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SEZNAM ZKRATEK 
 
AOT40  expoziční index AOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdílů mezi 

hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 μg·m-3 (40 
ppb) a hodnotou 80 μg·m-3, v období 8-20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v 
období květen-červenec, průměr za 5 let. 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRO  biologicky rozložitelný odpad 
ČD  České dráhy, a.s. 
ČGS  Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČSÚ  Český statistický úřad 
D-O-L  kanál Dunaj-Odra-Labe 
DP dobývací prostor 
EA ekonomicky aktivní 
EHS  Evropské hospodářské společenství 
EIA  Posouzení vlivů na životní prostředí (environmental Impact Assessment) 
EO  ekvivalentní obyvatel 
ES ekonomický subjekt 
EU Evropská unie 
EVL evropsky významná lokalita 
HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský 

T.G.M. 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast podzemní akumulace vod 
CHÚ chráněné území 
IAD  individuální automobilová doprava 
IDS JmK  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
IDS Pk  Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje 
IDS  integrovaný dopravní systém 
IDSOK  Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje 
ISOH  informační systém odpadového hospodářství   
KES koeficient ekologické stability krajiny 
KJŘ  knižní jízdní řád 
KO  komunální odpad 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
LBC/LBK lokální biocentrum/ lokální biokoridor 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MZCHÚ maloplošné chráněné území 
NO  (zde v textu) nebezpečný odpad 
NP národní park 
NRBC/NRBK nadregionální biocentrum/ nadregionální biokoridor 
OIR  objekty individuální rekreace 
OPM  obsazená pracovní místa 
OZKO  oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PO ptačí oblast 
POH ČR  Plán odpadového hospodářství České republiky 
PP / NPP přírodní památka/ národní přírodní památka 
PR / NPR přírodní rezervace/národní přírodní rezervace 
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PRP potenciální rekreační plochy 
PRVKPk  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
PV  pracovní význam 
Q100 průtok při stoleté vodě 
RBC/RBK regionální biocentrum/ regionální biokoridor 
RES registrované ekonomické subjekty 
SEZ  stará ekologická zátěž 
SKO  směsný komunální odpad 
SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 
SO ORP  Správní obvod obce s rozšířenou působností 
SUR ČR  Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
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ÚAP  územně analytické podklady 
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VÚC  velký územní celek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
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JEDNOTKY 
 
ha hektar 
kg kilogram 
km kilometr 
t tuna 
 
 
ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, UZANČNÍ NÁZVY ANALÝZ 
 
As  arsen 
BaP  benzo(a)pyren 
BZN  benzen  
Cd  kadmium 
NO2  oxid dusičitý  
NOx  oxidy dusíku 
O3  přízemní (troposférický) ozon 
PAH  polycyklické aromatické uhlovodíky (též PAHs) 
PM10  suspendované částice velikostní frakce PM10 (částice menší než 10 µm) 
SO2  oxid siřičitý 
VOC  těkavé organické sloučeniny (Volatile Organic Compounds) 
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1 ÚVOD 
 
1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Tato práce byla provedena na základě smlouvy (a jejího dodatku) uzavřené mezi firmou EKOTOXA s.r.o. 
a městem Moravská Třebová a podepsané dne 24. 9. 2007, resp. 16. 6. 2008 (Ekotoxa s.r.o.) a 2. 9. 2007, 
resp. 18. 6. 2008 (město Moravská Třebová). Konečným zákazníkem projektu je město Moravská 
Třebová. Jde o verzi 02, která již částečně obsahuje připomínky k verzi 01. 
 
Úkolem předkládané práce je zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Moravská 
Třebová postupem, který vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích 
předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální 
(přírodní), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel).  
Rozbor udržitelného rozvoje je nedílnou součástí územně analytických podkladů, které jsou novým 
nástrojem územního plánování. Provázanost obou složek ÚAP je zřejmá z následujícího schématu. 
 
 
Obrázek č. 1.1.1: Schéma ÚAP - RURÚ 

 
 
Z výše uvedeného schématu je patrné, že předkládaný materiál se zabývá pouze třetí částí celé práce, 
umístěné vpravo. 
 
Nedílnou součástí této zprávy jsou i přílohy, které mají za úkol podat v dané problematice komplexnější 
informaci. Konkrétně se jedná o tyto přílohy: 
Příloha č. 1   Kompletní seznam výroků ze SWOT analýz pro všechny tři pilíře 
Příloha č. 2   Seznam nejdůležitějších výroků ze SWOT analýz pro všechny tři pilíře 
Příloha č. 3   Přehled zpracovaných karet jevů (procesů) v tématech 
Příloha č. 4    Přehled použitých vrstev ÚAP 
Grafická příloha   Problémový výkres 3 ks (v měřítku 1:25 000) 
Samostatná příloha  Karty jevu (procesu) 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 11 

 
1.2 PODKLADY PRO RURÚ – ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Základním podkladem pro zpracování „Rozboru udržitelného rozvoje území“ jsou údaje o území, jejichž 
seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti – viz. příloha č. 1. – část „A“ a část 
„B“.  
 

• Část A – Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území 
(119 jevů) 

• Část B – Územně analytické podklady kraje – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území  
 (37 jevů) 

 
Přičemž v 119. jevu z ÚAP obcí a 37. jevu ÚAP kraje mohou být obsaženy další informace mimo 
konkrétně stanovené jevy ÚAP ve vrstvách 1-118 pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. 
 
Při zpracování se dále vycházelo zejména ze strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území 
Pardubického kraje (Plán odpadového hospodářství, Územní energetická koncepce, Koncepce snižování 
emisí a imisí, Koncepce dopravní infrastruktury apod., data o životním prostředí uvedená ve Stavu ŽP v 
Pardubickém kraji v posledních letech (2006, 2007)) a České republiky (Strategie trvale udržitelného 
rozvoje ČR, statistické údaje ze Statistického úřadu apod.).  
Dále byly využity podklady, které byly převzaty od zadavatele projektu, kterým je město Moravská 
Třebová (tj. data - územně analytické podklady) a další informační zdroje uvedené v seznamu literatury 
podle jednotlivých témat udržitelného rozvoje stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
 
 
1.3 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V SO ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
 
Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn.  
Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších 
územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněž by měl reagovat na problémy a potřeby 
jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 
Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a jeho prováděcí vyhlášky. 
 

 
Účel územního plánování 
 
Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
Formulují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky 
v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské 
podmínky) tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, a přitom nebyly ohroženy podmínky 
života generací budoucích. 
 
Nadřazeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí jsou ÚZEMNÍ PLÁNY 
VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ, od 1. 1. 2007 potom ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, zpracované 
vždy pro území kraje. 
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2 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ: GENIUS REGIONIS 
 
Genius regionis Moravskotřebovska je výrazně ovlivněn geografickou polohou krajiny při česko-
moravském pomezí. Vody severní části území (Mladějov na Moravě, Rychnov, Třebařov, Koruna) jsou 
odváděny Moravskou Sázavou do řeky Moravy, ostatní části Moravskotřebovska jsou odvodňovány 
přítoky Třebůvky taktéž do Moravy. Horní Pomoraví je na Moravskotřebovsku tvořeno nejjižnějším 
výběžkem Podorlické pahorkatiny, podle města Moravské Třebové pojmenované Moravskotřebovskou 
pahorkatinou. Ta navazuje na severní část sníženiny Boskovické brázdy vyplněné prvohorními 
(permskými, karbonskými) a druhohorními (křídovými) usazeninami. Ve spodních polohách křídových 
usazenin vznikly jílovce a uhelné lupky s vynikajícími žárovzdornými vlastnostmi. Na řadě míst jsou 
jílovce doprovázeny drobnějšími výskyty uhlí. Rozsáhlé ložisko žárovzdorných surovin prostupuje 
západní obrubou Moravskotřebovska – v krajině nápadným Hřebečským hřbetem (od Mladějova přes 
Hřebeč k Březině), jímž v minulosti procházela hranice moravsko-česká. Poslední administrativně-
správní sounáležitost Moravskotřebovska s Moravou je datována obdobím 1945–1960, kdy 
Moravskotřebovsko bylo součástí Brněnského kraje.    
Poté co byly v roce 1890 na Hřebečském hřbetu otevřeny doly na těžbu žárovzdorných jílů-lupků 
vhodných k pálení a k výrobě šamotu byla doprava k mladějovským vypalovacím pecím řešena 
úzkorozchodnou železniční drahou (600 mm), kde byla provozována nákladní doprava v letech od roku 
1918 až do roku 1991. Po zastavení provozu Moravských šamotových a lupkových závodů v Mladějově 
se 11 km dlouhá železnice stala technickou památkou, která je spolu s expozicí motorových a parních 
lokomotiv vyhledávaným cílem turistů. Doplňkovou činností byla v Březině i těžba kameniva, písku a 
výroba speciálních žárovzdorných malt (cementů či tmelů). Vytěžené prostory byly následně ve značné 
míře rekultivovány (i jako úložiště tuhých domovních odpadů).  
Genius regionis Moravskotřebovska je výrazně ovlivněn využitím sedimentárních druhohorních  hornin 
(pískovce, slepence a opuky). V Moravské Třebové se snad nejvíce těžily červené až červenohnědé 
pískovce a slepence z Křížového vrchu. Křídová opuka se těžila u Dětřichova u Moravské Třebové, 
Kunčiny, Starého Města, ale i na Hřebečském hřbetu. Maletínský pískovec (pocházející z Maletína 
nedaleko Gruny, ale již na území Mohelnicka) se po staletí používal jako kvalitní bílý až nažloutlý 
stavební a sochařský materiál při stavbách významných budov na Moravě (Kroměříž, Olomouc, 
Šumperk). V Moravské Třebové je z něj vystavěna renesanční část zámku s arkádami z počátku 17. 
století. Z původního hradu Ladislava z Boskovic se zachovala raně renesanční brána z r. 1492, která je 
považována za jednu z nejcennějších architektonických památek počátku renesance v českých zemích. 
Moravská Třebová byla v roce 1980 pro svou půdorysnou kompozici  a množství renesančních 
architektonických památek (např. zámek, radnice, měšťanské domy) vyhlášena městskou památkovou 
rezervací. Z maletínského pískovce pocházejí i renesanční figurální náhrobky při kostele Povýšení 
svatého kříže a sousoší Kalvárie na vrcholu Křížového vrchu – dílo Jiřího Pacáka z let 1730–1740, 
barokní sochy pod zámkem a morový sloup na náměstí T. G. Masaryka (1717–1720). Díky 
architektonické kompozici na Křížovém vrchu (schody mrtvých, kostel Povýšení sv. kříže, lapidárium, 
Kalvárie, křížová cesta) se tomuto místu začalo říkat Třebovská Akropole, odtud  nebylo daleko 
k přezdívání Moravské Třebové – Moravskými Athénami.   
Moravskotřebovsko náleželo k rozsáhlé německé jazykové enklávě rozkládající se od Mohelnice 
(Műglitz) přes Moravskou Třebovou (Mährische Trűbau), Svitavy (Zwitau) až k Lanškrounu 
(Landskron). Území bylo pojmenováno Hřebečskem (Schönhengstgau). V roce 1939 na Hřebečku žilo 
130 tis. obyvatel, z toho 126 tis. Němců. V roce 1828 byla v Moravské Třebové založena vůbec první 
hedvábnická tkalcovna v českých zemích. Moravskotřebovská Hedva bývá spojována s výrobou 
kvalitního padákového hedvábí, ale v tkalcovnách se vyrábějí i tradiční dámské hedvábné šatovky nebo 
jiné tzv. hladké listové zboží.  
Městečko Trnávka s hradní zříceninou Cimburku se nalézá již na samém okraji Malé Hané – severním 
výběžku více než 70 km dlouhé Boskovické brázdy. Ve starších čtvrtohorách zde byly větrem naneseny 
mocné vrstvy spraší na nichž vznikly úrodné, zemědělsky využívané černozemě. Největším centrem této 
části Malé Hané je Jevíčko. Hlubokým průlomovým údolím Třebůvky jsou tamní vody odváděny přes 
východní obrubu Moravskotřebovska – Mírovskou vrchovinu (střední část Zábřežské vrchoviny) – do 
řeky Moravy.       
          Prof. Jaroslav Vencálek 
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3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – TÉMATICKÉ 
ROZBORY 

 
V této kapitole jsou uvedena všechna povinná témata (celkem 10) daných vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Součástí každého tématu je hodnocení indikátorů, SWOT analýza a problémy 
k řešení. 
 
Zpracovaná témata 

• Horninové prostředí a geologie, 
• Vodní režim, 
• Hygiena životního prostředí, 
• Ochrana přírody a krajiny, 
• Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF a PUPFL), 
• Veřejná dopravní a technická infrastruktura, 
• Sociodemografické podmínky, 
• Bydlení, 
• Rekreace, 
• Hospodářské podmínky. 

 
V rámci zpracování vlastních témat byly zpracovány karty jevů (procesů) – viz příloha č. 3. 
 
Všechna data důležitá pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 
jsou zpracována na úroveň jednotlivých obcí, resp. katastrů. Pro hodnocení regionálních rozdílů na úrovni 
správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) i nižších jednotek uvnitř SO ORP jsou 
v Rozboru udržitelného rozvoje území používány následující prostorové úrovně: 
 

• Pardubický kraj a ČR jako nejvyšší srovnávací jednotky pro SO ORP Moravská Třebová 
• ostatní SO ORP Pardubického kraje pro srovnání jednotlivých SO ORP, 
• okres Svitavy – okresy jsou základní prostorovou jednotkou umožňující v širším kontextu 

stanovení regionálních disparit. 
 
 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO OBVODU SO ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ  
 
SO ORP Moravská Třebová patří mezi 15 SO ORP Pardubického kraje. Toto území leží v jihovýchodní 
části kraje, ze severu sousedí s SO ORP Lanškroun, ze západu s SO ORP Svitavy, z jihu 
s Jihomoravským krajem (SO ORP Boskovice) a z východu s Olomouckým krajem (SO ORP Zábřeh, 
Mohelnice, Litovel a Konice).  
Moravskotřebovsko je regionem venkovského charakteru, který vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý 
celek nejen geograficky, ale i infrastrukturou a ekonomickými a socio-demografickými vazbami – 
někdejší německý jazykový ostrov Hřebečsko s centrem v Moravské Třebové. Region i jeho krajinu 
rovněž ovlivnilo vysídlení Němců po 2. světové válce a následné dosídlení Čechy z vnitrozemí. 
Charakter regionu je členitý v nadmořské výšce v rozmezí 300–650 m. n. m. (průměrná nadmořská výška 
se pohybuje kolem 420 m. n. m.). Krajina má charakter členité pahorkatiny, označované jako 
Moravskotřebovská pahorkatina, jejíž součástí je Moravskotřebovská kotlina. Malá Haná je součástí 
Boskovické brázdy, další části Jevíčska patří do Konické a Bouzovské vrchoviny. Tato oblast přísluší do 
povodí Třebůvky, jež je přítokem řeky Moravy. Podnebí je teplé a suché, průměrná roční teplota dosahuje 
7 °C, ve vegetačním období 13 °C. Průměrné roční úhrny atmosférických srážek  dosahují 650-700 mm. 
Moravskotřebovsko je druhým největším SO ORP Pardubického kraje, svou rozlohou 417,28 km2 
zaujímá 9,2 % území kraje. Podle údajů ČSÚ pro rok 2007 žije ve 33 obcích SO ORP 27 300 obyvatel 
(5,4 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 65,4 osob/km2 je druhá nejnižší po SO ORP Králíky, téměř 
poloviční oproti krajským hodnotám 112 osob/km2. Ve dvou městech s pověřenými obecními úřady – 
Moravské Třebové (11 129) a Jevíčku (2 878) – žije téměř polovina obyvatel SO ORP. Včetně těchto 
měst se zde nachází pouze pět obcí nad 1000 a šet obcí nad 500 obyvatel. Počet obyvatel se v posledních 
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dvou desetiletích snižuje, důvodem je především omezená pracovní nabídka v SO ORP a stěhování, 
především mladých lidí, do měst. 
Celá oblast je převážně zemědělsky využívaná – z celkové rozlohy území SO ORP tvoří dle údajů ČSÚ z 
roku 2007 zemědělská půda 55 %, z více než dvou třetin jde o ornou půdu (76,2 %), pouze na 19,6 % 
(pouze ve vyšších polohách) jsou trvalé travní porosty a na 4,2 % trvalé kultury. Podíl lesů je mírně 
nadprůměrný – 37,4 % území SO ORP, zbylé 1,1 % území tvoří zastavěné plochy.  
Přestože je krajina Moravskotřebovska převážně intenzivně zemědělsky obhospodařována, vyskytuje se 
zde několik lokalit ceněných z  hlediska ochrany přírody. Mezi nejhodnotnější patří přírodní park 
Bohdanov-Hartinkov s mozaikou lesa, polopřirozených a přírodě blízkých luk a pastvin, a s významnými 
krajinnými prvky (Pěčíkovské stráně, Strážnička, Nad Věznickým potokem atd.). Přírodní rezervace 
Rohová je rozsáhlým komplexem květnatých bučin na prudkém svahu s bohatým bylinným podrostem, 
na jediném místě ve východních Čechách zde roste několik karpatských druhů rostlin (např. ploštičník 
evropský, kozlík trojený). Dalšími významnými lokalitami jsou přírodní rezervace Dlouholoučské stráně, 
opukové stráně stepního charakteru, bývalé pastviny s přirozenými a polopřirozenými společenstvy 
vyšších rostlin, dále přírodní památka Hradisko s dubohabrovými a bukovými porosty na prudkých 
svazích kopce Hradisko, a přírodní památka Pod skálou s přirozenými populacemi tisu červeného 
v bukových porostech a nalezištěm vzácných teplomilných rostlin.  
Moravskotřebovsko je regionem s nejhorší situací na trhu práce v kraji. Míra nezaměstnanosti převyšuje 
krajský průměr, i když oproti roku 2006 (14,0 %) klesla ke konci roku 2007 na 11,7 %. Výrazně 
nadprůměrná je rovněž dlouhodobá nezaměstnanost vyjádřená podílem uchazečů o zaměstnání vedených 
v evidenci úřadů práce po dobu delší než jeden rok (5,4 %).  
Vzhledem ke krajským hodnotám je podle údajů ČSÚ značně podprůměrný také počet ekonomických 
subjektů fyzických a právnických osob – na 1000 obyvatel tak v SO ORP Moravská Třebová připadá 
161,1 ekonomických subjektů (nejnižší v kraji) o čtvrtinu nižší než činí krajský průměr. Odvětvové 
zaměření zaměstnanosti se vyznačuje značně podprůměrným zastoupením ekonomicky aktivního 
obyvatelstva ve službách. Podle údajů ČSU z vybraných oblastí vykazuje v roce 2007 obchod, opravy 
motorových vozidel a spotřebního zboží pouze 27 %. Následuje průmysl (14,1 %) a stavebnictví (13,7 
%), poměrně vysoké hodnoty dosahuje zemědělství (10,3 %). 
Krajina regionu s převážně pahorkatinným a vrchovinným charakterem poskytuje řadu možností pro pěší 
turistiku, cykloturistiku (např. naučná stezka Hřebečsko) i další formy rekreace. Turisté mohou kromě 
zmíněných přírodních památek obdivovat řadu památek kulturních: např. historické jádro Moravské 
Třebové, které tvoří spolu se zámkem a areálem Křížového vrchu městskou památkovou rezervaci, město 
Jevíčko, centrum Malé Hané, jehož dominantou je renesanční zvonice s dřevěným ochozem ze druhé 
poloviny 16. století, nebo zřícenu hradu Cimburka u Městečka Trnávky. Návštěvníky regionu dále láká 
Muzeum průmyslových železnic v Mladějově na Moravě s unikátní úzkorozchodnou tratí. 
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3.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
 
3.1.1 Geologický a geomorfologický profil území 
 
Území SO ORP Moravská Třebová leží ve východní části Pardubického kraje při jeho hranici s Krajem 
Olomouckým. Největší centrální část území tvoří Podorlická pahorkatina (Zejména Moravskotřebovská 
pahorkatina – Moravskotřebovská kotlina, Malonínská vrchovina, Trnávecká vrchovina, Pacovská 
kotlina, Lanškrounská kotlina a Jevíčská sníženina), jižní část území tvoří Boskovická brázda. Dále sem 
okrajově zasahuje také Zábřežská vrchovina a Drahanská vrchovina.  
 
Podorlická pahorkatina zaujímá poměrně rozsáhlé území protažené od severozápadu (mezi Hronovem a 
Červeným Kostelcem) k jihovýchodu v délce 110 km a šířce 10-15 km. Tvoří předěl mezi Orlickými 
horami, Zábřežskou vrchovinou a Českou tabulí. Nejvyšší horou je Špičák, 841 m n.m. Jedná se o 
tektonicky porušený erozně denudační reliéf ker, hrástí, antiklinál a synklinál na horninách krystalinika, 
hlubinných vyvřelin, permu a svrchní křídy. Představuje geologicky velmi pestrou oblast budovanou 
krystalickými horninami a prvohorními, druhohorními, místy i třetihorními sedimenty. Dnešní tvář reliéfu 
Orlického podhůří podmínily především saxonské tektonické poruchy, opakující se během třetihor na 
dříve založených varijských zlomech. Působením vnějších vlivů byly částečně denudovány (odneseny) 
mladší křídové vrstvy a obnaženy horniny krystalinika. Původní geologické poměry však dodnes 
připomínají tzv. epigenetická říční údolí, probíhající napříč geologickou strukturou. 
Zábřežská vrchovina (734 km2), která odděluje Hornomoravský úval a Mohelnickou brázdu od 
Podorlické pahorkatiny je součástí České křídové pánve. Táhne se od jižního ukončení Králické brázdy, 
součásti Kladské kotliny na SSZ, po údolí Nectavy a Romže na JJV. Průlomová údolí Moravské Sázavy a 
Třebůvky ji člení na tři dílčí části (od S k J) - vrchoviny Drozdovskou, Mírovskou a Bouzovskou, jež se 
směrem k J pozvolna snižují. Reliéf a krajina celé Zábřežské hornatiny jsou blízké Drahanské vrchovině 
hlavně převahou spodnokarbonských zvrásněných a  slabě metamorfovaných sedimentů (drob a břidlic) a 
výraznými klenbovými rysy, zřejmými v říční síti.  
Bouzovská vrchovina v severovýchodní části území je nižší a také méně členitá. Tvoří ji plošiny na 
širokých hřbetech a menší kotliny v nadmořských výškách 300 - 400 m. Nad hluboko rozvětralé 
nekrasové okolí vystupují dost výrazně krátké vápencové hřbety a vrchy s příkrými, skalnatými, často 
konkávními svahy. Pro malý rozsah nadpovrchových izolovaných vápencových výskytů se však 
zachovaly jen malé zbytky starých krasových plošin. Bouzovská vrchovina s nejmenší střední výškou 
navazuje na jihu na Drahanskou vrchovinu.  
Mírovská vrchovina je střední částí Zábřežské vrchoviny s nejvyšším Kančím vrchem (606 m n.m.), a je 
vymezena údolími Moravské Sázavy na SSZ a Třebůvky na JJV. 
Boskovická brázda představuje 4-6 km širokou asymetrickou příkopovou propadlinu SSV – JJZ směru 
situovanou na východním okraji Českého masivu. Probíhá od Moravského Krumlova, přes Ivančice, 
Rosice, Boskovice k Jevíčku. Boskovická brázda byla založena již v prekambriu. Nejvýznamnější pohyby 
probíhaly na zlomech boskovické brázdy v závěru variského geotektonického cyklu ve svrchním karbonu 
a spodním permu. S uvedenými pohyby souviselo postupné zahlubování brázdy. Od poorlického permu je 
Boskovická brázda oddělena na severu tzv. malonínskou elevací. Synsedimentační a postsedimentační 
pohyby způsobily přesmyk brněnského masivu přes východní okraj pánve. Podloží boskovické brázdy 
tvoří geologické jednotky moldanubika, moravika a brunovistulika a plášťové horniny představované 
kulmskými drobami. Součástí Boskovické brázdy je i Malá Haná, která tvoří geomorfologický podcelek v 
Boskovické brázdě, nejvyšší bod Nad Amerikou leží ve výšce 553 m n.m. 
Drahanská vrchovina je geomorfologický celek, spadající pod Brněnskou vrchovinu, která na severu 
sousedí se Zábřežskou vrchovinou a okrajově tak zasahuje i do jižní části SO ORP Moravská Třebová. Na 
Drahanské vrchovině převládají prvohorní (karbonské) horniny usazené. Na velké části jsou také poměrně 
mocné čtvrtohorní usazeniny.  
 
Část území bylo – mimo jiné pro ochranu svých krajinných a estetických hodnot – prohlášeno jako 
přírodní park Bohdalov – Hartínkov. Zajímavá krajina je dána i pestrou geologickou stavbou od 
prvohorních břidlic až po svrchnokřídové usazeniny s vysokým podílem vápníku. 
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Obrázek č. 3.1.1: Geologická struktura území SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

 

 
granitoidy assyntské (6uly, granodiority) 
  

paleozoické horniny zvrásněné, 
nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, 
vápence) 

 
mezozoické horniny (pískovce, jílovce)                      
  

proterozoické horniny assyntsky zvrasněné, s 
různě silným variským přepracováním 
(břidlice,fylity,svory až pararuly) 

 
vulkanické horniny zčásti metamorfované, 
proterozoické až paleozoické (amfibolity, 
diabasy,melafyry,porfyry) 

 
ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity 
v moldanubiku a proterozoiku 
 

 
permokarbonské horniny (pískovce, slepence, 
jílovce)  

jednotvarná série moldanubika (svorové ruly, 
pararuly až migmatity) 

 
ultrabazity v moldanubiku a proterozoiku 
  

kvarter (hlíny, spraše, písky, štěrky) 

 
 
3.1.2 Těžba nerostných surovin  
 
Na území SO ORP Moravská Třebová a v blízkém okolí je evidována řada ložisek nerostných surovin, 
zejména se jedná o jíly, případně stavební kámen. Těžba probíhá pouze na malé části těchto lokalit. 
Většina ložisek nerostných surovin má pro svou ochranu vymezeno chráněné ložiskové území. Část 
těchto ložisek přesahuje i mimo samotnou SO ORP Moravská Třebová. Většina z těchto ložisek se 
nachází v západní části území a to zejména v obcích Kunčina, Březina, Slatina, Jevíčko a Bělá u Jevíčka.   
 
 
 
 
 

http://www.geoportal.cenia.cz
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Tabulka č. 3.1.1: Ložiska nerostných surovin v SO ORP Moravská Třebová 
Název ložiska - 

obec Subregistr Těžba Organizace Surovina Nerost CHLÚ 

Boršov u 
Moravské 
Třebové 

Prognózní 
zdroj 

Dosud 
netěženo 

MŽP Polodrahoka-
my 

plagioklasit 
(anortozit) 

Ne 

Malonín Prognózní 
zdroj 

Dřívější 
hlubinná 

MŽP Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
prachovec, 
pískovec 

Ne 

Březina u 
Moravské 
Třebové 

Prognózní 
zdroj 

Dřívější 
hlubinná i 
povrchová 

MŽP Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
prachovec, 
pískovec 

Ne 

Nová Ves u 
M.Třeb.-Barbora 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dosud 
netěženo 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
prachovec, 
pískovec 

Ano 

Koclířov-
Hřebeč-jižní 
pole 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dřívější 
hlubinná 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
prachovec, 
pískovec 

Ano 

Moravská 
Kamenná Horka 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dosud 
netěženo 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Cementářské 
korekční 
sialitické 
suroviny 

jíl,jílovec, 
prachovec, 
slínovec 

Ano 

Březinka Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Současná 
hlubinná i 
povrchová 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
kaolinit 

Ano 

Březina-Nová 
jáma-baz.sloj 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dřívější 
hlubinná i 
povrchová 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
kaolinit 

Ano 

Boršov-Hřebeč-
odval č.1 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Současná 
povrchová 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jíl, jílovec Ano 

Jaroměřice-
Chornice-
Šubířov 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Současná 
povrchová 

Stavby silnic a 
železnic a.s., Praha 
1 

Stavební 
kámen 

droba Ano 

Koclířov-Hřebeč 
3 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dřívější 
hlubinná 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jíl, jílovec, 
kaolinit 

Ano 

Březina-Prokop 
2-hlav.sloj 

Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dřívější 
hlubinná i 
povrchová 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jílovec, 
kaolinit 

Ano 

Malonín Bilancované 
ložisko 
výhradní 

Dosud 
netěženo 

P-D Refractories 
CZ a.s, Velké 
Opatovice 

Jíly 
žáruvzdorné 
na ostřivo 

jíl, jílovec, 
kaolinit 

Ano 

Zdroj: Data ÚAP - Geofond, 2008 
 
 
 
Dále se na území SO ORP Moravská Třebová jsou dále vymezeny tyto dobývací prostory:  
 
Tabulka č. 3.1.2: Dobývací prostory v SO ORP Moravská Třebová 
Název DP Organizace Nerost 
Chornice Stavby silnic a železnic, a.s. droba 
Jaroměřice Stavby silnic a železnic, a.s. kámen pro drcené kamenivo 
Boršov u Moravské Třebové P-D Refractories CZ a.s. žárovzdorný jílovec 
Bělá u Jevíčka P-D Refractories CZ a.s. žárovzdorné jílovce 
Březinka P-D Refractories CZ a.s. žárovzdorné jílovce 
Zdroj: Data ÚAP - Geofond, 2008 
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Obrázek č. 3.1.2: Těžba nerostných surovin v SO ORP Moravská Třebová 
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3.1.3 Sesuvná a poddolovaná území 
 
Poddolované území může představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby. Na území SO ORP 
Moravská Třebová se nachází větší množství území, které je evidováno jako poddolované. Jedná se o 
několik území vedených díky své rozloze jako bodové a dále o velkou řadu plošných, jež se nacházejí 
zejména na území obcí Janůvka, Slatina, Březina, Bělá u Jevíčka, Moravská Třebová, Mladějov na 
Moravě a další. 
 
Tabulka č. 3.1.3: Poddolovaná území v SO ORP Moravská Třebová 

Obec Název Surovina Rozsah Typ Rok 

Bělá u Jevíčka MALONÍN 1-SLATINA Nerudy, paliva Ojedinělý Plošné 1988 

Bělá u Jevíčka BĚLÁ U JEVÍČKA 1 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Bělá u Jevíčka ŠNEKOV Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 2003 

Bělá u Jevíčka BĚLÁ U JEVÍČKA 2 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Bělá u Jevíčka BĚLÁ U JEVÍČKA 3 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 2003 

Bělá u Jevíčka MALONÍN 2 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 2003 

Bělá u Jevíčka VELKÉ OPATOVICE Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1996 

Bělá u Jevíčka MALONÍN 2 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 2003 

Bělá u Jevíčka VELKÉ OPATOVICE Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1996 

Biskupice BISKUPICE U JEVÍČKA 1 Rudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Biskupice BISKUPICE U JEVÍČKA 2 Rudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Březina MALONÍN 1-SLATINA Nerudy, paliva Ojedinělý Plošné 1988 

Březina BŘEZINA U MOR.TŘEBOVÉ 4 Nerudy Ojedinělý Plošné 2003 

Březina BŘEZINA U MOR.TŘEBOVÉ 3 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Březina BŘEZINA U MOR.TŘEBOVÉ 2 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Březina SLATINA U JEVÍČKA-
CHVALKA 

Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Březina BŘEZINA U MOR.TŘEBOVÉ 1 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Březina BŘEZINA U MOR.TŘEBOVÉ 5 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Březina ŠNEKOV Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 2003 

Březina MALONÍN 2 Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 2003 

Březinky BŘEZINKY Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Březinky BISKUPICE U JEVÍČKA 2 Rudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Dlouhá Loučka DLOUHÁ LOUČKA Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Dlouhá Loučka BORŠOV U MOR. TŘEBOVÉ Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Dlouhá Loučka ÚTĚCHOV U MOR.TŘEBOVÉ 2 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 

Chornice CHORNICE Neznámá Ojedinělý Bodové 1988 

Chornice BŘEZINKY Nerudy Systém 
důlních děl 

Plošné 1988 
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Obec Název Surovina Rozsah Typ Rok 

Janůvky JANŮVKY 3 Nerudy Ojedinělý Plošné 1995 

Janůvky JANŮVKY 2 Paliva Ojedinělý Plošné 1988 

Janůvky JANŮVKY-ŠTOLA U 
ELEKTRÁRNY Nerudy, paliva Ojedinělý Bodové 2003 

Janůvky JANŮVKY 4 Nerudy, paliva Ojedinělý Bodové 2003 

Janůvky BŘEZINA U MOR.TŘEBOVÉ 1 Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Janůvky JANŮVKY 1 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Jevíčko JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ 1 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 
Jevíčko JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ 2 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 
Jevíčko ZADNÍ ARNOŠTOV Rudy Ojedinělý Plošné 1988 

Jevíčko ZADNÍ ARNOŠTOV 1 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Jevíčko BĚLÁ U JEVÍČKA 3 Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Jevíčko ZADNÍ ARNOŠTOV 2 Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Jevíčko JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ 3 Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Jevíčko JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ 4 Paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Křenov JANŮVKY 2 Paliva Ojedinělý Plošné 1988 

Křenov KŘENOV Paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Kunčina NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ 2 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Kunčina NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ 1 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Kunčina NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ 
3-BORŠOV Nerudy Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Kunčina DĚTŘICHOV U SVITAV-
MLADĚJOV-NOVÁ VES Paliva Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Kunčina MLADĚJOV NA MORAVĚ 2 Paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Linhartice LINHARTICE 1 Rudy Ojedinělý Plošné 1988 
Linhartice LINHARTICE 2 Rudy Ojedinělý Plošné 1988 

Malíkov ÚTĚCHOV U MOR.TŘEBOVÉ Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Městečko Trnávka PETRŮVKA U MĚSTEČKA 
TRNÁVKY Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Městečko Trnávka BOHDALOV U MĚSTEČKA 
TRNÁVKY 1 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Městečko Trnávka BOHDALOV U MĚSTEČKA 
TRNÁVKY 2 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Městečko Trnávka STARÁ ROVEŇ 2 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 
Městečko Trnávka STARÁ ROVEŇ 3 Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 
Městečko Trnávka PŘEDNÍ ARNOŠTOV 2 Rudy Ojedinělý Plošné 1988 
Městečko Trnávka LÁZY 2 Rudy Ojedinělý Plošné 1988 
Městečko Trnávka PŘEDNÍ  ARNOŠTOV Nerudy, paliva Ojedinělý Bodové 2003 
Městečko Trnávka STARÁ ROVEŇ 4 Nerudy, paliva Ojedinělý Bodové 2003 
Městečko Trnávka STOLOVÁ HORA Nerudy, paliva Ojedinělý Bodové 2003 
Městečko Trnávka PŘEDNÍ ARNOŠTOV 1 Neznámá Ojedinělý Bodové 1988 
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Obec Název Surovina Rozsah Typ Rok 

Městečko Trnávka LÁZY 1 Neznámá Ojedinělý Bodové 1988 
Městečko Trnávka STARÁ ROVEŇ 1 Rudy Ojedinělý Bodové 1988 

Městečko Trnávka ÚTĚCHOV U MOR.TŘEBOVÉ Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Městečko Trnávka PĚČÍKOV Rudy Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Mladějov na 
Moravě MLADĚJOV NA MORAVĚ 1 Nerudy, paliva Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Mladějov na 
Moravě NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ 1 Nerudy, paliva Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Mladějov na 
Moravě 

DĚTŘICHOV U SVITAV-
MLADĚJOV-NOVÁ VES Paliva Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Mladějov na 
Moravě MLADĚJOV NA MORAVĚ 2 Paliva Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová BORŠOV U MOR. TŘEBOVÉ Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 
Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 2 Paliva Ojedinělý Plošné 2003 
Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 3 Paliva Ojedinělý Plošné 1988 
Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 5 Paliva Ojedinělý Plošné 1988 
Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 2 Paliva Ojedinělý Plošné 2003 

Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 4 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová KOCLÍŘOV 1-BORŠOV Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Moravská Třebová KOCLÍŘOV 1-BORŠOV Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Moravská Třebová KOCLÍŘOV 2-BORŠOV Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ 
3-BORŠOV Nerudy Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová NOVÁ VES U MOR.TŘEBOVÉ 
3-BORŠOV Nerudy Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová KOCLÍŘOV 3 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 1 Rudy, nerudy, 
paliva 

Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Moravská Třebová BORŠOV U MOR.TŘEBOVÉ 1 Rudy, nerudy, 
paliva 

Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Slatina MALONÍN 1-SLATINA Nerudy, paliva Ojedinělý Plošné 1988 

Slatina SLATINA U JEVÍČKA-
CHVALKA Nerudy Systém 

důlních děl Plošné 1988 

Slatina MALONÍN 2 Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Slatina VELKÉ OPATOVICE Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 1996 

Slatina MALONÍN 2 Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Slatina VELKÉ OPATOVICE Nerudy Systém 
důlních děl Plošné 1996 

Slatina BŘEZINKA Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Staré Město STARÉ MĚSTO U 
MOR.TŘEBOVÉ Rudy Ojedinělý Plošné 1988 

Třebařov TŘEBAŘOV Nerudy Ojedinělý Bodové 1988 

Útěchov ÚTĚCHOV U MOR.TŘEBOVÉ 2 Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 
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Obec Název Surovina Rozsah Typ Rok 

Útěchov ÚTĚCHOV U MOR.TŘEBOVÉ Nerudy, paliva Systém 
důlních děl Plošné 1988 

Vranová Lhota VRANOVÁ LHOTA Nerudy Ojedinělý Plošné 1988 

Vranová Lhota VRANOVÁ Rudy Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Vranová Lhota VRANOVÁ LHOTA Rudy Systém 
důlních děl Plošné 2003 

Zdroj: Data ÚAP - Geofond, 2008 
 
 
Na území SO ORP Moravská Třebová se nachází rovněž celá řada sesuvných a plošných – viz tabulka a 
obrázek. V řadě případů mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, zejména stavební činnosti. 
 
Tabulka č. 3.1.4: Poddolovaná území v SO ORP Moravská Třebová 

Obec Lokalita Stupeň aktivity Rok revize Plocha (ha) 

Bělá u Jevíčka Malonín potencionální 1980 bodový 
Bělá u Jevíčka Malonín potencionální 1980 bodový 
Bělá u Jevíčka Malonín potencionální 1980 bodový 
Březina Šnekov potencionální 1980 bodový 
Dlouhá Loučka Dlouhá Loučka aktivní 1982 bodový 
Městečko Trnávka Pacov potencionální 1982 bodový 
Městečko Trnávka Ludvíkov potencionální 1982 bodový 
Moravská Třebová Hřebeč aktivní 1982 bodový 
Městečko Trnávka Ludvíkov potencionální 1982 bodový 
Útěchov Útěchov aktivní 1982 bodový 
Malíkov Malíkov potencionální 1982 bodový 
Útěchov Útěchov aktivní 1982 bodový 
Moravská Třebová Boršov aktivní 1982 bodový 
Městečko Trnávka Bohdalov aktivní 1980 bodový 
Moravská Třebová Hřebeč aktivní 1982 bodový 
Gruna Žipotín aktivní 1980 bodový 
Moravská Třebová Boršov u Mor.Třebové aktivní 2007 bodový 
Linhartice Moravská Třebová aktivní 1982 bodový 
Borušov Borušov aktivní 1982 bodový 
Borušov Borušov aktivní 1982 bodový 
Staré Město Moravská Třebová aktivní 1982 bodový 
Staré Město Moravská Třebová aktivní 1982 bodový 
Staré Město Moravská Třebová aktivní 1982 bodový 
Kunčina Nová Ves potencionální 1982 bodový 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1984 bodový 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 bodový 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 bodový 
Staré Město Petrušov aktivní 1982 bodový 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 bodový 
Rychnov na Moravě Rychnov potencionální 1982 bodový 
Moravská Třebová Koclířov aktivní 1984 0,77 
Březina Březina potencionální 1980 4,72 
Mladějov na Moravě Trpík potencionální 1982 0,59 
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Obec Lokalita Stupeň aktivity Rok revize Plocha (ha) 

Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 0,53 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 0,38 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 6,75 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 5,44 
Mladějov na Moravě Mladějov potencionální 1982 0,63 
Moravská Třebová Hřebeč potencionální 1982 10,4 
Městečko Trnávka Ludvíkov potencionální 1982 0,6 

Zdroj: Data ÚAP - Geofond, 2008 
 
 
Obrázek č. 3.1.3: Sesuvná a poddolovaná území a stará důlní díla v SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Data ÚAP - Geofond, 2008 
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3.1.4 Indikátory 
 
Jako indikátor, který charakterizuje území z hlediska horninového prostředí, byl zvolen indikátor „podíl 
plochy poddolovaného nebo sesuvného území k ploše jednotlivých obcí“. Výskyt poddolovaných a 
sesuvných území představuje omezení pro rozvoj obcí, zejména je limitem pro výstavbu. Stav indikátoru 
v jednotlivých obcích je znázorněn v následující tabulce. Plocha těchto území je v některých částech SO 
ORP velmi významná, zejména se jedná o obce Bělá u Jevíčka, Březina, Janůvky, Jaroměřice, Kunčina, 
Mladějov, Moravská Třebová, Slatina a Útěchov. Plošně významnější sesuvná území se nacházejí 
v obcích Mladějov na Moravě a Moravská Třebová.. 
 
Nastavení indikátoru:  
-2  nad 5% plochy obce 
-1  3,1 – 5% plochy obce,  
0  1,1 – 3% plochy obce, bodová poddolovaná nebo sesuvná území 
1  0,1 – 1% plochy obce 
2  bez poddolovaných nebo sesuvných území 
 
Tabulka č. 3.1.5: Hodnocení indikátoru poddolovaných a sesuvných území v jednotlivých obcích SO 
ORP Moravská Třebová 

Obec Výměra 
obce (ha) 

Poddolo- 
vané území 

- bodové 

Sesuvné 
území - 
bodové 

Plocha 
poddolovaného 

území (ha) 

Plocha 
sesuvného 

území 
(ha) 

Plocha 
poddolované 

a sesuvné 
(ha) 

Podíl 
plochy 
obce 
(%) 

Indikátor 

Bělá u 
Jevíčka 967,84  3 624,43  624,43 64,5 -2 

Bezděčí u 
Trnávky 699,24     0 0,0 2 

Biskupice 1109,24   24,69  24,69 2,2 0 
Borušov 1094,16  2   0 0,0 2 
Březina 1166,20  1 371,18 4,72 375,9 32,2 -2 
Březinky 331,08   12,23  12,23 3,7 -1 
Dětřichov 
u Mor.  
Třebové   

591,97     0 0,0 2 

Dlouhá 
Loučka 1758,78  1 17,16  17,16 1,0 0 

Gruna 1053,96  1   0 0,0 2 
Hartinkov 509,70     0 0,0 2 
Chornice 1423,12 1  9,56  9,56 0,7 1 
Janůvky 313,00 2  97,36  97,36 31,1 -2 
Jaroměřice 2208,67   120,04  120,04 5,4 -2 
Jevíčko   2321,84     0 0,0 2 
Koruna 205,34     0 0,0 2 
Křenov 1045,44   25,1  25,1 2,4 0 
Kunčina 2262,53  1 317,5  317,5 14,0 -2 
Linhartice   874,39  1 15,05  15,05 1,7 0 
Malíkov 409,54  1 0,91  0,91 0,2 1 
Městečko 
Trnávka   5036,24 6 4 78,06 0,6 78,66 1,6 0 

Mladějov 
na Moravě 927,57  4 140,83 14,32 155,15 16,7 -2 

Moravská 
Třebová  4202,69  4 466,68 11,14 477,82 11,4 -2 

Radkov 656,47     0 0,0 2 
Rozstání 739,24     0 0,0 2 
Rychnov 
na Moravě 2362,42  1   0 0,0 1 
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Obec Výměra 
obce (ha) 

Poddolo- 
vané území 

- bodové 

Sesuvné 
území - 
bodové 

Plocha 
poddolovaného 

území (ha) 

Plocha 
sesuvného 

území 
(ha) 

Plocha 
poddolované 

a sesuvné 
(ha) 

Podíl 
plochy 
obce 
(%) 

Indikátor 

Slatina 398,75   144,22  144,22 36,2 -2 
Staré 
Město 2472,20  4 9,45  9,45 0,4 1 

Třebařov 1559,34 1    0 0,0 1 
Útěchov 548,02  2 108,05  108,05 19,7 -2 
Víska u 
Jevíčka 367,29     0 0,0 2 

Vranová 
Lhota 1409,46   55,48  55,48 3,9 -1 

Vrážné 413,50     0 0,0 2 
Vysoká 288,97     0 0,0 2 
SO ORP 
Mor. 
Třebová 

41728,20 10 30 2637,98 30,78 2668,76 6,4 -2 

Zdroj: Data ÚAP, Geofond, 2008, ČSÚ 
 

  
3.1.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Přírodní parky Bohdalov-Hartinkov – území cenné 
i z pohledu geomorfologického a geologického. 

Vysoká míra poddolovaných území a výskyt 
sesuvných území (obce Bělá u Jevíčka, Březina, 
Janůvky, Jaroměřice, Kunčina, Mladějov, 
Moravská Třebová, Slatina a Útěchov) může 
omezovat rozvoj obcí. 

Výskyt místních ložisek nerostných surovin, 
zejména jílu.  

 

Ochrana ložisek nerostných surovin zajištěna 
stanovením CHLÚ. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Zajištění poptávky po nerostných surovinách 
z místních zdrojů. 

Výstavba v nevhodných územích. 

Využití ploch po těžbě nerostných surovin – 
rekreační plochy, zalesnění, prvky zeleně... 

 

Vhodné využití ploch na poddolovaných a 
sesuvných lokalitách – využití dotačních titulů. 

 

 
 
3.1.6 Problémy k řešení 
 
• Přesná lokalizace sesuvných a poddolovaných území a zjištění míry omezení využití území 
• Určení vhodného využití území nevhodného pro zástavbu 
• Zajištění ochrany ložisek nerostných surovin 
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3.2 VODNÍ REŽIM 
 
Vodní zdroje v území SO ORP Moravská Třebová zasahují do povodí Moravy. Hlavními toky na území 
SO ORP jsou Moravská Sázava (délka 53,91 km; rozloha povodí 510,64 km2) a Třebůvka (délka 48,23 
km; rozloha povodí 579,75 km2), obě řeky jsou pravostrannými přítoky Moravy. Největším přítokem 
Moravské Sázavy je Březná (31,84 km), největším přítokem Třebůvky je Jevíčka (23,11 km). 
Na území SO ORP se nachází řada vodních ploch, z nichž nejvýznamnější jsou Třebařovské rybníky 
(Velký třebařovský – 15,77 ha, Jílový, Prkenný, Škaredý, Křtěný, Nohavice a Jezírko), vodní nádrž 
Moravská Třebová (11,89 ha), Finsterlova hlubina (9,62 ha) a Smolenská. 
Území SO ORP zasahuje svým západním okrajem do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Jedná se 
o CHOPAV Východočeská křída, která se dotýká území obcí Mladějov na Moravě, Kunčina, Moravská 
Třebová, Dlouhá Loučka, Křenov, Janůvky, Březina a Slatina. 
Území povodí Moravy zasahuje z hlediska regionální geologie do obou základních geologických jednotek 
České republiky – Českého masivu i Západních Karpat. Zájmová oblast spadá pod Český masiv – do 
území povodí Moravy zasahuje na Z a S oblast západosudetská, ve střední části pak oblast 
moravskoslezská. 
Na území povodí Moravy lze rozlišit několik hydrogeologicky odlišných oblastí podmíněných 
geologickou stavbou. Jsou to západní, jesenická a beskydsko-karpatská oblast. Zájmové území spadá pod 
západní oblast, která tvoří západní část povodí hlavního toku Moravy. Vyplňují ji převážně pahorkatiny a 
vrchoviny Českomoravské vrchoviny s převládajícím podložím krystalických břidlic nebo křídy, devonu 
a kulmu. Tyto horniny s relativně nízkým zvětralinovým pláštěm prakticky nemají průlinovou 
propustnost a neobsahují významné akumulace podzemních vod. Roční úhrny srážek v této (západní) 
části povodí Moravy přesahují 700 mm jen ve vrcholových částech Českomoravské vrchoviny, převážně 
však klesají pod 600 mm. V souladu s tím se i hodnoty specifického odtoku pohybují v mezích od 3 do 5 
l.s-1.km-2 a v suché oblasti klesají i pod 3 l.s-1.km-2. Podzemní vody neogenních sedimentů bývají často 
mineralizovány (mořské sedimenty) nebo smíšeny s ropnými vodami obohacenými metanem a 
sirovodíkem. Kalcium bikarbonátové minerální vody vystupují u Moravské Třebové, Jevíčka, Horních 
Moštěnic aj.. 
V přehledu problémů v povodí Moravy z roku 2007 jsou pro území SO ORP identifikovány tyto 
problémy: 

• Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek. 
• Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění dusíkem, které byly hodnoceny 

průměrnými specifickými hodnotami. Dusík vstupuje do půdy jak ze zemědělství, tak 
z atmosférické depozice. Kritériem byly vstupy vyšší než 70 kg/ha/rok. 

• Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu z důvodu nepříznivého poměru 
odběru a základního odtoku. 

• Příčné překážky ve vodních tocích, jejichž negativním projevem pro ekosystémy vodních toků je 
nepropustnost pro vodní organismy, změna hydrologického režimu toku a potamalizace (zavzdutí 
dlouhých úseků vodních toků). Příčné překážky jsou na celém území povodí Moravy. Řešením je 
budování rybích přechodů, minimalizování výšky objektů. 

• Nelegální špičkování vodních elektráren, zadržování vody a minimální vypouštění vody v období 
sucha (odvádění vody náhony). 

• Vysychání vodních toků charakterizované na základě napjatých bilančních stavů. 
• Problémy obcí a subjektů bez ČOV – mnoho obcí s počtem obyvatel pod 2000, které nemají 

vyřešené čištění odpadních vod, kde je časté přímé vypouštění odpadních vod do toků (přímo 
nebo přes septiky, nevyvážené žumpy atd.). 

• Problémy obcí a subjektů vybavených ČOV: 
• Srážková voda a řešení jejich odvodu a případně čištění. 
• Neplnění limitů pro vypouštění odpadních vod. 
• U malých obcí a průmyslových podniků často neprofesionálně zabezpečený provoz ČOV. 
• Nevyhovující technologie u některých ČOV. 
• Větší využití jiných druhů čištění. 
• Chybějící kontrola stavu povoleného nakládání s odpadními vodami u fyzických osob, 

rekreačních objektů, provozoven i menších podniků (koželužny, výrobny uzenin, 
drůbežárny). 
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Obrázek č. 3.2.1: Základní přehled území SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Ekotoxa, 2008 
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3.2.1 Vodní režim v krajině 
 
Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. Tato schopnost 
krajiny je výrazně snížena především velkovýrobními způsoby hospodaření v krajině, jež se projevují 
vysokým zorněním půdy, velkými půdními bloky s nízkým obsahem organického podílu v půdě, 
nevhodnou skladbou dřevin v lese (smrková kultura na nevhodných místech) atd. Důsledkem negativních 
projevů takového hospodaření je nižší stabilita krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko 
povodní. 
Nejhorší kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na svažitém 
území. Tomu v ČR odpovídá definice orné půdy na sklonitých pozemcích. Dle metodik je z hlediska 
zrychleného odtoku pro ornou půdu považován za kritický sklon nad 7°. Z těchto důvodů je tento typ 
kultury a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem je 
zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy. 
 
Tabulka č. 3.2.1: Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí 

Obec Plocha sklonité 
orné půdy (ha) 

Plocha orné 
půdy (ha) 

Procento sklonité 
orné půdy z orné 

celkově (%) 

Bělá u Jevíčka 19,77 258,25 7,65 
Bezděčí u Trnávky 24,21 341,47 7,09 
Biskupice 2,68 256,42 1,04 
Borušov 5,02 214,91 2,34 
Březina 50,92 331,32 15,37 
Březinky 18,46 37,82 48,82 
Dětřichov u Moravské Třebové 0,00 370,68 0,00 
Dlouhá Loučka 11,35 685,47 1,66 
Gruna 34,14 422,42 8,08 
Hartinkov 9,52 61,29 15,54 
Chornice 6,97 957,31 0,73 
Janůvky 2,81 123,52 2,27 
Jaroměřice 21,06 694,27 3,03 
Jevíčko 27,47 830,16 3,31 
Koruna 0,37 70,83 0,52 
Křenov 18,18 415,24 4,38 
Kunčina 1,99 1225,70 0,16 
Linhartice 16,24 448,02 3,63 
Malíkov 27,98 142,92 19,58 
Městečko Trnávka 91,76 1470,86 6,24 
Mladějov na Moravě 26,18 419,14 6,25 
Moravská Třebová 34,04 1482,00 2,30 
Radkov 14,44 286,37 5,04 
Rozstání 16,98 382,43 4,44 
Rychnov na Moravě 13,87 1186,55 1,17 
Slatina 33,78 161,77 20,88 
Staré Město 0,20 1376,14 0,01 
Třebařov 4,73 1004,41 0,47 
Útěchov 22,33 112,47 19,85 
Víska u Jevíčka 0,00 241,50 0,00 
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Obec Plocha sklonité 
orné půdy (ha) 

Plocha orné 
půdy (ha) 

Procento sklonité 
orné půdy z orné 

celkově (%) 

Vranová Lhota 54,47 177,53 30,68 
Vrážné 0,06 73,41 0,08 
Vysoká 7,21 68,49 10,53 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2008 
 
Absolutně největší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Městečko Trnávka 
a to téměř 92 ha. Toto množství činí přes 6,2 % veškeré orné půdy na území obce. Obdobně nepříznivá 
situace je na území obce Vranová Lhota (54,5 ha) a Březina (51 ha). V těchto obcích by mělo být 
prioritou identifikovat tyto pozemky a navrhnout potřebná opatření (možno využít KPÚ) a zabránit tím 
nebezpečí vzniku zrychleného odtoku vody při přívalové srážce a omezit tím nebezpečí vzniku lokální 
povodně. 
V ostatních obcích je také zvýšené množství svažité orné půdy, ale výměra těchto pozemků nedosahuje 
takového rozsahu. Ale přesto i v obcích s větším množstvím sklonité orné půdy (25 – 50 ha) je potřeba 
věnovat pozornost této problematice, aby bylo eliminováno zvýšené riziko lokálních povodní a zvýšené 
vodní eroze. 
Pouze v případě obcí Dětřichov u Moravské Třebové, Koruna, Staré Město, Víska u Jevíčka a Vrážné lze 
konstatovat, že v těchto územích je dosažen přijatelný stav z hlediska množství sklonitých zorněných 
pozemků.  
Vodní režim v krajině úzce souvisí se vznikem povodňových stavů. Podle jejich výskytu jsou 
stanovována záplavová území – administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené 
povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní 
úřad, jež může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s 
plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V současně zastavěných územích obcí, v územích 
určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, 
vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle 
nebezpečnosti povodňových průtoků. 
Na území SO ORP Moravská Třebová zasahují záplavové území Q100 dvou vodních toků – Třebůvka a 
Moravská Sázava. Záplavové území Třebůvky  zasahuje do území následujících obcí: Bezděčí u Trnávky, 
Dlouhá Loučka, Gruna, Linhartice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Útěchov a 
Vranová Lhota. Záplavové území Q100 Moravské Sázavy zasahuje pouze okrajově na území obce 
Rychnov na Moravě a Třebařov. 
 
