Křižovatka cest

Intersection of Roads

Je mi potěšením Vás symbolicky přivítat tam, kde bohatost přírody
a pohostinnost lidí je základní životní hodnotou. V kraji, který chce
být „křižovatkou cest“ při poznávání lidské sounáležitosti s historií,
přírodou, zdravým životním stylem v čase Vašeho odpočinku.
Věřím, že tato prezentace se pro Vás stane dostatečnou inspirací
k návštěvě našeho města a jeho okolí.
Tedy, vítejte u nás.

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města Zábřeh

It is my pleasure to welcome you to Zábřeh, where the bounty of
nature and the hospitality of our citizens are the key features of life.
Welcome to a region that aspires to be the „Crossroads of Adventure
and Opportunity,” where you can discover people living in unity
with history and nature, and where you can enjoy a healthy life style
and pleasant relaxation. I hope that this presentation will be sufficient inspiration for a visit to our town and the surrounding areas.
Welcome to Zábřeh!

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Mayor of Zábřeh

Zábřehkřižovatka cest

Nemůžete se rozhodnout mezi nížinou a horami? Mezi výletem
do přírody a za kulturou? Mezi venkovem a městem?
Rozhodovat se nemusíte, řešení existuje. Jmenuje se Zábřeh.

J

en málokteré město v republice se může pochlubit
tak ideální polohou a klimatickými podmínkami jako
právě Zábřeh, který leží přímo na hranici úrodné Hané
a úpatí drsných Jeseníků, obklopen kopci Zábřežské
vrchoviny. Už na první pohled je zřejmé, že největší
předností místa je nádherná, místy téměř nedotčená
příroda, která přímo vybízí k výletům pěšky či na kole. Ani
milovníci kulturních památek nepřijdou zkrátka. Vždyť
Zábřežští oslaví 760 let od první písemné zmínky o městě,
a historie na vás proto dýchne na každém kroku. A co víc,
Zábřeh sice nabízí návštěvníkům veškerý komfort a služby
většího města, zároveň ale venkovský poklid a přívětivost
místních obyvatel. Patnáctitisícové město, které podle
správního členění spadá do Olomouckého kraje, leží
v nadmořské výšce 285 metrů. Díky strategické poloze
a výbornému dopravnímu spojení je Zábřeh ideálním
místem pro podnikání. Už v polovině devatenáctého
století se město díky nově vybudované železniční stanici
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stalo důležitým dopravním uzlem. Také dnes je významnou
zastávkou na vnitrostátních i mezinárodních trasách.
Město leží na rozhraní severní a střední Moravy v předhůří
Jeseníků, přičemž od liduprázdných hor i statisícové
hanácké metropole jej dělí jen desítky kilometrů.
A odkud vlastně pochází jeho název? Jméno osady, jejíž
hlavní funkcí bylo chránit důležitou obchodní stezku,
pramení z jejího geografického umístění – „za břehem“
Moravské Sázavy. Ubytovací kapacity nabízí ve městě
a jeho nejbližším okolí zhruba desítka hotelů, penzionů
a rekreačních středisek. Návštěvníky obvykle překvapí nízká
cena a vysoký standard poskytovaných služeb, což je
ideální především pro rodinné výlety. Podobný luxus
za přívětivé ceny nabízejí i zdejší stravovací zařízení.
Místní restaurace jsou jedním z turistických cílů. Řecká
Santorini, italská Galleria Ristorante Napoletana nebo
klasická česká restaurace Tučňák.

Are you unable to decide - lowlands or mountains? A trip to the
countryside or a culture excursion? The countryside or a town?
You do not have to make that decision anymore because there
is a solution to this dilemma. It is called Zábřeh.

