Obrázek 2 – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

6

Území spadající do katastru Olomouckého kraje
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Turisté mohou v Jeseníkách také využívat skibusy a cyklobusy. Jedná se o autobusy se
speciálními vozíky na lyže/kola, které vyrážejí denně z různých měst Olomouckého kraje.
Jedním z nich je také Šumperk. V odpoledních hodinách se vozy vydávají zpět.
Zájemci si mohou rezervovat místa ve skibusech/cyklobusech prostřednictvím internetu na
webové adrese 7 , kde platba probíhá formou sms z mobilního telefonu. Také lze sehnat
místenky v informační kanceláři autobusového nádraží v Olomouci a v několika informačních
centrech, mimo jiné v Šumperku i v Zábřehu.
Veškeré informace i trasy skibusů/cyklobusů jsou k dispozici na webových stránkách
provozovatele autobusové dopravy Veolia Transport.

4.

Analýza základních předpokladů rozvoje cestovního ruchu
města

4.1. Analýza vybraných ukazatelů socio-ekonomické sféry
Obrázek 3 - Potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu

Zdroj: Olomoucký kraj

V mapce výše je znázorněno, jak vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v
Olomouckém kraji má mj. město Šumperk (zdroje tohoto schématu jsou oficiální strategické
dokumenty Olomouckého kraje zpracované v posledních letech, např. marketingová analýza,
strategie rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji aj.). Město Šumperk vidíme dole

7

http://rsm.veolia-transport.cz/csp/cm/rez/index.csp
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uprostřed, podbarveno červenou barvou, což značí „velmi vysoký potenciál“ území pro
rozvoj cestovního ruchu.

Obrázek 4 - Typy celkového potenciálu cestovního ruchu

Zdroj: Ústav územního rozvoje

Typ přírodní vyhraněný - potenciál cestovního ruchu mají oblasti ve 100% zastoupení složky
přírodního subsystému.
Typ přírodní – oblasti s minimálně 80 % potenciálu cestovního ruchu založeného na
přírodních atraktivitách.
Typ kulturní – v oblastech tohoto typu převládá kulturní potenciál cestovního ruchu
(minimálně 60 %).
Typ kulturní vyhraněný - potenciál cestovního ruchu je složen nejméně z 80 % z kulturního
subsystému.

Stránka 9 z 29

Typ smíšený - jedná se o oblasti s nenulovou hodnotou celkového potenciálu cestovního
ruchu. Přírodní a kulturní subsystém cestovního ruchu se zde vyskytuje společně (např.
existuje nadpoloviční většina jedné složky – kulturní nebo přírodní).

4.1.1 Vzdělanostní struktura obyvatel města Šumperk
Vzdělávání poskytuje ve městě Šumperku síť škol srovnatelná s jinými městy. Pro
rozvoj cestovního ruchu jsou významné školy poskytující vzdělání v oborech hotelnictví,
turismus, management cestovního ruchu, gastronomie apod. Ve městě Šumperku je jedna
taková škola – Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3. Tato škola nabízí pět
studijních oborů (agropodnikání, ekologie a životní prostředí, cestovní ruch, cestovní ruchhotelový provoz, veřejnosprávní činnost). Obory cestovního ruchu jsou čtyřleté a své
absolventy připraví na uplatnění ve službách cestovního ruchu. Uplatnění v cestovním ruchu
mohou mít i absolventi dalších škol s obory zaměřenými na obchod, ekonomiku a podnikání
(v Šumperku např. Obchodní akademie Šumperk).
Také vysoké školství má v Šumperku své zastoupení. Z oborů blízkých cestovního ruchu
jsou v Šumperku otevřeny distanční studijní programy Vysoké školy báňské - Technické
Univerzity v Ostravě - Ekonomické fakulty a České zemědělské univerzity Praha - Provozně
ekonomické fakulty. Jedná se o studijní obory veřejná správa a regionální rozvoj v
bakalářském i navazujícím magisterském stupni.
Strukturu obyvatel města Šumperka dle nejvyššího dokončeného vzdělání znázorňuje
níže uvedený graf.
1%

8%

24%

3%

25%

39%

základní, neukončené
a bez vzdělání

vyučení a střední
odobrné bez maturity

úplné střední s maturitou

vyšší odborné a
nástavbové

vysokoškolské

nezjištěno

Dle údajů ČSÚ mají v Šumperku největší zastoupení obyvatelé s vyučením a středním
odborným vzděláním bez maturity. Do kategorie úplné střední vzdělání s maturitou spadá 25
% obyvatel města.
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4.1.2 Zaměstnanost v odvětvích
Dle šetření pracovních sil provedeného Českým statistickým úřadem pro rok 2010 bylo
v oblasti Střední Morava zaměstnáno průměrně v odvětví ubytování, stravování a
pohostinství 3,6 % všech pracujících. V odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti bylo
zjištěno průměrně 1,5 % všech pracujících. Data jsou zjišťována na úrovni oblastí, proto
mohou být reálná čísla pro město Šumperk mírně odlišná.
4.1.3 Investice města Šumperka do rozvoje cestovního ruchu
Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku - 1. etapa
V rámci tohoto projektu byl vybudován areál u Komunitního centra rozvoje lidských
zdrojů (Komín). V areálu po rekonstrukci vzniklo menší sportovní hřiště, dětské hřiště a
prostor pro venkovní činnost zájmových útvarů DDM a PC Vila Doris. Dále došlo k
rekonstrukci hřiště u základní školy Šumavská. Hřiště prošlo komplexní rekonstrukcí, do
běžeckého oválu byla umístěna tři sportovní hřiště s umělým povrchem, v areálu bylo
umístěno dětské hřiště s tzv. lezacími balvany. Projekt byl dotován z ROP Střední Morava.
Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí
V rámci projektu město Šumperk vybudovalo vícejazyčnou expozici Čarodějnické
procesy, týkající se historie čarodějnických procesů v Č-P příhraničí. Expozice je umístěna
v prostorách Geschaderova domu. Projekt byl dotován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.
Kniha, image publikace a interaktivní CD-ROM o městě Šumperku
Projekt se zabývá tvorbou propagačních materiálů města Šumperka a blízkého okolí s
cílem zvýšit informovanost o historii, současnosti a možnostech kulturního, přírodního a
sportovního využití, určeného především pro turisty, návštěvníky ze zahraničí, ale i
návštěvníky z celé České republiky. Projekt byl dotován z krajských prostředků a z prostředků
Strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního
programu.