Tabulka č. 3.2.2: Plocha záplavových území Q100 na území jednotlivých obcí 

Obec Vodní tok (Q100) 
Zaplavená plocha při Q100 

(ha) 
Bělá u Jevíčka - - 
Bezděčí u Trnávky Třebůvka 37,64 
Biskupice - - 
Borušov - - 
Březina - - 
Březinky - - 
Dětřichov u Moravské Třebové - - 
Dlouhá Loučka Třebůvka 15,93 
Gruna Třebůvka 8,49 
Hartinkov - - 
Chornice - - 
Janůvky - - 
Jaroměřice - - 
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Obec Vodní tok (Q100) 
Zaplavená plocha při Q100 

(ha) 
Jevíčko - - 
Koruna - - 
Křenov - - 
Kunčina - - 
Linhartice Třebůvka 50,79 
Malíkov - - 
Městečko Trnávka Třebůvka 244,32 
Mladějov na Moravě - - 
Moravská Třebová Třebůvka 69,72 
Radkov Třebůvka 27,45 
Rozstání Třebůvka 16,40 
Rychnov na Moravě Moravská Sázava 68,48 
Slatina - - 
Staré Město - - 
Třebařov Moravská Sázava 113,11 
Útěchov Třebůvka 17,61 
Víska u Jevíčka - - 
Vranová Lhota Třebůvka 94,81 
Vrážné - - 
Vysoká - - 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 9/2006 
 
 
3.2.2 Stav povrchových a podzemních vod 
 
Znečištění vod je jedním z největších environmentálních problémů současného světa. Voda transportuje 
živiny, ale zúčastňuje se rovněž na zprostředkování pohybu škodlivin v rámci různých ekosystémů. 
Důsledkem je, že může dojít ke kumulaci – nahromadění škodliviny v některé ze součástí životního 
prostředí. Znečištění vod je způsobováno chemickými látkami anorganického charakteru, hlavně těžkými 
kovy, nebo látkami organickými. Hlavním typem znečištění vod v našich podmínkách je eutrofizace – 
znečištění vod nadměrným obsahem živin. Odpadní vody splaškové mohou být znečištěny mikrobiálně. 
Významnou měrou se na znečištění vod podílí také zemědělská výroba. Problémem vody je rovněž její 
dosažitelnost a distribuce. Přibližně třetina toků ČR zůstává i přes výrazné zlepšení za posledních 15 let 
stále nadměrně znečištěna. Situace na území SO ORP Moravská Třebová není výjimkou, stav 
povrchových a podzemních vod není uspokojivý. 
 
 
3.2.2.1 Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních cílů 
 
Stav povrchových vod byl hodnocen pomocí indikátoru „Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z 
hlediska splnění environmentálních cílů.“ Základní jednotkou pro hodnocení stavu povrchových vod jsou 
jednotlivé útvary povrchových vod tekoucích (řeky). Hodnocené útvary jsou zařazeny do tříd rizikovosti 
podle výsledků hodnocení HEIS VÚV T.G.M. Třídy rizikovosti (rizikový, nejistý, nerizikový) identifikují 
tzv.: rizikové vodní útvary, tj. útvary vod, které pravděpodobně nedosáhnou v roce 2015 dobrého stavu, 
pokud nebudou přijata příslušná opatření. Útvary povrchových vod tekoucích a jejich klasifikace do tříd 
rizikovosti z hlediska ekologického a chemického stavu na území SO ORP jsou zachyceny v následující 
tabulce a obrázcích. 
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Tabulka č. 3.2.3: Hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod 
Ekologický stav Chemický stav Obec 

 "nejistý" "rizikový" "nejistý" "rizikový" 
Bělá u Jevíčka 100 0 0 100 
Bezděčí u Trnávky 100 0 0 100 
Biskupice 50 0 0 50 
Borušov 100 0 56 44 
Březina 100 0 0 100 
Březinky 0 0 0 0 
Dětřichov u Moravské Třebové 100 0 100 0 
Dlouhá Loučka 100 0 0 0 
Gruna 100 0 0 100 
Hartinkov 0 61 61 0 
Chornice 69 0 0 69 
Jaroměřice 78 0 52 26 
Jevíčko 100 0 2 98 
Koruna 0 0 0 0 
Křenov 100 0 0 51 
Kunčina 100 0 100 0 
Linhartice 100 0 0 100 
Malíkov 100 0 0 100 
Městečko Trnávka 60 39 39 60 
Mladějov na Moravě 100 0 100 0 
Moravská Třebová 100 0 43 1 
Radkov 100 0 0 100 
Rozstání 100 0 0 100 
Rychnov na Moravě 81 19 81 19 
Slatina 100 0 21 79 
Staré Město 51 32 49 34 
Třebařov 0 93 0 93 
Útěchov 100 0 0 0 
Víska u Jevíčka 100 0 0 100 
Vranová Lhota 0 100 100 0 
Vrážné 0 0 0 0 
Vysoká 0 40 40 0 
SO ORP Moravská Třebová 71 19 39 40 
Zdroj dat: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
 
Pozn.: Hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních cílů 
(ekologický stav/ekologický potenciál a chemický stav) na území jednotlivých obcí je vyjádřené jako procento délky 
útvarů povrchových vod tekoucích s hodnocením „rizikový“ a „nejistý“. 
 
Největší procento útvarů povrchových vod tekoucích s klasifikací „rizikový“ z hlediska ekologického 
stavu/ekologického potenciálu je klasifikováno na území obce Vranová Lhota, Třebařov a Hartinkov, 
z hlediska chemického stavu jsou klasifikovány jako „rizikový“ útvary (nebo jejich části) povrchových 
vod tekoucích na území téměř všech obcí SO ORP. 
Z hlediska ekologického stavu/ekologického potenciálu je 19 % délky útvarů povrchových vod tekoucích 
na území SO ORP klasifikováno jako „rizikový“, a z hlediska chemického stavu je jako „rizikový“ 
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klasifikováno 40 % délky útvarů povrchových vod tekoucích. Jako „nerizikový“ z hlediska ekologického 
stavu/ekologického potenciálu je klasifikováno 10 % délky útvarů povrchových vod tekoucích v celém 
SO ORP (z toho 100% délky útvarů povrchových vod tekoucích je klasifikováno jako „nerizikový“ na 
území obcí Březinky, Koruna a Vrážné). Jako „nerizikový“ z hlediska chemického stavu je klasifikováno 
21 % délky útvarů povrchových vod tekoucích v celém SO ORP (z toho 100% délky útvarů povrchových 
vod tekoucích je klasifikováno jako „nerizikový“ na území obcí Březinky, Koruna, Útěchov a Vrážné). 
Ostatní útvary povrchových vod tekoucích jsou klasifikovány jako nejisté. 
 
Nejistoty hodnocení: 
Nedostatek dat plynoucí z omezeného počtu monitorovaných lokalit v rámci státní sítě sledování jakosti 
vody v tocích způsobuje nejistoty zejména v oblasti hodnocení rizika nedosažení environmentálních cílů. 
Na menším území tudíž může být sledovaný datový soubor statisticky méně spolehlivý z hlediska 
reprezentativnosti pro charakterizaci dostatečného podílu vodních útvarů v jednotlivých oblastech povodí. 
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Obrázek č. 3.2.2: Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska ekologického stavu 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
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Obrázek č. 3.2.3: Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska chemického stavu 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
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3.2.2.2 Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska splnění environmentálních cílů 
 
Stav podzemních vod byl hodnocen pomocí indikátoru: „Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska 
splnění environmentálních cílů.“ Základní jednotkou pro hodnocení stavu podzemních vod jsou útvary 
podzemních vod, které jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních vrstvách (svrchní 
útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního křídového kolektoru). 
Vertikální průmět těchto vrstev s vyznačením rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska 
kvantitativního a chemického stavu je uveden na následujících obrázcích. Hodnocené útvary jsou 
zařazeny do tříd rizikovosti podle výsledků hodnocení HEIS VÚV T.G.M. Třídy rizikovosti (rizikový a 
nerizikový) identifikují tzv.: rizikové vodní útvary, tj. útvary vod, které pravděpodobně nedosáhnou 
v roce 2015 dobrého stavu, pokud nebudou přijata příslušná opatření. 
 
Tabulka č. 3.2.4: Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního a chemického stavu 

% plochy útvarů podzemních vod s hodnocením "rizikový" Obec 
 Kvantitativní stav Chemický stav 

Bělá u Jevíčka 96 0 
Bezděčí u Trnávky 0 0 
Biskupice 0 0 
Borušov 0 83 
Březina 55 38 
Březinky 0 0 
Dětřichov u Moravské Třebové 0 100 
Dlouhá Loučka 30 2 
Gruna 0 99 
Hartinkov 0 0 
Chornice 0 0 
Janůvky 87 87 
Jaroměřice 0 0 
Jevíčko 20 0 
Koruna 0 93 
Křenov 15 9 
Kunčina 13 13 
Linhartice 0 40 
Malíkov 8 0 
Městečko Trnávka 2 10 
Mladějov na Moravě 22 20 
Moravská Třebová 11 10 
Radkov 0 100 
Rozstání 0 27 
Rychnov na Moravě 0 29 
Slatina 40 26 
Staré Město 0 67 
Třebařov 0 100 
Útěchov 74 0 
Víska u Jevíčka 0 0 
Vranová Lhota 0 0 
Vrážné 0 0 
Vysoká 0 0 
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% plochy útvarů podzemních vod s hodnocením "rizikový" Obec 
 Kvantitativní stav Chemický stav 

SO ORP Moravská Třebová 11 24 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
 
Největší plochy útvarů podzemních vod s klasifikací „rizikový“ z hlediska kvantitativního stavu se 
nacházejí na území obcí Bělá u Jevíčka, Janůvky a Útěchov. Z hlediska chemického stavu jsou největší 
plochy útvarů podzemních vod s klasifikací „rizikový“ na území obcí Dětřichov u Moravské Třebové, 
Radkov a Třebařov. Na celém území SO ORP je 11 % plochy útvarů podzemních vod klasifikováno jako 
„rizikový“ z hlediska kvantitativního stavu a 24 % plochy útvarů podzemních vod klasifikováno jako 
„rizikový“ z hlediska chemického stavu. 
 

Obrázek č. 3.2.4: Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
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Obrázek č. 3.2.5: Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
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3.2.3 Indikátory 
 
Vodní režim v krajině 
 
Celkem se v SO ORP Moravská Třebová nachází 619 ha nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou. 
Z celkové výměry orné půdy v SO ORP Moravská Třebová (16 331 ha) tyto „nevhodné“ pozemky 
činí 3,8 %. Pouze v pěti obcích – Dětřichov u Moravské Třebové, Koruna, Staré Město, Víska u Jevíčka a 
Vrážné – je nulové nebo tak nepatrné množství sklonitých pozemků s ornou půdou, že lze tyto území 
označit za cílový stav pro ostatní území na území SO ORP. Tím je dosaženo z hlediska využití 
zemědělské půdy na svažitých pozemcích ideálního stavu a přiblížení se přirozenému vodnímu režimu 
v krajině a tím snížení rizika výskytu extrémních odtokových jevů na těchto územích. 
Opačná situace panuje v obcích Březina, Městečko Trnávka a Vranová Lhota, kde se vyskytuje nadměrné 
množství těchto „rizikových pozemků“ a je potřeba tuto situace řešit. 
 
Hodnocení dle indikátoru vodní režim v krajině:  
-2 na území obce se nachází více než 50 ha sklonité orné půdy 
-1 na území obce se nachází 25 – 50 ha sklonité orné půdy 
0 na území obce se nachází 10 – 24,99 ha sklonité orné půdy 
1 na území obce se nachází 2 – 9,99 ha sklonité orné půdy 
2 na území obce se nachází méně než 2 ha sklonité orné půdy 
 
 
Stav povrchových a podzemních vod 
 
Na území SO ORP je přes nedostatek primárních dat zaznamenán výskyt útvarů povrchových vod 
tekoucích s klasifikací rizikový a ve smyslu hodnocených indikátorů nejsou plněny cíle environmentální 
kvality povrchových vod z hlediska chemického nebo ekologického stavu/ekologického potenciálu. Na 
území SO ORP je identifikováno 10 % délky útvarů povrchových vod tekoucích s klasifikací 
„nerizikový“ z hlediska ekologického stavu/ekologického potenciálu a 21 % délky útvarů povrchových 
vod tekoucích s klasifikací „nerizikový“ z hlediska chemického stavu. Na sledovaném území nejsou 
rovněž plněny cíle environmentální kvality podzemních vod z hlediska kvantitativního nebo chemického 
stavu podobně jako na většině území České republiky. Na území SO ORP je identifikováno 89 % plochy 
útvarů podzemních vod s klasifikací „nerizikový“ z hlediska kvantitativního stavu a 76 % plochy útvarů 
podzemních vod s klasifikací „nerizikový“ z hlediska chemického stavu. 
 
Hodnocení území jednotlivých obcí v rámci SO ORP (subjektivně): 
-2 na území obce se nachází útvary povrchových i podzemních vod s klasifikací rizikový 
-1 na území obce se nachází útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací rizikový 
0 na území obce se většinově nachází útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací nejistý 
1 na území obce převažují útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací nerizikový 
2 na území obce převažují útvary povrchových a podzemních vod s klasifikací nerizikový 
 
Stav povrchových a podzemních vod, hodnocený s využitím navržených indikátorů, je přijatelný na 
území obcí Březinky a Vrážné, částečně přijatelný na území obcí Biskupice, Hartinkov, Chornice, Koruna 
a Vysoká. Naopak nepřijatelný stav je na území obcí Bělá u Jevíčka, Borušov, Gruna, Janůvky, Jevíčko, 
Křenov, Linhartice, Město Trnávka, Mladějov na Moravě, Radkov a Rozstání, zvláště nepřijatelný stav je 
na území obcí Březina, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město a Třebařov. 
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Tabulka č. 3.2.5: Hodnocení indikátorů výměry orných svažitých pozemků a stavu povrchových a 
podzemních vod 

Vodní režim 
Obec 

hodnoty (ha) hodnocení 
indikátoru  

Hodnocení 
indikátoru stavu 
povrchových a 

podzemních vod 
Bělá u Jevíčka 19,77 0 -1 
Bezděčí u Trnávky 24,21 0 0 
Biskupice 2,68 1 1 
Borušov 5,02 1 -1 
Březina 50,92 -2 -2 
Březinky 18,46 0 2 
Dětřichov u Moravské Třebové 0,00 2 0 
Dlouhá Loučka 11,35 0 0 
Gruna 34,14 -1 -1 
Hartinkov 9,52 1 1 
Chornice 6,97 1 1 
Janůvky 2,81 1 -1 
Jaroměřice 21,06 0 0 
Jevíčko 27,47 -1 -1 
Koruna 0,37 2 1 
Křenov 18,18 0 -1 
Kunčina 1,99 2 0 
Linhartice 16,24 0 -1 
Malíkov 27,98 -1 0 
Městečko Trnávka 91,76 -2 -1 
Mladějov na Moravě 26,18 -1 -1 
Moravská Třebová 34,04 -1 0 
Radkov 14,44 0 -1 
Rozstání 16,98 0 -1 
Rychnov na Moravě 13,87 0 -2 
Slatina 33,78 -1 -2 
Staré Město 0,20 2 -2 
Třebařov 4,73 1 -2 
Útěchov 22,33 0 0 
Víska u Jevíčka 0,00 2 0 
Vranová Lhota 54,47 -2 0 
Vrážné 0,06 2 2 
Vysoká 7,21 1 1 
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Obrázek č. 3.2.6: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2008 
 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 41 

3.2.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Nerizikový kvantitativní stav 89 % plochy útvarů 
podzemních vod a nerizikový chemický stav 76 % 
plochy útvarů podzemních vod. 

Nejsou plněny cíle environmentální kvality 
povrchových vod z hlediska chemického a 
ekologického stavu/ekologického potenciálu.  

Nerizikový chemický stav 21 % délky útvarů 
povrchových tekoucích vod a nerizikový 
ekologický stav/ekologický potenciál pro 10 % 
délky útvarů povrchových tekoucích vod. 

Nejsou plněny cíle environmentální kvality 
podzemních vod z hlediska chemického a  
kvantitativního. 

Přijatelný stav z hlediska množství sklonitých 
pozemků orné půdy v případě obcí Dětřichov u 
Moravské Třebové, Koruna, Staré Město, Víska u 
Jevíčka a Vrážné. 

Zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině 
v důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých 
pozemcích – velké množství orné půdy na 
sklonitých pozemcích především na území obcí 
Březina, Městečko Trnávka a Vranová Lhota. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Podpora modernizace a rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na 
veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Masivní rozšiřování vrtů pro geotermální vytápění 
objektů, kterým se zpřístupňují podzemní vody 
možnému znečištění. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se zvýšenou 
erozní ohrožeností (vysoký podíl sklonité orné 
půdy). 

Vysychání vodních toků, špičkování vodních 
elektráren a příčné překážky ve vodních tocích. 

Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů EU 
pro zajištění čištění odpadních vod a zásobování 
pitnou vodou, na realizaci projektů protipovodňové 
ochrany v krajině. 

Negativní důsledky působení vodní eroze. 

Dodržování zásad správné zemědělské praxe pro 
snížení obsahu dusičnanů a dalších znečišťujících 
látek v podzemních a povrchových vodách. 

Rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou 
erozí půdy v územích s velkým podílem sklonité 
orné půdy – především na území obce Březina, 
Městečko Trnávka a Vranová Lhota. 

Realizace komplexního systému protipovodňových 
opatření, jak v krajině, tak i na tocích k ochraně 
zastavěného území obcí. 

 

 
 
3.2.5 Problémy k řešení  
 
• V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je potřeba identifikovat tyto pozemky a navrhnout 

opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, 
retenční nádrž, ...). 

• V obcích, kde hladina Q100 zasahuje do zastavěného území, navrhnout opatření na ochranu majetku 
státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do těchto ploch, což by vedlo k dalším 
investicím na nové nákladné protipovodňové opatření (často pouze lokálního charakteru, kdy se 
problém přenese níže po toku). 

• Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 
zdrojů vody, pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání. 

• Vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a 
dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace místních kanalizací a ČOV v menších sídlech. 

• Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zemědělské 
a průmyslové činnosti. 
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3.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
3.3.1 Ovzduší 
 
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po celém světě. 
Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek znečišťujících 
ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Respirace zvýšených koncentrací látek 
znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel může být zasaženo 
také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, voda, biota), vstupem 
chemikálií do potravního řetězce s následkem další expozice lidí. Navíc tyto účinky mohou ovlivnit 
strukturu a funkci ekosystémů, včetně jejich schopnosti samoregulace. Tyto účinky se mohou projevovat 
okamžitě, ale současně také s určitým časovým zpožděním (např. degradace lesních ekosystémů). 
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady 
zdrojů: významné stacionární (bodové) zdroje, doprava, plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: 
lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené 
ze středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). 
Při hodnocení kvality ovzduší se setkáváme s nerovnoměrnostmi prostorové distribuce emisních a 
imisních charakteristik. Účinky látek znečišťujících ovzduší emitovaných v určité oblasti se mohou 
negativně projevovat v oblastech více či méně vzdálených (desítky až stovky kilometrů). Řadu problémů 
tedy nelze řešit izolovaně v rámci sledovaného území (SO ORP, obec, katastr), ale je nutná spolupráce na 
větších územních celcích (kraje, ČR, mezinárodně – přeshraniční vlivy). Opatření provedené na území 
v působnosti pověřeného stavebního úřadu se mohou, ale také nemusí projevit na témže území (zvláště 
v případě stacionárních velkých a zvláště velkých emisních zdrojů). 
 
 
3.3.1.1 Plocha území s překročenými imisními limity a cílovými imisními limity pro ochranu 

zdraví lidí v daném roce 
 
Látky znečišťující ovzduší, pro které je sledováno překročení imisních limitů: SO2, PM10, NO2, benzen a 
překročení cílových imisních limitů: As, Cd, benzo(a)pyren, O3. 
Na 32 % území SO ORP došlo v roce 2006 k překročení hodnot 24h imisního limitu pro suspendované 
částice velikostní frakce PM10. Plošně významné překročení imisního limitu pro PM10 bylo zaznamenáno 
na území obcí Bezděčí u Trnávky, Dětřichov u Moravské Třebové, Gruna, Chornice, Koruna, Linhartice, 
Radkov, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, Vranová Lhota, Vrážné a na území řady dalších 
obcí. Roční imisní limit pro PM10 byl překročen na 1 % území SO ORP (7 % území obce Moravská 
Třebová). V roce 2006 nebyly překročeny hodnoty 24h imisního limitu pro SO2, a prakticky ani ročního 
imisního limitu pro NO2 (marginální překročení na 0,2 % území SO ORP), překročen nebyl ani imisní 
limit pro benzen. 
Dalším problémem je překračování limitu pro imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. Polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), mezi něž benzo(a)pyren patří, vznikají především ze spalování fosilních 
paliv. Typicky se tyto látky uvolňují při nedokonalém spalovacím procesu. Do prostředí se tedy dostávají 
zejména při výrobě energie, spalování odpadů, ze silniční dopravy, při krakování ropy, při výrobě hliníku, 
z metalurgických procesů, při výrobě koksu, asfaltu, při výrobě cementu, z rafinerií, krematorií, z požárů 
a v neposlední řadě při kouření. PAH jsou zde přítomny ve formě velmi jemných částic, které pronikají 
při vdechnutí až do plicních sklípků, kde se zachycují. Toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti PAH 
jsou hlavní příčinou zdravotních rizik (např. vznik rakoviny plic, snížení plodnosti, vývojové vady atd.). 
Na 3 % území SO ORP došlo k překročení cílových imisních limitů pro ochranu zdraví pro polycyklické 
aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren (BaP). Nejvyšší překročení imisního limitu pro BaP 
bylo zaznamenáno na území obce Moravská Třebová (21 % území obce) a okrajově také na území obcí 
Jaroměřice, Jevíčko a Linhartice. Na 95 % území SO ORP došlo v roce 2006 k překročení hodnoty 
cílového imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon. Nebyly překročeny cílové imisní 
limity pro arsen a kadmium. 
Pro srovnání, celkově na území Pardubického kraje došlo k překročení imisního limitu pro PM10 na 37 % 
území, cílového imisního limitu pro BaP na 5 % území a cílového imisního limitu pro ozon na 48 % 
území kraje. 
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Tabulka č. 3.3.1: Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu zdraví, rok 2006 
% území obce s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví 

Imisní limit  Cílový imisní limit Souhrnně OZKO 
Obec 

PM10 
(24h) 

PM10 
(rok) 

NO2 
(rok) B(a)P O3_8h Imisní 

limit 

Cílový 
imisní limit 

bez O3 
Bělá u Jevíčka 0 0 0 0 100 0 0 
Bezděčí u Trnávky 99 0 0 0 100 99 0 
Biskupice 24 0 0 0 100 24 0 
Borušov 7 0 0 0 100 7 0 
Březina 0 0 0 0 100 0 0 
Březinky 9 0 0 0 100 9 0 
Dětřichov u Moravské Třebové 55 0 0 0 100 55 0 
Dlouhá Loučka 0 0 0 0 100 0 0 
Gruna 65 0 0 0 100 65 0 
Hartinkov 5 0 0 0 100 5 0 
Chornice 55 0 0 0 100 55 0 
Janůvky 0 0 0 0 100 0 0 
Jaroměřice 1 0 0 5 100 1 5 
Jevíčko 0 0 0 4 100 0 4 
Koruna 76 0 0 0 100 76 0 
Křenov 0 0 0 0 100 0 0 
Kunčina 18 0 0 0 100 18 0 
Linhartice 95 1 1 1 76 95 1 
Malíkov 0 0 0 0 100 0 0 
Městečko Trnávka 23 0 0 0 100 23 0 
Mladějov na Moravě 0 0 0 0 100 0 0 
Moravská Třebová 22 7 2 21 59 22 21 
Radkov 78 0 0 0 100 78 0 
Rozstání 36 0 0 0 100 36 0 
Rychnov na Moravě 84 0 0 0 100 84 0 
Slatina 0 0 0 0 100 0 0 
Staré Město 77 0 0 0 94 77 0 
Třebařov 78 0 0 0 100 78 0 
Útěchov 0 0 0 0 99 0 0 
Víska u Jevíčka 0 0 0 0 100 0 0 
Vranová Lhota 63 0 0 0 100 63 0 
Vrážné 65 0 0 0 100 65 0 
Vysoká 0 0 0 0 100 0 0 
SO ORP Moravská Třebová 32 1 0.2 3 95 32 3 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2006 
 
Pozn.: V tabulce jsou uvedena % plochy obcí, na kterých došlo k překročení imisního limitu a cílového imisního 
limitu pro ochranu zdraví v roce 2006 (uvedeny jsou jen látky znečišťující ovzduší, u kterých bylo v příslušném roce 
zaznamenáno překročení imisních limitů). 
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Obrázek č. 3.3.1: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu 
zdraví (PM10) podle dat k roku 2006 

 
Zdroj dat: ČHMÚ 
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3.3.1.2 Plocha území s překročenými imisními limity a cílovými imisními limity pro ochranu 
ekosystémů a vegetace 

 
Tabulka č. 3.3.2: Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu ekosystémů a 
vegetace, % plochy obcí, rok 2006. 

% území obce s překročením imisních limitů pro ochranu 
ekosystémů a vegetace Obec 

Imisní limit pro NOx 
Cílový imisní limit 
pro ozon (AOT 40) 

Souhrnně OZKO 
(SO2, NOx, ozon) 

Bělá u Jevíčka 0 100 100 
Bezděčí u Trnávky 0 100 100 
Biskupice 0 100 100 
Borušov 14 100 100 
Březina 0 100 100 
Březinky 0 100 100 
Dětřichov u Moravské Třebové 0 100 100 
Dlouhá Loučka 0 100 100 
Gruna 31 100 100 
Hartinkov 0 100 100 
Chornice 0 100 100 
Janůvky 0 100 100 
Jaroměřice 0 100 100 
Jevíčko 0 100 100 
Koruna 0 100 100 
Křenov 0 100 100 
Kunčina 0 100 100 
Linhartice 34 100 100 
Malíkov 0 100 100 
Městečko Trnávka 0 100 100 
Mladějov na Moravě 0 100 100 
Moravská Třebová 14 100 100 
Radkov 0 100 100 
Rozstání 0 100 100 
Rychnov na Moravě 0 100 100 
Slatina 0 100 100 
Staré Město 0 100 100 
Třebařov 0 100 100 
Útěchov 0 100 100 
Víska u Jevíčka 0 100 100 
Vranová Lhota 0 100 100 
Vrážné 0 100 100 
Vysoká 0 100 100 
SO ORP Moravská Třebová 3 100 100 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2006 
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Na území všech obcí, tj. na 100 % území SO ORP došlo v roce 2006 k překročení hodnot cílového 
imisního limitu pro ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace (expoziční index AOT40). Imisní limit pro 
SO2 nebyl překročen, imisní limit pro NOx byl překročen na 3 % území SO ORP (Linhartice, Moravská 
Třebová, Gruna a Borušov). 
 
3.3.2 Nakládání s odpadem 
 
3.3.2.1 Produkce odpadu na území celého SO ORP 
Dle údajů Informačního systému pro nakládání s odpady, který je provozován v rámci Centra pro 
nakládání s odpady (http://ceho.vuv.cz/) bylo v roce 2006 v SO ORP Moravská Třebová vyprodukováno 
následné množství odpadu v rámci jednotlivých hlavních skupin z Katalogu odpadů (viz tabulka). 
 
Tabulka č. 3.3.3: Produkce odpadu v hlavních skupinách dle katalogu odpadů v SO ORP Moravská 
Třebová v roce 2006 
Katalogové 

číslo 
odpadu 

Druh odpadu Množství 
(t/rok) 

1 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů 
a kamene 

0,0 

2 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z 
výroby a zpracování potravin 

7960,0 

3 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 
lepenky 

3026,6 

4 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 317,4 
5 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického 

zpracování uhlí 
0,0 

6 Odpady z anorganických chemických procesů 0,5 
7 Odpady z organických chemických procesů 197,6 
8 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, 

laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 
9,1 

9 Odpady z fotografického průmyslu 3,7 
10 Odpady z tepelných procesů 687,0 
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 
6,0 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 1414,7 
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05 a 12) 
142,5 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů 
uvedených ve skupinách 07 a 08) 

3,2 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

682,9 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 163,9 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 
1971,7 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi 
souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích 
zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 

41,9 

19 Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby 
vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

1410,1 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

7673,8 

Celkem  25712,6 
Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství - ISOH,2006 – www.isoh.vuv.cz 

http://ceho.vuv.cz/)
http://www.isoh.vuv.cz
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Největší množství odpadu (cca 31 %) pochází z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, 
rybářství a z výroby a zpracování potravin. Druhou nejvýznamnější složkou je komunální odpad, přičemž 
největší část z něj tvoří směsný komunální odpad (cca 86%). 
 
 
3.3.2.2 Produkce komunálního odpadu 
Produkce komunálního odpadu v jednotlivých obcích SO ORP Moravská Třebová je zachycena 
v následující tabulce. V tabulce jsou zahrnuty hlavní složky KO jako směsný komunální odpad a složky 
separovaného sběru. Není zde zahrnut např. velkoobjemový odpad a další (např. léčiva), jejichž množství 
je však mnohem nižší. 
 
Tabulka č. 3.3.4: Produkce hlavních složek komunálního odpadu (t) v SO ORP Moravská Třebová v roce 2007 
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Jevíčko 2007 2,3   33,0 14,7 28,5    723,6  802,1 
Moravská 
Třebová 

2007 33,7 383,5 17,0 170,4 113,9 172,3 28,3 691,5  2170,9 76,3 3857,8 

Bělá u Jevíčka 2007 0,9    0,9 5,5   4,3 88,6  100,2 
Bezděčí u 
Trnávky 

2007 0,1    0,3 0,8   1,9 13,7  16,8 

Biskupice 2007 0,4   2,4 4,5 6,0   9,6 109,0  131,8 
Borušov 2007     2,3 1,8    30,5  34,5 
Březina 2007    0,7 1,3 6,9   13,7 74,5  97,2 
Březinky 2007 0,2    0,4 1,6    31,0  33,2 
Dětřichov u 
Moravské 
Třebové 

2007     1,5     33,2  34,7 

Dlouhá Loučka 2006     2,0     126,0  128,0 
Gruna 2007     2,3     19,5  21,8 
Hartinkov 2007 0,2    1,0 1,2    20,5  22,9 
Chornice 2007    8,3 2,8 13,6    152,5  177,1 
Janůvky 2007          13,0  13,0 
Jaroměřice 2007 2,1   4,5 2,7 9,5 4,7  40,4 256,6  320,4 
Koruna 2007     1,3     27,3  28,6 
Křenov 2007 0,6   1,0 1,9 1,7    71,8  77,1 
Kunčina 2007     6,2 18,0   33,4 237,9  295,6 
Linhartice 2007 0,0   0,3 5,7 5,7 5,4   135,7  152,8 
Malíkov 2007     0,2 0,8    20,1  21,2 
Městečko 
Trnávka 

2007     6,4 27,1   16,7 319,1  369,2 

Mladějov 2007     4,3     57,3  61,6 
Radkov 2006     1,3 2,0    25,7  29,1 
Rozstání 2007 1,9     1,5    45,1  48,5 
Rychnov na 
Moravě 

2007 0,1   10,5 4,3 29,8 3,2  2,3 107,3 0,8 158,3 

Slatina 2007    0,6 0,6 0,3    89,5 0,5 91,5 
Staré Město 2007 4,3    8,5    18,5 232,5  263,8 
Třebařov 2007    3,8 7,1 14,3    144,5  169,6 
Útěchov 2007     1,4 0,4    48,1  49,9 
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Víska u Jevíčka 2007 0,3    1,0 2,2   1,1 31,3  35,8 
Vranová Lhota 2007 2,0    2,1 7,8    82,3  94,2 
Vrážné 2007     0,3     16,9  17,2 
Vysoká 2006 0,2    0,2 2,3    10,9  13,5 
Celkový součet  49,0 383,5 17,0 235,4 203,3 361,6 41,6 691,5 141,9 5566,2 77,6 7768,7 
Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, data z evidence k roku 2007 
 
Pozn: U obcí, které nedodaly evidenci o produkci KO za rok 2007 jsou použita data za rok 2006. 
 
Směsný komunální odpad (SKO) tvoří nejvýznamnější množství z komunálního odpadu, většina odpadů 
tedy končí na skládce. Významnější podíl mají taky skleněné, plastové a papírové odpady a biologicky 
rozložitelný odpad. 
 
 
3.3.2.3 Zařízení pro nakládání s odpadem 
Na území SO ORP Moravská Třebová se nacházejí níže uvedené zařízení pro nakládání s odpadem. 
 
Tabulka č. 3.3.5: Stávající zařízení pro nakládání s odpadem v SO ORP Moravská Třebová (k roku 2008 

Oprávněná 
osoba Provozovna Obec Zařízení Povolené odpady Platnost 

BREPA, s.r.o.  Městečko 
Trnávka 

Sběr, výkup, 
kompostování 

kaly z ČOV, BRO 31.12.2010 

GENESIS - 
SOEX CZ s.r.o. 

Nádražní 141 Chornice Sběr, výkup, 
třídění… 

papír, kovy, plasty, 
textil, oleje... 

31.3.2012 

Karel Pliska Piaristická č.p. 5 Moravská 
Třebová 

Sběr, výkup kovové odpady, 
papír, plasty 

31.12.2008 

Město Jevíčko Na Salajce č.p. 
449 

Jevíčko sběr, výkup široké spektrum 
odpadů 

30.9.2010 

Pavel Smékal - 
SUROVINY 

 Městečko 
Trnávka 

Sběr, výkup kovy, plasty, 
papír… 

30.6.2010 

Pavel Smékal - 
SUROVINY 

Jateční 7 Moravská 
Třebová 

Sběr, výkup, 
shromažďování 
NO… 

kovy, papír, plasty, 
SKO, pouliční 
smetky, NO 

30.11.2013 

Pavel Smékal - 
SUROVINY 

Jateční 7 Moravská 
Třebová 

Sběr, výkup kovy, plasty, 
papír… 

30.6.2010 

Rudolf Frank Okružní 275 a 
282 

Jevíčko Sběr, výkup kovy, plasty, 
papír… 

31.12.2008 

TS MT s.r.o.  Boršov Sběr  31.1.2010 
TS MT s.r.o. Linhartice Moravská 

Třebová 1 
Sběr, výkup a 
předúprava 
odpadů 

KO, beton, cihly… 31.1.2010 

TS MT s.r.o. Linhartice Moravská 
Třebová 1 

Sběr, výkup, 
recyklace 

Zemina, stavební 
materiál 

31.1.2010 

TS MT s.r.o. Rychnov na 
Moravě 63 

Rychnov na 
Moravě 

Sběr, výkup široké spektrum 
odpadů 

31.12.2012 

TS MT s.r.o. Zahradnická 21 Moravská 
Třebová 

Sběr, výkup široké spektrum 
odpadů 

31.12.2012 

Zdroj: Databáze zařízení pro nakládání s odpadem - Krajský úřad Pardubického kraje 
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3.3.2.4 Staré ekologické zátěže 
V rámci informačního systému, který provozuje společnost Cenia, jsou na území SO ORP Moravská 
Třebová evidovány tyto staré ekologické zátěže: 
 
Tabulka č. 3.3.6: Přehled stávajících SEZ evidovaných na území SO ORP Moravská Třebová (k roku 
2008) 

obec název lokality zdroj dat obec název lokality zdroj dat 
Bělá u 
Jevíčka 

Bělá 1 databáze SEKM, 
úkol OODp 

Moravská 
Třebová 

skládka Boršov databáze 
SEKM-
skládky ČGS 

Březina P-D 
REFRACTORIES 
CZ a.s. 

MŽP - OVSS Moravská 
Třebová 

skládka Boršov databáze 
SEKM-
skládky ČGS 

Březina Anna databáze SEKM, 
úkol OODp 

Moravská 
Třebová 

Obec Vranová 
Lhota 

MŽP, 
reporting 

Chornice Správa železniční 
dopravní cesty 
(SŽDC) 

Ministerstvo 
dopravy 

Moravská 
Třebová 

skládka 
Moravská Třebová 

databáze 
SEKM-
skládky ČGS 

Jevíčko Kopřivova Zmola 
44 

databáze SEKM, 
úkol OODp 

Slatina skládka Brezinka databáze 
SEKM-
skládky ČGS 

Křenov Křenov 54 databáze SEKM, 
úkol OODp 

Staré 
Město 

Goldberk 129 databáze 
SEKM, úkol 
OODp 

Kunčina Kunčina 215 databáze SEKM, 
úkol OODp 

Třebařov Třebařov 145 databáze 
SEKM, úkol 
OODp 

Linhartice Hamperk 55 databáze SEKM, 
úkol OODp 

Vranová 
Lhota 

Štoly Vranová 
Lhota 

databáze 
SEKM, úkol 
OODp 

Městečko 
Trnávka 

U okálů 77 databáze SEKM, 
úkol OODp 

Vrážné Vémole 298 databáze 
SEKM, úkol 
OODp 

Zdroj: Data ÚAP, MŽP – odbor ekologických škod 
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Obrázek č. 3.3.2: Přehled evidovaných SEZ na území SO ORP Moravská Třebová (k roku 2008) 

 
Zdroj: Data ÚAP, MŽP – odbor ekologických škod 
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3.3.3 Další hygienické závady území 
 
• Území v dosahu liniových zdrojů emisí a hluku (dálnice, rychlostní silnice, silnice 1. třídy) (viz 
téma: Dopravní a technická infrastruktura) 
Území v dosahu významných liniových zdrojů (dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy a další 
významné komunikace) mohou být ovlivněna zvýšenými hodnotami emisí látek znečišťujících ovzduší a 
zvýšenou hladinou hluku. Míra ovlivnění území je závislá na intenzitě dopravy a složení dopravního 
proudu (např. podíl těžké nákladní dopravy). V dosahu existujících významných komunikací (silnice I/35, 
především průtahy měst a obcí s vysokou intenzitou tranzitní dopravy), kde je možno předpokládat 
negativní působení emisí a hluku na obyvatelstvo, se nachází Moravská Třebová, dále Linhartice, 
okrajově lze označit i Borušov a Grunu. Plánovaná výstavba rychlostní komunikace R35 může znamenat 
odlehčení tranzitní dopravy v Moravské Třebové. Rychlostní komunikace R43 může snížit zátěž 
z tranzitní dopravy ve Starém Městě, Městečku Trnávka, Chornici nebo Jevíčku, ale současně může dojít 
k nárůstu tzv. indukované dopravy (tj. dopravy, která by územím jinak neproudila). Problematiku 
negativních vlivů dopravy plánovaných komunikací je třeba řešit nástroji územního plánování a 
v procesech hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA). Strategická hluková mapa silnic a 
železnic je k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky, na adrese: http://geoportal.cenia.cz/.  
 
• Radonové riziko (zastavěné území s vysokým rizikem výskytu radonu) (podle dat ČGS – mapa 
radonového indexu z geologického podloží) 
Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, 
jednak z pitné vody dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle 
přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, případy 
jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně 
menší než z geologického podloží. Rovněž v podzemních zdrojích pitné vody jsou v současnosti 
prováděna měření koncentrace radonu a následné odradonování. Existuje tedy malá pravděpodobnost, že 
by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu 
radonu v objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží. Migrace radonu z místa jeho 
vzniku (horninové prostředí) k povrchu je závislá na řadě klimatických a pedologických faktorů 
(www.cgu.cz). 
Na území SO ORP jsou zastoupeny všechny kategorie radonového indexu z geologického podloží, 
rozložení jednotlivých kategorií je značně nehomogenní. Území obcí ve východní části území SO ORP 
(Radkov, Gruna, Dětřichov u Moravské Třebové, Staré Město, Třebařov) náleží spíše do kategorie 
nízkého radonového indexu. Vysoký radonový index z geologického podloží je možno lokalizovat místně 
na území řady obcí, např. Jaroměřic, Biskupic, Chornic, Vrážného, Bezděčí u Trnávky, Vranové Lhoty, 
Malíkova,  Útěchova,  Městečka Trnávky,  Moravské Třebové  a  na  území dalších obcí na  severozápadě 
a západě SO ORP.  Podrobná mapa radonového indexu je k dispozici na 
http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm. Určení kategorie radonového indexu 
v lokálním měřítku (stavební pozemky) však není možné provádět odečtením z mapy jakéhokoliv 
měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, 
mnohdy velmi proměnlivé, geologické podmínky. 
 
• Ochranná pásma leteckých staveb  
Na severovýchodním okraji Starého Města je situováno vnitrostátní letiště veřejné s travnatým povrchem. 
Provoz letiště může být místně výraznou hygienickou závadou v území především z hlediska hluku, avšak 
s přihlédnutím k využití uvedeného letiště není významný negativní vliv na hygienu životního prostředí 
předpokládán. Podle územně analytických podkladů jsou na území SO ORP vyhlášena ochranná pásma 
leteckých staveb (viz kartogram). V procesech územního plánování je nezbytné v těchto oblastech  
postupovat dle platných právních předpisů. 

http://geoportal.cenia.cz/
http://www.cgu.cz)
http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm
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Obrázek č. 3.3.3: Ochranná pásma vojenských letišť  
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• Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 
 (viz téma: Dopravní a technická infrastruktura) 
 
• Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu 
(viz téma: Dopravní a technická infrastruktura) 
 
 
3.3.4 Indikátory 
 
Indikátory stavu kvality ovzduší 
 
Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení složité problematiky za 
účelem podání rychlé a srozumitelné informace o stavu ovzduší ve smyslu platné legislativy. Jako hlavní 
byly použity indikátory: 

• HP1 Plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů a cílových imisních 
limitů pro ochranu zdraví lidí, 

• HP2 Plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů pro ochranu 
ekosystémů a vegetace 

 
byly navrženy na základě požadavků platné legislativy (zahrnují současné problémy ochrany ovzduší). 
Indikace problémů ve vývoji imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší byla stanovena na základě 
vyhodnocení překročení platných imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a limitů pro ochranu ekosystémů 
a vegetace.  
 
Hodnocení indikátoru: 
-2 na území obce jsou překročeny dva nebo více imisních limitů nebo cílových imisních limitů pro 

ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémů a vegetace (bez zahrnutí ozonu) – není plněn cílový stav 
indikátoru. 

-1 na území obce je překročen imisní limit nebo cílový imisní limit pro ochranu zdraví nebo pro 
ochranu ekosystémů a vegetace (bez zahrnutí ozonu) – není plněn cílový stav indikátoru. 

0 neutrální stav, hodnota 0 není vzhledem ke konstrukci indikátoru přiřazena. 
1 na území obce nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro 

ochranu ekosystémů a vegetace s výjimkou přízemního ozonu – cílový stav indikátoru není plněn, 
ale situace se dá vzhledem k plošnému překročení imisních limitů pro ozon hodnotit spíše pozitivně. 

2 na území obce nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro 
ochranu ekosystémů a vegetace – je naplněn cílový stav indikátoru. 

 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 54 

Tabulka č. 3.3.7: Hodnocení indikátorů kvality ovzduší  
Počet látek s překročením imisních 

limitů nebo cílových imisních limitů pro 
ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a 

vegetace se zahrnutím ozonu 
Obec 

HP1 (zdraví) HP2 (ekosystémy) 

Hodnocení  
indikátoru 

 

Bělá u Jevíčka 1 1 1 
Bezděčí u Trnávky 2 1 -1 
Biskupice 2 1 -1 
Borušov 2 2 -2 
Březina 1 1 1 
Březinky 2 1 -1 
Dětřichov u Moravské Třebové 2 1 -1 
Dlouhá Loučka 1 1 1 
Gruna 2 2 -2 
Hartinkov 2 1 -1 
Chornice 2 1 -1 
Janůvky 1 1 1 
Jaroměřice 3 1 -2 
Jevíčko 2 1 -1 
Koruna 2 1 -1 
Křenov 1 1 1 
Kunčina 2 1 -1 
Linhartice 5 2 -2 
Malíkov 1 1 1 
Městečko Trnávka 2 1 -1 
Mladějov na Moravě 1 1 1 
Moravská Třebová 5 2 -2 
Radkov 2 1 -1 
Rozstání 2 1 -1 
Rychnov na Moravě 2 1 -1 
Slatina 1 1 1 
Staré Město 2 1 -1 
Třebařov 2 1 -1 
Útěchov 1 1 1 
Víska u Jevíčka 1 1 1 
Vranová Lhota 2 1 -1 
Vrážné 2 1 -1 
Vysoká 1 1 1 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2006 
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Indikátory stavu odpadového hospodářství 
 
Jedním z indikátorů, které charakterizují stav odpadového hospodářství, je produkce komunálního odpadu 
a dále míra jeho separace, respektive využití. Indikátory pro odpadové hospodářství byly tedy zvoleny 
následující: 

• Průměrná produkce komunálního odpadu – kg/osoba.rok-1. 
• Míra separace komunálního odpadu - %. 
• Podíl množství BRKO ukládaného na skládky oproti množství ukládaného na skládky v roce 

1995 – dosažení zákonem požadované hodnoty podílu BRKO v daném roce oproti roku 1995 – % 
(jedná se pouze o orientační indikátor pro celý SO ORP). 

 
Hodnocení průměrné produkce komunálního odpadu je provedeno na základě cílů uvedených ve Strategii 
udržitelného rozvoje ČR a POH ČR. Dle POH ČR je cílem produkce odpadu 340 kg/os. rok.  
 
Hodnocení indikátoru průměrné produkce komunálního odpadu: 
-2 nad 430 kg/os. rok-1 
-1 370-429 kg/os. rok-1 
0 310-369 kg/os. rok-1 
1 250-309 kg/os. rok-1 
2 do 250 kg/os. rok- 
 
Požadovaná míra recyklace (která má k separaci přímý vztah) KO je dle SUR ČR 50%. Jako indikátor 
byla tedy použita míra separace, jež je vyhodnocena na níže uvedené škále. 
 
Hodnocení indikátoru průměrné produkce komunálního odpadu: 
-2 0 – 5 % míra separace 
-1 5,01 – 10 % míra separace 
0 10,01 – 25 % míra separace 
1 25,01 – 50 % míra separace 
2 míra separace nad 50% 
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Tabulka č. 3.3.5: Hodnocení indikátorů produkce KO a míry separace na území SO ORP Moravská 
Třebová v roce 2007 

Obec Množství 
KO (t) 

Počet 
obyvatel 
(2007) 

Kg/os. 
rok 

Hodnocení 
indikátoru 

Míra 
separace 

(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Jevíčko 802,1 2878 278,7 1 9,8 -1 
Moravská Třebová 3857,8 11129 346,6 0 23,8 0 
Bělá u Jevíčka 100,2 471 212,8 2 7,2 -1 
Bezděčí u Trnávky 16,8 221 75,9 2 7,2 -1 
Biskupice 131,8 449 293,6 1 10,0 -1 
Borušov 34,5 167 206,9 2 11,9 0 
Březina 97,2 365 266,2 1 9,2 -1 
Březinky 33,2 157 211,7 2 6,7 -1 
Dětřichov u Mor. Třebové 34,7 211 164,3 2 4,3 -2 
Dlouhá Loučka 128,0 551 232,3 2 1,6 -2 
Gruna 21,8 155 140,4 2 10,4 0 
Hartinkov 22,9 50 457,8 -2 10,4 0 
Chornice 177,1 891 198,8 2 13,9 0 
Janůvky 13,0 32 406,3 -1 0,0 -2 
Jaroměřice 320,4 1224 261,8 1 7,3 -1 
Koruna 28,6 136 210,3 2 4,5 -2 
Křenov 77,1 420 183,5 2 6,8 -1 
Kunčina 295,6 1276 231,6 2 8,2 -1 
Linhartice 152,8 606 252,1 1 11,2 0 
Malíkov 21,2 114 185,6 2 4,9 -2 
Městečko Trnávka 369,2 1475 250,3 1 9,1 -1 
Mladějov 61,6 482 127,7 2 7,0 -1 
Radkov 29,1 119 244,2 2 11,6 0 
Rozstání 48,5 252 192,3 2 6,9 -1 
Rychnov na Moravě 158,3 557 284,1 1 30,3 1 
Slatina 91,5 131 698,5 -2 1,6 -2 
Staré Město 263,8 998 264,3 1 4,8 -2 
Třebařov 169,6 947 179,1 2 14,8 0 
Útěchov 49,9 243 205,3 2 3,6 -2 
Víska u Jevíčka 35,8 157 228,3 2 9,7 -1 
Vranová Lhota 94,2 453 207,9 2 12,7 0 
Vrážné 17,2 74 231,9 2 1,5 -2 
Vysoká 13,5 32 422,6 -1 19,4 0 
SO ORP Moravská 
Třebová 7768,7 27423 283,3 1 16,6 0 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, 2007 
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Obrázek č. 3.3.4: Indikátor – produkce odpadů v jednotlivých obcích 

 
 
Obrázek č. 3.3.5: Indikátor – míra separace odpadů v jednotlivých obcích 
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Zjištěná hodnota průměrné produkce komunálního odpadu v SO ORP Moravská Třebová byla v roce 
2007 283,3 kg/os.rok. Přestože zde nebyly zahrnuty všechny složky KO, jako jsou např. nebezpečné 
odpady a jiné složky malého objemu a hmotnosti, nedá se předpokládat významnější odchylka (max. cca 
5%). Produkce odpadu v SO ORP Moravská Třebová je významně nižší než činil průměr ČR v roce 2006 
(cca 380 kg/os.rok). Zároveň úroveň produkce komunálního odpadu ve většině obcí naplňuje cílový 
požadavek 340 kg/os. rok, jenž je uveden v Národním plánu odpadového hospodářství ČR. 
Míra separace komunálního odpadu je v rámci celého SO ORP přibližně 16-17 %, což je tedy o několik 
% více než je průměrná hodnota na území ČR, avšak je nižší než je požadavek vycházející ze Strategie 
udržitelného rozvoje ČR, kde je jako cíl udávána míra recyklace (která ze separace vychází) komunálního 
odpadu (respektive materiálového využití odpadu) 50 %. Produkce odpadu a míra separace se liší v rámci 
jednotlivých obcí (viz tabulka). 
Ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. vyplývá také požadavek na snížení míry biologicky rozložitelného 
odpadu ukládaného na skládky. V roce 2010 by požadovaná úroveň biologicky rozložitelného odpadu 
ukládaného na skládky měla dosáhnout 112 kg/os.rok. Z tohoto důvodu byl proveden pouze orientační 
odhad současné produkce bioodpadu – byla použita metodika Kotoulové: Metodika výpočtu postupného 
snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Z tohoto hrubého odhadu 
vyplývá, že přibližné množství bioodpadu ukládaného v SO ORP Moravská Třebová na skládky bylo 
v roce 2006 cca o 13 % vyšší, než udává požadavek zákona. (Odhad množství je nutné chápat pouze 
orientačně). Tuto hodnotu je možno považovat za přijatelnou. 
 
 
3.3.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
V roce 2006 nebyly překročeny hodnoty  imisních 
limitů pro SO2, NO2, benzen a cílového imisního 
limitu pro arsen a kadmium stanovené na ochranu 
lidského zdraví. 

Na území SO ORP byly vyhlášeny oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského 
zdraví vzhledem k překročeným imisním limitům 
pro PM10 (28 % území), ozonu (95 % území) a BaP 
(3 % území). 

Platné imisní limity pro SO2 stanovené pro ochranu 
ekosystémů a vegetace nebyly na území SO ORP v roce 
2006 překročeny. 

Na celém území SO ORP byl v roce 2006 překročen 
cílový imisní limit pro ochranu ekosystémů a 
vegetace pro přízemní ozon (AOT40) a na části 
území (3%) i imisní limit pro NOx. 

V obcích jsou zavedeny systémy separovaného sběru 
pro základní druhy odpadů a produkce 
komunálního odpadu je oproti republikovému 
průměru nízká. 

Míra separace a následného využití komunálního 
odpadu je vyšší než na zbytku území ČR, ale je nižší 
než požadavek Strategie udržitelného rozvoje ČR. 

