


O MĚSTĚ ZÁBŘEHU

Počet obyvatel:   13 589 

Kraj:    Olomoucký

Okres:    Šumperk

Nadmořská výška:  285 m n. m.

Rozloha:   34,58 km2



První zmínka o Zábřehu se nachází v listině 

brněnského zemského sněmu z roku 1254.

Zábřeh je město v okrese Šumperk v Olomouckém kraji, 
nacházející se 12 km jihozápadně od Šumperka na řece  
Moravská Sázava. V malebném městě v předhůří Jeseníků 
žije zhruba 14 000 obyvatel. 

Zábřeh díky svým geografickým podmínkám a bohaté kul-
turní historii nabízí pestré turistické vyžití. Jen ve městě se 
mohou návštěvníci podívat na radnici, zámek, dům Pod Pod-
loubím, městské hradby, kašny, morový sloup a tři kostely. 

Osada Zábřeh vznikla na levém břehu řeky Moravská  
Sázava; její hlavní funkcí bylo zřejmě chránit brod přes řeku. 
První zmínka o Zábřehu se nachází v listině brněnského  
zemského sněmu z roku 1254. Město založili někdy ve 
druhé polovině 13. století německy mluvící kolonisté, kteří  
přišli patrně z přelidněného německého Saska. V roce 1278 
byl už Zábřeh městem.



BILLA A SPOLUPRÁCE 
S MĚSTEM ZÁBŘEH

V současné době se v Zábřehu nachází  

jedna prodejna BILLA, kterou zákazníci naleznou  

v ulici Kosmonautů. Tato prodejna byla otevřena  

v roce 2000, nicméně od té doby se počet prodejen  

v Olomouckém kraji zvýšil a společnost BILLA  

zde provozuje již 14 prodejen.

Předností sítě prodejen BILLA v České republice je bezespo-
ru nabídka rozmanité palety českých potravin. BILLA je v tu-
zemsku průkopníkem v podpoře českých regionálních doda-
vatelů a prvovýrobců. Místní zákazníci naleznou v zábřežské 
prodejně BILLA širokou nabídku kvalitních a čerstvých pro-
duktů, křupavé pečivo a potraviny od tuzemských výrobců 
nebo regionální speciality s označením BILLA Regionálně. 
Mimo jiné BILLA nabízí i produkty českých sadařů a zelinářů 
pod privátní značkou Česká farma z úrodného Hornomorav-
ského, Dolnomoravského nebo Dyjsko-svrateckého úvalu či 
dalších lokalit Čech a Moravy. Na rozdíl od dováženého zbo-
ží se zdejší plody nemusejí před cestou chemicky ošetřovat, 



jeden den jsou sklizeny a druhý den ráno už je zákazníci na-
leznou na pultech supermarketů BILLA po celé České repub-
lice. K pohodlnému nákupu přispívá na pět desítek parkova-
cích míst včetně míst pro rodiče s dětmi a hendikepované.

Ve svém portfoliu má BILLA celkem 11 privátních značek. 
Za zmínku určitě stojí BILLA Premium, jejíž špičková kvalita 
splní i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Pro ušetření 
času a zjednodušení práce pak zákazníci mohou zvolit znač-
ku BILLA Easy, díky které mohou připravit během chvilky 
chutný oběd, dobrou večeři či si dopřát rychlou svačinku. To 
nejlepší z přírody zaručuje řada biovýrobků, při jejichž zpra-

cování byla dodržena přísná pravidla pro ekologické země-
dělství. Tyto výrobky jsou vedeny pod značkou BILLA BIO. 
BILLA myslí ale i na zákazníky, kteří chtějí nakupovat chyt-
ře a ekonomicky. Proto nabízí kvalitní výrobky za diskontní 
ceny pod značkou Clever již od roku 1999. Milovníci masa  
a masných produktů mohou v BILLE s důvěrou nakoupit pro-
dukty značky Vocílka. Jde o vlajkovou privátní značku spo-
lečnosti BILLA, pod kterou firma prodává maso výhradně  
z českých chovů a masné produkty, jejichž primární složka 
je rovněž výhradně z českého masa. Kvalitní kosmetické pří-
pravky každodenní péče pro celou rodinu zákazníci zakoupí 
pod značkou Today.



PROMĚNA
KOPCE HUMENCE

Jedno z nejatraktivnějších míst v Zábřehu, kopec 

Humenec, bude od roku 2020 zpestřeno ovocným 

sadem a rozhledovým místem. BILLA zde finančně 

podpoří výsadbu ovocných stromů a vybudování 

vyhlídkového místa se skluzavkou. 

Plánovaný projekt bude ku prospěchu lidem i přírodě. Vý-
sadbou krajových odrůd původních dřevin se totiž zvýší 
biodiverzita a podíl zeleně v krajině. Občanům a návštěv-
níkům města pak nabídne atraktivní místo pro relaxaci. 

V Zábřehu bude vysazen zcela nový ovocný sad. Ve spo-
lupráci s městem plánuje BILLA vysadit celkem 57 stro-
mů, mezi nimiž návštěvníci naleznou zejména krajové 
odrůdy jádrovin a peckovin, ale i netradiční druhy ovoce, 
jako např. temnoplodec černoplodý, mišpuli německou  



či hruškojeřáb ouškatý. Všechny tyto ovocné stromy bu-
dou navazovat na stávající porosty ve svazích mezi te-
rasami a doplňovat je. Navracení ovocných stromů zpět 
do přírody zpříjemní místním obyvatelům oblíbené místo 
výletů a časem budou moci ochutnat i zdravé plody přímo 
ze stromů.  

Spolu s výsadbou stromů město Zábřeh a BILLA plánu-
jí postavit i nové vyhlídkové místo. To bude řešeno jako 
dvoupatrová stavba, z níž bude možné vidět všechna vý-

znamná místa města – obě náměstí, rybník Oborník, část  
Zábřežské vrchoviny i pohoří Jeseníků. 

Ze zpevněné mlatové pěšiny si výletníci mohou vybrat, 
zda po betonových schodech vystoupají na výhledovou 
terasu či sestoupí po několika betonových schodech 
na vyhlídku krytou horní terasou, která poskytuje místo  
s posezením, kde se mohou schovat před větrem či deš-
těm. Zábavu pro děti nabídne skluzavka kopírující scho-
diště vyhlídky.



Z nového sadu je krásný výhled

na historické centrum Zábřehu. 
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ZÁVĚREM

Předpokládané dokončení tohoto projektu 

by mělo být na přelomu srpna a září roku 2020.

Do nového projektu investovala společnost BILLA více než 
1,2 milionu Kč. Autorkou projektu vyhlídky je Vendula Klírová  
a autorem projektu sadu společnost Arvita P spol. s r.o.






