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Základní informace o městě 

Geografická situace 

Město Vrbno pod Pradědem leží v pohoří Jeseníky na soutoku Bílé, Střední a Černé Opavy, nedaleko 

nejvyšší hory Hrubého Jeseníku Praděd. Poloha města nabízí vhodné podmínky pro rozvoj cestovního 

ruchu, zejména turistiky. Průměrná nadmořská výška města Vrbna pod Pradědem je 550 m n. m. Více 

jak 84 % celkové rozlohy katastrálního území města tvoří lesní půda. 

Katastrální území o rozloze 6 891 ha, ležící na severozápadní části Moravskoslezského kraje, je od 

polských hranic vzdušnou čárou vzdáleno necelých 20 km (Obrázek 1). Město sousedí s 10 obcemi. Ze 

západní strany město hraničí s Olomouckým krajem, s obcemi Loučná nad Desnou a Bělá pod Pradědem. 

Na straně Moravskoslezského kraje katastrální území města sousedí na severu s obcemi Heřmanovice, 

Holčovice, z východu s obcemi Karlovice, Široká Niva a z jihu s obcemi Andělská Hora, Světlá Hora, 

Ludvíkov a Malá Morávka. Okresní město Bruntál je vzdáleno jižním směrem zhruba 23 km a krajské 

město Ostrava cca 97 km jihovýchodním směrem.  

Město je tvořeno 5 místními částmi - Bílý Potok, Mnichov, Vidly, Vrbno pod Pradědem a Železná. Jedná 

o 4. nejlidnatější město okresu Bruntál, ve kterém žije okolo 5 273 obyvatel (k 31. 12. 2015). Hustota 

zalidnění činí 76,5 obyvatel/km2. Rozvoj města je ovlivňován jeho periferní polohou v rámci kraje i 

v rámci ČR, horským charakterem, nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a nedostatkem pracovních 

příležitostí.  

Obrázek 1: Lokalizace města Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Mapy.cz, online, vlastní zpracování 

Mezi symboly města patří znak města Vrbno pod Pradědem, vlajka města a nově i logo města 

(Obrázek 2). Znak města: Na modrém štítě je příčně zlaté úzké břevno dělící štít na dvě poloviny. V horní 

polovině (podle heraldické pravé strany) běží červená liška doprava, v dolní polovině je při levém okraji 
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skála s vchodem do štoly, ze které horník vyváží na kolečku rudu. Ve městě se těžilo zlato, stříbro a 

železná ruda. Velká část obyvatel byla zaměstnána těžbou, zpracováním těchto rud a výrobou 

dřevěného uhlí. Liška ve znaku má symbolizovat kraj bohatý na zvěř. 

Vlajka města se skládá z pěti pruhů. Tři modré pruhy korespondují s barvou znakového štítu a nově 

vyjadřují také polohu obce nad soutokem tří řek Opavy. Oranžový pruh zastupuje znakovou figuru lišky. 

Zlatý pruh zastupuje znakové zlaté břevno a připomíná "zlaté časy" v dějinách města. (Zdroj: Webové 

stránky města Vrbna pod Pradědem). 

Logo představuje tříramennou základnu vysílače na Pradědu a současně soutok tří řek ve Vrbně pod 

Pradědem. Zelený kruh pak prezentuje zelené údolí, zdravou přírodu, okolní lesy. 

 

Obrázek 2: Symboly obce - znak, prapor, logo města 

Znak města 
 

 
 

Prapor města 
 

 

Logo města 
 

 

 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online 

   

Historické milníky města 

Původní osada, z niž se později konstituovalo městečko Vrbno, byla zřejmě založena již ve 13. století, 

kdy zdejším krajem vedla obchodní stezka na Bruntál, Zlaté Hory a dále do Polska. Na ochranu této 

obchodní cesty byl na Zámeckém vrchu nad Vrbnem postaven hrad, který byl v průběhu dalších století 

rozbořen. V polovině 15. století si pronajal bruntálský hrad a okolní panství bohatý rod pánů z Vrbna. 

První dochovaná zmínka o držení bruntálského panství pány z Vrbna se datuje koncem roku 1473/74. 

Páni z Vrbna věnovali velkou pozornost těžbě zlata a kovů. Osady se zvětšovaly, byly otevírány nové 

šachty a rýžoviště. Počet horníků vzrůstal. Na březích řeky Opavy vznikly nové drtírny a tavírny 

zlatonosné rudy. 

Povýšení osady na město se stalo slavnostním způsobem 24. června 1611. Slibný rozvoj města a okolí 

byl zastaven událostmi kolem Bílé Hory. Město v rámci celého bruntálského panství bylo prodáno Řádu 

německých rytířů, kteří jej vlastnili až do roku 1938, kdy bylo panství konfiskováno Hitlerem.  

Roku 1633 zde vypukl mor, na nějž zemřelo hodně lidí, a musel být založen nový hřbitov. Roku 1641 

přitáhli do Vrbna Švédové a vybudovali zde vojenský tábor. Byli ale císařským vojskem odraženi. Celou 

oblast v okolí Jeseníků zasáhlo inkviziční temno. Největší inkvizitor pocházel z blízkých Zlatých Hor. Byly 

upalovány nejen ženy nařčené z čarodějnictví, ale i děti. Ve Vrbně byly upáleny dvě ženy.   
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Roku 1750 byl zřízen poštovní úřad a roku 1770 byl otevřen městský chudobinec, tzv. "Andělský dům", 

který ovšem roku 1816 vyhořel. V roce 1837 byl zbourán starý farní kostel, který zde stál přes 200 let. 

Položen byl základní kámen nového farního kostela.  

Hospodářská situace se začala měnit s nástupem kapitalistického způsobu podnikání. Zastaralá 

tkalcovská a železářská výroba byla neproduktivní. Roku 1840 byla založena huť a továrna na kovové 

zboží, vyráběly se zbraně - pušky, pistole, koule do mušket apod. V roce 1860 koupil závod průmyslník 

Grohmann, který ho přeměnil na mechanickou přádelnu lnu. Roku 1855 založil Moritz Richter továrnu 

na výrobu kyseliny sírové, kterou jeho syn rozšířil o sklárnu. Roku 1894 se přestala vyrábět kyselina sírová 

a továrna se přeměnila na výrobu skla pro domácnost. Roku 1864 založil Adolf Grohmann továrnu na 

dráty, nýty, řetězy, která byla roku 1867 přeměněna na výrobu kovové galanterie. Dřevoprůmysl byl od 

roku 1869 zastoupen vodní pilou v místech dnešního Dřevokombinátu. Nejstarší tradici měl závod na 

výrobu nití a zpracování lněného zboží - dnešní Odetka a.s., který pracoval manufakturním způsobem 

od roku 1828. Rozvíjejícímu se průmyslu nemohly stačit staré komunikace, proto byla roku 1844 

vybudována říšská silnice Bruntál - Andělská Hora - Vrbno - Zlaté Hory. Roku 1880 byla zahájena 

železniční doprava Milotice - Vrbno. 

Současně s rozvojem průmyslu se začalo ve Vrbně rozvíjet i školství. Roku 1878 byla založena císařsko-

královská odborná škola dřevařská, která byla uzavřena r. 1902. Chlapecká škola byla otevřena roku 

1889, dívčí škola v roce 1890. Vliv průmyslu se projevil i ve společenském životě, kdy náboženský 

fanatismus ustupoval umírněné snášenlivosti. 

V roce 1910 byla provedena elektrifikace města z místních elektráren. První světová válka postihla zdejší 

kraj stejně jako jiná místa, navíc v roce 1916 byl podniknut hladový pochod žen do Karlovy Studánky. 

Konec války byl uvítán s velkým nadšením. Počátkem roku 1919 se poměry urovnaly a ve městě nastal 

klid, závody se rychle přeorientovaly na mírovou výrobu a snažily se získat odbytiště pro své výrobky. 

V třicátých letech i zde začala působit hospodářská krize, továrny pracovaly jen 3 - 4 dny. V roce 1930 

bylo ve městě zaregistrováno 300 nezaměstnaných. Roku 1931 byla zastavena práce v "Jutovce", majitel 

továrny Primavesi vyhlásil krach a 456 zaměstnanců propustil z práce. 

V roce 1934 byla otevřena česká menšinová škola. Dne 7. 10. 1939 byl zdejší kraj připojen k 

Velkoněmecké říši. V roce 1943 zde byla umístěna nemocnice. Druhá světová válka skončila pro 

Vrbensko 8. 5. 1945 bez jediného výstřelu příchodem Rudé armády. (Zdroj: Webové stránky města 

Vrbna pod Pradědem). 

Po válce se mohli vrátit vysídlení obyvatelé z roku 1938 a naopak většina německého obyvatelstva 

musela odejít. Po nich přicházeli nový osadníci, zejména ze Slovenska. Všechny továrny ve Vrbně byly 

zestátněny. V československých věznicích po válce zahynulo 17 občanů Vrbna německé národnosti. Mezi 

nimi i Friedrich Grohmann (zastřelen za nejasných okolností 23. 7. 1945 v Olomouci), majitel textilky 

Groko (dnes Odetka). Po druhé světové válce byly k Vrbnu připojeny i sousední dříve samostatné obce 

jako je Železná, Mnichov (Vrbno pod Pradědem) atd. Od roku 1961 do 23. listopadu 1990 byla i 

obec Ludvíkov částí Vrbna.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odetka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(Vrbno_pod_Prad%C4%9Bdem)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1961
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADkov
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Kulturní památky a osobnosti města 

Město Vrbno pod Pradědem má celkem 12 nemovitých kulturních památek a žádnou národní kulturní 

památku. Seznam aktuálních kulturních památek je uveden v tabulce č. 1. Ve městě se narodil Hermann 

Hess (1897-1948) spisovatel a básník. 

Tabulka 1:Seznam kulturních památek ve městě Vrbno pod Pradědem 

Název kulturní památky Hlavní prvek 

Vila - Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Nádražní 298 vila 

Zámek - Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Husova 154 
 

zámek 

Venkovský dům - Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, 

Myslivecká 162 

Venkovský dům 

Hrad Pustý hrad, zřícenina 
Vrbno pod Pradědem, Železná 

zřícenina hradu Pustý hrad 

hrad Rabštejn, zřícenina 
Vrbno pod Pradědem, Železná 

hrad Rabštejn, zřícenina 

kostel Archanděla Michaela 
Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem 

kostel Archanděla Michaela 

hřbitov, z toho jen: zeď s kaplemi, brána, náhrobek Anny Heleny 
Roesnerové 
Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem 

hřbitov, z toho jen: zeď s kaplemi, brána, 
náhrobek Anny Heleny Roesnerové 

hrad Freudenstein, zřícenina 
Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem 

zřícenina hradu Freudenstein 

vila Adolfa Grohmana 
Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem, Jesenická 33 347 

vila Adolfa Grohmana 

kaple sv. Hedviky 
Vrbno pod Pradědem, Vidly 

kaple sv. Hedviky 

zvonice 
Vrbno pod Pradědem, parc. č. 512, Vrbno pod Pradědem 

dřevěná zvonice 

textilní továrna Weiss a Rössler 
Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem 
 

továrna na lněné nitě Weiss a Rössler / 
Weiss a Grohmann / Grohmann a spol. / 
Odetka 

Zdroj: Národní památkový ústav, online, vlastní zpracování  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Hess&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Hess&action=edit&redlink=1
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=144646&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=144646&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=145532&sequence=5&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=145532&sequence=5&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=146869&sequence=6&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=146869&sequence=6&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=149178&sequence=8&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=149178&sequence=8&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=157209&sequence=9&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=157209&sequence=9&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=163738&sequence=10&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=163738&sequence=10&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=163935&sequence=11&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=163935&sequence=11&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=11532918&sequence=12&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=11532918&sequence=12&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=139161043&sequence=13&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
http://www.pamatkovykatalog.cz/?legalState=139161043&sequence=13&mode=fulltext&region%5B0%5D=Moravskoslezsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Brunt%C3%A1l&municipality%5B0%5D=Vrbno+pod+Prad%C4%9Bdem&order=relevance%3Adesc&action=legalState&presenter=LegalStatesResults
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Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Město Vrbno pod Pradědem je svým počtem obyvatel, hned po městech Krnov, Bruntál a Rýmařov, 

čtvrtým největším městem okresu Bruntál. K 31. 12. 2015 zde žilo 5 273 obyvatel.  V Tabulce 2 je 

uvedeno srovnání vývoje počtu obyvatel v městě Vrbno pod Pradědem s vybranými referenčními 

obcemi z okresu Bruntál (Město Albrechtice, Rýmařov) a okresu Jeseník (Zlaté Hory), s okresem Bruntál 

a Moravskoslezským krajem (MSK).  

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál a MSK 
(k 31. 12.)  

Obec 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Město 
Albrechtice 

3 606 3 632 3 606 3 579 3 570 3 598 3 621 3 563 3 524 3 512 

Rýmařov 8 846 8 790 8 747 8 711 8 671 8 609 8 560 8 492 8 466 8 369 

Vrbno pod 
Pradědem 

5 889 5 825 5 781 5 740 5 647 5 570 5 521 5 502 5 391 5 273 

Zlaté Hory 4 363 4 303 4 245 4 168 4 100 4 028 4 002 4 004 3 978 3 944 

Okres 
Bruntál 

98 
173 

98 148 97 868 97 633 97 369 96 329 95 873 95 172 94 573 93 718 

MSK 1 249 
290 

1 249 
897 

1 250 
255 

1 247 
373 

1 243 
220 

1 230 
613 

1 226 
602 

1 221 
832 

1 217 
676 

1 213 
311 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Město Vrbno pod Pradědem zaznamenává, stejně jako referenční obce uvedené v Tabulce 2, 

dlouhodobý pokles obyvatel. Úbytek obyvatel započal již v roce 1991. Za posledních 10 let se počet 

obyvatel ve městě snížil o 616 osob. V Grafu 1 je vývoj počtu obyvatel vyjádřen procentuálním poklesem. 

Procentuální pokles obyvatel ve městě Vrbno pod Pradědem od roku 2006 do roku 2015 činil 10,5 %, 

což je největší rozdíl v porovnání s ostatními městy. 

Stejně jako u města Rýmařov dochází k poklesu obyvatel ve městě Vrbno pod Pradědem každý rok. 

Město Albrechtice zaznamenává za sledované období mírný nárůst obyvatel v letech 2007, 2011, 2012. 

Město Zlaté Hory pak pouze v roce 2013, kdy se jednalo nárůst o 2 obyvatele oproti roku 2012. Klesající 

trend počtu obyvatel za posledních 10 let je charakteristický jak pro celý okres Bruntál, tak pro 

Moravskoslezský kraj. 
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Graf 1: Vyjádření vývoje počtu obyvatel města Vrbno pod Pradědem a referenčních obcí vzhledem k roku 
2006 v % (rok 2006 = 100 %) 

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Větší část populace města Vrbno pod Pradědem tvoří dlouhodobě ženy, jak je znázorněno v Grafu 2. Lze 

konstatovat, že ženská složka populace klesá rychleji než mužská. 

Graf 2: Vývoj počtu mužů a žen ve městě Vrbno pod Pradědem (k 31. 12.) 

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Dlouhodobý úbytek obyvatel je převážně způsoben migrací obyvatel z města (Graf 3). Za posledních  

10 let meziročně převyšuje počet vystěhovalých nad počtem přistěhovalých, mimo rok 2011.  
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Graf 3: Migrační přírůstek města Vrbno pod Pradědem v letech 2006 – 2015 

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

I přirozený přírůstek je v posledních 10 letech převážně záporný (mimo roky 2009, 2011, 2013), jak je 

uvedeno v Grafu 4.  

Graf 4: Přirozený přírůstek města Vrbno pod Pradědem v letech 2006 – 2015  

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Nejvyšší úbytek obyvatel zaznamenalo město v roce 2014 a 2015 (Graf 5). Kladný celkový přírůstek 

v roce 2011 je způsoben rozdílnou evidencí obyvatel k 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011. Dne 1. 1. 2011 bylo 

v městě evidováno o 86 obyvatel méně než k 31. 12. 2010.   
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Graf 5: Pohyb obyvatel ve městě Vrbno pod Pradědem v letech 2006 - 2015 (k 31. 12.) 

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Srovnání celkového přírůstku města Vrba pod Pradědem a ostatních referenčních obcí je znázorněno 

v Grafu 6. Také u ostatních referenčních obcí má vliv na úbytek obyvatel převážně záporné migrační 

saldo. Na této skutečnosti se podepisuje periferní oblast, ve které se města nacházejí, větší vzdálenost 

od větších měst, špatná dopravní dostupnost či nedostatek pracovních příležitostí. 

Graf 6: Celkový přírůstek ve městě Vrbno pod Pradědem a referenčních obcích v letech 2006 - 2015  

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Vývoj podílu obyvatel podle věkové struktury na celkovém počtu obyvatel v jednotlivých obcích uvádí 

Tabulka 3. U všech sledovaných měst převládá počet osob v produktivním věku. Pro všechna sledovaná 

města také platí obecný trend stárnutí obyvatelstva v důsledku nižší porodnosti a celkového nárůstu 

počtu obyvatel v poproduktivním věku.  Ve městě Vrbno pod Pradědem začíná převyšovat podíl osob 

v poproduktivním věku nad dětskou složkou již od roku 2007 a tento trend pokračuje až do roku 2015. 
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Od roku 2006 do roku 2015 se počet obyvatel ve věku 65 a více let ve městě zvýšil o 8 %, tedy o 346 

osob. Město Vrbno pod Pradědem eviduje oproti ostatním sledovaným městům největší podíl osob ve 

věku 65 a více let. V posledních pěti letech převyšuje podíl této složky obyvatel ve městě také okresní a 

krajský průměr.   

Naopak dětská složka ve městě má oproti referenčním obcím nižší zastoupení. Jen město Zlaté Hory 

dosahuje ještě nižšího podílu této věkové skupiny. Podíl dětské složky (0 – 14 let) ve městě Vrbno pod 

Pradědem klesl od roku 2011 o 72 osob (0,6 %).  

Tabulka 3: Vývoj podílu obyvatel dle věkové struktury (2011 - 2015) na celkovém počtu obyvatel v městě 
Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál a MSK vyjádřený v % vždy k 31. 12. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
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Město 
Albrechtice 

14,5 70,1 15,5 14,4 68,8 16,7 13,9 67,8 18,2 13,6 67,3 19,1 14,0 66,7 19,3 

Rýmařov 14,0 70,7 15,3 14,2 69,6 16,3 14,0 68,5 17,5 14,1 67,2 18,7 13,9 66,3 19,8 

Vrbno pod 
Pradědem 

13,5 70,0 16,5 13,2 68,8 18,0 13,5 67,4 19,1 13,0 66,4 20,6 12,9 65,6 21,5 

Zlaté Hory 12,3 72,1 15,5 12,3 71,2 16,5 12,5 70,2 17,3 12,8 68,7 18,5 12,6 67,6 19,8 

Okres 
Bruntál 

14,7 70,6 14,7 14,6 69,7 15,8 14,4 68,9 16,7 14,5 68,0 17,6 14,5 67,1 18,4 

MSK 14,5 69,7 15,8 14,6 69,0 16,4 14,6 68,4 17,0 14,7 67,7 17,5 14,9 67,1 18,1 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Průměrný věk obyvatel ve městě, stejně jako v referenčních obcích, okrese Bruntál a Moravskoslezském 

kraji, dlouhodobě roste (Graf 7). Průměrný věk města Vrbna pod Pradědem je dlouhodobě vyšší než u 

ostatních sledovaných území, až na rok 2012, kdy se průměrný věk města meziročně snížil o 0,4 %. Od 

roku 2012 průměrný věk obyvatel ve městě opět začal stoupat. V roce 2015 činil 44 let (v roce 2006 to 

bylo 40,2 let). 
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Graf 7: Průměrný věk v městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál a MSK v letech 
2006 - 2015  

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Vývoj průměrného věku mužů a žen ve městě Vrbno pod Pradědem je znázorněn v Grafu 8. Průměrný 

věk žen ve městě je dlouhodobě vyšší než mužů, průměrně o 3,3 roky za posledních 10 let. 