Značka a logotyp města Šumperka
Tak jako jiná města či kraje bude mít i Šumperk své vlastní logo. Terminologicky
správně se jedná o značku a logotyp. Logotyp a značka je součástí grafického manuálu města
Šumperka, jehož základem bude značka a logotyp pro město Šumperk, případně pro
organizace jím založené a zřízené. Značka a logotyp v žádném případě nebudou nahrazovat
existující symboly města – znak a prapor města. Grafický manuál bude sloužit jako podklad
pro jednotnou vizuální prezentaci města např.: na dokumentech webových stránkách nebo
propagačních předmětech.
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Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku
Předmětem projektu byla rekonstrukce východního křídla objektu Pavlínina dvora v
Šumperku, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Projekt byl dotován z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů Evropské
unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

Park U Pekárny v Šumperku
Předmětem podpory OPŽP (Operační program Životní prostředí) je vybudování nového
parku o rozloze cca 6,2 ha v severovýchodní části města Šumperka. Nový park naváže na
lokalitu příměstského rekreačního lesa a tím dojde k rozšíření zeleného pásu kolem města. V
rámci projektu bude vysazeno 4593 ks dřevin.

4.2. Analýza základních lokalizačních předpokladů
Nejvýznamnější kulturně-historický potenciál města se nachází v jeho historickém
jádru, které bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Město Šumperk nabízí turistům a
návštěvníkům několik kulturních památek a atraktivit. Z nejznámějších je možné jmenovat
zmíněné historické jádro města Šumperka,muzeum, budovu městské radnice, divadlo,
morový sloup u radnice, zbytky městských hradeb, židovský hřbitov, klášterní kostel
Zvěstování Panny Marie, kostel sv. Barbory a kostel sv. Jana Křtitele. Na území města se
nachází větší množství duchovních památek, které však mají význam spíše místního
charakteru. Význam pro město má spojení s historickými událostmi – čarodějnickými
procesy, o kterých byla v Geschaderově domě vytvořena stálá expozice. Kromě
čarodějnických procesů však nemá Šumperk historické konsekvence a tudíž památky, které
by přesahovaly význam regionu, a to především proto, že k zásadnímu rozvoji a přestavbě
města došlo v období, kdy bylo plně ve sféře vlivu německého obyvatelstva (19.století). Ze
Šumperka odešlo asi 10-20 tisíc lidí a v německém Bad Hersfeldu muzeum Šumperka.
Obrázek 5 – Bad Hersfeld
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Zdroj: http://www.bund-der-vertriebenen-essen.de/heimatstuben/page_heimatstuben_002.html

Šumperk je město s poměrně vysokou hustotou zalidnění, proto nelze předpokládat
výskyt velkých přírodních lokalit přímo na území města. Nenacházejí se zde chráněná území
ani lokality náležející do soustavy Natura 2000. Nicméně přímo v centru města se nachází
množství městských parků a zeleně nabízejících občanům, ale i turistům prostor pro
odpočinek a relaxaci. V těsné blízkosti se pak nachází několik přírodních lokalit - např.
městské skály, rozhledna na Háji apod. Východně od města (asi 3 km) leží hranice CHKO
Jeseníky.

4.3. Analýza podnikatelské aktivity v cestovním ruchu
4.3.1 Ubytovací zařízení
Město Šumperk disponuje více než tisícem lůžek ve 25 hromadných ubytovacích
zařízeních (z toho pět hotelů, tři apartmánové typy, deset penzionů, čtyři hostely, tři
ubytovny). Ubytování je tedy možné vyhledat v různých zařízeních s odlišnou úrovní
poskytovaných služeb. 64 % všech ubytovacích zařízení ve městě jsou zařízení bez hodnocení
kvality poskytovaných služeb formou hvězdiček a 36 % zařízení je ohodnoceno 3 hvězdami.
Penziony a ubytovny bez hodnocení kvality služeb formou hvězd mají v Šumperku nejvyšší
zastoupení. Je třeba podotknout, že ani ta zařízení, která udávají počet hvězdiček
nedeklarují, zda se jedná o oficiální certifikaci nebo individuální posouzení (legislativa v ČR
používání hvězd jako symbolu kvality nijak nepodmiňuje). Z hlediska spotřebitele se tedy
jedná o orientační ukazatel bez závazné vypovídací hodnoty.
Velmi důležitou skutečností na poli ubytovacích služeb je absence ubytovacího
poplatku, tzv. taxy za ubytování za osobu a noc, která se běžně v jiných městech a obcích
vybírá. Slouží jednak jako významný a velmi přesný statistický nástroj, ale také jako zdrojová
část rozpočtu města.
Typ

Počet zařízení/

Počet lůžek Počet pokojů Kvalita

Cena za lůžko /
noc / osoba

Hotel

5

193

94

3 hotely: 3 hvězdičky,
1 hotel: 1 hvězdička,
1 hotel: bez hvězdičky

Od 340,(ø od 560,-)

Apartmány

3

27

9

všechna zařízení bez hvězdičky

Od 399,(ø od 600,-)

Penziony

10

228

92

4 penziony: 3 hvězdičky,
ostatní zařízení bez hvězdiček

Od 220,(ø od 560,-)
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Hostely

8

Ubytovny

4

508

186

všechna zařízení bez hvězdičky

Od 230,(ø od 240,-)