 Chybí zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných 
odpadů.  

 Řada lokalit vedených jako stará ekologická zátěž. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Využívání nejlepších dostupných technologií 
v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné 
uplatňování zásad správné zemědělské praxe 
v zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů 
energie. 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení 
emisní a hlukové zátěže především v blízkosti 
významných dopravních komunikací (silnice I/35). 

Výstavba zařízení pro sběr a zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu (kompostárny a bioplynové 
stanice…) 

Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění 
domácností) v důsledku používání nešetrných 
technologií spalování a spoluspalování komunálního 
odpadu. 

Sanace starých ekologických zátěží, identifikace a 
odstranění černých skládek (zamezení opětovnému 
vzniku). 

Neochota občanů spolupracovat při separaci 
komunálního odpadu – zvyšování produkce odpadu, 
vznik černých skládek a nedůvěra k výstavbě a 
provozu bioplynových stanic. 

Zvýšení míry separace a využití odpadu – výstavba 
zařízení apod. 

Omezení využití území vlivem neřešení problematiky 
starých ekologických zátěží.  
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3.3.6 Problémy k řešení 
 
• V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší obzvláště citlivě vyhodnocovat vznik nových 

průmyslových zón a zvážit, zda povolit výstavbu nebo rozšíření kapacity stávajících velkých a zvláště 
velkých zdrojů znečišťování. 

• Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže obyvatel 
především tranzitní nákladní dopravou. Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající 
z výstavby a provozu dopravní infrastruktury. 

• Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace), především pro obce v oblastech se 
zhoršenou kvalitou ovzduší nebo s trvale nepříznivými rozptylovými podmínkami. 

• Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně (např. zeleně podél 
komunikací a na návětrných stranách obcí) za účelem zachycení a snížení prašnosti. 

• Vymezovat plochy pro bydlení pokud možno v místech s nízkým radonovým indexem z 
geologického podloží. Pokud jsou plochy pro bydlení vymezeny v místech s vysokým indexem, 
věnovat zvýšenou pozornost ochraně objektů pro bydlení před pronikáním radonu z podloží na 
základě detailní znalosti hodnot objemové aktivity radonu zjištěné přímým měřením na stavebních 
pozemcích.  

• Identifikace starých ekologických zátěží a vymezení ploch potřebných k jejich asanaci. 
• Zajištění skládkovacích kapacit, kapacit pro sběr, třídění a recyklaci odpadu.  
• V rámci územních plánů obcí vytipovat a vymezit vhodné plochy pro umístění zařízení pro 

kompostování biomasy a bioplynových stanic s ohledem na hygienické požadavky. 
• Z hlediska problematiky odpadů je třeba uvést stálé riziko vzniku černých skládek. 
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3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
 
3.4.1 Chráněná území 
 
Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů 
rostlin a živočichů, které může vést až k jejich vyhynutí. Divoká fauna a flora  představují cenné přírodní 
dědictví, které je nutné zachovat pro další generace. 
Podle současné české legislativy je obecně chráněná veškerá volná krajina (zákon 114/1992 Sb., 
v platném znění). Do tzv. obecné ochrany přírody spadají např. prvky ÚSES (jev č. 21), VKP ( jevy č. 22, 
23) nebo přírodní parky (jev č. 30).  
 
Dále jsou rozeznávána tzv. zvláště chráněná území. Mezi velkoplošné zvláště chráněné oblasti patří 
národní parky a chráněné krajinné oblasti. Po vstupu České republiky do EU přibyla také  NATURA 
2000 – soustava chráněných území, vytvořená na základě jednotných principů na území států EU. Spadají 
do ní tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality.  
Mezi maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) se řadí národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.  
Ze zákona je účelem zakládání zvláště chráněných území ochrana přírodovědecky či esteticky velmi 
významných nebo jedinečných území. Za takováto území můžeme v podmínkách střední Evropy 
považovat především území se zvláště chráněnými druhy, ale i taxony řazenými např. do červených 
seznamů či spadajících pod NATURA 2000. Kromě nich se zde nalézá často řada „obecných“ druhů, jež 
zde vytvářejí velmi silné populace. Z hlediska ochrany by měly zvláště chráněná území zajistit trvalý 
výskyt jejich populací a to nejen na vlastní lokalitě, nýbrž v celé krajině. Z tohoto důvodu je nezbytné, 
aby se jednotlivé chráněné biotopy neocitly příliš daleko od sebe či nebyla jejich rozloha zmenšena pod 
kritickou mez. 
 
 
3.4.1.1 Zvláště chráněná území v SO ORP Moravská Třebová 
 
Na území se nevyskytují kategorie chráněných území typu Národní park, Chráněná krajinná oblast ani 
NATURA 2000 – ptačí oblast. Nachází se zde 4 maloplošná chráněná území (2 přírodní rezervace a 2 
přírodní památky) a 2 Evropsky významné lokality. 
 
• PR Rohová – rozsáhlé přirozené květnaté bučiny a suťové porosty. Rozloha 296,9 ha, katastrální 

území Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov. 
 

• PR Dlouholoučské stráně – opukové stráně s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Rozloha 60 ha, katastrální území Dlouhá Loučka. 
 

• PP Pod skálou – svahová bučina s hojným tisem. Rozloha 21,1 ha, katastrální území Mladějov na 
Moravě, Nová Ves u Moravské Třebové. 
 

• PP Hradisko – přestárlý bor s vitálním bukem a bohatou květenou. Rozloha 26,38 ha, katastrální 
území Staré Město u Moravské Třebové. 
 

• EVL Rychnovský vrch – smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, 
extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, lesy svazu Tilio 
Acerion na svazích, sutích a v roklích. Rozloha 353,3 ha, katastrální území Radišov, Rychnov na 
Moravě, Třebařov. 
 

• EVL Vranová Lhota – lokalita netopýra velkého. Rozloha 0,03 ha, katastrální území Vranová 
Lhota. 
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3.4.1.2 Indikátor udržitelnosti 
 
V České republice tvoří podíl plochy zvláště chráněných území tvoří 16 % rozlohy státu (je to jeden 
z environmentálních  ukazatelů Státní politiky životního prostředí ČR pro roky 2004-2010). 
 
Tabulka č. 3.4.1: Rozloha zvláště chráněných území v SO ORP Moravská Třebová (v ha) a jejich podíl na 
celkové ploše území 

Obce 
Evropsky 

význ. 
lokality 

Maloplošná 
ZCHÚ 

Chráněná 
území 
celkem 

Rozloha 
obce  ( ha) 

Podíl 
plochy chr. 
území v % 

Bělá u Jevíčka       969,32 0,0 
Bezděčí u Trnávky       698,82 0,0 
Biskupice       1110,00 0,0 
Borušov       1095,26 0,0 
Březina       1162,35 0,0 
Březinky       329,31 0,0 
Dětřichov u Moravské Třebové       591,74 0,0 
Dlouhá Loučka   85,81 85,81 1760,74 4,9 
Gruna       1053,79 0,0 
Hartinkov       509,05 0,0 
Chornice       1418,18 0,0 
Janůvky       313,39 0,0 
Jaroměřice       2206,77 0,0 
Jevíčko      2327,60 0,0 
Koruna       205,76 0,0 
Křenov   13,19 13,19 1044,63 1,3 
Kunčina   13,09 13,09 2263,07 0,6 
Linhartice   0,02 0,02 874,58 0,0 
Malíkov      409,16 0,0 
Městečko Trnávka       5036,95 0,0 
Mladějov na Moravě   7,7 7,7 927,13 0,8 
Moravská Třebová   252,62 252,62 4201,16 6,0 
Radkov       655,93 0,0 
Rozstání       738,60 0,0 
Rychnov na Moravě 353,03   353,03 2362,90 14,9 
Slatina       397,23 0,0 
Staré Město 0,11 25,65 25,8 2472,19 1,0 
Třebařov 0,19   0,19 1558,36 0,0 
Útěchov       546,04 0,0 
Víska u Jevíčka       369,10 0,0 
Vranová Lhota 0,03   0,03 1409,84 0,0 
Vrážné       413,28 0,0 
Vysoká       288,86 0,0 
SO ORP Moravská Třebová 353,36 398,1 751,4 41721,1 1,8 

Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., 2008 
 
Z hlediska plošného zastoupení CHÚ se SO ORP Moravská Třebová  jeví jako území s nízkým 
zastoupením chráněných území. Je to způsobeno mimo jiné absencí všech velkoplošných chráněných 
území. 
Vysoký stupeň indikátoru – největší zastoupení chráněných území – se nachází v obci Rychnov na 
Moravě, kde byla vyhlášena poměrně rozsáhlá evropsky významná lokalita Rychnovský vrch. Ve střední 
a západní části SO ORP leží ještě další chráněná území v obci Kunčina, Staré Město, Moravská Třebová a 
Dlouhá Loučka.V jižní a východní části SO ORP Moravská Třebová není CHÚ žádné nebo rozlohou jen 
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zanedbatelné (EVL Vranová Lhota). Z celkového počtu 33 obcí SO ORP Moravská Třebová se v 26 
obcích nenachází žádné chráněné území přírody. 
 

Obrázek č. 3.4.1: Chráněná území přírody SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: vrstvy ÚAP, Ekotoxa s.r.o., 2008    

Poznámka : Pro výpočet indikátoru byly systematicky vzaty do výpočtu jen plochy zvláště chráněných 
území, ve vlastním obrázku je zobrazena i plocha přírodního parkuv západní části ORP  
 
3.4.2 Koeficient ekologické stability krajiny 
 
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oceňuje koeficientem 
ekologické stability. Pro účely tohoto hodnocení byla zvolena obecně uznávaná klasifikace vytvořená Ing. 
Igorem Míchalem. 
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se systém brání 
změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele k 
normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, racionální 
využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 
Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, resp. administrativní jednotky, je 
vyjádřeno koeficientem ekologické stability (KES). Tento ukazatel umožňuje získat základní informaci o 
stavu krajiny daného území a míře problémů, které se v ní vyskytují. 
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 
krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. 
 

       plocha ekologicky stabilních ploch 
KES =    ————————————————— 
       plocha ekologicky nestabilních ploch 
 
Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 
plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. 
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Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy. 
 
Klasifikace území na základě hodnoty KES dle Míchala: 
 
Krajinný typ A – krajina zcela přeměněná člověkem  
KES do 0,3: území nestabilní – nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
KES 0,4 – 0,8: území málo stabilní – intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním 
agroindustriálních prvků. 
Krajinný typ B -  krajina intermediální 
KES 0,9 – 2,9: území mírně stabilní – běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním 
souladu s charakterem relativně přírodních prvků 
Krajinný typ C  - krajina relativně přírodní 
KES 3,0 – 6,2: území stabilní – technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze 
relativně přírodních prvků 
KES nad 6,2: území relativně přírodní. 
 
 
Tabulka č. 3.4.2: Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Moravská Třebová 

Obec KES 
Bělá u Jevíčka 1,97 
Bezděčí u Trnávky 0,76 
Biskupce 2,21 
Borušov 2,81 
Březina 1,60 
Březinky 3,21 
Dětřichov u Moravské Třebové 0,29 
Dlouhá Loučka 1,11 
Gruna 1,08 
Hartinkov 4,02 
Chomáče 0,37 
Janůvky 1,19 
Jaroměřice 1,79 
Jevíčko 0,98 
Koruna 1,14 
Křenov 0,87 
Kunčina 0,55 
Linhartice 0,51 
Malíkov 1,28 
Městečko Trnávka  1,48 
Mladějov na Moravě 0,82 
Moravská Třebová 1,08 
Radkov 0,97 
Rozstání 0,69 
Rychnov na Moravě 0,70 
Slatina 0,69 
Staré Město  0,64 
Třebařov 0,34 
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Obec KES 
Útěchov 2,57 
Víska u Jevíčka 0,39 
Vranová Lhota 4,48 
Vražné 3,27 
Vysoká 2,11 
SO ORP Moravská Třebová 1,05 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, údaje k 31. 12. 2007 
 
V SO ORP Moravská Třebová se nachází 33 obcí. Většina obcí spadá do území ekologicky mírně 
stabilního. Celkově lze z  hlediska ekologické stability považovat rozvoj území za udržitelný 
 
 
3.4.3 Územní systém ekologické stability 
 
Cílem územního systému ekologické stability je přispět k vytvoření ekologicky vyvážené krajiny, v níž je 
trvale zajištěna možnost využívání vyžadovaných produkčních a mimoprodukčních funkcí – "trvale 
udržitelný život". 
Územní systém ekologické stability je legislativně zakotven v zák. č.114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 
(s účinností od 1.6.1992), prováděcí vyhlášce č.395/1992 Sb. a dalších oborových předpisech. 
 
Pro formulování celkové koncepce funkčního využití území je aplikován nadregionální a regionální 
stupeň ÚSES, který tvoří základní rámec ekologické stability, od něhož se odvíjejí detailní ÚSES místní 
úrovně a na ně navazující projekty komplexních pozemkových úprav, revitalizací říčních systémů, lesní 
hospodářské plány, apod.  
V roce 2006-2007 byl proto zpracován digitální mapový výstup Plán regionálního ÚSES Pardubického 
kraje (I.-biocentra, II – biokoridory) firmou EKOTOXA s.r.o., který provedl revizi a  harmonizaci všech 
dílčích dokumentací ÚSES s ÚTP NR a R ÚSES a specifikoval všechny nezbytné změny, které vyplývají 
ze zapracování ÚTP i z naplnění metodických parametrů ÚSES. Tento dokument by měl být základním 
zdrojem pro plánování ÚSES na úrovni ZÚR kraje i ÚP obcí. 
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Obrázek č. 3.4.2: Nadregionální a regionální ÚSES SO ORP Moravská Třebová 
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Na území SO ORP Moravská Třebová se nachází velká část NRBC Boršov – Loučský les. Severně z něj 
vybíhá NRBK spojující RBC Pod Červenou horou a RBC Mirand. Další nadregionální biokoridor probíhá 
přes území SO ORP diagonálně od severu k jihu. Jsou na něm rozmístěna regionální biocentra Zlatník, 
Třebovské hradisko, Radkovské Hradisko, RBC Pod Lískovcem, Hartínkov a RBC Nectavské údolí. 
V obci Radkov a severovýchodním okrajem SO ORP leží ještě RBC Radkovské lesy a RBC Vysoký 
vrch. Středem území SO ORP prochází regionální biokoridor (směrem od severu k jihu), němž leží RBC 
Dvorská a RBC Lišnice. 
 
 
3.4.4 Indikátory 
 
Hodnocení indikátoru rozlohy zvláště chráněných území – vlastní:  
-2  pod 8 %  - nízký 
-1  8 – 13,9 % - podprůměrný 
 0  14 – 17,9 %  - průměrný 
 1  18 – 21,9 %  - nadprůměrný 
 2  22 % a více  - vysoký 
 
Z hlediska plošného zastoupení CHÚ se SO ORP Moravská Třebová jeví jako území s nízkým 
zastoupením chráněných území – jsou označeny jako území nestabilní – neudržitelné, což je způsobeno 
mimo jiné absencí všech velkoplošných zvláště chráněných území. Pouze území obec Rychnov na 
Moravě  lze označit jako mírně stabilní 
 
Hodnocení indikátoru ekologické stability (vzhledem k ČR): 
-2 KES pod 0,4 - území  nestabilní – neudržitelné 
-1 KES  04 - 0,89 - území  málo  stabilní – neudržitelné 
0 KES 0,9 - 2,99 - území  mírně stabilní 
1 KES  3,0 - 6,2 - území  stabilní 
2 KES  nad 6,2 - území relativně přírodní 
 
Z hlediska hodnocení ekologické stability patří mezi obce s výrazně nízkým koeficientem (hodnota 
indikátoru -2 a -1) Dětřichov u Moravské Třebové, Chomice, Třebařov a Víska u Jevíčka, Bezděčí u 
Trnávky, Křenov, Kunčina, Linhartice, Mladějov na Moravě, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina a  
Staré Město. 
Mezi území mírně stabilní (hodnota indikátoru 0) patří obce Bělá u Jevíčka, Biskupice, Borušov, Březina, 
Dlouhá Loučka, Gruna, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Malíkov, Městečko Trnávka, Moravská 
Třebová, Radkov, Útěchov a Vysoká. 
Mezi území stabilní (hodnota indikátoru 1) patří obce Hartinkov, Vranová Lhota a Vražné. 
V rámci SO ORP mají nejvyšší stupeň ekologické stability obce Březinky díky vysokému podílu vodních 
ploch (1,1 %), dále Vranová Lhota a Vražné. V obou obcích je vysoký podíl lesů (62,3 a 63,7 %) a malé 
procento zemědělské půdy (31,5 a 31,0 %). 
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Tabulka č. 3.4.3: Hodnocení indikátorů ekologické stability a podílu plochy zvláště chráněných území 

Obec KES Hodnocení 
indikátoru 

Podíl 
plochy 

zvláště chr. 
území v % 

Hodnocení 
indikátoru    

Bělá u Jevíčka 1,97 0 0,0 -2 
Bezděčí u Trnávky 0,76 -1 0,0 -2 
Biskupice 2,21 0 0,0 -2 
Borušov 2,81 0 0,0 -2 
Březina 1,60 0 0,0 -2 
Březinky 3,21 1 0,0 -2 
Dětřichov u Moravské Třebové 0,29 -2 0,0 -2 
Dlouhá Loučka 1,11 0 4,9 -2 
Gruna 1,08 0 0,0 -2 
Hartinkov 4,02 1 0,0 -2 
Chomice 0,37 -2 0,0 -2 
Janůvky 1,19 0 0,0 -2 
Jaroměřice 1,79 0 0,0 -2 
Jevíčko 0,98 0 0,0 -2 
Koruna 1,14 0 0,0 -2 
Křenov 0,87 -1 1,3 -2 
Kunčina 0,55 -1 0,6 -2 
Linhartice 0,51 -1 0,0 -2 
Malíkov 1,28 0 0,0 -2 
Městečko Trnávka 1,48 0 0,0 -2 
Mladějov na Moravě 0,82 -1 0,8 -2 
Moravská Třebová 1,08 0 6,0 -2 
Radkov 0,97 0 0,0 -2 
Rozstání 0,69 -1 0,0 -2 
Rychnov na Moravě 0,70 -1 14,9 0 
Slatina 0,69 -1 0,0 -2 
Staré Město 0,64 -1 1,0 -2 
Třebařov 0,34 -2 0,0 -2 
Útěchov 2,57 0 0,0 -2 
Víska u Jevíčka 0,39 -2 0,0 -2 
Vranová Lhota 4,48 1 0,0 -2 
Vražné 3,27 1 0,0 -2 
Vysoká 2,11 0 0,0 -2 
SO ORP Moravská Třebová 1,05 0 0,0 -2 
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3.4.5 SWOT analýza tématu 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Většina obcí spadá do území ekologicky mírně 
stabilního. Celkově lze z  hlediska ekologické 
stability považovat rozvoj území za udržitelný. 

Žádné nebo velmi nízké zastoupení chráněných 
ploch téměř ve všech obcích SO ORP. 
 

Dobré pokrytí SO ORP prvky ÚSES. Nízké hodnocení (území nestabilní a málo stabilní) 
ekologické stability území v 15 obcích SO ORP. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Kvalitní péče o chráněná území – kvalitní 
evidence, nájemní smlouvy o péči, systém 
monitoringu a databáze ochrany přírody. 

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny 
především liniovými dopravními stavbami.  
 

Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie z MŽP, MZe, MMR a SFŽP pro 
realizaci krajinotvorných programů a ÚSES. 

Nevhodně nastavená dotační politika, zejména v 
oblasti zemědělství.  
 

Využití územního plánování a komplexních 
pozemkových úprav k zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území. 

Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje 
nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 
realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných 
opatření. 

 
 
3.4.6 Problémy k řešení 
 
Přírodní a krajinné hodnoty mohou být ohroženy zejména v následujících oblastech: 
 
• Expanze zástavby do volné krajiny. Z hlediska krajinného rázu představuje významné ohrožení 

propojování sídel a expanze staveb do volné krajiny. Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany 
přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a související fragmentace území. 

• U některých záměrů se nedá vyloučit jejich možný negativní dopad (zejména koridory pro silnice 
zasahujících do chráněných územích, elektrické vedení z hlediska krajinného rázu, střety s ÚSES, 
fragmentace krajiny apod.). Míra těchto střetů většinou není vysoká a uvedené negativní vlivy je 
možno při konkretizaci jednotlivých záměrů kompenzovat technickými a organizačními opatřeními a 
účinně eliminovat. Obecně u všech záměrů, které zasahují do MZCHÚ, VCHÚ nebo biocentra 
provést v rámci hodnocení EIA biologické hodnocení.  

• V případě liniových staveb je takřka nemožné vyhnout se střetům s jednotlivými částmi ÚSES 
(nadregionální a regionální), zejména biokoridory. Střety s biokoridory je možno řešit ve většině 
případů technicky – např. přemostěním, vedením stavby co nejvíce kolmo na biokoridor apod.  

• Těžba nerostných surovin se vždy projeví velkoplošným vlivem v krajině, který po dobu těžby se 
projevuje negativně, v celkovém efektu však může být pozitivní. 

• Při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené 
zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření.  

• V úzké spolupráci s orgány ochrany přírody je třeba řešit již přípravu projektu. V zájmu ochrany 
přírody a krajiny je nezbytné zlepšení meziresortní spolupráce s cílem dosáhnout zkvalitnění 
plánovacích a koncepčních procesů. Konkrétní střety se zájmy ochrany přírody je možno řešit a 
negativní vlivy zmírňovat např. v procesu EIA. 

• Živelný rozvoj rekreace a turistiky 
• Těžba surovin 
• Tržní přístupy v zemědělské a lesní výrobě 
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3.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

 
3.5.1 Zemědělský půdní fond 
 
Zemědělství má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, využívání půdy a tvorbu krajiny. Pro 
vypracování rozboru udržitelného rozvoje území je proto nezbytné provést analýzu současného stavu 
zemědělství a možných trendů vývoje v budoucnosti a posoudit kvalitu půd na daném území.  
Oblast Moravskotřebovska poskytuje příznivé klimatické a vegetační podmínky pro zemědělství. V SO 
ORP Moravská Třebová obhospodařují zemědělci dle údajů ČSÚ k 31.12.2007 plochu 22 958 ha 
zemědělské půdy – představuje 55 % z celkové rozlohy území SO ORP. Z kultur je na zemědělské půdě 
nejvíce zastoupena orná půda se 17 484 ha (76,2 %), což je jen mírně vyšší podíl než republikový průměr. 
Druhou nejvýznamnější složkou zemědělské půdy jsou trvalé travní porosty, které zaujímají 4 517 ha 
(19,7 %). 
 
Tabulka č. 3.5.1: Výměra zemědělské půdy (ha) k 31.12.2007 

Název obce 
Celková 
plocha 
obce 

Orná 
půda Zahrady Ovocné 

sady TTP Zemědělská 
půda 

Podíl zem. 
půdy 

k celk. 
ploše obce 

(%) 
Bělá u Jevíčka 971 263 18 6 218 505 52,0 
Bezděčí u 
Trnávky 700 357 10 6 52 424 60,5 

Biskupice 1 110 290 20 6 91 406 36,6 
Borušov 1 107 206 11 4 185 407 36,8 
Březina 1 164 367 12 3 85 468 40,2 
Březinky 330 53 7 5 64 128 38,7 
Dětřichov u 
Moravské 
Třebové 

592 428 16 5 66 516 87,1 

Dlouhá Loučka 1 758 732 20 1 204 958 54,5 
Gruna 1 039 430 15 6 64 514 49,5 
Hartinkov 515 87 8 2 50 146 28,4 
Chornice 1 422 938 18 1 67 1024 72,0 
Janůvky 313 126 5 0 45 176 56,3 
Jaroměřice 2 205 671 39 43 157 910 41,3 
Jevíčko 2 325 938 47 38 158 1181 50,8 
Koruna 205 81 8 1 79 169 82,4 
Křenov 1 047 509 9 2 55 576 55,0 
Kunčina 2 268 1338 56 16 170 1581 69,7 
Linhartice 873 481 18 3 119 621 71,1 
Malíkov 409 161 5 1 41 209 51,1 
Městečko 
Trnávka 5 027 1702 76 16 656 2450 48,7 

Mladějov na 
Moravě 926 454 21 3 87 565 61,0 

Moravská 
Třebová 4 205 1601 109 16 377 2103 50,0 

Radkov 664 304 6 1 47 357 53,8 
Rozstání 740 390 16 3 89 498 67,3 
Rychnov na 
Moravě 2 359 1253 19 3 294 1569 66,5 

Slatina 399 181 8 1 65 255 64,0 
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Název obce 
Celková 
plocha 
obce 

Orná 
půda Zahrady Ovocné 

sady TTP Zemědělská 
půda 

Podíl zem. 
půdy 

k celk. 
ploše obce 

(%) 
Staré Město 2 474 1392 45 20 246 1704 68,9 
Třebařov 1 561 1060 36 15 189 1299 83,2 
Útěchov 548 124 10 0 153 287 52,4 
Víska u Jevíčka 366 236 8 0 34 278 75,9 
Vranová Lhota 1 407 179 22 2 238 441 31,4 
Vrážné 413 77 5 0 46 128 31,0 
Vysoká 288 75 4 0 26 105 36,5 
SO ORP 
Moravská 
Třebová 

41370 17484 727 229 4517 22958 55,0 

Zdroj: ČSÚ, 2007 
 
 
3.5.1.1 Ochrana zemědělského půdního fondu 
Plošná ochrana půdy je definována ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. 
Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně omezuje nebo 
úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. Zábory půd patří podle závěrů dokumentu „Politika ochrany půdy 
EU“ mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond jako celek. 
Pro nezemědělské účely je nutno co nejméně používat zemědělskou půdu, navržené odnětí ZPF v 
nezbytných případech je třeba zdůvodňovat, přitom je nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF, 
hydrologické poměry v území a zemědělskou cestní síť. Dále je třeba co nejméně ztěžovat 
obhospodařování ZPF a po ukončení stavby nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či 
rekultivaci dotčené půdy. 
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí z kódů 
mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Třídy ochrany uvádí Metodický pokyn 
OOLP/1067/1996 MŽP k odnímání půdy ze ZPF. Je žádoucí odnímat zemědělskou půdu pro 
nezemědělské účely přednostně z tříd 5, 4 a 3. 
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které 
je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 
V rámci 1. třídy ochrany je v SO ORP Moravská Třebová zahrnuto 5 141,9 ha (22,4 %) zemědělské půdy 
a v rámci 2. třídy se jedná o 4 902,7 ha zemědělské půdy (21,4 %). Podíl půdy v 1. a 2. třídě ochrany na 
celkové zemědělské půdě je největší na území obcí Staré Město, Rychnov na Moravě, Moravská Třebová, 
Třebařov a Kunčina. 
Výměry půd v jednotlivých třídách vycházejí z dat ÚAP, zahrnují nejen zemědělskou půdu, ale často i 
další plochy, např. komunikace, zastavěné plochy (některé intravilány obcí), atd. Také z toho důvodu 
neodpovídá v řadě případů součet zemědělské půdy v jednotlivých třídách s výše uvedené ploše 
zemědělské půdy podle údajů ČSÚ, jež používá rozdílnou kategorizaci jednotlivých půd podle využití 
(zemědělská, nezemědělská – lesní, vodní, zastavěné a ostatní plochy) a pěstované kultury na zemědělské 
půdě (orná půda, trvalý travní porost, vinice a chmelnice, ovocné sady, zahrady).  
Ze stejných dat (ÚAP) vychází i následující obrázek, jenž znázorňuje rozmístění půd 1. a 2. třídě ochrany 
v rámci SO ORP. 
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Tabulka č. 3.5.2: Podíl půd 1. a 2. třídy v SO ORP Moravská Třebová 

Obec 
Půdy  
1. tř.  
(ha) 

Půdy 
2. tř.  
(ha) 

1. a 2. tř. 
celkem 

(ha) 

Zemědělská 
půda 
(ha) 

Podíl půdy 
1. a 2. třídy 
ochrany na 
celkové z. p. 

(%) 
Bělá u Jevíčka 66,6 0 66,6 559,6 11,9 
Bezděčí u Trnávky 0 0 0,0 439,9 0,0 
Biskupice 92,6 169,2 261,8 444,1 58,9 
Borušov 67,5 40,5 108,0 463,4 23,3 
Březina 52,1 74,6 126,7 654,0 19,4 
Březinky 22,0 24,8 46,8 147,8 31,7 
Dětřichov u 
Moravské Třebové 178,7 154,2 333,0 547,5 60,8 

Dlouhá Loučka 116,2 77,6 193,8 1077,0 18,0 
Gruna 134,3 77,9 212,2 575,2 36,9 
Hartinkov 0 0 0,0 154,1 0,0 
Chornice 334,3 442,9 777,2 1124,7 69,1 
Janůvky 0 4,1 4,1 187,9 2,2 
Jaroměřice - - - - -  
Jevíčko 468,9 256,9 725,8 1386,4 52,4 
Koruna 42,6 45,3 87,9 184,5 47,6 
Křenov 14,6 34,2 48,8 625,3 7,8 
Kunčina 279,8 569,9 849,7 1707,5 49,8 
Linhartice 363,9 32,3 396,2 748,6 52,9 
Malíkov 8,5 0 8,5 227,8 3,7 
Městečko Trnávka 150,3 303,1 453,3 2221,3 20,4 
Mladějov na Moravě 1,3 182,0 183,3 576,6 31,8 
Moravská Třebová 638,8 466,5 1105,3 2550,9 43,3 
Radkov 60,3 20,5 80,8 390,9 20,7 
Rozstání 73,9 70,6 144,5 540,1 26,7 
Rychnov na Moravě 488,3 652,9 1141,2 1743,3 65,5 
Slatina 94,5 0 94,5 301,7 31,3 
Staré Město 1058,5 269,6 1328,0 1834,6 72,4 
Třebařov 67,2 802,2 869,4 1395,9 62,3 
Útěchov 109,2 43,2 152,4 311,5 48,9 
Víska u Jevíčka 140,9 50,9 191,8 308,0 62,3 
Vranová Lhota 13,0 16,9 29,9 464,5 6,4 
Vrážné 1,5 13,3 14,8 139,5 10,6 
Vysoká 0 0 0,0 115,4 0,0 
SO ORP Moravská 
Třebová 5140,2 4896,9 10037,1 24150,5 41,6 

Zdroj: podklady pro ÚAP, 2007 
 

Pozn.: V případě obce Jaroměřice chybí zdrojová data z ÚAP. 
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Obrázek č. 3.5.1: ZPF I. a II. třídy ochrany 

 
Zdroj: podklady pro ÚAP, 2007 
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3.5.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
3.5.2.1 Přírodní lesní oblast 
Lesy na území SO ORP Moravská Třebová jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa (Lesní zákon 
č.289/1995 Sb,. § 23 a Vyhláška Mze č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 
vymezení hospodářských souborů – zpracovatelem je ÚHÚL Brandýs nad Labem) do přírodních lesních 
oblastí 31 a 30. 
 
PLO 31 – Českomoravské mezihoří 
Do této PLO spadá téměř 90 % území SO ORP Moravská Třebová. Jedná se o oblast s pestrou dřevinnou 
skladbou, která snižuje problémy s bořivými větry, avšak smrk i zde bývá často napadán hmyzími škůdci. 
Nejdůležitější ekologická funkce je půdoochranná. 
Dochází zde ke střetů zájmů lesních hospodářů a společností zabývajících se těžbou jílovců nebo 
slévárenských písků. 
 
PLO 30 – Drahanská vrchovina 
Do této PLO spadá zbytek území SO ORP, tedy jeho jihovýchodní část (obce Hartinkov, Vysoká, 
Březinky, Biskupce, Jaroměřice – což jsou obce s vysokou lesnatostí, v průměru kolem 50 %). Z důvodu 
výskytu smrku na nepůvodních stanovištích dochází zde k  nahodilým těžbám a k ohrožení větrem 
zejména na podmáčených půdách v severní části. 
 
 
3.5.2.2 Lesnatost 
 
Tabulka č. 3.5.3: Lesnatost dle jednotlivých obcí  

Obec Celková výměra 
lesa (ha) 

Celková rozloha 
obce (ha) Lesnatost (%) 

Třebařov 118,1 1559,3 7,6 
Dětřichov u Moravské Třebové 47,1 592,0 8,0 
Koruna 21,3 205,3 10,4 
Víska u Jevíčka 54,3 367,3 14,8 
Linhartice 146,5 874,4 16,8 
Chornice 282,7 1423,1 19,9 
Slatina 84,2 398,8 21,1 
Kunčina 541,7 2262,5 23,9 
Rozstání 190,7 739,2 25,8 
Staré Město 639,8 2472,2 25,9 
Rychnov na Moravě 630,9 2362,4 26,7 
Bezděčí u Trnávky 229,1 699,2 32,8 
Mladějov na Moravě 305,7 927,6 33,0 
Jevíčko 875,2 2321,8 37,7 
Janůvky 118,6 313,0 37,9 
Moravská Třebová 1619,7 4202,7 38,5 
Křenov 408,0 1045,4 39,0 
Dlouhá Loučka 686,7 1758,8 39,0 
Útěchov 216,5 548,0 39,5 
Radkov 267,9 656,5 40,8 
Bělá u Jevíčka 397,9 967,8 41,1 
Gruna 451,7 1054,0 42,9 
Městečko Trnávka 2215,4 5036,2 44,0 
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Obec Celková výměra 
lesa (ha) 

Celková rozloha 
obce (ha) Lesnatost (%) 

Malíkov 180,4 409,5 44,0 
Březina 610,1 1166,2 52,3 
Jaroměřice 1169,2 2208,7 52,9 
Březinky 175,6 331,1 53,0 
Borušov 618,3 1094,2 56,5 
Vysoká 165,9 289,0 57,4 
Biskupice 641,7 1109,2 57,8 
Vranová Lhota 878,3 1409,5 62,3 
Vrážné 264,1 413,5 63,9 
Hartinkov 349,0 509,7 68,5 
SO ORP Moravská Třebová 15602,2 41728,2 37,4 

 Zdroj: podklady pro ÚAP 
 
Nejvíce lesnatou obcí je Hartinkov (68,5 %), dále Vrážné (63,9 %) a Vranová Lhota (62,3 %), jež značně 
převyšují lesnatost celého SO ORP (37,4 %). Nejméně lesnatou obcí je Třebařov (7,6 %). Z celkového 
pohledu je SO ORP poměrně dost lesnaté a lesy jdou zde rovnoměrně rozmístěné. 
 
3.5.2.3 Kategorie lesa 
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, § 6 se lesy rozdělují do tří kategorií: 
 

• Lesy hospodářské 
• Lesy ochranné 
• Lesy zvláštního určení 

 
Lesy ochranné a lesy zvláštního určení se dále podle plnění hlavní funkce rozdělují do subkategorií.  
V  SO ORP Moravská Třebová se nacházejí následující subkategorie: 
 
V lesích ochranných: 
 

• Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 
• Vysokohorské lesy 
• Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 

 
V lesích zvláštního určení: 
 

• Lesy v 1.zoně CHKO, přírodní rezervace, přírodní památka 
• Lesy se zvýšenou funkcí ochrannou (půda, voda, klima, krajina) 
• Lesy významné pro uchování biodiverzity 
• Lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích 
• Lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření 

 
Zdroj : ÚHÚL, 2000 
 
Přesné rozdělení lesů do jednotlivých subkategorií pro daný SO ORP není k dispozici, nelze tedy provést 
podrobnější analýzu. 
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Tabulka č. 3.5.4: Kategorie lesa dle jednotlivých obcí 

Obec Lesy hospodářské (%) Lesy ochranné (%) Lesy zvláštního 
určení (%) 

Bělá u Jevíčka 100,0 0,0 0,0 
Bezděčí u Trnávky 100,0 0,0 0,0 
Biskupice 75,2 0,0 24,8 
Borušov 100,0 0,0 0,0 
Březina 78,4 21,6 0,0 
Březinky 77,7 0,0 22,3 
Dětřichov u Moravské Třebové 100,0 0,0 0,0 
Dlouhá Loučka 72,6 5,1 22,3 
Gruna 100,0 0,0 0,0 
Hartinkov 74,8 0,0 25,2 
Chornice 100,0 0,0 0,0 
Janůvky 100,0 0,0 0,0 
Jaroměřice 98,6 0,0 1,4 
Jevíčko 100,0 0,0 0,0 
Koruna 100,0 0,0 0,0 
Křenov 77,4 6,9 15,7 
Kunčina 70,5 29,5 0,0 
Linhartice 100,0 0,0 0,0 
Malíkov 100,0 0,0 0,0 
Městečko Trnávka 98,9 0,0 1,1 
Mladějov na Moravě 49,1 50,9 0,0 
Moravská Třebová 71,7 25,6 2,7 
Radkov 100,0 0,0 0,0 
Rozstání 100,0 0,0 0,0 
Rychnov na Moravě 100,0 0,0 0,0 
Slatina 100,0 0,0 0,0 
Staré Město 100,0 0,0 0,0 
Třebařov 100,0 0,0 0,0 
Útěchov 100,0 0,0 0,0 
Víska u Jevíčka 100,0 0,0 0,0 
Vranová Lhota 70,0 0,0 30,0 
Vrážné 89,3 0,0 10,7 
Vysoká 99,8 0,0 0,2 
Celkový součet 88,4 5,9 5,6 
Zdroj: podklady pro ÚAP – jev č. 37,38,39. 
 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 76 

Obrázek č. 3.5.2: Kategorizace lesa 

 
Zdroj: podklady pro ÚAP – jev č. 37,38,39. 
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3.5.3 Indikátory 
 
Změna výměry zemědělské půdy v čase (2001 – 2007) 
 
Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v čase. Konkrétně je 
porovnána výměra zemědělské půdy v jednotlivých obcích mezi lety 2001 a 2007. Změna výměry mezi 
těmito lety v obcích je vyjádřena v % a porovnána vzhledem ke stejnému ukazateli za celý SO ORP. 
 
Tabulka č. 3.5.5 Nastavení indikátoru  

 
Rozloha zeměd. 

půdy k 
31.12.2001 (ha) 

Rozloha zeměd. 
půdy k 

31.12.2007 (ha) 

Úbytek 
zeměd. půdy 

(%) 
ČR 4 277 435 4 249 177 -0,7 
Pardubický kraj 274 473 273 028 -0,5 
SO ORP Moravská Třebová 23 086,8 22 958 -0,6 
Zdroj: ČÚZK, ČSÚ, 2001, 2008 
 
Hodnocení indikátoru výměry zemědělské půdy: 
-2 úbytek půdy nad 2 %    
-1 úbytek půdy 1 – 2 %    
0 úbytek půdy 0,3 –  0,9 %    
1 úbytek půdy do 0 – 0,2 %    
2 nárůst výměry půdy  
 
 
Lesnatost 
 
Pro pozemky určené k plnění funkcí lesy byla jako indikátor zvolena lesnatost území, respektive 
jednotlivých obcí. Lesnatost představuje podíl plochy lesa (PUPFL) v obci k celkové výměře dané obce. 
Lesnatost obcí byla porovnávána s lesnatostí SO ORP Moravská Třebová a lesnatostí Pardubického kraje 
a lesnatostí ČR. 
 
Tabulka č. 3.5.6: Nastavení indikátoru pro PUPFL 

  
Rozloha celkem 

(ha) 
Rozloha lesa 

(ha) 
Lesnatost 

(%) 
ČR 7886700 2651206 33,6 
Pardubický kraj 451900 133319 29,5 
SO ORP Moravská Třebová 41728,2 15602,2 37,4 

Zdroj: ČSÚ 2008, podklady pro ÚAP 
 
Hodnocení indikátoru lesnatosti: 
-2 pod 10 %   
-1 10-24,9 %      
0 25-39,9 %      
1 40-44,9 %      
2 nad 45 %     
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Tabulka č. 3.5.7: Hodnocení indikátorů změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2001 a 2007 a 
lesnatosti 

Zemědělský půdní fond Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Obec 
Změna 
výměry 
zeměd. 
půdy 
(ha) 

Změna 
výměry 
zeměd. 
půdy 
(%) 

Hodnocení 
indikátor 

Celková 
rozloha 

obce 
(ha) 

Celková 
výměra 
lesa (ha) 

Lesnatost 
(%) 

Hodnocení 
indikátor 

Bělá u Jevíčka -3,9 -0,8 0 967,8 397,9 41,1 1 
Bezděčí u Trnávky 0,1 0,02 1 699,2 229,1 32,8 0 
Biskupice -0,5 -0,1 1 1109,2 641,7 57,8 2 
Borušov -1,3 -0,3 0 1094,2 618,3 56,5 2 
Březina -0,1 -0,02 1 1166,2 610,1 52,3 2 
Březinky -0,1 -0,1 1 331,1 175,6 53 2 
Dětřichov u 
Moravské Třebové 0,5 0,1 2 592 47,1 8 -2 

Dlouhá Loučka -1,3 -0,1 1 1758,8 686,7 39 0 
Gruna -0,4 -0,1 1 1054 451,7 42,9 1 
Hartinkov -0,2 -0,2 1 509,7 349 68,5 2 
Chornice -0,4 -0,04 1 1423,1 282,7 19,9 -1 
Janůvky -2,4 -1,4 -1 313 118,6 37,9 0 
Jaroměřice -1,2 -0,1 1 2208,7 1169,2 52,9 2 
Jevíčko -45,4 -3,7 -2 2321,8 875,2 37,7 0 
Koruna -0,2 -0,1 1 205,3 21,3 10,4 -1 
Křenov 0,2 0,04 2 1045,4 408 39 0 
Kunčina -1 -0,1 1 2262,5 541,7 23,9 -1 
Linhartice -9,5 -1,5 -1 874,4 146,5 16,8 -1 
Malíkov 0 0 1 409,5 180,4 44 1 

Městečko Trnávka -14,3 -0,6 0 5036,2 2215,4 44 1 
Mladějov na Mor. -0,4 -0,1 1 927,6 305,7 33 0 
Moravská Třebová -16,4 -0,8 0 4202,7 1619,7 38,5 0 
Radkov -2,8 -0,8 0 656,5 267,9 40,8 1 
Rozstání 0,3 0,1 2 739,2 190,7 25,8 0 
Rychnov na Mor. -0,7 -0,04 1 2362,4 630,9 26,7 0 

Slatina -5,2 -2 -1 398,8 84,2 21,1 -1 
Staré Město -0,7 -0,04 1 2472,2 639,8 25,9 0 
Třebařov -1,7 -0,1 1 1559,3 118,1 7,6 -2 
Útěchov -10,8 -3,6 -2 548 216,5 39,5 0 
Víska u Jevíčka -4 -1,4 -1 367,3 54,3 14,8 -1 
Vranová Lhota -4,3 -1 -1 1409,5 878,3 62,3 2 
Vrážné -0,3 -0,2 1 413,5 264,1 63,9 2 
Vysoká -0,3 -0,3 0 289 165,9 57,4 2 
SO ORP Mor. 
Třebová -128,8 -0,6 0 41728,2 15602,2 37,4 0 
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Zdroj: ČSÚ, ČÚZK, 2000, 2007, podklady pro ÚAP 
 
 
3.5.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Příznivé klimatické a vegetační podmínky. Úbytek zemědělské půdy (nejvýznamnější je 

v obcích Jevíčko, Útěchov a Slatina). 
Pestrá dřevinná skladba. Smrk na nepůvodních stanovištích bývá často 

napadán hmyzími škůdci. 
Vysoká lesnatost celém SO ORP.  
Lesnatost je poměrně rovnoměrná, kromě 
Třebařova a Dětřichova u Moravské Třebové je ve 
všech obcích nad 10 %. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Ekologizace zemědělství zejména v chráněných 
územích. 

Pokračující zábor zemědělské půdy. 

Rekultivace půdy a navrácení do ZPF. Znehodnocování půdy zvyšováním intenzity 
hospodaření. 

Zvýšení rekreační funkce lesa a podpora dalších 
mimoprodukčních funkcí lesa zejména 
půdoochranné. 

V celém SO ORP je řada ložisek nerostných 
surovin, dochází zde ke střetům zájmů mezi 
lesními hospodáři a těžebními společnostmi (zábor 
PUPFL, změna způsobu hospodaření). 

 
 
3.5.5 Problémy k řešení 
 
• Půda je jednou ze základních složek životního prostředí ovlivňující celý ekosystém a ochrana 

půdního fondu patří k základním prvkům strategie udržitelného rozvoje. Při tvorbě územně plánovací 
dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy 
s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou. 

• Je vhodné využívat především stávající plochy, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního 
fondu, a rovněž navracet půdu po rekultivacích zpět do ZPF. 

• Postupná přeměna smrkových monokultur na přirozenou dřevinnou skladbu lesa. 
• Omezení záborů PUPFL v místech naleziště nerostných surovin. 
• Podpora rekreačních i dalších mimoprodukčních funkcí lesa. 
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3.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
3.6.1 Dopravní infrastruktura 
 
Území SO ORP Moravská Třebová je v rámci Pardubického kraje specifickým regionem, neboť 
historické vazby tohoto území nebývaly v minulosti nasměřovány na Pardubice, nýbrž do okolních 
velkých moravských měst, zejména Brna. V tomto případě jde stávající správní dělení proti historicky 
vytvořeným územním vazbám. Tento fakt se dodnes odráží například v meziregionální dopravní 
obslužnosti, která je z Moravskotřebovaska nejlepší právě směrem na jih do Boskovic a Brna. 
 
 
3.6.1.1 Silniční doprava 
 
Stávající legislativa (zejména Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.) kategorizuje pozemní 
komunikace na: dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. Silnice se dále dělí na silnice I., II. a III. 
třídy, místní komunikace jsou na základě svého významu, určení a stavebně-technického vybavení 
zařazovány do tříd I. až IV. Zvláštním případem silnic I. třídy jsou rychlostní silnice. Na území SO ORP 
Moravská Třebová se žádná dálnice nenachází, ani není její výstavba v budoucnosti uvažována. 
Vlastníkem silnic I. třídy je stát (a spravovány jsou Ředitelstvím silnic a dálnic, správa Pardubice), silnice 
II. a  III. třídy patří Pardubickému kraji, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se 
místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. 
V současnosti tvoří osu silniční sítě silnice I. třídy I/35, která má být nahrazena rychlostní silnicí R35. Její 
výstavba zajistí alternativní dopravní koridor přes Českou republiku paralelní k dálnici D1. Díky tomu se 
na uvažovanou komunikaci nepřesune jen tranzitní doprava ze stávající I/35, ale budou sem převedeny i 
některé další dopravní vztahy dnes realizované po D1, čímž dojde k jejímu odlehčení. Stávající 
komunikace bude plnit funkci doprovodné silnice a zabezpečí zejména místní přepravní vztahy především 
místní dopravní vazby. V tomto úseku je tedy její současná trasa plně vyhovující. Severovýchodně od 
Moravské Třebové bude vystavěna mimoúrovňová křižovatka do které zaústí plánovaná rychlostní silnice 
R43 od Brna. Ta bude na území správního obvodu ORP Moravská Třebová vedena ve směru jih-sever. 
Stávající návrh trasy předpokládá, že její koridor vstoupí na území SO ORP západně od Jevíčka, 
pokračovat bude severovýchodním směrem, kdy řeku Třebůvku překročí jihovýchodně od Městečka 
Trnávka a po mimoúrovňovém křížení se stávající I/35 východně od Moravské Třebové zaústí do dálniční 
křižovatky s R35 nedaleko Starého Města. Základní vedení koridorů obou rychlostních komunikací je 
dnes již územně stabilizováno a zakotveno v ÚP VÚC Pk. Detailní vedení a stavební uspořádání 
v různých variantách bude předmětem posouzení v rámci procesu EIA. Při návrhu těchto komunikací a 
jejich doprovodných staveb je nutné brát ohled na fakt, že území SO ORP Moravská Třebová patří 
z hlediska migrace zvěře k územím mimořádného významu (viz Hlaváč, Anděl 2001), tedy že výstavba 
liniových komunikací bude vyžadovat realizaci doprovodných opatření pro zajištění průchodnosti pro 
volně žijící živočichy, vč. velkých savců. 
 
Silniční síť je pak dále tvořena silnicemi II. třídy: 
II/366 (Hradec n/S –) Křenov – Jevíčko – Chornice – Březinky (– Konice) 
II/368 (Štíty –) Třebařov – Moravská Třebová – Křenov – Slatina (– Letovice) 
II/371 Linhartice – Chornice – Jaroměřice – Jevíčko 
II/372 Jevíčko  (– V.Opatovice) 
II/374 Jevíčko  (– Boskovice) 
II/644 Městečko Trnávka – Vranová Lhota (– Mohelnice) 
 
Jejich trasy budou i v budoucnosti v převážné míře zachovány, uvažovány jsou pouze přeložka silnice 
II/644 u Městečka Trnávky v délce 0,8 km a přeložka II/372 jako obchvat Jevíčka v délce 1,75 km. Další 
změny v silniční síti budou vyvolány až výstavbou výše zmiňovaných silnic R35 a R43.  
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Obrázek č. 3.6.1: Silniční síť SO ORP Moravská Třebová 

 

 
Zdroj: podklady ÚAP 2008, zpracování CDV 
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Obrázek č. 3.6.2: Intenzita dopravy na silniční síti SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Sčítání dopravy 2005 
 
Hlavním dopravcem v autobusové dopravě je ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Dalšími dopravci, jejichž 
vozidla zajíždějí na území SO ORP Moravská Třebová jsou Veolia Transport Morava, a.s., DOPAZ, a.s. 
a BODOS, a.s.. Vzhledem k marginální poloze regionu v rámci Pardubického kraje mají pro realizaci 
dopravních vztahů velký význam mezikrajské spoje – ať už směrem do Olomouckého kraje (Mohelnice, 
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Konice), tak i Jihomoravského (Velké Opatovice, Boskovice, Letovice). Je nezbytné i nadále tyto vazby 
ve spolupráci s oběma okolními kraji zachovávat, neboť jejich síla je vyšší než u většiny vazeb směrem 
ke zbytku Pardubického kraje. 
Jak vyplývá z hodnocení indikátoru „dopravní obslužnost“, není ve většině obcí zajištěna vůbec veřejná 
doprava mimo pracovní dny, což se pak projevuje zvýšeným tlakem na využívání individuální 
automobilové dopravy se všemi jejími negativními důsledky. 
 
 
3.6.1.2 Doprava v klidu 
 
Ve větších městech, kde je vyšší koncentrace obyvatelstva, přináší rostoucí počet osobních vozidel 
problémy s jejich parkováním. Struktura měst není většinou na takovou záplavu automobilů připravená, a 
proto je nutné hledat další možnosti jak systém parkování řešit. při vhodném nastavení může zároveň 
sloužit jako jednoduché regulační opatření proti vjezdu osobních automobilů do centra města. V řešeném 
území se tento problém dotýká zejména Moravské Třebové, event. Jevíčka. V Moravské Třebové je již 
zóna placeného stání zavedena v historickém centru města a na části ulice Jevíčská. Nastavené sazby jsou 
velmi mírné – ve výši  5,-- Kč za první započatou hodinu a 10,-- Kč za každou další započatou hodinu 
v centru a v ulici Jevíčská jde o 5,-- Kč za každou hodinu. 
 
 
3.6.1.3 Cyklistická doprava 
 
Z hlediska udržitelné dopravy představuje cyklistika velmi silný nástroj pro omezení využívání 
individuální automobilové dopravy na krátké cesty (cca do 5 km). Vzhledem k poměrně členitému reliéfu 
nejsou na území SO ORP Moravská Třebová příliš vhodné podmínky pro masové rozšíření využívání 
bicyklu jako dopravního prostředku pro každodenní dojížďku. V některých lokalitách však lze za pomoci 
určitých opatření uvažovat o možnosti využívání bicyklu. Jde např. o využití systému Bike+Ride pro 
zkrácení docházkové doby k zastávkám železniční dopravy zejména v lokalitách, kde jsou tyto situovány 
mimo zástavbu obce – např. v Jevíčku nebo Chornici. To však vyžaduje zřízení vhodných míst pro 
bezpečné uložení jízdních kol. 
Systém značených cyklotras je veden v převážné míře po silnicích II. a III. třídy. Je-li na nich provoz 
mírný je možné takto cyklotrasy řešit, avšak  cyklotrasy jsou vyznačeny i na některých úsecích silnic II. 
třídy, kde intenzita provozu dosahuje zvýšených hodnot. Zejména mezi Moravskou Třebovou a Starým 
Městem, kde je dle Sčítání dopravy 2005 na silnici II/368 denní intenzita vyšší než 5000 vozidel.  
 