Graf 8: Průměrný věk mužů a žen v městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál a 
MSK v letech 2006 – 2015 

 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 
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Vzdělání obyvatelstva, dle Sčítání lidu, domů a bytů, se na území města Vrbno pod Pradědem mírně 

zvyšuje. Snižuje se počet osob bez vzdělání, se základním a středním vzděláním (bez maturity) vč. 

vyučených osob a zvyšuje se počet obyvatel s úplným středoškolským vzděláním s maturitou a také 

s vyšším odborným vzděláním či nástavbou a osob vysokoškolsky vzdělaných. Největší počet obyvatel 

v obci tvoří osoby se středním vzděláním bez maturity či osoby vyučené.  

V porovnání s referenčními obcemi má ovšem město Vrbno pod Pradědem druhé nejnižší zastoupení 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním, a to i přesto, že se počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

zvyšuje. Město vykazuje také nižší zastoupení občanů s vyšším odborným, úplným středním vzděláním 

s maturitou a nástavbou, než ostatní sledovaná území. Naopak nad ostatními převyšuje v podílu osob se 

základním vzděláním včetně neukončeného. Vzdělanostní struktura v jednotlivých obcích je uvedena 

v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura v městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál a 
MSK v % (26. 3. 2011) 
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Město Albrechtice 2,2 20,7 38,0 24,8 2,7 0,7 7,5 

Rýmařov 0,6 21,2 38,7 24,4 2,6 1,1 7,8 

Vrbno pod Pradědem 0,7 24,4 37,9 23,1 2,5 0,5 6,2 

Zlaté Hory 0,7 23,7 38,8 22,3 2,6 0,8 5,8 

Okres Bruntál 0,9 22,2 37,6 24,1 2,4 0,8 7,6 

MSK 0,6 19,6 35,1 25,9 2,6 0,9 11,2 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, online, vlastní zpracování 

Sociální situace 

Město Vrbno pod Pradědem má stejně jako celý okres Bruntál nižší podíl věřících obyvatel (oproti 

průměru MSK). Tabulka 5 znázorňuje podíl věřících obyvatel na celkovém počtu obyvatel ve městě 

Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál a Moravskoslezském kraji v roce 2011. 

Zastoupení věřících obyvatel je ve městě mírně nižší než v ostatních referenčních obcích. 
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Tabulka 5: Podíl věřících obyvatel na počtu obyvatel v městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, 
okrese Bruntál a Moravskoslezském kraji v % v roce 2011 

Město 2011 

Město Albrechtice 18 % 

Rýmařov 19 % 

Vrbno pod Pradědem 16 % 

Zlaté Hory 18 % 

okres Bruntál 17 % 

MSK 26 % 

 Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, online, vlastní zpracování 

Počet věřících obyvatel se ve městě Vrbno pod Pradědem snižuje (Tabulka 6). Mezi roky 2001 a 2011 

došlo ke snížení o 851 osob. Snížil se i počet obyvatel bez náboženské víry (o 2 153 osob). Naopak v roce 

2011 svou víru neuvedlo o 2 094 osob více oproti roku 2001. 

V obou letech se nejvíce věřících hlásí k Církvi římskokatolické. V roce 2001 to bylo 87 % hlásících se k 

této církvi a v roce 2011 71 % (což je i krajský průměr – 72 % a okresní průměr – 73 %). U referenčních 

obcí je situace podobná.  

Tabulka 6: Obyvatelstvo podle náboženské víry ve městě Vrbno pod Pradědem (březen 2001,2011) 

 2001 2011 

Obyvatelstvo celkem 6 244 5 335 

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti - 330 

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 1 685 504 

z toho Církev římskokatolická 1 474 357 

Církev československá husitská 16 3 

Českobratrská církev evangelická 17 7 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 10 1 

Pravoslavná církev v českých zemích  9 - 

Církev adventistů sedmého dne - - 

Starokatolická církev v ČR - - 

Bez náboženské víry 3 997 1 844 

Neuvedeno 562 2 656 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001,2011, online, vlastní zpracování 

Národnostní struktura jednotlivých měst, dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, je zobrazena 

v Grafu 9. Ve všech uvedených městech se největší podíl obyvatel hlásil v roce 2011 k české národnosti. 

Ve městě Vrbno pod Pradědem se v roce 2011 přihlásilo k české, moravské nebo slezské národnosti 

64,3 % obyvatel. Oproti roku 2001 se zastoupení těchto národností snížilo o 26 %.  V roce 2011 svou 

národnost vůbec neuvedlo 30 % obyvatel. 

Nejpočetnější národnostní menšina ve městě byla v roce 2011 národnost slovenská (2,8 %,  

129 obyvatel), pak německá (cca 0,8 %, 42 obyvatel) a polská (cca 0,3 %, 15 obyvatel). K romské 

národnosti se přihlásili 2 občané. Počet Slováků, Němců i Poláků se v městě mezi roky 2001 a 2011 snížil 

o více než polovinu.  

V ostatních referenčních obcí je situace podobná. Největší zastoupení zde má česká a moravská 

národnost, následuje slovenská národnost, přičemž v městě Zlaté Hory je zastoupení Slováků vyšší oproti 
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ostatním městům cca o 1 %. Zhruba třetina obyvatel svou národnost neuvedla. Další nejpočetnější 

národností skupinou je skupina německá a polská. Oproti městu Vrbno pod Pradědem evidovalo v roce 

2011 město Rýmařov navíc národnost ukrajinskou (0,04 % obyvatel) a město Zlaté Hory národnost 

ukrajinskou (0,08 % obyvatel) a vietnamskou (0,11 % obyvatel). 

Graf 9: Obyvatelstvo podle národnosti ve městě Vrbno pod Pradědem a v referenčních obcích v % v 
roce 2011 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování 

Ve městě Vrbno pod Pradědem má poměrně nízké zastoupení romská národnostní menšina. Mezi osoby 

ohrožené sociálním vyloučením sice některé romské rodiny žijící ve městě spadají, jednoznačně ale tvoří 

mezi sociálně slabými jen malou podmnožinu. Ve městě tedy není skupina chudých obyvatel a obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením jednoznačně vymezena etnicky a ani nedochází k výrazné prostorové 

koncentraci rozsáhlých „sociálně vyloučených lokalit“ či romských „ghett“ (dle Situační analýzy Vrbno 

pod Pradědem z roku 2015). Ve městě se ovšem vyskytují lokality vnímané jako problémové. Jedná se o 

dvě ubytovny a dva „problémové domy“, ve kterých žijí jako nájemníci nejchudší obyvatelé města. Jeden 

z domů, jehož majitelem je Město Vrbno pod Pradědem, se nachází v ulici Hřbitovní (Obrázek 3, bod 2). 

Druhý z domů je starý dům na náměstí Sv. Michala, situován vedle kostela, který je v soukromém 

vlastnictví Obrázek 3, bod 4). Problémovou ubytovnou je ubytovna Edig (Obrázek 3, bod 1) a ubytovna 

Sklárenská (Obrázek 3, bod 3)., které jsou v soukromém vlastnictví. Uvedené budovy se většinou 

vyznačují nevyhovujících technickým stavem a poměrně vysokou cenou v poměru k neadekvátním 

službám. Obyvatelé budov jsou povětšinou chudí, dlouhodobě nezaměstnaní či ve velmi špatném 

zdravotním a psychickém stavu. Sociální problémy jsou však v jisté míře rozšířeny i mimo tyto výše 
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jmenované oblasti. Situační analýza z roku 2015 upozorňuje na určité problémy spojené s bytovým 

fondem, jakým je vysoký počet dlužníků či špatný technický stav bytů. 

Obrázek 3: Lokace problémových domů a ubytoven ve městě Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Mapy.cz, online, vlastní úprava 

Sociální situace města a problematika problémových lokalit ve městě je podrobně řešena ve dvou 

strategických dokumentech, které vznikly pod záštitou Agentury pro sociální začleňování. Jedním z nich 

je Situační analýza Vrbno pod Pradědem z roku 2015, která identifikuje existující místa, kde dochází k 

hromadění sociálního vyloučení, a definuje mechanizmy a rizika tohoto sociálního vyloučení.  Druhým 

dokumentem je Strategický plán sociálního začleňování, který vznikl rovněž v roce 2015 na základě 

partnerské spolupráce zástupců vzdělávacích a volnočasových institucí, nestátních neziskových 

organizací, místních podnikatelů a zaměstnavatelů, úřadu práce, Policie České republiky, hasičů, 

poskytovatelů sociálních služeb, vedení města a významných institucí. Cílem této spolupráce je zlepšení 

situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, poskytování 

sociálních služeb, prevenci a volném času. Plán určuje a vymezuje potřeby na území sdružených obcí 

vrbenského regionu – Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Karlovy Studánky, Ludvíkova a Široké Nivy.  

Spolková činnost 

Ve městě Vrbno pod Pradědem působí a svou činnost zde vykonává celkem 21 zájmových organizací a 

sdružení. Najdeme zde tradiční organizace, jako jsou sportovní kluby, hasiči, myslivci, zahrádkáři, 

chovatelé, dále spolky zaměřené na kulturu, na práci s dětmi a mládeží nebo na historii, obnovu krajiny, 

interpretaci místního dědictví apod. Jejich přehled, včetně odkazu na webové stránky, je uveden 

v následující tabulce (Tabulka 7). Níže jsou vybraná sdružení či zájmové organizace, dle dostupných 

informací, blíže popsány. 
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Tabulka 7: Přehled sdružení a zájmových organizací města Vrbno pod Pradědem 

Název Webová adresa 

ACS Drak Vrbno www.acsvrbno.estranky.cz  

Automotoklub v AČR   

ČČK - Český červený kříž   

Český kynologický svaz ZKO Vrbno pod Pradědem - 036 www.zkovrbnopodpradedem.webnode.cz  

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vrbno pod 
Pradědem 

www.rybari-vrbno.cz  

Český svaz chovatelů Základní organizace Vrbno pod 
Pradědem 

  

Český zahrádkářský svaz   

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek   

Euroregion Praděd www.europraded.cz  

Klub vrbenských turistů www.kvt-vrbno.wz.cz  

MAS Hrubý Jeseník www.mashj.cz  

Myslivecký spolek PRADĚD, z.s.   

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem www.psmv.wz.cz  

Sdružení občanů zdravotně postižených regionů Krnov, 
Bruntál, Rýmařov 

  

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem www.hasici-vrbno.wbs.cz  

Spolek Přátelé Vrbenska www.pratelevrbenska.eu  

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. www.skvrbno.cz  

Školní sportovní klub při ZŠ Vrbno pod Pradědem   

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz  

Trampský oddíl Vrbenští Lišáci  

ZO ČSV Vrbno pod Pradědem z.s. www.vcelarivrbno.webnode.cz  

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online, vlastní zpracování 

Český kynologický svaz je organizací zabývající se sportovním výcvikem psů podle národního i 

mezinárodního zkušebního řádu. Historie organizace se datuje od roku 1948, oficiálně však až v roce 

1977, a nyní čítá 15 členů v čele s předsedou. Členové se účastní závodů a zkoušek z výkonu, kde získali 

mnoho ocenění, dále výstav a také vystoupení. Pro svou činnost využívají vlastní klubovnu.  

Český rybářský svaz (ČRS) jako takový vznikl v roce 1993 a počet členů k začátku roku 2016 činil 304 

členů. ČRS se zasloužil o zlepšení zarybnění revírů (soustava rybníků Biocentrum a čtyři pstruhové vody) 

a činnost dětského rybářského kroužku zaměřeného na teoretické a praktické dovednosti a znalosti v 

oblasti rybaření a rovněž navazování vztahů mezi sebou. Mezi významné akce pořádané ČRS patří dětské 

závody „Zlatá udice“. V rámci organizace funguje také 6 členná Rybářská stráž, která kontroluje platnost 

rybářských lístků a povolenek a dodržování řádného výkonu rybářského práva. Základnu pro svou 

činnost má svaz ve vlastní rybářské chatě.  

Klub vrbenských turistů pořádá v rámci své činnosti pro členy i nečleny pravidelné akce (výšlapy, výlety, 

zájezdy apod.) 

Spolek Euroregion Praděd a spolek MAS Hrubý Jeseník jsou blíže popsány v kapitole Vnější vztahy a vazby 

města. 

Smíšený Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem vznikl v roce 1971 a dnes se řadí mezi přední 

amatérská tělesa Moravskoslezského regionu. Repertoár sboru je různorodý, zahrnuje díla od 

renesanční polyfonie až po skladby současných autorů, včetně spirituálů a úprav lidových písní, nejen 

http://www.acsvrbno.estranky.cz/
http://www.zkovrbnopodpradedem.webnode.cz/
http://www.rybari-vrbno.cz/
http://www.europraded.cz/
http://www.kvt-vrbno.wz.cz/
http://www.mashj.cz/
http://www.psmv.wz.cz/
http://www.hasici-vrbno.wbs.cz/
http://www.pratelevrbenska.eu/
http://www.skvrbno.cz/
http://www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz/
http://www.vcelarivrbno.webnode.cz/
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českých. Sbor již několikrát vystupoval v zahraničí (např. v Polsku, Německu, Lucembursku, Řecku, Itálii, 

Švýcarsku, Rakousku, Dánsku, Francii, Belgii, Finsku, Holandsku a Turecku), kde dosahuje významných 

pozic a ocenění, např.: 

 4. místo v Athénách (1990),  

 Zlaté pásmo na Pražských sborových dnech (1995),  

 dvě zlatá a tři stříbrná ocenění z olomouckých Svátků písní – "Iuventus Mundi Cantat" (1997, 

1998, 1999), 

 Zlaté pásmo a zisk titulu "Vítěz kategorie" na soutěži "Pražské sborové dny" (1999),  

 stříbrné pásmo na Adventním festivalu v Praze (2000),  

 dvě bronzové medaile z festivalu ve finském Tampere (2001),  

 4. místo na soutěži v Ankaře v Turecku (2005),  

 dvě stříbrná pásma (2009) a 3 stříbrná pásma (2015) v mezinárodní soutěži Svátky písní 

Olomouc. 

Sbor dobrovolných hasičů (JSDH) má ve Vrbně pod Pradědem bohatou historii, která se datuje do roku 

1873. V současné době má 70 členů. Významnou část tvoří mladí hasiči. Členové se pravidelně účastní 

soutěží v požárním sportu a v ostatních disciplínách. Více viz kapitola „Bezpečnost“. 

Od roku 2003 působí ve městě Spolek Přátelé Vrbenska, jehož cílem je rozvoj a zachování kulturních 

tradic města Vrbna pod Pradědem prostřednictvím pořádání výchovných, kulturních a zábavných akcí 

pro veřejnost a rodiny s dětmi. Na činnosti spolku se podílí téměř 80 členů (nejstaršímu je 84 let a 

nejmladšímu 13 let). Akcemi pořádanými Spolkem Přátel Vrbenska jsou např. Silvestrovský výšlap (na 

hrad Fürstenwalde, k Mirkovu prameni), Vánoce na zámečku, Dlouhá noc, Lesní slavnost Lapků 

z Drakova, Dětský den, Čarohrátky na košťatech, Silvestrovský sjezd na pekáči, Zlatá kuželna a další.  

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem byl založen v roce 1992. Členové SK jsou organizováni v oddílu 

alpských disciplín, běžeckého lyžování nebo orientačních sportů.  

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem je dobrovolným sdružením provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku a 

osvětovou činnost. První přípravný výbor sokolu byl zvolený v roce 1946. TJ Sokol zahrnuje oddíly kopané 

(muži, dorost, starší/mladší žáci, přípravka starší/mladší, fotbalová školička), tenisový oddíl, oddíl 

stolního tenisu, klub vrbenských turistů, ASPV Vrbno, oddíl šachu a skate (Skatepark Vrbno pod 

Pradědem).  

Trampský oddíl Vrbenští Lišáci je určen pro děti ve věku od šesti do dvanácti let. S dětmi oddíl zkoumá 

přírodu, učí se žít a přežít v přírodě, zapojuje děti do her, opékání u táboráku atp. 

Včelaři Vrbno sdružují včelaře hospodařící v obcích Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, 

Karlovice a Široká Niva. Celkový počet členů je 47, tito mají dohromady 601 včelstev.  
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Hospodářství 

Hospodářství na území Vrbenska prošlo v posledních desetiletích mnoha změnami. Město Vrbno pod 

Pradědem je městem původně průmyslovým. Mnohé velké podniky byly ovšem nuceny v rámci 

restrukturalizace a racionalizace snížit počet zaměstnanců a některé zanikly úplně. Zatímco průmyslová, 

stavební a zemědělská činnost v posledních letech zaznamenává na území města mírný úbytek, menší 

firmy orientované na lehký průmysl a výrobní služby (obecně terciární sféru) se rozvíjejí. 

Město Vrbno pod Pradědem má charakter podhorského města. Na katastrálním území se nachází 

Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Většinu výměry katastrálního území města tvoří tedy lesní půda 

(84,3 %), viz Tabulka 8. Převažujícím porostním typem je smrk. Část lesních pozemků je ve vlastnictví 

soukromých držitelů – jen menší výměry, část lesních pozemků je ve vlastnictví města. Nezanedbatelnou 

roli ve zdejší krajině tedy hraje lesnictví. V minulosti bylo dřevo vytěžené na území Vrbenska ve městě 

zpracováváno Dřevokombinátem. Nyní se většina vyprodukované dřevní hmoty vyváží mimo území 

města k dalšímu zpracování. Počet subjektů, které se věnují lesnické činnosti a těžbě dřeva, postupně 

klesá.  

Zemědělská půda tvoří pouze 10 % rozlohy města, jedná se tedy o oblast s nižší intenzitou zemědělské 

výroby. Největší část zemědělské půdy je využita jako trvalé travní porosty (79,8 %).  Orná plocha se 

podílí na využití jen z 11,2 %. Podíly zahrad (8,6 %) a ovocných sadů (0,5 %) jsou velmi malé. Vodní plocha 

zabírá 0,7 % rozlohy města. Svou roli ve městě hraje pstruhařství. 

Tabulka 8: Struktura půdního fondu – zastoupení druhů pozemků ve městě Vrbno pod Pradědem (2015) 

 výměra (ha) podíl (%) 

Celková výměra 6891,2 100 

Zastavěné plochy 53,7 0,8 

Zemědělská půda  686,3 10,0 

z toho Orná půda 76,9 11,2 

Chmelnice  - - 

Vinice - - 

Zahrady 58,7 8,6 

Ovocné sady  3,1 0,5 

Trvalé travní porosty 547,6 79,8 

Lesní půda 5 808,2 84,3 

Vodní plochy  44,9 0,7 

Ostatní plochy  298,1 4,3 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Město Vrbno pod Pradědem se nachází v oblasti bohaté na nerostné suroviny. Mezi nerostné suroviny, 

které byly v minulosti na území těženy, patří zlato, polymetalické rudy, pyrit, měď a křemen. Území 

města je na určitých místech tedy poddolováno. 