3

92

39

všechna zařízení bez hvězdičky

Od 140,(ø od 180,-)

Tato ubytovací zařízení nabízí přenocování za průměrnou cenu 285,- Kč. Ubytování lze
však vyhledat i levněji – ubytovny s nižší kvalitou ubytování nabízí noc od 140,- Kč. Hotely a
ubytovací zařízení s kvalitou poskytovaných služeb 3 hvězdičky poskytují ubytování
průměrně za 680,- Kč za jednu noc. Zde jsou však větší rozdíly v cenách ubytování, pokud se
jedná o ubytování v apartmánech či pokojích.
Stravovací zařízení
Šumperk disponuje také dostatečným množstvím stravovacích kapacit různé úrovně.
Celkový počet těchto zařízení činí 93. V níže uvedené tabulce je uvedeno procentní
zastoupení stravovacích zařízení ve městě podle úrovně a druhu. Nejvyšší zastoupení mají
restaurace a bary, dále zařízení poskytující rychlé občerstvení a hostince/pivnice.
Pro potřeby cestovního ruchu jsou relevantní stravovací zařízení situovaná zejména v
centru města. V blízkosti turistických atraktivit (rozhledna Háj), které jsou situovaná mimo
centrum města běžně stravovací zařízení nejsou. Ve městě je zastoupena kuchyně italská
(několik pizzerií nabízející italskou kuchyni), mexická (mexická restaurace RedRat), asijská
(formou bister či rychlého občerstvení), řecká (restaurace Salonica) a samozřejmě česká. V
žádné z restaurací není zastoupena regionální gastronomie ve stálé nabídce (tradiční jídla
Jeseníků), nabídka stravy tak nevybočuje nijak z průměru. Ze stravovacích zařízení není ani
jedno s významem přesahujícím hranice města.
Kavárny vytváří standardní nabídku - ve městě není kavárna s významem mimo hranice
města. Totéž platí i pro vinárny apod. Svým způsobem zajímavá je čajovna, která vytváří
alternativní nabídku.
Cenová hladina všech stravovacích zařízení odpovídá kvalitě, šíři nabídky, prostředí a
ve svém celku regionálním hladinám.

Stravovací zařízení
Restaurace

27,00%

25 zařízení

Kavárna

10,00%

9 zařízení

Cukrárna

2,00%

2 zařízení

Čajovna

2,00%

2 zařízení

Vinotéka

6,00%

6 zařízení

8

Z celkového počtu „hostelů“ jsou tři z většiny využity jako internátní ubytování po dojíždějící studenty
středních škol. Pro potřeby turistiky jsou během školního roku využity minimálně, přes letní prázdniny je pak
kapacita uvolněna pro turisty. Celoroční turistický hostel je pouze jeden a má kapacitu 38 lůžek v 11 pokojích.
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Bar

25,00%

23 zařízení

Pivnice / hostinec

14,00%

13 zařízení

Rychlé občerstvení

14,00%

13 zařízení

Podrobný výčet jednotlivých ubytovacích a stravovacích zařízení včetně kontaktů a
dalších informací je uveden v tabulkách v příloze č.1 Atraktivity cestovního ruchu tohoto
dokumentu.

4.3.2 Doprava a dopravní infrastruktura
Na území města je vytvořena hustá sít linek MHD – celkem 6 různých okruhů s celkem
120 zastávkami.
Turisté a návštěvníci města přijíždějící vlastním automobilem mají na území města k
dispozici více než 30 parkovišť. Parkovat je však možné i na jiných plochách, které nejsou
označeny jako parkoviště, proto není možné s přesností vyčíslit celkový počet parkovacích
míst ve městě. Návštěvníci přijíždějící autem mohou ve městě využít celkem 6 čerpacích
stanic. Podrobnější informace včetně kontaktů jsou uvedeny v příloze č. 1 Atraktivity
cestovního ruchu tohoto dokumentu:
Ve městě dále provozuje několik subjektů taxislužbu - CENTRAL TAXI Šumperk, Taxi
Nonstop, TaxiOctavia, Taxislužba non-stop (Oldřich Haluzík). Turisté a návštěvníci využívající
leteckou dopravu mohou využít také vnitrostátní letiště s odpovídajícím vybavením a
parkovací plochou.
S ohledem na velikost, rozložení částí města a jeho centrální koncentraci je město
velmi dobře dostupné pěší formou, a to v jakýchkoliv částech. Z tohoto důvodu je také místní
MHD nevytížená, většina obyvatel je zvyklá docházet pěšky.

4.3.3 Cestovní kanceláře a agentury
Ve městě Šumperk působí několik cestovních kanceláří a agentur, které se však
neorientují na příjezdový cestovní ruch, a proto uvedené subjekty rozvoj cestovního ruchu ve
městě zásadním způsobem neovlivňují. Uvedené firmy se specializují na zprostředkování cest
a dovolených – výjezdový cestovní ruch. . V okolí města a ve městě působí dvě vodácké
cestovní agentury, které vytváří aktivně nabídku na poli volného času - turistické výlety po
řece Moravě. Lze říci, že tyto agentury působí jako incomingové subjekty. Jedná se o
agenturu Tydra a Rafting Club 11. Agentura Tydra nabízí kromě služeb cestovní agentury
také půjčovnu lodí a záchranných vest a také realizuje školní kurzy na nejbližších moravských
řekách. Rafting Club 11 je tým licencovaných instruktorů, kteří pořádají jak školní raftingové
kurzy, tak rafting pro veřejnost.

Stránka 15 z 29

5.