Zábřeh

Intersection of Roads

T

here are few towns in our country that can boast
of an ideal geographical position and, at the same
time, ideal climatic conditions. One of them is Zábřeh,
situated directly on the border of the fertile Haná Region
and the foothills of the rough Jeseníky Mountains, and
surrounded by the hills of the Zábřeh Lowlands. It is
evident at first sight that Zábřeh’s greatest advantage is
a beautiful countryside, almost completely untouched,
inviting one to go on hiking or cycling trips. Cultural
monument lovers will be pleased as well. The citizens of
Zábřeh will be celebrating the 760th anniversary of the
first written mention of the town, and this long history
will be apparent to visitors at every turn. While Zábřeh
may not offer visitors the comforts and services of a big
city, this is more than compensated by rural tranquillity
and the hospitality of the local residents. This town of
fifteen thousand inhabitants is located in the Olomouc
Region and is situated 285 metres above sea level. Thanks
to its strategic position and great transport connections,
Zábřeh is an ideal point for conducting business.

As early as the middle of the nineteenth century, the town
became an important transport junction thanks to the
newly built railway station. Nowadays it is also an important
stop on national and international routes. The town is
situated on the border of Northern and Central Moravia in
the foothills of the Jeseníky Mountains, located within a few
dozen kilometres of majestic, unpopulated mountains on
the one hand, and the city of Olomouc, with one-hundred
thousand residents on the other. Where does the name of
Zábřeh actually come from? The name of the settlement,
whose main function was to protect a river ford, is derived
from its geographical location “after the bank” (břeh = bank)
of the Moravská Sázava River. Accommodation facilities
in the town include approximately ten hotels, pensions,
and recreational centres. Visitors will be delighted by the
low prices and high level of services provided, making
Zábřeh an ideal family destination. Local restaurant facilities
also offer similar luxuries for affordable prices. The local
restaurants, such as the Greek Santorini, Italian Galleria
Ristorante Napoletana, or the traditional Czech restaurant
Tučňák, are among the local tourist attractions.
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Zábřeh 760 let historie

6

P

rvní písemnou zmínku o osadě Zábřeh najdeme v listině
z roku 1254. O zhruba dvacet let později je dokonce
možné o Zábřeze hovořit jako o městě. Během staletí se
tady vystřídala řada šlechtických majitelů. Pro Zábřeh byl
nejvýznamnější příchod slezského rodu Tunklů. Slavnou
éru rodu sice provázela spousta sporů a žalob, Tunklové se
ale ve městě drželi po několik generací. Jejich pozornost se
soustředila především na regulaci vodních toků a zakládání
rybníků. Z nich se ve městě zachoval pouze jediný – rybník
Oborník. Především pro ekonomický rozmach regionu měla
o několik století později zásadní význam stavba železniční
tratě z Olomouce do Prahy. Zábřeh se stal po roce 1845
důležitou železniční stanicí. Její význam byl ještě podtržen
v roce 1871 dokončením odbočky do Šumperka. Čilý ruch
současného města sledují už po staletí starobylí kamenní
pamětníci. Jednou z nejvýznamnějších památek je farní
kostel svatého Bartoloměje, který zde stál již při založení

města v polovině 13. století. O pět století později musel
být pro havarijní stav zbourán a znovu vystavěn, tentokrát
v empírovém slohu. Na opačném konci hlavního náměstí
„trůní“ pozdně barokní kašna z roku 1829 a morový sloup,
který vznikl v roce 1713 jako poděkování za to, že bylo
město uchráněno od moru. Za zmínku bezpochyby stojí
i kostel sv. Barbory z roku 1772, dějiny této stavby jsou však
mnohem starší a sahají až do 15. století. Skutečnou raritou
– nejen jako doklad dobové městské architektury – je
starobylý dům Pod Podloubím. Je totiž mimo jiné rodným
domem slavné zábřežské rodačky, první manželky Jana
Amose Komenského, Magdaleny Vizovské. V současné
době je v objektu umístěno muzeum. Vedle cenných
dokumentů, které dají návštěvníkům nahlédnout do
pohnuté historie města, je zde zachycen život dalšího
slavného rodáka Jana Eskyma Welzla, jehož jméno daleko
přesáhlo hranice regionu.