Ekonomická situace 

Ekonomická struktura obyvatelstva města Vrbno pod Pradědem je v porovnání s ostatními vybranými 

obcemi znázorněna v Tabulce 9. Z tabulky je patrné, že je nejvíce osob zaměstnáno v průmyslu (ve městě 

Vrbno pod Pradědem 32,9 % z celkového počtu zaměstnaných osob). Naopak nejnižší zaměstnanost ve 

městě byla zjištěna v odvětvích, jako je peněžnictví a pojišťovnictví (1,1 %) a informační a komunikační 

činnosti (1,2 %). Stejně je tomu i u referenčních obcí. 
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Tabulka 9: Ekonomická struktura podle zaměstnanosti v odvětvích ekonomické činnosti ve městě Vrbno 
pod Pradědem, referenčních obcích v % (26. 3. 2011) 
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Město 
Albrechtice 

1349 6,2 23 9,5 7,7 4,8 2,7 0,8 2 4,2 5,2 7,6 12,1 12,1 

Rýmařov 3311 3,7 24 15,9 7,5 5 3,1 0,9 1,2 3,7 5 6,4 7,2 13,7 

Vrbno pod 
Pradědem 

1972 3,3 32,9 6,9 8,8 3,8 5,2 1,2 1,1 4,4 3,9 6,1 5,3 14,8 

Zlaté hory 1400 4,9 28,9 8,3 8,5 4,4 4,8 0,9 1,1 4 6,8 4,8 6,9 12,6 

Zdroj: ČSÚ, 2011, online, vlastní zpracování 

Největší počet zastoupených podnikatelských subjektů ve městě se věnuje obchodní činnosti 

(Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel), viz Graf 10. Působí zde množství 

drobných živnostníků provozujících obchody různého typu či servisní služby. Dále podnikatelské subjekty 

působí nejvíce v průmyslu. Najdeme zde firmy zaměřené na výrobu a zpracování plastů, firmy, které se 

zaměřují na dodávku plastových výrobků a výrobu vstřikovacích forem a dílů, dále firmu, která je 

zaměřena na nástrojářství a mnoho dalších firem, které se pohybují v odvětví průmyslu. Jsou zde 

zastoupeni i řemeslníci (umělecké a historické sklo, historické sklo, vitrážové šperky a výplně, mozaikové 

obrazy, kovářství). Velmi významné je ve městě a jeho okolí také lesnictví, pstruhařství a cestovní ruch.  
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Graf 10: Podnikatelské subjekty ve městě Vrbno pod Pradědem podle odvětví k 31. 12. 2015 

 

Zdroj: ČSÚ, 2011, online, vlastní zpracování 

K 31. 12. 2015 bylo ve městě Vrbno pod Pradědem evidováno celkově 1 087 podnikatelských subjektů. 

Největší část z nich zaujímají subjekty bez zaměstnanců. Dále ve městě převažují subjekty s nižším 

počtem zaměstnanců. V kategorii 1 – 5 zaměstnanců jich ve městě působí celkově 70, v kategorii 6 – 9 

zaměstnanců pak 11 subjektů a subjektů s počtem zaměstnanců 10 – 19 je 10. V roce 2015 působil ve 

městě subjekt, který se řadí do kategorie 500 – 999 zaměstnanců. Přehled počtu podnikatelských 

subjektů ve městě Vrbno pod Pradědem dle kategorie počtu zaměstnávaných zaměstnanců je uveden 

v Tabulce 10. 
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Tabulka 10: Počet podnikatelských subjektů podle kategorie počtu zaměstnanců ve městě Vrbno pod 
Pradědem k 31. 12. 2015 
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Vrbno pod Pradědem 1 087 615 367 70 11 10 2 7 4 1 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování 

Přehled firem působících ve městě, dle informací na webových stránkách města, je uveden v Tabulce 

11. 

Tabulka 11: Přehled firem ve městě Vrbno pod Pradědem (2015) 

Název firmy 

Aleš Remeš KNIHKUPECTVÍ - Olga Hulínová POTRAVINY Romana Rusková 

ATQ s.r.o. Komerční banka a.s. Potraviny Šrámek 

Auto - Kapitán Kominictví Jiří Kočička Pradědský lesní závod, a.s. 

Bc. Miroslav Kopečný – revize 
plynových zařízení  

Kosmetika - Monika Opatrná Prodejna ELEKTRO 

BENZINA Kosmetika Tereza Zahrádková PROPOS.EU - Propagační a počítačové 
služby 

Bit Power s.r.o. Kovosběrna VRES Přístrojová pedikúra - Jolana 
Jägermanová 

BOUTIQUE Kamila Krahulec International Logistic, s.r.o. Pstruhařství Žalák 

Centrum Stone s.r.o. Květinářství, zahradnictví a prodej krmiv - 
Šárka Urbánková 

Půjčovna profinářadí 

Cukrárna ALFREDO Lékárna 111, Mgr. Olga Koudelková Rehabilitační ordinace - Regina 
Kudrnová 

Cukrárna MOKARABIA Lékárna Magnus Ridex s.r.o. 

Cykloservis a zámečnictví - Petr 
Chreňo 

LITERA - návrh a výroba reklamy Rybářská bašta Žaláková 

Česká pojišťovna a.s. - finanční 
poradce Alena Urdová 

Lucy´s Barber Shop - pánské holičství Rychlé občerstvení Gyros - Kebab 

Česká pošta, s.p. Luděk Koblása – počítače prodej, oprava  Řeznictví Opatrná 

Česká spořitelna, a.s. Ludvík Ohnoutka – instalatérství  Řeznictví Procházka (PMU CZ, a.s.) 

David Dostál – instalatérství  MADER lesnická firma, s.r.o. Sdružení GAMP 

Drogerie René Darmovzal Martin Pleva – instalatérství  Sklárna Jakub 

Dušan Pechal – autodoprava  MEPAC CZ, s.r.o. Sklárna Mates - Radek Kostka 

Dušan Zapalač - Gionardi Milan Jelínek - Sport, papír, hračky Sklárna TOMI 

EKF - Karel Fitz Milena Kotásková - Hodinářství, opravy, 
prodej 

Stavebniny Janík 

Elektro - železářství LINDNER Minimarket, Oděvy, Textil Stolařství - Vosáhlo, Ther, Vondra 

ELPAS Vrbno, s.r.o. – Panajotis 
Sideras 

Miroslav Dulaj Súkup - podlahy 

Ervin Schmidt – oprava vozidel  Miroslav Sadílek – oprava motorových 
vozidel  

Supermarket Albert 
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Eva Čeperová – manikúra, modeláž 
nehrů, péče o nehty  

Miroslav Tiahnibok – hodinový manžel  Šárka Franková – Oriflame  

Helena Janyšková – masážní salon  Mojmír Glabazňa – instalatérství  T.W.I. spol. s r.o. 

HELP-IN, o. p. s. - pečovatelská 
služba 

Obuv KCS TAXI Svozil 

HORI, s.r.o., dopravní zdravotní 
služba 

Odetka a.s. TAXI Šerák 

Horská vila Heda – Pradědský lesní 
závod  

oil TEAM a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

Horský hotel Vidly Optika Josef Kovář TEPLO VRBNO s.r.o. 

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. PAŇÁK PLASTY s.r.o. Tiskárna Zubalík 

HV-projekt - projektová kancelář 
dopravních staveb 

Pavel Kopecký - topení TUA BELLA Putnerová 

Chata Brigit – Vladimír a Eva 
Závodníkovi  

Pekárna - Vladimír Holaj Ubytování Irena Janáková 

Informační centrum Impuls Penny Market Ubytování Žáková 

IPG s. r. o. - Ing. Petr Gross s.r.o. Penzion Dana – Danuše Čapková  URBÁNEK - PLASTY s.r.o. 

INSTAL-TOP - Miroslav Hlinka Penzion Pod Pradědem – Holajovi  VEGALL Pharma s.r.o. 

IRID s.r.o. - reality Penzion U Hradilů Vitrážová manufaktura – Iveta 
Strnadová  

HV sport - Jan Hvorecký Penzion U Krahulců – Radomír Krahulec Vladimír Ulip - WILLY 

Jelínek Trading spol. s r.o. Penzion v zahradě – Jan a Ludmila 
Bergerovi  

Vrbenská nástrojářská s.r.o. 

Jiří Faluši – elektro  Pizza Stavros Irena Husvéthová - Výroba knedlíků  

Kadeřnický salon Vendula 
Minaříková 

Polykemi spol. s r.o. Zdeněk Vondra – prodej hraček, 
kancelářských potřeb 

Kadeřnictví - Helena Vondrová POMODORO - Pizzerie a penzion Zdravá výživa TREND 

Kadeřnictví - Romana Kostková Potraviny CBA 710 Zemní práce - René Darmovzal 

KAMENSKÝ - stavby a konstrukce 
s.r.o. 

Potraviny GARIS Zemní práce Klíčová 

KARLOS KOLO - prodej, servis 
jízdních kol 

POTRAVINY Irena Janáková Zlatnictví DANA 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online, vlastní zpracování  

Mezi hlavní zaměstnavatele ve Vrbně pod Pradědem patří firma Husqvarna Manufacturing CZ, která se 

zabývá vstřikováním technických dílů a termoplastů, dále výrobou a vývojem forem pro technické výlisky 

atd. Na tradici této výroby následně navázaly další firmy IPG s.r.o. (výroba plastových dílů pro bílé zboží 

a dílů pro automobilový průmysl), ATQ, Paňák plasty, jejichž náplň práce je totožná. Mezi další 

zaměstnavatele patří Pradědský lesní závod, Odetka a.s. (výroba svíčkových knotů, šněrovadel, 

oděvních, technických a padákových šňůr, chirurgických nití, sítí a síťovin, prošívacích přízí a další pletené 

a proplétané výrobky), Vzduchotechnika Kamenský, Zemní práce Klíč a další. Ve městě jsou také malí 

živnostníci, kteří provozují různé typy služeb. Výčet největších zaměstnavatelů je uveden v kapitole „Trh 

práce“.  

Mezi další významné firmy, které ve městě působí, patří např. Jelínek Trading spol. s.r.o. (výroba 

plastových kompostérů a kompostovacích sil - v současnosti je firma největšími výrobci v ČR); Polykemi 

spol. s.r.o. (prodej plastových polotovarů), T.W.I. spol. s.r.o. (solární a okenní systémy), Vrbenská 

nástrojařská s.r.o. (výroba lisovacích forem, jejich tvarových částí a výroba elektrod), Urbaník.cz 

(plastikářská výroba), ATQ s.r.o. (nástrojářství), JESBETON s.r.o. (výroba betonu a betonářských 

výrobků), apod. 

Celkový rozvoj podnikání ve městě brzdí fakt, že jsou zde nedostatečné plochy k podnikání. Na území 

města se nenachází žádná připravená průmyslová zóna, což znesnadňuje příchod nových investorů. 
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Existují zde pouze plochy možného rozvoje, jako např. areál bývalého Dřevokombinátu, který je ovšem 

v soukromém vlastnictví (více viz kapitola „Brownfields, ekologické zátěže“).  

Služby 

Ve městě je relativně velká nabídka různých služeb. Jsou zde zastoupeny následující služby a veřejná 

infrastruktura: Česká pojišťovna a.s., Česká pošta, s.p., Česká spořitelna, a.s., Městská knihovna, 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P., Informační centrum Impuls (více viz kapitola „Kultura, sport 

a tělovýchova“), kostel, hřbitov, smuteční síň, sběrný důr, hasičská zbrojnice, obvodní oddělení Policie 

ČR (více viz kapitola „Bezpečnost“), různé zdravotní služby (více viz kapitola „Zdravotnictví“), školy (více 

viz kapitola „Školství a vzdělávání“). Dále jsou zde zastoupena různá restaurační a ubytovací zařízení (viz 

kapitoly „Ekonomická situace“ a „Cestovní ruch“), řada malých obchodů a obchůdků (potraviny, 

květinka, drogerie, zelenina, hračky a sport aj.), 2 supermarkety (Penny market a Albert). Působí zde 

několik drobných podnikatelů a živnostníků pracujících ve službách (kosmetika, kadeřnictví, 

instalatérství, kominictví, taxi služba, sauna, tiskárna, benzínová pumpa apod.). 

Cestovní ruch 

Město vzhledem ke svému charakteru nabízí návštěvníkům široké možnosti aktivit rekreačního a 

sportovního vyžití území v letním i zimním období. Územím prochází jak turistické trasy, tak cyklotrasy, 

lyžařské běžecké trasy a nachází se zde také běžecký areál (viz kapitoly „Dopravní infrastruktura“ a 

„Kultura, sport a tělovýchova“). Po turistické značce kolem Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem - 

Mnichov přes Drakov na Rejvíz vede Naučná stezka Údolím lapků z Drakova dlouhá asi 12 km a má 10 

zastavení. Stezka je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka. Území bylo 

významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Území je opředeno pověstmi o lapcích 

a loupežnících. (Zdroj: Webové stránky města Vrbno pod Pradědem).  

Zpestřením pro turisty mohou být pozůstatky zřícenin hradu Freudenštejn (Freudenstein), Rabenštejn 

(Rabenstein) a Veisenštejn (Weissenstein), které se na katastrálním území města nacházejí. V letních 

měsících jsou turistům a cyklistům k dispozici turistbusy a cyklobusy Jeseníky. Od roku 2016 již cyklobusy, 

turistbusy ani skibusy nestojí ve městě Vrbno pod Pradědem. 

Ve městě je vybudováno množství parků a ploch pro trávení volného času – Bikepark, Pumptrack, 

Skatepark/bike pak, Areál volnočasových aktivit Černá Opava, Lesopark, Park Dětský svět pro všechny 

věkové skupiny (více v kapitole „Kultura, sport a tělovýchova“). Ve Vrbně pod Pradědem na ulici Žižkově 

se nachází lyžařský areál Ski Arena Vrbno pod Pradědem s vlekem v délce 1 501 m. V areálu je 

vybudována i bobová dráha. Město má v plánu vybudovat zázemí pro sportovní areál Pod Vysokou 

horou. Nový areál by se postupně měl propojit se stávajícími sjezdovkami a bobovou dráhou.  

Co se kulturních památek týče, může město nabídnout řadu kapliček (Kaple nanebevzetí Panny Marie 

(Schnaubelova kaple) v Mnichově; Kaple Panny Marie Sněžné v Železné; Kaple sv. Hedviky ve Vidlích), 

Kostel Navštívení Panny Marie v Mnichově a Kostel sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem. 

Zajímavostí pro návštěvníky mohou být také sklárny - Sklárna Jakub, Sklárna Mates, Sklárna TOMI, kde 

si mohou zakoupit místní výrobky či absolvovat exkurzi do výroby. Repliky historického skla 

(středověkých pohárů) Sklářské huti TOMI jsou označeny značkou "Jeseníky - originální produkt“. Dalším 

držitelem této značky je dílna Vitrážová manufaktura, kde se vyrábí vitrážové šperky, mozaikové obrazy 

a vitrážové výplně. 
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Tipy k využití volného času ve městě, informace o dopravě, informace o službách ve městě a další 

poskytuje infocentrum Impuls (viz kapitola „Obecní úřad a kompetence města“). 

Ve městě Vrbno pod Pradědem jsou evidovány následující hromadná ubytovací zařízení, viz Tabulka 12. 

Jedná se buď o hotely, penziony nebo chaty. 

Tabulka 12: Hromadná ubytovací zařízení ve městě Vrbno pod Pradědem 

 Kategorie Počet pokojů 

Hotel Centrum stone Hotel *** 11 až 50 

Horský hotel Vidly Hotel *** 11 až 50 

Horská vila Heda Chata 10 a méně 

Chata Brigit Chata 10 a méně 

Penzion Adam Penzion 10 a méně 

Penzion Dana Penzion 10 a méně 

Penzion Lauri Penzion 11 až 50 

Penzion Mnichov Penzion 11 až 50 

Penzion Pod Pradědem Penzion 10 a méně 

Penzion U Hradilů Penzion 10 a méně 

Pension U Krahulců Penzion 10 a méně 

Penzion v zahradě Penzion 10 a méně 

Zdroj: ČSÚ, webové stránky ubytovacích zařízení, online, vlastní zpracování  

Kapacita všech ubytovacích zařízení ve městě, dle údajů Českého statistického úřadu činila, v roce 2015 

97 pokojů a 247 lůžek (Tabulka 13). Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

byl v roce 2015 ve městě 2,5 noci, stejně jako v letech 2013 a 2014. Hromadná ubytovací zařízení 

navštívilo v roce 2015 celkově 3 970 hostů, z toho 221 nerezidentů (osob, které nemají na území České 

republiky sídlo, bydliště ani se zde nezdržují). 

Tabulka 13: Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve městě Vrbno pod Pradědem 
k 31.12. 

  2013 2014 2015 

Počet zařízení 9 10 7 

 pokoje 107 112 94 

 lůžka 282 301 247 

Hosté 5 309 3 673 3 970 

 z toho nerezidenti 587 420 221 

Přenocování 13 529 9 250 9 783 

 z toho nerezidenti 1 289 989 521 

Průměrný počet přenocování (noci) 2,5 2,5 2,5 

Zdroj: ČSÚ, online, vlastní zpracování  

Trh práce 

Situace na trhu práce v okrese Bruntál je dlouhodobě jedna z nejhorších v rámci okresů 

Moravskoslezského kraje. Okres eviduje dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v rámci okresů a 

umisťuje se na předních příčkách i v rámci všech okresů České republiky. Podíl na této situaci má hlavně 

periferní poloha a horský charakter okresu. Jedná se o oblast s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou 

a nedostatkem pracovních příležitostí.  
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Město Vrbno pod Pradědem se rovněž vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti (Graf 11). Ze 

sledovaných obcí město zaznamenává dlouhodobě nejvyšší místu nezaměstnanosti. V roce 2011 činila 

míra nezaměstnanosti ve městě Vrbno pod Pradědem 16,2 %, což byla srovnatelná hodnota s výší míry 

nezaměstnanosti v okrese Bruntál. Všechny sledované obce zaznamenávají nárůst tohoto ukazatele po 

roce 2008, který je způsoben vlivem hospodářské krize. Po roce 2010 se ukazatel opět začíná snižovat. 

K nejvyšší destabilizaci pracovního trhu ve Vrbně pod Pradědem došlo uzavřením a ukončením provozu 

velkých firem – Dřevokombinát, Moravolen, později i Crystalex a zčásti i Odetka. Tato krize přetrvává do 

současné doby. 

Data za roky 2012 a 2013 za jednotlivé obce nejsou k dispozici (úřady práce pracovaly v jiném programu, 

který tato data neposkytoval). 

Graf 11: Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese Bruntál 
a MSK v letech 2006 - 2011 (k 31. 12.) 

