


BRUNTÁLSKO 

KRNOVSKO  

RÝMAŘOVSKO 

Bruntálský okres je svojí 

rozlohou přes 1500 km2 

největším okresem  

Moravskoslezského  

kraje a 9. největším  

v České republice.  

Okres tvoří 58 obcí  

a 9 měst. 

 



Témeř celý okres je vyplněn 

vrchovinou Nízkého Jeseníku 

s nejvyšší horou Slunečná 

(800 m n. m.), na 

severozápadě zasahuje do 

území okresu hřeben 

Hrubého Jeseníku s nejvyšší 

horou Pradědem (1 492 m n. 

m.), naopak nejníže je 

položena oblast Osoblažska  

s minimální nadmořskou 

výškou 203 m n. m. 

Na území okresu pramení dva 

vodohospodářsky významné toky - 

Moravice a Opava a prochází zde 

hlavní evropské rozvodí řek 

tekoucích do Baltského, respektive 

Černého moře.  

Na území celého bruntálského 

okresu žije necelých 100 tisíc 

obyvatel a je tak nejmenším  

v kraji.  





Město Bruntál, z hlediska 

institucionálního 

pravděpodobně nejstarší 

město na území České 

republiky, je poprvé 

zmiňováno v tzv. 

Uničovské listině krále 

Přemysla Otakara I.  

z roku 1223. Z této listiny 

vyplývá, že Bruntál byl 

založen kolem roku 1213 

jako vůbec první osada  

s magdeburským 

městským právem  

v českých zemích. 



Historie 

města 







SLEZSKÁ HARTA 

 

 

Vodní nádrž byla vybudována 

na řece Moravici a díky 

povodním během několika dní 

napuštěna v roce 1997. 

Sypaná hráz dosahuje výšky 

65 m,  

hloubka je zde 62 m.  

Délka přehrady 17 km,  

šířka 1,7 km.  











1. Západ 120 000 m2 

2. Karla 100 000 m2 

3. Nádražní (vyhrazeno pro sociální a zdravotní služby) 27 000 m2 

4. Východ 25 000 m2 

5. U Stadionu 18 200 m2 

6. Alfa-Plastik 120 000 m2 

7. Marburg 50 000 m2 

8. Jesenické mlékárny 26 251 m2 

9. Vodárenská 23 700 m2 

10. Krnovská 8 900 m2 

PLOCHY PRO PODNIKÁNÍ 

PRŮMYSLOVÉ A 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

a těším se na setkání v Bruntále! 

 

Ing. Petr Rys, MBA 

starosta města 

petr.rys@mubruntal.cz 

+420 602 582 802 


