
Ing. Petr Klouda, starosta mEsta 

RýmaUov, místo 
pro podnikání 



…nEkolik informací na úvod… 

Základní 
informace 

Podhorsḱ mEstěko lě́ na 49°56 囲 severń 

̌́Uky a 17°16 囲 v́chodń zemEpisń d́lky v 

nadmoUsḱ v́̌ce 570 - 615 m.  

Katastrálń úzeḿ ŔmaUova se skládá z 

následuj́ćch: Janovice u ŔmaUova, Janǔov, 

Edrovice, Jamartice, OndUejov u ŔmaUova, 

Stránsḱ. 



…základní informace… 

MEsto RýmaUov 
nadmoUská výška:  

570 - 615 m n. m. 

obyvatelstvo:  

8 650 obyvatel 



Letecḱ pohled na ŔmaUov 





…základní informace… 

Vybavenost 
mEsta 

Zdravotnictví: Podhorská nemocnice, a.s., 

D]m zdrav́, a.s. 

Školství: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ  

Kultura: MEstská knihovna, MEstsḱ 

muzeum, StUedisko volńho ̌asu ŔmaUov 



Vybavenost mEsta 

Sport 

効 TElocvǐny pUi ̌kolách 

効 Venkovń sportovń ovál pUi ZŠ 

効 Fotbalov́ hUǐtE, umElá tráva 

効 UmElá ledová plocha 

効 Kǔelna 

効 DEtská hUǐtE a prostory pro 
neorganizovaná setkáń dEt́  

(zahrada Hedvy, Skatepark, hUǐtE s umEĺm povrchem, dEtská 
hUǐtE na śdlǐt́ch) 



…významné podniky v RýmaUovE… 

Oblast podnikání 
V́razń pod́l na pr]myslu v ceĺ 

oblasti ŕmaUovska má dUevozpracuj́ć 

pr]mysl, ale zastoupeń zde má i Uada 

daľ́ch oblast́… 



Významné podniky 

効 Stavební pr]mysl:  
RD RýmaUov s.r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 430, podniká od r. 1969 

RÝMSTAV spol. s r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 15, podniká od r. 1998 

STAS v.o.s. 

Pǒet zamEstnanc]: 12, podniká od r. 1991 

 

効 Recyklace druhotných surovin:  
EUROINTERMETALL s.r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 35, podniká od r. 1996 

効 Zámečnické práce:  
STEELBAK s.r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 15, podniká od r. 1996 



Významné podniky 

効 TEžba a zpracování dUeva:  
Katr, a.s.  

Pǒet zamEstnanc]: 147 podniká od r. 1991 

FRADICO s.r.o.  

Pǒet zamEstnanc]: 15, podniká od r. 2000 

S T A R P spol. s r.o.  

Pǒet zamEstnanc]: 15, podniká od r. 1991 

効 Výroba polystyrenu:  
Styrotrade a.s. 

Pǒet zamEstnanc]: 57, podniká od r. 2000 

効 NábytkáUství – stolaUství:  
Infini a.s. 

Pǒet zamEstnanc]: 20, podniká od r. 1994 

Lamont RýmaUov s.r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 20, podniká od r. 2001 

効 Drobná výroba:  
Turistické známky s.r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 31, podniká od r. 1998 

効 PotravináUství:  
RýmaUovská pekárna s.r.o. 

Pǒet zamEstnanc]: 62, podniká od r. 2000 

 

 



…kdo již využil nabídku… 

Využitá pUíležitost 

Firma Styrotrade a.s. vyǔila nab́dku mEsta 

ŔmaUov a vybudovala v oblasti pr]myslov́ zóny 

svoji v́robnu. Tato firma je nejvEť́m v́robcem 

polystyrenu v Česku. Zahájeń provozu v ŔmaUovE 

bylo v roce 2007.  

V́robń program zahrnuje ̌iroḱ spektrum 

materiál] pro zatepleń budov a taḱ v́robky pro 

renovaci a dekoraci interír]. 



…kam se podívat v okolí… 

Turistické 
zajímavosti 

PradEd 

Dlouh́ stránE 

Rěovsḱ vodopády 

LázeOsḱ areál Karlova Studánka 

Hrad Sovinec 

Vodopády B́ĺ Opavy 

Karlov a Malá Morávka 



PradEd 

効 PradEd je 1491,3 m vysoká hora v 
Hrub́m Jeseńku, nejvy̌̌́ vrchol 
tohoto pohoÚ. Je to zároveO nejvy̌̌́ 
vrchol Moravy, Česḱho Slezska i 
Horńho Slezska v]bec.  

効 CelkovE jde o pátou nejvy̌̌́ horu 
Česka. 