 
3.6.1.4 Železniční doprava 
 
Regionální železniční trať vedená v knižním jízdním řádu (KJŘ) pod číslem 262 prochází celým územím 
SO ORP Moravská Třebová, v Chornici navíc má styk s tratí 271 do Prostějova. Její celková délka včetně 
odbočky je na území SO ORP Moravská Třebová 43,6 km. Zprovozněna byla jako Moravská západní 
dráha v roce 1889 (hlavní trať Třebovice v Čechách – Prostějov s odbočkou Chornice – Jevíčko – Velké 
Opatovice). V současnosti je v úseku Třebovice v Č. – Chornice – Kostelec n.H. zavedeno zjednodušené 
řízení drážní dopravy podle předpisu d3 s dirigující stanicí Moravská Třebová. Provoz dle předpisu d3 
znamená jistá omezení, ale také umožňuje omezit potřebu provozních pracovníků dráhy. 
Severní hranici SO ORP Moravská Třebová se v délce 1,6 km dotýká také odbočná větev II. tranzitního 
koridoru (Olomouc – Česká Třebová) vedená v KJŘ pod číslem 270. Větší část této délky je tvořena 
obvodem žst. Krasíkov. Její význam je zejména pro území ORP Lanškroun, z hlediska dopravní obsluhy 
obcí ve správním obvodu SO ORP Moravská Třebová je její význam okrajový (obec Třebařov vzdálená 
2,5 km a obec Krouna 2,2 km), proto nebude v dalším textu řešena. 
Přínos pro posílení turistického ruchu znamená úzkorozchodná železnice o rozchodu 600 mm Mladějov 
na Moravě – Hřebeč, která v délce 11 km dříve sloužila pro dopravu šamotu z dolů na Hřebči do 
mladějovské šamotky. V současnosti je v jejím areálu vybudováno Muzeum průmyslových železnic,  na 
trati jsou pravidelně pořádány turistické jízdy. 
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Poloha některých stanic a zastávek vzhledem k centru obcí není příliš příznivá (viz následující tabulka), 
jsou obvykle situovány na okraji obce nebo v některých případech také úplně mimo zástavbu. Nejhorší 
polohu vůbec má nz. Jevíčko. V souvislosti s postupným zaváděním integrovaných dopravních systémů 
je však možné u takto položených zastávek snadněji vybudovat terminál veřejné dopravy, přičemž 
návazná doprava pak jednoduše obslouží centra jednotlivých obcí. Autobusové spoje pak nebudou začínat 
a končit svou trasu v centrech obcí, nýbrž na jejich okraji u nádraží tak, aby byla zajištěna přímá 
návaznost na vlak. Dopravní obsluha železniční dopravou se v budoucnosti rozšíří výstavbou zastávky 
Radkov u Moravské Třebové. Ta je sice již uvedena v aktuálním KJŘ, avšak doposud nebyla aktivována. 
 
Tabulka č. 3.6.1: Dopravny na síti drah SŽDC, s. o. v obvodu ORP Moravská Třebová využívané pro 
osobní dopravu 

Trať Název Druh Pěší vzdálenost do 
středu obce (km) 

Pěší vzdálenost 
k okraji zástavby 

(km) 
262 Mladějov na Moravě d3 0,5 0,2 
262 Kunčina z 0,8 0,0 
262 Moravská Třebová žst 0,9 0,0 
262 Linhartice z 1,5 0,6 
262 Rozstání z 1,1 0,1 
262 Městečko Trnávka d3 0,8 0,3 
262 Mezihoří * z 0,3 0,2 

262,271 Chornice žst 1,5 0,8 
262 Biskupice u Jevíčka z 1,1 0,7 
262 Jevíčko nz 1,5 1,0 
271 Nectava ** z 0,9 0,5 

Zdroj: KJŘ ČD 2007/2008 (II. změna platná k 15. 6. 2008) , mapové podklady 
 
Pozn.: žst = železniční stanice; z = zastávka; nz = nákladiště se zastávkou; d3 = dopravna na trati se 
zjednodušeným řízením provozu, * ... sídlo je součástí obce Městečko Trnávka; ** ... vzdálenost počítána ve vztahu 
k obci Březinky. V tabulce není hodnocena zastávka Šubířov, neboť sice leží na území obce Jaroměřice, ale 
přístupná je pouze z Chobyně, místní části obce Šubířov (Olomoucký kraj). 
 
Význam trati již není tak vysoký jako v minulosti. V současné době jezdí v úseku Třebovice v Čechách – 
Chornice 8 spojů každým směrem v pracovní den a 6-7 spojů v nepracovní dny. Další spoje (4x 
v pracovní den a 1x v nepracovní) jsou zaváděny pouze z Třebovic v Čechách. do Moravské Třebové. Na 
trati Chornice – Jevíčko (– Skalice n/S) je zavedena taktová doprava s intervalem 2 hodiny po celý den, 
pouze v pracovní dny je tento během ranní špičky zkrácen na polovinu. Celkem je tedy provozováno 10 
párových spojů v pracovní dny a 7-8 v sobotu a neděli. Obdobná intenzita provozu je také na trati 
Chornice – Prostějov. Spoje osobní přepravy jsou vedeny motorovými vozy řady 810, v malé míře se na 
trati Chornice – Prostějov objevuje velký motorový vůz řady 851 nebo motorová jednotka Regionova 
řady 814+914. Nákladní dopravu zajišťují zejména ČD Cargo, a.s. řadou 742 a příležitostně i někteří 
soukromí dopravci s lokomotivami řady 740. 
Vzhledem ke kategorizaci tratí 262 a 271 jako regionálních, nelze do nich v budoucnu očekávat 
významné investice. V úvahu přichází zejména udržování stávajícího stavu a průběžné opravy svršku i 
spodku dráhy. Hlavní změny lze výhledově čekat v rámci organizace dopravy (integrace s autobusovou 
dopravou) a z pohledu nasazovaných vozidel (náhrada nepohodlných a zastaralých motorových vozů řady 
810 modernějšími vozidly). 
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Obrázek č. 3.6.3: Železniční tratě na území SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: podklady ÚAP 2008, zpracování CDV 
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3.6.1.5 Letecká a vodní doprava 
 
Na území SO ORP se nachází veřejné vnitrostátní letiště Moravská Třebová-Staré Město (kód LKMK). 
Vzhledem k rozměrům obou vzletových/přistávacích drah (každá 720 metrů) a travnatému povrchu je 
určeno zejména pro sportovní účely. Nepředpokládá se provozování pravidelných leteckých linek. 
Ačkoliv se v území v současné době nenacházejí žádné splavné vodní cesty, leží území SO ORP 
Moravská Třebová přímo v trase labské větve uvažovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Trasa je 
stabilně zakotvena v ÚP VUC Pk s čímž však souvisí i dlouhodobá stavební uzávěra v trase uvažovaného 
kanálu, následkem čehož jsou značně omezeny rozvojové možnosti obcí podél uvažované trasy kanálu. O 
prodloužení platnosti stávající stavební uzávěry nebo jejím uvolnění prozatím vláda ČR nerozhodla. 
 
 
3.6.1.6 Integrovaná doprava 
 
V rámci IDS Pardubického kraje (IDS Pk) se sice počítá v budoucnosti také s integrací správního obvodu 
ORP Moravská Třebová, avšak až v horizontu několika let, neboť v současnosti je tento rozšířen pouze 
v okolí Pardubic a Chrudimi.  Vzhledem k poloze na hranici s okolními kraji, které v implementaci svých 
IDS pokročily dále, vznikly v okolí Moravské Třebové také „externí“ zóny těchto IDS. IDSOK má na 
území SO ORP Moravská Třebová zóny 95 a 96, které zahrnují obce Moravská Třebová, Borušov a 
Gruna. Integrovány jsou však pouze spoje dopravce Veolia Transport, a.s. na lince č. 930451 Mohelnice – 
Moravská Třebová. Zóna 290 IDS JmK zahrnuje Jevíčko, Jaroměřice a Biskupice, když integorvány jsou 
autobusy linky č. 729290 Cetkovice – Jevíčko, linky č. 729251 Skalice n.S. – Boskovice - Jevíčko a 
všechny vlakové spoje ČD na trati 271 z Jevíčka směrem na Velké Opatovice (linka IDS JmK S21). Díky 
tomu je dopravní obslužnost Jevíčka na vynikající úrovni včetně víkendů, avšak jednostranně směrem na 
území Jihomoravského kraje. 
 
 
3.6.2 Technická infrastruktura 
 
Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje venkova. Bez 
dostupnosti základní technické infrastruktury bude i nadále docházet k postupnému vylidňování zejména 
u mladší generace, která požaduje vyšší standardy bydlení než mnohé obce v současnosti nabízejí. U 
mnoha obcí se v oblasti česko-moravského pomezí, kam se SO ORP Moravská Třebová řadí, vyvinul 
specifický druh zástavby vyznačující se podlouhlým tvarem obce, často i několikakilometrovým, podél 
vodního toku a přitom s řídkým osídlením. Tento charakter osídlení se negativně projevuje ve vysoké 
ekonomické náročnosti výstavby vodovodů, kanalizace a rozvodu plynu. Napojení 100 % bytového fondu 
také v řadě obcí nelze zajistit z důvodu existence odlehlých malých osad či samot.  
 
 
3.6.2.1 Vodovody 
Pro zpracování této kapitoly byla využita zejména studie „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje“ (PRVKPk) zpracovaná firmou Aquatis Brno v roce 2004 a její aktualizace z roku 
2006. Z této studie vyplývá skutečnost, že v převážné míře je v jednotlivých obcích SO ORP Moravská 
Třebová zásobování vodou vyhovující, většina obyvatel je napojena na veřejné vodovody, jen malá část 
obyvatel je odkázána na individuální zásobování pomocí studní. 
Podíl osob využívajících veřejný vodovod dosahuje dle výsledků SLDB 2001 ve všech obcích takřka 
100 %, nejméně v obci Vrážné 94,03 % ze všech obyvatel žijících v TOB. Na druhou stranu je tím 
zvýšena zranitelnost jednotlivých systémů zásobování vodou v případě znehodnocení primárních zdrojů 
vody pro tyto vodovody. 
 
 

Skupinový vodovod Moravská Třebová 
Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny obce Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, 
Janůvky, Křenov, obec Kunčina s místními částmi Kunčina a Nová Ves, obce Linhartice, Mladějov na 
Moravě, město Moravská Třebová s městskými částmi Moravská Třebová, Předměstí, Sušice a Udánky, 
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obce Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na Moravě, obec Staré Město s místními částmi Staré Město a 
Radišov, obec Útěchov, obec Městečko Trnávka-místní část  Přední Arnoštov. 
 

Skupinový vodovod Koruna 
Zásobuje obce Koruna a Třebařov 
 
 

Skupinový vodovod Březina 
Zásobuje obce Březina a Slatina vč. místních částí. 
 
 

Skupinový vodovod Městečko Trnávka 
Z tohoto skupinového vodovodu jsou rovněž zásobeny obce Bezděčí u Trnávky – místní části Bezděčí u 
Trnávky a Unerázka, Chornice, Městečko Trnávka – místní části Městečko Trnávka, Lázy, Ludvíkov, 
Pacov, Pěčíkov, Petrůvka, Plechtinec, obec Vranová Lhota.   
 
 

Skupinový vodovod Jevíčko 
Z tohoto skupinového vodovodu jsou rovněž zásobeny obce Biskupice – místní části Biskupice a Zálesí, 
Jaroměřice – místní části Jaroměřice a Nový Dvůr, obec Víska u Jevíčka.  
 
Samostatné vodovody  
Samostatné vodovody mají zřízeny obce nebo místní části: Boršov, Bohuňov, Bělá u Jevíčka, Březinky, 
Hartinkov, Staré Město – Bílá Studně, Vysoká, Gruna, Žipotín, Malíkov, Zadní Arnoštov, Vrážné 
 
Ačkoliv je k dispozici veřejný vodovod ve všech obcích, problém u některých vodovodů nastává se 
zajištěním kvalitních zdrojů vody. U skupinového vodovou Koruna není v současnosti žádný zdroj, který 
beze zbytku splňuje všechny hygienické limity a využívání je umožněno pouze výjimkou hygienika 
Pardubického kraje. U dalších vodovodů nesplňují parametry některé z dostupných zdrojů a jsou proto 
většinou odstaveny nebo je voda z nich míchána ve vodojemech tak, aby voda dodávaná spotřebitelům 
plnila limity vyhlášky č. 376/2000 Sb. 
V rámci rozvoje vodního hospodářství se plánuje zejména zkvalitnění stávajících vodovodů formou 
rekonstrukce zařízení (řady, vodojemy, čerpací stanice), zřizování nových zdrojů vody i výstavba nových 
zařízení. V některých případech je plánováno také vzájemné propojení samostatných vodovodů do 
společného skupinového vodovodu (např. Gruna – Žipotín). Přehled plánovaných staveb je uveden 
v PRVKPk.  
 
 
3.6.2.2 Kanalizace 
 
V oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) je nutné zajistit naplňování Směrnice č. 91/271 EHS, 
o čištění městských odpadních vod, ve které je stanovena mimo jiné povinnost obcí nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel (EO) mít odpovídající kanalizační systém zakončený ČOV. Obce s produkcí 
znečištění pod úroveň 2 000 EO musí zajistit přiměřené čištění produkovaných odpadních vod. V řešení 
problému odpadních vod není situace tak příznivá jako u zásobování vodou. 
První část výše zmíněné směrnice je v zásadě plněna, neboť obě obce nad 2000 obyvatel mají  k dispozici 
kanalizaci a vybudovanou ČOV, avšak obě vyžadují rekonstrukci. V případě ČOV Moravská Třebová, 
kde je vybudována ČOV s kapacitou cca 20000 obyvatel (využívána cca z 30 %) jde o rekonstrukci 
z důvodu plnění požadovaných limitů čištění vod; ČOV Jevíčko navíc nedostačuje ani kapacitně. 
Horší situace je u menších obcí. Ve většině z nich není vybudována kanalizace vůbec nebo pouze 
umožňuje odvádění dešťové vody do některé z místních vodotečí. Tyto místní kanalizace bývají často ve 
velmi špatném technickém stavu. Odkanalizování individuálních objektů je obvykle řešeno jímkami 
s vyvážením nebo dokonce provozem septiků s přepadem do dešťové kanalizace. Jejich další provoz není 
v souladu se stávající legislativou a je tedy nutná úprava kanalizačního systému. Vlastní ČOV mají 
z menších obcí vybudovánu obce Březina, Jaroměřice, Městečko Trnávka a Zadní Arnoštov. 
Budování kanalizace s ukončením na ČOV je tedy v mnoha obcích prozatím pouze plánováno. Budovány 
budou jak systémy ukončené malou ČOV, tak i systémy jenž se napojí na již stávající ČOV s nevyužitou 
kapacitou (případ zejména ČOV Moravská Třebová). V případě odlehlých objektů, kde by vedení 
kanalizačního řadu nebylo ekonomické se budou budovat domovní ČOV. 
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Obrázek č. 3.6.4: Podíl obyvatelstva napojeného na veřejnou kanalizaci 
v jednotlivých obcích 

 
Zdroj: podklady ÚAP 2008, zpracování CDV 

 
  
3.6.2.3 Plyn  
 
Zásobování plynem je třetí důležitou položkou v oblasti technické infrastruktury. Vysokého podílu (nad 
55 %) dosahují pouze města Moravská Třebová a Jevíčko a obec Jaroměřice. Několik dalších obcí je 
plynofikováno částečně. 
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Podklady ÚAP však uvádějí pouze hodnot získané na základě SLDB, které proběhlo v roce 2001. Od té 
doby uběhla jistá doba, během které došlo k rozšíření plynovodů do dalších obcí. V současnosti tak je 
plyn zaveden v obcích Rychnov na Moravě, Třebařov, Koruna, Městečko Trnávka, Útěchov, Bělá u 
Jevíčka, Víska u Jevíčka, Biskupice a Chornice (obce, které v roce 2001 nedosahovaly 35 % pokrytí). 
 

Obrázek č. 3.6.5: Podíl obyvatelstva napojeného na plynovod v jednotlivých 
obcích 

 
Zdroj: podklady ÚAP 2008, zpracování CDV 
Pozn.: Nejvyššího hodnocení (nad 80 %) nedosáhla žádná z obcí. 
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3.6.2.4 Elektřina 
 
Na území SO ORP se nenacházejí klasické zdroje elektrické energie a proto je celé území charakteristické 
importem elektrické energie z jiných regionů. Využívání alternativních zdrojů elektrické energie je 
založeno na stavbě větrných elektráren i přes to, že území dle map větrného potenciálu nedosahuje při 
západním proudění větru průměrné síly větru  doporučované jako minimální (5 m / s) vhodné pro stavbu 
větrné elektrárny. Větrné elektrárny byly zatím postaveny ve dvou lokalitách: dvě se nacházejí u Žipotína, 
každá s výkonem 0,6 MW, nově byla uvedena do provozu větrná elektrárna u Maletína o celkovém 
výkonu 2 MW). V obci Bělá u Jevíčka je provozován systém solárních kolektorů o ploše 66 m2 pro 
zásobování ekocentra energií. 
Podhorský charakter regionu poskytuje poměrně příznivé podmínky pro rozvoj pěstování biomasy 
jakožto energetického zdroje, či jejího získávání formou zpracování odpadů ze zemědělské výroby. Na 
druhé straně je území SO ORP Moravská Třebová v rámci ČR jedno z nejméně vhodných pro instalaci 
geotermálních zdrojů energie. 
 
 
3.6.2.5 Odpadové hospodářství 
 
POH ČR má strategický cíl zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010. 
V současnosti se však na území SO ORP nebo v jeho blízkosti nenachází jediné zařízení, které by 
materiálové využití umožňovalo. Energetické využití odpadů ve spalovnách (nejbližší je v Brně) není dle 
MŽP považováno za využívání odpadů, nýbrž za jejich odstranění (viz POH města Moravská Třebová). 
Většina komunálního odpadu z regionu tak je ukládána skládkováním.  
 
 
3.6.2.6 Telekomunikace 
 
V oblasti telekomunikací je důležité zajistit ochranu radioreléových spojů, pro jejichž provoz je nutné 
zajistit přímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umisťovány zejména na terénní 
dominanty (nejvyšší kóty v terénu). Ochrana těchto spojů je prováděna vyhlašováním ochranných pásem 
procházejících paprsků a kruhových ochranných pásem kolem spojových objektů v poloměru 500 m, 
které mají za úkol zabránit stínění a rušení těchto spojů. Na území SO ORP Moravská Třebová se žádný 
takový vysílač nenachází, avšak je ovlivněno zejména ochrannými pásmy spojů vedených na vysílač 
Kamenná Horka ležící na území SO ORP Svitavy. 
Signál mobilních operátorů nedosahuje kvalitního pokrytí v některých oblastech Zábřežské vrchoviny, 
zejména v údolí Ospirského potoka (osada Petrušov), Nectavy (obec Březinky) a v obcích Vysoká, 
Hartínkov, Bohdalov a Stará Roveň. Dále je špatná dostupnost GSM signálu v okolí Malonínského 
potoka (obce Březina a Bělá u Jevíčka). Vodafone nemá dále kvalitní pokrytí v obcích Rychnov na 
Moravě, Třebařov, Koruna a Zadní Arnoštov (část Jevíčka).  V části území je k dispozici datové připojení 
EDGE, avšak žádná technologie pro mobilní vysokorychlostní Internet nabízena není. 
 
 
3.6.3 Indikátory 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavků na udržitelný rozvoj 
venkovských regionů. Tím se pokrývají požadavky na mobilitu osob, které soukromý osobní automobil 
vlastnit nemohou nebo nechtějí a zároveň se tím dává možnost alternativní dopravě vůči environmentálně 
nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude-li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to 
zda jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celé období včetně dnů pracovního volna a klidu, bude 
nuceně narůstat počet automobilů, intenzita dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. 
Navržený indikátor hodnotí počet spojů, které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den 
(označeny X) a v sobotu či neděli (označeno +) na trase do příslušné pověřené obce (Moravská Třebová, 
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Pardubice), sídla ORP (Moravská Třebová) a krajského města (Pardubice). Podrobnější specifikace 
indikátoru je uvedena v kartě jevu „Veřejná doprava“. 
Z tabulky je zřejmá velmi špatná obslužnost území v období nepracovních dnů s výjimkou obcí, které se 
nacházejí na železniční trati. Z výsledků je tak zřejmý význam regionálních železnic pro zachování 
kvalitní dopravní obslužnosti. Neboť je území SO ORP Moravská Třebová součástí Pardubického kraje 
byla hodnocena dostupnost jednotlivých obcí do Pardubic avšak tento region vykazuje velmi silné 
dopravní vazby také na okolní krajská města. Spojení do Olomouce je srovnatelné s Pardubicemi, avšak 
do Brna je výrazně častější, včetně nepracovních dnů. 
 
Tabulka č. 3.6.2: Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou (počet spojů / den) pro obce spadající 
pod pověřený obecní úřad v Moravské Třebové 

Spojení do 
sídla SO ORP, pověřené obce 

(Mor. Třebová) 
sídla kraje 
(Pardubice) Spojení z obce 

X + X + 
Bezděčí u Trnávky 8 1 3 0 
Borušov 9 0 2 1 
Dětřichov u Moravské Třebové 6 0 2 0 
Dlouhá Loučka 18 0 5 0 
Gruna 14 0 3 0 
Janůvky 1 0 0 0 
Koruna 3 0 2 0 
Křenov 16 0 7 0 
Kunčina 23 7 8 5 
Linhartice 23 9 11 3 
Malíkov 13 0 3 0 
Městečko Trnávka 21 10 14 4 
Mladějov na Moravě 17 7 8 5 
Moravská Třebová - - 9 4 
Radkov 6 0 3 0 
Rozstání 22 9 9 3 
Rychnov na Moravě 12 0 6 0 
Staré Město 17 0 6 0 
Třebařov 9 0 6 0 
Útěchov 16 0 5 0 
Vranová Lhota 4 0 5 1 

Zdroj: platné jízdní řády, červenec 2008 
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Tabulka č. 3.6.3: Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou (počet spojů/den) pro obce spadající pod 
pověřený obecní úřad v Jevíčku 

Spojení do 
pověřené obce 

(Jevíčko) 
sídla kraje 
(Pardubice) 

sídla SO ORP 
(Mor. Třebová) 

Spojení z obce 

X + X + X + 
Bělá u Jevíčka 14 0 5 0 12 0 
Biskupice 28 10 5 3 19 8 
Březina 15 0 11 0 15 0 
Březinky 13 0 5 2 11 4 
Hartinkov 3 0 2 0 4 0 
Chornice 27 11 14 4 21 10 
Jaroměřice 23 2 4 0 14 1 
Jevíčko - - 17 4 23 10 
Slatina 2 0 11 1 9 0 
Víska u Jevíčka 19 0 5 0 11 0 
Vrážné 5 0 1 0 3 0 
Vysoká 5 0 1 0 3 0 

Zdroj: platné jízdní řády, červenec 2008 
 
 
Tabulka č. 3.6.4: Dopravní obslužnost vybraných obcí vůči dalším krajským městům 

Spojení do 
Jihomoravský kraj 

(Brno) 
Olomoucký kraj 

(Olomouc) Spojení z obce 

X + X + 
Moravská Třebová 19 11 11 5 
Jevíčko 20 17 12 3 

Zdroj: platné jízdní řády, červenec 2008 
 
 
Tabulka č. 3.6.5: Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území veřejnou dopravou 

Z Do Den -2 -1 0 1 2 
X méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více pov. obec nebo 

 sídlo SO ORP + méně než 2 2 3 4 5 a více 
X méně než 2 2, 3 4, 5 6, 7 8 a více 

obec 
krajské město 

+ méně než 1 1 2 3 4 a více 
X méně než 8 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 a více pověřená obec  

nebo 
 sídlo SO ORP 

sídlo SO ORP nebo 
krajské město + méně než 4 4,5 6,7 8,9 10 a více 
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Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou na základě průměrné známky: 
-2 -1,5 a méně 
-1  -1,49 až -0,5 
0  -0,49 až 0,49 
1  0,5 až 1,49 
2  1,5 a více 
 
Tabulka č. 3.6.6: Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti 

Spojení do 
pověřená 

obec 
sídlo ORP 

(M. Třebová) 

pověřená 
obec 

(Jevíčko) 

sídlo kraje 
(Pardubice) Spojení z obce 

X + X + X + 

Průměr. 
známka 

Nejhorší 
známka 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 2 -2 2 -2 0 -2 -0,33 -2 -2 
Bezděčí u Trnávky 1 -2 - - -1 -2 -1 -2 -1 
Biskupice 2 2 2 2 0 1 1,5 0 2 
Borušov 1 -2 - - -1 -1 -0,75 -2 -1 
Březina 2 -2 2 -2 2 -2 0 -2 0 
Březinky 2 0 2 -2 0 0 0,33 -2 0 
Dětřichov u Mor.Třebové 0 -2 - - -1 -2 -1,25 -2 -1 
Dlouhá Loučka 2 -2 - - 0 -2 -0,5 -2 -1 
Gruna 2 -2 - - -1 -2 -0,75 -2 -1 
Hartinkov 0 -2 -2 -2 -1 -2 -1,5 -2 -2 
Chornice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Janůvky -2 -2 - - -2 -2 -2 -2 -2 
Jaroměřice 2 -2 2 -1 0 -2 -0,17 -2 0 
Jevíčko 2 2 - - 1 -1 1 -1 1 
Koruna -2 -2 - - -1 -2 -1,75 -2 -2 
Křenov 2 -2 - - 1 -2 -0,25 -2 0 
Kunčina 2 2 - - 2 2 2 2 2 
Linhartice 2 2 - - 2 1 1,75 1 2 
Malíkov 2 -2 - - -1 -2 -0,75 -2 -1 
Městečko Trnávka 2 2 - - 2 2 2 2 2 
Mladějov na Moravě 2 2 - - 2 2 2 2 2 
Moravská Třebová - - - - -1 -1 -1 -1 -1 
Radkov 0 -2 - - -1 -2 -1,25 -2 -1 
Rozstání 2 2 - - 2 1 1,75 1 2 
Rychnov na Moravě 2 -2 - - 1 -2 -0,25 -2 0 
Slatina 2 -2 -2 -2 2 -1 -0,5 -2 -1 
Staré Město 2 -2 - - 1 -2 -0,25 -2 0 
Třebařov 1 -2 - - 1 -2 -0,5 -2 -1 
Útěchov 2 -2 - - 0 -2 -0,5 -2 -1 
Víska u Jevíčka 2 -2 2 -2 0 -2 -0,33 -2 0 
Vranová Lhota -1 -2 - - 0 -1 -1 -2 -1 
Vrážné -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1,67 -2 -2 
Vysoká -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1,67 -2 -2 
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Technická infrastruktura 
 
Kvalitní technická infrastruktura je jednou ze základních podmínek kvalitního bydlení. V rámci územně-
analytických podkladů publikuje ČSÚ za každou obec počet obyvatel žijících v trvale obydlených bytech 
(TOB) napojených na veřejný vodovod, plyn a kanalizaci. Z tabulky jsou zřejmé některé nepřesnosti ve 
statistickém zjišťování, kdy u některých jinak zcela neplynofikovaných nebo neodkanalizovaných obcí je 
vykázán nízký počet obyvatel, kteří žijí v TOB a u něhož bylo uvedeno vybavení přípojkou plynu či 
kanalizace. Lze se domnívat že u takových bytů např. omylem byla uvedena plynová přípojka z důvodu 
využívání plynových bomb k vaření. 
 
Hodnocení indikátorů:  
-2 do 10 %  (neexistence systému, statistická chyba u malých obcí) 
-1 10 – 34,99 % (systém obsluhuje malou část obce) 
 0 35 – 54,99  % (částečná existence systému) 
 1 55 – 80 % (větší část obce vybavena systémem) 
 2 nad 80 % (výborná vybavenost) 
 
Tabulka č. 3.6.7: Hodnocení indikátorů technické vybavenosty v SO ORP Mor. Třebová (2001) 

Obec 
Počet 

obyvatel 
v TOB 

Počet 
obyvatel 
v TOB s 
plynem 

% 
obyvatel 
v TOB s 
plynem 

Hodnocení
indikátoru 

Počet 
obyvatel 
v TOB s 

kanalizaci 

% 
obyvatel 
v TOB s 

kanalizaci 

Hodnocení
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 380 2 0,53 -2 0 0,00 -2 
Bezděčí u Trnávky 238 9 3,78 -2 50 21,01 -1 
Biskupice 442 54 12,22 -1 51 11,54 -1 
Borušov 162 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Březina 385 0 0,00 -2 295 76,62 1 
Březinky 143 0 0,00 -2 42 29,37 -1 
Dětřichov u Moravské 
Třebové 219 120 54,79 0 0 0,00 -2 

Dlouhá Loučka 562 10 1,78 -2 0 0,00 -2 
Gruna 160 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Hartinkov 68 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Chornice 827 231 27,93 -1 289 34,95 -1 
Janůvky 41 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Jaroměřice 1266 858 67,77 1 1144 90,36 2 
Jevíčko 2810 1842 65,55 1 2407 85,66 2 
Koruna 132 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Křenov 426 7 1,64 -2 81 19,01 -1 
Kunčina 1170 554 47,35 0 102 8,72 -2 
Linhartice 601 300 49,92 0 117 19,47 -1 
Malíkov 103 3 2,91 -2 0 0,00 -2 
Městečko Trnávka 1527 26 1,70 -2 378 24,75 -1 
Mladějov na Moravě 474 174 36,71 0 0 0,00 -2 
Moravská Třebová 11303 8684 76,83 1 8871 78,48 1 
Radkov 123 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Rozstání 226 0 0,00 -2 68 30,09 -1 
Rychnov na Moravě 591 191 32,32 -1 0 0,00 -2 
Slatina 113 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Staré Město 984 504 51,22 0 322 32,72 -1 
Třebařov 1004 3 0,30 -2 51 5,08 -2 
Útěchov 202 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
Víska u Jevíčka 158 29 18,35 -1 99 62,66 1 
Vranová Lhota 512 5 0,98 -2 155 30,27 -1 
Vrážné 67 8 11,94 -1 0 0,00 -2 
Vysoká 36 0 0,00 -2 0 0,00 -2 
SO ORP M. Třebová 27455 13614 49,59 0 14522 52,89 0 

Zdroj: ÚAP platné k červenci 2008 (aktuální hodnoty vycházejí ze SLDB 2001) 
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3.6.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Silné, historicky založené, vazby na okolní 
kraje, zejména na oblast Jihomoravského kraje 
(Boskovice, Brno). 

Marginální poloha regionu v rámci 
Pardubického kraje. 

Existence obchvatu Moravské Třebové na silnici 
I/35 odvádí z města tranzitní dopravu vč. těžkých 
vozidel. 

Zanedbaná údržba silnic II. a III. třídy, z nichž 
většina vyžaduje opravy. 

Město Jevíčko je zařazeno do IDS Jihomoravského 
kraje. 

Minimální obslužnost autobusovou dopravou 
v nepracovních dnech. 

Vysoký podíl obyvatel žijících v trvale 
obydlených bytech napojených na veřejné 
vodovody. 

Region není zařazen do IDS PK a chybí 
provázanost mezi železniční a autobusovou 
dopravou. 

Obce Moravská Třebová a Jevíčko plní směrnici  
91/271 EHS, vysoký podíl bytů napojených na 
kanalizaci v Jevíčku, Jaroměřicích a Moravské 
Třebové 

Velmi špatný stav či dokonce neexistence 
kanalizační sítě ve většině obcí – mimo Moravskou 
Třebovou, Jaroměřice, Březinu a Jevíčko. 

 Nízký podíl využívání alternativních zdrojů 
energie. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Výstavba rychlostních silnic R35 a R43 umožní 
ekonomický rozvoj regionu 

Snižování počtu spojů veřejné dopravy 
z důvodu snižování dotací. 

Zavedení integrovaného dopravního systému a 
jeho přímé provázání s IDS okolních regionů 

Odkládání údržby silniční sítě z důvodu finanční 
náročnosti. 

Vybudování terminálů IDS ve vhodných lokalitách 
s možností jednoduchých přestupů mezi autobusy a 
vlaky. 

Zavedení nulového grafikonu osobní přepravy na 
regionálních tratích 

Rozšiřování kanalizační sítě, zejména v souvislosti 
s kapacitně nevyužitou ČOV Moravská Třebová. 

Oddalování výstavby či rekonstrukce 
inženýrských sítí. 

Zavádění alternativních zdrojů energie, 
zejména zpracování biomasy. 

Dlouhotrvající stavební uzávěra v důsledku 
existence ochranného pásma koridoru pro 
výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. 

Možnost využívání národních i evropských 
dotačních titulů zaměřených na rozvoj venkova a 
ekonomicky slabších regionů. 

Neschopnost připravit kvalitní projekty, které by 
mohly být využity pro čerpání podpor z fondů EU. 
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3.6.5 Problémy k řešení 
 
• Z pohledu územního plánování je nezbytné stabilizovat detailní trasu připravovaných rychlostních 

silnic R35 a R43 v návaznosti na výsledky procesu EIA, včetně návazných komunikací a přeložek. 
Při návrhu využití území v okolí těchto komunikací je nutné uvažovat s výstavbou objektů 
umožňujících průchod volně žijícím živočichům, neboť oblast leží v zóně mimořádného významu 
z hlediska migračních koridorů zvěře. V širším okolí těchto objektů je nutné přizpůsobit využívání 
území tak, aby nebyla narušena jejich funkčnost. 

• Neustále rostoucí počet automobilů přináší problém jejich odstavování a parkování. V rámci ÚPD 
jednotlivých obcí je nezbytné se proto zaměřit na  vyhrazení dostatečných ploch pro odstavná stání 
resp. garáže v oblastech, která jsou typicky zdroji nebo cíli individuální automobilové dopravy 
(sídliště, obchodní zóny, atd.) V případě Moravské Třebové a rekreačních oblastí lze uvažovat 
s výstavbou odstavných parkovišť na okraji těchto oblastí a zajistit jejich kvalitní obsluhu alternativní 
formou (pěší zóna, kyvadlová autobusová doprava, apod.). 

• Při návrhu využívání území je nutné uvažovat se stále platnou ochranou koridoru pro výstavbu kanálu 
D-O-L. Je potřebné pracovat s faktem, že není předpoklad výstavby labské větve kanálu v horizontu 
následujících minimálně 20 let a nalézt takové řešení územních vztahů, které umožní alespoň 
omezené využití takového území. Zároveň je také možné, že se povede dosáhnout zrušení územní 
ochrany a uvolnění koridoru pro rozvojové aktivity. 

• Stávající systém veřejné dopravy není uzpůsoben pro multimodální cesty. Chybí provázanost 
autobusové a železniční dopravy. V rámci ÚPD je potřebné proto vyčlenit v blízkosti vybraných 
zastávek železniční dopravy vhodné plochy pro vybudování multimodálních uzlů dopravy, ve kterých 
bude umožněn přímý přestup mezi návaznými druhy dopravy. 

• V blízkosti významných stanic či zastávek vlaků by měla fungovat parkoviště typu P+R (Park and 
Ride), která umožní cestujícím pohodlně dosáhnout nejbližší železniční stanice vlastním automobilem 
a posléze pokračovat dále ve své cestě po železnici. Tento systém je vhodný zejména pro oblasti, kde 
je při nízké hustotě osídlení ekonomicky velmi náročné provozovat kvalitní síť autobusové dopravy.  

 
• Podíl obyvatelstva napojeného na vodovodní řady je velmi vysoký, avšak v některých případech není 

pro skupinový vodovod dostatek kvalitních zdrojů pitné vody. Je proto nezbytné v rámci ÚPD zajistit 
ochranu stávajících zdrojů před znečištěním a umožnit využívání nových zdrojů, detailně uvedených 
v PRVKPk. 

• Dále je nezbytné uplatnit preventivní ochranu pro zdroje výhledově využitelné a zajistit jejich 
pozdější bezproblémovou využitelnost, vč. zajištění možnosti budoucího napojení na již existující 
vodovod. Ochrana budoucích zdrojů také zajistí menší zranitelnost systému zásobování obyvatel 
vodou pro případ období sucha nebo v případě katastrof a krizových stavů. 

• Pouze dvě obce (Jevíčko, Jaroměřice) jsou vybaveny veřejnou kanalizací napojenou na ČOV natolik, 
aby obsáhly 80 % obyvatel - tedy oproti vodovodům je stav v sektoru kanalizací daleko horší. Dálce 
jsou poměrně dobře vybaveny Moravská Třebová a obec Březina. V ostatních obcích nedosahuje 
pokrytí kanalizační sítí ani 35 %. Je proto potřebné v rámci ÚPD uvažovat s rozvojem kanalizační 
sítě ve většině obcí, vč. potřebných zařízení, zejména napojením na již existující ČOV nebo 
s výstavbou malých ČOV v místech, kde nejsou produkovány průmyslové odpadní vody.  

• V malých osadách či samotách lze uvažovat s provozem individuálních malých domovních ČOV u 
každého objektu, neboť napojení takových lokalit na veřejnou kanalizační síť by bylo ekonomicky 
příliš náročné. 

• Plynofikace proběhla pouze v některých obcích, navíc jsou na území SO ORP v současnosti dva 
oddělené systémy, které jsou navázány na plynovody v okolích regionech - oblast Moravské Třebové 
na SO ORP Svitavy, Lanškroun a Mohelnice, zatímco plynovody v okolí Jevíčka jsou součástí 
plynovodní sítě v SO ORP Boskovice. Vzájemné provázání těchto oddělených systémů zajistí menší 
zranitelnost sítí v případě poruch. Vedle plynovodů lze připustit možnost zajištění dodávek tepla 
zajišťovaného z hromadných zdrojů vytápění. Z hlediska udržitelného rozvoje je však nutné uvažovat 
pouze o alternativních druzích energie, kdy se vzhledem k přírodním podmínkám této oblasti nabízí 
zejména využívání biomasy. Potenciál pro využívání geotermální energie je v SO ORP Moravská 
Třebová velmi nízký a vhodná není tato oblast ani pro stavbu větrných elektráren (i když několik jich 
je zde provozováno). 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 97 

3.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová tvoří 33 obcí s celkovou rozlohou 417,3 
km2 a celkovým počtem 27 300 obyvatel (k 31.12.2007). Dvě obce v regionu mají statut města – 
Moravská Třebová a Jevíčko. V těchto dvou městech dohromady žije 14 007 obyvatel (v Moravské 
Třebové 11,1. tis. a v Jevíčku 2,9 tis., což představuje 51,3% obyvatel regionu. V samotné Moravské 
Třebové jakožto jádru či centru SO ORP bydlí více než dvě pětiny (40,8%) všech obyvatel. 
Charakteristickým znakem osídlení Moravskotřebovska je výskyt populačně malých obcí. Většina z nich 
nemá více než 500 obyvatel – dvanáct obcí spadá do kategorie 0 – 199 obyvatel a jedenáct obcí do 
kategorie 200 až 499 obyvatel. V regionu se vyskytuje pouze deset obcí (z toho dvě města) nad 500 
obyvatel, ve kterých však žije 83% všech obyvatel. Z venkovských obcí hranici 1000 obyvatel přesahují 
pouze 3, a to obce Městečko Trnávka, Kunčina a Jaroměřice. Hustota zalidnění je zde velice nízká (65 
obyv./km2) a její hodnota se pohybuje hluboko pod průměrem České republiky (viz másledující tabulka). 
 
Tabulka č. 3.7.1: Základní charakteristiky SO ORP Moravská Třebová 

Obec Počet obyvatel  
k 31. 12. 2007 Rozloha (km2)) (Hustota zalidnění 

(obyv./km2)) 
Bělá u Jevíčka 355 9,7 36,6 
Bezděčí u Trnávky 221 7,0 31,6 
Biskupice 449 11,1 40,5 
Borušov 167 11,1 15,1 
Březina 365 11,6 31,4 
Březinky 150 3,3 45,5 
Dětřichov u Mor. Tř. 211 5,9 35,6 
Dlouhá Loučka 551 17,6 31,3 
Gruna 155 10,4 14,9 
Hartinkov 50 5,2 9,7 
Chornice 891 14,2 62,7 
Janůvky 32 3,1 10,2 
Jaroměřice 1 224 22,1 55,5 
Jevíčko 2 878 23,3 123,8 
Koruna 136 2,1 66,3 
Křenov 420 10,5 40,1 
Kunčina 1 276 22,7 56,3 
Linhartice 606 8,7 69,4 
Malíkov 114 4,1 27,9 
Městečko Trnávka 1 475 50,3 29,3 
Mladějov na Moravě 482 9,3 52,1 
Moravská Třebová 11 129 42,1 264,7 
Radkov 119 6,6 17,9 
Rozstání 252 7,4 34,1 
Rychnov na Moravě 557 23,6 23,6 
Slatina 131 4,0 32,8 
Staré Město 998 24,7 40,3 
Třebařov 947 15,6 60,7 
Útěchov 243 5,5 44,3 
Víska u Jevíčka 157 3,7 42,9 
Vranová Lhota 453 14,1 32,2 
Vrážné 74 4,1 17,9 
Vysoká 32 2,9 11,1 
SO ORP Mor. Třebová 27 300 417,3 65,4 
Jádro 11 129 42,1 264,3 
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Obec Počet obyvatel  
k 31. 12. 2007 Rozloha (km2)) (Hustota zalidnění 

(obyv./km2)) 
Zázemí 16 171 375,2 43,1 
ČR 10 381 130 78 867 131,6 

Zdroj:  Městská a obecní statistika 2007, ČSÚ, 2008; vlastní výpočty 
 
 
3.7.1 Populační vývoj 
 
V minulosti bylo území současného SO ORP daleko více osídleno. V době prvního moderního sčítání 
lidu v roce 1869 zde žilo téměř 40 tis. obyvatel, z toho 7,7 tis. v Moravské Třebové a 31,9 tis. v zázemí 
města (z toho v Jevíčku 3 565 a v Městečku Trnávka 3 539 osob). Ze srovnání počtu obyvatel 
v jednotlivých obcích v roce 1869 a v roce posledního sčítání 2001 vyplývá, že ve všech obcích 
Moravskotřebovska žilo více obyvatel v roce 1869, vyjma Moravské Třebové. Ještě v roce 1930 žilo na 
území sledovaného regionu 38 934 obyvatel, z toho v samotné  Moravské Třebové  více než 10 tis. 
(10 732 osob). Poválečný odsun německého obyvatelstva  z Moravskotřebovska znamenal ve svém 
důsledku hluboký kvantitativní propad zde žijící populace, a to až pod hranici 30 tisíc. 
Charakteristiku poválečného populačního vývoje v SO ORP a jednotlivých obcích ukazuje Tabulka č. 
3.7.2. Ve sledovaném období 1950 – 2001 připadá největší nárůst populace mezi roky 1950 a 1961. 
V následujících letech docházelo spíše k poklesu počtu obyvatel, proto region v průběhu celého období 
obyvatele ztrácel (výjimku tvoří období mezi lety 1970 a 1980) a postupně se navracel do stavu před 
rokem 1961. Ve většině případů nově příchozí obyvatelé v období po druhé světové válce osidlovali 
především jádro regionu – Moravskou Třebovou. Jinak v podstatě všechny obce v zázemí regionu, až na 
několik výjimek (Jevíčko, Linhartice, Rozstání), v průběhu sledovaného období obyvatelstvo trvale 
ztrácely.  
 
Tabulka č. 3.7.2: Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Moravská Třebová v letech 1950 – 2001 
(absolutní údaje) 

Obec 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Bělá u Jevíčka 630 642 560 476 395 380 
Bezděčí u Trnávky 279 276 243 224 216 238 
Biskupice 580 606 631 558 464 442 
Borušov 277 256 234 199 160 163 
Březina 416 644 588 547 425 386 
Březinky 157 193 192 210 148 143 
Dětřichov u Mor.Tř. 304 256 251 252 225 219 
Dlouhá Loučka 720 716 630 560 573 562 
Gruna 289 294 265 212 168 160 
Hartinkov 131 146 140 101 78 68 
Chornice 892 910 932 851 825 830 
Janůvky 145 128 102 82 64 41 
Jaroměřice 1 472 1 568 1 418 1 316 1 311 1 267 
Jevíčko 2 784 2 647 2 526 2 754 2 688 2 829 
Koruna 259 236 205 151 122 132 
Křenov 381 434 422 407 464 426 
Kunčina 1 278 1 374 1 278 1 248 1 153 1 174 
Linhartice 575 606 575 589 588 602 
Malíkov  164 152 107 92 90 103 
Městečko Trnávka 2 017 2 008 1 792 1 676 1 600 1 527 
Mladějov na Moravě 630 668 592 607 494 474 
Moravská Třebová 7 956 9 199 9 892 10 966 11 668 11 586 
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Radkov 198 198 161 172 150 123 
Rozstání 603 335 298 228 356 356 
Rychnov na Moravě 785 852 762 736 601 595 
Slatina 240 218 194 168 114 113 
Staré Město 1 022 1 120 967 1 056 1 003 985 
Třebařov 1 103 1 191 1 142 1 101 957 1 006 
Útěchov 249 239 219 193 186 202 
Víska u Jevíčka 232 209 190 181 187 159 
Vranová Lhota 594 571 536 467 501 512 
Vrážné 154 160 144 100 80 67 
Vysoká 66 73 68 45 42 36 
SO ORP Mor. Třebová 27 582 29 125 28 256 28 525 28 096 27 906 

Zdroj:  Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ, 2007 
 
 
Obrázek č. 3.7.1: Hodnocení vývoje  počtu obyvatel v SO ORP Moravská Třebová v letech 1950 – 2001 
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Zdroj:  Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ, 2007 
 
 
Předchozí graf znázorňuje populační vývoj Moravskotřebovska, jeho jádra a zázemí  od roku 1950, a 
srovnává počet obyvatel zjištěných při jednotlivých censech. Ačkoliv oblast jako celek obyvatelstvo 
ztrácela, jádro zaznamenávalo strmý populační růst, který byl až v poslední dekádě 1991 - 2001 vystřídán 
mírným poklesem. V relativním vyjádření byl tento pokles stejný jako v jeho zázemí (index změny 
2001/1991 činil 99,3 %), takže region v posledním intercenzálním období ztratil méně obyvatel (190 
osob), než  např. v letech osmdesátých (429 osob). 
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Tabulka č. 3.7.3: Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Moravská Třebová v letech 1950 – 2001 
(relativní údaje) 

Zdroj:  Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ, 2007; vlastní výpočty 
 
 
 Celkově mezi roky 1950 a 2001 však populace Moravskotřebovska mírně vzrostla a to o 324 obyvatel (o 
1,2%) a to díky příznivému vývoji populace v Moravské Třebové a také mírnému nárůstu obyvatelstva 
v již zmiňovaných obcích Křenov, Linhartice a Jevíčko. V jádru regionu v Moravské Třebové došlo k  
nárůstu počtu obyvatel o 3630 obyvatel (o 45,6%), zázemí regionu charakterizuje úbytek obyvatelstva o 

Obec 1961/1950 
(%) 

1970/1961 
(%) 

1980/1970 
(%) 

1991/1980 
(%) 

2001/1991 
(%) 

2001/1950 
(%) 

Bělá u Jevíčka 101,9 87,2 85,0 83,0 96,2 60,3 
Bezděčí u Trnávky 98,9 88,0 92,2 96,4 110,2 85,3 
Biskupice 104,5 104,1 88,4 83,2 95,3 76,2 
Borušov 92,4 91,4 85,0 80,4 101,9 58,8 
Březina 154,8 91,3 93,0 77,7 90,8 92,8 
Březinky 122,9 99,5 109,4 70,5 96,6 91,1 
Dětřichov u Mor. 
Tř. 84,2 98,0 100,4 89,3 97,3 72,0 

Dlouhá Loučka 99,4 88,0 88,9 102,3 98,1 78,1 
Gruna 101,7 90,1 80,0 79,2 95,2 55,4 
Hartinkov 111,5 95,9 72,1 77,2 87,2 51,9 
Chornice 102,0 102,4 91,3 96,9 100,6 93,0 
Janůvky 88,3 79,7 80,4 78,0 64,1 28,3 
Jaroměřice 106,5 90,4 92,8 99,6 96,6 86,1 
Jevíčko 95,1 95,4 109,0 97,6 105,2 101,6 
Koruna 91,1 86,9 73,7 80,8 108,2 51,0 
Křenov 113,9 97,2 96,4 114,0 91,8 111,8 
Kunčina 107,5 93,0 97,7 92,4 101,8 91,9 
Linhartice 105,4 94,9 102,4 99,8 102,4 104,7 
Malíkov 92,7 70,4 86,0 97,8 114,4 62,8 
Městečko Trnávka 99,6 89,2 93,5 95,5 95,4 75,7 
Mladějov na 
Moravě 106,0 88,6 102,5 81,4 96,0 75,2 

Moravská Třebová 115,6 107,5 110,9 106,4 99,3 145,6 
Radkov 100,0 81,3 106,8 87,2 82,0 62,1 
Rozstání 55,6 89,0 76,5 156,1 100,0 59,0 
Rychnov na 
Moravě 108,5 89,4 96,6 81,7 99,0 75,8 

Slatina 90,8 89,0 86,6 67,9 99,1 47,1 
Staré Město 109,6 86,3 109,2 95,0 98,2 96,4 
Třebařov 108,0 95,9 96,4 86,9 105,1 91,2 
Útěchov 96,0 91,6 88,1 96,4 108,6 81,1 
Víska u Jevíčka 90,1 90,9 95,3 103,3 85,0 68,5 
Vranová Lhota 96,1 93,9 87,1 107,3 102,2 86,2 
Vrážné 103,9 90,0 69,4 80,0 83,8 43,5 
Vysoká 110,6 93,2 66,2 93,3 85,7 54,5 
SO ORP Mor. 
Třebová 105,6 97,0 101,0 98,5 99,3 101,2 

Jádro 115,6 107,5 110,9 106,4 99,3 145,6 
Zázemí 101,5 92,2 95,6 93,6 99,3 83,2 
ČR 107,2 102,5 104,9 100,2 99,2 114,6 
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3306 obyvatel (o 16,8%). Největší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán u populačně menších obcích: 
Janůvky, Vranová Lhota a Slatina. Ve všech těchto obcích počet obyvatel klesl o více než 50%  
 
Na základě dat o pohybu obyvatelstva mezi 31.12.2000 – 31.12.2007 lze podrobněji analyzovat poslední 
vývoj populace Moravskotřebovska. Celkový pohyb obyvatel je tvořen pohybem přirozeným (rozdíl mezi 
živě narozenými a zemřelými) a mechanickým (rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými). U 
přirozeného pohybu hovoříme o přirozené měně nebo o přirozeném přírůstku či úbytku obyvatel, u 
mechanického pohybu se studuje tzv. migrační saldo. Populace  SO ORP Moravská Třebová se během 
sedmi let snížila o 478 obyvatel. Z porovnání vývoje obyvatelstva v jádru a zázemí regionu vyplývá, že se 
tento úbytek lze připsat jednoznačně jádru, neboť počet obyvatel v Moravské Třebové se snížil o celých 
477 obyvatel. Na úbytku populace SO ORP Moravská Třebová se podepsala ve sledovaném období  jak 
záporná přirozená měna, tak i záporné migrační saldo regionu.  
 
Obrázek č. 3.7.2: Bilance přirozeného pohybu obyvatelstva  SO ORP Moravská Třebová mezi roky 2001 
–2007 
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Zdroj:  Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, 2008 
 
 
Přirozeným pohybem ztratil region za sedm let  304 obyvatel. Ve všech letech počet obyvatel klesal, 
pouze v roce 2007 byl zaznamenán přírůstek obyvatel přirozenou měnou (o 18 obyvatel). Nejvyšší úbytek 
byl zjištěn v roce 2002 (-89 osob). Na úbytku v období let 2001–2007 se podílela jak nízká porodnost, tak 
poměrně vysoká úmrtnost obyvatel. Počet živě narozených  v některých letech byl nižší než 250. 
Nejmenší počet narozených byl zaznamenán v roce 2001, a to 237, naopak nejvyšší v roce 2007 (296 
dětí). Vyšší úmrtnost na Moravskotřebovsku významně ovlivňuje i lokalizace velkého Domova důchodců 
v Moravské Třebové (kapacita 200 lůžek). Nejvyšší počet zemřelých byl zjištěn v roce 2002 (330 osob) a 
nejnižší v posledním analyzovaném roce 2007 (278 osob). 
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Obrázek č. 3.7.3: Bilance mechanického pohybu obyvatelstva SO ORP Moravská Třebová mezi roky 
2001-2007 
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Zdroj:  Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, 2008 
 
 
V období let 2001 až 2007 ztratil region mechanickým pohybem 174 obyvatel. Počet přistěhovalých  na 
území správního obvodu činil během sedmi let 4 026 osob, zatímco počet vystěhovalých mimo studovaný 
region byl o něco vyšší – 4 200 osob. Jak ukazuje předešlý obrázek, byly  roky 2001 a 2003 pro region 
migračně ziskové, v ostatních letech území SO ORP obyvatelstvo stěhováním ztrácelo,  nejvyšší záporné 
migrační saldo bylo v posledních letech zaznamenáno v roce 2006 (-69 osob). Z hlediska celkového 
pohybu obyvatelstva, byl ve všech analyzovaných letech zaznamenán úbytek, s výjimkou roku 2007,  v 
němž Moravskotřebovsko zaznamenalo přírůstek 7 obyvatel. 
 