Zábřeh – 760 Years of History
T

he first written reference to the settlement of Zábřeh
can be found in a document dating to 1254.
Approximately twenty years later it is even possible to
speak of Zábřeh as a town. A long series of aristocratic
owners have come and gone through the centuries. Most
significant for Zábřeh was the arrival of the Silesian Tunkl
family. While the famous era of the Tunkl family brought
many conflicts and grievances, they remained in the town
for several generations. Their attention focused mainly
on the regulation of rivers and the building of ponds.
However, Oborník Pond is the only one still found in the
town today. Several centuries later, the construction of the
railway from Olomouc to Prague was of vital importance,
especially for the economic boom in the region. After
1845 Zábřeh became an important railway station. The
station’s importance grew with the completion of the
Šumperk branch in 1871. Ancient stone monuments
have been silent witnesses to the hustle and bustle of
the town over the centuries. One of the most famous
monuments is the parish Church of St. Bartholomew,

which was standing before the town was founded in the
middle of the 13th century. Five centuries later it had to
be demolished because of its state of disrepair, but it was
rebuilt, this time in the French Imperial style. The opposite
end of the main square is dominated by a late-Baroque
fountain from 1829 and a plague column, which was built
in 1713 to express gratitude that the town was spared
from the plague. The Church of St. Barbara from 1772 is
undoubtedly worth mentioning, too; the history of this
structure is in fact much older, dating back to the 15th
century. A genuine curiosity – not only as a document of
town period architecture – is the ancient Pod Podloubím
House. Among other things, it is the family house of
Magdalena Vizovská, a native of Zábřeh and the first wife
of Jan Amos Komenský. The building currently houses
a museum. In addition to valuable documents which
enable visitors to look back into the town’s eventful history,
the museum has an exhibition on the life of Jan Eskymo
Welzl, another famous native, whose name went far
beyond the frontiers of the Region.
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Zábřehvýznamný

dopravní uzel

J

ako významný dopravní uzel je Zábřeh označován
už od roku 1845, kdy byla ukončena výstavba Severní
Ferdinandovy trati na dráze Olomouc–Praha. Ta pro život
městečka znamenala tak radikální změnu, že ji mnozí
považují za nejvýznamnější v celých jeho dějinách. Pro
obyvatele nastal obrovský rozmach průmyslu, obchodu
i soukromého podnikání. Přestože od té doby prošly
některé budovy a zařízení dílčími rekonstrukcemi, nádražní
komplex chátral v podstatě až do roku 2000. Tehdy se
radnici podařilo získat milionovou dotaci z programu
Phare na vypracování projektu jeho celkové rekonstrukce.
Stanice Zábřeh na Moravě je důležitou součástí moderního
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koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou. Na to, aby
bylo budoucí nádraží nejen moderní, ale aby si uchovalo
i svou historickou hodnotu, dohlížejí památkáři. Původní
podobou se mohou pochlubit dva historické objekty
nádraží – Kleinovo skladiště a výpravní budova z roku 1845.
Zatímco historické budovy dnes slouží především jako
sociální a technické zázemí pro zaměstnance, cestujícím
nabízí potřebný komfort novostavba moderní odbavovací
haly. Rozsáhlých změn doznal i prostor celého přednádraží.
Rekonstruované autobusové nádraží a parkoviště pro
osobní automobily dotvořily zelené plochy a odpočinkové
zóny.

Zábřeh – Important Transport Junction
Z

ábřeh was predestined to become an important
transport junction in 1845 when the construction of
the Northern Ferdinand track from Olomouc to Prague
was completed. This track caused such a radical change for
the town that many consider it to be the most important
event in the town’s history. Thus its inhabitants witnessed
a tremendous boom in industry, trade and private
entrepreneurship. Although some of the buildings and
facilities have been partially redeveloped since then, the
railway station complex essentially decayed until 2000.
That year the Town Hall managed to obtain a multi-million
crown grant from the Phare program to be used for
drafting a project for the station’s overall redevelopment.