Dlouhé StránE 

効 PUěerpávać vodń elektrárna Dlouh́ 
StránE se v roce 2005 zaUadila mezi 7 
nejvEť́ch div] Česḱ republiky. 

効 ZaUadila se tak mezi nejv́znamnEǰ́ 
̌esḱ zaj́mavosti. Stala se dokonce 
nejvEť́m divem Česḱ republiky po 
hlasováń ob̌an]. 



Rešovské vodopády 
効 T́̌ka Huntava, prameńć ve StÚbrńch Horách u Horńho MEsta vyhloubila na 

horńm toku hluboḱ skalnat́ údoĺ s ̌etńmi kaskádami a nEkolika vodopády 
nejvEť́mi v Ńzḱm Jeseńku. 

効 Rěovsḱ vodopády, co by Národń pÚrodń rezervace, Vás pUekvaṕ mimo krás 
pÚrodńch taḱ velmi rozmanitou kvEtenou a zv́Uenou. 



Karlova Studánka 

効 Karlova Studánka je lázeOská obec 
lě́ć v okrese Bruntál. Má 226 
obyvatel, jej́ katastrálń úzeḿ má 
rozlohu 46 ha, a se svou nadmoUskou 
v́̌kou 800 m n. m. je nejv́̌e 
polǒenou obć bruntálsḱho okresu. 
Jen kousek odsud lě́ nejvy̌̌́ vrchol 
Jeseńk] - PradEd. 



Hrad Sovinec 

効 Hrad Sovinec byl postaven na konci 13. 
stolet́, pozdEji byl pozdnE goticky a 
renesaňnE rož́Uen; pUestavby ranE 
barokń . Roku 1945 vyhoUel.  

効 V tEsńm sousedstv́ stoj́ emṕrov́ 
kostel ze 40. let 19. stolet́. Nacháź se 
ve stejnojmenń obci v malebń krajinE 
Ńzḱho Jeseńku asi 14 km jǐnE od 
ŔmaUova ve smEru na Unǐov. 



Slezská Harta 

効 Slezská Harta je údolń nádř na Uece Moravici u osady Slezská Harta. Stavba byla 
zahájena v roce 1987 a dokoňena v roce 1997. Podle rozlohy je devátá nejvEť́ v 
Česḱ republice. 

効 Vodń plocha tvarem pUipoḿná ̌́nsḱho draka a je ̌lenEna ̌etńmi zátokami. 
Severń bUeh lemuje silnice mezi Bruntálem a Leskovcem nad Moravić, která na 
jihov́chodńm bUehu pokrǎuje do B́ľic. 



Karlov a Malá Morávka 

効 Malá Morávka je obec v okrese Bruntál, 
lě́ć po obou stranách historicḱ 
zemsḱ hranice Moravy a Slezska, 
kterou zde tvoÚ Ueka Moravice, jě obć 
prot́ká. Ve slezsḱ ̌ásti obce se 
nacházej́ Petrovy kameny i rozhledna a 
televizń vyślǎ na vrcholu PradEdu. 

効 Karlov pod PradEdem je vesnice, ̌ást 
obce Malá Morávka v okrese Bruntál. 
Nacháź se asi 2,5 km na západ od Maĺ 
Morávky. 



…nuda? Nikdy… 

Turistika 
V ĺtE a v zimE je ŔmaUov 

vyhledávańm ḿstem pro 

turisticḱ vy̌it́. 



…aby bylo kde složit hlavu… 

Ubytování 

V ŔmaUovE a okoĺ se nacháź velḱ 

mnǒstv́ hotel] i penzion]. 

Pokud náv̌tEvńk upUednostOuje ubytováń v 

soukroḿ, i v tomto pÚpadE m]̌e vyb́rat z 

bohat́ nab́dky. 

Jeden z nejvEť́ch ubytovaćch komplex] je 

napU. areál Avalanche. 



…fakt, se kterým se potýká celá republika… 

NezamEstnanost 

Samotná ḿra nezamEstnanosti na 

ŕmaUovsku se pohybuje okolo 10,5%. 

Podniky maj́ mǒnost vyǔ́t v́razń pod́l 

volń pracovń śly, kteŕ s ohledem na tuto 

skutěnost na ŕmaUovsku je. 



…kde se nacházíme… 

Poloha mEsta 

Strategicky uḿstEń mEsto na hlavń silnici ̌. 

11, která spojuje nǎe krajsḱ mEsto Ostravu a 

hlavń mEsto Prahu, tedy prot́ná celou 

republiku. 



Poloha mEsta RýmaUov 

効 MEsto ŔmaUov se nacháź v Moravskoslezsḱm kraji, kteŕ je pǒtem obyvatel Uazen 

na tUet́ ḿsto. 