 

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Bruntál, Portál MPSV, vlastní zpracování 

Výše nezaměstnanosti v České republice je od ledna 2013 vypočítávána jako podíl nezaměstnaných osob 

k celkové populaci ve věku 15 - 64 let. Podíl nezaměstnaných osob ve městě Vrbno pod Pradědem, 

referenčních obcích, okrese Bruntál a MSK je uveden v Tabulce 14. I přes to, že se podíl nezaměstnaných 

na sledovaném území snižuje, je v letech 2014 a 2015 ve městě opět vyšší než u referenčních obcí. V roce 

2015 činil tento ukazatel ve městě Vrbno pod Pradědem 10,2 %. 
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Vrbno pod Pradědem 15,6 11,8 12,1 16,8 17,9 16,2
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MSK 12,6 9,6 8,5 12,1 12,4 11,2
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Tabulka 14: Podíl nezaměstnaných osob ve městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích, okrese 
Bruntál a MSK v letech 2014 a 2015 v % (k 31. 12.) 

obec 2014 2015 

Město Albrechtice 9,6 8,1 

Rýmařov 10,9 8,5 

Vrbno pod Pradědem 13,1 10,2 

Zlaté hory 10,4 9,1 

Okres Bruntál 13,5 11,6 

MSK 12,4 11,2 

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Bruntál, vlastní zpracování 

Situace ve vývoji počtu uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ) ve sledovaných obcích je znázorněna 

v Grafu 12. Nejvíce uchazečů eviduje město Rýmařov, město Vrbno pod Pradědem je na druhém místě. 

Údaje za město Zlaté Hory za roky 2006 - 2008 a za roky 2012 a 2013 za všechny obce nejsou dostupné. 

K 31. 12. 2015 bylo mezi UoZ evidováno více mužů než žen. Průměrný věk UoZ se ve městě Vrbno pod 

Pradědem od roku 2010 zvyšuje. Zatímco na konci roku 2010 činil průměrný věk 39,3 let v roce 2015 to 

bylo 42,4 let. Nejvíce uchazečů bylo evidováno na konci roku 2015 ve věku 55 - 59 let, následně ve věku 

35-39 let. Od roku 2010 také roste průměrná doba evidence UoZ (v roce 2010 to bylo 577 dnů a v roce 

2015 1006 dnů). Ke konci roku 2015 bylo nejvíce UoZ v evidenci na úřadu práce nad 24 měsíců. 

Dlouhodobě je evidováno nejvíce uchazečů se středním odborným vzděláním (SOU + OU + OŠ).  

Graf 12: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání ve městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích v letech 
2006 - 2015 (vždy k 31. 12.) 

 

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Bruntál, Portál MPSV, vlastní zpracování 

Počet volných pracovních míst (dále jen VPM) ve sledovaných obcích nepokrývá počet uchazečů o 

zaměstnání. Vývoj počtu VPM v letech 2006 - 2015 v jednotlivých městech je znázorněn v Grafu 13. 

Údaje o VPM za obce za roky 2012 a 2013 nejsou dostupné. Dle klasifikace zaměstnání byly evidovány 

ve městě Vrbno pod Pradědem na konci roku 2015 volná místa v oborech Vědečtí a odborní duševní 
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pracovníci, Provozní pracovníci ve službách a obchodě, Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 

opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) a Obsluha strojů a zařízení. 

Graf 13: Vývoj volných pracovních míst ve městě Vrbno pod Pradědem, referenčních obcích v letech 
2006 - 2015 (vždy k 31. 12.) 

  

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Bruntál, Portál MPSV, vlastní zpracování 

Co se týče počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo, obsazuje okres Bruntál první 

místo, tzn. nejvyšší počet, v rámci okresů Moravskoslezského kraje. Výše tohoto ukazatele se ve městě 

Vrbno pod Pradědem odvíjí hlavně od počtu VPM. K 31. 12. 2015 připadalo na 1 VPM 92,5 UoZ. 

V Tabulce 15 jsou uvedeni největší zaměstnavatelé ve městě (firmy s počtem zaměstnanců 20 a více) 

včetně předmětu činnosti. Firmy jsou seřazeny podle počtu zaměstnanců sestupně. 

Tabulka 15: Přehled největších zaměstnavatelů podnikajících ve městě Vrbno pod Pradědem (2015) 

Název Předmět činnosti 

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Výroba plastových výrobků 

PAŇÁK PLASTY s.r.o. Výroba plastových výrobků 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, 
příspěvková organizace 

Primární vzdělávání 

Ing. Petr Gross s.r.o. Výroba pryžových a plastových výrobků 

Město Vrbno pod Pradědem Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

Pradědský lesní závod, a.s. Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

JELÍNEK - TRADING spol. s r.o. - Provozovna Úprava odpadů k dalšímu využití 

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní 
jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, 
příspěvková organizace 

Primární vzdělávání 

ATQ s.r.o. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
kromě strojů a zařízení 

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. Nakládání s odpadem, údržba místních komunikací, 
údržba zeleně a další 
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Odetka a.s. Výroba textilií 

T.W.I. spol. s r.o. Solární systémy, solární panely, plastová okna 

Dřevovýroba Praděd s.r.o. Výroba pilařská a impregnace dřeva 

Zdroj: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Bruntál 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zaznamenává město Vrbno pod Pradědem ve srovnání 

s referenčními obcemi nejnižší podíl vyjíždějících obyvatel z celkového počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel ve městě. Z referenčních obcí nejvíce vyjížděli do zaměstnání občané Rýmařova (Tabulka 16).  

Nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel města Vrbno pod Pradědem vyjíždí do zaměstnání v rámci obce 

(52,5 %) a následně do jiné obce v rámci okresu (31 %). Celkem 11,7 % ekonomicky aktivních obyvatel 

města vyjíždí za prací do jiné kraje. 

Tabulka 16: Vyjíždějící do zaměstnání z města Vrbno pod Pradědem a referenčních obcí (k 26. 3. 2011) 

 Město 
Albrechtice 

Rýmařov Vrbno pod 
Pradědem 

Zlaté Hory 

vyjíždějící do 
zaměstnání 

celkem 567 1378 651 475 

vzhledem k EAO v % 
31,1 % 28,7 % 19,9 % 20,8 % 

v tom 

v rámci obce 
celkem  225 732 342 218 

v % 39,7 % 53,1 % 52,5 % 45,9 % 

do jiné obce 
okresu 

celkem  250 410 202 122 

v % 44,1 % 29,7 % 31,0 % 25,7 % 

do jiného 
okresu kraje 

celkem  44 24 14 16 

v % 7,8 % 1,7 % 2,1 % 3,4 % 

do jiného kraje 
celkem  39 175 76 99 

v % 6,9 % 12,7 % 11,7 % 20,8 % 

do zahraničí 
celkem  9 37 17 20 

v % 1,6 % 2,9 % 2,6 % 4,2 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, online, vlastní zpracování 
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Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Město Vrbno pod Pradědem je ze 73,6 % odkanalizováno. Má vybudovanou jednotnou a kombinovanou 

(gravitační a tlakovou) splaškovou stokovou síť, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody na 

městskou čistírnu odpadních vod, situovanou v jihozápadní části území na pravém břehu řeky Opavy. 

Místní části Bílý Potok, Vidly a severní část k. ú. Mnichov pod Pradědem nemají v současné době 

vybudovanou kanalizaci ani ČOV. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěna v septicích 

či žumpách, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní 

vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientů. Kanalizace pro veřejnou potřebu měla v roce 2014 

celkovou délku 22,379 km z toho 11,161 km je potrubí plastové, ostatní je většinou betonové, případně 

kameninové. Na kanalizaci je napojeno celkem 893 kanalizačních přípojek. Součástí kanalizačního 

systému je také čistírna odpadních vod a 4 přečerpací stanice odpadních vod. (Zdroj: Výroční zpráva - 

Provoz vodovodů a kanalizací ve Vrbně pod Pradědem v roce 2014). Kanalizační síť je každoročně 

udržována čištěním jednotlivých stok a jsou na ní prováděny běžné drobné opravy na stokové síti a jejích 

objektech. Provoz ČOV je pravidelně kontrolován. 

Na vodovod je připojeno cca 99,7 % obydlených bytů a domů. Voda je z vodojemů distribuovaná pomocí 

vodovodní sítě v celkové délce 29,745 km. Součástí vodovodní sítě jsou 3 hydrofobní stanice - v Železné, 

na Hřbitovní a na Střelniční ulici, které zvyšují tlakové poměry pro danou oblast. Dalšími zařízeními jsou 

armaturní šachtice, hydranty a šoupata pro obsluhu sítě. Polohu hlavních objektů vodovodu, tedy 

pramenišť, Úpravny vody, Odkyselovací stanice a vodojemů HTP, DTP dokumentuje Obrázek 4. Vodovod 

Vrbno je složen z mnoha objektů, z nichž hlavní jsou objekty Úpravny vody a Odkyselovací stanice. Zde 

dochází k úpravě surové vody a následné distribuci pitné vody do vodojemů a vodovodní sítě. 

Každoročně Technické služby Vrbno, s.r.o. provádí běžnou údržbu vodovodu, která spočívá v čištění 

vodojemů, odkalování vodovodu, čištění pramenišť, odečtu vodoměrů na vodojemech a sekčních 

vodoměrů, kontrole kvality vody a zdravotního zabezpečení.   

Obrázek 4: Hlavní objekty vodovodu (prameniště, Úpravna vody, Odkyselovací stanice a vodojemů HTP, 
DTP) 

 

Zdroj: Technické služby Vrbno, s.r.o., online 
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V Tabulce 17 je uvedeno množství vyrobené a spotřebované vody v posledních deseti letech. V letech 

2009 -  2010 došlo k poměrně dramatickému poklesu výroby pitné vody ve městě. Příčinami tohoto 

poklesu je pokles obyvatel, snížení průmyslové výroby a v neposlední řadě odstranění „starých“ 

problémových vodovodních řadů, tedy zmenšení ztrát v síti.  

Tabulka 17: Výroba vody/spotřeba vody v městě Vrbno pod Pradědem v letech 2006 - 2015 

Rok  Celková vyrobená voda v m3 Denní průměr vyrobené vody v m3/den Denní průměr spotřeby vody  
v m3/den 

2015 269 784 749 541 

2014 255 377 693 693 

2013 282 123 765 604 

2012 279 322 770 648 

2011 272 881 762 677 

2010 305 478 851 751 

2009 411 730 1140 978 

2008 393 016 1066 934 

2007 418 538 1140 1089 

2006 443 995 1292 1185 

Zdroj: Technické služby Vrbno, s.r.o., online, vlastní zpracování  

Město je rovněž napojeno na veřejný plynovod. 

Město Vrbno pod Pradědem je zajištěno elektrickou energií, primární přívod elektrické energie je na 

území zajišťován prostřednictvím linky velmi vysokého napětí 400 kW, který se v rozvodně Horní Životice 

transformuje na nižší napětí, které se dále rozvádí prostřednictvím linek vysokého napětí 110 kW, které 

další transformací o napětí 230/400 V putuje k zákazníkům z řad domácností, firem a ostatních subjektů. 

(Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014 – 2020). 

Dopravní infrastruktura 

Město Vrbno pod Pradědem je městem, které se nachází v periferní oblasti v severním výběžku 

Moravskoslezského kraje. Od hranice s Polskem je město nejbližší trasou vzdáleno cca 21 km (přechod 

v městě Zlaté Hory). Městem neprochází dálnice, rychlostní komunikace ani silnice I. třídy. Nejrychlejší 

napojení na dálnici (D 35) je možné ve městě Mohelnice, vzdáleném cca 70 km. Na dálnici D 1 je možné 

se nejrychleji napojit v obci Hladké Životice (cca 80 km). 

Město Vrbno pod Pradědem disponuje silnicemi II. třídy a III. třídy. Dopravní komunikace ve městě jsou 

vidět na Obrázku 5.  

Základní dopravní kostru města představují silnice: 

 II/445 (Šternberk – Rýmařov – Karlova Studánka – Vrbno pod Pradědem – Heřmanovice – Zlaté 

Hory – Polsko), 

 II/450 (Bruntál – Karlova Studánka – Domašov), 

 II/451 (Vidly – Vrbno pod Pradědem – Karlovice – Nové Heřminovy), 

 II/452 (Holčovice – Vrbno pod Pradědem – Světlá Hora – Bruntál – Leskovec nad Moravicí), 

 III/44519 (Vrbno pod Pradědem), III/44520 (Vrbno pod Pradědem), 

 III/44521 (Vrbno pod Pradědem). 



                                                                                   
 

 32 

Obrázek 5: Silniční síť města Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, online, vlastní úprava 

Významnými tahy z hlediska silniční dopravy jsou především silnice II/445 (průtah Vrbnem pod 

Pradědem), II/450 (od Videl do Jeseníku), II/451 (mezi Vidly a Vrbnem pod Pradědem) a II/452 (od Vrbna 

do Bruntálu), a to v nadregionální relaci Bruntál – Jeseník. Doplňkovými tahy krajského významu jsou 

pak ostatní úseky silnic II. třídy v řešeném území, které spojují Vrbno pod Pradědem s okolními sídly 

(Karlovicemi, Heřmanovicemi, Zlatými Horami nebo Karlovou Studánkou). Význam ostatních silničních 

komunikací je lokální, slouží ke spojení s místními částmi nebo zajišťují vazby na nadřazené tahy. Na 

silniční komunikace v řešeném území navazuje síť místních a účelových komunikací, které zajišťují 

obsluhu zástavby, polních a lesních pozemků, které nejsou přímo obslouženy ze silničních průtahů. Síť 

místních komunikací ve Vrbně pod Pradědem je charakteristická spíše neorganizovaným uspořádáním. 

Účelové komunikace zahrnují polní a lesní cesty, doplněné příjezdovými komunikacemi k rozptýleným 

lokalitám zástavby (jde vesměs o veřejně přístupné účelové komunikace) a k lesním a polním pozemkům. 

(Zdroj: Územní plán města Vrbno pod Pradědem). 

Co se týče zatížení komunikací dopravou, jak je zřejmé z Obrázku 6, byl dle Ředitelství silnic a dálnic 

nejfrekventovanějším úsekem na katastru města v roce 2010 úsek silnice II/451, který propojuje město 

s obcí Karlovice s intenzitou 3001 - 5000 vozidel za 24 hodin. Na ostatních komunikacích II. třídy bylo 

naměřeno 501 – 1000 vozidel za den. Ve všech  případech na silnicích převažovala osobní auta.  
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Obrázek 6: Intenzita dopravy v městě Vrbno pod Pradědem v roce 2010 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, online, vlastní úprava 

Dle Územního plánu města Vrbno pod Pradědem, který vychází z dalších rozvojových dokumentů České 

republiky a Moravskoslezského kraje je silniční síť na území považována za dlouhodobě stabilizovanou 

ve stávajících trasách. Územní plán Vrbna pod Pradědem proto navrhuje pouze lokální úpravy dopravní 

sítě zlepšující její parametry, a to především s ohledem na budoucí rozvoj města a místních částí a 

předpokládané navýšení dopravní zátěže. 

Bezpečná pěší doprava je v centru města zajištěna prostřednictvím sítě chodníků vybudovaných podél 

silničních komunikací a několika společných stezek pro chodce a cyklisty. Chodníky chybí v některých 

místních částech a hlavně v okrajových částech města. Bezpečný přechod komunikace není zajištěn v ul. 

Sadová. Zde je situace absence přechodu špatně řešitelná. V případě vybudování přechodu by tak došlo 

k omezení parkovacích míst, kterých je na této ulici nedostatek.  Dále chybí přechody pro chodce na 

silnici u skateparku v Železné a na ul. Jesenická u lesoparku. Přechody pro chodce na těchto místech 

jsou již v řešení města. Ve městě se rovněž nachází úseky se špatně osvětlenými přechody pro chodce 

(např. přechod pro chodce na ul. Nádražní). 

O údržbu místních komunikací se starají Technické služby Vrbno, s.r.o. Technické služby mají 

vypracovaný „Plán zimní údržby místních komunikací pro město Vrbno pod Pradědem“ vždy pro dané 

zimní období. Součástí plánu je i pořadí důležitosti zimní údržby chodníků a místních komunikací. 
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Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se ve Vrbně pod 
Pradědem nachází na několika účelově zřízených plochách cca 200 stání pro osobní automobily, a to 
především v blízkosti objektů občanské vybavenosti. (Zdroj: Územní plán města Vrbno pod Pradědem). 

Naprostá většina cyklistických tras je na katastrálním území města Vrbno pod Pradědem vedena po 

místních komunikacích či po lesních nebo polních cestách. Jedná se následující značené cykloturistické 

trasy: 

 cyklotrasa III. třídy č. 553 (Drakov – Vrbno p. Pradědem – Karlova Studánka – Rýmařov), 

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6029 (Olomouc – Bohuňovice – Dětřichov – Bruntál – Vrbno p. 

Pradědem), 

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6067 (Bílý Potok – Pásmo Orlíka – Pod Orlíkem), 

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6069 (Mnichov,rozc. – Vrbno p. Pradědem – Anenský Vrch – Suchá 

Rudná), 

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6070 (Bruntál – Široká Niva – Karlovice – Vrbno p. Pradědem), 

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6074 (Vidly – Lysý Vrch – Pod Orlíkem – most přes Černou Opavu – 

Zlaté Hory), 

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6076 (Rudná p. Pradědem – Malá Hvězda – Karlovice – Holčovice),  

 lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6154 (Červenohorské sedlo – Pod Skalami Jeřábu – Sedlovidelský 

Kříž). 

Tyto komunikace nejsou vždy ve vyhovujícím stavu, který by odpovídal současnému trendu rozvoje 

cyklodopravy. V centrální části města jsou cyklotrasy doplněny několika úseky společných stezek pro 

chodce a cyklisty. 

Ve městě jsou vybudovány dílčí úseky cyklostezky (Obrázek 7). Trasa cyklostezky vede ze středu města 

podél hlavní silnice k rozcestí Ludvíkov a odtud dále do místní části Železná. Odtud vede velmi klidná 

cesta okolo řeky Střední Opava, na které se nachází i odpočívadlo. Cyklostezka se dále podél řeky stáčí 

zpět směrem ke středu města a tvoří tak okruh v délce cca 3 km. Kompletní cyklostezka by měla spojovat 

místní části Železná a Mnichov. 
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Obrázek 7: Mapka cyklostezky vedoucí městem Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Město Vrbno pod Pradědem, online 

Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost města je zajištěna autobusovou a železniční dopravou.  

Město je obsluhováno autobusovou hromadnou dopravou. Poskytovatelem dopravních služeb je firma 

ARRIVA MORAVA a.s., jež zajišťuje autobusovou dopravu do okolních měst a obcí. 

Na katastrálním území města Vrbno pod Pradědem se nachází celkem 15 autobusových zastávek. 

Umístění zastávek hromadné dopravy v jednotlivých částech města jsou znázorněny na Obrázku 8 a 9. 

Zastavěné území města je autobusovou dopravou relativně dobře pokryto. Nedostatečné pokrytí 

vykazuje pouze oblast mezi Mnichovem a Železnou a jižní část zastavěného území města. Územní plán 

navrhuje pokrytí této části města novými zastávkami tak, aby v těchto lokalitách zlepšily stávající 

dostupnost. V ostatních oblastech katastrálního území, které jsou charakteristické rozptýlenou 

zástavbou se zhoršenou dostupností, není navrhováno rozšíření veřejné dopravy vzhledem 

k nevhodnosti komunikací pro provoz prostředků autobusové hromadné dopravy.  

Do okresního města Bruntál je hromadná autobusová doprava z města Vrbno pod Pradědem zajištěna 

zhruba 24 spoji za den mezi 4. hodinou a 23. hodinou. V opačném směru Bruntál – Vrbno pod Pradědem 

ve všední dny jezdí 27 spojů za den (mezi 4. hodinu a 22. hodinou).  