Analýza současné turistické nabídky města

5.1. Analýza a hodnocení turistických cílů a atraktivit města
5.1.1 Památky, pamětihodnosti, zajímavá místa
Město Šumperk má poměrně značnou historickou hodnotu. Na území města se
nenachází památky či pamětihodnosti, které by měly nadregionální význam, efektní je ale
centrum města jako celek, které nabízí poměrně vysokou turistickou hodnotu. Zajímavé jsou
také dílčí objekty rozmístěné po centru města i mimo něj (architektonicky zajímavé budovy).
V minulosti byl Šumperk nazýván Malou Vídní, právě pro vysokou architektonickou hodnotu
některých objektů.
5.1.2 Příroda, zeleň, parky
Malý kousek přírody a zeleně je možné najít přímo v centru města nebo v jeho těsné
blízkosti. Jedná se o parky a sady, kterých je v Šumperku pět. Jejich součástí jsou lavičky pro
odpočinek a v některých případech i hřiště či prolézačky pro děti. V parcích mohou
návštěvníci najít příjemné prostředí pro odpočinek, krátké procházky apod.
Nedaleko města se dále nalézají různé přírodní lokality a místa, které jsou velmi
oblíbené u místních obyvatel – jedná se např. o městské skály, vrchol Háj se známou
rozhlednu na Háji či vodní nádrž Krásné.

5.1.3 Sport a kultura
Ve městě Šumperk je celoročně pořádáno několik pravidelně se opakujících kulturních
a sportovních akcí, z nichž některé dosáhly i celorepublikového významu a popularity. Z
kulturních akcí je velmi známý a vyhledávaný např. Blues Alive, Eurofest, Džemfest či
Mezinárodní folklorní festival, na kterém vystupují soubory z celého světa. Z pravidelně se
opakujících sportovních soutěží je možné jmenovat plachtařskou soutěž Jarní pohár
Jeseníků, které se pravidelně zúčastňují desítky soutěžících z celé republiky.
Pro sportovní vyžití mohou návštěvníci města v letních měsících využít venkovní
koupaliště, tenisové kurty či Tyršův stadion. Milovníci jezdectví a koní jsou zváni na Ranch
Viktorie. Rodiny s dětmi jistě uvítají dětská hřiště s herními prvky. Další možností je využít
vyhlídkové lety nad pohořím Jeseníků, lety nad hrady a zámky a dalšími zajímavostmi.
V případě nepříznivého počasí a v zimních měsících je nabídka pro sportovní a aktivní
vyžití také pestrá. Je možné navštívit krytý bazén AQUAcentrum, tenisovou halu v areálu
Tyršova stadionu, zimní stadion, solnou jeskyni či různá fitnesscentra a fitnesskluby. Herna
Blue Star nabízí čtyři dráhy bowlingu.
Pro kulturní obohacení návštěvníků Šumperka a částečně i vzdělávání působí ve městě
několik galerií, knihoven, muzeum, divadlo, kino a různé kluby.

Stránka 16 z 29

5.1.4 Zábava a relaxace
Velké množství subjektů v Šumperku provozuje diskotéky, bary a herny, ve kterých
návštěvníci města vždy najdou zábavu a vyžití dle svého vkusu a životního stylu. Největšími
diskotékami ve městě jsou Disco 1, D*123 a Phoenix. Nevýherní herna Club Devítka nabízí
hostům všech věkových kategorií široké možnosti zábavy - bowling, golfový simulátor,
snooker, kulečník, šipky apod.
Celkové množství zařízení ve městě, které nějakým způsobem nabízejí prostor pro
zábavu, relaxaci i odpočinek, je téměř 30. Jedná se o již zmíněné diskotéky, bary, herny, ale
také kluby, galerie, střediska a jiná kulturní zařízení (kino, divadlo apod.).
Míst a zařízení pro zábavu a relaxaci se nachází ve městě dostatečné množství a každý
si zajisté dokáže z bohaté nabídky vybrat.

5.1.5 Osobnosti města
Ve městě Šumperk se narodilo nebo působilo velké množství významných a známých
osobností. Ze současných osobností je možné jmenovat např. sportovce Jiřího Dopitu a Aleše
Valentu, herce Ondřeje Sokola či herečku a dabérku Valérii Zawadskou.

5.2. Analýza a hodnocení základní a doprovodné turistické infrastruktury
Základní turistickou infrastrukturu tvoří síť ubytovacích a stravovacích zařízení. Pro
turisty a návštěvníky města je k dispozici dostatečná ubytovací i stravovací kapacita.
Ubytovací služby poskytuje ve městě 26 subjektů, které dohromady nabízejí více než tisíc
lůžek.
Pro potřeby stravování je ve městě k dispozici více než 90 zařízení poskytující tyto
služby, z nichž většina se nachází přímo v centu města nebo v těsné blízkosti. Nabídka
stravovacích služeb je tedy velmi pestrá a záleží jen na preferencích a vkusu turistů.
Turistickou infrastrukturu označovanou jako doprovodná tvoří značené turistické trasy,
značené cyklistické trasy a stezky pro cyklisty, odpočívadla pro turisty a orientační mapy a
panely.
Turistické trasy – městem prochází několik značených turistických tras.
Modré turistické trasy:
trasa směřuje od severozápadu, prochází městem a pokračuje směrem na jih
1.
(Červenohorské sedlo – Heroltice – Štíty – Horní Studénky – Bohutín – Bludov, Zámeček –
Šumperk – Dlouhomilov – Brníčko – Postřelmov)
2.
trasa začíná v Šumperku na ulici Jesenická a směřuje na sever (Šumperk, Jesenická –
Holubí vrch – Tulinka – Rejchartice – Velké Losiny, zámek)
Žlutá turistická trasa:
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1.
trasa směřuje ze severozápadu na západ (Králíky – Svatá Trojice – Štědrákova Lhota –
Bohdíkov – Šumperk – Vikýřovice – Rabštejn – Rýmařov)
Zelená turistická trasa:
trasa směřuje ze severu na jih (Bouda rozc. – Štědrákova Lhota – Kopřivná – Osikov –
1.
Městské skály – Tulinka – Šumperk – Králec)
Červená turistická trasa:
1.
jedná se o okruh kolem města (Šumperk, žel.st. – Krásné – Vikýřovice – Temenice –
Háj – Chocholík – Bludov, Zámeček – Nový Malín – Krásné)

Obr. 6 - Značené turistické trasy

Cyklistické trasy – Šumperkem prochází dvě značené cyklotrasy. Jedná se o „Čarodějnickou“
cyklotrasu č. 6114, která vede z jihu od obce Rohle, Brníčko, Sudkov, Dolní Studénky,
prochází Šumperkem a pokračuje severním směrem na Rapotín. Druhá cyklotrasa č. 6187
prochází městem a její začátek i konec se napojuje na trasu 6114.