The station in Zábřeh na Moravě is an important part of
the modern corridor between Přerov and Česká Třebová.
Monument conservationists have made sure that the future
station will not only be modern but also keep its historical
value. Two historical structures of the station can boast of
having their original appearance – Klein’s storehouse and
the dispatch building from 1845. While the redeveloped
historical buildings serve mostly as employee facilities, the
new, modern passenger terminal offers passengers the
comforts they desire. The area in front of the railway station
has also undergone substantial changes.
The redeveloped bus station and passenger car park has
been landscaped to include greenery and rest zones.
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Zábřeh

kolébka slavných

10

N

ejslavnější osobností Zábřeha je bezpochyby polární
lovec, cestovatel, dobrodruh, spisovatel a vynálezce
Jan Eskymo Welzl (1868–1948). Během svého putování
prošel napříč Sibiří až k Severnímu ledovému oceánu,
na Novosibiřských ostrovech se stal náčelníkem Eskymáků.
Po více než třiceti letech se v roce 1928 znovu objevil
v rodném Zábřehu. Na základě jeho vyprávění vzniklo později několik knih – „Ledové povídky“, „Trampoty
eskymáckého náčelníka v Evropě“ či „Třicet let na Zlatém
severu“. V Evropě dlouho nepobyl a rozhodl se vrátit zpět na
„Zlatý sever“. Dorazil však pouze do Dawsonu na kanadskoamerické hranici, kde v roce 1948 zemřel. S historií města
je také neodmyslitelně spjato jméno Wilhelma Brassa
(1819–1897), zakladatele velmi vlivné rodiny textilních
podnikatelů. V roce 1856 tady založil barvírnu a po celé

monarchii se proslavil vynálezem turecké červeně,
kterou barvil hrubou přízi. Svým germanizačním úsilím
život města významně ovlivnil i jeho syn Hermann
Brass (1855–1938). Ze Zábřeha ale pocházel i přední
severomoravský buditel, vynikající pedagog, historik
a geograf František Kahlik (1854–1908). Stál u vzniku
zdejšího matičního gymnázia – první české střední
školy na severozápadní Moravě, a následně se stal i jeho
ředitelem. Mimořádné kulturní prostředí školy mělo
nepochybně vliv i na umělecký růst Kahlikova syna,
pozdějšího hudebního skladatele Václava Kálika (1891–
1951). Z dalších významných rodáků jmenujme alespoň
národohospodáře a publicistu Josefa Macka (1887–1971)
a filmovou a televizní kostýmní výtvarnici Lídu Novotnou
(1922–1986).

Zábřeh – Birthplace of the Famous
T

he most famous personality of Zábřeh is without doubt
Jan Eskymo Welzl (1868–1948), polar hunter, traveller,
adventurer, writer, and inventor. He journeyed across
Siberia all the way to the Arctic Ocean and was named
an Eskimo chief on the New Siberian Islands. In 1928, after
more than thirty years, he appeared once again in his
native Zábřeh. Several books were later published based
on his recollections – “Ice Tales,” “Troubles of an Eskimo
Chief in Europe,” and “Thirty Years in the Golden North.”
He didn’t stay long in Europe and decided to return to the
“Golden North.” However, he made it only as far as Dawson
City on the Canadian-American border, where he died in
1948. The history of the town is also closely connected
with the name of Wilhelm Brass (1819–1897), founder of
a very influential family of textile entrepreneurs.
He established a dye factory in Zábřeh in 1856 and became
famous throughout the monarchy for his invention of
“Turkish Red” which he used for dyeing coarse yarn.
His son Hermann Brass (1855–1938) was also influential
in the town as a patron of German culture. Another
personality coming from Zábřeh was František Kahlik
(1854–1908), a foremost northern Moravian builder,
exceptional educator, historian, and geographer. He was

a founder of the local high school – the first Czech
secondary school in northwestern Moravia, of which he
subsequently became director. The exceptional cultural
environment of the school also undoubtedly influenced
the artistic growth of his son, Václav Kálik (1891–1951),
who went on to become a musical composer. Other
important natives worth mentioning are the economist
and journalist Josef Macek (1887–1971) and the film and
television costume designer, Lída Novotná (1922–1986).
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Zábřeh