Četnost spojů z města Vrbna pod Pradědem do vzdálenějších obcí je naopak zpravidla nižší, avšak 

základní obslužnost území zajistí. 
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Obrázek 8: Zastávky obslužné dopravy v částech města Vrbno pod Pradědem – Železná, Vrbno pod 
Pradědem (2016) 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, online, vlastní úprava 
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Obrázek 9: Zastávky obslužné dopravy v částech města Vrbno pod Pradědem – Bílý potok, Vidly, Mnichov 
(2016) 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, online, vlastní úprava 

Město je napojeno na železniční dopravu. Infrastruktura železniční veřejné dopravy je zastoupena 

železniční stanicí Vrbno pod Pradědem a železniční zastávkou Vrbno pod Pradědem (Obrázek 8). Stanice 

leží východně od centra města. Dle Územního plánu města je její dostupnost ve vztahu k městu 

považována za přiměřenou. Vazba na autobusovou dopravu je dostatečná (autobusové zastávky se 

nacházejí v bezprostřední blízkosti železniční stanice).  

Jedná se o jednokolejnou trať číslo 313, která je evidována v systému tratí jako vedlejší. Na trať hlavní 

se napojuje ve stanici Milotice nad Opavou (trať č. 310 - Olomouc - Moravský Beroun - Bruntál - Krnov - 

Opava - Ostrava). Trasa železniční trati je územním plánem považována za stabilizovanou.  

Regionální dráha Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem (Obrázek 10) je provozována na základě 

nájemní smlouvy společností Advanced World Transport a. s. Provoz veřejné dopravy je zařazen do 

integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).   

Intenzita spojení mezi stanicemi Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v obou směrech je ve 

všední dny 7 spojů (cca co 1 hodinu a 30 minut až 2 hodiny od 6:00 hod. do 18:46 hod.). V pondělky jsou 

spoje posíleny o spoj 4:25 ve směru Vrbno pod Pradědem - Milotice nad Opavou a spojem 5:06 ve směru 

Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem. V soboty a neděle je spojů 6 v podobném časovém rozmezí 

(cca co 1 hodinu a 30 minut až 2 hodiny od 6:00 hod. do 18:46 hod.).  
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Obrázek 10: Síť železniční dopravy v okolí města Vrbno pod Pradědem (2015) 

 

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, online, vlastní úprava 
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Vybavenost města 

Bydlení 

Město Vrbno pod Pradědem se skládá z pěti místních částí - Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Železná, 

Bílý Potok a Vidly. Ve městě je evidováno 39 ulic a 1051 adres. Nejvíce zastavěnou částí je místní část 

Vrbno pod Pradědem, místní část Železná a místní část Mnichov (Obrázek 11). Zástavbu tvoří takřka 

výhradně zástavba obytná – rodinné domy, bytové domy, dále pak objekty občanského vybavení a 

občasná zástavba rekreační. Původní historické jádro města, založeného kolem čtvercového náměstí s 

kostelem sv. Michala, již ztratilo svůj centrální význam, ten dodnes plní prostor kolem křižovatky silnic 

II/445 a II/451 a podél ulic Jesenické, Nádražní a Bezručovy, kde je soustředěna většina zařízení 

občanského vybavení, především zařízení obchodu a služeb. Zdroj: Územní plán města Vrbno pod 

Pradědem. 

Obrázek 11: Zástavba města Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, online, vlastní úprava 

V roce 2011 bylo ve městě evidováno celkem 744 domů (Tabulka 18), z toho 76 % tvořily rodinné domy. 

Nejvíce domů bylo ve vlastnictví fyzické osoby (76,5 %). Nejvíce domů, vystavených ve městě, pochází 

z let 1920 - 1970. Najdeme zde bytové a panelové domy stavěné od 50. do 80. let 20. století, které 

v mnoha případech neodpovídají venkovskému nebo maloměstskému charakteru tohoto sídla. Obec 

nebo stát vlastní celkem 64 domů z toho 9 rodinných 50 bytových domů a 5 ostatních budov. 
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Tabulka 18: Domovní fond města Vrbno pod Pradědem (2011) 

  Celkem Rodinné domy  Bytové  domy Ostatní budovy 

Domy úhrnem 863 669 164 30 

Domy obydlené 744 566 161 17 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 569 527 33 9 

obec, stát 64 9 50 5 

bytové družstvo 9 - 9 - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 61 22 39 - 

z toho podle 
období 
výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 110 73 37 - 

1920 - 1970 228 165 57 6 

1971 - 1980 182 134 47 1 

1981 - 1990 108 95 12 1 

1991 - 2000 66 57 5 4 

2001 - 2011 40 37 2 1 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování  

Dle výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů bylo v roce 2011 ve městě 2 422 bytů, z toho 2 161 trvale 

obydlených (Tabulka 19) a 261 neobydlených. Bytové domy jednoznačně dominují v místní části Vrbno 

pod Pradědem. Největší podíl bytů, vyskytujících se ve městě, je nájemních, které jsou převážně 

v majetku města (74 % všech nájemních bytů). Tento podíl je výrazně vyšší, než průměr okresu Bruntál 

a Moravskoslezského kraje (oba 29 %) i v celé České republice (22 %). Toto vysoké procento je především 

výsledkem bytové politiky města, která umožnila nájemníkům jen ve velmi omezeném měřítku odkoupit 

své nájemní byty. Město Vrbno pod Pradědem vlastní bytový fond v dostatečném počtu bytů vzhledem 

k poptávce po bydlení na území. Slabou stránkou je zastaralost bytového fondu a nedostatek finančních 

prostředků na rekonstrukce a revitalizace objektů bydlení.  

Tabulka 19: Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místnosti ve městě Vrbno 
pod Pradědem (2011) 

  Celkem Rodinné domy Bytové domy Ostatní budovy 

Obydlené byty celkem 2 161 664 1 467 30 

z toho právní 
důvod užívání 
bytu 

ve vlastním domě 532 508 20 4 

v osobním vlastnictví 425 - 425 - 

nájemní 735 52 664 19 

družstevní 257 - 257 - 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování  

V Návrhu územního plánu města do r. 2025 je navržena realizace nové bytové výstavby v rozmezí zhruba 

155 bytů, z toho asi 60 bytů v bytových domech a 95 bytů v rodinných domech v místních částech Vrbno 

pod Pradědem, Mnichov a Železná. Místní část Bílý Potok zůstává v územním plánu beze změny a místní 

část Vidly je považováno za stabilizované sídlo, v podstatě bez možnosti nové výstavby.  

Školství a vzdělávání 

Ve městě Vrbno pod Pradědem se nachází dvě mateřské školy, dvě základní školy a jedna základní 

umělecká škola. Tři z těchto škol jsou příspěvkovými organizacemi Města Vrbna pod Pradědem, zbývající 

dvě jsou příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje. Všechna tato zařízení se nacházejí 

v centru města. Celková kapacita mateřských škol ve městě je 184 dětí, ta je z cca 90 % naplněna.  
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Celková kapacita základních škol ve městě je 630 žáků, z toho je cca 66 % naplněno. Počty žáků 

v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulkách níže u charakteristik jednotlivých škol. 

Mateřské a základní školství je ve městě zajištěno podobně jako v referenčních obcích (Tabulka 20). 

Dokonce je zde stejně jako ve městě Zlaté Hory o jednu mateřskou školu více než ve městech Město 

Albrechtice a Rýmařov. Naopak, oproti těmto městům, se ve městě Vrbno pod Pradědem nevyskytuje 

žádná střední škola. V městě Albrechtice se nachází Střední škola zemědělství a služeb a ve městě 

Rýmařov Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. a Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov. 

Ve městě Vrbno pod Pradědem do školního roku 2014/2015 fungovalo Sportovní gymnázium, které 

navštěvovalo cca 70 studentů. Gymnázium bylo přestěhováno do Bruntálu, kde bylo sloučeno se dvěma 

dalšími školami. Nejbližší střední školy (SOŠ, SŠ, SOU) se nachází ve městech Město Albrechtice, Bruntál, 

Jeseník, Horní Benešov a Krnov.  

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyjíždělo do škol celkem 295 osob, z toho v rámci obce 116 a 

mimo obec 179 osob. 

Tabulka 20: Přehled počtu škol ve městě Vrbno pod Pradědem a v referenčních obcích 

Obec Mateřská škola Základní škola Střední škola Jiné školy 

Město Albrechtice 1 2 1 1 

Rýmařov 1 2 2 2 

Vrbno pod Pradědem 2 2 0 1 

Zlaté hory 2 2 0 1 

Zdroj: Rejstřík škol, online, vlastní zpracování 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace je 

příspěvkovou organizací města, která vznikla v roce 2002 (Obrázek 12). Kapacita mateřské školy je 84 

dětí. V posledních školních letech je počet dětí v mateřské škole nižší (76 dětí v roce 2015/2016), viz 

Tabulka 21. Mateřská škola zaměstnává cca 12 pracovníků, z toho 6 pedagogů, kteří se pravidelně 

účastní seminářů v oblasti vzdělávání, logopedie, rozvoje dovedností a další. Mateřská škola se zaměřuje 

hlavně na děti se speciálními potřebami. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která poskytuje dětem 

dopolední i odpolední svačiny a oběd. 

Tabulka 21: Vývoj počtu dětí a zaměstnanců ve škole Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 
448 za dané školní roky 

Školní roky Kapacita (počet dětí) Pracovníci celkem Z toho pedagogů Počet dětí 

2015/2016 84 12 6 76 

2014/2015 84 12 6 71 

2013/2014 84 11 6 84 

2012/2013 84 10 6 83 

2011/2012 84 11 6 84 

2010/2011 84 11 6 80 

 Zdroj: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, online, vlastní zpracování  
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Obrázek 12: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 

  

Zdroj: Výroční zprávy MŠ Vrbno pod Pradědem, online 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace je rovněž 

příspěvkovou organizací města (Obrázek 13). Součástí mateřské školy je školní jídelna, která dětem 

poskytuje 3 jídla denně – dopolední a odpolední svačiny a oběd. Počet dětí v mateřské škole se snížil od 

školního roku 2010/2011 do roku 2014/2015 o 6 žáků (Tabulka 22). 

Tabulka 22: Vývoj počtu dětí a zaměstnanců ve škole Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 
578 za dané školní roky 

Školní roky Kapacita (počet dětí) Pracovníci celkem Z toho pedagogů Počet dětí 

2015/2016 100 13 7 data nejsou k dispozici  

2014/2015 100 13 7 90 

2013/2014 100 13 7 92 

2012/2013 100 13 7 94 

2011/2012 100 13 8 96 

2010/2011 100 14 9 96 

Zdroj: Kronika města, online, vlastní zpracování  

Obrázek 13: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace, jež je příspěvkovou 

organizací města, má kapacitu 540 žáků. Jedná se o největší základní školu v mikroregionu Vrbensko 
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(Obrázek 14). Ještě ve školním roce 2013/2014 činila kapacita školy 750 žáků. Kapacita školy se snížila z 

důvodu demografického vývoje ve městě a také proto, že původně vycházela z většího počtu budov 

školy (zahrnovala i budovu bývalého gymnázia). Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 550 jídel a 

školní klub s kapacitou 60 dětí. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo základní školu 391 žáků. 

V tomto školním roce bylo na škole 35 pedagogických pracovníků z celkového počtu 51 zaměstnanců.  

V předešlém školním roce byl celkový počet žáků 368. Počet žáků i pracovníků ve škole se zvyšuje 

(Tabulka 23).  

  

Tabulka 23: Vývoj počtu dětí a zaměstnanců ve škole Základní škola Vrbno pod Pradědem za dané školní 
roky 

Školní roky Kapacita (počet dětí) Pracovníci celkem Z toho pedagogů Počet dětí 

2015/2016 540 51 35 391 

2014/2015 540 51 34 368 

2013/2014 750 45 29 370 

2012/2013 750 43 28 366 

2011/2012 750  44 29 358 

2010/2011 750 45 30 372 

Zdroj: Základní škola Vrbno pod Pradědem, online, vlastní zpracování  

Obrázek 14: Budovy Základní školy Vrbno pod Pradědem 

 

 Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online  

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, 

příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje zřízenou v roce 2001. 

Kromě účelu poskytování základního a zájmového vzdělávání, stravování dětí, žáků, studentů a 

zaměstnancům byla organizace zřízena také jako poskytovatel ústavní péče. Organizace poskytuje plné 

přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči pro nezletilé osoby, příp. za určitých podmínek pro 

nezaopatřené osoby až do věku 26 let. Základní škola poskytuje vzdělávání ve dvou oborech vzdělávání 

– Základní škola (kapacita 30 žáků) a Pomocná škola (kapacita 60 žáků). Nejvyšší povolený počet lůžek 

v dětském domově rodinného typu je 48. Ty jsou rozděleny do šesti rodinných buněk. Ve školním roce 

2014/2015 navštěvovalo základní školu 27 žáků (Tabulka 24). Od školního roku  2011/2012 se počet 

žáků snížil o 15 dětí. V organizaci je zaměstnáno 12 pedagogů. 
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Tabulka 24: Vývoj počtu dětí a zaměstnanců ve škole Základní škola Vrbno pod Pradědem za dané školní 
roky 

Školní roky Kapacita (počet dětí) Pracovníci celkem Z toho pedagogů Počet dětí 

2015/2016 90 data nejsou k 
dispozici    

data nejsou k 
dispozici    

data nejsou k 
dispozici    

2014/2015 90 7 7 27 

2013/2014 90 9 9 32 

2012/2013 90 10 10 34 

2011/2012 90 12 12 42 

2010/2011  data nejsou k 
dispozici   

data nejsou k 
dispozici    

data nejsou k 
dispozici    

data nejsou k 
dispozici    

Zdroj: Kronika města, online, vlastní zpracování  

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace ve Vrbně pod Pradědem je 

jedním ze tří odloučených pracovišť zřízených Moravskoslezským krajem (Obrázek 15). V základní škole 

jsou vyučovány předměty v hudebním oboru (hra na vybraný hudební nástroj nebo zpěv) a ve výtvarném 

oboru. Ve školním roce 2015/2016 bylo v hudebních oborech evidováno 39 žáků, výtvarným činnostem 

se věnovalo 44 žáků. 

Obrázek 15: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6 

 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online 

Celoživotním vzděláváním se ve Vrbně pod Pradědem zabývají dvě instituce – Střecha a veřejná 

knihovna (pod záštitou organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P.). Střecha nese kulturní a 

vzdělávací statut, zaměřuje se převážně na seniory, anebo rodiny s dětmi. Provozuje „Univerzitu volného 

času“, což je tradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání určená pro širokou veřejnost, zejména 

pak pro věkovou kategorii 50+ a „Virtuální univerzita třetího věku“, která je provozována ve spolupráci 

s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a zájemci ji mohou navštěvovat od roku 2012. Střecha dále 

zajišťuje rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem práce a také se zde konají různé semináře. Městská 

knihovna se zaměřuje především na děti, pořádá zde nejrůznější akce. Více o organizaci Středisko kultury 

a vzdělávání Vrbno p. P. je uvedeno v kapitole „Kultura, sport a tělovýchova“. 



                                                                                   
 

 45 

Zdravotnictví a sociální péče 

Zdravotnickou péči ve městě Vrbno pod Pradědem zajištuje 17 lékařů, kteří zde mají své ordinace 

(Tabulka 25). Žádné specializované zdravotnické zařízení, poliklinika nebo nemocnice se zde nevyskytují. 

V rámci primární zdravotní péče (tj. praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, 

stomatolog a gynekolog) jsou zde zastoupeny všechny typy péče. Nachází se zde čtyři ordinace 

praktického lékaře pro dospělé, dvě ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, dvě stomatologické 

ordinace (z nichž jedna se věnuje i dentální hygieně) a dvě gynekologické ordinace.  

Z oblasti specializované péče se zde nachází dvě chirurgické ordinace (z nichž jedna se věnuje také 

proktologii), jedna ortopedická, dále jsou zde dvě rehabilitační ordinace (z nichž jedna se věnuje také 

akupunktuře a homeopatii) a interní a diabetologická ambulance.  

Ve městě se nachází i jeden zvěrolékař. 

Tabulka 25: Přehled lékařů ve městě Vrbno pod Pradědem 

Jméno Obor 

MUDr. Alena Húsková Interní a diabetologická ambulance 

MUDr. Assefa Yifru Odborný lékař chirurgický a proktologický  

MUDr. Eva Matelová Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Hana Jurajdová Rehabilitace, akupunktura, homeopatie  

MUDr. Hana Strouhalová Praktický lékař pro děti a dorost 

MUDr. Jan Stejskal Gynekologická ambulance GYNKARD s.r.o. 

MUDr. Miloslav Procházka Chirurgická ambulance 

MUDr. Miroslav Halíř Ortopedická ambulance 

MUDr. Miroslav Schubert Praktický lékař pro děti a dorost 

MUDr. Otakar Kopřiva Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Petr Svoboda Gynekologická ordinace 

MUDr. Stanislav Koudelka Stomatologie, dentální hygiena 

MUDr. Tomáš Staněk Stomatologická ordinace 

MUDr. Vlasta Holajová Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Zuzana Martínková Praktický lékař pro dospělé 

MVDr. Petra Mařáková Zvěrolékař 

Rehabilitační ordinace - Regina Kudrnová Rehabilitace 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online, vlastní zpracování  

Nejbližší nemocnicí je Podhorská nemocnice, a.s. v Bruntále, která je vzdálená cca 23 km (dojezdová 

doba zhruba 28 min.). Ostatní nejbližší nemocniční zařízení jsou uvedena v Tabulce 26. Své služby 

v oblasti zdravotnictví tady nabízí rovněž dvě lékárny (Lékárna 111, Mgr. Olga Koudelková, Vrbno pod 

Pradědem a Lékárna Magnus), optika (Optika Josef Kovář) a dopravní zdravotní služba (HORI, s.r.o., 

dopravní zdravotní služba). 
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Tabulka 26: Nemocniční zařízení vyskytující se v nejbližší vzdálenosti města Vrbno pod Pradědem 

Nejbližší nemocnice  

Podhorská nemocnice, a.s. Bruntál Trasa 23,2 km – 28 min 

Jesenická nemocnice, s.r.o. Trasa 28,7 km – 37 min 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Trasa 32,7 km – 42 min 

Podhorská nemocnice, a.s. Rýmařov Trasa 40 km – 43 min 

Zdroj: Mapy.cz, online, vlastní zpracování 

Ve městě Vrbno pod Pradědem se vyskytují čtyři organizace, které poskytují služby sociální péče: 

 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace,  

 HELP-IN, o. p. s.,  

 Centrum volného času - Klub Kotlík, 

 Sagapo, příspěvková organizace. 

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace je zřízen městem Vrbno pod Pradědem (Obrázek 16). 

Domov poskytuje celoročně 24 hodinovou pobytovou službu a další služby (pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační 

činnosti, pomoc při uplatňování práv apod.). Služby jsou určeny osobám nad 60 let věku, které potřebují 

trvalou pomoc druhé osoby. Kapacita Domova pro seniory je 72 ubytovacích míst, v roce 2015 zde bylo 

ubytováno 70 osob (42 žen a 28 mužů). Ubytovací zařízení je plně vytíženo a má dlouhodobý převis 

poptávky po službách. Domov má vlastní stravovací provoz, prádelnu, kotelnu a výtah z přízemí do 

1. poschodí.  Objekt Domova se nachází v místní části Mnichov. Budova je čtyřpodlažní, a to včetně 

sklepu a půdních prostor. Kolem budovy se nachází velká zahrada s vyžitím pro klienty (posezením, 

ohništěm, kuželkami a trenažery pro cvičení). Vstup do zahrady i celé budovy Domova je bezbariérový. 