Stezky pro cyklisty – jedná se o jízdní pás pozemní komunikace vyhrazený dopravní značkou,
který je určen pro cyklistickou dopravu.
Stezky vedoucí městem Šumperk:
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1)
na ulici Lidická – délka stezky je 2 km
2)
na ulici Temenická – délka stezky je 0,7 km
komunikace mezi ulicemi Fibichova a Langrova – délka stezky je 0,3 km
3)
4)
na ulici Havlíčkova a Žerotínova – délka stezky je 0,8 km
komunikace vedoucí Smetanovými sady (stezka ústí na ulici Havlíčkova a Nemocniční)
5)
– délka stezky je 0,3 km
Celková délka stezek pro cyklisty ve městě je 4,1 km.
Obr. 7 - Značené cyklistické trasy (fialové značení) a stezky pro cyklisty (růžové značení v mapce)

Orientační mapy a panely pro turisty – v Šumperku se nacházejí dvě místa, na kterých jsou
umístěné interaktivní multijazyčné orientační panely. Jedná se o panel u hlavní pošty na ulici
Generála Svobody a panel na Hlavní třídě u České spořitelny. Informační panely jsou zvukové
a jeho součástí je podrobná mapa města s nejvýznamnějšími památkami, zajímavostmi a
důležitými místy (např. nemocnice, pošta apod.).
Odpočívadla – na turistické „čarodějnické“ stezce v areálu u bývalého sanatoria byly
instalovány lavičky pro odpočinek turistů. Na stezce byly průřezem v zeleni vytvořeny
průhledy s vyhlídkou na město.
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5.3. Analýza kvality poskytovaných služeb
Hodnocení kvality poskytovaných služeb velmi záleží na individuálním posouzení záleží na konkrétních požadavcích, preferencích, vkusu a životním stylu turistů. U různých
poskytovatelů je možné zjistit odlišnou kvalitu a tyto rozdíly jsou téměř ve všech oblastech
poskytování služeb. Celkově však lze říci, že kvalita poskytovaných služeb má v některých
případech stále ještě rezervy.
Pokud bychom hodnotili kvalitu poskytovaných ubytovacích služeb, působí ve městě
ubytovatelé, kteří provozují zařízení typu hotel či penzion s hodnocením kvality tři hvězdičky.
Oproti tomu někteří ubytovatelé provozují zařízení typu ubytovna, které se svou kvalitou s
ostatními nemůže srovnávat. Rozdílná kvalita ubytovacích služeb je zcela v pořádku, protože
každý turista si tak může zvolit typ a kvalitu ubytování podle svých požadavků i finančních
možností. V oblasti stravovacích služeb se kvalita zlepšuje, avšak mnohdy ještě existují
rezervy – nejčastěji se jedná o nekvalifikovaný či neochotný personál.

5.4. Analýza poskytovaných turistických informací
Turistické informace ve městě Šumperku poskytuje zejména Regionální a městské
informační centrum, které sídlí na Hlavní třídě. Turistické informace mohou návštěvníci
města získat také na webových stránkách informačního centra www.infosumperk.cz. Mezi
další internetové portály poskytující turistické informace patří zejména turistický informační
portál Olomouckého kraje www.jesenikytourism.cz, dále pak www.znatemapu.cz,
www.sumperk.cz, www.jeseniky.net, www.sumperk.estranky.cz, www.ejeseniky.cz, www.vjesenikach.cz, www.rej.cz a také neoficiální facebookové stránky města.

6.

Analýza poptávky cestovního ruchu města

6.1. Analýza návštěvnosti města
Návštěvnost města Šumperka v letech 2000-2010
Dle ČSÚ, který dlouhodobě sleduje statistiku počtu příjezdů hostů do jednotlivých měst
a obcí, zavítalo do Města Šumperka v posledním zveřejněném roce 2010 na 6908 hostů. Od
nejsilnějšího roku 2000, kdy město navštívilo více než 10 tis. turistů je návštěvnost
krátkodobě kolísavá, z dlouhodobého hlediska ale stagnující. Více znázorňuje následující graf.
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Počet příjezdů hostů v letech 2000-2010
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Následující graf znázorňuje průměrný počet přenocování a průměrnou dobu pobytu ve
městě Šumperku v letech 2000-2010. Je zřejmé, že rozdíl obou ukazatelů je dlouhodobě
stejný – průměrně je délka pobytu o jeden den vyšší než doba přenocování. Nejvyšší počet
přenocování i délka pobytu byla zaznamenána v roce 2000. To koresponduje také s vysokým
počtem příjezdů hostů. Od roku 2000 je potom sledován trvalý pokles obou ukazatelů.
Nejnižší počet přenocování i délka pobytu nastala v roce 2004, kdy také nejvíce poklesl počet
příjezdů hostů. Zdrojem pro tvorbu grafu byla data ČSÚ.