Tabulka č. 3.7.4: Pohyb obyvatelstva v letech 2001-2007 v obcích SO ORP Moravská Třebová 

Obec Narození Zemřelí Přiroze- 
ná měna 

Přistěho- 
valí 

Vystěho- 
valí Saldo migrace 

Bělá u Jevíčka 18 35 -17 61 62 -1 
Bezděčí u Trnávky 8 11 -3 26 42 -16 
Biskupice 31 26 5 65 62 3 
Borušov 10 13 -3 26 22 4 
Březina 13 39 -26 43 36 7 
Březinky 10 9 1 39 35 4 
Dětřichov u Mor. Tř. 10 15 -5 18 22 -4 
Dlouhá Loučka 39 30 9 79 105 -26 
Gruna 9 16 -7 33 32 1 
Hartinkov 4 12 -8 7 20 -13 
Chornice 45 60 -15 153 77 76 
Janůvky 4 3 1 1 11 -10 
Jaroměřice 78 95 -17 183 205 -22 
Jevíčko 213 203 10 534 476 58 
Koruna 5 10 -5 27 17 10 
Křenov 32 30 2 80 86 -6 
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Obec Narození Zemřelí Přiroze- 
ná měna 

Přistěho- 
valí 

Vystěho- 
valí Saldo migrace 

Kunčina 92 75 17 237 147 90 
Linhartice 42 35 7 109 114 -5 
Malíkov 13 6 7 22 17 5 
Městečko Trnávka 78 89 -11 190 241 -51 
Mladějov na Moravě 53 42 11 75 80 -5 
Moravská Třebová 740 971 -231 1 356 1 602 -246 
Radkov 7 12 -5 20 17 3 
Rozstání 19 12 7 49 30 19 
Rychnov na Moravě 34 47 -13 92 117 -25 
Slatina 11 10 1 23 6 17 
Staré Město 73 56 17 191 182 9 
Třebařov 68 69 -1 122 187 -65 
Útěchov 15 14 1 77 35 42 
Víska u Jevíčka 8 11 -3 23 23 0 
Vranová Lhota 27 44 -17 35 77 -42 
Vrážné 4 7 -3 18 9 9 
Vysoká 0 10 -10 12 6 6 
 SO ORP Mor. Třebová 1 813 2 117 -304 4 026 4 200 -174 

Zdroj:  Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, 2008; vlastní výpočty 
  
 
Z předchozí tabulky je patrné, že 14 obcí SO ORP vykázalo přírůstek obyvatel přirozenou měnou a 
zbylých 19 úbytek.  Zvláště vysoký byl v Moravské Třebové (-231 osob), poté s velkým odstupem 
následovala  obec Březina (-26 osob), přírůstek v absolutním vyjádření byl nejvyšší v Kunčině a Starém 
Městě (17 osob). Ve sledovaném období přírůstek stěhováním zaznamenalo 17 obcí, úbytek dalších 15 
obcí a nulové migrační saldo měla Víska u Jevíčka. Největší přírůstek obyvatelstva stěhováním byl 
zaznamenán v Kunčině (90 osob) a Útěchově (42 osob), tedy v obcích ležících v nejbližším zázemí 
Moravské Třebové, a také v obci Chornici (76 osob) a Jevíčku (58 osob). Naopak největší záporné 
migrační saldo měla Moravská Třebová (-246 osob). Zatímco v jádru SO ORP ubývalo obyvatelstvo jak 
v důsledku záporné přirozené měny i záporného migračního salda, tak ve druhém městě regionu Jevíčku 
obě složky pohybu obyvatel byly kladné, takže Jevíčko v tomto desetiletí populačně roste. 
 
Tabulka č. 3.7.5: Průměrné roční míry demografických jevů v období let 2001 – 2007 (v ‰) a index 
změny počtu obyvatel (v  %) v obcích  SO ORP Moravská Třebová 

Obec Hrubá míra 
porodnosti1 

Hrubá míra 
úmrtnosti2 

Hrubá míra 
migračního 

salda3 

Index 
2007/2001 

( %) 
Bělá u Jevíčka 7,1 13,9 -0,4 95,2 
Bezděčí u Trnávky 5,0 6,9 -10,0 92,1 
Biskupice 9,9 8,3 1,0 101,8 
Borušov 8,8 11,5 3,5 100,6 
Březina 5,1 15,2 2,7 95,1 
Březinky 9,6 8,6 3,9 103,4 
Dětřichov u Mor. Tř. 6,6 9,9 -2,6 95,9 
Dlouhá Loučka 10,0 7,7 -6,7 97,0 
Gruna 8,1 14,3 0,9 96,3 

                                                   
1 počet živě narozených na 1000 obyvatel středního stavu územní jednotky (polovina součtu počátečného a 
konečného stavu obyvatel ve sledovaném období) 
2 počet zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu 
3 saldo migrace na 1000 obyvatel středního stavu 
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Hartinkov 9,8 29,3 -31,2 70,4 
Chornice 7,7 10,3 12,8 107,3 
Janůvky 15,3 11,5 -38,6 78,0 
Jaroměřice 8,9 10,9 -2,5 96,9 
Jevíčko 10,6 10,1 2,9 102,4 
Koruna 5,4 10,8 10,8 103,8 
Křenov 10,8 10,1 -2,0 99,1 
Kunčina 10,8 8,8 10,6 109,2 
Linhartice 10,2 8,5 -1,2 100,3 
Malíkov 17,4 8,0 6,6 111,8 
Městečko Trnávka 7,4 8,5 -4,8 96,0 
Mladějov na Moravě 15,8 12,5 -1,5 101,3 
Moravská Třebová 9,3 12,2 -3,1 95,9 
Radkov 8,3 14,3 3,6 98,3 
Rozstání 11,5 7,3 11,4 111,5 
Rychnov na Moravě 8,4 11,6 -6,2 93,6 
Slatina 13,3 12,1 20,2 115,9 
Staré Město 10,5 8,1 1,3 102,7 
Třebařov 9,9 10,1 -9,5 93,5 
Útěchov 9,8 9,1 27,3 121,5 
Víska u Jevíčka 7,3 10,0 0,0 98,1 
Vranová Lhota 8,0 13,0 -12,4 88,5 
Vrážné 8,3 14,6 18,5 108,8 
Vysoká 0,0 42,0 27,6 88,9 
SO ORP Mor. Třebová 9,4 11,0 -0,9 98,3 
Jádro 9,3 12,2 -3,1 95,9 
Zázemí 9,5 10,2 0,6 100,0 
ČR 9,7 10,4 2,8 101,5 

Zdroj:  Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, 2008; vlastní výpočty 
 
 
Srovnávat výši porodnosti, úmrtnosti a migrace mezi územními jednotkami je daleko objektivnější za 
pomoci relativních ukazatelů, než tomu je v případě absolutních dat. V případě analyzovaných 
demografických jevů se počty narozených, zemřelých a stěhujících přepočítávají na 1 000 obyvatel 
středního stavu (polovina počátečního a konečného stavu obyvatel územní jednotky během sledovaného 
období). V tomto případě se hovoří o tzv. hrubých mírách, neboť se nezohledňuje rozdílná věková 
struktura obyvatel porovnávaných územních jednotek.  
Z údajů v předchozí tabulce lze vyčíst, že Moravskotřebovsko v mělo analyzovaných sedmi letech nižší 
hrubou míru porodnosti než např. celá ČR, a to jak v Moravské Třebové, tak také v jejím zázemí. 
Způsobily to malé počty narozených zejména v letech 2001 (hrubá míra porodnosti jenom 8,5 ‰), 2002 a 
2005. Tento propad nedokázala vyrovnat ani zvýšená míra porodnosti nad hranicí 10 promile po roce 
2005. V posledním hodnoceném roce 2007 dosahovala hrubá míra porodnosti již 10,8 ‰. Ta však nadále 
zaostává za hodnotami větších územních celků, jako jsou ČR (11,1 ‰), Pardubický kraj (11,2 ‰) či 
okres Svitavy (11,4 ‰). Jak je patrné z dat uvedených v předchozí tabulce, SO ORP Moravská Třebová 
se vyznačuje vysokou hrubou mírou úmrtností. Průměrná roční hodnota za sledovaných sedm let činila 
11,0 ‰ (ČR 10,4 ‰). V roce 2002 však studovaný správní obvod vykazoval hrubou míru úmrtnosti, která 
se blížila hranici 12 ‰ (11,9). Minimální hodnota této míry byla vykázána v roce 2007, a to 10,2 ‰. Jak 
již bylo výše uvedeno, úmrtnost v regionu významně ovlivňuje velký Domov pro důchodce lokalizovaný 
v Moravské Třebové. Ten také způsobuje velmi významný rozdíl mezi hrubou mírou úmrtnosti v jádru 
regionu (12,2 ‰) a jeho zázemí (10,2 ‰)  
Podstatné rozdíly mezi jádrem a zázemím existují i v migraci. Zatímco v Moravské Třebové byla 
průměrná roční hrubá míra migračního salda záporná, zázemí města migrací obyvatelstvo mírně 
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získávalo. Celý obvod byl však  migračně ztrátový, nicméně hrubá míra migračního salda byla nižší, a to 
-0,9 ‰, než tomu bylo v případě hrubé míry přirozené měny (-1,6 ‰). 
Index změny 2007/2001 reprezentující období od 1.1.2001 do 31.12.2007 činil pro celý region hodnotu 
nižší než 100 (98,3 %), co znamená že počet obyvatel v SO ORP Moravská Třebová klesl o 1,7 %. Pro 
jádro regionu byla tato hodnota indexu podstatně  nižší (viz předchozí tabulka), pro zázemí je po 
zaokrouhlení index změny roven hodnotě 100, nicméně i v zázemí došlo během sedmi let k  poklesu 
počtu obyvatel, ač minimálnímu, a to o pouhou jednu osobu. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že 
během let 2001 až 2007 vzrostl počet obyvatel v 15 obcích správního obvodu. Nicméně, poměrně vysoký 
úbytek počtu obyvatel v Moravské Třebové ve svém důsledku naznačuje, že úbytek obyvatel v tomto 
desetiletí na území sledovaného SO ORP bude asi vyšší, než tomu bylo v devadesátých letech.  Méně 
příjemným zjištěním je také skutečnost, že některé malé venkovské obce během sedmi let ztratily více 
než 10 %  obyvatel. Konkrétně jde o obce Hartinkov (-29,6 %), Janůvky, Vranovou Lhotu a Vysokou. 
Moravskotřebovsko není na tom nijak dobře také při srovnání s ostatními SO ORP v okrese Svitavy, 
neboť SO ORP Moravská Třebová vykázal během let 2001 – 2007 největší úbytek populace, i když 
úbytek byl zjištěn i na Poličsku a Svitavsku. Pouze SO ORP Litomyšl ve sledovaném období obyvatele 
získal, a to díky kladné přirozené měně i kladnému migračnímu saldu. 
 

3.7.2 Struktura obyvatelstva 
 
Struktura obyvatelstva podle věku představuje jednu ze základních charakteristik hodnotících 
retrospektivně demografický vývoj a naznačujících možné sociální problémy do budoucna. 
 
Tabulka č. 3.7.6: Věkové složení obyvatel obcí SO ORP Moravská Třebová podle základních věkových 
skupin k 31.12.2006  

Věkové skupiny obyvatel v roce 2006 Obec 
celkem 0-14 15-64 65+ 

Bělá u Jevíčka 352 30 244 78 
Bezděčí u Trnávky 220 32 155 33 
Biskupice 455 72 324 59 
Borušov 160 27 111 22 
Březina 360 41 248 71 
Březinky 150 24 97 29 
Dětřichov u Mor. Třebové 213 29 150 34 
Dlouhá Loučka 539 91 392 56 
Gruna 156 23 107 26 
Hartinkov 54 4 35 15 
Chornice 843 141 600 102 
Janůvky 35 3 20 12 
Jaroměřice 1 237 188 861 188 
Jevíčko 2 871 496 2 024 351 
Koruna 135 15 94 26 
Křenov 437 72 312 53 
Kunčina 1 247 219 880 148 
Linhartice 592 80 443 69 
Malíkov 110 23 76 11 
Městečko Trnávka 1 472 201 1 060 211 
Mladějov na Moravě 487 82 346 59 
Moravská Třebová 11 201 1 641 7 945 1 615 
Radkov 116 14 87 15 
Rozstání 245 44 163 38 
Rychnov na Moravě 561 77 386 98 
Slatina 128 23 86 19 
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Věkové skupiny obyvatel v roce 2006 Obec 
celkem 0-14 15-64 65+ 

Staré Město 999 181 710 108 
Třebařov 960 167 665 128 
Útěchov 238 51 163 24 
Víska u Jevíčka 158 22 115 21 
Vranová Lhota 466 70 340 56 
Vrážné 73 16 43 14 
Vysoká 23 3 15 5 
SO ORP Moravská Třebová 27 293 4 202 19 297 3 794 

Zdroj:  Vybrané údaje za obce Pardubického kraje v roce 2006 podle správních obvodů za rok 2006, 
ČSÚ, 2008 
 
 
Analýza věkového složení obyvatelstva podle základních věkových skupin poskytuje dostatečný přehled 
o populaci regionu a možných hrozbách. Obyvatelstvo, které nedosahuje věku 15 let se nazývá 
předproduktivní, obyvatelstvo ve věku 15 až 64 let produktivní a obyvatelstvo ve věku 65 a více let 
poproduktivní. Jako syntetický ukazatel pro analýzu věkové struktury obyvatelstva byl zvolen index stáří, 
který vyjadřuje poměr poproduktivní složky obyvatelstva ke složce předproduktivní násobený hodnotou 
100. Za doplňující ukazatele byly zvoleny index ekonomického zatížení (který je definován jako poměr 
osob v předproduktivním a poproduktivním věku k osobám ve věku produktivním násobený opět 
hodnotou 100) a průměrný věk obyvatel jednotlivých územních jednotek.  
 
Tabulka č. 3.7.7: Základní charakteristiky věkového složení obyvatel obcí  SO ORP Moravská Třebová 
k 31.12.2006  

Podíl obyvatel ve věku 
(v %) Obec 

0 – 14 let 65 a více  let 
Průměrný věk 

Index 
ekonomického 

zatížení4 
Index stáří5 

Bělá u Jevíčka 80,5 22,2 45,4 44,3 260,0 
Bezděčí u Trnávky 14,5 15,0 41,0 41,9 103,1 
Biskupice 15,8 13,0 38,7 40,4 81,9 
Borušov 16,9 13,8 39,8 44,1 81,5 
Březina 11,4 19,7 43,0 45,2 173,2 
Březinky 16,0 19,3 41,5 54,6 120,8 
Dětřichov u M.Tř. 13,6 16,0 40,0 42,0 117,2 
Dlouhá Loučka 16,9 10,4 37,1 37,5 61,5 
Gruna 14,7 16,7 42,5 45,8 113,0 
Hartinkov 7,4 27,8 49,9 54,3 375,0 
Chornice 16,7 12,1 38,8 40,5 72,3 
Janůvky 8,6 34,3 55,2 75,0 400,0 
Jaroměřice 15,2 15,2 40,3 43,7 100,0 
Jevíčko 17,3 12,2 37,7 41,8 70,8 
Koruna 11,1 19,3 41,5 43,6 173,3 
Křenov 16,5 12,1 37,6 40,1 73,6 
Kunčina 17,6 11,9 38,0 41,7 67,6 
Linhartice 13,5 11,7 39,4 33,6 86,3 
Malíkov 20,9 10,0 36,2 44,7 47,8 
Městečko Trnávka 13,7 14,3 40,2 38,9 105,0 
Mladějov na Moravě 16,8 12,1 37,8 40,8 72,0 

                                                   
4 index ekonomického zatížení vyjadřuje podíl osob ve věku 65 a více let a osob mladších 15 let na počtu obyvatel 
ve věku 15 až 64 let. 
5 index stáří vyjadřuje podíl osob ve věku 65 a více let na počtu osob mladších 15 let. 
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Podíl obyvatel ve věku 
(v %) Obec 

0 – 14 let 65 a více  let 
Průměrný věk 

Index 
ekonomického 

zatížení4 
Index stáří5 

Moravská Třebová 14,7 14,4 40,1 41,0 98,4 
Radkov 12,1 12,9 42,2 33,3 107,1 
Rozstání 18,0 15,5 39,1 50,3 86,4 
Rychnov na Moravě 13,7 17,5 41,6 45,3 127,3 
Slatina 18,0 14,8 38,9 48,8 82,6 
Staré Město 18,1 10,8 37,4 40,7 59,7 
Třebařov 17,4 13,3 38,4 44,4 76,6 
Útěchov 21,4 10,1 34,8 46,0 47,1 
Víska u Jevíčka 13,9 13,3 39,2 37,4 95,5 
Vranová Lhota 15,0 12,0 37,7 37,1 80,0 
Vrážné 21,9 19,2 41,2 69,8 87,5 
Vysoká 13,0 21,7 43,2 53,3 166,7 
SO ORP Moravská 
Třebová 15,4 13,9 39,5 41,4 90,3 

Jádro 14,7 14,4 40,1 41,0 98,4 
Zázemí 15,9 13,5 39,1 41,8 85,1 
ČR 14,4 14,4 40,2 40,4 100,2 

Zdroj:  Vybrané údaje za obce Pardubického kraje v roce 2006 podle správních obvodů za rok 2006, 
ČSÚ, 2008 

Vzhledem k vysokému počtu malých obcí existuje poměrně široké variační rozpětí mezi obcemi ve 
velikosti relativního zastoupení základních věkových skupin. U obyvatelstva ve věku 0 až 14 let byl 
maximální podíl na celkovém počtu obyvatel obce zjištěn na konci roku 2006 v obci Vražné, ve které děti 
tvořily více než pětinu obyvatel. Více než pětinu obyvatel obce tvořila dětská složka také v obci Útěchov 
a Malíkov. Na druhé straně ve třech obcích regionu podíl dětské složky obyvatelstva nedosahoval ani 
desetinu (v obci Hartinkov, Bělá u Jevíčka a Janůvky). Čtyři obce regionu vykazují podíl 
poproduktivního obyvatelstva vyšší než 20% (Janůvky, Hartinkov, Bělá u Jevíčka a Vysoká). Méně než 
desetiprocentní podíl nevykazovala žádná obec regionu Moravskotřebovsko. 
Vyšší podíl dětské složky a nižší podíl poproduktivní složky obyvatel na Moravskotřebovsku než v ČR 
ovlivnil příznivě hodnotu indexu stáří. Ta ještě na konci roku 2006 nedosahovala v obvodu hodnoty 100, 
jak tomu bylo v případě ČR (100,2), ale pouze hodnoty 90,3. Podrobnější studium indexu stáří ve 
správním obvodě prokázalo, že relativně dobré hodnocení Moravskotřebovska z hlediska věku jeho 
obyvatel je dáno především mladší skladbou obyvatelstva v zázemí studovaného regionu (index stáří 
85,1). Samotná Moravská Třebová měla na konci roku 2006 index stáří 98,4. Z hlediska hodnot indexu 
stáří v jednotlivých obcích se v regionu nacházelo 13 obcí, jejichž hodnoty překračovaly hranici 100, 
tudíž že poproduktivní obyvatelstvo mělo v nich převahu nad obyvatelstvem předproduktivním.  Za 
zmínku stojí obec Janůvky s indexem stáří 400% a dále obce Hartinkov (375%) a Bělá u Jevíčka (260%). 
Na druhé straně 19 obcí vykázalo index stáří nižší než 100, tedy převahu dětí nad obyvatelstvem 
poproduktivním. Nejnižší index byl zjištěn v Útěchově (47,1). Extrémní hodnoty indexu stáří bývají 
obvykle zjištěny v populačně malých obcích, což je také případ Moravskotřebovska. V jedné obci 
(Jaroměřice) byl na konci roku 2006 zjištěn stejný počet obyvatel ve skupině osob do 15 let  a také ve 
skupině 65 a více let, takže index stáří činil 100. 
  
I když Moravsktřebovsko má v porovnání s ČR nebo Pardubickým krajem (index stáří 98,1) daleko 
příznivější věkovou strukturu obyvatelstva, avšak nijak nevyniká při srovnávání věkové struktury 
obyvatel obvodů SO ORP v okrese Svitavy. Index stáří obyvatel na území SO ORP Litomyšl činil na 
konci roku 2006 jenom 87,0  a na území SO ORP Svitavy 87,5  a pouze na Poličsku byl o něco vyšší 
(90,6). Index ekonomického zatížení měl ve srovnání s SO ORP Moravská Třebová pouze SO ORP 
Svitavy (39,6). Z ostatních správních obvodů ORP Pardubického kraje měly nižší hodnotu již jenom SO 
ORP Lanškroun, Králíky a Zábřeh na Moravě. Poslední doplňující ukazatel o věkové struktuře obyvatel 
regionu Moravskotřebovsko a jeho jednotlivých obcí (průměrný věk) dokresluje zjištěné závěry. 
Průměrný věk na konci roku 2006 byl v regionu (39,5 let) nižší než průměrný věk ČR (40,2 let). 
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V předchozí tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi obcemi a na první pohled je patrný nízký průměrný věk 
obyvatel Útěchova a Malíkova a vysoký věk obyvatel obce Janůvky.  
 
Struktura obyvatelstva podle vzdělání do určité míry reflektuje ekonomický potenciál území. Pro analýzu 
vzdělanosti populace Moravskotřebovska byla využita data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Za osoby 
se základním vzděláním byly považovány všechny osoby s nedokončeným vzděláním, s ukončenou 
základní školní docházkou a osoby, u nichž stupeň vzdělání nebyl zjištěn. Do osob se středním vzděláním 
s maturitou byli navíc zahrnuti všichni absolventi vyšších odborných škol. Pro syntetické hodnocení 
úrovně vzdělanosti populace regionu byl jako hlavní indikátor zvolen podíl osob nejméně s maturitou. 
 
Tabulka č. 3.7.8: Struktura obyvatelstva  patnáctiletého a staršího podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
obcí SO ORP Moravská Třebová k 1.3.2001 – absolutní údaje 

Stupeň vzdělání 

Obce Patnáctiletí 
a starší Základní 

Střední 
bez  

maturity 

Střední s 
maturitou 

Vysoko-
školské 

Bělá u Jevíčka 334 106 172 52 4 
Bezděčí u Trnávky 196 57 81 50 8 
Biskupice 368 116 176 62 14 
Borušov 131 48 76 6 1 
Březina 326 116 155 50 5 
Březinky 118 54 41 16 7 
Dětřichov u Mor. Tř. 176 56 90 27 3 
Dlouhá Loučka 442 140 233 66 3 
Gruna 136 51 63 22 0 
Hartinkov 63 26 21 16 0 
Chornice 666 176 332 135 23 
Janůvky 38 13 16 7 2 
Jaroměřice 1 043 303 455 248 37 
Jevíčko 2 300 562 896 665 177 
Koruna 107 42 43 19 3 
Křenov 354 122 169 53 10 
Kunčina 956 281 464 184 27 
Linhartice 492 138 243 100 11 
Malíkov 80 31 45 3 1 
Městečko Trnávka 1 239 361 585 249 44 
Mladějov na Moravě 415 160 184 66 5 
Moravská Třebová 9 645 2 501 3 763 2 598 783 
Radkov 108 45 47 15 1 
Rozstání 180 57 95 23 5 
Rychnov na Moravě 503 212 220 63 8 
Slatina 93 31 43 17 2 
Staré Město 792 247 374 154 17 
Třebařov 812 316 365 109 22 
Útěchov 158 44 82 28 4 
Víska u Jevíčka 131 54 64 12 1 
Vranová Lhota 404 142 196 57 9 
Vrážné 52 17 25 10 0 
Vysoká 31 13 14 3 1 
SO ORP Moravská Třebová 22 889 6 638 9 828 5 185 1 238 

Zdroj:  Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – okres Svitavy 2001, ČSÚ, 2003.  
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Tabulka č. 3.7.9: Struktura obyvatelstva  patnáctiletého a staršího podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
obcí SO ORP Moravská Třebová k 1.3.2001 – relativní údaje 

Stupeň vzdělání 

Obce 
Základní Střední bez 

maturity 
Střední 

s maturitou 
Vysoko-
školské 

Střední 
s maturitou 

a VŠ 
Bělá u Jevíčka 31,7 51,5 15,6 1,2 16,8 
Bezděčí u Trnávky 29,1 41,3 25,5 4,1 29,6 
Biskupice 31,5 47,8 16,8 3,8 20,7 
Borušov 36,6 58,0 4,6 0,8 5,3 
Březina 35,6 47,5 15,3 1,5 16,9 
Březinky 45,8 34,7 13,6 5,9 19,5 
Dětřichov u Mor. Tř. 31,8 51,1 15,3 1,7 17,0 
Dlouhá Loučka 31,7 52,7 14,9 0,7 15,6 
Gruna 37,5 46,3 16,2 0,0 16,2 
Hartinkov 41,3 33,3 25,4 0,0 25,4 
Chornice 26,4 49,8 20,3 3,5 23,7 
Janůvky 34,2 42,1 18,4 5,3 23,7 
Jaroměřice 29,1 43,6 23,8 3,5 27,3 
Jevíčko 24,4 39,0 28,9 7,7 36,6 
Koruna 39,3 40,2 17,8 2,8 20,6 
Křenov 34,5 47,7 15,0 2,8 17,8 
Kunčina 29,4 48,5 19,2 2,8 22,1 
Linhartice 28,0 49,4 20,3 2,2 22,6 
Malíkov 38,8 56,3 3,8 1,3 5,0 
Městečko Trnávka 29,1 47,2 20,1 3,6 23,6 
Mladějov na Moravě 38,6 44,3 15,9 1,2 17,1 
Moravská Třebová 25,9 39,0 26,9 8,1 35,1 
Radkov 41,7 43,5 13,9 0,9 14,8 
Rozstání 31,7 52,8 12,8 2,8 15,6 
Rychnov na Moravě 42,1 43,7 12,5 1,6 14,1 
Slatina 33,3 46,2 18,3 2,2 20,4 
Staré Město 31,2 47,2 19,4 2,1 21,6 
Třebařov 38,9 45,0 13,4 2,7 16,1 
Útěchov 27,8 51,9 17,7 2,5 20,3 
Víska u Jevíčka 41,2 48,9 9,2 0,8 9,9 
Vranová Lhota 35,1 48,5 14,1 2,2 16,3 
Vrážné 32,7 48,1 19,2 0,0 19,2 
Vysoká 41,9 45,2 9,7 3,2 12,9 
SO ORP Mor. Třebová 29,0 42,9 22,7 5,4 28,1 
Jádro 25,9 39,0 26,9 8,1 35,1 
Zázemí 31,2 45,8 19,5 3,4 23,0 
ČR 24,8 38,0 28,3 8,9 37,2 

Zdroj:  Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – okres Svitavy 2001, ČSÚ, 2003.; vlastní výpočty  
 
 
Podíl osob s maturitou nebo ukončeným vysokoškolským vzděláním na obyvatelstvu starším patnácti let 
je ve sledovaném regionu podstatně nižší než je celorepublikový průměr (viz předchozí tabulka). 
Nejpočetnější skupinou na Moravskotřebovsku jsou osoby se středním vzděláním bez maturity. To se 
odráží také na skutečnosti, že v porovnání s celorepublikovým průměrem má region Moravskotřebovsko 
vyšší zastoupení skupiny obyvatelstva se základním a středním vzděláním bez maturity. 
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Srovnávat správní obvody s celorepublikovým průměrem a vyvozovat z toho nějaké podstatnější závěry 
nemá smysl, neboť hodnota za ČR je ovlivněna výrazně vzdělanostní strukturou obyvatel největších měst, 
jako jsou Praha, Brno atd., ve kterých žije daleko více obyvatel s vyšším vzděláním. Smysluplnější je 
srovnávat správní obvody mezi sebou. Avšak také v tomto hodnocení je obvod SO ORP Moravská 
Třebová  podprůměrný. Podíly osob nejméně s  maturitou na obyvatelstvu starším patnácti let v dalších 
správních obvodech ORP okresu Svitavy byly v roce 2001 následující: Litomyšl (34,7 %), Svitavy (31,0 
%) a Polička (30,9 %). Z Pardubického kraje nižší sledovaný podíl měly pouze dva obvody, a to Hlinsko 
(27,9 %) a Králíky (26,4 %). Horší vzdělanostní úroveň obyvatel obvodu Moravskotřebovsko ovlivňuje 
především nízký podíl absolventů středních škol i učilišť s maturitou a vysokých škol v jádru regionu 
Moravské Třebové. Pro město s více než 10 tis. obyvateli je podíl 35,1 % velmi nízký.  Z  měst 
Pardubického kraje s více než 10 tis. obyvateli  má nižší podíl osob nejméně s  maturitou  pouze Hlinsko. 
O nízkém podílu u Moravské Třebové vypovídá také skutečnost, že v druhém městě regionu, daleko 
menším Jevíčku,  je podíl osob nejméně s  maturitou vyšší (36,6 %) než v Moravské Třebové. Venkovské 
obce mají zastoupení osob s dokončeným vyšším vzděláním podstatně nižší. Nicméně ve třech obcích 
sledovaný podíl překročil hodnotu 25 % (Bezdečí u Trnávky, Jaroměřice a Hartinkov). Na druhé straně 
existovaly tři obce, ve kterých osoby nejméně s  maturitou netvořily ani desetinu obyvatel patnáctiletých 
a starších. 

3.7.3 Sociální klima 
 
Jako jeden z ukazatelů kvality života bývá používána naděje dožití při narození nebo-li střední délka 
života, která vyjadřuje průměrný věk zemřelých za sledované období. Obvykle nejde o údaj za jediný rok, 
ale za více let. Český statistický úřad  publikuje informace o naději dožití parciálně pro muže a ženy až do 
úrovně okresů vždy za pětileté období (posledním byla perioda let 2001 až. 2005). I když nemáme 
publikované hodnoty až do úrovně správních obvodů obcí s rozšířenou působností, lze i z okresních 
hodnot usuzovat na naději dožití v jednotlivých SO ORP. V případě okresu Svitavy, jehož součástí je SO 
ORP Moravská Třebová, byla v období 2001-2005 naděje dožití při narození u mužů 71,8 let, a u žen to 
bylo 78,6 let.  V obou případech  se jedná o nejnižší okresní  hodnoty v Pardubickém kraji.Přitom střední 
délka života u obyvatel Pardubického kraje v období let 2001-2005 činila u mužů 72,9 a u žen 79,0 let, 
což je o něco vyšší než průměr za ČR (muži 72,31 a ženy 78,72 let). Okres Svitavy se malou střední 
délkou života částečně odlišuje (zejména u mužů) od ostatních okresů Pardubického kraje. V souvislosti s 
daleko vyšší úrovní úmrtnosti v SO ORP Moravská Třebová (než v případě SO ORP Litomyšl, Svitavy a 
především Polička) lze usoudit, že střední délka života obyvatel Moravskotřebovska je kratší než v celém 
okrese Svitavy. 
Jedním z hlavních faktorů determinujících naději dožití obyvatel je kvalita a dostupnost zdravotnické 
péče. Přímo v centru regionu ve městě Moravská Třebová je poměrně velká základna zdravotnických 
zařízení. Nachází se zde nemocnice s oddělením interny, chirurgie, gynekologie a rehabilitace. Služby 
dále doplňuje denní stacionář pro mentálně postižené Domeček pro osoby starší 18-ti let, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a osoby s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. V Jevíčku působí Odborný léčebný ústav 
s programy diagnostiky a léčby plicní, mimoplicní a osteoartikulární tuberkulózy, léčba nespecifických 
plicních onemocnění a léčebná rehabilitace. Pacienti jsou přijímáni z celé ČR i ze zahraničí. Na 
Moravskotřebovsku je několik ordinací praktických lékařů, stomatologů a gynekologů, které jsou 
soustředěny dále do obcí: Jevíčko, Městečko Trnávka, Březina a Vranová Lhota.  
 
Tabulka č. 3.7.10: Zdravotnická péče na Moravskotřebovsku 
Zdravotnické zařízení Obec 
nemocnice Moravská Třebová 

praktický lékař pro děti Moravská Třebová, Březina, Jevíčko, Městečko, Trnávka, Vranová 
Lhota 

praktický lékař pro dospělé Moravská Třebová, Březina, Jevíčko, Městečko, Trnávka, Vranová 
Lhota 

stomatolog Moravská Třebová, Březina, Jevíčko, Městečko Trnávka 
gynekolog Moravská Třebová, Jevíčko 

Zdroj: Městská a obecní statistika 2007, ČSÚ, 2008; Katalog zdravotnických zařízení (Seznam CZ) 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 111 

 
Do analýzy sociálního klimatu obvodu patří i hodnocení dalších jevů, jako jsou např. příčiny úmrtí, 
potratovost, rozvodovost atd. Nejčastějšími příčinami smrti jsou v České republice novotvary ( nádorová 
onemocnění včetně onemocnění mízní a krve) a nemoci oběhové soustavy. Standardizovaná míra 
úmrtnosti na novotvary v letech 2001 dosahovala na Moravskotřebovsku hodnoty 2,9 ‰, což je nepatrně 
více než v celé České republice. Mezi obvody Pardubického kraje jde však o druhou nejvyšší  hodnotu 
(společně s SO ORP Polička a Chrudim) po SO ORP Svitavy (3,1 %). Hodnocení standardizované míry 
úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy dopadlo pro SO ORP Moravská Třebová ještě hůře. Průměrná 
standardizovaná míra úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy dosáhla hodnoty 6,4 ‰ a daleko zaostává za 
krajským i celorepublikovým průměrem. Z obvodů Pardubického kraje vykázal vyšší míru úmrtnosti 
pouze obvod ORP Králíky. Kojenecká úmrtnost byla „na české poměry“ v první polovině tohoto 
desetiletí také vysoká (viz následující tabulka). Počtem potratů na 100 živě narozených dětí se 
Moravskotřebovsko řadilo na druhý nejvyšší stupínek Pardubického kraje, hned za SO ORP Svitavy. 
Nicméně zjištěných 42,6 potratů je méně než činil republikový průměr (44,5). Teprve v posledním 
hodnoceném demografickém ukazateli, hrubé míře rozvodovosti, je postavení Moravskotřebovska mezi 
obvody SO ORP Pardubického kraje důstojnější. Počet rozvodů na 1000 obyvatel je ve studovaném 
regionu nižší než činí průměrná hodnota za ČR i Pardubický kraj. 
 
Tabulka č. 3.7.11: Vybrané ukazatele úmrtnosti za správní obvody ORP Pardubického kraje v průměru za 
roky 2001-2005 

Standardizované míry úmrtnosti (v ‰) 
SO ORP 

Novotvary Nemoci oběhové 
soustavy 

Kojenecká 
úmrtnost  

(v ‰) 

Potraty na 
100 živě 

narozených 

HMR6 
(v ‰) 

Česká Třebová 2,8 5,7 3,3 42,0 3,2 
Hlinsko 2,6 5,7 2,0 34,9 2,0 
Holice 2,7 5,6 5,3 28,2 2,5 
Chrudim 2,9 5,5 3,7 40,6 2,6 
Králíky 2,6 8,4 6,4 36,5 2,4 
Lanškroun 2,4 5,4 0,9 33,2 2,5 
Litomyšl 2,5 5,3 6,4 38,8 2,1 
Moravská Třebová 2,9 6,4   4,9 42,6 2,7 
Pardubice 2,4 4,9 3,2 32,4 3,4 
Polička 2,9 4,5 3,3 37,6 1,8 
Přelouč 2,5 5,6 2,0 36,2 2,8 
Svitavy 3,1 5,5 3,4 47,8 3,0 
Ústí nad Orlicí 2,5 6,1 2,2 37,7 3,0 
Vysoké Mýto 2,5 5,3 4,4 37,0 2,9 
Žamberk 2,4 5,1 2,1 31,6 2,7 
Pardubický kraj 2,6 5,4 3,4 37,0 2,8 
ČR 2,8 5,5 3,8 44,5 3,1 

Zdroj:  Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje v 
letech 2000 až 2005, ČSÚ,  2008 
 
Pro účely komunitního plánování sociálních služeb si nechal SO ORP Moravská Třebová v průběhu roku 
2007 vypracovat analytický materiál hodnotící dostupnost, kvalitu a využívání sociálních služeb ve 
správním obvodu SO ORP Moravská Třebová, včetně střednědobého plánu jejich rozvoje. Dokumentaci 
vypracovala skupina Komunitního plánování sociálních služeb v Moravské Třebové. Vzniklý 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2008-2010 řeší problematiku sociálních služeb 
v celém správním obvodu.  

                                                   
6 Hrubá míra rozvodovosti vyjadřuje počet rozvodů na 1000 obyvatel středního stavu 
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Ze služeb pro seniory je k dispozici domov pro důchodce v Moravské Třebové s kapacitou 200 lůžek. I 
přes zdánlivě velkou kapacitu není možné okamžitě uspokojit všechny zájemce o umístění. Dále jsou 
k dispozici tři domy s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba, jež je poskytovaná převážně 
v přirozeném sociální prostředí klienta. Služba je registrována na kapacitu 180 klientů. Do sociální péče o 
seniory v regionu patří také pečovatelská služba v Jevíčku. Především pro matky na mateřské dovolené a 
jejich děti slouží Mateřské centrum Sluníčko v Moravské Třebové. Pro děti a mládež je určen v centru 
regionu Dětský domov s kapacitou 16 dětí. 
Mezi největší problémy Moravskotřebovska patří kriminalita mládeže. Moravskotřebovsko se řadí 
k regionům s nejvyšší trestnou činností mládeže v okrese Svitavy. Také proto zde působí Centrum 
volného času, jehož hlavním cílem je snížení kriminality mládeže a zajištění primární protidrogové 
prevence nabídkou volnočasových aktivit.V centru se schází převážně romská mládež i dospělí. Na 
činnost centra navazuje výkon terénní sociální práce, jež pomáhá rodinám alespoň částečně řešit jejich 
problémy např. zdravotní prevencí, pomocí při řešení dluhů apod..  
Další slabinou je malá informovanost o možnostech využívání a dostupnosti služeb a nedostatečná 
kapacita některých sociálních zařízení, jak vyplynulo z dotazníkového šetření při zpracovávání 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 
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3.7.4 Indikátory 
 
Pro zhodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva byl zvolen jako hlavní indikátor index změny počtu 
obyvatel 2001/1950 a pro nedávný populační vývoj index změny počtu obyvatel 2007/2001.  
 
Hodnocení indikátoru indexu vývoje počtu obyvatel 
2001/1950: 
-2 méně než 75 % 
-1 75,0 – 89,9 % 
0 90,0 – 109,9 % 
1 110,0 – 124,9 % 
2 125,0 % a více 
 

Hodnocení indikátoru indexu vývoje počtu obyvatel 
2007/2001: 
-2 méně než 90 % 
-1 90,0 – 97,4 % 
0 97,5 – 102,4 % 
1 102,5 – 109,9 % 
2 110 % a více 
 

Tabulka č. 3.7.12: Hodnocení indikátorů indexu vývoje obyvatel  2001/1950 a 2007/2001 

Obec Index 2001/1950 
(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Index 2007/2001 
(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 60,3 -2 95,2 -1 
Bezděčí u Trnávky 85,3 -1 92,1 -1 
Biskupice 76,2 -1 101,8 0 
Borušov 58,8 -2 100,6 0 
Březina 92,8 0 95,1 -1 
Březinky 91,1 0 103,4 1 
Dětřichov u Mor. Třebové 72,0 -1 95,9 -1 
Dlouhá Loučka 78,1 -1 97,0 -1 
Gruna 55,4 -2 96,3 -1 
Hartinkov 51,9 -2 70,4 -2 
Chornice 93,0 0 107,3 1 
Janůvky 28,3 -2 78,0 -2 
Jaroměřice 86,1 -1 96,9 -1 
Jevíčko 101,6 1 102,4 0 
Koruna 51,0 -2 103,8 1 
Křenov 111,8 2 99,1 0 
Kunčina 91,9 0 109,2 1 
Linhartice 104,7 0 100,3 0 
Malíkov 62,8 -2 111,8 2 
Městečko Trnávka 75,7 -1 96,0 -1 
Mladějov na Moravě 75,2 -1 101,3 0 
Moravská Třebová 145,6 2 95,9 -1 
Radkov 62,1 -2 98,3 0 
Rozstání 59,0 -2 111,5 2 
Rychnov na Moravě 75,8 -1 93,6 -1 
Slatina 47,1 -2 115,9 2 
Staré Město 96,4 0 102,7 1 
Třebařov 91,2 0 93,5 -1 
Útěchov 81,1 -1 121,5 2 
Víska u Jevíčka 68,5 -2 98,1 0 
Vranová Lhota 86,2 -1 88,5 -2 
Vrážné 43,5 -2 108,8 1 
Vysoká 54,5 -2 88,9 -2 
SO ORP Moravská Třebová 101,2 0 98,3 0 

Zdroj:  Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ, 2007; Databáze demografických údajů 
za obce ČR, ČSÚ, 2008; vlastní výpočty 
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Pro analýzu struktury obyvatelstva byl použit index stáří, který reflektuje zastoupení obyvatelstva ve věku 
65 a více let ale také ve věku do 15 let. Při studiu úrovně vzdělanosti byl hlavním indikátorem podíl osob 
s nejméně středoškolským vzděláním s maturitou na celkovém počtu osob starších 15 let. 
 
Hodnocení indikátoru indexu stáří: 
-2 více než 125,0 
-1 110,0 – 124,9 
0 90,0 – 109,9 
1 75,0 – 89,9 
2 méně než 75,0 
 

Hodnocení indikátoru podílu osob nejméně s maturitou: 
-2 méně než 15,0 % 
-1 15,0 – 19,9 % 
0 20,0 – 24,9 % 
1 25,0 – 34,9 % 
2 35 % a více 
 

Tabulka č. 3.7.13: Hodnocení indikátorů indexu stáří (31.12. 2006) a podílu osob nejméně s maturitou (1. 
3. 2001) 

Obec Index stáří Hodnocení 
indikátoru 

Osoby 
s nejméně 

s maturitou 
(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 260,0 -2 16,8 -1 
Bezděčí u Trnávky 103,1 0 29,6 1 
Biskupice 81,9 1 20,7 0 
Borušov 81,5 1 5,3 -2 
Březina 173,2 -2 16,9 -1 
Březinky 120,8 -1 19,5 -1 
Dětřichov u Mor. Třebové 117,2 -1 17,0 -1 
Dlouhá Loučka 61,5 2 15,6 -1 
Gruna 113,0 -1 16,2 -1 
Hartinkov 375,0 -2 25,4 1 
Chornice 72,3 2 23,7 0 
Janůvky 400,0 -2 23,7 0 
Jaroměřice 100,0 0 27,3 1 
Jevíčko 70,8 2 36,6 2 
Koruna 173,3 -2 20,6 0 
Křenov 73,6 2 17,8 -1 
Kunčina 67,6 2 22,1 0 
Linhartice 86,3 1 22,6 0 
Malíkov 47,8 2 5,0 -2 
Městečko Trnávka 105,0 0 23,6 0 
Mladějov na Moravě 72,0 2 17,1 -1 
Moravská Třebová 98,4 0 35,1 2 
Radkov 107,1 0 14,8 -2 
Rozstání 86,4 1 15,6 -1 
Rychnov na Moravě 127,3 -2 14,1 -2 
Slatina 82,6 1 20,4 0 
Staré Město 59,7 2 21,6 0 
Třebařov 76,6 1 16,1 -1 
Útěchov 47,1 2 20,3 0 
Víska u Jevíčka 95,5 0 9,9 -2 
Vranová Lhota 80,0 1 16,3 -1 
Vrážné 87,5 1 19,2 -1 
Vysoká 166,7 -2 12,9 -2 
SO ORP Moravská Třebová 90,3 0 28,1 1 

Zdroj:  Statistický průvodce obcemi Pardubického kraje 2007, ČSÚ, 2007; Sčítání lidu, domů a bytů 
2001 – okres Svitavy 2001, ČSÚ, 2003.; vlastní výpočty  
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3.7.5 SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Aktuální trendy ve vývoji přirozené měny 
obyvatelstva, zejména nárůst počtu narozených 
a pokles počtu zemřelých. 

Velmi nízká hustota zalidnění (hluboko pod 
průměrem ČR), částečně způsobena i poválečným 
odsunem německého obyvatelstva.  

Příznivá věková skladba obyvatelstva, tj. vyšší 
zastoupení osob ve věku do 15 let než osob ve 
věku od 65 let – vyšší podíl předproduktivní 
složky obyvatelstva a nižší podíl poproduktivní 
složky. 
 

Nižší míra porodnosti a zejména vysoká míra 
úmrtnosti v období do poloviny tohoto 
desetiletí. 

Znalost potřeb sociálních služeb získaná na 
základě dialogu s obyvateli. 

Obce s méně příznivou geografickou polohou 
ztrácejí obyvatelstvo nejen přirozenou měnou,  ale 
především vyšším počtem vystěhovalých než 
přistěhovalých obyvatel.  

Suburbanizace obyvatelstva Moravské Třebové je 
doprovázena migračním ziskem okolních obcí. 

Nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva, tj. nižší 
zastoupení osob s vyšším dokončeným stupněm 
vzdělání. 

 Kratší střední délka života, zejména u mužů 
oproti krajskému a celorepublikovému 
průměru. 

 Vysoká úmrtnost obyvatelstva na nemoci oběhové 
soustavy, vyšší kojenecká úmrtnost. 

 Dosud malá informovanost obyvatel o existujících 
sociálních službách. 

 Vysoká kriminalita mládeže. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Příznivá věková skladba obyvatelstva může 
nejen v současnosti, ale i v blízké budoucnosti 
pozitivně ovlivnit vývoj obyvatelstva (přirozený 
přírůstek obyvatelstva regionu). 

Pokračování úbytku obyvatelstva přirozenou 
měnou i migrací může vést k trvalému 
(dlouhodobému) zařazení Moravskotřebovska 
mezi tzv. vnitřní periferie našeho území. 

Je vhodné využít příznivou věkovou strukturu 
obyvatel pro přilákání nových investorů, 
především ze zahraničí. 

Potenciální investoři mohou vzhledem k nižší 
vzdělanostní úrovni lidských zdrojů 
Moravskotřebovska preferovat pro uskutečnění  
svých investičních záměrů spíše sousední 
regiony. 

Ke snížení kriminality mladistvých jsou 
potřebné investice do nových zařízení určených 
pro volnočasové aktivity mládeže. 

Demografické stárnutí populace povede 
ke zvýšenému tlaku na zařízení v oblasti 
sociálních služeb pro seniory, které jsou již nyní 
nedostatečné. 

 
 
3.7.6 Problémy k řešení  
 
• Koncepce bytové politiky usnadňující individuální bytovou výstavbu pro širší veřejnost  - vyšší 

motivace obyvatelstvo pro setrvání v regionu a utlumení celkového úbytku obyvatelstva na 
Moravskotřebovsku. 

• Zřízení center pro volnočasové aktivity  mládeže, spolupráce obcí a měst se soukromým sektorem 
• Rozšíření ploch pro volnočasové aktivity s důrazem na mládež 
• Identifikace vhodných lokalit a objektů pro rozvoj sociálních služeb orientovaných na seniory – 

možnost získání dotací. Nemusí být nutně v centru regionu Moravské Třebové ale i v obcích zázemí, 
kde lze očekávat pozitivní externality. 
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3.8 BYDLENÍ 
 
Téma bydlení je zpracováno z hlediska kvality bydlení a bytové výstavby. Bydlení lze označit za velmi 
široké téma, vzájemně se totiž ovlivňuje především se sociodemografickými a hospodářskými 
podmínkami. Na jedné straně je jeho podoba výsledkem jejich působení (rozvoj bydlení v oblastech 
s přírůstkem obyvatel či větším počtem podnikatelských subjektů), zatímco na druhé straně příčinou 
(kvalita bydlení jako činitel příchodu obyvatel a ekonomických subjektů do oblasti). 
Zdrojem dat použitých v této kapitole je Český statistický úřad (ČSÚ), především poslední Sčítání lidu, 
domů a bytů (SLDB), které proběhlo v roce 2001. Bytová výstavba je potom statistickým úřadem 
sledována průběžně, a proto jsou použita data za celé období 2001 – 2007. 

 

3.8.1 Kvalita bydlení 
 

Mezi ukazatele kvality bydlení patří technické vybavení domácností, reprezentované v této studii podílem 
domácností vybavených ústředním nebo etážovým topením. Dalšími použitými ukazateli jsou podíl bytů 
postavených před rokem 1919 a velikost obytné plochy na jednoho obyvatele.    

 
Tabulka č. 3.8.1: Kvalita bydlení v obcích SO ORP Moravská Třebová v roce 2001 

Obec 
Ústřední nebo 
etážové topení  

(v %) 

Byty postavené do 
roku 1919    

(v %) 

Obytná plocha na 
obyvatele  
(v m2/ob.) 

Bělá u Jevíčka 74,3 20,0 20,0 
Bezděčí u Trnávky 88,5 25,6 17,5 
Biskupice 84,1 21,0 19,0 
Borušov 75,0 15,0 20,4 
Březina 68,1 12,5 17,0 
Březinky 80,8 26,9 21,6 
Dětřichov u Mor. Třebové 82,9 31,4 17,8 
Dlouhá Loučka 74,1 22,3 17,2 
Gruna 66,7 36,5 21,1 
Hartinkov 70,4 44,4 19,2 
Chornice 77,2 25,6 19,3 
Janůvky 81,0 9,5 28,3 
Jaroměřice 79,8 15,2 20,2 
Jevíčko 80,8 14,2 19,1 
Koruna 76,6 23,4 18,8 
Křenov 84,3 24,3 16,7 
Kunčina 75,6 20,1 18,5 
Linhartice 81,7 19,4 17,6 
Malíkov 68,8 21,9 14,7 
Městečko Trnávka 75,4 26,7 18,8 
Mladějov na Moravě 83,7 17,6 17,1 
Moravská Třebová 81,0 18,7 17,0 
Radkov 62,3 37,7 20,1 
Rozstání 84,8 39,2 18,9 
Rychnov na Moravě 79,2 23,3 18,4 
Slatina 61,8 17,6 19,8 
Staré Město 84,7 16,6 17,9 
Třebařov 68,9 21,8 17,0 
Útěchov 79,0 29,0 18,1 
Víska u Jevíčka 79,2 37,7 19,6 
Vranová Lhota 64,5 29,0 16,6 
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Obec 
Ústřední nebo 
etážové topení  

(v %) 

Byty postavené do 
roku 1919    

(v %) 

Obytná plocha na 
obyvatele  
(v m2/ob.) 

Vrážné 69,2 30,8 21,9 
Vysoká 77,8 11,1 22,0 
SO ORP Moravská 
Třebová 79,1 20,0 17,9 

Jádro  81,0 18,7 17,0 
Zázemí  77,6 21,0 18,6 
ČR 81,7 11,2 18,6 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 2001 – okres Svitavy, ČSÚ, 2003; vlastní výpočty 
Pozn.: jádro = sídlo ORP (Moravská Třebová), zázemí = ostatní obce 
 

 
Ústředním či etážovým topením je na Moravskotřebovsku vybaveno méně domácností než je průměr ČR 
a sousedních SO ORP, rozdíl však není tolik výrazný. V rámci Pardubického kraje se jedná o desátý 
obvod z 15 podle výše podílů ústředního či etážového topení. Mezi jednotlivými obcemi se hodnota 
pohybuje v rozmezí od zhruba 61 % do 89 %. Hodnoty pod dvě třetiny vykazují malé obce s méně než 
500 obyvateli. 
Podíl bytů postavených před rokem 1919 představuje jednu pětinu, což je více než v ostatních obvodech 
Pardubického kraje i oproti průměru ČR. Starší bytový fond mají pouze obvody Svitavsko a periferní 
Králicko, které jako jediné překračují stáří 50 let. Moravskotřebovsko se však s údajem 49,5 let této 
hodnotě významně přibližuje. V obci Hartinkov tvoří byty postavené do roku 1919 téměř polovinu 
bytového fondu (44,4 %). Více než čtvrtinu bytového fondu s datem výstavby do roku 1919 vykazuje 
ještě dalších 13 obcí. V obcích Chornice nebo Útěchov se tento nepříznivý ukazatel snižuje zejména 
v posledních letech a to díky poměrně intenzivní výstavbě. V Janůvkách podíl bytů postavených do roku 
1919 nepřevyšuje ani desetinu, avšak není to výsledkem nedávné výstavby –  více než polovina bytů byla 
totiž postavena v období 1920 – 1945. 
Velikost obytné plochy v přepočtu na obyvatele je na Moravskotřebovsku nižší (17,9 m2/obyv.) než činí 
republikový průměr (18,6 m2/obyv.),  ale shodná se sousedními SO ORP. Patrné jsou však rozdíly u 
jednotlivých obcí, kdy některé dosahují hodnot ke 30 m2 na obyvatele, zatímco jiné ani ne 15 m2 na 
obyvatele. Moravskotřebovsko vykazuje průměrnou obytnou plochu bytu 52,1 m2, v rámci Pardubického 
kraje se jedná o průměrnou hodnotu (sedmá nejvyšší z 15 obvodů).  
 
U obcí Březina a Jevíčko ukazují nízké hodnoty obytné plochy a podílu bytů postavených do roku 1919 
na velkou intenzitu výstavby v poválečných letech a to především na výstavbu malometrážních bytů 
v bytových domech. V Jevíčku byla lokalizována výroba holicích břitů a žiletek zaměstnávajících dříve 
kolem 700 lidí, bytová výstavba tak souvisela přímo se zajišťováním bydlení pro tyto pracovníky. 
 

3.8.2 Bytová výstavba  
 
Intenzita bytové výstavby je hodnocena absolutním počtem dokončených bytů (v rodinných a bytových 
domech a ostatních stavbách) a počtem dokončených bytů v obci na 1 000 obyvatel středního stavu. 
Nevýhodou absolutního ukazatele je, že nezohledňuje velikost obce a proto byla zvolena relativizace 
počtem obyvatel. Oba ukazatele jsou počítány za období 2001 – 2007.  
V období let 2001 až 2007 bylo na Moravskotřebovsku postaveno 351 bytů, z toho 237 v bytových a 
rodinných domech. Z tohoto počtu jich 54 bylo postaveno ve městě Moravská Třebová a 183 v obcích 
v zázemí. Nárůst intenzity bytové výstavby v letech 2001–2004 a následný výrazný pokles byl způsoben 
především dokončením několika projektů výstavby rodinných domů v obcích Moravská Třebová, 
Kunčina a Jevíčko. O perifernosti území vypovídá fakt, že ve sledovaném období nebyl realizován 
projekt výstavby bytových domů, což vypovídá o nezájmu developerů o území Moravskotřebovska a 
rozsáhlé investiční projekty. V letech 2005 a 2006 pozorujeme již nižší hodnoty bytové výstavby, které 
jsou výsledkem spíše individuální výstavby rodinných domů. Vzhledem k blížící se reformě daňového 
systému ve stavebnictví vzrostl v roce 2007 počet vystavěných domů. Průměrný roční počet dokončených 
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bytů na Moravskotřebovsku v letech 2001–2007 byl v porovnání s celorepublikovým průměrem nižší. 
Celkový úhrn dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel byl téměř dvakrát menší než průměr ČR.  
 