(Zdroj: Webové stránky organizace www.dps-vrbno.cz). 

Obrázek 16: Domov pro seniory Vrbno, venkovní posezení, zahrada 

    

Zdroj: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, online 

Na území města působí pobočka pečovatelské služby HELP-IN, o. p. s. Společnost poskytuje 

pečovatelskou službu (podpora života seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném prostředí), 

sociální poradenství a rodinnou asistenci na pracovišti v Bruntále s výjezdy do Rýmařova a Vrbna pod 

Pradědem (podpora schopnosti občanů prosazovat svá práva a uplatňovat své zájmy a života dítěte v 

jeho přirozeném prostředí) a finanční poradenství.  (Webové stránky společnosti: www.help-in.cz). 
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Příspěvková organizace Sagapo zřizovaná Moravskoslezským krajem ve městě Vrbno pod Pradědem 

provozuje Domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje sociální služby domácího typu osobám, 

které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují soustavnou péči druhé osoby a nemohou žít ve 

svém přirozeném prostředí. Kapacita domova je 18 lůžek. (Webové stránky organizace: www.sagapo.cz). 

Na snížení kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného trávení volného času 

dětí a mládeže ve městě cílí Centrum volného času - Klub Kotlík, které zde funguje od roku 2006. Zajišťuje 

kvalitní náplň volného času dětí a mládeže. Aktivity klubu, zaměřené na sport, kulturu, turistiku, hry a 

další, jsou určeny pro děti ve věku 7 až 18 let. (Webové stránky organizace: www.klub-kotlik.wz.cz). 

Na základě Komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Vrbensko v letech 2007 – 2008 a 

následného dokončení a aktualizaci Komunitního plánu byl ve městě vytvořen klub Vrbenské Klubíčko a 

Město Vrbno pod Pradědem zřídilo Centrum sociálních služeb, poskytující psychologické poradenství, 

právní poradenství a sociální poradenství. V budově Městského úřadu Vrbno pod Pradědem funguje 

také pracoviště bezplatného odborného sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany a 

seniory, které spadá pod detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského 

kraje, o. s., ve městě Bruntál. 

Klub Vrbenské Klubíčko je určen pro rodiny vychovávající a starající se o děti a mladé lidi vyžadující 

zvláštní péči – s dětskou mozkovou obrnou, kombinovanými vadami, epilepsií, mentálním hendikepem 

i dalšími diagnózami. Hlavními cílem klubu je zajistit kontakt s dalšími rodinami, integraci dětí s 

postižením a zdravých dětí, pestrou nabídku aktivit pro volný čas, kreativní dílny, hry dětí, soutěže apod. 

Klub je provozován s podporou Města Vrbna pod Pradědem a Sdružením rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí Eva a působí ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na Husově ulici 

ve Vrbně pod Pradědem. Spolupracuje s Klubem Klubíčko z Bruntálu.  

I přes výčet výše uvedených organizací zajišťujících sociální péči a další aktivity, které jsou ve městě v této 

oblasti realizovány, je dle Strategického plánu sociálního začleňování z roku 2015 zajištění sociální péče 

na území Mikroregionu Vrbensko nedostačující. V plánu je navrženo navýšení možnosti poskytování 

dluhového sociálního poradenství a finanční gramotnosti a doplnění sociálních služeb směřujících 

prvořadě k dětem a mládeži. 

Kultura, sport a tělovýchova 

Kultura ve městě je zajišťována převážně příspěvkovou organizací Středisko kultury a vzdělávání Vrbno 

p. P. (STŘECHA – Středisko chytrých aktivit), viz Obrázek 17. Mezi hlavní zaměření organizace patří osvěta 

rozvoje kultury ve městě a regionu, rozvoj kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních 

skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Organizace 

pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost jako divadelní představení, koncerty, výstavy, 

vzdělávací kurzy, kroužky, dále exkurze, přednášky a různé besedy. Vydává rovněž periodický tisk 

SDRUŽENÍ OBCÍ VRBENSKA – ZPRAVODAJ. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení 

i jiných kulturních agentur. Poskytuje veřejnosti informační služby z oboru své činnosti. Organizace 

rovněž nabízí prostory (dva sály pro 50 a 120 osob, zasedací místnost pro 12 osob, učebny pro 10 osob) 

k pronájmu pro konání nejrůznějších podnikatelských setkání, prezentací, školení, workshopů, akcí 

spolků a jiných organizací. 
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Obrázek 17: Středisko kultury a vzdělání Vrbno pod Pradědem 

   

Zdroj: Středisko kultury a vzdělání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, online 

Organizace provozuje i Městskou knihovnu Vrbno (Obrázek 18), které je veřejnosti k dispozici 

v dopoledních i odpoledních hodinách v pracovní dny kromě středy, kdy je zavřeno. Čtenáři si zde mohou 

vybírat zhruba z 35 616 svazků (údaj z roku 2014). Kromě výpůjček knihovna nabízí další služby: 

 vzdělávací a kulturně-výchovné akce (cca 70 akcí ročně) – různé projekty, besedy ve spolupráci 

se školami, prázdninové aktivity ve spolupráci s příměstským táborem apod.), 

 propagace knihovny – provoz webu knihovny a Zpravodaje Vrbenska – informace o všech 

připravovaných akcích knihovny a jejich hodnocení, 

 individuální práce se čtenářem, 

 informační služby, 

 meziknihovní výpůjční služba, 

 prezenční půjčování CD-ROMů, 

 veřejný Internet. 

Obrázek 18: Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online 

Město Vrbno pod Pradědem má záměr odkoupit bývalý Klub LNH i s pozemky a vybudovat zde moderní 

kulturní zázemí, kulturní dům. Tento prostor by se následně stal centrem Střediska kultury a vzdělávání 

(s výjimkou počítačové a jazykové učebny). Došlo by tím k rozšíření celé škály kulturních a společenských 

akcí, byla by zde provozována restaurace. Městská knihovna by se přesunula do stávajících prostor 

Střediska kultury a vzdělávání. Současný objekt knihovny by byl nabídnut veřejnosti k prodeji. Město 

Vrbno pod Pradědem diskutuje celý záměr s veřejností. 

Co se týče sportovního vyžití v obci, v městě se nachází fotbalové hřiště, jehož vlastníkem TJ Sokol Vrbno 

pod Pradědem. Dále pak sokolovna a tenisové kurty s antukovým povrchem. Vlastníkem těchto objektů 
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je Město Vrbno pod Pradědem a provozovatelem je TJ Sokol Vrbno. Dále je v místní části Mnichov 

vybudován Pumptrack (dřevěná dráha pro freerideové cyklisty s překážkami v podobě terénních vln, 

lávek či klopených zatáček) a v místní části Železná Skatepark (Obrázek 19). Skatepark/bike park je 

moderní sportoviště, které je rozděleno na tři hlavní výškové úrovně vybavené překážkami. Park může 

navštívit široká veřejnost s cílem nejen sportovního vyžití, ale i relaxace ve volném čase a to formou 

skateboardingu, in-line bruslení, mini scoot či BMX. Zóna skateparku je určená k odpočinku nebo pro 

sportovní činnost ve volném čase. 

Obrázek 19: Skatepark ve městě Vrbno pod Pradědem 

  

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online 

V blízkosti vrcholu Vysoké hory ve Vrbně pod Pradědem se nachází nově otevřený (v roce 2015) 

Bikepark, který disponuje třemi tratěmi vedoucími z vrcholu dolů (Obrázek 20). Tratě se liší podle 

náročnosti terénu. Vlastníkem a provozovatelem areálu je Město Vrbno pod Pradědem. 

Obrázek 20: Bikepark ve městě Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Vrbno pod Pradědem, online 

Cyklisté se městem mohou pohybovat po cyklostezce (viz kapitola Dopravní infrastruktura).  

Obyvatelé či návštěvníci města mohou ve svém volném čase od roku 2010 navštěvovat Areál 

volnočasových aktivit Černá Opava (sportovně rekreační areál BMX), který se nachází v místní části 

Mnichov (Obrázek 21). Vlastníkem a provozovatelem areálu je Město Vrbno pod Pradědem. Areál je 

vybaven dětským hřištěm, travnatým hřištěm pro míčové hry dětí, bikrosovými, cyklokrosovými a 

cyklistickými tratěmi s částečným využitím i pro in-line brusle, cvičebními prvky s návody na provádění 
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cviků, zázemím pro sportovce - dřevěný přístřešek s pitnou vodou a lavicí a posezením, odpočívadel pro 

cyklisty a cykloturisty, kneipovadlem s posezením (slouží k brouzdání bosých nohou ve vodě jako 

relaxační technika přírodním způsobem), lavičky a dalším mobiliářem ke klidnému posezení v přírodě s 

výhledem na řeku a okolní kopce. 

Obrázek 21: Areál volnočasových aktivit Černá Opava 

 

Zdroj: Sdružení obcí Vrbenska, online 

Město rovněž provozuje Lesopark s vybudovanými prvky pro děti (Obrázek 22). V areálu jsou dále 

umístěn altán, vodní prvek, lavičky a je zde vybudováno i veřejné osvětlení a návštěvníci určitě ocení 

přírodní naučnou stezku. Lesopark je volně přístupný široké veřejnosti. Další park pro děti Park Dětský 

svět je vystaven při MŠ Jesenická. 

Obrázek 22: Lesopark ve městě Vrbno pod Pradědem 

   

Zdroj: Sdružení obcí Vrbenska, online 

Na území města se nachází volně přístupný běžecký areál, který je určen široké sportující veřejnosti. 

Areál je vybudován v prostoru městského lesa s členitými terénními prvky a umožňuje tak sportovcům 

aktivitu v příjemném prostředí přírody. Návštěvníci si mohou vybrat ze čtyř různých tras podle své fyzické 

kondice. Areál se nachází za tenisovými kurty ve Vrbně pod Pradědem a byl vytvořen Sportovním klubem 

ve Vrbně pod Pradědem, z. s. ve spolupráci s místními podnikateli. Běžecký areál byl vybudován a 

otevřen v roce 2015. (Zdroj: Webové stránky města Vrbno pod Pradědem). Na katastrálním území města 

a v jeho blízkém okolí jsou vyznačeny a pravidelně upravovány lyžařské běžecké trasy. Trasy upravuje 
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Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. Na tratě je možné ve městě nastoupit z parkoviště u 

lyžařského vleku Pod Vysokou horou na Žižkově ulici, kde je umístěna informační tabule.  

Na Vysoké hoře se nachází také lyžařský areál SKI ARENA VRBNO. Vlek má hodinovou kapacitu 1 200 

osob. Délka sjezdovky je 1 501 metrů s převýšením 300 metrů. Pro ty nejmenší návštěvníky areálu je 

provozován lyžařský pás. Samozřejmostí areálu je zázemí s restaurací a sociální zařízením. V areálu se 

nachází bobová dráha (letní a zimní provoz) o délce 840 m s celoročním provozem, půjčovna lyží a 

lyžařská škola. Možnost parkování osobních vozidel je zajištěna přímo v areálu. Provozovatelem areálu 

je společnost KARETA, s.r.o. Bruntál. (Zdroj: Webové stránky města Vrbno pod Pradědem). 

Ve města působí řada sdružení a zájmových organizací, které se zabývají sportem ve městě (více 

v kapitole „Spolková činnost“). Ve městě působí také řada organizací, které veřejnosti nabízejí různé 

druhy cvičení – cvičení jóga, cvičení Pilates, Zumba, Flexi bary, cvičení Bossu - Balance Trainer, Spinning 

apod. 
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Životní prostředí 

Složky životního prostředí 

Město Vrbno pod Pradědem, stejně jako většina území okresu Bruntál, patří vzhledem ke své poloze 

mezi lokality s relativně kvalitním ovzduším. Ovzduší zde ve větším měřítku neznečišťuje ani průmyslová 

výroba a ani doprava. Jediným významným zdrojem znečištění jsou lokální topeniště, která zhoršují stav 

ovzduší převážně v zimě z důvodů nedokonalého spalování a spoluspalování komunálního odpadu.  

Ovzduší ve městě Vrbno pod Pradědem nepřekročuje dlouhodobě limity prachových částic PM10 a 

PM2,5. V zastavěné ploše dochází jen k mírnému překračování imisního limitu koncentrace 

benzo(a)pyrenu.  

Ve městě Vrbno pod Pradědem dochází k soutoku tří řek - Bílé, Střední a Černé Opavy (Obrázek 23). 

Jejich soutokem vzniká řeka Opava. Střední Opava (s délkou 12,9 km) pramení na severovýchodních 

svazích Pradědu a Černá Opava (18,4 km) při severozápadních svazích Orlíku. Bílá Opava pramení na 

jižních svazích Pradědu ve výšce 1280 m n. m. Z hlediska vlivu na krajinný ráz území lze za nejvýznamnější 

pozitivní hodnoty přírodního charakteru považovat horské bystřinné toky (Bílá a Střední Opava). 

Správcem Opavy, Bílé Opavy a Černé Opavy je Povodí Odry, s.p.. Na území města se nachází také potoky 

- Uhlířský, Skalní, Bílý potok a několik bezejmenných toků.  Řeka Opava je řazena do II.tř. jakosti (mírně 

znečištěná voda), jelikož vykazuje částečné organické znečištění a zatížení fosforem.  

Obrázek 23: Vodní toky na katastrálním území města Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, online, vlastní úprava 

Na území města se nachází několik vodních nádrží a čtyři malé vodní elektrárny. Tři velké rybníky jsou 

součástí Pstruhařství Žalák v Mnichově a slouží pro chov ryb.  Další vodní nádrže se nachází ve východní 

části k. ú. Vrbno pod Pradědem, na pravém břehu Opavy, a slouží ke sportovně rekreačním a 
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krajinotvorným účelům. Drobné vodní nádrže jsou v areálu Parkhotelu garni a Zámečku Grohmann. 

(Zdroj: Územní plán města). 

Vzhledem k tomu, že jsou pro řeky Opavu, Bílou Opavu, Střední Opavu a Černou Opavu stanovena 

záplavová území, má město vypracovánu projektovou dokumentaci Protipovodňová opatření města 

Vrbno pod Pradědem a dokumentaci Odvedení extravilanových vod z lokality určené pro výstavbu RD 

Pod Bělidlem. Záměrem projektu situovaného v lokalitě určené pro výstavbu RD, je výstavba hráze s 

retenční nádrží a svodných průlehů k zachycení a neškodnému odvedení přitékajících povrchových a 

všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového území do stávající odtokové sítě Města Vrbno pod 

Pradědem. V rámci preventivních protipovodňových opatření na tocích Střední Opava a Bílý potok 

zaměřených na ochranu města Vrbno pod Pradědem a jeho obyvatel již proběhly tři etapy realizace. 

Protipovodňová opatření řeší do jisté míry také Územní plán města. Hrozbu pro město představují i 

vodní eroze. Příkop v lese u Mnichova je vodou vymílán v řádu několika m2. 

Na území Vrbna pod Pradědem se nachází řada poddolovaných území, která jsou pozůstatkem hornické 

činnosti v minulosti. 

Ochrana životního prostředí  

Koeficient ekologické stability, vyjadřující podíl ekologicky významnějších ploch (lesy, pastviny, mokřady, 

rybníky, sady, louky atd.) k plochám s nízkou ekologickou stabilitou (zastavěná plocha, orná půda, 

chmelnice, vinice atp.), města Vrbno pod Pradědem dosahuje vysokých hodnot (15,04 v roce 2012). 

Město lze dle tohoto koeficientu označit za území stabilní či za území relativně přírodní. Město 

několikanásobně překračuje průměr Moravskoslezského kraje (1,32), sousedního Olomouckého kraje 

(0,99) i České republiky (1,1). 

Na téměř celém katastrálním území města Vrbno pod Pradědem se rozkládá část Chráněné krajinné 

oblasti Jeseníky (CHKO Jeseníky), viz Obrázek 24. CHKO Jeseníky představuje kombinaci velmi dobře 

dochovaných ryze či převážně přírodních prvků (horské smrčiny, subalpínské bezlesí, rašeliniště, skalní 

biotopy), vysoké lesnatosti a charakteristicky utvářené kulturní krajiny (včetně rozsáhlých historických 

dobývacích prostor). (Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na 

období 2014 – 2020). CHKO Jeseníky je rozdělena na zóny I. - IV. dle stupně ochrany, přičemž  

I. zóna je nejpřísnější ochrany. Na katastrálním území města se vyskytují všechny tyto zóny od I. zóny na 

západu katastru až po IV. zónu, která kopíruje obydlená území místních částí Mnichov, Železná a Vrbno 

pod Pradědem. 

Na území města se také rozkládají tři maloplošná chránění území, a to přírodní rezervace (PR) Skalní 

potok a Suchý vrch a z části do území zasahuje také národní přírodní rezervace Praděd (Obrázek 24).  

Skalní potok o výměře 197,63 ha se nachází mezi osadami Vidly a Bílý potok a zaujímá spodní část údolí 

stejnojmenného potoka, který je levostranným přítokem Střední Opavy. Předmětem ochrany jsou 

květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou a skalní biotopy s řadou vzácných druhů rostlin jako měsíčnice 

vytrvalá, jednokvítek velkokvětý, nezelená orchidej hlístník, hnízdák nebo krtičník jarní. Na tzv. Skalních 

schodech roste poslední volně rostoucí exemplář tisu červeného v CHKO Jeseníky. Zalétá sem lovit celá 

řada druhů ptáků. (Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 

2014 – 2020). Západní část území města zasahuje do Ptačí oblasti Jeseníky. Předmětem ochrany ptačí 

oblasti jsou populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. 

Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém u hlediska 
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ochrany. Zdroj: Územní plán města Vrbno pod Pradědem. Významná geologická, geomorfologická a 

paleontologická lokalita PR Suchý vrch se rozkládá na území místní části Mnichov a jeho výměra činí 

49,56 ha. 

Obrázek 24: Maloplošná a velkoplošná chráněná území na katastru města Vrbno pod Pradědem 

 

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, online, vlastní úprava 

Na katastrálním území města jsou v rámci CHKO Jeseníky vymezeny tři biokoridory nadregionální úrovně 

- K 86, K 87 a 88 Praděd.  Na území se nachází několik regionálních biocenter (Pod Válečnou strání, Solná, 

Liščí bouda) a biokoridorů lokální úrovně. Na území města Vrbna pod Pradědem se nachází poblíž řeky 

Opavy Biocentrum rybníky, které je tvořeno třemi rybníky. Prostor je určen pro zdejší rybáře a pro 

procházky, odpočinek a relaxaci obyvatel v přírodě. Vlastníkem areálu je Město Vrbno pod Pradědem a 

provozovatelem je Český rybářský svaz, z. s. 

Ve městě se nachází řada památných stromů, které patří k nejmohutnějším a nejstarším svého druhu v 

této horské klimatické oblasti. 