Průměrný počet přenocování, průměrná doba pobytu
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Průměrné využití lůžek a využití pokojů dle níže uvedeného grafu jasně koresponduje.
Oba ukazatele kolísají v závislosti na sobě.
Nejvyšší počet využívání lůžek a pokojů sledujeme v roce 2000 (38 % využití lůžek a 45
% využití pokojů) a 2002 (40 % využití lůžek a 48 % využití pokojů). V následujících letech byl
zaznamenán pokles využívání lůžek a pokojů. Výrazný nárůst hodnot pak vzrostl v roce 2008
(40 % využití pokojů a 30 % využití lůžek).

Čisté využití lůžek, využití pokojů
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Statistika návštěvnosti města je také sledována u atraktivit cestovního ruchu,
prostřednictvím prodaných vstupenek a při pořádání významných kulturních akcí. Při
porovnání statistiky návštěvnosti v letech 2008 až 2010 lze říci, že návštěvnost se zvyšuje.
V roce 2010 byla také otevřena expozice Čarodějnické procesy, která významně přispěla ke
zvýšení návštěvnosti ve městě. Je třeba ovšem zmínit, že výraznou část návštěvnosti
turistických atraktivit, které jsou uvedeny níže v tabulce tvoří místní obyvatelé a obyvatelé
okolních obcí. Neexistují data o proporcionálním rozdělení rezidentů a nerezidentů v
návštěvnosti, odborný odhad hovoří o 60-70% převaze rezidentů.
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Radniční věž
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6.2. Analýza profilu návštěvníka
Profil návštěvníka lze vyčíst ze statistiky návštěvnosti. Většina návštěvníků města jsou
obyvatelé České republiky, z nichž nejvíce jich přijíždí z Olomouckého kraje. Co se týče
zahraničních návštěvníků, tak nejvíce jich přijíždí z Německa, Polska a Slovenska. Tyto tři trhy
můžeme považovat za zdrojové. Jak již bylo zmíněno, město Šumperk není většinou cílovou
destinací a je navštěvováno zejména turisty směřujícími do Jeseníků, či návštěvníky blízkých
lázní (Velké Losiny, Bludov).

6.3. Výsledky dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření lze rozdělit na dvě části. Ke každé z nich byl vytvořen zvláštní
dotazník, reflektující cílovou skupinu respondentů. Celé dotazníkové šetření spojovali
některé otázky a také zvolená metodika. Dotazníkové šetření probíhalo na webu
(www.jesenikytourism.cz a www.vyplnto.cz), v informačních centrech v turistickém regionu
Jeseníky – západ a prostřednictvím direct mailingu.
Dotazníkové šetření se uskutečnilo v období od 1. května 2011 do 5. září 2011. Cílem
bylo zjistit, jak místní obyvatelé a turisté vnímají Šumperk z pohledu atraktivit, služeb
v cestovním ruchu, spokojenosti s těmito službami a také jaký je hlavní důvodem návštěvy
města. Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 601 respondentů. Většina z respondentů
byli ženy ve věku 20 – 35 let. Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření včetně grafů je
přílohou č. 2 Image města Šumperka č. 3 Charakteristika turistů města Šumperka.
Komunikovaným sloganem, který přetrval do současné doby je označení Šumperka
coby Brány Jeseníků. Znají ho ale výhradně místní obyvatelé. Turisté nemají Šumperk
jednoznačně spojen s žádným sloganem. Místní obyvatelé považují za zajímavou radnici,
rozhlednu na Háji nebo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Z výsledků šetření vyplynulo, že
nerezidenti se v místní nabídce příliš neorientují. Expozici Čarodějnických procesů, která má
potenciál stát se turistickým lákadlem uvedlo jen 20 respondentů z řad místních obyvatel.
Pro turisty zůstává dlouhodobě nejvíce známým a atraktivním místem pro návštěvu zejména
9
10