Podrobnější porovnání s ostatními obvody Pardubického kraje je možné pouze za období let 2001-2005. 
Počet průměrně ročně postavených bytů na 1 000 obyvatel na Moravskotřebovsku byl v letech 2001 – 
2005 výrazně nižší než v celé ČR a okolních SO ORP (Svitavy a Lanškroun), což je způsobeno převážně 
nízkou atraktivitou oblasti, zejména slabou hospodářskou situací spojenou s malou nabídkou pracovních 
míst, dále nedostatečnou sítí služeb (kulturní zařízení, zdravotnická zařízení) a horší dopravní dostupností 
do některých odlehlejších částí území. Oblast je někdy označována jako „vnitřní periferie“. Nově 
postavené rodinné domy v tomto období měly průměrnou obytnou plochu 85,5 m2, nižší hodnotu 
vykazovaly pouze Holice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.  
 
Obrázek č. 3.8.1: Bytová výstavba ve SO ORP Moravská Třebová v letech 2001 - 2007 
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Zdroj: Databáze „Bytová výstavba 2001-2007“, ČSÚ, 2008 
 
 
V prostorové analýze bytové výstavby lze pozorovat dvě dílčí území s významnější intenzitou výstavby. 
Především se jedná o zázemí města Moravská Třebová – obce Kunčina, Linhartice, Staré Město a 
Útěchov, které můžeme označit jako suburbium Moravské Třebové. Centrum správního obvodu 
Moravská Třebová nedosahovala ani průměrné hodnoty (pouze 0,7 dokončených bytů v přepočtu na 1000 
obyvatel), intenzivní výstavba především panelových sídlišť zde proběhla v 80. letech. Atraktivitu 
bydlení v zázemí města zvyšuje i dobrá dopravní dostupnost centra díky existenci silnice I/35 
procházející Moravskou Třebovou.  
Za druhé dílčí území s výraznou intenzitou bytové výstavby lze označit město Jevíčko a okolí (křižovatka 
několika silnic II. třídy, centrum zdravotnické péče) – obce Bělá u Jevíčka a především Biskupice. 
Naopak zhruba ve třetině obcí, tedy 12 ze 33, nebyl postaven v období 2001-2007 ani jeden rodinný dům. 
Kromě Mladějova na Moravě se jedná o obce do 250 trvale žijících obyvatel, které vykazují za zmíněné 
období záporné migrační saldo nebo kladné saldo s nízkou hodnotou, a které leží většinou mimo hlavní 
dopravní cesty. V některých obcích způsobují menší bytovou výstavbu specifické příčiny – například ve 
Vranové Lhotě leží vhodné pozemky v záplavové zóně.      
 
 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 119 

Tabulka č. 3.8.2: Bytová výstavba v obcích SO ORP Moravská Třebová v letech 2001 - 2007 
Dokončené byty 

Obec v rodinných 
domech 

v bytových 
domech ostatní byty7 celkem 

Bělá u Jevíčka 4 0 3 7 
Bezděčí u Trnávky 0 0 1 1 
Biskupice 5 0 4 9 
Borušov 0 0 1 1 
Březina 1 0 0 1 
Březinky 0 0 1 1 
Dětřichov u Mor. Třebové 0 0 0 0 
Dlouhá Loučka 1 0 6 7 
Gruna 2 0 0 2 
Hartinkov 0 0 0 0 
Chornice 11 0 3 14 
Janůvky 0 0 1 1 
Jaroměřice 13 0 2 15 
Jevíčko 34 0 38 72 
Koruna 0 0 3 3 
Křenov 1 0 0 1 
Kunčina 50 0 4 54 
Linhartice 16 0 1 17 
Malíkov 0 0 0 0 
Městečko Trnávka 8 0 4 12 
Mladějov na Moravě 0 0 0 0 
Moravská Třebová 54 0 34 88 
Radkov 0 0 0 0 
Rozstání 1 0 0 1 
Rychnov na Moravě 2 0 0 2 
Slatina 2 0 0 2 
Staré Město 19 0 4 23 
Třebařov 1 0 3 4 
Útěchov 10 0 0 10 
Víska u Jevíčka 0 0 0 0 
Vranová Lhota 1 0 0 1 
Vrážné 0 0 1 1 
Vysoká 1 0 0 1 
SO ORP Moravská 
Třebová 237 0 114 351 

Jádro 54 0 34 88 
Zázemí 183 0 80 263 
ČR 90 798 70 514 54 834 216 146 

Zdroj: Databáze „Bytová výstavba 2001-2007“, ČSÚ, 2008   
 
 

 
 
 
 

                                                   
7 Kategorii ostatní byty tvoří byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách v rodinných a bytových domech, dále byty 
v domech s pečovatelskou službou a domovech-penziónech, a byty v budovách primárně neurčených  pro bydlení. 
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Tabulka č. 3.8.3: Průměrný roční počet postavených bytů v obcích SO ORP Moravská Třebová v letech 
2001 - 2007 

Průměrný roční počet dokončených bytů  
na 1 000 obyvatel středního stavu Obec 

v rodinných 
domech 

v bytových 
domech ostatní byty celkem 

Bělá u Jevíčka 1,6 0,0 1,2 2,7 
Bezděčí u Trnávky 0,0 0,0 0,6 0,6 
Biskupice 1,6 0,0 1,3 2,9 
Borušov 0,0 0,0 0,9 0,9 
Březina 0,4 0,0 0,0 0,4 
Březinky 0,0 0,0 1,0 1,0 
Dětřichov u Mor. Třebové 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dlouhá Loučka 0,3 0,0 1,5 1,8 
Gruna 1,8 0,0 0,0 1,8 
Hartinkov 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chornice 1,8 0,0 0,5 2,3 
Janůvky 0,0 0,0 3,9 3,9 
Jaroměřice 1,5 0,0 0,2 1,7 
Jevíčko 1,7 0,0 1,9 3,6 
Koruna 0,0 0,0 3,2 3,2 
Křenov 0,3 0,0 0,0 0,3 
Kunčina 5,8 0,0 0,5 6,3 
Linhartice 3,8 0,0 0,2 4,0 
Malíkov 0,0 0,0 0,0 0,0 
Městečko Trnávka 0,8 0,0 0,4 1,2 
Mladějov na Moravě 0,0 0,0 0,0 0,0 
Moravská Třebová 0,7 0,0 0,4 1,1 
Radkov 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rozstání 0,6 0,0 0,0 0,6 
Rychnov na Moravě 0,5 0,0 0,0 0,5 
Slatina 2,3 0,0 0,0 2,3 
Staré Město 2,8 0,0 0,6 3,3 
Třebařov 0,1 0,0 0,4 0,6 
Útěchov 6,4 0,0 0,0 6,4 
Víska u Jevíčka 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vranová Lhota 0,3 0,0 0,0 0,3 
Vrážné 0,0 0,0 2,0 2,0 
Vysoká 4,2 0,0 0,0 4,2 
SO ORP Moravská 
Třebová 1,2 0,0 0,6 1,8 
Jádro 0,7 0,0 0,4 1,1 
Zázemí 1,6 0,0 0,7 2,3 
ČR 1,3 1,0 0,8 3,0 

Zdroj: Databáze „Bytová výstavba 2001-2007“, ČSÚ, 2008; vlastní výpočty 
 
Majitelům domů a bytů na území města Moravská Třebová poskytovalo město od roku 1997 půjčky 
z fondu rozvoje bydlení, kde podstatným zdrojem finančních prostředků byla návratná půjčka od státu, 
kterou bylo třeba po deseti letech splatit. Podle směrnice vydané v listopadu 2007 bude podpora bydlení 
pokračovat formou nízko úročených půjček i nadále. Tyto půjčky lze využít ke zvelebování městského 
bytového fondu, a k poskytování půjček na zlepšování bytového majetku jiných vlastníků obytných domů 
a bytů ve městě, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Konkrétně jde o aktivity spojené 
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s opravami fasád, střech, zateplování, realizací různých typů nástaveb a vestaveb nebo zřizování různých 
forem ekologického vytápění (plyn, elektřina). 
 
 
3.8.3 Indikátory 
 
Za hlavní indikátory kvality bydlení byly zvoleny: podíl TOB vybavených ústředním nebo etážovým 
topením, podíl bytů postavených do roku 1919 a obytná plocha na obyvatele; z hlediska bytové výstavby 
potom průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu. 
Výraznější rozdíly mezi jednotlivými obcemi z hlediska zařízení domácností vykazuje vybavenost 
ústředním nebo etážovým topením. Obecně lze konstatovat, že vyšší hodnota tohoto ukazatele značí vyšší 
kvalitu bydlení. Naopak vyšší hodnota podílu bytů postavených do roku 1919 dokládá malou intenzitu 
výstavby především v 70. a 80. let minulého století, kdy byla podporována výstavba jen v obcích na 
vyšším hierarchickém stupni (střediskové obce). Nestřediskové obce nebyly pracovními centry, nebyly 
zde lokalizovány výrobní podniky, nebyl tak podporován jejich růst. Čím nižší podíl bytů postavených do 
roku 1919, tím významnější bylo postavení obce především v období socialismu, kdy byla bytová 
výstavba plánovaná a řízená. 
Hodnocení celkové kvality bydlení dotváří třetí hlavní ukazatel – obytná plocha v přepočtu na obyvatele, 
která udává plochu metrů čtverečních obytné plochy v průměru připadá na 1 obyvatele obce/regionu. 
Tento ukazatel může být interpretován současně s hodnocením stáří bytového fondu, přičemž pomůže 
snáze identifikovat zástavbu bytových domů s malometrážními byty anebo s průměrnou velikostí bytů, 
kdy pomáhá zhodnotit kvalitu bydlení. Počet dokončených bytů v rodinných nebo bytových domech 
reflektuje atraktivitu pro bydlení v dané obci. Vyšší intenzita výstavby představuje příliv nového 
obyvatelstva především v produktivním věku, rozvoj a zkvalitnění služeb v obci i větší daňové příjmy. 
 
Hodnocení indikátoru podílu TOB vybavených ústředním nebo etážovým topením k 1. 3. 2001 
-2 méně než 70 
-1 70,0 - 74,9  
0 75,0 - 79,9 
1 80,0 - 83,9 
2 84 a více 
 
Hodnocení indikátoru podílu bytů postavených do roku 1919: 
-2 33 a více  
-1 28,0 - 32,9 
0 23,0 - 27,9 
1 18,0 - 22,9 
2 méně než 18 
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Tabulka č. 3.8.4: Hodnocení indikátorů vybavení bytů ústředním nebo etážovým topením a bytů podle 
období výstavby v roce 2001  

Obec 
Ústřední nebo 
etážové topení 

(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Podíl bytů 
postavené  

do roku 1919  
(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 74,3 -1 20,0 1 
Bezděčí u Trnávky 88,5 2 25,6 0 
Biskupice 84,1 2 21,0 1 
Borušov 75,0 0 15,0 2 
Březina 68,1 -2 12,5 2 
Březinky 80,8 1 26,9 0 
Dětřichov u Mor. Třebové 82,9 1 31,4 -1 
Dlouhá Loučka 74,1 -1 22,3 1 
Gruna 66,7 -2 36,5 -2 
Hartinkov 70,4 -1 44,4 -2 
Chornice 77,2 0 25,6 0 
Janůvky 81,0 1 9,5 2 
Jaroměřice 79,8 0 15,2 2 
Jevíčko 80,8 1 14,2 2 
Koruna 76,6 0 23,4 0 
Křenov 84,3 2 24,3 0 
Kunčina 75,6 -1 20,1 1 
Linhartice 81,7 1 19,4 1 
Malíkov 68,8 -2 21,9 1 
Městečko Trnávka 75,4 0 26,7 0 
Mladějov na Moravě 83,7 1 17,6 2 
Moravská Třebová 81,0 1 18,7 1 
Radkov 62,3 -2 37,7 -2 
Rozstání 84,8 2 39,2 -2 
Rychnov na Moravě 79,2 0 23,3 0 
Slatina 61,8 -2 17,6 2 
Staré Město 84,7 2 16,6 2 
Třebařov 68,9 -2 21,8 1 
Útěchov 79,0 0 29,0 -1 
Víska u Jevíčka 79,2 0 37,7 -2 
Vranová Lhota 64,5 -2 29,0 -1 
Vrážné 69,2 -2 30,8 -1 
Vysoká 77,8 0 11,1 2 
SO ORP Moravská 
Třebová 79,1 0 20,0 1 

Kraj 81,5 - 10,7 - 
ČR 81,7 - 11,2 - 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 2001 – okres Svitavy, ČSÚ, 2003; vlastní výpočty 
 
 
Hodnocení indikátoru průměrné obytné plochy na obyvatele: 
-2 méně než 17,5 
-1 17,5 - 18,4 
0 18,5 - 19,4 
1 19,5 - 20,4 
2 20,5 a více 
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Hodnocení indikátoru průměrného ročního počtu dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu: 
-2 méně než 0,5 
-1 0,5 - 1,4 
0 1,5 - 2,4 
1 2,5 - 3,4 
2 3,5 a více 
 
Tabulka č. 3.8.5: Hodnocení velikosti průměrné obytné plochy bytů v roce 2001 a bytové výstavby 
v letech 2001 - 2007   

Obce 
Obytná plocha 
na obyvatele  

(v m2/ob.) 

Hodnocení 
indikátoru 

Průměrný 
roční počet 

dokončených 
bytů8 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 20,0 1 2,7 1 
Bezděčí u Trnávky 17,5 -1 0,6 -1 
Biskupice 19,0 0 2,9 1 
Borušov 20,4 1 0,9 -1 
Březina 17,0 -2 0,4 -2 
Březinky 21,6 2 1,0 -1 
Dětřichov u Mor. Třebové 17,8 -1 0,0 -2 
Dlouhá Loučka 17,2 -2 1,8 0 
Gruna 21,1 2 1,8 0 
Hartinkov 19,2 0 0,0 -2 
Chornice 19,3 0 2,3 0 
Janůvky 28,3 2 3,9 2 
Jaroměřice 20,2 1 1,7 0 
Jevíčko 19,1 0 3,6 2 
Koruna 18,8 0 3,2 1 
Křenov 16,7 -2 0,3 -2 
Kunčina 18,5 0 6,3 2 
Linhartice 17,6 -1 4,0 2 
Malíkov 14,7 -2 0,0 -2 
Městečko Trnávka 18,8 0 1,2 -1 
Mladějov na Moravě 17,1 -2 0,0 -2 
Moravská Třebová 17,0 -2 1,1 -1 
Radkov 20,1 1 0,0 -2 
Rozstání 18,9 0 0,6 -1 
Rychnov na Moravě 18,4 -1 0,5 -1 
Slatina 19,8 1 2,3 0 
Staré Město 17,9 -1 3,3 1 
Třebařov 17,0 -2 0,6 -1 
Útěchov 18,1 -1 6,4 2 
Víska u Jevíčka 19,6 1 0,0 -2 
Vranová Lhota 16,6 -2 0,3 -2 
Vrážné 21,9 2 2,0 0 
Vysoká 22,0 2 4,2 2 
SO ORP Moravská 
Třebová 17,9 -1 1,8 0 

Kraj 18,5 - 2,9 - 
ČR 18,6 - 3,0 - 

Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů 2001 – okres Svitavy, ČSÚ, 2003; vlastní výpočty, Databáze „Bytová 
výstavba 2001-2007“, ČSÚ, 2008; vlastní výpočty 
                                                   
8 na 1 000 obyvatel středního stavu 
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3.8.4 SWOT analýza  
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Poměrně dobrá vybavenost trvale obydlených 
bytů ústředním nebo etážovým topením a to i 
přes vysoké stáří bytového fondu. 

Třetí nejstarší bytový fond v Pardubickém 
kraji, třetina obcí má více než čtvrtinu bytů 
postavených před rokem 1919  

Dvě rozvíjející se oblasti z hlediska bytové 
výstavby a kvality bytového fondu – zázemí 
Moravské Třebová a okolí Jevíčka. 

Velmi nízká intenzita bytové výstavby, ve 
třetině obcí nebyl od roku 2001 dokončen 
žádný bytový či rodinný dům. 

Dekoncentrační procesy obyvatelstva 
Moravské Třebové i Svitav vedou k bytové 
výstavbě. 

Malá nabídka pracovních míst a služeb a 
v některých částech Moravskotřebovska i špatná 
dopravní dostupnost snižující atraktivitu oblasti 
pro přistěhování. 

Převažující význam individuální výstavby 
rodinných domů. 

Celková perifernost území nevytváří vhodné 
podmínky pro zvýšení atraktivity pro bydlení. 

Poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení – 
pokračování podpory na byty v katastru města 
Moravská Třebová. 

Absolutně chybí výstavba v podobě bytových 
domů. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Využití evropských i národních dotací a 
programů rozvoje k rekonstrukcím a zlepšení 
kvality bytového fondu. 

Nízká intenzita bytové výstavby může vést ke 
zpomalení rozvoje regionu a jednotlivých obcí 
(doprava, služby, pracovní příležitosti) – 
prohlubováni perifernosti. 

Zvýšení atraktivity/image regionu jako 
lokality vhodné pro bydlení. 

Migrace především mladšího a vzdělaného 
obyvatelstva za vyšším životním standardem.  

Rozšiřování nabídky služeb, zlepšování 
kvality bydlení a přilákání ekonomických 
subjektů do rozvíjejících se oblastí v okolí 
Moravské Třebové a Jevíčka.  

Pomalé zlepšování kvality bydlení v důsledku 
menšího vztahu obyvatel k majetku 
(dosídlované území po 2. svět. válce). 

Aktivizace lokálních autorit a nalezení vhodných 
forem spolupráce se soukromým sektorem. 

 

 

3.8.5 Problémy k řešení v rámci územního plánování 
• Revitalizace staršího bytového fondu (malometrážní byty) především ve městech správního obvodu – 

vytvoření vhodných podmínek k bydlení pro sociálně slabší obyvatele. 
• Zkvalitnění propojení – infrastruktura, spoje veřejné dopravy – suburbií Moravské Třebové (Útěchov, 

atd.) s jádrem – indukuje větší růst suburbií. 
• Podmínky pro bytovou výstavbu přizpůsobit poptávce – širší skupině obyvatel. 
• Zjištění poptávky a identifikace potenciálních lokalit určených pro výstavbu rodinných domů vyššího 

standardu.  
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3.9 REKREACE 
 
3.9.1 Turistická atraktivita 
 
Téměř celé území Moravskotřebovska patří z geomorfologického hlediska do Podorlické pahorkatiny, 
částečně do něj zasahují i Svitavská pahorkatina ze západu, Boskovická brázda z jihu a z východu 
Zábřežská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 350 až 600 m n.m. Nejvyšší bod, který se 
nachází v jihozápadním cípu katastru obce Moravská Třebová, dosahuje 660 m n. m. Z krajinného 
hlediska leží centrální část území SO ORP Moravská Třebová v níže položeném plošším terénu, který je 
místy narušen izolovanými vyvýšeninami či údolími vodních toků. Výjimkou je území mezi Moravskou 
Třebovou a Bělou u Jevíčka, které dosahuje výšek až 625 m n. m. Krajinářsky nejvýraznější jsou západní 
a východní okraj území SO ORP, kde se terén výrazně zdvihá a vytváří tak významné krajinné 
dominanty. Na západě se jedná o zlomový svah Hřebečského hřbetu, na východě pak o členitější svahy 
Zábřežské vrchoviny.   
 
Obrázek č. 3.9.1: Chráněná území přírody SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa s.r.o., 2008    
 
Třetinu území (31 %) Moravskotřebovska pokrývají lesy. Většinou patří do obecně a zvláště chráněných 
území nebo evropsky významných lokalit Natura 2000, které do sledovaného území zasahují. Největší 
plochu zaujímá přírodní park (dále jen PP) Bohdalov-Hartinkov, dále čtyři maloplošná zvláště chráněná 
území (2 přírodní rezervace, 2 přírodní památky). Lokality Natura 2000 lze nalézt na Moravskotřebovsku 
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dvě, a to v severní části v obci Rychnov na Moravě a mnohonásobně menší lokalitu v obci Vranovská 
Lhota (více viz téma č. 4).  
 
Sledovaného území bylo v nižších polohách osídlováno pravděpodobně od pravěku, ve výše položených 
místech od raného středověku. Historické jádro Moravské Třebové je chráněno jako městská památková 
rezervace, historické jádro Jevíčka jako městská památková zóna. V Moravské Třebové  se rovněž 
nachází veřejnosti přístupný zámek. Další dva zámky, v Jevíčku a v Jaroměřicích u Jevíčka, nenabízejí 
prohlídkové trasy. V obci Městečko Trnávka dále může lákat zřícenina hradu Cimburk. K turistickým 
atraktivitám se řadí i technická památka u Mladějova na Moravě (úzkorozchodná železnice). 
 
Obrázek č. 3.9.2: Kulturně-historické památky SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Data ÚAP, Krajský úřad Pardubického kraje, 2008 
Pozn.: Moravská Třebová je městská památková rezervace    
 
Přírodní i kulturně-historické cíle (ačkoliv ne příliš četné), které Moravskotřebovsko potenciálním 
turistům nabízí, spojuje relativně uspokojivá síť cyklostezek. Síť pěších tras je o poznání řidší, vzhledem 
k potenciálu cestovního ruchu však dostatečná. Celková délka pěších stezek činí 117 km, cyklotrasy 
procházející územím Moravskotřebovska dosahují 205 km. Jak je z následujícího obrázku patrné, 
cyklotrasy jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém sledovaném území. Pěší stezky jsou více 
koncentrovány ve střední a jihovýchodní oblasti.  
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Obrázek č. 3.9.3: Sportovně-turistická infrastruktura SO ORP Moravská Třebová9 

 
Zdroj: Data ÚAP, Krajský úřad Pardubického kraje, 2008 
 
Celková turistická atraktivita byla hodnocena na základě devíti ukazatelů rozdělených do tří skupin: 
přírodní turistické atraktivity (maloplošné zvlášť chráněné území, přírodní park, Natura 2000), kulturně-
historické turistické atraktivity (nemovité kulturní památky, zámek, památkové zóny) a sportovně-
turistické atraktivity (cyklostezky, turistické stezky, koupaliště). Těmto ukazatelům byl přidělen příslušný 
počet bodů podle Tabulka č. 3.9.1. Jejich výsledný počet je uveden v Tabulka č. 3.9.2. Po sečtení bodů za 
jednotlivé ukazatele byly obce rozděleny do pěti intervalů, kde jim bylo přiděleno konečné hodnocení. 
 

                                                   
9 Nejsou uvedeny stezky, jejímiž zřizovateli jsou mikroregiony, obce nebo zájmová sdružení. 
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Tabulka č. 3.9.1: Bodování jednotlivých ukazatelů pro vyhodnocení turistické atraktivity 

Kategorie ukazatelů Počet bodů Kritérium 
0 Nevyskytuje se 
1 Plocha menší než polovina katastru obce 

 
Přírodní atraktivity 

2 Plocha větší než polovina katastru obce 
0 Nevyskytuje se 
1 Počet objektů nižší než 3 

 
Kulturně-historické atraktivity 

2 Počet objektů vyšší než 3 
0 Nevyskytuje se 
1 Prochází, popř. leží na okraji 

 
Sportovně-turistické atraktivity 

2 Prochází, popř. leží v intravilánu obce 
Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa s.r.o., 2008, vlastní výpočty 
 
Tabulka č. 3.9.2: Průběžné hodnocení turistické atraktivity jednotlivých obcí SO ORP Moravská Třebová 

Obec 

Podíl 
potenciálních 
rekreačních 
ploch (%) 

Přírodní 
atraktivita 

Kulturně-
historická 
atraktivita 

Sportovně-
turistická 
atraktivita 

Celkem 

Bělá u Jevíčka 66,03 0 0 1 1 
Bezděčí u Trnávky 43,15 2 0 3 5 
Biskupice 68,84 0 0 2 2 
Borušov 73,79 0 0 3 3 
Březina 61,46 0 0 1 1 
Březinky 76,24 2 0 2 4 
Dětřichov u Mor. Třebové 22,71 0 0 1 1 
Dlouhá Loučka 52,51 1 0 3 4 
Gruna 51,88 2 0 3 5 
Hartinkov 80,11 2 0 2 4 
Chornice 27,28 1 0 4 5 
Janůvky 54,21 0 0 3 3 
Jaroměřice 64,22 0 1 4 5 
Jevíčko 49,64 0 2 4 6 
Koruna 53,25 0 0 1 1 
Křenov 46,55 1 0 3 4 
Kunčina 35,45 1 0 2 3 
Linhartice 33,72 0 0 2 2 
Malíkov 56,24 0 0 4 4 
Městečko Trnávka 59,43 2 0 4 6 
Mladějov na Moravě 44,97 1 1 4 6 
Moravská Třebová 48,43 1 2 6 9 
Radkov 49,28 2 0 3 5 
Rozstání 40,87 0 0 2 2 
Rychnov na Moravě 41,01 1 0 2 3 
Slatina 40,48 0 0 2 2 
Staré Město 38,86 1 0 3 1 
Třebařov 25,50 0 0 1 5 
Útěchov 70,63 0 0 3 2 
Víska u Jevíčka 27,82 0 0 2 3 
Vranová Lhota 81,53 3 0 3 1 
Vrážné 76,56 2 0 0 4 
Vysoká 67,79 2 0 2 1 

Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa s.r.o., 2008, vlastní výpočty 
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Z hodnocení jasně vyplývá, že největší atraktivitu z pohledu rekreace a cestovního ruchu má Moravská 
Třebová. Obecně lze říci, že od severozápadu směrem k  jihovýchodu atraktivita obcí pro rekreaci roste 
jak z hlediska přírodního, kulturně-historického, tak i sportovně-turistického. 
 
K hodnocení rekreace a cestovního ruchu je dále potřeba zhodnotit potenciální rekreační plochy. Tento 
ukazatel zobecňuje vliv celkových přírodních podmínek na současný stav a intenzitu funkčně 
prostorového využití území a podává pohled na souhrnný přírodní potenciál území pro jeho rekreační 
využití.  
Z tabulky výše je pak patrné, že nejvyšší podíl potenciálních rekreačních ploch má obec Vranová Lhota, 
dále Hartinkov, Vrážné, Březinky, Borušov a Útěchov. Naopak mezi obce s nejmenšími potenciálními 
rekreačními plochami patří Dětřichov u Moravské Třebové, Třebařov a Chornice.  
Podle Atlasu cestovního České republiky se dají obce na Moravskotřebovsku rozdělit na základě 
rajonizace cestovního ruchu do dvou skupin. První tvoří obce spadající do venkovské krajiny 
s průměrnými předpoklady pro cestovní ruch: Bezděčí u Trnávky, Dětřichov u Moravské Třebové, 
Chornice, Jevíčko, Kunčina, Linhartice, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rozstání, Rychnov na 
Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov a Víska u Jevíčka. Další obce patří do venkovské krajiny 
s příznivými předpoklady pro cestovní ruch. 
 
 
3.9.2 Ubytovací infrastruktura 
 
Největší ubytovací kapacitu poskytuje Moravská Třebová, kde čtyři hotely dohromady nabízí okolo 150 
lůžek. Dále se zde nachází několik penzionů a rekreačních středisek, která mohou ubytovat až 200 osob. 
V Jaroměřicích a Jevíčku jsou ubytovací kapacity hotelů a penzionů nižší. V těchto obcích zároveň 
najdeme i turistická informační centra.  
 
Tabulka č. 3.9.3: Turisticko-rekreační zatížení obcí v SO ORP Moravská Třebová 

Obec Počet rekreačních 
a turistických lůžek na km2 

Turisticko-rekreační 
zatížení 

Bělá u Jevíčka 16,1 Rozvojové  
Bezděčí u Trnávky 8,6 Malé 
Biskupice 13,7 Rozvojové 
Borušov 41,6 Velmi významné 
Březina 7,2 Malé 
Březinky 19,4 Rozvojové 
Dětřichov u Moravské Třebové 7,4 Malé 
Dlouhá Loučka 4,5 Malé 
Gruna 0,4 Malé 
Hartinkov 23,3 Významné  
Chornice 0,3 Malé 
Janůvky 7,7 Malé 
Jaroměřice 22,3 Významné 
Jevíčko 28,3 Významné 
Koruna 27,3 Významné 
Křenov 5,7 Malé 
Kunčina 6,2 Malé 
Linhartice 0,9 Malé 
Malíkov 1,0 Malé 
Městečko Trnávka 8,2 Malé 
Mladějov na Moravě 4,7 Malé 
Moravská Třebová 9,6 Malé 
Radkov 0,6 Malé 
Rozstání 11,9 Rozvojové 
Rychnov na Moravě 4,0 Malé 
Slatina 13,0 Rozvojové 
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Obec Počet rekreačních 
a turistických lůžek na km2 

Turisticko-rekreační 
zatížení 

Staré Město 15,7 Rozvojové 
Třebařov 6,7 Malé  
Útěchov 3,7 Malé 
Víska u Jevíčka 7,1 Malé 
Vranová Lhota 13,6 Rozvojové 
Vrážné 20,3 Významné 
Vysoká 97,2 Zcela dominantní 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006 
 
Dalším podstatným ukazatelem je turisticko-rekreační zatížení území, které vyjadřuje počet rekreačních a 
turistických lůžek na km2. Zcela dominantní turisticko-rekreační zatížení vykazuje pouze obec Vysoká. 
Velká většina obcí se řadí pod tímto ukazatelem do skupiny s malým turisticko-rekreačním zatížením, a 
to včetně Moravské Třebové, která však má mnohem větší rozlohu než většina ostatních obcí. 
 
 
3.9.3 Individuální rekreace 
 
V obcích SO ORP Moravská Třebová se nachází množství chat, chalup a zahrádek, které označujeme 
jednotně jako objekty individuální rekreace (dále jen OIR). Jejich počty jsou uvedeny v následující 
tabulce. S největším počtem těchto objektů vyčnívá obec Borušov, dále pak Staré Město, Jevíčko a 
Vysoká.  
 
Tabulka č. 3.9.4: Počet objektů individuální rekreace (OIR) v SO ORP Moravská Třebová 

Obec Počet OIR Počet OIR na km2 
Bělá u Jevíčka 37 3,76 
Bezděčí u Trnávky 6 0,91 
Biskupice 3 0,28 
Borušov 115 10,63 
Březina 11 0,93 
Březinky 8 2,45 
Dětřichov u Moravské Třebové 11 2,00 
Dlouhá Loučka 9 0,51 
Gruna 0 0,00 
Hartinkov 5 0,95 
Chornice 0 0,00 
Janůvky 14 4,64 
Jaroměřice 53 2,44 
Jevíčko 79 3,42 
Koruna 2 0,98 
Křenov 7 0,66 
Kunčina 13 0,57 
Linhartice 2 0,23 
Malíkov 0 0,00 
Městečko Trnávka 38 0,74 
Mladějov na Moravě 1 0,11 
Moravská Třebová 9 0,22 
Radkov 1 0,16 
Rozstání 17 2,28 
Rychnov na Moravě 13 0,54 
Slatina 5 1,30 
Staré Město 87 3,52 
Třebařov 10 0,64 
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Obec Počet OIR Počet OIR na km2 
Útěchov 0 0,00 
Víska u Jevíčka 0 0,00 
Vranová Lhota 48 3,32 
Vrážné 15 3,47 
Vysoká 70 22,93 
SO ORP Moravská Třebová 689 1,65 

Zdroj: Ekotoxa; vlastní výpočty 
 
 

Obrázek č. 3.9.4: Počet objektů individuální rekreace na km2 v SO ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Data ÚAP, Ekotoxa s.r.o., 2008, vlastní výpočty 
 
Z obrázku výše však jednoznačně vyplývá, že největší koncentraci OIR má obec Vysoká. Patří mezi obce 
s nejmenší rozlohou a je situována v prostředí přírodního parku. Kromě obce Borušov mají ostatní obce 
zanedbatelnou hustotu OIR, která se pohybuje do 5 objektů na km2. 
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3.9.4 Indikátory 
 
Jedním z hlavních indikátorů, jež hodnotí celkový turisticko-rekreační potenciál zkoumaného území, bylo 
zvoleno bodové hodnocení celkové turistické atraktivity, syntetizující v sobě atraktivity přírodní, 
kulturně-historické a sportovně-turistické. Indikátor reflektuje rozličné atraktivity a spolu s ukazatelem 
podílu potenciálních rekreačních ploch, jenž uvádí zastoupení ploch využitelných k rekreaci na celkové 
výměře katastru obce, hodnotí souhrnně rekreační potenciál Moravskotřebovska. Kvalitu turistické 
infrastruktury vystihuje počet lůžek v turistických a rekreačních zařízeních v přepočtu na jednotku 
plochy.  
 
Hodnocení indikátoru turistické atraktivity: 
-2 0 – 1  
-1 2 – 3  
0 4 – 5 
1 6 – 7 
2 8 a více 
 
Hodnocení indikátoru podílu potenciálních rekreačních ploch  na rozloze obce 
-2 méně než 30 
-1 30 – 44,99 
0 45 – 59,99 
1 60 – 74,99 
2 75 a více 
 
Hodnocení indikátoru počtu rekreačních a turistických lůžek na km2 
-2 méně než 5  
-1 5 – 9,9  
0 10 – 19,9  
1 20 – 29,9 
2 30 a více 
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Tabulka č. 3.9.5: Hodnocení indikátorů turistické atraktivity jednotlivých obcí a podílu potenciálních 
rekreačních ploch 

Obec Turistická 
atraktivita  

Hodnocení 
indikátoru 

Podíl 
potenciálních 
rekreačních 

ploch  na 
rozloze obce 

(%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Počet 
rekreačních a 
turistických 
lůžek na km2 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 1 -2 66,03 1 16,1 0 
Bezděčí u 
Trnávky 5 0 43,15 -1 8,6 -1 

Biskupice 2 -1 68,84 1 13,7 0 
Borušov 3 -1 73,79 1 41,6 2 
Březina 1 -2 61,46 1 7,2 -1 
Březinky 4 0 76,24 2 19,4 0 
Dětřichov u 
Moravské 
Třebové 

1 -2 22,71 -2 7,4 -1 

Dlouhá Loučka 4 0 52,51 0 4,5 -2 
Gruna 5 0 51,88 0 0,4 -2 
Hartinkov 4 0 80,11 2 23,3 1 
Chornice 5 0 27,28 -2 0,3 -2 
Janůvky 3 -1 54,21 0 7,7 -1 
Jaroměřice 5 0 64,22 1 22,3 1 
Jevíčko 6 1 49,64 0 28,3 1 
Koruna 1 -2 53,25 0 27,3 1 
Křenov 4 0 46,55 0 5,7 -1 
Kunčina 3 -1 35,45 -1 6,2 -1 
Linhartice 2 -1 33,72 -1 0,9 -2 
Malíkov 4 0 56,24 0 1 -2 
Městečko 
Trnávka 6 1 59,43 0 8,2 -1 

Mladějov na 
Moravě 6 1 44,97 -1 4,7 -2 

Moravská 
Třebová 9 2 48,43 0 9,6 -1 

Radkov 5 0 49,28 0 0,6 -2 
Rozstání 2 -1 40,87 -1 11,9 0 
Rychnov na 
Moravě 3 -1 41,01 -1 4 -2 

Slatina 2 -1 40,48 -1 13 0 
Staré Město 1 -2 38,86 -1 15,7 0 
Třebařov 5 0 25,50 -2 6,7 -1 
Útěchov 2 -1 70,63 1 3,7 -2 
Víska u Jevíčka 3 -1 27,82 -2 7,1 -1 
Vranová Lhota 1 -2 81,53 2 13,6 0 
Vrážné 4 0 76,56 2 20,3 1 
Vysoká 1 -2 67,79 1 97,2 2 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006; Data ÚAP, Ekotoxa 
s.r.o., 2008 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 134 

 
3.9.5 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Relativně pestrá krajina vytváří potřebný 
potenciál rozvoje cestovního ruchu. 

Zanedbatelný počet kulturně-historických 
atraktivit snižuje celkový potenciál cestovního 
ruchu území (s výjimkou Moravské Třebové)..   

Stávající turistická infrastruktura alespoň 
kvantitativně vyhovuje současným potřebám 
cestovního ruchu a zároveň odráží i poměrně 
nízký potenciál cestovního ruchu v území 
(informační centra, ubytovací kapacity). 

Kvalitativně nedostatečná nabídka turistických 
služeb především v oblasti ubytování, 
cykloturistiky a návazných podnikatelských 
aktivit. 

Významné historické jádro Moravské Třebové 
působí jaká výrazná kulturně-historická 
atraktivita v rámci celého území.  

Nedostatečná nabídka TIC a nedostatečná 
propagace potenciálu cestovního ruchu nepříznivě 
ovlivňuje intenzitu návštěvnosti 

Hustá síť cyklotras je napojena na páteřní 
cyklistické trasy. 

Výrazná sezónnost rekreačních aktivit 
nepříznivě ovlivňuje možnosti místního 
obyvatelstva ekonomicky se uplatnit v oblasti 
cestovního ruchu. 

Únosná kapacita není v oblasti dosud překročena, 
čímž vzniká prostor pro rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu. 

Přírodní potenciál cestovního ruchu není 
dostatečný k tomu, aby se cestovní ruch v území 
intenzivněji rozvíjel. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Kvalitní marketingová prezentace centra 
regionu, Moravské Třebové, může příznivě 
ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí. 

Okolní turistická konkurence (např. Jeseníky, 
východní Čechy, Orlické hory) může v případě 
nevyužití potenciálu cestovního ruchu 
zkoumaný region z hlediska rozvoje cestovního 
ruchu výrazně marginalizovat. 

Zaměření a specializace regionu na 
cykloturistiku může příznivě ovlivnit situaci 
v oblasti cestovního ruchu v celém území. 

Neefektivní využívání veškerého, byť sníženého, 
potenciálu pro rekreaci a cestovní ruch může ještě 
více prohloubit hrozbu marginalizace regionu. 

Rozvojové programy a projekty financované 
z různých zdrojů mohou výrazně napomoci 
rozvoji cestovního ruchu, především 
cykloturistiky. 

Nekvalitní marketingová prezentace centra 
regionu, Moravské Třebové, může nepříznivě 
ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí.  

Prodloužení turistické sezóny do zimních měsíců 
(např. běžkování) může příznivě ovlivnit 
ekonomickou atraktivitu podnikání v cestovním 
ruchu. 

Nerealizace kvalitní cykloturistické 
infrastruktury (včetně doprovodných služeb) 
může znamenat nevyužití významného  
potenciálu území (mimo vlastní Moravskou 
Třebovou). 

Dostavba komunikací R 43 a R 35 výrazně zlepší 
dopravní dostupnost Moravskotřebovska pro 
turisty. 

Izolovaná nabídka různých služeb cestovního 
ruchu může nepříznivě ovlivnit návštěvnost. 
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3.9.6 Problémy k řešení 
 
• Zkvalitnění sítě cyklotras, zvýšení propagace a vytvoření konceptu rozvoje cyklotras a běžeckých tras 

pro celé území Moravskotřebovska. 
• Vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické infrastruktury. 
• Zvýšení image centra regionu, Moravské Třebové, jako významné turistické destinace a propagace 

SO ORP jako vhodného místa pro běžkování. 
• Postupovat rozvážně při územním plánování v souvislosti se stavebními aktivitami, které 

vyvolá dostavba silnic R 43 a R 35 (průmyslové a obchodní plochy apod.), aby nedošlo ke snížení 
rekreačního a turistického potenciálu oblasti. 
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3.10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 
Hospodářské podmínky územních celků lze vyjádřit řadou různorodých charakteristik, pomocí nichž jej 
lze komplexně popsat a analyzovat. Pro účely této studie bylo nutno z mnoha zdrojů dat a ukazatelů 
vybrat takové, které mají vysokou vypovídací hodnotu ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji území, 
jsou jeho významným určujícím a vypovídajícím prvkem a zároveň se vztahují k jednotkám obcí.  
Hospodářské podmínky studovaného územního celku byly popsány na základě analýzy trhu práce 
v regionu, určení pracovní významnosti jednotlivých obcí, analýzy podnikatelské aktivity s ohledem na 
nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a hodnocením hospodaření obcí. Pro monitoring a zhodnocení 
územní diferenciace studovaného regionu byly v tomto tématu vybrány 4 indikátory a to: míra 
nezaměstnanosti, pracovní význam obce, podnikatelská aktivita (počet registrovaných ekonomických 
subjektů na 1 000 obyvatel) a daňová výtěžnost obcí na 1 obyvatele (příjem z daní). 
 
 
3.10.1 Trh práce 
 
Moravskotřebovsko lze zařadit ke skupině nejvíce ohrožených regionů ČR v oblasti trhu práce, neboť se 
vyznačuje vysokou nezaměstnaností ekonomicky aktivních obyvatel, nízkým počtem volných pracovních 
příležitostí a obtížemi v uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání (uchazeči se změněnou 
pracovní schopností (ZPS) a uchazeči o zaměstnání starší 50-ti let věku). Taktéž míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti výrazně převyšuje celorepublikové hodnoty. 
Vývoj na trhu práce v SO ORP Moravská Třebová se v období od ledna 2005 do června roku 2008 
vyvíjel velmi příznivě. Počet uchazečů o zaměstnání se v uvedeném období snížil téměř na polovinu (z 2 
381 na 1 328), což současně znamenalo pokles míry nezaměstnanosti z 17,2 % na 9,6 %. Došlo naopak ke 
zvýšení počtu volných pracovních míst (VPM) o čtvrtinu na 206 v červnu 2008, což v důsledku 
znamenalo hodnotu 6,4 uchazečů na 1 volné pracovní místo. I přesto je situace na trhu práce v obvodu 
ORP Moravská Třebová stále nejhorší mezi všemi obvody v Pardubickém kraji. Míra nezaměstnanosti 
9,6 % byla v červnu 2008 nejvyšší hodnotou v kraji (další pořadí: Svitavy – 8,4 %, Česká Třebová – 6,3 
%), přičemž hodnota míry nezaměstnanosti v kraji (4,5 %), ale i okresu Svitavy (7,1 %) byla mnohem 
nižší. Z pohledu počtu uchazečů na 1 VPM bylo Moravskotřebovsko druhé nejhorší po Králicku (14,1).  
Hodnocení trhu práce v této studii však využívá především výsledků z konce roku 2007. Na konci 
uvedeného roku bylo na Moravskotřebovsku evidováno 1 666 uchazečů o zaměstnání a 245 volných 
pracovních míst. Největší počet nezaměstnaných byl zaznamenán ve středisku obvodu, Moravské 
Třebové, a to 621 osob (více než 100 nezaměstnaných registrujeme ještě v obcích Jevíčko a Kunčina). 
Míra nezaměstnanosti dosahovala 11,7 % (v ČR 6,0). Téměř 45 % všech uchazečů bylo v evidenci úřadu 
práce déle než 1 rok. To představovalo míru dlouhodobé nezaměstnanosti v SO ORP 5,4 %. Takto vysoká 
hodnota byla oproti dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR (2,5 %) více než dvojnásobná. 
Nepříznivá situace panuje v nezaměstnanosti mezi některými problémovými skupinami na trhu práce. 
Jedná se především o osoby starší 50 let a osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS). Prvně 
jmenovaná skupina tvořila v roce 2007 plnou třetinu uchazečů o zaměstnání na Moravskotřebovsku (556 
osob), z celkové pracovní síly to byly 4 % - to je dvojnásobek hodnoty v ČR (1,96 %). Lepší je v tomto 
případě i hodnota v okrese Svitavy (2,82 %). Stejně špatná situace panovala i u osob se  ZPS. Ty sice 
v evidenci tvořily jen pětinu (21,7 %) všech uchazečů, avšak jejich podíl na pracovní síle byl také velmi 
vysoký – 2,61 % - tj. 2,2krát více než v celé ČR (1,18 %) a stále výrazně více než u okresu Svitavy (1,90 
%).   
Počet volných pracovních míst na konci roku 2007 činil 245, což znamenalo oproti roku 2006 nárůst o 
cca 13 %. Většina z nich byla evidována přímo ve středisku obvodu, Moravské Třebové (140), zbylých 
105 pak v dalších deseti obcích. Větší počet VPM se nacházel v obcích Dětřichov u Mor. Třebové, 
Jevíčku, Linharticích a Třebařově. Hodnota počtu uchazečů na 1 VPM v SO ORP tak činila 6,6, ovšem 
v samotném zázemí Moravské Třebové to bylo již 10 uchazečů na 1 VPM. Z ostatních mikroregionů 
Pardubického kraje byla situace horší již jen v obvodu ORP Králíky, kde přesahovala hranici 14 %. 
Poloha Moravskotřebovska však umožňuje uchazečům o zaměstnání využívat relativně blízké trhy práce 
v okolních regionech, kde není počet uchazečů na 1 VPM tak vysoký, tedy lze předpokládat lepší 
možnost uplatnění. Jedná se především o tyto obvody ORP: Lanškroun (1,4 uchazeče na 1 VPM), 
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Boskovice (2,9) v Jihomoravském kraji či Mohelnice (3,0) na Olomoucku. Lepší situace byla i v SO ORP 
Svitavy, kde připadalo na 1 VPM 4,3 uchazeče.  
 
Tabulka č. 3.10.1: Základní charakteristika trhu práce v obcích SO ORP Moravská Třebová k 31.12. 2007 

z toho: 
Obec Počet uchazečů o 

zaměstnání více než 1 
rok 

50 let a 
starší ZPS 

Počet VPM 

Bělá u Jevíčka 18 5 4 4 0 
Bezděčí u Trnávky 11 1 4 4 0 
Biskupice 21 11 11 10 0 
Borušov 20 9 5 5 0 
Březina 29 10 13 10 0 
Březinky 8 2 1 0 0 
Dětřichov u Mor. Třebové 11 1 2 1 28 
Dlouhá Loučka 37 20 15 11 0 
Gruna 17 4 2 1 0 
Hartinkov 2 2 1 0 0 
Chornice 64 37 28 22 4 
Janůvky 5 1 0 2 0 
Jaroměřice 67 33 21 15 1 
Jevíčko 132 60 49 38 25 
Koruna 8 2 0 1 0 
Křenov 21 6 8 5 0 
Kunčina 108 33 34 20 3 
Linhartice 24 13 10 4 20 
Malíkov 11 2 4 0 0 
Městečko Trnávka 81 39 27 17 6 
Mladějov na Moravě 38 13 9 0 1 
Moravská Třebová 621 313 207 139 140 
Radkov 15 7 7 5 0 
Rozstání 11 2 2 2 0 
Rychnov na Moravě 55 25 20 7 0 
Slatina 8 5 4 1 0 
Staré Město 74 28 24 12 0 
Třebařov 79 24 23 14 10 
Útěchov 20 9 11 4 0 
Víska u Jevíčka 9 3 3 1 0 
Vranová Lhota 31 19 4 3 7 
Vrážné 7 5 2 2 0 
Vysoká 3 2 1 1 0 
SO ORP Moravská Třebová 1 666 746 556 361 245 
Jádro 621 313 207 139 140 
Zázemí 1 045 433 349 222 105 
ČR 354 878 136 915 108 733 65 216 138 504 

Zdroj: GIS 0 - Prostorová analýza, prosinec 2007 (1.12.2007 - 31.12.2007); Statistická ročenka trhu 
práce v České republice 2007, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; vlastní výpočty 
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Obrázek č. 3.10.1: Ukazatele trhu práce v SO ORP Moravská Třebová v letech 2004 - 200810 
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Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008 

 
Mezi jednotlivými obcemi Moravskotřebovska lze nalézt výrazné rozdíly v míře nezaměstnanosti. 
Maximální hodnoty míry nezaměstnanosti přesahují hranici 20 % (6 obcí), zatímco nejnižší hodnota (6,5 
%, obec Hartinkov) se přibližovala k hodnotě ČR. Rozpětí hodnot míry nezaměstnanosti tak bylo 
v obcích obvodu velmi vysoké (6,5–27,8 %). Obce s vyšší mírou nezaměstnanosti lze nalézt v celém 
území SO ORP, vyšší koncentraci lze přesto pozorovat v severní a severovýchodní části správního 
obvodu. Celkově se situace meziročně zlepšila u 24 obcí Moravskotřebovska, avšak jen 12 obcí mělo 
hodnotu míry nezaměstnanosti nižší než byl průměr správního obvodu. Pokles míry nezaměstnanosti 
v celém obvodu ORP (o 2,3 procentního bodu) byl výraznější než v ČR (o 1,7 procentního bodu).   
Jak už bylo uvedeno výše, velkým problémem na Moravskotřebovsku je dlouhodobá nezaměstnanost. Ta 
byla na konci roku 2007 více než 2x vyšší než v případě ČR. Celkem 21 obcí vyrovnalo nebo přesáhlo 
v míře dlouhodobé nezaměstnanosti 5% hranici, v 5 z nich pak byl v evidenci déle než rok minimálně 
každý desátý uchazeč (byť se jednalo o populačně malé obce). Více než 5% míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti byla zjištěna také přímo v Moravské Třebové. Celkové rozpětí hodnot míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti bylo velmi vysoké.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 Data v letech 2004 – 2007 jsou k 31.12., údaj v roce 2008 je k 31.6. 
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Tabulka č. 3.10.2: Základní ukazatele trhu práce v obcích SO ORP Moravská Třebová v letech 2006 - 
200711 

Míra nezaměstnanosti  
Obec 

k 31.12.2006 k 31.12.2007 rozdíl měr 

Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti v 

roce 2007 
Bělá u Jevíčka 10,4 10,4 0,0 2,9 
Bezděčí u Trnávky 6,3 9,0 2,7 0,9 
Biskupice 9,7 9,3 -0,4 5,1 
Borušov 27,6 26,3 -1,3 11,8 
Březina 16,0 16,0 0,0 5,7 
Březinky 20,3 11,6 -8,7 2,9 
Dětřichov u Moravské Třebové 16,0 10,0 -6,0 1,0 
Dlouhá Loučka 18,3 12,8 -5,5 6,9 
Gruna 29,6 21,0 -8,6 4,9 
Hartinkov 19,4 6,5 -13,0 6,5 
Chornice 17,4 15,2 -2,2 9,1 
Janůvky 16,7 27,8 11,1 5,6 
Jaroměřice 12,4 10,0 -2,4 5,2 
Jevíčko 10,2 9,3 -0,9 4,4 
Koruna 15,6 12,5 -3,1 3,1 
Křenov 15,2 9,5 -5,7 2,9 
Kunčina 17,7 16,9 -0,8 5,3 
Linhartice 10,9 7,2 -3,7 4,1 
Malíkov 7,1 19,6 12,5 3,6 
Městečko Trnávka 11,7 11,1 -0,6 5,3 
Mladějov na Moravě 22,4 14,7 -7,7 5,0 
Moravská Třebová 12,7 10,3 -2,4 5,3 
Radkov 23,4 23,4 0,0 10,9 
Rozstání 25,5 9,4 -16,1 1,9 
Rychnov na Moravě 17,9 18,6 0,7 8,6 
Slatina 16,0 12,0 -4,0 10,0 
Staré Město 17,7 14,7 -3,0 5,7 
Třebařov 19,1 15,8 -3,3 5,0 
Útěchov 21,8 18,8 -3,0 8,9 
Víska u Jevíčka 8,0 12,0 4,0 4,0 
Vranová Lhota 14,7 11,6 -3,2 7,6 
Vrážné 50,0 27,3 -22,7 22,7 
Vysoká 8,3 25,0 16,7 16,7 
SO ORP Moravská Třebová 14,0 11,7 -2,3 5,4 
Jádro 12,7 10,3 -2,4 5,3 
Zázemí 15,0 12,7 -2,3 5,4 
ČR 7,7 6,0 -1,7 2,5 

Zdroj: GIS 0 - Prostorová analýza, prosinec 2007 (1.12.2007 - 31.12.2007); Statistická ročenka trhu 
práce v České republice 2007, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; vlastní výpočty 
 
 
 

                                                   
11 Míra nezaměstnanosti je vztažena k evidovaným dosažitelným uchazečům o zaměstnání, přičemž pro obce a SO 
ORP je vypočítána jako podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (ze SLDB 2001), zatímco pro územní celek ČR 
vychází z pracovní síly zjišťované výběrovým šetřením pracovních sil v daném roce. „Rozdíl měr“ uvedený 
v tabulce udává rozdíl míry nezaměstnanosti v roce 2007 k roku 2006 v procentuálních bodech. 
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Obrázek č. 3.10.2: Ukazatele trhu práce na území SO ORP Moravská Třebová k 31.12. 2007 

 
Zdroj: GIS 0 - Prostorová analýza, prosinec 2007 (1.12.2007 - 31.12.2007), Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR ; vlastní výpočty 
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3.10.2 Pracovní význam obcí 
 
Ukazatel pracovního významu obcí (PV) se konstruuje jako podíl počtu obsazených pracovních míst 
(celková suma zaměstnaných osob v obci bydlících a osob dojíždějících za prací do dané obce, od nichž 
se odečte počet vyjíždějících za prací z obce) k celkovému počtu zaměstnaných v obci bydlících. 
Porovnání hodnot ukazatele pracovního významu jednotlivých obcí studovaného regionu umožňuje určit 
obce, které nabízejí pracovní příležitosti nejen pro své obyvatele, ale také pro obyvatele mimo území 
obce. Tímto způsobem tedy lze identifikovat obce, jež mají pro obyvatelstvo spíše pracovní než obytný 
význam (hodnota ukazatele je větší než 1). Je-li hodnota ukazatele rovna 1, znamená to, že v daném sídle 
se nachází tolik pracovních míst jako zde žije zaměstnaných osob (dle Sčítání lidu, domů a bytů 2001), 
nebo-li,  daná obec vytváří dostatek pracovních příležitostí pro své  obyvatele. V případě, že hodnota PV 
je nižší než 1, vyplývá, že obytný význam obce má převahu nad pracovním významem či obytná funkce 
obce je významnější než funkce pracovní. Když hodnota PV konverguje k 0, obytná funkce obce 
dominuje. Jedná se tedy o obce obytné  příp. výrazně obytné. Dříve než se budeme zabývat pracovním 
významem obcí Moravskotřebovska, uvádíme některé základní informace o zaměstnanosti, její struktuře, 
roli vyjížďky a dojížďky za prací dle dat, které poskytlo poslední sčítání lidu z roku 2001. 
Z posledního sčítání lidu v roce 2001 jsou k dispozici podrobné údaje o počtu zaměstnaných osob a jejich 
struktuře na úrovni obcí. V uvedeném roce bylo na území SO ORP Moravská Třebová zjištěno celkem 
13 822 ekonomicky aktivních obyvatel. Z tohoto počtu bylo 12 224 zaměstnaných a 1 598 
nezaměstnaných. Z pohledu odvětvové struktury ekonomicky aktivních obyvatel bylo zjištěno největší 
zastoupení sekundárního sektoru (52,8 %), terciární sektor měl podíl 38,8 % a primární 8,4 %. Převaha 
sekundárního sektoru byla zjištěna rovněž v případě celého okresu Svitavy, byť ne tak výrazná (47,7 %). 
Ve shodě s SO ORP disponoval okres Svitavy také nadprůměrným zastoupením zemědělství a lesnictví 
(takřka 10 %).Takto výrazná převaha sekundárního sektoru, vysoký podíl zemědělství a naopak 
poddimenzovanost terciéru je v rámci ČR již velmi netypická. O tom svědčí i hodnoty zjištěné za 
Pardubický kraj, ve kterém již převažuje sektor služeb (45,8 %) a podíl zemědělství je jen málo nad 6 %.  
Při posledním sčítání vyjíždělo za prací mimo obec bydliště celkem 5 921 osob, tj. 48,4 % všech 
zaměstnaných bydlících v obci. V rámci obvodu SO ORP Moravská Třebová jich vyjíždělo celkem 3 060 
(51,7 % všech vyjíždějících). Za prací mimo území SO ORP potom dojíždělo zbylých 2 827 osob (48,3 % 
z vyjíždějících, tzn. 23,1 % ze všech zaměstnaných), přičemž nejsilnější proud směřoval do Lanškrouna 
(714 osob). Opačným směrem na Moravskotřebovsko dojíždělo z obcí mimo obvod 1 532 pracovníků. 
Z výše uvedeného a následující tabulky pak vyplývá, že dojížďkové saldo Moravskotřebovska činilo – 1 
329 osob. I přes tento deficit překročil celkový počet obsazených pracovních míst ve správním obvodu 
hranici 10 tis. (10 859, viz následující tabulka). Největší počet OPM byl zjištěn v Moravské Třebové (5,3 
tis.), Jevíčku (2,5 tis.) a Městečku Trnávce (0,4 tis.). Více než 100 pracovních míst bylo zjištěno v celkem 
12 obcích správního obvodu. Ve čtyřech obcích potom převažovala dojížďka do obce nad vyjížďkou – 
kromě obou měst (Moravská Třebová a Jevíčko) to byly ještě obce Březina a Linhartice. 
 