Poloha mEsta RýmaUov 
Dopravń spojeń usnadOuje 

státń silnice ̌.11 Šumperk - 

Bruntál - Opava - Ostrava.  

Z jihu je mEsto pÚstupń od 

Šternberka pUes Sovinec - 

Stránsḱ nebo pUes Unǐov a 

Dlouhou Loǔku.  

Vlakov́ spojeń navazuje ve 

VaľovE na ̌eleznǐń tra[ 

Olomouc - Krnov - Opava.  



…za jak dlouho dojedete… 

Dopravní vzdálenosti 
Praha   269 km 3:30 hod  
Brno   125 km 1:45 hod  
Olomouc  46 km 1:00 hod 
Ostrava  97 km 1:34 hod 
Bratislava  248 km 3:00 hod 
Vařava  410 km 7:00 hod 
V́deO   262 km 3:45 hod 
Berĺn   489 km 7:00 hod 



…jak využít místo a čas… 

Potenciál pro 
podnikání 

ŔmaUov disponuje Uadou lokalit 

vhodńch pro v́stavbu a 

podnikáń. 



Pr]myslová zóna 

効 pozemek parc. č. 3445/2 

効 Vyǔit́: pro pr]myslovou výrobu.  

効 Prostor je kompletnE pUipraveń, v̌etnE 
komunikać a iňeńrsḱch śt́. 
Lokalita se nacháź v okrajov́ ̌ásti 
mEsta, ve strategicḱm ḿstE pÚmo u 
silnice II. tÚdy ̌. II/445, hlavń 
komunikaci vedouć smErem na Brno, 
Olomouc, Šternberk. 

効 Plocha: 31 696 m2 



…co a kde využít… 

Lokality v okolí 
RýmaUova 

Uřeny pro pr]myslovou v́robu 



Plocha Z 84 
8. kvEtna 
9 523 m2 

Plocha Z 65 
nad pr]myslovou zónou 

11 818 m2 

Plocha Z 96 
OndUejov 
43 916 m2 

par. č. 2787/1 
RýmaUov 
4 444 m2 



…co a kde využít… 

Lokality v centru 
mEsta 

Uřeny pro rož́Ueń ob̌ansḱ 

vybavenosti. 



námEstí Míru 
parcela 9 

438 m2 

Husova ulice 
parcela 61 - 63 

1 056 m2 

Školní námEstí  
ulice Horní 

parcela 713/1-3 
575 m2 



…co a kde využít… 

Brownfields 

pozemky nejsou ve vlastnictví mEsta 

Objekty a prostory Hedvy nad ulić Opavská 

Objekty a prostory b́vaĺho geologicḱho 

pr]zkumu 

Objekty a prostory EKO METAL RECYCLING 

Objekty a prostory b́vaĺho ČSAO v Janovićch 

Objekty a prostory b́vaĺho závodu HEDVA v 

Horńm MEstE 



objekt Hedva 
na ulici Opavská 

areál geologického 
pr]zkumu 

EKO Metal Recycling 



areál ČSAO 
Janovice 

objekt Hedva 
Horní MEsto 



…obce tvoUící mikroregion RýmaUovsko… 

Obce RýmaUovska 

Mikroregion ŔmaUovsko se nacháź v západń 

̌ásti Moravskoslezsḱho kraje Česḱ republiky. 

Zahrnuje jednu z turisticky nejatraktivnEǰ́ch 

oblast́ Hrub́ho Jeseńku, jehǒ dominantou je 

nejvy̌̌́ moravská hora PradEd. TUetina úzeḿ 

ŔmaUovska je soǔást́ CHKO Jeseńky, jǐń ̌ást 

pUedstavuje PÚrodń park Sovinecko. V́znamńm 

rysem úzeḿ je pestrá a bohatá pÚroda. 



RýmaUovsko 

Mikroregion sdružuje 14 obcí s 18 tisíci 
obyvatel. 

 

効 Rozloha: 368,0 km2 

効 Pǒet obyvatel: 18 248 

効 Hustota ośdleń: 50 obyv./km2 

効 Pǒet mEst a obć: 14 



BUidlǐná,  DEtUichov, Dolń Moravice, Horń MEsto, JiÚkov, Lomnice, Malá Morávka, 
Malá Štáhle, ŔmaUov, Ry̌ovǐtE, Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle, Václavov 



Ing. Petr Klouda 

DEkuji za pozornost 

MEsto RýmaUov, námEst́ Ḿru 230/1, 795 01 ŔmaUov 

tel.: +420 554 254 100, www.rymarov.cz, mesto@rymarov.cz 

http://www.rymarov.cz
mailto:mesto@rymarov.cz
mailto:mesto@rymarov.cz