kultura, recese
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S

mysl pro humor, recesi a dobrodružství mají Zábřežáci
v krvi. A protože jsou také patřičně hrdí na svého
rodáka Jana Eskyma Welzla, zavedli ve městě tradici –
festival „Welzlování“. Ten je plný akcí, besed a přednášek
s cestovatelskou tematikou i těch nejbizarnějších závodů
a legrační podívané pro diváky. Dvakrát do roka se
ustálený běh městečka zcela změní. Náměstí a přilehlé
ulice oblehnou stánky s nejrůznějším zbožím, rozezní se
hudba a do všeobecného veselí napochodují mažoretky
a herci v kostýmech. Tradiční jarní a podzimní jarmarky se
v Zábřeze konaly odnepaměti a místním se je podařilo
znovu oživit před třiceti lety. V počtu kulturních akcí
si Zábřeh v ničem nezadá s největšími městy v kraji.
Nejvíce se jich pravidelně odehraje v kulturním domě.
K tradičním akcím patří přehlídka dětských pěveckých
sborů „Zábřežský slavíček“ a „Kálikův podzim“. V letních
dnech se do místního plaveckého areálu sjedou kapely na

dnes už proslulý hudební festival „7 a 1/2 fest“. Neobvyklým
festivalem se jeví akce s názvem „Zábřežská opona“, která
představuje malá divadélka herců mateřských a základních
škol. Dalším důležitým momentem bývá „Václavovský
kulturní podzim“ plný divadelních představení. Významnou
roli v kulturním životě města hraje kino Retro. Není to ale
kino jen tak ledajaké. Místní mají totiž zvláštní privilegium –
některé filmy tady mohou vidět ve světové premiéře. Jsou
to snímky natočené podle knih Vladimíra Körnera, který je
čestným občanem města a jehož rodina v Zábřeze stále
žije. Už v roce 1964 se v Zábřeze uskutečnila předpremiéra
filmu Místenka bez návratu a o čtyři roky později světová
premiéra Údolí včel režiséra Františka Vláčila. Zajímavou
iniciativou je bezesporu farní muzeum ve věži chrámu
sv. Bartoloměje, kdy stálou expozici věnovanou historii
farnosti doplňují příležitostné výstavy.

Zábřeh – Culture, Comedy Events
A

sense of humour, comedy and adventure is what the
inhabitants of Zábřeh have in their blood. And because
they are also proud of their native Jan Eskymo Welzl, they
have introduced a tradition in town – “Welzling”. This is a
festival full of events, forums and lectures on travelling, as
well as the strangest competitions ever and funny shows
for the spectators. Twice a year the quiet life of the town
changes completely. The squares and adjacent streets
fill with stands offering various goods, as well as musical
sounds and majorettes and actors in costumes marching
amidst the revellers. The traditional spring and autumn fairs
in Zábřeh were held for ages and the local people managed to revive them thirty years ago. As regards the number of cultural events, Zábřeh is second to none in comparison with the larger towns in the region. As a rule, most
of the cultural events take place in the House of Culture.
The traditional events include “Zábřežský slavíček” (Zábřeh
Nightingale), which is a show of children’s choirs, and
“Kálikův podzim” (Kalík’s Autumn).
In the summer the local swimming centre hosts bands
for the renowned “7 1/2” music festival. “Zábřežská opona”

(Zábřeh Curtain) is an unusual festival which presents theatre groups composed of kindergarten and elementary
school actors. Another important event is “Václavovský
kulturní podzim” (Wenceslas’ Cultural Autumn) full of theatrical performances. The Retro Cinema, which has been
digitalised since 2012, plays an important role in the cultural life of the town. However, this is no ordinary cinema,
and has even hosted the world premieres of several films.
The films in question were shot according the books of
Vladimír Körner, who is the town’s citizen of honour and
whose family still lives in Zábřeh. As early as 1964, Zábřeh
hosted a pre-premiere of “Reserved Ticket with No Return”
and, four years later, the premiere of “The Valley of the Bees”
by František Vláčil. An interesting afternoon can be spent
with a visit to the Parish Museum located in the tower of
the Church of St. Bartholomew, where a permanent exhibition on the history of the parish is supplemented by
occasional special exhibitions. The “Tunklův dvorec” gallery
(Tunkl Estate Gallery) offers not only exhibitions, but also a
number of concerts, forums, and autograph signings with
literary and other cultural personalities.
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Zábřeh sport a odpočinek