Tabulka č. 3.10.3: Charakteristika významu obcí SO ORP Moravská Třebová dle pracovních příležitostí 
v roce 2001 

Obce Zaměstnaní  Vyjíždějící 
z obce 

Dojíždějící 
do obce 

Počet obsazených 
pracovních míst 

Pracovní 
význam 

obce 
Bělá u Jevíčka 159 136 5 28 0,18 
Bezděčí u Trnávky 105 86 5 24 0,23 
Biskupice 205 168 8 45 0,22 
Borušov 65 54 9 20 0,31 
Březina 164 106 186 244 1,49 
Březinky 61 48 29 42 0,69 
Dětřichov u M. Třebové 96 77 16 35 0,36 
Dlouhá Loučka 237 192 7 52 0,22 
Gruna 67 36 7 38 0,57 
Hartinkov 27 24 0 3 0,11 
Chornice 367 205 182 344 0,94 
Janůvky 13 11 2 4 0,31 
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Obce Zaměstnaní  Vyjíždějící 
z obce 

Dojíždějící 
do obce 

Počet obsazených 
pracovních míst 

Pracovní 
význam 

obce 
Jaroměřice 583 479 69 173 0,30 
Jevíčko 1 276 363 1 614 2 527 1,98 
Koruna 54 45 2 11 0,20 
Křenov 180 112 47 115 0,64 
Kunčina 543 350 57 250 0,46 
Linhartice 285 207 225 303 1,06 
Malíkov 46 37 4 13 0,28 
Městečko Trnávka 641 359 155 437 0,68 
Mladějov na Moravě 213 166 12 59 0,28 
Moravská Třebová 5 189 1 509 1 632 5 312 1,02 
Radkov 48 34 3 17 0,35 
Rozstání 96 82 0 14 0,15 
Rychnov na Moravě 244 196 28 76 0,31 
Slatina 43 36 23 30 0,70 
Staré Město 418 303 74 189 0,45 
Třebařov 401 264 92 229 0,57 
Útěchov 73 50 13 36 0,49 
Víska u Jevíčka 71 62 5 14 0,20 
Vranová Lhota 225 98 77 204 0,91 
Vrážné 19 18 1 2 0,11 
Vysoká 10 8 3 5 0,50 
SO ORP Mor. Třebová 12 224 5 921 4 592 10 895 0,89 
Jádro 5 189 1 509 1 632 5 312 1,02 
Zázemí 7 035 4 412 2 960 5 583 0,79 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Dojížďka do zaměstnání a škol – okres Svitavy ,ČSÚ 2003. 
 
Pracovní význam obce ukazuje, nakolik je která obec střediskem pracovních příležitostí nebo naopak plní 
pouze obytnou funkci. Hodnoty 1 a vyšší ukazují na významnou pracovní funkci obce – takové obce byly 
při posledním sčítání na Moravskotřebovsku zjištěny čtyři – Jevíčko, Březina, Linhartice a Moravská 
Třebová. Nejvyšší pracovní význam má obec Jevíčko, kde počet obsazených pracovních míst (OPM) 
téměř dvakrát převýšil počet zaměstnaných bydlících v obci (pracovní význam (PV) = 1,98). Vysoké 
hodnoty dosáhla i obec Březina, která je významným zdrojem pracovních příležitostí v těžebním 
průmyslu (1,49) a počet OPM byl o polovinu vyšší než počet zaměstnaných z obce. Pouze další dvě obce 
(Vranová Lhota a Chornice) lze řadit mezi obce obytně-pracovní (PV > 0,75). V ostatních obcích potom 
již výrazněji převažuje obytná funkce nad pracovní (viz tabulka výše), z toho 5 obcí lze zařadit mezi obce 
obytné (PV 0,33–0,49) a 15 obcí dokonce do kategorie výrazně obytné (pracovní význam nižší než 0,33).  
Kombinací dat o dojížďce s daty o struktuře zaměstnaných lze také získat počty obsazených pracovních 
míst podle jednotlivých sektorů ekonomiky v SO ORP i jednotlivých obcích. Tím lze zpřesnit strukturu 
pracovních příležitostí podle hlavních sektorů národního hospodářství ve sledovaném regionu. V případě 
správního obvodu Moravská Třebová bylo takto zjištěno, že podíl pracovních míst v primárním sektoru 
hospodářství činil 8,1 %, poloviční podíl zaujímal sektor sekundární a zastoupení sektoru služeb dosáhlo 
je o něco nižší hodnoty – 41,9 %.  
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Tabulka č. 3.10.4: Struktura obsazených pracovních míst v obcích SO ORP Moravská Třebová podle 
hlavních sektorů hospodářství (k 1.3.2001) 

Obsazená pracovní místa 
Obec 

celkem 1. sektor 2. sektor 3. sektor 
Bělá u Jevíčka 28 1 7 20 
Bezděčí u Trnávky 24 13 7 3 
Biskupice 45 8 12 25 
Borušov 20 3 8 9 
Březina 244 8 185 51 
Březinky 42 18 16 8 
Dětřichov u M. Třebové 35 23 1 11 
Dlouhá Loučka 52 6 2 44 
Gruna 38 22 6 10 
Hartinkov 3 1 0 2 
Chornice 344 66 125 153 
Janůvky 4 2 1 2 
Jaroměřice 173 19 59 95 
Jevíčko 2 527 114 1 604 809 
Koruna 11 1 8 2 
Křenov 115 41 20 53 
Kunčina 250 56 140 55 
Linhartice 303 23 221 60 
Malíkov 13 4 2 7 
Městečko Trnávka 437 135 151 151 
Mladějov na Moravě 59 18 15 26 
Moravská Třebová 5 312 144 2 486 2 682 
Radkov 17 4 4 9 
Rozstání 14 1 3 9 
Rychnov na Moravě 76 21 11 44 
Slatina 30 2 21 7 
Staré Město 189 60 50 79 
Třebařov 229 56 87 85 
Útěchov 36 8 18 10 
Víska u Jevíčka 14 1 7 6 
Vranová Lhota 204 4 165 35 
Vrážné 2 1 0 1 
Vysoká 5 0 4 2 
SO ORP Mor. Třebová 10 895 886 5 445 4 564 
Jádro 5 312 144 2 486 2 682 
Zázemí 5 583 742 2 959 1 882 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001. Dojížďka do zaměstnání a škol – okres Svitavy, ČSÚ, 2003.  
Sčítání lidu, domů a bytů .2001. Okres Svitavy, ČSÚ, 2003; vlastní výpočty 
 
Z pohledu jednotlivých obcí (kombinací podílů jednotlivých sektorů) lze v území správního obvodu 
vymezit více kategorií podle kombinací zastoupení jednotlivých sektorů. V prvé řadě se jedná o obce 
čistě průmyslové, kdy sekundární sektor je dominantní a žádný z dalších dvou nemá zastoupení 20 a více 
procent. Tyto obce byly celkem 3 – Koruna, Linhartice a Vranová Lhota. Další kategorií byly obce čistě 
obslužné, kdy je dominantním sektorem terciér a žádný z dalších sektorů nemá zastoupení 20 a více 
procent. Mezi čistě obslužné obce patřila na Moravskotřebovsku jen obec Dlouhá Loučka. Všechny další 
obce již byly zastoupeny kombinací dvou popř. všech tří sektorů. V případě 6 obcí dosáhl největšího 
podílu sektor zemědělství a lesnictví a obce tak byly zařazeny buď mezi zemědělsko-průmyslové (2) nebo 
zemědělsko-obslužné (4). S výjimkou čistě průmyslových obcí (viz výše) byla převaha sekundárního 
sektoru zjištěna již jen u 5 obcí, které spadaly do kategorie průmyslově-obslužných obcí. Největšího 
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zastoupení dosáhly obce s převahou sektoru služeb (celkem 11), kdy 7 obcí bylo možné zařadit mezi obce 
obslužně-průmyslové a čtyři mezi obslužně-zemědělské. Posledních 7 obcí disponovalo více než 20% 
zastoupením všech tří základních sektorů hospodářství – tyto obce označujeme jako obce polyfunkční.   
Na konci 80. let patřily mezi největší zaměstnavatele na Moravskotřebovsku výhradně průmyslové a 
těžební podniky. Celkem 17 subjektů zaměstnávalo více než 100 zaměstnanců; mezi nimi byly 
nejvýrazněji zastoupeny podniky z odvětví textilního a oděvního (9), s odstupem následované odvětvím 
kovozpracujícím, strojírenským a těžbou surovin. Právě dva kovozpracující podniky zaměstnávaly 
nejvíce pracovníků – jednalo se o závod DIU Jevíčko (pobočka firmy Kovopol), kde pracovalo 762 osob 
a na druhém místě moravskotřebovský závod Rostexu Vyškov s 688 zaměstnanci. Třetím podnikem 
s více než 500 pracovníky byly Moravské šamotové a lupkové závody se sídlem ve Velkých Opatovicích, 
v jejichž pobočce v Březině pracovalo na konci roku 1989 541 zaměstnanců. Další místa v žebříčku 
největších zaměstnavatelů dále obsadily firmy textilního a oděvního průmyslu, konkrétně dva 
závody/provozy Hedva v Moravské Třebové a také dva pobočné závody Krasu Brno, lokalizované 
v Moravské Třebové a Chornici (všechny zaměstnávaly více než 250 pracovníků). Mimo uvedených 
lokalit byly provozy s více než 100 pracovníky zjištěny v obcích Linhartice, Vranová Lhota, Mladějov a 
Třebařov. 
Na konci roku 2005 působilo na území Moravskotřebovska celkem 15 firem, jež zaměstnávaly více než 
100 pracovníků. Výraznou převahu si mezi nimi udržely průmyslové subjekty, kterých bylo třináct. Zbylé 
dva subjekty působily v odvětví zdravotnictví a sociální péče. Největším zaměstnavatelem (a jediným, 
který zaměstnával více než 500 pracovníků) byla firma Automotive Safety Components International 
v Jevíčku, kde pracovalo celkem 891 osob. Hranici pro zařazení mezi velké podniky (> 250 zaměstnanců) 
překročily ještě další dva podniky: Hedva v Moravské Třebové (422; pro srovnání v r. 1989 pracovalo ve 
všech provozech Hedvy v Moravské Třebové více než 1 600 zaměstnanců) a firma WOODEX Jevíčko 
(252). Zbylé subjekty již nepřekročily hranici 200 pracovníků. Většina z nich působila v Moravské 
Třebové nebo Jevíčku. Právě v Jevíčku došlo k výraznému vzestupu počtu větších zaměstnavatelů (v r. 
1989 zde byl prakticky jediný větší závod – DIU, viz výše). Kromě jmenovaných obcí byly podniky se 
100 a více pracovníky lokalizovány též ve Vranové Lhotě, Městečku Trnávce a Linharticích. 
 
Tabulka č. 3.10.5: Subjekty s více než 100 zaměstnanci na území SO ORP Moravská Třebová 
(31.12.2006) 

Subjekt Sídlo Počet zaměstnanců 
Automotive Safety Components International s.r.o. Jevíčko 891 
HEDVA, a.s. Moravská Třebová 422 
WOODEX CZ, a.s. Jevíčko 252 
Armaturka Vranová Lhota, a.s. Vranová Lhota 198 
VHOS, a. s. Moravská Třebová 186 
Czech Blades s.r.o. Jevíčko 179 
MILTRA B s.r.o. Městečko Trnávka 176 
Toner s.r.o.  Moravská Třebová 170 
Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko 166 
MILTRA B s.r.o. Městečko Trnávka 166 
RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Jevíčko 162 
Nemocnice následné péče Moravská Třebová Moravská Třebová 145 
Moravec - pekárny s.r.o. Moravská Třebová 145 
Ing.Jan Matoušek-Agrostav Jevíčko,  Jevíčko 129 
Ponas - Linhartice s.r.o. Linhartice 102 

Zdroj:Databáze ekonomických subjektů, Centrum pro regionální rozvoj MU, 2007 
 
3.10.3 Podnikatelská aktivita 
Vyjádřením ukazatele podnikatelské aktivity (počet registrovaných ekonomických subjektů na 1 000 
obyvatel území) lze částečně odhalit a charakterizovat intenzitu malého a středního podnikání, které je 
obecně považováno za akcelerátor rozvoje území. 
Počet registrovaných ekonomických subjektů (RES) v SO ORP Moravská Třebová činil na konci roku 
2006 celkem 4 396 subjektů. Při přepočtu na 1 000 obyvatel území vychází hodnota 161,1 RES. Uvedený 
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údaj ukazuje na výrazně nízkou podnikatelskou aktivitu v území. Adekvátní hodnota pro ČR činila 
v tomto období 236,6 RES na 1 000 obyvatel (v SO ORP tak byla o více než 30 % nižší).  
Malou podnikatelskou aktivitu na Moravskotřebovsku lze dokumentovat i srovnáním s ostatními obvody 
SO ORP v Pardubickém kraji. I přes zhruba čtvrtinový nárůst podnikatelské aktivity v období 2000–2006 
patří Moravské Třebové trvale poslední místo s nejnižší hodnotou podnikatelské aktivity v kraji (r. 2000 – 
130, r. 2005 – 158). I sousední obvody Lanškroun a Svitavy mají podnikatelskou aktivitu vyšší (188 
v případě Lanškrouna, resp. 182 u Svitav), nejvyšší hodnoty v kraji dosáhlo Pardubicko (238 RES na 
1 000 obyvatel).   
 
Tabulka č. 3.10.6: Počet registrovaných ekonomických subjektů (RES) v obcích SO ORP Moravská 
Třebová k 31.12.2006 

Obec Počet RES Počet RES na 1000 obyvatel 
Bělá u Jevíčka 49 139,2 
Bezděčí u Trnávky 30 136,4 
Biskupice 61 134,1 
Borušov 28 175,0 
Březina 36 100,0 
Březinky 22 146,7 
Dětřichov u M. Třebové 19 89,2 
Dlouhá Loučka 68 126,2 
Gruna 34 217,9 
Hartinkov 17 314,8 
Chornice 148 175,6 
Janůvky 8 228,6 
Jaroměřice 155 125,3 
Jevíčko 531 185,0 
Koruna 18 133,3 
Křenov 61 139,6 
Kunčina 182 146,0 
Linhartice 98 165,5 
Malíkov 19 172,7 
Městečko Trnávka 239 162,4 
Mladějov na Moravě 60 123,2 
Moravská Třebová 1 927 172,0 
Radkov 21 181,0 
Rozstání 31 126,5 
Rychnov na Moravě 66 117,6 
Slatina 16 125,0 
Staré Město 171 171,2 
Třebařov 127 132,3 
Útěchov 36 151,3 
Víska u Jevíčka 32 202,5 
Vranová Lhota 72 154,5 
Vrážné 8 109,6 
Vysoká 6 260,9 
SO ORP Moravská Třebová 4 396 161,1 
Jádro 1 927 172,0 
Zázemí 2 469 153,4 
ČR 2 430 481 236,3 

Zdroj: ČSÚ, Registr ekonomických subjektů(11/2007),[CD - ROM]; ČSÚ, Olomouc (data za jednotlivé 
správní obvody s rozšířenou působností), 2008 
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Podnikatelská aktivita v regionu je často ovlivňována aktivitou samotného centra regionu. Lze 
konstatovat, že tato skutečnost platí i v případě Moravské Třebové. Ta, jako jádro regionu, dosáhla na 
konci roku 2006 velmi podprůměrné hodnoty podnikatelské aktivity 172,0 RES na tisíc obyvatel. Ve 
srovnání s obcemi zázemí (153,4) je to sice hodnota vyšší, avšak rozdíl není příliš signifikantní. V území 
dokonce existovalo 10 obcí v nichž byla podnikatelská aktivita vyšší než v samotné městě Moravské 
Třebové, v polovině z nich přesáhla hranici 200 subjektů na tisíc obyvatel. Extrémně nízká aktivita (pod 
130) byla zjištěna v 7 obcích, úplně nejméně pak v Dětřichově u Moravské Třebové (89,2). 
 
 
3.10.4 Hospodaření obcí 
 
Veřejné rozpočty na regionální úrovni jsou tvořeny rozpočty krajského úřadu, rozpočty obcí a rozpočty 
dobrovolných svazků obcí. Největším objemem prostředků v roce 2005 disponovaly obce (8 mld. Kč). 
Z této částky byla více než polovina tvořena daňovými příjmy (54 %) a velmi výrazně se na ní podílely 
také dotace (28 %). Sumarizací rozpočtů obcí pak lze získat přehled o příjmech a výdajích v území 
správního obvodu. 
Obvod SO ORP Moravská Třebová vykázal v roce 2005 příjmy na 1 obyvatele ve výši 16 104 Kč a 
výdaje 14 665 Kč. Celkově tak vykázal kladné saldo rozpočtu ve výši 1 439 Kč na jednoho obyvatele, což 
představuje velmi solidní výsledek (ČR – saldo 763 Kč na obyvatele, v rámci kraje pak třetí nejvyšší 
hodnota po Holicku a Pardubicku). Výše příjmů a výdajů však v porovnání s předchozími roky výrazně 
poklesla (např. příjmy v roce 2003 činily více než 21 tis. Kč) a v porovnání se sousedními obvody ORP 
Lanškrounem a Svitavami byla jednoznačně nejnižší. Trend poklesu úrovně příjmů a výdajů však byl 
pozorovatelný prakticky u všech obvodů ORP v Pardubickém kraji.  Moravskotřebovsko bylo také 
jedním z 11 obvodů, které v roce 2005 dosáhly kladného salda rozpočtu. Záporné saldo rozpočtů pak 
vykázaly čtyři obvody SO ORP, mj. i sousední Lanškroun a Svitavy (dále ještě Žamberk a Hlinsko).  
Příznivé saldo rozpočtu mohlo být také ovlivněno mírou investování (podíl kapitálových výdajů na 
celkových výdajích), kdy vyšší míra investování znamená horší výsledky v rozpočtu. Tuto skutečnost 
podtrhují i získané údaje. Nejvyšší míru investování měly obvody Lanškroun (58 %), Hlinsko (47 %) a 
Žamberk (39 %), tedy obvody se záporným saldem. Naproti tomu míra investování na 
Moravskotřebovsku dosáhla úplně nejnižší hodnoty v kraji – 22 %. 
 
Tabulka č. 3.10.7: Rozpočty SO ORP Moravská Třebová, Lanškroun a Svitavy dle příjmů a výdajů na 1 
obyvatele v roce 2005 (v Kč) 

SO ORP Příjmy obecních 
rozpočtů na 1 obyvatele 

Výdaje obecních 
rozpočtů na 1 obyvatele 

Saldo obecních rozpočtů 
na 1 obyvatele 

Lanškroun 21 166 24 169 -3 003 
Moravská Třebová 16 104 14 665 1 439 
Svitavy 19 634 20 228 -595 

Zdroj: ČSÚ, Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje v 
letech 2000 až 2005 
 
 
Většina finančních prostředků příjmů obcí je získána z daňových příjmů, které lze rozdělit do tří 
kategorií. Výlučné daně tvoří obvykle 12,5 % daňových příjmů obcí, 81,0 % plyne z tzv. sdílených daní a 
z motivačních daní obce zpravidla získávají 6,5 % příjmů z daní. Z hrubého výnosu sdílených daní12 
obcím přísluší 20,59 %. Každá obec se v tomto objemu podílí stanoveným procentem daným vyhláškou 
Ministerstva financí České republiky, které je odvozeno z podílu počtu obyvatel dané obce na počtu 
obyvatel upraveného přepočítacím koeficientem podle velikostní kategorie obce. Významným 
ukazatelem objemu disponibilních prostředků a kriteriem pro čerpání případných dotací na podporou 
rozvoje obcí jsou daňové příjmy (struktura – daňová výtěžnost) přepočítány na 1 obyvatele sledovaného 

                                                   
12 Sdílené daně tvoří: 1) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 2) daň z příjmů 
fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby. 3) daň z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je 
poplatníkem obec sama) a 4) daň ze samostatné výdělečné činnosti. 
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území. Z tohoto důvodu je stav daňové výtěžnosti obcí odrazem velikostní struktury obcí v daném území, 
neboť značná část daňových příjmů obcí je odvislá od počtu jejich obyvatel. 
Daňová výtěžnost obcí Moravskotřebovska dosáhla v roce 2007 průměrné hodnoty 9,5 tis. Kč na 
obyvatele (v kraji 9,0 tis. Kč). Oproti předchozímu roku tak došlo k nárůstu o 7 %. Vyšší měrou se na 
tomto nárůstu podílely obce v zázemí, kde došlo ke zvýšení o 8,4 %, zatímco výtěžnost v Moravské 
Třebové vzrostla jen o cca 5,2 %. Pozitivní skutečností rovněž bylo, že nárůstu daňové výtěžnosti dosáhly 
až na 3 výjimky (viz následující tabulka) všechny obce, z toho 8 obcí o více než 10 % (nejvíce obec 
Útěchov o 25,6 %). Navíc u obcí s poklesem hodnoty daňové výtěžnosti se jednalo o velmi mírné snížení 
(nejvíce Gruna o 7,7 %). Naproti tomu je nutno konstatovat, že průměrný příjem obcí v zázemí (9,1 tis. 
Kč) překročila pouze obec Slatina, jejíž extrémní hodnota 163,8 tis. Kč tento průměr výrazně ovlivnila. 
Nejnižší hodnota daňové výtěžnosti byla zjištěna v obci Vrážné, a to 6,0 tis. Kč na obyvatele. Z hlediska 
územní či velikostní struktury daňové výtěžnosti nelze hovořit o koncentraci nižších nebo vyšších hodnot 
v některé části správního obvodu. 
 
Tabulka č. 3.10.8: Daňová výtěžnost obcí SO ORP Moravská Třebová na 1 obyvatele v roce 2006 a 
200713 (v tis. Kč) 

2006 2007 

Obec Daňový 
příjem 
celkem 

Daňová 
výtěžnost na 
1 obyvatele 

Daňový 
příjem 
celkem 

Daňová 
výtěžnost 

na 1 
obyvatele 

IZ14 2007/2006 
Daňová 

výtěžnost na 1 
obyvatele v % 

Bělá u Jevíčka 2 406,9 6,8 2 551,6 7,3 106,0 
Bezděčí u Trnávky 1 624,8 7,4 1 855,5 8,4 114,2 
Biskupice 3 097,6 6,8 3 277,3 7,2 105,8 
Borušov 1 223,1 7,6 1 180,4 7,4 96,5 
Březina 2 607,6 7,2 2 913,1 8,1 111,7 
Březinky 895,4 6,0 1 042,6 7,0 116,4 
Dětřichov u M. Třebové 1 481,8 7,0 1 764,3 8,3 119,1 
Dlouhá Loučka 3 748,3 7,0 3 935,0 7,3 105,0 
Gruna 1 214,7 7,8 1 120,6 7,2 92,3 
Hartinkov 332,2 6,2 342,7 6,4 103,2 
Chornice 6 628,5 7,9 7 091,8 8,4 107,0 
Janůvky 249,4 7,1 270,3 7,7 108,4 
Jaroměřice 8 848,2 7,2 9 147,3 7,4 103,4 
Jevíčko 23 408,6 8,2 25 508,2 8,9 109,0 
Koruna 803,2 6,0 851,0 6,3 106,0 
Křenov 2 941,2 6,7 3 060,7 7,0 104,1 
Kunčina 8 548,7 6,9 9 305,8 7,5 108,9 
Linhartice 4 333,9 7,3 4 510,4 7,6 104,1 
Malíkov 688,4 6,3 748,6 6,8 108,7 
Městečko Trnávka 11 106,9 7,6 11 822,2 8,0 106,4 
Mladějov na Moravě 3 217,2 6,6 3 534,4 7,3 109,9 
Moravská Třebová 106 097,9 9,5 111 592,8 10,0 105,2 
Radkov 905,7 7,8 889,6 7,7 98,2 
Rozstání 1 747,9 7,1 1 951,0 8,0 111,6 
Rychnov na Moravě 4 305,8 7,7 4 701,9 8,4 109,2 
Slatina 18 175,6 142,0 20 962,8 163,8 115,3 
Staré Město 7 735,9 7,7 8 494,7 8,5 109,8 
Třebařov 7 059,7 7,4 7 186,5 7,5 101,8 

                                                   
13 Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v roce 2007 je přepočtena ku stavu obyvatel k 31.12.2006, neboť k 31.12.2007 
nejsou data počtu obyvatel dostupná 
14 IZ = index změny, tj. stav v roce 2007 dělen stavem v roce 2006 
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2006 2007 

Obec Daňový 
příjem 
celkem 

Daňová 
výtěžnost na 
1 obyvatele 

Daňový 
příjem 
celkem 

Daňová 
výtěžnost 

na 1 
obyvatele 

IZ14 2007/2006 
Daňová 

výtěžnost na 1 
obyvatele v % 

Útěchov 1 372,7 5,8 1 724,3 7,3 125,6 
Víska u Jevíčka 1 137,5 7,2 1 188,0 7,5 104,4 
Vranová Lhota 3 316,6 7,1 3 590,6 7,7 108,3 
Vrážné 412,8 5,7 434,6 6,0 105,3 
Vysoká 169,8 7,4 200,2 8,7 117,9 
SO ORP Moravská Třebová 241 844,6 8,9 258 750,6 9,5 107,0 
Jádro 106 097,9 9,5 111 592,8 10,0 105,2 
Zázemí 135 746,7 8,4 147 157,8 9,1 108,4 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, ARISweb – prezentace ÚSC, 2008; Vybrané údaje za obce Pardubického 
kraje v roce 2006 podle správních obvodů za rok 2006, ČSÚ 
 
 
Úspěšnost v plnění rozpočtů obcí dle získaných daňových příjmu lze zhodnotit pomocí níže uvedené 
tabulky, která zobrazuje procentuální zisk daňových příjmů na konci sledovaného roku k 
předpokládanému zisku daňových příjmů v tzv. schváleném rozpočtu po změnách. Je-li hodnota tohoto 
procentuálního vyjádření vetší než 100 %, znamená to, že daňové příjmy na konci roku byly větší 
než předpokládané daňové příjmy uvedené v schváleném rozpočtu po změnách.  
Z celkového počtu 33 obcí SO ORP Moravská Třebová dosáhlo vyrovnaného nebo kladného výsledku 
plnění rozpočtu 26 obcí. Mezi obcemi dosáhly největšího nárůstu Linhartice (o 32 %) a Rozstání (28,7 
%). Více než dvacetiprocentní navýšení bylo zaznamenáno ještě u Městečka Trnávka a Bezděčí u 
Trnávky. Záporný výsledek plnění rozpočtu byl zjištěn u 7 obcí. Pokles daňových příjmů byl velmi nízký 
a u žádné z obcí nepřesáhl 5% hranici (nejvyšší propad o 4,3 % zaznamenaly obce Gruna a Radkov). 
Celkově kladné plnění rozpočtů znamenalo zvýšení hodnoty daňových příjmů v SO ORP v průměru o 4,7 
%, přičemž výraznější vzestup byl pozorován u obcí v zázemí. Ty také zaznamenaly meziroční kladný 
nárůst o 2,1 procentního bodu (v celém SO ORP to bylo 1,7 procentního bodu).  
 
Tabulka č. 3.10.9: Hodnocení plnění rozpočtů obcí SO ORP Moravská Třebová v roce 2006 a 2007 (v 
%)15 

Plnění v % 
Obce 

2006 2007 

Vývoj plnění rozpočtů obcí 
v letech 2006 – 2007 (rozdíl v 

procentních bodech) 
Bělá u Jevíčka 100,0 100,0 100,0 
Bezděčí u Trnávky 115,1 121,8 105,9 
Biskupice 100,0 100,0 100,0 
Borušov 100,0 97,1 97,1 
Březina 98,4 105,9 107,6 
Březinky 104,6 100,2 95,9 
Dětřichov u M. Třebové 100,0 100,0 100,0 
Dlouhá Loučka 100,0 100,0 100,0 
Gruna 106,0 95,7 90,3 
Hartinkov 89,5 96,0 107,3 
Chornice 105,2 104,6 99,4 
Janůvky 100,0 100,0 100,0 
Jaroměřice 104,3 107,0 102,6 
Jevíčko 101,3 101,1 99,8 
Koruna 92,1 100,0 108,6 

                                                   
15 Pro „SO ORP“ a „zázemí“ jsou uvedeny průměry pro dané celky 
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Plnění v % 
Obce 

2006 2007 

Vývoj plnění rozpočtů obcí 
v letech 2006 – 2007 (rozdíl v 

procentních bodech) 
Křenov 106,9 99,9 93,4 
Kunčina 101,6 103,4 101,8 
Linhartice 126,4 132,0 104,4 
Malíkov 102,3 111,0 108,5 
Městečko Trnávka 119,4 123,1 103,1 
Mladějov na Moravě 108,2 100,0 92,4 
Moravská Třebová 103,9 104,3 100,4 
Radkov 88,7 95,7 107,9 
Rozstání 113,6 128,7 113,3 
Rychnov na Moravě 95,5 104,8 109,7 
Slatina 115,4 110,4 95,6 
Staré Město 113,5 108,3 95,4 
Třebařov 100,6 100,3 99,7 
Útěchov 91,6 100,8 110,1 
Víska u Jevíčka 102,2 96,9 94,8 
Vranová Lhota 100,1 101,5 101,4 
Vrážné 103,7 107,1 103,2 
Vysoká 92,7 98,7 106,5 
SO ORP Moravská Třebová 103,1 104,7 101,7 
Jádro 103,9 104,3 100,4 
Zázemí  102,7 104,8 102,1 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, ARISweb – prezentace ÚSC, 2008 
 
 
3.10.5 Indikátory 
 
V tématu Hospodářské podmínky byly využity k hodnocení čtyři ukazatelé a to míra nezaměstnanosti, 
pracovní význam obcí, daňová výtěžnost na 1 obyvatele a podnikatelská aktivita. Tato kapitola se věnuje 
vyhodnocení jednotlivých indikátorů, k nimž jsou uvedeny hodnoty ukazatelů, z nichž hodnocení 
indikátorů vychází a příslušné intervaly, podle nichž byla jednotlivým obcím přiřazena hodnota 
indikátoru. 
 
Hodnocení indikátoru míry nezaměstnanosti: 
-2 17,0  a více 
-1 13,0 - 16,9 
0 10,0 - 12,9 
1 8,0 - 9,9 
2 7,9 a méně 
 
 
Hodnocení indikátoru pracovního významu obce: 
-2 méně než 0,33 
-1 0,33 – 0,49 
0 0,50 – 0,74 
1 0,75 – 0,99 
2 1 a více 
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Tabulka č. 3.10.10: Hodnocení míry nezaměstnanosti a pracovního významu v obcích SO ORP Moravská 
Třebová v roce 2007 

Obec 

Míra 
nezaměstnanosti 

v roce 2007  
(v %) 

Hodnocení 
indikátoru 

Pracovní 
význam obce 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 10,4 0 0,18 -2 
Bezděčí u Trnávky 9,0 1 0,23 -2 
Biskupice 9,3 1 0,22 -2 
Borušov 26,3 -2 0,31 -2 
Březina 16,0 -1 1,49 2 
Březinky 11,6 0 0,69 0 
Dětřichov u Mor. Třebové 10,0 0 0,36 -1 
Dlouhá Loučka 12,8 0 0,22 -2 
Gruna 21,0 -2 0,57 0 
Hartinkov 6,5 2 0,11 -2 
Chornice 15,2 -1 0,94 1 
Janůvky 27,8 -2 0,31 -2 
Jaroměřice 10,0 0 0,30 -2 
Jevíčko 9,3 1 1,98 2 
Koruna 12,5 0 0,20 -2 
Křenov 9,5 1 0,64 0 
Kunčina 16,9 -1 0,46 -1 
Linhartice 7,2 2 1,06 2 
Malíkov 19,6 -2 0,28 -2 
Městečko Trnávka 11,1 0 0,68 0 
Mladějov na Moravě 14,7 -1 0,28 -2 
Moravská Třebová 10,3 0 1,02 2 
Radkov 23,4 -2 0,35 -1 
Rozstání 9,4 1 0,15 -2 
Rychnov na Moravě 18,6 -2 0,31 -2 
Slatina 12,0 0 0,70 0 
Staré Město 14,7 -1 0,45 -1 
Třebařov 15,8 -1 0,57 0 
Útěchov 18,8 -2 0,49 -1 
Víska u Jevíčka 12,0 0 0,20 -2 
Vranová Lhota 11,6 0 0,91 1 
Vrážné 27,3 -2 0,11 -2 
Vysoká 25,0 -2 0,50 0 

 
 
Hodnocení indikátoru podnikatelské aktivity: 
-2 129,9  a méně 
-1 130,0 – 149,9 
0 150,0 – 169,9 
1 170,0 – 189,9 
2 190,0 a více 
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Hodnocení indikátoru daňové výtěžnosti: 
-2 6,49 a méně 
-1 6,50 - 7,49 
0 7,50 - 8,49 
1 8,5 - 9,49 
2 9,50 a více 
 
 
Tabulka č. 3.10.11: Hodnocení podnikatelské aktivity a daňové výtěžnosti v obcích SO ORP Moravská 
Třebová v roce 2007 

Obec Počet RES na 
1000 obyvatel 

Hodnocení 
indikátoru 

Daňová výtěžnost 
na 1 obyvatele  

v tis. Kč 

Hodnocení 
indikátoru 

Bělá u Jevíčka 139,2 -1 7,25 -1 
Bezděčí u 
Trnávky 136,4 -1 8,43 0 

Biskupice 134,1 -1 7,20 -1 
Borušov 175,0 1 7,38 -1 
Březina 100,0 -2 8,09 0 
Březinky 146,7 -1 6,95 -1 
Dětřichov u 
Moravské 
Třebové 

89,2 -2 8,28 1 

Dlouhá Loučka 126,2 -2 7,30 -1 
Gruna 217,9 2 7,18 -1 
Hartinkov 314,8 2 6,35 -2 
Chornice 175,6 1 8,41 0 
Janůvky 228,6 2 7,72 0 
Jaroměřice 125,3 -2 7,39 -1 
Jevíčko 185,0 1 8,88 1 
Koruna 133,3 -1 6,30 -2 
Křenov 139,6 -1 7,00 -1 
Kunčina 146,0 -1 7,46 -1 
Linhartice 165,5 0 7,62 0 
Malíkov 172,7 1 6,81 -1 
Městečko Trnávka 162,4 0 8,03 0 
Mladějov na 
Moravě 123,2 -2 7,26 -1 

Moravská 
Třebová 172,0 1 9,96 2 

Radkov 181,0 1 7,67 0 
Rozstání 126,5 -2 7,96 0 
Rychnov na 
Moravě 117,6 -2 8,38 0 

Slatina 125,0 -2 163,77 2 
Staré Město 171,2 1 8,50 1 
Třebařov 132,3 -1 7,49 -1 
Útěchov 151,3 0 7,25 -1 
Víska u Jevíčka 202,5 2 7,52 0 
Vranová Lhota 154,5 0 7,71 0 
Vrážné 109,6 -2 5,95 -2 
Vysoká 260,9 2 8,70 1 
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3.10.6 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Snižující se míra nezaměstnanosti a celkové 
zlepšování situace na trhu práce. 

Míra nezaměstnanosti přesahuje u 6 obcí hranici 20 
% (Borušov, Gruna, Janůvky, Radkov, Vrážné a 
Vysoká).  

Dobrá geografická poloha území, kdy je možné 
využívat nabídky pracovních příležitostí 
v sousedních obvodech SO ORP, kde panuje 
lepší situace na trhu práce (i mimo Pardubický 
kraj). 

Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve 
většině obcí. 

Solidní zastoupení větších podniků (se 100 a více 
zaměstnanci); zaměstnavatelé navíc nejsou 
lokalizováni jen v jádru obvodu, ale ve více 
střediscích. 

Vysoký počet uchazečů o zaměstnání starších 50 
let a uchazečů se změněnou pracovní schopností. 

Pestrá odvětvová struktura zaměstnavatelů, 
která zmenšuje rizika propadu některých 
odvětví. 

Nižší nabídka volných pracovních míst. 

Kladná salda obecních rozpočtů prakticky ve všech 
obcích. 

Poddimenzovaný sektor služeb v území (poloviční 
podíl v hospodářství má stále sekundární sektor) 

Růst daňové výtěžnosti téměř ve všech obcí. Špatná dopravní poloha některých 
nestřediskových obcí. 

 Velmi nízká podnikatelská aktivita, a to jak 
v centru obvodu, tak i v jeho zázemí; 
Moravskotřebovsko je  tímto ukazatelem 
nejhorším obvodem v kraji. 

 Nízká celková úroveň příjmů i výdajů v SO ORP 
znamená menší množství finančních prostředků 
s nimiž obce hospodaří. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Rozšiřování terciérního sektoru a zvýšení jeho 
významu v ekonomice regionu. 

Další zhoršení situace v oblasti dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 

Čerpání peněz z fondů (EU) na atraktivní projekty 
týkající se hlavně sektoru služeb. 

Zhoršování podmínek na pracovním trhu může 
v krajním případě u malých obcí znamenat jejich 
vylidnění. 

Atraktivní krajinný ráz oblasti. Zvyšování perifernosti území v rámci Pardubického 
kraje. 

  Snižování úrovně příjmů obcí. 
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1.1.1 Problémy k řešení 

 
• Vytvoření koncepce rozvoje lidských zdrojů se zaměřením na uplatňování problémových skupin na 

trhu práce – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. 
• Čerpání dotační podpory na revitalizaci brownfieldů např. z Operačního programu Podnikání a 

inovace. 
• Analýza aktuálních dodavatelsko-zpracovatelských vazeb současných největších zaměstnavatelů 

v regionu – identifikace potenciálních budoucích investorů, vytvoření vhodných podmínek pro jejich 
příchod. 

• Vymezení potenciálních průmyslových ploch – podpora spíše malého a středního podnikání 
s využitím dotační podpory těmto subjektům prostřednictvím Operačního programu podnikání a 
inovace (agentura CzechInvest). 

• Navržení konceptu rozvoje regionu s ohledem na výše uvedené na základě využití budoucí výhodné 
dopravní polohy na křižovatce R43 a R45 – potenciální průmyslové plochy směrovat do tohoto 
prostoru. 
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4 VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 
4.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ  
 
Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 
 
1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů; 
2. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;  
3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 
 
Autoři rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro vlastní vyhodnocení kvality území použili 
metody stanovení indikátorů, které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech 
(v rámci zákonem stanovených témat). Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný 
stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch hlavních 
oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území.  
Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů bylo využito 5-bodového systému, kdy každý 
vyhodnocený indikátor pro dané území obce obdržel buď záporný bod (–2 nebo –1) (hodnocený 
jev/proces je negativní), 0 bodů (neutrální) nebo kladný bod (1 nebo 2) (pozitivní). Sečtením všech bodů 
za všechny indikátory daného pilíře v hodnocené oblasti byl získán součet, jenž však ještě nereprezentuje 
sílu a stav daného pilíře, neboť v každém pilíři bylo pro vyhodnocení použito různého počtu indikátorů. 
Aby bylo možné správně posoudit vyváženost pilířů, bylo nutné nejprve eliminovat rozdíly v počtu 
použitých indikátorů v jednotlivých pilířích, a to pomocí přepočtového koeficientu. Každému pilíři byla 
nejprve určena hodnota 100 bodů, které byly použity jako základní hodnota pro výpočet daného 
koeficientu. Poté byl stanoven maximální počet bodů, který může daný pilíř získat. Přepočtový koeficient 
pro každý pilíř byl následně vytvořen vydělením 100 bodů, stanovených jako základní hodnota pro 
výpočet koeficientu, maximálním počtem bodů, které může daný pilíř získat. Tímto přístupem se autoři 
přiklonili k takovému hodnocení, kdy váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné. A 
váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný 
celkový počet indikátorů. Autoři tímto způsobem neupřednostnili žádný pilíř jako důležitější než další 
dva pilíře udržitelného rozvoje. 
Vynásobením přepočtového koeficientu a součtu bodů dosažených v jednotlivých pilířích vznikla bodová 
hodnota, kterou již bylo možné použít pro posouzení vyváženosti pilířů v jednotlivých obcích. Ve všech 
pilířích se podařilo nashromáždit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit patřičný 
požadovaný počet indikátorů, jejichž váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. Zvlášť 
se vyhodnotily jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje a dále se rozlišily jednotlivé obce podle celkového 
bodového zisku na pořadí od nejvýše hodnoceného území po území s největšími problémy a nedostatky. 
 
Poznámka: Vlastní vyváženost jednotlivých pilířů může být dána vyrovnaným počtem získaných bodů 
v jednotlivých pilířích (jako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslech). Lze také konstatovat, že u 
některých obcí byla nepříznivá situace v jednom pilíři vyvážena získanými body v jiném pilíři. 
 
Následující tabulka ukazuje dosažený počet bodů v jednotlivých pilířích, přepočtový koeficient a 
přepočtenou bodovou hodnotu v jednotlivých obcích.  
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Tabulka č. 4.1.1: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Moravská Třebová 
Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Obec 
ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Celkem 

Rychnov na Moravě 0 -9 -12 0,0 -64,3 -54,5 -118,8 

Třebařov -4 -8 -8 -20,0 -57,1 -36,4 -113,5 

Bělá u Jevíčka -3 -10 -5 -15,0 -71,4 -22,7 -109,2 

Slatina -13 -5 0 -65,0 -35,7 0,0 -100,7 

Dětřichov u Mor. Třebové -1 -5 -12 -5,0 -35,7 -54,5 -95,3 

Radkov 1 -7 -11 5,0 -50,0 -50,0 -95,0 

Gruna -2 -6 -9 -10,0 -42,9 -40,9 -93,8 

Janůvky -6 -8 -1 -30,0 -57,1 -4,5 -91,7 

Dlouhá Loučka 1 -10 -5 5,0 -71,4 -22,7 -89,2 

Malíkov 2 -9 -7 10,0 -64,3 -31,8 -86,1 

Útěchov -5 -9 1 -25,0 -64,3 4,5 -84,7 

Koruna 2 -11 -3 10,0 -78,6 -13,6 -82,2 

Mladějov na Moravě -5 -6 -3 -25,0 -42,9 -13,6 -81,5 

Březina -4 -2 -10 -20,0 -14,3 -45,5 -79,7 

Vranová Lhota -2 -3 -10 -10,0 -21,4 -45,5 -76,9 

Bezděčí u Trnávky -1 -6 -3 -5,0 -42,9 -13,6 -61,5 

Borušov 1 -9 1 5,0 -64,3 4,5 -54,7 

Vrážné 7 -13 1 35,0 -92,9 4,5 -53,3 

Víska u Jevíčka 0 0 -11 0,0 0,0 -50,0 -50,0 

Hartinkov 5 -6 -7 25,0 -42,9 -31,8 -49,7 

Městečko Trnávka -5 -1 -3 -25,0 -7,1 -13,6 -45,8 

Rozstání 0 -4 -3 0,0 -28,6 -13,6 -42,2 

Kunčina -3 -4 2 -15,0 -28,6 9,1 -34,5 

Křenov -1 -4 0 -5,0 -28,6 0,0 -33,6 

Vysoká 4 -5 -1 20,0 -35,7 -4,5 -20,3 

Staré Město -3 -1 4 -15,0 -7,1 18,2 -4,0 

Březinky 4 -5 3 20,0 -35,7 13,6 -2,1 

Jaroměřice -1 -2 4 -5,0 -14,3 18,2 -1,1 

Linhartice -7 5 0 -35,0 35,7 0,0 0,7 

Chornice 0 1 -1 0,0 7,1 -4,5 2,6 

Biskupice 3 -3 4 15,0 -21,4 18,2 11,8 

Moravská Třebová -6 6 3 -30,0 42,9 13,6 26,5 

Jevíčko -8 9 12 -40,0 64,3 54,5 78,8 
Přepočtový koeficient 5,0 7,1 4,5         
SO ORP Moravská 
Třebová celkem       -155,0 -1071,4 -409,1   

Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKN = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
 
Za každý pilíř mohla každá obec získat body v rozmezí –100 až +100, v součtu všech tří pilířů tedy 
v rozmezí od –300 až +300 bodů.  
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Vyhodnocení environmentálního pilíře 
 
V environmentálním pilíři získaly obce hodnocení v rozmězí od -65,0 do 35 bodů. Kladně bylo 
hodnoceno pouze 10 obcí, nejlépe obec Vražné (35 bodů), následují Hartinkov (25) Vysoká a Březinky 
(obě 20). Kladných hodnot dosáhly ještě obce Biskupce, Malíkov, Koruna, Radkov, Dlouhá Loučka a 
Borušov. Naopak jako nejslabší se ukázaly být obce Slatina (-65), Jevíčko (-40) a Linhartice (-35). 
Celkově bylo záporně hodnoceno 19 obcí, nulové hodnocení zaznamenaly 4 obce (Chornice, Rozstání, 
Rychnov na Moravě a Víska u Jevíčka).  
 
Tabulka č. 4.1.2: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – environmentální pilíř 

Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Obec 
ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Celkem 

Slatina -13 -5 0 -65,0 -35,7 0,0 -100,7 
Jevíčko -8 9 12 -40,0 64,3 54,5 78,8 
Linhartice -7 5 0 -35,0 35,7 0,0 0,7 
Janůvky -6 -8 -1 -30,0 -57,1 -4,5 -91,7 
Moravská Třebová -6 6 3 -30,0 42,9 13,6 26,5 
Městečko Trnávka -5 -1 -3 -25,0 -7,1 -13,6 -45,8 
Mladějov na Moravě -5 -6 -3 -25,0 -42,9 -13,6 -81,5 
Útěchov -5 -9 1 -25,0 -64,3 4,5 -84,7 
Březina -4 -2 -10 -20,0 -14,3 -45,5 -79,7 
Třebařov -4 -8 -8 -20,0 -57,1 -36,4 -113,5 
Bělá u Jevíčka -3 -10 -5 -15,0 -71,4 -22,7 -109,2 
Kunčina -3 -4 2 -15,0 -28,6 9,1 -34,5 
Staré Město -3 -1 4 -15,0 -7,1 18,2 -4,0 
Gruna -2 -6 -9 -10,0 -42,9 -40,9 -93,8 
Vranová Lhota -2 -3 -10 -10,0 -21,4 -45,5 -76,9 
Bezděčí u Trnávky -1 -6 -3 -5,0 -42,9 -13,6 -61,5 
Dětřichov u Mor. Třebové -1 -5 -12 -5,0 -35,7 -54,5 -95,3 
Jaroměřice -1 -2 4 -5,0 -14,3 18,2 -1,1 
Křenov -1 -4 0 -5,0 -28,6 0,0 -33,6 
Chornice 0 1 -1 0,0 7,1 -4,5 2,6 
Rozstání 0 -4 -3 0,0 -28,6 -13,6 -42,2 
Rychnov na Moravě 0 -9 -12 0,0 -64,3 -54,5 -118,8 
Víska u Jevíčka 0 0 -11 0,0 0,0 -50,0 -50,0 
Borušov 1 -9 1 5,0 -64,3 4,5 -54,7 
Dlouhá Loučka 1 -10 -5 5,0 -71,4 -22,7 -89,2 
Radkov 1 -7 -11 5,0 -50,0 -50,0 -95,0 
Koruna 2 -11 -3 10,0 -78,6 -13,6 -82,2 
Malíkov 2 -9 -7 10,0 -64,3 -31,8 -86,1 
Biskupice 3 -3 4 15,0 -21,4 18,2 11,8 
Březinky 4 -5 3 20,0 -35,7 13,6 -2,1 
Vysoká 4 -5 -1 20,0 -35,7 -4,5 -20,3 
Hartinkov 5 -6 -7 25,0 -42,9 -31,8 -49,7 
Vrážné 7 -13 1 35,0 -92,9 4,5 -53,3 
Přepočtový koeficient 5,0 7,1 4,5         
SO ORP Moravská 
Třebová celkem       -390,0 -1071,4 -409,1   
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Obrázek č. 4.1.1: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – environmentální pilíř 

 
 



EKOTOXA s.r.o.                                                      Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová 

 158 

Vyhodnocení sociodemografického pilíře 
 
V sociodemografickém pilíři dosáhly obce hodnocení v rozmezí od -54,5 do 54,5 bodů. Nejvíce kladných 
bodů nasbíraly obce Jevíčko (54,5 bodů), Biskupce, Jaroměřice a Staré Město (všechny tři 18,2), celkově 
obdrželo kladné hodnocení pouze 10 obcí, tři obce zaznamenaly nulové hodnocení (Křenov, Linhartice a 
Slatina). Zbylých 20 obcí bylo hodnoceno negativně, nejvíce obce  Dětřichov u Mor. Třebové, Rychnov 
na Moravě (obě -54,5), Radkov a Víska u Jevíčka (obě -50,0). 
 
Tabulka č. 4.1.3: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – sociodemografický pilíř 

Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Obec 
ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Celkem 

Dětřichov u Mor. Třebové -1 -5 -12 -5,0 -35,7 -54,5 -95,3 
Rychnov na Moravě 0 -9 -12 0,0 -64,3 -54,5 -118,8 
Radkov 1 -7 -11 5,0 -50,0 -50,0 -95,0 
Víska u Jevíčka 0 0 -11 0,0 0,0 -50,0 -50,0 
Březina -4 -2 -10 -20,0 -14,3 -45,5 -79,7 
Vranová Lhota -2 -3 -10 -10,0 -21,4 -45,5 -76,9 
Gruna -2 -6 -9 -10,0 -42,9 -40,9 -93,8 
Třebařov -4 -8 -8 -20,0 -57,1 -36,4 -113,5 
Hartinkov 5 -6 -7 25,0 -42,9 -31,8 -49,7 
Malíkov 2 -9 -7 10,0 -64,3 -31,8 -86,1 
Bělá u Jevíčka -3 -10 -5 -15,0 -71,4 -22,7 -109,2 
Dlouhá Loučka 1 -10 -5 5,0 -71,4 -22,7 -89,2 
Bezděčí u Trnávky -1 -6 -3 -5,0 -42,9 -13,6 -61,5 
Koruna 2 -11 -3 10,0 -78,6 -13,6 -82,2 
Městečko Trnávka -5 -1 -3 -25,0 -7,1 -13,6 -45,8 
Mladějov na Moravě -5 -6 -3 -25,0 -42,9 -13,6 -81,5 
Rozstání 0 -4 -3 0,0 -28,6 -13,6 -42,2 
Chornice 0 1 -1 0,0 7,1 -4,5 2,6 
Janůvky -6 -8 -1 -30,0 -57,1 -4,5 -91,7 
Vysoká 4 -5 -1 20,0 -35,7 -4,5 -20,3 
Křenov -1 -4 0 -5,0 -28,6 0,0 -33,6 
Linhartice -7 5 0 -35,0 35,7 0,0 0,7 
Slatina -13 -5 0 -65,0 -35,7 0,0 -100,7 
Borušov 1 -9 1 5,0 -64,3 4,5 -54,7 
Útěchov -5 -9 1 -25,0 -64,3 4,5 -84,7 
Vrážné 7 -13 1 35,0 -92,9 4,5 -53,3 
Kunčina -3 -4 2 -15,0 -28,6 9,1 -34,5 
Březinky 4 -5 3 20,0 -35,7 13,6 -2,1 
Moravská Třebová -6 6 3 -30,0 42,9 13,6 26,5 
Biskupice 3 -3 4 15,0 -21,4 18,2 11,8 
Jaroměřice -1 -2 4 -5,0 -14,3 18,2 -1,1 
Staré Město -3 -1 4 -15,0 -7,1 18,2 -4,0 
Jevíčko -8 9 12 -40,0 64,3 54,5 78,8 
Přepočtový koeficient 5,0 7,1 4,5         
ORP Ivančice celkem       -35,0 -1071,4 -409,1   
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Obrázek č. 4.1.2: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – sociodemografický pilíř 
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Vyhodnocení ekonomického pilíře 
  
V ekonomickém pilíři dosáhly obce hodnocení v rozmezí od -92,9 do 64,3 bodů, přičemž drtivá většina 
obcí (29) byla hodnocena negativně, jedna obec (Víska u Jevíčka) zaznamenala hodnocení nula. Kladné 
bodové hodnoty si připsaly pouze 4 obce, nejvíce města Jevíčko (64,3) a Moravská Třebová (42,9), dále 
obce Linhartice (35,7) a Chornice (7,1). Nejhůře byla hodnocena obec Vrážné (-92,9), následují obce 
Koruna (-78,6), Bělá u Jevíčka a Dlouhá Loučka (obě -71,4), vyšší záporné hodnocení se týká ještě obcí 
Útěchov, Rychnov na Moravě, Borušov a Malíkov (všechny -64,3).  
 