Kvalifikovaný odhad organizátora
Kvalifikovaný odhad organizátora
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historické centrum města a expozice Čarodějnických procesů doplňovaná návštěvou muzea a
vyhlídkou z radniční věže. Za hlavní lákadla z pohledu image města můžeme označit centrum
města s radnicí, rozhlednu a expozici čarodějnických procesů. Alarmující je nízká atraktivita
muzea, které aktualizuje svou nabídku. Ta se ale jeví jako nezajímavá. Nízká atraktivita
církevních objektů není v České republice překvapením.
Naprostá většina turistů přicestovala do města autem sama nebo s parterem.
Nejčastější důvod návštěvy turistů byl spojen s návštěvou příbuzných či známých
následovaný turistikou a sportem. Lze tak říci, že ani obyvatelé Šumperka nemají jasnou
představu o zajímavostech města. Z hlediska kvality poskytovaných služeb Šumperk na image
neztrácí, pouze 9% respondentů se domnívá, že kvalita služeb ve městě je nižší.
Při vyhodnocení služeb cestovního ruchu lze říci, že z hlediska ceny poskytovaných
služeb Šumperk na image neztrácí, pouze 6 % respondentů se domnívá, že cena služeb ve
městě je vyšší než v Jeseníkách. Turisté nejvíce využívají stravovací a zábavně-kulturní služby.
Se všemi službami jsou turisté spokojení v průměru stejně. Značné rezervy jsou však dle
hodnocení ve stravovacích službách.
Pro image města Šumperka jsou extrémně důležité kulturní akce nadregionálního
významu (folklorní festival, Blues Alive). Identifikovat tyto akce dokázala polovina
respondentů a to jak z řad místních obyvatel, tak turistů. Slavnosti města, Divadlo v parku,
farmářské trhy mohou mít ovlivněný výsledek z důvodu aktuálně probíhající propagace v
době konání šetření. V Šumperku není veřejnosti výrazněji známa ani jedna sportovní akce,
přičemž Jeseníky jsou regionem s image sportu a sportovních aktivit. Pro město s ambicí být
centrem Jeseníků je to velmi znepokojující zjištění. Nejvíce jmenovaný hokej nemá pro
cestovní ruch žádné uplatnění. Nejvíc jmenovaný tenisový turnaj osobností uvedlo jen 11 %
respondentů (v letošním roce již 24. ročník).
Obrovský význam internetu, v Šumperku trochu podceněn (zejména sociální sítě, kde
oficiálně vůbec nefiguruje), u rezidentů není překvapením vysoký význam městského
zpravodaje, který je distribuován zdarma do všech domácností. U nerezidentů je alarmující
zjištěni, že nehledají informace na internetu (rozpor s běžně realizovanými průzkumy, kde je
internet vždy hlavním zdrojem informací). Možnost „jinde na webu“ uvedl stejný počet osob,
který chodí na oficiální stránky www.sumperk.cz a www.infosumperk.cz. Informování turistů
městským zpravodajem a na plakátových plochách je nepřijatelné. Turisté většinou čerpají
informace z propagačních materiálů či na webu města www.sumperk.cz.
Z šetření také vyplývá, že respondenti nemají z návštěvy Šumperka vážnější obavy.
Nejčetnější obava „málo zábavy“ jednoznačně deklaruje, že image města je dlouhodobě
podceněna. Nabídka volnočasových aktivit je vysoká a během roku stálá. Znamená to tedy,
že lidé nemají o této nabídce dostatek informací a že image nudného města se postupně
mezi turisty i obyvateli prosadila. Šumperk by se měl jednoznačně profilovat jako město, kde
to žije, což se bohužel nezdařilo.
Velmi pozitivní je, že více jak tři čtvrtiny respondentů by město doporučilo k návštěvě.
Šumperk by měl pracovat na tom, aby návštěva nebyla hodinová nebo jednodenní, protože
z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina turistů ve městě nepřespí. Město může
očekávat pozitivní reference od svých obyvatel i turistů směrem k příbuzným/přátelům a
toho by měl náležitě využit.
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7. Analýza organizační struktury cestovního ruchu města a
marketingová činnost
7.1. Institucionální zajištění koordinace aktérů cestovního ruchu
Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole, institucionální zajištění rozvoje cestovního ruchu je
velice důležité. Jelikož cestovní ruch ovlivňuje mnoho dalších odvětví, zejména ekonomiku, je
velice důležitá spolupráce mezi institucemi koordinujícími cestovní ruch v regionu a
podnikateli v cestovním ruchu. Obecně lze říci, že v Šumperku je v současné době velmi malá
míra spolupráce například s Okresní hospodářskou komorou i dalšími subjekty působícími
v cestovním ruchu. Také zde chybí vzájemné informovaní o možnostech rozvoje a také
dosažených výsledcích. Organizace a instituce zabývající se podporou cestovního ruchu, tzn.
aktivitami a činnostmi, které jakýmkoli způsobem řeší nebo podporují cestovní ruch a jeho
rozvoj ve městě se zabývají tyto organizace:
7.1.1 Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Zájmové sdružení právnických osob Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) je
nepolitické, odborně nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob.
Sdružení prosazuje aktivity a zájmy svých členů již od roku 1999, které vedou k rozvoji kvality
služeb cestovního ruchu v oblasti Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a
zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni. Mezi významné členy patří kromě
Olomouckého kraje a dalších obcí a subjektů také město Šumperk.
Posláním organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu je zejména podpořit
společný rozvoj Jeseníků v oblasti cestovního ruchu a maximalizovat tak efektivitu využití
potenciálu nejkrásnějších českých hor – Jeseníků.
V zájmu svých členů má Sdružení za úkol hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy
související s rozvojovými aktivitami, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu,
investicemi do cestovního ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzděláváním v oblasti lidských
zdrojů a prosazovat je u orgánů státní správy, územních a jiných orgánů a organizaci.
Organizace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je pověřena Olomouckým krajem
organizací a koordinací rozvoje turistiky v Jeseníkách, časti, která patří do území
Olomouckého kraje. Veškeré aktivity J-SCR jsou realizovány s důrazem na vzájemnou
spolupráci s jednotlivými členy, konkrétně i se zástupci města Šumperka. V období existence
organizace došlo k výraznému posunu v její činnosti. Od propagace a projednávání záměrů
s jednotlivými subjekty, zabývajícími se cestovním ruchem, přechází ke konkrétním akcím.

7.1.2 Střední odborná škola
Střední odborná škola, která je příspěvkovou organizací, nabízí střední vzdělání
zakončené maturitou v oboru cestovní ruch. Absolventi zmíněného oboru dosáhnou středo-
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školského vzdělaní a své odborné uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Každý
absolvent získá k maturitnímu vysvědčení dodatek k osvědčení - EUROPASS, který poskytuje
kvalitní podporu pro budoucí uplatnění na trhu práce či studia po celé Evropě.
Absolvent je schopen se uplatnit v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu jako
např. pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska (ekonom,
průvodce, organizační pracovník, pracovník marketingu); pracovník informačních turistických
center v regionu; organizační pracovník v lázeňských zařízeních nebo pracovník recepcí.