M

írně kopcovitý terén okolí města je ideálním místem
jak pro rodinné vyjížďky, tak pro trénink náročnějších
sportovců. Snad každý si vybere ze sítě značených cyklotras nebo z některé z doporučených cykloturistických
tras. Samotný Zábřeh poskytuje sportuchtivým jedincům
veškerý komfort a potřebné zázemí. Ve městě se hraje
první liga kuželek, fotbal a volejbal. Své jméno si už získali
zábřežští kanoisté, kteří se pravidelně umisťují na republikových i světových šampionátech, ale i klub stolního hokeje – šprtce. K dispozici jsou tenisové kurty, sportovní hala
a městský stadion, který postupně prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Adrenalin si můžete zvednout také v lano-
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vém centru nebo na horolezecké stěně v Adrenalin parku Bozeňov nedaleko Zábřeha. Plavecký areál s krytým
bazénem i toboganem nedaleko zalesněného údolí řeky
Moravské Sázavy nabízí kromě koupání také řadu dalších
lákadel. Každoroční připomínkou slavného rodáka je závod horských kol s názvem Welzlův kvadriatlon. Není sice
zařazen do žádných sportovních žebříčků, ale jeho úroveň je téměř profesionální. V Zábřeze se daří i velmi mladému sportu, kterému se věnuje rodina Kyselých. Kolem
jejich domu se na pastvinách prohání celé stádo nádherných koní, kteří jsou skutečnými mistry evropské úrovně
v disciplíně vytrvalostního jezdectví.

Zábřeh – Sport and Relaxation
T

he gently rolling terrain surrounding the town is an
ideal setting for family trips as well as for more rigorous training. All visitors can choose from the network of
marked or recommended cycling routes. The town of
Zábřeh itself offers sport enthusiasts all necessary facilities and comforts. First league bowling, football, and volleyball are played in town. Zábřeh’s canoeists have made
their mark in national and international competitions, and
the local billiard-hockey club has similarly made a name
for itself. The town boasts tennis courts, a sports stadium,
and a municipal stadium that is undergoing gradual but
extensive reconstruction. You can raise your adrenaline
levels also in the rope centre or on the climbing wall in the

Adrenaline Park in Bozeňov near Zábřeh.
An indoor swimming facility with a slide that lies not far
from the wooded valley of the Moravská Sázava River offers a number of other attractions in addition to swimming.
The unique race named “Welzlův kvadriatlon” (Welzl’s
Quadriatlon) is, above all, an event to commemorate
this famous native of the town. This race might not be
classified as a typical sport, but whose level is nevertheless almost professional. Zábřeh is also the home of
the Kyselý family, which is involved in a very new sport.
A herd of beautiful horses, European champions in endurance horse racing, frolic in the pastures surrounding their
home.
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Zábřeh město pro