Brownfields, ekologické zátěže  

Ve městě se nachází areál, který je označen za brownfield. Je jím areál bývalého Dřevokombinátu 

(Obrázek 25). Jedná o druhý největší brownfield v Moravskoslezském kraji. Dřevokombinát byl původně 

dřevařský závod, který zpracovával materiál z okolních jesenických lesů. Areál se nachází v centru města 

Vrbno pod Pradědem a je ve vlastnictví soukromého majitele. Jeho rozloha je 22,12 ha. Dříve komplex 

sloužil k dřevozpracujicímu odvětví. Plocha je v dnešní době částečně využívána soukromými subjekty. 

Areál zůstává funkční, ale neudržovaný. V prostoru se nacházejí jedno až dvoupodlažní objekty. V 

současné době se zde nachází několik desítek soukromých firem, které v areálu mají provozovnu či 

sklady. Volné jsou prostory skladové, dřívější prostory pily a plochy sloužící k vysychání dřeva. Dle 

územního plánu je areál navržen k přestavbě na plochu polyfunkční, určenou pro rozvoj centrálních 

městských funkcí. 
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Obrázek 25: Mapka areálu bývalého Dřevokombinátu 

 

Zdroj: Stavební fórum, online 

Další opuštěný průmyslový komplex menšího rozsahu je bývalá sklárna, kde výroba po předchozích 

útlumech definitivě skončila v únoru 2011 v důsledku propadu poptávky způsobené ekonomickou krizí. 

Objekt je v soukromém vlastnictví.  

Ve městě se nachází další opuštěné chátrající domy a objekty, např. bývalý Klub LNH, bývalá mateřská 

škola, areál bývalého koupaliště a další objekty v soukromém vlastnictví.  

Další ekologickou zátěží města jsou skládky, které se na jejím katastrálním území nachází - skládka 

Dřevokombinátu, městská skládka – lom. 

Odpadové hospodářství 

Svoz odpadů ve městě je zajištěn dostatečně. Svoz odpadu zajišťují Technické služby Vrbno s.r.o. V rámci 

podnikání v oblasti nakládání s odpady technické služby zajišťují likvidaci komunálního odpadu, 

nebezpečného odpadu, separaci (třídění) odpadu včetně jeho odvozu, prodej a nájem nádob na odpady, 

prodej pytlů na odpad apod. Mají vypracovaný svozový plán směsného komunálního odpadu.  

Ve městě se nachází sběrný dvůr. Sběrna druhotných surovin a recyklační dvůr je umístěn v místní části 

Mnichov, který rovněž provozují Technické služby Vrbno s.r.o. 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů činí pro občany 490,- Kč za osobu a rok.  

Město Vrbno pod Pradědem koncem roku 2013 zahájilo kampaň „zkvalitnění nakládání s odpady“ a 

získalo dotaci na pořízení kompostérů. V rámci projektu bylo pořízení 650 kusů 720 l kompostérů, které 

byly předány do užívání občanům a umístěny na jejich pozemcích, 20 kusů 1400 l kompostérů, které 

jsou určeny pro potřeby komunitního kompostování občanů svépomocí, a štěpkovač, který slouží 

potřebám města i občanům. 

Město se v roce 2015 i 2016 zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.   
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Správa města 

Městský úřad a kompetence města   

Město Vrbno pod Pradědem je zřízeno dle zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Město vykonává své záležitosti v samostatné působnosti, kdy nejvyšším orgánem je zastupitelstvo o 21 

členech v čele se starostkou a místostarostkou. Starostkou města je pro funkční období 2014 - 2018 

zvolena paní Květa Kubíčková, místostarostkou paní Ing. Pavla Müllerová. Výkonným orgánem je rada 

města, která se skládá ze sedmi členů. Dalšími orgány města jsou výbory – finanční (4 členové + 

předseda), kontrolní (4 členové + předseda), majetkový (4 členové + předseda) a osadní výbor místní 

části Mnichov (6 členů + předseda), a komise rady (likvidační, kulturní, sportovní, výstavby a životního 

prostředí, přestupková, prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku, pro rozvoj 

cestovního ruchu, bytová, a komise strategického rozvoje města). 

Přenesené pravomoci státní správy město vykonává podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 

pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších přepisů, kdy 

je pověřeným obecním úřadem a tuto činnost vykonává i pro okolní obce v rámci územní působnosti 

úřadu (pro občany s trvalým pobytem v obcích Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva, Ludvíkov a 

Karlova Studánka). Město Vrbno pod Pradědem spadá do správní oblasti obce s rozšířenou působností 

– Bruntálu. V čele úřadu je starostka, která je nadřízena tajemníkovi úřadu. Město zaměstnává 32 

pracovníků v následujících částech úřadu: 

 Finanční odbor, 

 Majetkoprávní odbor, 

 Odbor vnitřních věcí, 

 Odbor výstavby a životního prostředí, 

 Požární ochrana, 

 Správce sítě IT. 

Počet zaměstnanců v letech 2011 – 2014 je uveden v Tabulce 27. 

Tabulka 27:Počet zaměstnanců Městského úřadu Vrbno pod Pradědem v letech 2011 - 2014 

  2011 2012 2013 2014 

Celkový počet zaměstnanců  28 26 26 26 

Počet žen  21 20 19 18 

Počet mužů  7 6 7 8 

Zdroj: Kronika města, online, vlastní zpracování  

Součástí městského úřadu ve městě Vrbno pod Pradědem jsou Matriční a Stavební úřad a pracoviště 

Czech POINT. Ve městě se nachází kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky - krajské pobočky 

v Ostravě Bruntál - Vrbno pod Pradědem, které zajišťuje oblasti zprostředkování zaměstnání, Státní 

sociální podpory a hmotné nouze. Ostatní služby jsou poskytovány na kontaktním pracovišti Úřadu práce 

Bruntál přímo ve městě Bruntál. Finanční úřad, Katastrální úřad, OSSZ, Živnostenský úřad, Hygienická 

stanice a Soud a státní zastupitelství se nacházejí rovněž ve městě Bruntál.  

Město je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací: 

 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace,  
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 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace,  

 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace,  

 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace. 

 Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál,  

a dvou obchodních společností: 

 TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., 

 TEPLO VRBNO s.r.o. 

Pro komunikaci nejen s občany, ale i s širokou veřejností město využívá hlavně své webové stránky 

(www.vrbnopp.cz), o jejichž oblibě svědčí skoro 2 000 návštěv týdně, profil na Facebooku (Město Vrbno 

pod Pradědem - oficiální stránky), vývěsné tabule a pravidelná hlášení obecního rozhlasu. Kromě 

měsíčníku Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska město vydává rovněž občasník s názvem Radniční listy, 

který je k dispozici mj. také v čekárnách ordinací lékařů, lékárnách, některých obchodech, městské 

knihovně, Středisku kultury a vzdělávání Střecha a také na radnici. Archivní čísla obou tiskovin jsou 

k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města. (Město Vrbno pod Pradědem). 

Zejména pro turisty funguje ve městě infocentrum Impuls (Obrázek 26), které nabízí tipy k využití 

volného času, informace o dopravě, informace o službách, kopírovací služby, služby směnárny, prodej 

propagačních materiálů, suvenýrů apod. Městské informační centrum, IMPULS s.r.o., se nachází vedle 

pošty na ulici Jesenická 252. 

Obrázek 26: Infocentrum Impuls ve městě Vrbno pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Informační web o pohoří Jeseníky, online 

Město je prezentováno na různých veletrzích, výstavách a akcích, i v rámci Sdružení obcí Vrbenska 

(mimo jiné i prostřednictvím webových stránek sdružení www.vrbensko-jeseniky.cz).  

K propagaci a jiným marketingovým účelům město využívá, kromě tradičních symbolů (znak, vlajka), 

nově (od roku 2015) také logo s názvem „VRBNO“.  

 

Hospodaření města  

Nejvyšší příjmy za posledních 5 let mělo město v roce 2011 a nejnižší v roce 2012 (Graf 14). Nejvyšší 

výdaje pak v roce 2012 a nejnižší v roce 2014. Za posledních 5 let přesahovaly výdaje města nad příjmy 
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v letech 2012 (záporný schodek činil 15 153 741,- Kč) a 2015 (záporný schodek činil 5 356 929,- Kč).  

Nejvyšší položkou z příjmové části rozpočtu jsou každoročně daňové příjmy a z výdajové části rozpočtu 

služby pro obyvatelstvo. Schválený rozpočet města pro rok 2016 činí 105 756 000,- Kč.  

Graf 14: Meziroční vývoj rozpočtu města Vrbno pod Pradědem mezi lety 2011 - 2015 v tisících 

 

Zdroj: Monitor – státní pokladna, online, vlastní zpracování  

 

Bezpečnost 

Dle Situační analýzy Vrbno pod Pradědem z roku 2015 není ve městě kriminalita významně závažnějším 

tématem a město působí relativně bezpečným dojmem. Městská policie ve městě nepůsobí. Obvodní 

oddělení Policie České republiky (OOP) Vrbno pod Pradědem se nachází na adrese Nádražní 583. 

Působnost policistů kromě samotného města Vrbna a jeho částí zasahuje i do Ludvíkova, Karlovy 

Studánky a vrcholné části Pradědu, Karlovic, Široké Nivy, Pochně a Skrbovic, na Bílý Potok. 

Index kriminality (počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel) byl v OOP 

Vrbno pod Pradědem v roce 2015 137,1, což je nejméně v porovnání s OOP ostatních referenčních obcí 

(Tabulka 28). Hodnota je rovněž výrazně nižší než hodnota ÚO Bruntál (192,3) a Krajského ředitelství 

policie Moravskoslezského kraje (246,1). Tento indikátor potvrzuje relativní bezpečnost města.  
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Tabulka 28: Index kriminality dle obvodních oddělení, Územního odboru Bruntál a Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje v roce 2015 

 Oddělení Index kriminality 2015 

OOP Město Albrechtice 161,7 

OOP Rýmařov 182,7 

OOP Vrbno pod Pradědem 137,1 

OOP Zlaté hory 164,7 

ÚO Bruntál 192,3 

KŘP Moravskoslezského kraje 246,1 

Zdroj: Mapa kriminality, online, vlastní zpracování 

V roce 2014 provádělo OOP České republiky ve Vrbně pod Pradědem šetření několika desítek 

spáchaných přestupků a trestných činů dle místní a věcné příslušnosti. V Tabulce 29 je uveden přehled 

zpracovaných trestných činů na OOP Vrbno pod Pradědem za roky 2010 - 2013. Dle uváděných dat 

policie vyřeší ročně cca 66 - 69 % hlášených trestných činů. 

Tabulka 29: Počet zpracovaných trestných činů na OOP Vrbno pod Pradědem v letech 2010 - 2013 

  2010 2011 2012 2013 

trestné činy 156 147 152 142 

z toho 
objasněno 

107, což činí 68,59 %  100, což činí 68,03 %  105, což činí 69,09 % 94, což činí 66,20 % 

Zdroj: Kronika města, online, vlastní zpracování  

U spáchaných přestupků se nejčastěji jedná v převážné míře o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu (BESIP), dále o přestupky proti majetku a proti občanskému soužití. Na úseku mládeže 

jsou nejčastěji evidovány případy konzumace alkoholických nápojů a omamných látek nejen 

mladistvými, ale také nezletilými dětmi. Policisté každoročně provádějí prevenci v podobě besed s 

občany, zejména seniory, dětmi a mládeží. Policie preventivně rovněž provádí kontroly chatových oblastí 

a volně situovaných chat. 

Od listopadu 2013 má Vrbno pod Pradědem technicky dokonalejší kamerový systém, který má napomoci 

prevenci kriminality a nežádoucích jevů v ulicích města. Pořízeno bylo 7 kamer snímajících prostranství 

v barvě a s vysokým rozlišením. K dřívějším pěti stanovištím kamer přibyla další dvě stanoviště. (Zdroj: 

Kronika města). 

Ve městě působí Jednotka hasičů města Vrbno pod Pradědem (JPO). Jednotka města (JPO) je zařazena 

do kategorie JPO II/2 (zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu 1 + 3, maximální 

doba výjezdu je pak 5 minut) a čítá 24 členů, z toho jeden člen vykonává v JSDH službu jako své 

zaměstnání v hlavním pracovním poměru. Ostatní členové vykonávají službu jako své vedlejší povolání. 

SDH zasahuje u řady událostí (např. požáry, dopravní nehody, živelné pohromy, technická pomoc aj.). 

Z dostupných statistik vyplývá, že od začátku roku 2006 do konce června 2016 sbor zasahoval u 1 139 

takovýchto událostí. Pro svou činnost využívají 6 vozů a další techniku (např. čerpadla, nářadí, dýchací 

přístroje atd.).  V oblasti prevence a pořádní ochrany pořádají členové SDH pro žáky 2. a 6. tříd základních 

škol ve Vrbně pod Pradědem přednášky s názvem „Hasík“. Počet členů dobrovolných hasičů a počet 

jednotlivých zásahů v letech 2011 – 2015 je uveden v Tabulce 30. Nejčastěji dobrovolní hasiči ve městě 

zasahují při technické pomoci, následně u požárů a u dopravních nehod. 
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Nejbližší Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se nachází ve městě Bruntál. 

Tabulka 30: Zásahová činnost dobrovolných hasičů města Vrbno pod Pradědem 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Počet členů dobrovolných hasičů  24 24 24 24 24 

Celkový počet zásahů z toho: 119 96   78 75 129 

- Požáry 16 21 11 14 15 

- Dopravní nehody 8 13 13 11 10 

- Únik nebezpečných látek  8 2 1 3 2 

- Technická pomoc 76 47 50 38 94 

- Ostatní  11 13 3 9 8 

Zdroj: JSDH Vrbno pod Pradědem, online, vlastní zpracování  

Na bezpečnost ve městě dohlíží rovněž Komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného 

pořádku, která je zde zřízena. 

Pro ochranu území před povodněmi a záplavami přívalových vod má město vypracovánu projektovou 

dokumentaci Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem a dokumentaci Odvedení 

extravilanových vod z lokality určené pro výstavbu RD Pod Bělidlem. Záměrem projektu situovaného v 

lokalitě určené pro výstavbu RD, je výstavba hráze s retenční nádrží a svodných průlehů k zachycení a 

neškodnému odvedení přitékajících povrchových a všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového 

území do stávající odtokové sítě Města Vrbno pod Pradědem. V rámci preventivních protipovodňových 

opatření na tocích Střední Opava a Bílý potok zaměřených na ochranu města Vrbno pod Pradědem a 

jeho obyvatel již proběhly tři etapy realizace. Protipovodňová opatření řeší do jisté míry také Územní 

plán města. 

Město nemá vytvořený protierozní ani krizový plán. Má vytvořenou krizovou kartu.  

Vnější vztahy a vazby města 

Město posiluje svou pozici a také rozvoj svou účastí v řadě spolků a sdružení a také spoluprací 

s partnerskými městy.   

Město Vrbno pod Pradědem patří do dobrovolného sdružení českých a polských spolků a svazků měst a 

obcí Euroregion Praděd.  Hlavním účelem vzniku Euroregionu Praděd bylo sjednotit snahy o vzájemnou 

spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů. V současné době sdružuje Euroregion 

Praděd na straně české 71 obcí a na straně polské 34 obcí. Euroregion působí v Jeseníkách (TO Jeseníky 

- východ) od poloviny roku 2011 jako profesionální společnost destinačního managementu. Základními 

východisky sdružení je aktualizovaná Marketingová strategie a na ni navazující Akční plány. Cílem je 

zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní 

trávení dovolené. Ve Vrbně pod Pradědem působí sekretariát (ulice Nové doby 111) a kancelář 

cestovního ruchu (ulice Nové doby 625). Celkový počet zaměstnanců je 6. (Zdroj: Kronika města). 

Město Vrbno pod Pradědem je jednou z pěti obcí (Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva), 

které tvoří svazek Sdružení obcí Vrbenska (Obrázek 27). Sdružení vzniklo v roce 2001 s cílem rozvoje a 

podpory cestovního ruchu, rekreace a ekonomického rozvoje regionu. Sídlem sdružení je město Vrbno 

pod Pradědem.  
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Obrázek 277: Území Sdružení obcí Vrbenska 

 

Zdroj: Sdružení obcí Vrbenska, online 

Od roku 2016 je město členem Sdružení obcí Bruntálska, jehož předmětem činnosti je přeshraniční 

spolupráce dle sjednané rámcové dohody o vytvoření Česko-polského euroregionu "PRADĚD" na 

základě členství v tomto euroregionu a řešení společných zájmů a problémů samospráv zúčastněných 

obcí.  

Město je rovněž součástí spolku MAS Hrubý Jeseník (místní akční skupiny), jehož hlavním posláním je 

mnohostranná podpora rozvoje venkovského území. Spolek sdružuje celkem 28 obcí (Obrázek 28). Jeho 

náplní je rozvíjet venkovský region prostřednictvím spolupráce podnikatelských, neziskových a 

veřejných subjektů, které v regionu působí, a které se společně podílí na jeho rozvoji.  

Obrázek 28: Mapa území MAS Hrubý Jeseník 

 

Zdroj: MAS Hrubý Jeseník, online 
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Partnerským městem Vrba pod Pradědem je polské město Glogówek. Spolupráce mezi městy probíhá 

již od roku 2002, kdy byla 15. června podepsána partnerská smlouva. Ve smlouvě se obě města zavázala 

k udržování trvalých vztahů mezi obcemi, k vzájemné podpoře ve všech oblastech společenského, 

hospodářského a kulturního života, navazování kontaktů mezi obyvateli, upevňování česko-polského 

porozumění a myšlenky sjednocení Evropy. Za dobu trvání spolupráce bylo navázáno několik partnerství 

mezi organizacemi působících v těchto městech. Vznikly také společné projekty předkládané na 

Euroregionu Praděd jak na české, tak polské straně. (Zdroj: Webové stránky města Vrbno pod 

Pradědem). 
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Shrnutí jednotlivých kapitol 

KAPITOLA OBYVATELSTVO 

Město zaznamenává za posledních 25 let vysoký úbytek obyvatel a potýká se se stárnutím obyvatel (což 

zvyšuje nároky na sociální služby). Dlouhodobý úbytek obyvatel je převážně způsoben migrací obyvatel 

z města. Větší část populace města Vrbno pod Pradědem tvoří dlouhodobě ženy. Průměrný věk obyvatel 

ve městě je vyšší než v referenčních obcích i než je okresní a krajský průměr - převyšuje podíl osob ve 

věku 65 a více nad dětskou složkou. Dětská složka ve městě má oproti referenčním obcím nižší 

zastoupení. Obyvatelé města mají spíše nižší vzdělání - nižší podíl osob s vyšším vzděláním než základním 

(na druhou stranu se situace mírně zlepšuje).  

Město Vrbno pod Pradědem má stejně jako celý okres Bruntál nižší podíl věřících obyvatel (oproti 

průměru MSK). Město je bez většího podílu národnostních menšin s poměrně nízkým zastoupením 

romské národnostní menšiny. Ve městě se vyskytují problémová místa ohrožena sociálním vyloučením 

(dva „problémové“ domy a dvě ubytovny). Město eviduje také vyšší podíl dlužníků. 

Ve městě působí 21 sdružení a zájmových organizací, které zajišťují ve městě spolkovou činnost. 