7.1.3 Komise cestovního ruchu poradní orgán rady města
Komise cestovního ruchu je jednou z komisí rady města podle § 122 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů iniciativním a poradním
orgánem tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky samostatné
působnosti (tj. otázky správy věcí a záležitostí obce a jejich občanů).
Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi svěřen
výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna starostovi města.
Předsedu komise a jednotlivé členy jmenuje a odvolává rada města. Komise se schází podle
potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů komise. Svá stanoviska a návrhy předkládá předseda komise radě města. Komise
mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání rady města.
Pro volební období 2010-2014 byla jmenována devítičlenná komise cestovního ruchu.
Složení současné komise cestovního ruchu:
Předseda: Ing. Tereza Schreiberová
Tajemník: Bohuslav Vondruška, DiS.
Členové: Silvie Nováková, Mgr. Stanislava Beštová, PhDr. Jan Závěšický, Ph.D., Mgr. Renata
Slavotínková, Ing. Jan Šafařík, Zdenek Suchomel, Radek Auer, Mgr. David Křepský

7.2. Financování rozvoje cestovního ruchu
Financování rozvoje cestovního ruchu je zajišťováno z několika zdrojů. V rámci města
má cestovní ruch a propagaci ve své gesci oddělení kultury a vnějších vztahů, odboru školství
kultury a vnějších vztahů. Na rozvoji cestovního ruchu se však podílí i řada dalších faktorů,
jako například budování cyklostezek nebo obnova přednádraží. Lze tedy říci, že na
financování rozvoje cestovního ruchu se podílí i odbor strategického rozvoje, plánování a
investic.
Rozpočet města, který se přímo týká cestovního ruchu činí pro rok 2011 částku ve výši
1 655 000,- Kč. Jedná se finanční prostředky na provoz Regionálního a městského
informačního centra a klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. Dále jsou finanční
prostředky určeny na výrobu propagačních předmětů, prezentaci v médiích a podpora
konání Slavností města Šumperka. Položkový rozpočet je uveden níže.
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Rozpočet 2011 cestovní ruch, MěÚ Šumperk

1.655.000 Kč

Propagační předměty k prodeji
Prezentační předměty k rozdávání (tiskoviny aj.)
Veletrhy, výstavy, propagace v tisku
Slavnosti města Šumperka
Poplatky OSA aj.
Dny evropského dědictví
Mzdy
·
průvodci na radnici
·
průvodci DED
·
dohled v expozici ČP

295 000
185 000
80 000
440 000
40 000
10 000
205 000
120 000
10 000
75 000

Veřejná finanční podpora
RMIC
VM Muzeum (klášterní kostel průvodce)

350 000
50 000

Na financování se v současné době využívají i prostředky z Evropské unie
prostřednictvím Operačních programů, zejména Regionálního operačního programu Střední
Morava a Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2011.

7.3. Analýza marketingových aktivit a hodnocení produktové činnosti města
Zástupci města Šumperka, zejména pracovníci oddělení kultury a vnějších vztahů se
věnují marketingovým aktivitám, ať samostatně, tak ve spolupráci s J-SCR. V rámci
marketingových aktivit podporuje město řadu kulturních i sportovních událostí. Podpora
kultury je zajištěna i čtrnáctideníkem Šumperský zpravodaj a Kulturním životem, vydávaným
městem Šumperkem. Marketingovými aktivitami pro podporu cestovního ruchu je zvláště
využití inzerce v médiích, PR články a účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně,
Tourpropag v Písku a na dalších veletrzích je zastoupeno prostřednictvím J-SCR. Další
z marketingových aktivit je vydávání množství propagačních materiálů na podporu atraktivit
cestovního ruchu, např. expozice Čarodějnických procesů, Rozhledy z radniční věže a
Procházkové okruhy městem. K dispozici jsou turistům také propagační předměty, jejichž
náhledy jsou umístěné na webu města11. Město nedisponuje vlastním/oficiálním profilem na
sociálních sítích, Komunikace s médii není intenzivní a nemá jasnou koncepci, není
komunikován slogan města. Město přechází k nového logotypu, jehož zavádění bude
střednědobým cílem marketingové komunikace města vůči všem cílovým skupinám.

11

http://www.sumperk.cz/cs/turisticke-informace/suvenyry-k-zakoupeni.html
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8.

Shrnutí a závěrečná doporučení

Předmětem provedené analýzy cestovního ruchu na území města Šumperka bylo
analyzovat současný stav cestovního ruchu města Šumperka s cílem určit a vyhodnotit
nabídku a potenciál města s předpoklady dalšího využití pro koncepční směřování podpory
cestovního ruchu. Stanovený cíl, který byl předložení analytického materiálu pro sestavení
ucelené koncepce cestovního ruchu města Šumperka, byl splněn. Hlavními nedostatky, které
vyplynuly jak z analýzy současného stavu, tak z dotazníkového šetření jsou zejména rezervy
ve službách cestovního ruchu a podpoře propagace. Analýza ukázala dostatečnou kapacitu
ubytovacích zařízení, které jsou ovšem minimálně certifikovány. Kvalita ubytovacích zařízení
je také poměrně nízká. Je nutné podpořit certifikaci ubytovacích zařízení a zavést ubytovací
poplatky. Nabídka stravovacích zařízení je dostatečná. Cenová i kvalitativní úroveň je
různorodá. Vhodné je podpořit regionální gastronomii, kterou v současné době nenabízí ve
stále nabídce žádné stravovací zařízení. Výborná je existence gastronomického festivalu Chuť
Jeseníků12, který by měl být rozpracován a rozšířen.
Při shrnutí nabídky atraktivit ve městě lze říci, že nabídka je dostačující, ale musí být
vhodně doplněna rozšířením volnočasových aktivit, zejména rozvojem a zkvalitněním
kulturní a sportovní nabídky. Přínosem by také bylo vybudování nových zábavněvzdělávacích produktů.
Velký prostor musí být věnován marketingovým aktivitám a komunikačním nástrojům.
Je alarmující, že většina turistů i místních obyvatel využívá k získání informací internet
minimálně. Je nutné posílit propagaci města na internetu a vytvořit produktové balíčky pro
potenciální návštěvníky a turisty. Důležitou součástí je i využití historického potenciálu
města.
Na analýzu současného stavu oblasti cestovního ruchu navazuje akční plán, který by
měl obsahovat všechny priority rozvoje, které je třeba zlepšit. Cílem je prodloužení pobytu
turistů a návštěvníků města a zlepšení celkové image tak, aby došlo k ekonomickému
posílení odvětví cestovního ruchu ve městě.

12

Gastronomický festival podporující regionální gastronomii.
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