podnikání
a investice

O

výhodné poloze Zábřeha věděli lidé už před staletími.
Dnešní obchodníci a podnikatelé mají oproti nim ještě
další výhodu – hlavní silniční tah z Mohelnice na Šumperk,
výborné vlakové i autobusové spojení a do budoucna navíc mohou počítat s napojením města na rychlostní komunikaci R35 z Mohelnice do Olomouce. Od krajského města
jej přitom dělí pouhých 47 kilometrů. Ideálním místem pro
podnikání ale není Zábřeh jen kvůli své strategické poloze. Oproti velkým městům má ještě další výhody – vedle
nižších cen pozemků může investorům nabídnout kvalifikovanou, flexibilní a dostupnou pracovní sílu, která je navíc
v porovnání s jinými regiony spojena s nižšími mzdovými
náklady. A město rozvoj podnikání podporuje, jak může.
Pro tuzemské i zahraniční investory vymezila radnice
v novém územním plánu několik průmyslových zón nadregionálního, celokrajského významu, které jsou zakotveny
také ve strategických rozvojových dokumentech Olo-
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mouckého kraje. V každé z nich jsou přitom vybudovány
inženýrské sítě, nebo jsou na jejich napojení připraveny.
Všechny nabízejí výhodné spojení s významnými silničními
či železničními tahy. To otevírá možnost efektivní spolupráce s firmami. Mezi největší patří lokalita Leštinská II s rozlohou bezmála 64,8 hektarů. Vodovod, kanalizace, elektřina
a plyn nechybějí ani v ostatních menších zónách – Leštinská III (7,3 ha), Sadová II (6,8 ha). Výhodné podmínky pro
podnikání se město snaží podpořit také tím, že investorům
nabízí své poradenské služby. Upozorní je na vyhlášené
dotační programy a poradí v tom, jak na peníze od Evropské unie, státu či Olomouckého kraje dosáhnout. Cílem
všech těchto snah je jediné – spokojenost investorů, kteří
se v Zábřehu natrvalo usídlí, a s tím související pokles nezaměstnanosti a ekonomický rozvoj celé oblasti. Důkazem
jsou stávající podnikatelské subjekty, které v Zábřehu své
záměry realizují.

Zábřeh – Business and Investment
T

he advantageous position of Zábřeh was known centuries ago. However, present-day businessmen and
entrepreneurs enjoy advantages not available to their predecessors - the highway from Mohelnice to Šumperk and
excellent train and bus connections. In the future they will
also be able to use the R 35 expressway from Mohelnice
to Olomouc. The regional capital of Olomouc is a mere 47
kilometres away. Zábřeh is an ideal place for conducting
business and not only because of its strategic position.
Compared to bigger cities, it has two other advantages –
besides lower land prices, it can offer investors a qualified,
flexible and available workforce which, in comparison with
other regions, has lower labour costs. Zábřeh supports the
development of business in all possible ways.
The Town Hall has designated several industrial zones of
supra-regional significance in the new land-use plan, intended for both domestic and foreign investors, which
zones are anchored in the strategic development documents of the Olomouc Region.

Each of them is already provided with utility lines or ready
to be connected to them. All offer convenient connections
to important road and railway links. This opens up the possibility of effective cooperation among businesses. Among
the largest of them is the Leštinská II locality, which covers
an area of about 64.8 hectares. A water main, sewerage,
and electricity and gas supplies are also present in the other smaller zones – Leštinská III (7.3 hectares), and Sadová II
(6.8 hectares). The town is also making an effort to create
advantageous conditions for conducting business by offering investors consultancy services. The town draws their
attention to announced grant programs and advises them
about how to get funds from the European Union or the
Olomouc Region. All these efforts have one objective – the
satisfaction of those investors who will permanently settle
in Zábřeh, which will result in a decreased unemployment
rate and economic development of the entire region. The
effectiveness of this strategy has been proven by the businesses currently implementing their plans in Zábřeh.
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Zábřežsko