KAPITOLA HOSPODÁŘSTVÍ 

Ve městě dochází k rozvoji terciárního sektoru (zvyšuje se počet menších firem orientovaných  

na lehký průmysl a výrobní služby). Významnou roli zde hraje lesnictví, vzhledem k tomu, že 

většinu výměry katastrálního území města tvoří lesy (84,3 %), i když počet subjektů, které se věnují 

lesnické činnosti a těžbě dřeva, postupně klesá. Svou roli ve městě hraje pstruhařství a cestovní ruch. 

Nejvíce osob je zaměstnáno v průmyslu. Největší počet zastoupených podnikatelských subjektů ve 

městě se věnuje obchodní činnosti (obchody různého typu či servisní služby) a průmyslu. Služby ve 

městě jsou relativně dostatečně zastoupeny. Ve městě převažují subjekty bez zaměstnanců a subjekty 

s nižším počtem zaměstnanců. 

Ve městě není dostatek ploch k podnikání. Nenachází se zde žádná připravená průmyslová zóna. 

Ve městě je relativně velká nabídka různých služeb. Město vzhledem ke svému charakteru nabízí 

návštěvníkům široké možnosti aktivit rekreačního a sportovního vyžití území v letním i zimním období. 

Jsou zde příležitosti také pro církevní turismus. Turistům je ve městě k dispozici infocentrum Impuls. 

Kapacita všech ubytovacích zařízení ve městě, dle údajů Českého statistického úřadu činila, v roce 2015 

97 pokojů a 247 lůžek. 

Město se dlouhodobě potýká s vysokým podílem nezaměstnaných osob. Průměrný věk uchazečů o 

zaměstnání se od roku 2010 zvyšuje. Nabídka volných pracovních míst nepokrývá počet uchazečů o 

zaměstnání. Mezi největší zaměstnavatele ve městě patří firmy Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., 

PAŇÁK PLASTY s.r.o. a Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace. 

V rámci obce do zaměstnání vyjíždí 52,5 % ekonomicky aktivních obyvatel a do jiné obce v rámci okresu 

celkem 31 %. 
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KAPITOLA INFRASTRUKTURA 

Místní části Bílý Potok, Vidly a severní část k. ú. Mnichov pod Pradědem není odkanalizována a není 

napojena na ČOV. Ostatní městské části města Vrbno pod Pradědem mají vybudovánu kanalizaci a ČOV. 

Domácnosti města jsou z 99,7 % připojeny na vodovod.  

Katastrálním územím města vedou pouze silnice II. a III. třídy. V některých částech města nejsou 

vybudovány chodníky. Parkování osobních automobilů návštěvníků ve městě je možné na parkovištích 

u zařízení občanské vybavenosti. Ve městě je pouze jedna cyklostezka. Územím prochází řada cyklotras, 

které ovšem nejsou ve stavu, který by odpovídal současnému trendu rozvoje cyklodopravy. 

Dopravní obslužnost ve městě je zajištěna železniční a autobusovou dopravou.  

KAPITOLA VYBAVENOST MĚSTA  

Město Vrbno pod Pradědem se skládá z pěti místních částí - Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Železná, 

Bílý Potok a Vidly. V roce 2011 bylo ve městě evidováno celkem 744 domů (z toho 76 % tvořily rodinné 

domy) a 2 422 bytů (z toho 2 161 trvale obydlených a 261 neobydlených). Největší podíl bytů, 

vyskytujících se ve městě, je nájemních, které jsou převážně v majetku města (74 % všech nájemních 

bytů). 

Ve městě Vrbně pod Pradědem se nachází dvě mateřské školy, dvě základní školy a jedna základní 

umělecká škola. Kapacita mateřských škol byla v roce 2015 naplněna z 90 % a kapacita základních škol 

zhruba z 66 %. Ve městě není nabízeno střední vzdělání. Nejbližší střední školy (SOŠ, SŠ, SOU) se nachází 

ve městech Město Albrechtice, Bruntál, Jeseník, Horní Benešov a Krnov. Celoživotním vzděláváním se 

ve Vrbně pod Pradědem zabývají dvě instituce – Střecha a veřejná knihovna (pod záštitou organizace 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P.). 

Zdravotnickou péči ve městě Vrbno pod Pradědem zajištuje 17 lékařů - jsou zde zastoupeny všechny 

typy primární péče (praktický lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog) a další typy péče (dentální 

hygiena, chirurgická ordinace, ortopedie, homeopatie, interní a diabetologická ambulance). Nejbližší 

nemocnicí je Podhorská nemocnice, a.s. v Bruntále, která je vzdálená cca 23 km (dojezdová doba cca 28 

min.). 

Sociální péče ve městě je zajišťována pomocí následujících organizací (Domov pro seniory Vrbno, 

příspěvková organizace, HELP-IN, o. p. s., Centrum volného času - Klub Kotlík a Sagapo, příspěvková 

organizace). Psychologické poradenství, právní poradenství a sociální poradenství navíc zajišťuje ve 

městě Centrum sociálních služeb (klub Vrbenské Klubíčko) a bezplatné odborné sociální poradenství pro 

zdravotně postižené občany a seniory pracoviště detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje, o. s.  

Kultura ve městě je zajišťována převážně příspěvkovou organizací Středisko kultury a vzdělávání Vrbno 

p. P. (STŘECHA – Středisko chytrých aktivit) - pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost 

jako jsou divadelní představení, koncerty, výstavy, vzdělávací kurzy, kroužky, dále exkurze, přednášky a 

různé besedy, provozuje také Městskou knihovnu Vrbno. Záměrem města je odkoupení bývalého Klubu 

LNH i s pozemky a vybudování moderního kulturního zázemí, kulturního domu. Město nabízí řadu 

sportovního vyžití – volnočasové parky, lyžařský areál, turistika apod. Ve městě funguje rovněž 

informační centrum. 
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KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Město Vrbno pod Pradědem, stejně jako většina území okresu Bruntál, patří vzhledem ke své poloze 

mezi lokality s relativně kvalitním ovzduším. Jediným významným zdrojem znečištění jsou lokální 

topeniště. 

Ve městě Vrbno pod Pradědem dochází k soutoku tří řek - Bílé, Střední a Černé Opavy. Na území města 

se nachází také potoky - Uhlířský, Skalní, Bílý potok a několik bezejmenných toků. Řeka Opava je řazena 

do II. tř. jakosti (mírně znečištěná voda). Na území se nachází několik vodních nádrží a čtyři malé vodní 

elektrárny. Ve městě hrozí nebezpečí záplav na úsecích řek Opava, Bílá Opava, Střední Opava a Černá 

Opava. 

Na území města se nachází Chráněná krajinná oblast Jeseníky, tři přírodní rezervace a tři biocentra. 

Ve městě se nachází areál, který je označen za brownfields (areál Dřevokombinátu), bývalá sklárna a 

další opuštěné komplexy a budovy. 

Svoz odpadů ve městě je zajištěn dostatečně. Zajišťují jej Technické služby Vrbno s.r.o. Ve městě se 

nachází sběrný dvůr. Sběrna druhotných surovin a recyklační dvůr je umístěn v místní části Mnichov, 

který provozují rovněž Technické služby Vrbno s.r.o. Město má systém nakládání s odpady - kampaň 

„zkvalitnění nakládání s odpady“. Ve městě probíhá také svoz bioodpadu, který zajišťuje firma SMOLO 

Service s.r.o. Jablunkov.  

KAPITOLA SPRÁVA MĚSTA 

Orgány města tvoří zastupitelstvo města, rada města, starostka, místostarostka a městský úřad.  

Součástí úřadu je 5 obvodů. Dalšími orgány města jsou výbory – finanční, kontrolní, majetkový a osadní 

výbor místní části Mnichov a komise rady. Součástí městského úřadu ve městě Vrbno pod Pradědem 

jsou Matriční a Stavební úřad a pracoviště Czech POINT. Ve městě se nachází kontaktní pracoviště Úřadu 

práce Bruntál (Vrbno pod Pradědem). Město zřizuje 5 příspěvkových organizací a 2 obchodní 

společnosti.  

Pro komunikaci a propagaci město využívá své webové stránky, Zpravodaj sdružení obcí Vrbensko, 

Radniční listy, vývěsní tabule, obecní rozhlas a logo města. Ve městě funguje infocentrum Impuls. 

Rozpočet města je každoročně cca 100 mil. korun.  

Město je relativně bezpečným místem pro život s nízkým indexem kriminality. 

Město je součástí Euroregionu Praděd, Sdružení obcí Vrbneska, Sdružení obcí Bruntálska a patří do MAS 

Hrubý Jeseník. Partnerským městem Vrbna pod Pradědem je město Glogówek.  
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SWOT analýza zjištěných skutečností 

Silné stránky 

- Město je bez většího podílu národnostních menšin (2,8 % slovenská, 0,8 % německá, 0,3 polská 

národnost), má nízké zastoupení romské národnostní menšiny. 

- Svou činnost zde vykonává celkem 21 zájmových organizací a sdružení - pestrá spolková 

činnost.  

- Výskyt stabilních zaměstnavatelů s dlouhodobými pracovními místy. 

- Relativně dobré zastoupení různých služeb. 

- Široká nabídka možnosti aktivit rekreačního a sportovního vyžití v území – turistické, 

cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy, běžecký areál, parky pro trávení volného času, lyžařský 

areál, bobová dráha, pozůstatky zřícenin hradů, kulturní památky, sklárny. 

- Ve městě působí informační centrum Impuls. 

- Regionální značka JESENÍKY originální produkt. 

- Město je ze 73,6 % odkanalizováno. 

- Na vodovod je připojeno cca 99,7 % obydlených bytů a domů. 

- Město je napojeno na veřejný plynovod. 

- Město je zajištěno elektrickou energií. 

- Silniční síť v území je považována za dlouhodobě stabilizovanou ve stávajících trasách. 

- Zastoupena kombinace autobusové a železniční dopravy. 

- Vysoký počet nájemních bytů. 

- Vysoký počet nájemních bytů v majetku města (74 % z celkového počtu bytů).  

- Bytový fond města v dostatečném počtu vzhledem k poptávce. 

- Město umí uspokojit poptávku v oblasti předškolního a školního vzdělávání. 

- Územní plán města navrhuje do r. 2025 realizaci nové bytové výstavby o rozmezí zhruba 155 

bytů, z toho asi 60 bytů v bytových domech a 95 bytů v rodinných domech v místních částech 

Vrbno pod Pradědem, Mnichov a Železná. 

- Zdravotnickou péči ve městě zajištuje 17 lékařů - jsou zde zastoupeny všechny typy primární 

péče (praktický lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog), a další typy péče (dentální hygiena, 

chirurgická ordinace, ortopedie, homeopatie, interní a diabetologická ambulance). 

- Výskyt organizací, které poskytují služby sociální péče (domov pro seniory, domov pro osoby 

se zdravotním postižením, centrum volného času pro děti a mládež ….). 

- Existence střediska kultury a vzdělávání se zázemím pro velké akce, informační služby aj. 

- Široká nabídka různorodého, sportovního zázemí (fotbalové hřiště, sokolovna a tenisové kurty 

s antukovým povrchem, víceúčelové hřiště, tělocvična, pumptrack, Skatepark/bike park, Areál 

volnočasových aktivit Černá Opava, Lesopark, lyžařské běžecké trasy, SKI ARENA Vrbno - 

lyžařský vlek, bobová dráha, bikepark (singletrack)). 

- Řada organizací zabývající se sportem. 

- Záměr města odkoupit bývalý Klub LNH i s pozemky a vybudovat zde moderní kulturní zázemí, 

kulturní dům.  

- Rozmanité možnosti pro kulturní vyžití. 

- Město má velké množství církevních kapliček.  

- Tradiční i netradiční řemesla (sklářství a šperkařství). 

- Relativně čisté ovzduší s výjimkou zimních měsíců. 
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- Vysoká krajinářská hodnota území.  

- Výskyt Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, tří přírodních rezervací a tří biocenter. 

- Vysoký koeficient ekologické stability. 

- Řešení systému nakládání s odpady - kampaň „zkvalitnění nakládání s odpady“. 

- Výskyt Matričního a Stavebního úřadu ve městě, pracoviště úřadu práce. 

- Propagace města - webové stránky města, FB, měsíčník, občasník, logo města. 

- Městské informační centrum, IMPULS s.r.o. 

- Existence obvodního oddělení PČR. 

- Nižší míra kriminality, město působí bezpečným dojmem, má nízký index kriminality (137,1) ve 

srovnání okresem Bruntál (192,3), Moravskoslezským krajem (246,1) i referenčními obcemi. 

- Každoročně prováděná prevence v oblasti kriminality (besedy, pravidelné kontroly, kamerový 

systém). 

- Vypracovaná dokumentace Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem. 

- Existence strategických dokumentů – Situační analýza, Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje, Strategický plán sociálního začleňování. 

- Spolupráce města s partnerským městem a účast města ve sdružení Euroregion Praděd, 

Sdružení obcí Vrbenska, Sdružení obcí Bruntálska a spolku MAS Hrubý Jeseník. 

 

Slabé stránky 

- Periferní oblast (příhraniční, horská oblast => vzdálenost od větších měst, nevyhovující 

dopravní dostupnost, nedostatek pracovních příležitostí). 

- Dlouhodobý pokles obyvatel (úbytek již od roku 1991, za posledních 10 let se počet obyvatel 

ve městě snížil o 616 osob). 

- Záporný migrační i přirozený přírůstek (-74 a -44 v roce 2015) => dlouhodobě záporný celkový 

přírůstek obyvatel. 

- Jednoznačně nejvyšší záporný celkový přírůstek v posledních letech 2014 (-111 osob), 2015 (-

118 osob). Nejvyšší záporný celkový přírůstek ve srovnání s referenčními obcemi (referenční 

obce Město Albrechtice, Rýmařov, Zlaté Hory). 

- Stárnutí obyvatelstva v důsledku nižší porodnosti a celkového nárůstu počtu obyvatel 

v poproduktivním věku (podíl osob v poproduktivním věku nad dětskou složkou převyšuje již 

od roku 2007, počet obyvatel ve věku 65 a více let se od roku 2006 do roku 2015 zvýšil o 8 %). 

- Dlouhodobě rostoucí průměrný věk obyvatel (v roce 2006 40,2 let a v roce 2015 44 let). 

Průměrný věk je vyšší než u sledovaných referenčních obcí a také oproti okresnímu a 

krajskému průměru. 

- Největší podíl osob ve věku 65 a více let oproti referenčním obcím a také v rámci okresního či 

krajského průměru. 

- Nižší kvalifikační úroveň obyvatelstva - největší počet obyvatel v obci tvoří osoby se středním 

vzděláním bez maturity či osoby vyučené (37,9 %). 

- Nižší zastoupení obyvatel s vysokoškolským vzděláním 6,2 %, (okresní průměr 7,6 a krajský 

průměr 11,2 %). 

- Vyskytující se problémové lokality (nejchudší obyvatelé města, obyvatele ohroženi sociálním 

vyloučením) - nevyhovující technický stav a poměrně vysoká cena v poměru k neadekvátním 

službám. 

- Nízká míra spolupráce podnikatelských subjektů. 
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- Vysoký počet dlužníků. 

- Špatný technický stav bytů. 

- Pro Opavu, Bílou Opavu, Střední Opavu a Černou Opavu jsou stanovena záplavová území. 

- Zastaralost bytového fondu a nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce a revitalizace 

objektů bydlení. 

- Panelové domy v mnoha případech neodpovídají venkovskému nebo maloměstskému 

charakteru tohoto sídla. 

- Chybí připravená průmyslová zóna. 

- Nedostatek rozvojových ploch pro podnikání. 

- Vyšší podíl nezaměstnaných (10,2 % v roce 2015). 

- U nezaměstnaných se zvyšuje průměrná doba nezaměstnanosti (v roce 2015 je průměrná 

doba evidence 1006 dnů). 

- Nízký počet volných pracovních míst i ve srovnání s referenčními obcemi (1 volné pracovní 

místo na 92,5 uchazečů o zaměstnání). 

- Místní části Bílý Potok, Vidly a severní část k. ú. Mnichov pod Pradědem nemají v současné 

době vybudovanou kanalizaci ani ČOV. 

- Absence rychlostní komunikace či silnice I. třídy, vzdálené napojení na dálnici.  

- Nedostatek cyklostezek, bezpečného pohybu cyklistů po městě, nedokončená síť cyklostezek. 

- V některých částech města chybí chodníky. 

- Absence zastávek hromadné dopravy v oblasti mezi Mnichovem a Železnou a v jižní části 

zastavěného území města. 

- Základní školy mají nižší naplněnost (60 %). 

- Město nemá žádnou střední školu jako jediné ve srovnání s referenčními obcemi. 

- Lokální topeniště jsou významným zdrojem znečištění v zimním období. 

- Řeka Opava je řazena do II. tř. jakosti (mírně znečištěná voda), jelikož vykazuje částečné 

organické znečištění a zatížení fosforem. 

- Absence krizového plánu (pouze krizová karta). 

- Výskyt brownfield (areál Dřevokombinátu) a opuštěných komplexů, domů. 

- Město není dostatečně atraktivní pro návštěvu zahraničních turistů.   

Příležitosti 

- Možný rozvoj cestovního ruchu vzhledem k lokalitě města. 

- Možnost využít cyklobusů, turistbusů, skibusů, které budou přivážet turisty do města 

- Možnost oslovení zahraničních turistů. 

- Využít potenciál města pro rozvoj ekoturistiky a podpora regionálních produktů. 

- Vytvářet genius loci města. 

- Vybudovat centrum města. 

- Navýšení možnosti poskytování dluhového sociálního poradenství a finanční gramotnosti a 

doplnění sociálních služeb směřujících prvořadě k dětem a mládeži. 

- Přilákání nových firem do území – vznik nových pracovních příležitostí. 

- Vytvořit průmyslovou zónu. 

- Rostoucí zájem o cykloturistiku, turistiku, MTB, běžecké lyžování, vodní sporty, rybářství, 

lázeňství, a dalších formy cestovního ruchu. 

- Podpora vyšší vzdělanosti obyvatel. 

- Realizace komplexních pozemkových úprav. 
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- Rozvoj přeshraniční spolupráce formou projektů. 

- Rozvoj cestovního ruchu v širším území Euroregionu Praděd 

- Rozvoj venkovského území v rámci MAS Hrubý Jeseník 

- Partnerské projekty s městem Glogówek 

 

Hrozby 

- Odchod perspektivních obyvatel do jiných území. 

- Snižování počtu dětí -> snižování počtu žáků v ZŠ a dětí v MŠ, snížení počtu dětských lékařů. 

- Vznik sociálně vyloučených lokalit. 

- Nárůst chudoby a sociálně patologických jevů. 

- Nezájem nových investorů. 

- Konkurence okolních regionů v nabídce služeb turistického ruchu. 

- Nezájem o turistické atraktivity z důvodu nedostatku infrastruktury a dostupnosti. 

- Prohlubování sociálního vyloučení zejména u zadlužených rodin. 

- Zvyšování podílu nezaměstnaných. 

- Nižší podnikatelská aktivita.  

- Odchod některých lékařů vzhledem k negativnímu demografickému vývoji. 

- Odchod občanů za kvalitnějším bydlením. 

- Nebezpečí záplav na úsecích řek Opava, Bílá Opava, Střední Opava a Černá Opava. 

- Hrozbu pro město představují i vodní eroze. 

- Neinformovanost při krizových situacích. 

- Nezájem vyššího územního celku (kraje) o rozvoj území. 

- Nespolupráce vlastníka objektu browfields (bývalý Dřevokombinát) o systémový rozvoj 

podnikání ve městě. 
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