cesty v přírodě

P

ro určení lokality, v níž se Zábřeh nachází, se často užívá
termín Horní Haná. Město je přirozeným centrem mikroregionu Zábřežsko, který se s třiceti členskými obcemi řadí
k největším v Olomouckém kraji. Vesnice ležící na jeho hranicích už bývají zahrnovány k oblasti podhorácké. Zdravá
příroda v okolí je dokonalou příležitostí pro zemědělce,
kteří svými bioprodukty zásobují zákazníky daleko za hranicemi regionu. Na výlety po okolí láká především přírodní park Březná, jenž svou neposkvrněnou krajinou vyrazí
dech každému návštěvníkovi. Ke koupání a odpočinku
je určeno rekreační středisko Bozeňov s přehradou, vyhledávaným kempem a zážitkovým parkem pro všechny
věkové kategorie návštěvníků v chatové osadě Dolní Bušínov. Milovníkům adrenalinového sportu je určen patnáct
kilometrů vzdálený Acrobat Park Štíty. Na největším letním skokanském areálu v Evropě je možné nejen potkat
jeho zakladatele, olympijského vítěze Aleše Valentu, ale
především se můžete pod dohledem špičkových instruktorů vyřádit při akrobatických skocích na lyžích s měkkým
přistáním do vody nebo si zaskákat na trampolíně. Turisty
jistě přiláká i zřícenina hradu Brníčko či Hoštejn s památní-
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kem dokončení železniční tratě z Olomouce do Prahy.
Především milovníci hlubokých lesů jistě zamíří do Horních
Studének a Svébohova, kde mohou obdivovat nádherné
doklady historické lidové architektury. Budete-li mít štěstí,
podaří se vám v nedaleké oboře ukryté před zraky lidí,
zahlédnout stádo elegantních daňků a muflonů. Za vidění
bezpochyby stojí renesanční hrobka rodu Bukůvků v pět
kilometrů vzdáleném Postřelmově. Bohatě zdobený pískovcový portál s kovanou mříží je krásnou ukázkou práce
starých mistrů. Příležitostně je zpřístupněna také podzemní
část s mumiemi členů rodu. Díky výhodné poloze je Zábřeh
ideální základnou pro výlety do širšího okolí. K nejčastějším
cílům jednodenních výletů patří bezpochyby „pohádkový“
hrad Bouzov, lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově či
Velké Losiny s renesančním zámkem, rozsáhlým lázeňským
areálem a ojedinělou manufakturou na výrobu ručního papíru, ležících jen dvacet kilometrů od Zábřeha. Nechcete-li
obdivovat výtvory lidských rukou, můžete žasnout nad přírodní krásou Mladečských jeskyní, nacházejících se v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, nebo Javoříčských
jeskyní s cennými nálezy pozůstatků pravěkého osídlení.

Zábřeh Micro-Region – Nature Trips
T

he area in which Zábřeh is located is often called Upper
Haná. The town is the natural centre of the Zábřeh MicroRegion, which with its thirty villages ranks among the largest in the Olomouc Region. The villages lying on the MicroRegion’s border tend to be included in foothill territory. The
surrounding healthy countryside provides a perfect opportunity for farmers whose organic products are supplied to
customers far beyond the borders of the Region. A popular
destination for trips is Březná Nature Park, whose pristine
natural environment provides a breath-taking experience
for visitors. The Dolní Bušínov cottage settlement offers
a reservoir for swimming and relaxation, as well as a popular
campsite and an outdoor park for visitors of all ages. Adrenaline sport enthusiasts will enjoy the Štíty Acrobat Park, located just fifteen kilometres away. At the largest summer
jumping centre in Europe you may have the opportunity to
meet the founder, Olympic champion Aleš Valenta; you may
also try your hand at performing acrobatic jumps on skis
under the supervision of top instructors (with a soft landing
in water), or jump on a trampoline. Also of interest to tourists are the Brníčko Castle ruins and Hoštejn, with a monument commemorating the completion of the railway from
Olomouc to Prague. Those who enjoy walks in deep forests

will certainly want to visit Horní Studénky and Svébohov,
where they will be able to admire beautiful examples of historical folk architecture. If they are lucky, they might catch
a glimpse of a herd of elegant fallow deer or wild sheep
in the nearby game reserve. The renaissance tomb of the
Bukůvka family in Postřelmov, five kilometres from Zábřeh,
is certainly worth seeing. The richly ornamented sandstone
portal with forged bars is a beautiful example of the work
of old master craftsmen. On special occasions the underground section of the tomb with the mummified bodies
of family members is also open to the public. Thanks to an
advantageous position Zábřeh also serves as an ideal base
for trips to the surrounding areas. The most frequent destinations for day trips are without doubt “fairy tale” Bouzov
Castle, the Hunting-Forestry Museum at Úsov Chateau, or
Velké Losiny with a Renaissance chateau, extensive spa
centre, and a unique factory producing hand-made paper,
located a mere 12 kilometres from Zábřeh. Visitors preferring the outdoors to man-made creations will be amazed
by Mladečské jeskyně (Mladečské Caves), situated in the
protected area of the Litovel Moravian Basin, or Javoříčské
jeskyně (Javoříčské Caves), with valuable remains of a prehistoric settlement.
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