Tabulka č. 4.1.4: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoj – ekonomický pilíř 

Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota Obec 
ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Celkem 

Vrážné 7 -13 1 35,0 -92,9 4,5 -53,3 
Koruna 2 -11 -3 10,0 -78,6 -13,6 -82,2 
Bělá u Jevíčka -3 -10 -5 -15,0 -71,4 -22,7 -109,2 
Dlouhá Loučka 1 -10 -5 5,0 -71,4 -22,7 -89,2 
Borušov 1 -9 1 5,0 -64,3 4,5 -54,7 
Malíkov 2 -9 -7 10,0 -64,3 -31,8 -86,1 
Rychnov na Moravě 0 -9 -12 0,0 -64,3 -54,5 -118,8 
Útěchov -5 -9 1 -25,0 -64,3 4,5 -84,7 
Janůvky -6 -8 -1 -30,0 -57,1 -4,5 -91,7 
Třebařov -4 -8 -8 -20,0 -57,1 -36,4 -113,5 
Radkov 1 -7 -11 5,0 -50,0 -50,0 -95,0 
Bezděčí u Trnávky -1 -6 -3 -5,0 -42,9 -13,6 -61,5 
Gruna -2 -6 -9 -10,0 -42,9 -40,9 -93,8 
Hartinkov 5 -6 -7 25,0 -42,9 -31,8 -49,7 
Mladějov na Moravě -5 -6 -3 -25,0 -42,9 -13,6 -81,5 
Březinky 4 -5 3 20,0 -35,7 13,6 -2,1 
Dětřichov u Mor. Třebové -1 -5 -12 -5,0 -35,7 -54,5 -95,3 
Slatina -13 -5 0 -65,0 -35,7 0,0 -100,7 
Vysoká 4 -5 -1 20,0 -35,7 -4,5 -20,3 
Křenov -1 -4 0 -5,0 -28,6 0,0 -33,6 
Kunčina -3 -4 2 -15,0 -28,6 9,1 -34,5 
Rozstání 0 -4 -3 0,0 -28,6 -13,6 -42,2 
Biskupice 3 -3 4 15,0 -21,4 18,2 11,8 
Vranová Lhota -2 -3 -10 -10,0 -21,4 -45,5 -76,9 
Březina -4 -2 -10 -20,0 -14,3 -45,5 -79,7 
Jaroměřice -1 -2 4 -5,0 -14,3 18,2 -1,1 
Městečko Trnávka -5 -1 -3 -25,0 -7,1 -13,6 -45,8 
Staré Město -3 -1 4 -15,0 -7,1 18,2 -4,0 
Víska u Jevíčka 0 0 -11 0,0 0,0 -50,0 -50,0 
Chornice 0 1 -1 0,0 7,1 -4,5 2,6 
Linhartice -7 5 0 -35,0 35,7 0,0 0,7 
Moravská Třebová -6 6 3 -30,0 42,9 13,6 26,5 
Jevíčko -8 9 12 -40,0 64,3 54,5 78,8 
Přepočtový koeficient 5,0 7,1 4,5         
SO ORP Moravská 
Třebová celkem       -105,0 -1071,4 -409,1   
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Obrázek č. 4.1.3: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoj – ekonomický pilíř 

 
 
  
Celkové hodnocení obcí 
 
Sečtením dosažených přepočtených bodů v jednotlivých pilířích (viz výše uvedená tabulka) lze 
vyhodnotit celkové umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP Moravská Třebová. Nejlépe se v tomto 
hodnocení umístilo město Jevíčko (78,8 bodů), s odstupem následuje sídlo správního obvodu město 
Moravská Třebová (26,5) a obce Biskupice (11,8), Chornice (2,6) a Linhartice (0,7). Pouze těchto pět 
obcí získalo v celkovém hodnocení kladný počet bodů. Na opačném konci se jako nejhůře hodnocené 
umístily obce Rychnov na Moravě (-118,8), Třebařov (-113,5), Bělá u Jevíčka (109,2) a Slatina (-100,7) 
s výrazným záporným hodnocením, následují obce Dětřichov u Mor. Třebové, Radkov, Gruna a další. 
Záporné bodové hodnoty 28 obcí se pohybují od -118,8 do -1,1 bodů. 
Ani jedna obec nedosáhla kladných hodnocení zároveň ve všech třech pilířích, devět obcí (mezi nimi 
města Moravská Třebová a Jevíčko) zaznamenalo jen jedno záporné hodnocení, dvě záporná hodnocení 
byla přidělena čtrnácti obcím, a všechny tři pilíře byly záporně hodnoceny dokonce v případě desíti obcí 
SO ORP. 
Skutečnost, že se celkové hodnocení obcí v SO ORP Moravská Třebová posunulo celkově do záporných 
hodnot není jednoznačně na závadu (i když to není známka ideálního stavu, respektive vývoje). Každá 
obec mohla získat bodové ohodnocení v rozmezí od -300 až po +300 bodů. V nejhorším případě je v SO 
ORP Moravská Třebová dosaženo záporného hodnocení -118,8, v nejlepším případě 78,8 bodů.  
V celkovém součtu za celý SO ORP Moravská Třebová dosáhly všechny tři pilíře záporné hodnocení. 
Jako nejslabší se při daném způsobu hodnocení jeví pilíř ekonomický (-1071 bodů), uprostřed se nachází 
sociodemografický pilíř (-409,1 bodů), jako nejsilnější, i když rovněž se záporným hodnocením, byl 
vyhodnocen environmentální pilíř (-155,0 bodů). 
Nicméně je třeba znovu připomenout, že uvedeného hodnocení dosáhly pilíře při daném způsobu 
hodnocení, kdy si autoři všímali především záporných jevů a problémových záležitostí v ochraně 
životního prostředí. 
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Obrázek č. 4.1.4: Počet negativně hodnocených pilířů v obcích 
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Tabulka č. 4.1.5: Přehled indikátorů použitých pro vyhodnocení vyváženosti pilířů 
Obec 
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K
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K
un

či
na

 

1 Podíl poddolovaných a sesuvných území na celkové výměře území obce -2 2 0 2 -2 -1 2 0 2 2 1 -2 -2 2 2 0 -2 

Plocha sklonité orné půdy 0 0 1 1 -2 0 2 0 -1 1 1 1 0 -1 2 0 2 
2 

Stav podzemních a povrchových vod -1 0 1 -1 -2 2 0 0 -1 1 1 -1 0 -1 1 -1 0 

Kvalita ovzduší  1 -1 -1 -2 1 -1 -1 1 -2 -1 -1 1 -2 -1 -1 1 -1 

Průměrná produkce komunálního odpadu 1 0 2 2 1 2 1 2 2 2 2 -2 2 -1 1 2 2 3 

Míra separace komunálního odpadu -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 -2 0 0 0 -2 -1 -2 -1 

Koeficient ekologický stability  0 -1 0 0 0 1 -2 0 0 1 -2 0 0 0 0 -1 -1 
4 

Podíl plochy zvláště chráněných území na celkové ploše území -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Změna výmery zemědělského půdního fondu mezi léty 2001 a 2007 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 -1 1 -2 1 2 1 

en
vi

ro
nm

en
tá

ln
í 

5 
Lesnatost 1 0 2 2 2 2 -2 0 1 2 -1 0 2 0 -1 0 -1 

ENV  celkem -3 -1 3 1 -4 4 -1 1 -2 5 0 -6 -1 -8 2 -1 -3 
Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou -2 -1 2 -1 0 0 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 1 -2 0 2 

Podíl obyvatel žijících v TOB napojených na přípojku plynovodu -2 -2 -1 -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 -1 -2 1 1 -2 -2 0 6 

Podíl obyvatel žijících v TOB napojených na přípojku kanalizace -2 -1 -1 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 2 -2 -1 -2 

Míra nezaměstnanosti 0 1 1 -2 -1 0 0 0 -2 2 -1 -2 0 1 0 1 -1 
Pracovní význam obce -2 -2 -2 -2 2 0 -1 -2 0 -2 1 -2 -2 2 -2 0 -1 
Podíl registrovaných ekonomických subjektů na 1000 obyvatel -1 -1 -1 1 -2 -1 -2 -2 2 2 1 2 -2 1 -1 -1 -1 

ek
on

om
ic

ký
 

10 

Daňová výtěžnost na 1 obyvatele -1 0 -1 -1 0 -1 1 -1 -1 -2 0 0 -1 1 -2 -1 -1 
EKO celkem -10 -6 -3 -9 -2 -5 -5 -10 -6 -6 1 -8 -2 9 -11 -4 -4 
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Index vývoje počtu obyvatel 2001/1950 -2 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 0 -2 -1 1 -2 2 0 

Index vývoje počtu obyvatel 2007/2001 -1 -1 0 0 -1 1 -1 -1 -1 -2 1 -2 -1 0 1 0 1 

Index stáří k 31. 12. 2006 -2 0 1 1 -2 -1 -1 2 -1 -2 2 -2 0 2 -2 2 2 7 

Podíl osob se vzděláním nejméně s maturitou na osobách ve věku 15 a více 
let  -1 1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 0 1 2 0 -1 0 

Podíl TOB vybavených ústředním nebo etážovým topením k 1. 3. 2001 -1 2 2 0 -2 1 1 -1 -2 -1 0 1 0 1 0 2 -1 
Podíl bytů postavených do roku 1919 1 0 1 2 2 0 -1 1 -2 -2 0 2 2 2 0 0 1 
Průměrná velikost obytné plochy bytů na obyvatele v roce 2001 1 -1 0 1 -2 2 -1 -2 2 0 0 2 1 0 0 -2 0 8 

Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu v 
letech 2001-2007 1 -1 1 -1 -2 -1 -2 0 0 -2 0 2 0 2 1 -2 2 

Turistická atraktivita -2 0 -1 -1 -2 0 -2 0 0 0 0 -1 0 1 -2 0 -1 

potenciál rekreačních ploch na rozloze obce 1 -1 1 1 1 2 -2 0 0 2 -2 0 1 0 0 0 -1 

so
ci

od
em

og
ra

fic
ký

 

9 

počet rekreačních a turistických lůžek na km2 0 -1 0 2 -1 0 -1 -2 -2 1 -2 -1 1 1 1 -1 -1 
SOC celkem -5 -3 4 1 -10 3 -12 -5 -9 -7 -1 -1 4 12 -3 0 2 
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKN = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
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1 Podíl poddolovaných a sesuvných území na celkové výměře území obce 0 1 0 -2 -2 2 2 1 -2 1 1 -2 2 -1 2 2 
Plocha sklonité orné půdy 0 -1 -2 -1 -1 0 0 0 -1 2 1 0 2 -2 2 1 

2 
Stav podzemních a povrchových vod -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 0 2 1 
Kvalita ovzduší  -2 1 -1 1 -2 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
Průměrná produkce komunálního odpadu 2 1 2 1 2 2 2 1 -2 1 2 2 2 2 2 -1 3 

Míra separace komunálního odpadu -1 0 -2 -1 -1 0 -1 1 -2 -2 0 -2 -1 0 -2 0 
Koeficient ekologický stability  -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 -2 1 1 0 

4 
Podíl plochy zvláště chráněných území na celkové ploše území -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
Změna výmery zemědělského půdního fondu mezi léty 2001 a 2007 -1 1 0 1 0 0 2 1 -1 1 1 -2 -1 -1 1 0 

en
vi

ro
nm

en
tá

ln
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5 
Lesnatost -1 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 -2 0 -1 2 2 2 

ENV  celkem -7 2 -5 -5 -6 1 0 0 -13 -3 -4 -5 0 -2 7 4 
Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou 2 -1 2 2 -1 -1 2 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -2 -2 
Podíl obyvatel žijících v TOB napojených na přípojku plynovodu 0 -2 -2 0 1 -2 -2 -1 -2 0 -2 -2 -1 -2 -1 -2 6 

Podíl obyvatel žijících v TOB napojených na přípojku kanalizace -1 -2 -1 -2 1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 1 -1 -2 -2 
Míra nezaměstnanosti 2 -2 0 -1 0 -2 1 -2 0 -1 -1 -2 0 0 -2 -2 
Pracovní význam obce 2 -2 0 -2 2 -1 -2 -2 0 -1 0 -1 -2 1 -2 0 
Podíl registrovaných ekonomických subjektů na 1000 obyvatel 0 1 0 -2 1 1 -2 -2 -2 1 -1 0 2 0 -2 2 

ek
on

om
ic

ký
 

10 

Daňová výtěžnost na 1 obyvatele 0 -1 0 -1 2 0 0 0 2 1 -1 -1 0 0 -2 1 
EKO celkem 5 -9 -1 -6 6 -7 -4 -9 -5 -1 -8 -9 0 -3 -13 -5 
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Index vývoje počtu obyvatel 2001/1950 0 -2 -1 -1 2 -2 -2 -1 -2 0 0 -1 -2 -1 -2 -2 
Index vývoje počtu obyvatel 2007/2001 0 2 -1 0 -1 0 2 -1 2 1 -1 2 0 -2 1 -2 
Index stáří k 31. 12. 2006 1 2 0 2 0 0 1 -2 1 2 1 2 0 1 1 -2 7 

Podíl osob se vzděláním nejméně s maturitou na osobách ve věku 15 a více 
let k 1. 3. 2001 0 -2 0 -1 2 -2 -1 -2 0 0 -1 0 -2 -1 -1 -2 

Podíl TOB vybavených ústředním nebo etážovým topením k 1. 3. 2001 1 -2 0 1 1 -2 2 0 -2 2 -2 0 0 -2 -2 0 
Podíl bytů postavených do roku 1919 1 1 0 2 1 -2 -2 0 2 2 1 -1 -2 -1 -1 2 
Průměrná velikost obytné plochy bytů na obyvatele v roce 2001 -1 -2 0 -2 -2 1 0 -1 1 -1 -2 -1 1 -2 2 2 8 

Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu v 
letech 2001-2007 2 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 0 1 -1 2 -2 -2 0 2 

Turistická atraktivita -1 0 1 1 2 0 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -2 0 -2 
potenciál rekreačních ploch na rozloze obce -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 1 -2 2 2 1 

so
ci

od
em

og
ra

fic
ký

 

9 

počet rekreačních a turistických lůžek na km2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 0 -2 0 0 -1 -2 -1 0 1 2 
SOC celkem 0 -7 -3 -3 3 -11 -3 -12 0 4 -8 1 -11 -10 1 -1 
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4.2 VYHODNOCENÍ HORIZONTÁLNÍCH VAZEB MEZI PILÍŘI 
 
Metodou pro zpracování RURÚ je SWOT analýza. Silné a slabé stránky se stanovují na základě 
posouzení stavu hodnoceného území, příležitosti a hrozby představují vnější vlivy. 
 
K vypracování objektivní SWOT analýzy byl zvolen následující metodický postup: 
 
1. fáze – dílčí tématické analýzy (na základě vypracování témat) 
Cílem této fáze je monitoring konkrétního dílčího problému. 
Výsledkem rozboru jsou výroky dílčí SWOT analýzy silných, slabých stránek a příležitostí a ohrožení pro 
daný jev či proces v území. Dílčí analýzy jsou součástí tématických rozborů v této zprávě. 
 
2. fáze – zapojení horizontálních vlivů a vazeb mezi pilíři a mezi jevy (procesy)  
Pro vyhodnocení horizontálních vazeb mezi pilíři byla zvolena metoda, kdy je porovnáván vliv a průmět 
všech zjištěných příležitostí z dílčích analýz do dalších pilířů (environmentálního, sociodemografického a 
ekonomického).  
Tam kde dochází k ovlivnění, je stanoveno, zda jde o kladný vliv – příležitost (P), záporný vliv – hrozba 
(H) nebo neutrální vliv (N) (viz následující tabulka). 
 
Tabulka č. 4.2.1: Vyhodnocení horizontálních vazeb mezi pilíři 
Pilíř Téma Seznam příležitostí ze všech SWOT analýz ENV EKO SOC 
envi
ron
men
tální 

1 Zajištění poptávky po nerostných surovinách z místních zdrojů. P P N 

  Využití ploch po těžbě nerostných surovin – rekreační plochy, zalesnění, 
prvky zeleně... 

P P P 

  Vhodné využití ploch na poddolovaných a sesuvných lokalitách – využití 
dotačních titulů. 

P P P 

 2 Podpora modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rozvoje 
napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. 

P P P 

  Nastartování procesu KPÚ v oblastech se zvýšenou erozní ohrožeností 
(vysoký podíl sklonité orné půdy). 

P P P 

  Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů EU pro zajištění čištění 
odpadních vod a zásobování pitnou vodou, na realizaci projektů 
protipovodňové ochrany v krajině. 

P N P 

  Dodržování zásad správné zemědělské praxe pro snížení obsahu dusičnanů 
a dalších znečišťujících látek v podzemních a povrchových vodách. 

P N N 

  Realizace komplexního systému protipovodňových opatření, jak v krajině, 
tak i na tocích k ochraně zastavěného území obcí. 

P P P 

 3 Využívání nejlepších dostupných technologií v průmyslu, při vytápění 
domácností, důsledné uplatňování zásad správné zemědělské praxe 
v zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

P P P 

  Výstavba zařízení pro sběr a zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
(kompostárny a bioplynové stanice…). 

P P N 

  Sanace starých ekologických zátěží, identifikace a odstranění černých 
skládek (zamezení opětovnému vzniku). 

P P P 

  Zvýšení míry separace a využití odpadu – výstavba zařízení apod. P P P 
 4 Kvalitní péče o chráněná území – kvalitní evidence, nájemní smlouvy o 

péči, systém monitoringu a databáze ochrany přírody. 
P P P 

  Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie z MŽP, 
MZe, MMR a SFŽP pro realizaci krajinotvorných programů a ÚSES. 

P P P 

  Využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k 
zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území. 

P P P 
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 5 Ekologizace zemědělství zejména v chráněných územích. P H P 
  Rekultivace půdy a navrácení do ZPF. P P N 
  Zvýšení rekreační funkce lesa a podpora dalších mimoprodukčních funkcí 

lesa zejména půdoochranné. 
P P,H P 

  Rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa, změny druhové skladby lesů, s 
ohledem na jejich mimořádný význam při ochraně vody a půdy.  

P H, P P 

  Zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně 
ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody). 

P P P 

eko
nom
ický 

6 Výstavba rychlostních silnic R35 a R43 umožní ekonomický rozvoj 
regionu 

H, P P P 

  Zavedení integrovaného dopravního systému a jeho přímé provázání s IDS 
okolních regionů 

P P P 

  Vybudování terminálů IDS ve vhodných lokalitách s možností 
jednoduchých přestupů mezi autobusy a vlaky. 

P P P 

  Rozšiřování kanalizační sítě, zejména v souvislosti s kapacitně nevyužitou 
ČOV Moravská Třebová. 

P P P 

  Zavádění alternativních zdrojů energie, zejména zpracování biomasy. P P N 
  Možnost využívání národních i evropských dotačních titulů zaměřených na 

rozvoj venkova a ekonomicky slabších regionů. 
P P P 

 10 Rozšiřování terciérního sektoru a zvýšení jeho významu v ekonomice 
regionu. 

N P P 

  Čerpání peněz z fondů (EU) na atraktivní projekty týkající se hlavně 
sektoru služeb. 

N P P 

  Atraktivní krajinný ráz oblasti může pozitivně ovlivňovat rozvoj podnikání 
v turistickém ruchu. 

N P P 

soci
ode
mog
rafic
ký 

7 Příznivá věková skladba obyvatelstva může nejen v současnosti, ale i 
v blízké budoucnosti pozitivně ovlivnit vývoj obyvatelstva (přirozený 
přírůstek obyvatelstva regionu). 

H N P 

  Je vhodné využít příznivou věkovou strukturu obyvatel pro přilákání 
nových investorů, především ze zahraničí. 

N P P 

  Ke snížení kriminality mladistvých jsou potřebné investice do nových 
zařízení určených pro volnočasové aktivity mládeže.  

N P P 

 8 Využití evropských i národních dotací a programů rozvoje k rekonstrukcím 
a zlepšení kvality bytového fondu. 

N P P 

  Zvýšení atraktivity/image regionu jako lokality vhodné pro bydlení. N P P 
  Rozšiřování nabídky služeb, zlepšování kvality bydlení a přilákání 

ekonomických subjektů do rozvíjejících se oblastí v okolí Moravské 
Třebové a Jevíčka.  

H P P 

  Aktivizace lokálních autorit a nalezení vhodných forem spolupráce se 
soukromým sektorem. 

N P P 

 9 Kvalitní marketingová prezentace centra regionu, Moravské Třebové, 
může příznivě ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí. 

H P P 

  Zaměření a specializace regionu na cykloturistiku může příznivě ovlivnit 
situaci v oblasti cestovního ruchu v celém území. 

P P P 

  Rozvojové programy a projekty financované z různých zdrojů mohou 
výrazně napomoci rozvoji cestovního ruchu, především cykloturistiky. 

P P P 

  Prodloužení sezóny turistiky může příznivě ovlivnit ekonomickou 
atraktivitu podnikání v cestovním ruchu.  

H P P 

 
Pozn.: ENV – environmentální pilíř, EKO – ekonomický pilíř, SOC – sociodemografický pilíř 
V některých případech nebylo možno jednoznačně určit, zda se jedná o jednoznačnou hrozbu nebo příležitost . 
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3. fáze – závěrečná SWOT analýza za všechny pilíře  
Údaje o příležitostech a ohroženích – horizontálně napříč pilíři, spolu se souhrnnými hodnoceními 
slabých a silných stránek pilířů, jsou podkladem pro závěrečnou SWOT analýzu pro dané území a každý 
pilíř – environmentální, sociodemografický a ekonomický (tato celková SWOT se nachází v příloze č. 1).  
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5 ZÁVĚR 
 
Byla zpracována požadovaná témata včetně SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé 
stránky, příležitosti a hrozby. 
 
Součástí vlastních témat je i zpracování problémových oblastí, z nichž některé jsou určeny pro řešení 
v územně plánovací dokumentaci, jiné problémy jsou definovány obecněji. 
 
 
5.1 SOUHRN Z TÉMAT 
 
Horninové prostředí a geologie 
 
Na území SO ORP Moravská Třebová se nachází několik lokalit s výskytem nerostných surovin 
vhodných pro těžbu. Jedná se zejména o ložiska jílů. Většina z těchto lokalit je chráněna vymezením 
chráněného ložiskového území. Z těchto ložisek je tedy možné pokrývat část poptávky po nerostných 
surovinách v regionu.  
Poddolované nebo sesuvné území může představovat omezení pro rozvoj obcí, především pro výstavbu. 
Na území SO ORP Moravská Třebová je evidována celá řada poddolovaných území, zejména na území 
obcí Bělá u Jevíčka, Březina, Janůvky, Jaroměřice, Kunčina, Mladějov, Moravská Třebová, Slatina a 
Útěchov. Tyto území mohou představovat omezení pro rozvoj území, je proto vhodné najít jejich 
smysluplné využití.    
 
 
Vodní režim 
 
Na území SO ORP je 19 % délky útvarů povrchových vod tekoucích klasifikováno jako „rizikový“ 
z hlediska ekologického stavu/ekologického potenciálu a 40 % délky útvarů povrchových vod tekoucích 
je klasifikováno jako „rizikový“ z hlediska chemického stavu. Jako „nerizikový“ z hlediska ekologického 
stavu/ekologického potenciálu je klasifikováno 10 % délky útvarů povrchových vod tekoucích v celém 
SO ORP. Jako „nerizikový“ z hlediska chemického stavu je klasifikováno 21 % délky útvarů 
povrchových vod tekoucích v celém SO ORP. Ostatní útvary povrchových vod tekoucích jsou 
klasifikovány jako nejisté. 
Na celém území SO ORP je 11 % plochy útvarů podzemních vod klasifikováno jako „rizikový“ 
z hlediska kvantitativního stavu a 24 % plochy útvarů podzemních vod klasifikováno jako „rizikový“ 
z hlediska chemického stavu. 
Stav povrchových a podzemních vod, hodnocený s využitím navržených indikátorů, je přijatelný na 
území obcí Březinky a Vrážné, částečně přijatelný na území obcí Biskupice, Hartinkov, Chornice, Koruna 
a Vysoká. Naopak nepřijatelný stav je na území obcí Bělá u Jevíčka, Borušov, Gruna, Janůvky, Jevíčko, 
Křenov, Linhartice, Město Trnávka, Mladějov na Moravě, Radkov a Rozstání, zvláště nepřijatelný stav je 
na území obcí Březina, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město a Třebařov. 
Na území SO ORP se nacházejí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Jedná se o CHOPAV 
Východočeská křída, která se dotýká území obcí Mladějov na Moravě, Kunčina, Moravská Třebová, 
Dlouhá Loučka, Křenov, Janůvky, Březina a Slatina. 
V obcích Březina, Městečko Trnávka a Vranová Lhota je potřeba lokalizovat sklonité pozemky 
s obdělávanou ornou půdou a eliminovat jejich nepříznivý vliv na vodní režim realizací vhodných 
opatření. Ideálním stavem by bylo veškeré tyto pozemky alespoň zatravnit a tím přispět ke zlepšení stavu 
vodního režimu v krajině. 
Na území SO ORP Moravská Třebová zasahuje záplavovým územím Q100 řeka Třebůvka a částečně i 
řeka Moravská Sázava. Záplavové území Q100 Třebůvky zasahuje území 10ti obcí plochou 583 ha. 
Nejvíce zasahuje na území obce Městečko Trnávka a to plochou 244 ha. Moravská Sázava zasahuje 
pouze okrajově území obce Rychnov na Moravě (68 ha) a Třebařov (113 ha). 
V těchto územích (záplavové území Q100) by neměly být povolovány nové stavby zhoršující průběh 
povodňové vln. V již zastavěných částech obcí, kde zasahuje plocha záplavového území Q100 je potřeba 
navrhnout a realizovat opatření chránící toto území. 
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Hygiena životního prostředí 
 
Kvalita ovzduší je na regionální úrovni (ČR, kraj, regiony) určena především množstvím emisí látek 
znečišťujících ovzduší z velkých a zvláště velkých stacionárních zdrojů (energetika, průmysl). Místně a 
sezónně negativně ovlivňují situaci v některých oblastech emise z dopravy, emise z vytápění domácností 
a emise ze zemědělských zdrojů. Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž aktuální meteorologické 
podmínky.  
Největším problémem ochrany ovzduší jsou v mnohých oblastech imisní koncentrace suspendovaných 
částic (prach) velikostní frakce PM10. Jde o látku s velmi nepříznivými účinky na lidské zdraví, 
suspendované částice jsou typickou imisní zátěží městských aglomerací, kde jsou emitovány 
stacionárními i mobilními zdroji. Kromě primárních částic přímo emitovaných ze zdrojů vznikají rovněž 
částice sekundární v důsledku kondenzace plynných emisí a chemických transformací znečišťujících látek 
během transportu. Významný podíl má rovněž resuspenze částic ze zemského povrchu, způsobovaná 
větrem nebo projíždějícími vozidly. 24h imisní limit pro PM10 pro ochranu zdraví byl v roce 2006 
překročen téměř na třetině území České republiky a na 28 % území SO ORP. Cílový imisní limit pro 
benzo(a)pyren byl překročen především na území města Moravská Třebová a místně i na území 
Jaroměřic, Jevíčka a Linhartic. 
Specifickým problémem jsou plošně zvýšené imisní koncentrace přízemního ozonu. Téměř na celém 
území SO ORP došlo v roce 2006 k překročení cílového imisního limitu pro ochranu zdraví pro ozon a k 
překročení hodnot cílového imisního limitu pro ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace (expoziční 
index AOT40). Zvýšené imisní koncentrace přízemního ozonu však nejsou výjimečné, k překračování 
imisních limitů dochází na většině území České republiky. 
Platné imisní limity pro SO2 na ochranu lidského zdraví a ochranu ekosystémů a vegetace nebyly v roce 
2006 na území SO ORP překročeny. Na území několika obcí (Linhartice, Gruna, Borušov a Moravská 
Třebová) bylo zaznamenáno překročení imisního limitu NOx pro ochranu ekosystémů a vegetace a 
v Linharticích a Moravské Třebové také marginální překročení imisního limitu NO2 pro ochranu zdraví.  
Z hlediska navrženého cílového stavu indikátorů (nulové překročení imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví, ekosystémů a vegetace) je situace na území SO ORP hodnocena mírně negativně. Na území SO 
ORP se současně vedle sebe vyskytují území s nízkou i vyšší imisní zátěží látek znečišťujících ovzduší. 
Plošný rozsah překročení imisních limitů (území obcí vyhlášené jako OZKO) však nepřevyšuje krajský 
ani republikový průměr. 
Některé části území obcí spadají do střední či vysoké kategorie radonového indexu z geologického 
podloží. Pro snížení zdravotního rizika plynoucího z pronikání radonu z podloží je vhodné věnovat 
zvýšenou pozornost ochraně objektů pro bydlení na základě detailní znalosti hodnot objemové aktivity 
radonu zjištěné přímým měřením na stavebních pozemcích. 
Problematika nakládání s odpadem má zlepšující se charakter. Obecně v rámci ČR dlouhodobě produkce 
komunálního odpadu klesá, v SO ORP Moravská Třebová je nižší než na většině území ČR. Oproti ČR je 
zde i vyšší míra separace KO, oproti požadavkům Strategie udržitelného rozvoje ČR je však nižší.  
Kromě systémů samotného sběru je vhodné zajistit plochy pro možné umístění zařízení pro nakládání 
s odpady, jako jsou např. sběrné dvory, kompostárny lokálního charakteru apod. 
 
 
Ochrana přírody a krajiny 
 
Z hlediska plošného zastoupení CHÚ se SO ORP Moravská Třebová jeví jako území s nízkým 
zastoupením chráněných území. Je to způsobeno mimo jiné absencí všech velkoplošných chráněných 
území. 
Vysoký stupeň indikátoru – největší zastoupení chráněných území – byl naměřen pouze v obci Rychnov 
na Moravě, kde se nachází poměrně rozsáhlá evropsky významná lokalita Rychnovský vrch. Z celkem 33 
obcí SO ORP Moravská Třebová se v 26 obcích nenachází žádné chráněné území přírody. 
Z hlediska ekologické stability spadá většina obcí do území ekologicky mírně stabilního. Celkově lze z  
hlediska ekologické stability považovat rozvoj území za udržitelný. V rámci SO ORP mají nejvyšší 
stupeň ekologické stability obce Březinky díky vysokému podílu vodních ploch (1,1 %), dále Vranová 
Lhota a Vražné. V obou obcích je vysoký podíl lesů (62,3 a 63,7 %) a malé procento zemědělské půdy 
(31,5 a 31,0 %). 
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Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Z hodnocení změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2001 a 2007 vyplývá, že relativní úbytek se příliš 
neodlišuje od stejného ukazatele za Českou republiku i Pardubický kraj. Mezi obce s největším úbytkem 
zemědělské půdy (v %) patří Jevíčko, Útěchov a Slatina. V absolutním vyjádření pak také Moravská 
Třebová a Městečko Trnávka. Největší podíl půdy zařazené do 1. a 2. třídy ochrany je v severní části a na 
jihovýchodě SO ORP. 
Lesnatost celého SO ORP Moravská Třebová je poměrně vysoká, lesy jsou až na výjimku rovnoměrně 
rozloženy po celém území. Je zde většinou pestrá dřevinná skladba, vyskytují se však i oblasti se smrkem 
na nepůvodních stanovištích, který trpí hmyzími škůdci. 
 
 
Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Síť silniční infrastruktury v SO ORP Moravská Třebová stojí na počátku zásadních změn, které výrazným 
způsobem změní její strukturu a kvalitu. V blízké budoucnosti dojde k výstavbě rychlostních komunikací 
R35 a R43, které zásadním způsobem zkvalitní dopravní napojení regionu. Výstavba těchto komunikací si 
však vyžádá také realizaci doprovodných opatření z hlediska zajištění její průchodnosti pro volně žijící 
živočichy, neboť celé území patří k oblastem s mimořádným významem z hlediska migračních koridorů 
zvěře, včetně velkých savců.  Dále je nutné se zaměřit na rekonstrukce stávající sítě silnic nižších tříd, 
z nichž některé jsou ve velmi špatném stavu díky dlouhodobě hrubě zanedbávané údržbě. 
V oblasti veřejné dopravy se značně projevuje marginální poloha regionu z pohledu Pardubického kraje. 
Chybí integrace do IDS PK a celková provázanost autobusové a železniční dopravy. V důsledku toho 
dochází k nekoordinovanému vytváření jízdních řádů pro oba druhy dopravy a existenci souběhů obou 
druhů veřejné dopravy v určitých časových intervalech. Díky integraci Jevíčka do IDS JmK je toto město 
dopravně navázáno na sousední Jihomoravský kraj daleko lépe než do území kraje pardubického. Obecně 
lze konstatovat, že dopravní obslužnost je dobrá v pracovní dny, avšak o víkendech je ve většině obcí 
velmi špatná, resp. vůbec žádná. Jedinou výjimkou je železniční trať č. 262 procházející skrze celý region 
a zajišťující dobrou dostupnost obcím na své trase. Četnost a obsluha jednotlivých obcí je na dobré úrovni 
v průběhu pracovních dní, avšak o sobotách a nedělích není v některých obcích zajištěna veřejná doprava 
vůbec nebo pouze ve velmi malém rozsahu. To vytváří tlak na vyšší využívání individuální automobilové 
dopravy a tím i všechny negativní jevy s tím spojené (hluk, znečištění ovzduší, apod.). Výhledově je 
potřebné, v souvislosti s postupným zaváděním integrované dopravy uvažovat o výstavbě multimodálních 
terminálů veřejné dopravy zejména v místech, kde je vlakové nádraží situováno mimo vlastní zástavbu 
obce nebo těsně na jejím okraji (např. Jevíčko, Chornice, Moravská Třebová) a prodloužení návazných 
linek autobusů z center měst právě do těchto terminálů. V oblastech s nízkým osídlením lze uvažovat také 
o vazbě individuální automobilové dopravy na železnici formou zavádění parkovišť fungujících v režimu 
Park and Ride. 
V oblasti technické infrastruktury není s výjimkou zásobování vodou dobrá situace – obě obce nad 2000 
EO sice plní Směrnici EU o čištění odpadních vod, avšak v menších obcích většinou není vybudována 
odpovídající veřejná kanalizace. Postupně se zlepšuje situace v oblasti vybavenosti obcí rozvody plynu. 
 
 
Sociodemografické podmínky 
 
Území SO ORP Moravská Třebová bylo významně postiženo odsunem německého obyvatelstva, počet 
obyvatel i po dosídlení klesl o třetinu. V období po roce 1950 se počet obyvatel na Moravskotřebovsku 
prakticky nezměnil, pouze byla populačně posílena role centra regionu na úkor venkovského osídlení.  
V posledním období, v letech 2001 až 2007 docházelo v SO ORP Moravská Třebová k úbytku populace, 
jenž je poměrně vysoký i ve srovnání s ostatními SO ORP v okrese Svitavy. Zároveň s tímto úbytkem lze 
pozorovat dekoncentrační procesy, tedy pokles obyvatelstva v centru regionu a populační růst  
v některých obcích zázemí (Linhartice, Útěchov a Kunčina). V porovnání s celorepublikovým vývojem 
lze demografický vývoj Moravskotřebovska v letech 2001 až 2007 hodnotit negativně, na čemž se nejvíce 
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podepsaly nízké hodnoty hrubé míry porodnosti a vysoká úmrtnost populace, především v Moravské 
Třebové. 
Moravskotřebovsko patří mezi regiony s poměrně malou střední délkou života. Na tuto skutečnost mají 
vliv  vyšší  míra úmrtnosti na novotvary a vysoká míra úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy. 
Studovaný region se vyznačuje vyšší kojeneckou úmrtností. 
Obyvatelstvo Moravskotřebovska má poměrně příznivou věkovou skladbu, neboť podíl  osob ve věku do 
patnácti let, je vyšší než činí průměr za ČR a podíl osob ve věku 65 a více let je nižší než republikový 
průměr. Průměrný věk obyvatel správního obvodu nedosahoval na konci roku  2006 ještě hranice čtyřiceti 
let. 
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva není ve srovnání s ostatními správními obvody SO ORP okresu 
Svitavy nijak vysoká. Na poměrně nízkém zastoupení osob nejméně s maturitou na území obvodu má 
svůj nemalý podíl nízké zastoupení těchto osob v centru regionu – městě Moravská Třebová.   
Ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Moravskotřebovsku vyplývá, že při řešení 
sociálních problémů je na první místo řazen  boj s dětskou kriminalitou, neboť správní obvod  se potýká 
s problémem vysoké kriminality dětí a mládeže, která dosahuje nejvyšších hodnot mezi SO ORP okresu 
Svitavy. Teprve na další místa patří dílčí problémy seniorů (nedostatečná kapacita zařízení sociálních 
služeb spojená s delším čekáním na umístění apod.). 
 
 
Bydlení 
 
Moravskotřebovsko nabízí ve srovnání s Českou republikou a okolními SO ORP (Svitavsko, 
Lanškrounsko) nižší úroveň kvality bydlení, což se projevuje menším podílem domácností vybavených 
ústředním nebo etážovým topením (79,1 %), vyšším podílem bytů postavených před rokem 1919 (20,0l 
%) a menší velikostí obytné plochy na obyvatele (17,9 m2/ob.). Zejména v menších obcích zůstává 
vysoký podíl bytů postavených před rokem 1919. Ten se snižuje výrazněji pouze v obcích v zázemí měst 
Moravská Třebová a Jevíčko, kde v posledních letech dochází k významné bytové výstavbě. Částečnou 
příčinou nepříznivého stavu může být také přetrvávající menší vztah obyvatel k majetku, který může být 
dědictvím dosidlování území v období po druhé světové válce.  
Bytovou výstavbu na Moravskotřebovsku lze označit za velmi nízkou, za posledních sedm let nebyl 
dokončen ani jediný byt v bytovém domě, což svědčí o nezájmu developerů realizovat rozsáhlejší 
investiční projekty. Ke stavbě rodinných domů dochází výrazně pouze v zázemí již zmíněných měst. 
Především menším a odlehlejším obcím ubývá obyvatel a intenzita bytové výstavby je velmi nízká, 
jelikož je území Moravskotřebovska často označováno za vnitřní periferii především kvůli nepříznivým 
socioekonomickým podmínkám. Nelze jej proto z tohoto pohledu považovat za atraktivní a vyhledávané 
pro bydlení. Motivujícími faktory k přistěhování tak mohou být např. kvalita životního prostředí nebo 
nízké ceny nemovitostí a nebo nákladů na výstavbu. 
Město Moravská Třebová poskytuje nízko úročené půjčky z fondu rozvoje bydlení na projekty vedoucí ke 
zvelebování městského bytového fondu nebo na zlepšování bytového majetku jiných vlastníků obytných 
domů a bytů ve městě, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Konkrétními aktivitami jsou 
opravy fasád, střech, zateplování, realizace různých typů nástaveb a vestaveb nebo zřizování různých 
forem ekologického vytápění (plyn, elektřina). 
Na území Moravskotřebovska existují významné rozdíly v úrovni bydlení i intenzitě bytové výstavby. 
Preferovány jsou obce v zázemí větších center, zatímco zbytek území je výrazně periferní. V dohledné 
době nelze očekávat významnou změnu trendu, politika bytové výstavby by se měla soustředit právě na 
tato centra, měla by stanovit pravidla, územní limity a formulovat budoucí vizi bydlení v regionu a jeho 
prostorové diferenciace.  
 
 
Rekreace 
 
Území SO ORP Moravská Třebová lze i přes určitou pestrost krajinného rázu (především na západním a 
východním okraji území) označit jako území bez přírodní atraktivity širšího významu. Rovněž kulturně-
historické atraktivity se omezují pouze na samotné město Moravská Třebová. Území však může do jisté 
míry čerpat z potenciálu, který přináší jeho poloha na spojnici okolo položených významných oblastí, 
jako jsou Litovelské Pomoraví, Orlické hory, Jeseníky a případně i Žďárské vrchy. Obdobně lze využít 
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blízkou vzdálenost historicko-kulturně zajímavých míst Litomyšle a Bouzova, které jsou již etablovány 
jako významná a hojně navštěvovaná střediska cestovního ruchu.  
K tomu je však nezbytné provést dva kroky: 1) zaměřit se na marketingovou prezentaci Moravské 
Třebové jako významného centra kulturně-historického cestovního ruchu s vysokým potenciálem, 
2) prezentovat region jako cykloturistickou oblast, což konvenuje i s využitím potenciálu atraktivit 
ležících mimo samotný obvod ORP Moravská Třebová. Velký potenciál v tomto smyslu mají pro 
Moravskotřebovsko stávající cyklostezky, které se napojují na významné cyklotrasy, a to na trase Jeseník 
– Znojmo a Hradec Králové – Břeclav. 
V současné době není rozvoj cestovního ruchu v rozporu s potřebami ochrany přírody, krajiny či kvality 
života místního obyvatelstva. Tento fakt je velice důležitý především z hlediska čerpání finančních 
příspěvků od různých institucí i z hlediska tvorby rozvojových plánů i představení podnikatelských 
záměrů. 
 
 
Hospodářské podmínky 
 
Území SO ORP Moravská Třebová se vždy vyznačovalo nepříznivou situací na trhu práce. Správní obvod 
se vyznačoval nejhoršími charakteristikami trhu práce v Pardubickém kraji, ale i v širším srovnání 
s mikroregiony jiných krajů. Ačkoliv došlo za poslední 4 roky k výraznému zlepšení, Moravskotřebovsko 
stále zůstává obvodem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji (9,6 % v červnu 2008, jednotlivé obce i 
přes 20 %). Situace je o to horší, že významnou část uchazečů o zaměstnání tvoří osoby s horší možností 
uplatnění na trhu práce jako jsou osoby starší 50 let a osoby se změněnou pracovní schopností. Podíly 
těchto skupin na pracovní síle jsou ve srovnání s hodnotami ČR více než dvojnásobné. Vysoké zastoupení 
těchto skupin má samozřejmě vliv i na míru dlouhodobé nezaměstnanosti, která je ve většině obcí 
Moravskotřebovska velmi vysoká (běžně přes 5 %, v ČR je to 2,5 %). Obce s vyšší mírou 
nezaměstnanosti jsou více koncentrovány v severní potažmo severovýchodní části území. Nabídka 
volných pracovních míst v SO ORP nebyla v červnu 2008 příliš velká (206 VPM), nicméně pozitivní 
skutečností je nepoměrně lepší nabídka VPM v okolních mikroregionech, kde je počet uchazečů na 1 
VPM velmi nízký; to představuje dobrou možnost pro obyvatele Moravskotřebovska získat zaměstnání 
alespoň v blízkém okolí (zde se jako problematická jeví horší dopravní dostupnost některých obcí). 
Analýza struktury obyvatel z hlediska hospodářských sektorů ukazuje na nepříliš vhodnou skladbu 
hospodářství v mikroregionu. Moravskotřebovsko je stále silně průmyslovou oblastí (podíl sekundéru 
činil 52,8 %) s nadprůměrným zastoupením zemědělství a lesnictví a nedostatečně rozvinutým sektorem 
služeb (necelé dvě pětiny ekonomicky aktivních osob). Takováto struktura je dnes v ČR již značně 
netypická (ovšem je podobná jako v okrese Svitavy). Na druhou stranu právě možnost posilování sektoru 
služeb představuje pro tuto oblast jednu z příležitostí k rozvoji. Současně může být výhodou také pestrá 
odvětvová struktura průmyslu, která snižuje riziko zhoršení situace na trhu práce a rozložení pracovního 
významu na více středisek. Nižší počet volných pracovních míst znamenal, že při posledním sčítání 
vyjíždělo za prací 48 % všech zaměstnaných bydlících v obcích SO ORP. Téměř polovina z nich (3 tis. 
osob) vyjížděla za prací mimo území Moravskotřebovska. Protože dojížďka za prací na území SO ORP 
Moravská Třebová byla nižší, celkové dojížďkové saldo bylo záporné (–1,3 tis. osob). Přesto na území 
správního obvodu existovaly 4 obce, v nichž převažovala dojížďka nad vyjížďkou, což potvrdil i ukazatel 
pracovního významu (v těchto obcích převažovala pracovní funkce).    
Nepříjemnou skutečností pro rozvoj území je zjištěná velmi nízká podnikatelská aktivita na 
Moravskotřebovsku. Na 1 000 obyvatel obvodu připadalo v roce 2006 pouze 161,1 registrovaných 
ekonomických subjektů, což bylo výrazně méně než v případě ČR (236,6), ale i Pardubického kraje 
(207,3). Takto nízká hodnota podnikatelské aktivity (o více než 30 % nižší oproti ČR) řadí 
Moravskotřebovsko na poslední místo mezi obvody ORP v kraji. Situace je o to nepříznivější, že ani 
samotné jádro regionu – Moravská Třebová – není stimulem pro rozvoj celé oblasti – v jádru dosáhla 
podnikatelská aktivita hodnoty pouze 172,0 RES na 1 000 obyvatel.  
Z pohledu rozpočtů obcí v roce 2005 lze pozitivně hodnotit skutečnost, že Moravskotřebovsko dosáhlo 
kladného hospodaření s velmi vysokým saldem (1,4 tis. Kč na obyvatele). Tento výsledek však může být 
důsledkem velmi nízké míry investování v tomto obvodu, kdy podíl kapitálových výdajů na celkových 
činil pouhých 22 %, tedy úplně nejméně mezi všemi obvody ORP v kraji. Velmi nízká byla i celková 
výše příjmů a výdajů v SO ORP Moravská Třebová, která byla výsledkem poměrně razantního snížení 
v letech 2003–2005. Průměrná daňová výtěžnost na obyvatele činila 9,5 tis. Kč a přesahovala průměrnou 
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hodnotu v kraji (9 tis. Kč). Pozitivním zjištěním byl nárůst daňové výtěžnosti oproti předchozímu roku, 
na kterém se podílely prakticky všechny obce v mikroregionu (více narostla výtěžnost v obcích zázemí 
nežli v jádru). Růst daňové výtěžnosti se projevil i ve vyrovnaném nebo dokonce přebytkovém plnění 
rozpočtů naprosté většiny obcí (26 z 33). V průměru tak došlo k navýšení plnění v SO ORP o 4,7 % a 
větší nárůstu bylo opět dosaženo v obcích zázemí než v jádru. 
 
 
5.2 PŘEHLED SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK Z DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ 
 
Následující tabulka obsahuje souhrn výroků silných a slabých stránek, které uvedli představitelé obcí 
v dotazníkovém průzkumu. Jedná se o subjektivní názory, které doplňují informace uvedené v tématech 
výše. Dotazníkový průzkum neproběhl v obcích Jaroměřice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová a 
Slatina.  
 
Tabulka č. 5.2.1: Přehled silných a slabých stránek v obcích SO ORP Moravská Třebová  
Obec Silné stránky Slabé stránky 
Bělá u Jevíčka  chybí kanalizace 
Bezděčí u Trnávky   
Biskupice   
Borušov pěkné přírodní prostředí, je zde 

zájem stavět 
chybí kanalizace 

Březina pěkné přírodní koupaliště  
Březinky pěkné přírodní prostředí chybí kanalizace a ČOV, slabý 

zdroj pitné vody, nedostačující 
aut. spojení na Jevíčko, chybí 
sportoviště 

Dětřichov u Mor.  Třebové     
Dlouhá Loučka   
Gruna pěkné přírodní prostředí 

(možnost rekr. využití a 
turistiky), volné plochy pro 
výstavbu RD, pozemky pro 
výrobu a služby jsou v majetku 
obce 

snížená možnost zaměstnanosti 
občanů, malá kapacita kult.domu, 
žádná ubytovací zařízení 

Hartinkov pěkné přírodní prostředí starší obyvatelstvo 
Chornice  chybí kanalizace, výrazně se 

zhoršuje kvalita ovzduší v topné 
sezoně (tuhá paliva) 

Janůvky pěkné přírodní prostředí  
Jaroměřice   
Jevíčko   památky, historie města  
Koruna přírodní prostředí, cyklostezky kamiony (zkracují si tudy cestu) 
Křenov zájem o stavební pozemky (nový 

ÚP bude řešit) 
 

Kunčina památky, velké množství soch trasa navrhované R35 znehodnotí 
katastr 

Linhartice   dobrá dostupnost obč.vybavení 
nadm.významu v MT, pěkné 
okolí, cyklostezky 

záplavy 

Malíkov   
Městečko Trnávka     
Mladějov na Moravě  chybí kanalizace 
Moravská Třebová    
Radkov   
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Obec Silné stránky Slabé stránky 
Rozstání   
Rychnov na Moravě dostatek stavebních pozemků, 

pěkná krajina, kulturní památky, 
nové dětské hřiště, možnost 
sportovního vyžití 

málo pracovních příležitostí, 
nezaměstnanost, špatná 
dostupnost hromadnou dopravou, 
stav silnic, velký provoz - silnice 
III.tř. je víc využívaná než II.tř. 
vedoucí na Třebařov 

Slatina   
Staré Město  hluk z dopravy, zápach (firma 

Drupork) 
Třebařov   
Útěchov hodně obecních pozemků, velký 

nárůst počtu obyvatel, blízkost 
Mor.Třebové 

v obci není tradice, historie rodů, 
nezájem obyvatelstva 

Víska u Jevíčka   
Vranová Lhota pěkné přírodní prostředí  
Vrážné   
Vysoká   

Zdroj: Dotazníkové šetření s představiteli obcí, 2008 
 
 
Tabulka č. 5.2.2: Další problémy a záměry v obcích SO ORP Moravská Třebová  
Obec Chybějící vybavenost Jiné záměry (nejsou v ÚPD) 
Bělá u Jevíčka  opravy komunikací, zpevnění 

koryta potoka 
Bezděčí u Trnávky   
Biskupice  kanalizace v Zálesí, oprava 

silnic, postupně oprava 
vodovodů, rekonstrukce statku 
p.č.54 na víceúčelové centrum 
(sál, knihovna, klubovny, 
ubytování) 

Borušov  obnova rybníčku, vybudování 
kanalizace a ČOV 

Březina   
Březinky  úprava veřejného prostranství 
Dětřichov u Mor.  Třebové    zápach ze ZD 
Dlouhá Loučka  protierozní úpravy, KPÚ 
Gruna  dokončení hřiště, výstavba 

dětského hřiště a ozelenění 
komunikací v extravilánu obce, 
výstavba vodovodu Žipotín, 
dokonční kanalizace, vybudování 
výrobny a skladu biomasy 

Hartinkov   
Chornice  fotovoltaická elektrárna, 

kanalizace a ČOV, rekonstrukce 
kult.domu a okolí, KPÚ, obnova 
polních cest a travnatých pásů u 
potoků 

Janůvky   
Jaroměřice   
Jevíčko    rozhledna nad Sanatoriem, 

propojování naučných stezek 
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Obec Chybějící vybavenost Jiné záměry (nejsou v ÚPD) 
s Opatovicemi, rozšíření 
ubytovacích kapacit 

Koruna stravovací, event. ubytovací 
zařízení (hodně cyklistů) 

sběrný dvůr, kanalizace 

Křenov  úprava parku, časem přestavba 
fary na ubytování? 

Kunčina   
Linhartice    vybudování kanalizace, KPÚ 
Malíkov   
Městečko Trnávka     
Mladějov na Moravě  kanalizace obce a výstavba RD, 

rekonstrukce kulturního domu 
Moravská Třebová    
Radkov   
Rozstání  fotovoltaická elektrárna, 

vybudování kanalizace,  
Rychnov na Moravě kanalizace, chodníky, místní 

komunikace,  
vybudování poldru, větrný park 
(1 km od nejbližšího domu) 

Slatina   
Staré Město policie sportovní areál, cyklostezka 
Třebařov kulturně-společenské centrum výstavba poldru, do změny ÚP 

zahrnout ČOV společnou i pro 
Krasíkov, Tátenice a Korunu, 
komplexní pozemkové úpravy – 
budování přístupových cest 

Útěchov  revitalizace území za OÚ 
(veř.prostranství) 

Víska u Jevíčka   
Vranová Lhota  vybudování rybníka směrem na 

Bouzov 
Vrážné  oprava vodovodů 
Vysoká   

Zdroj: Dotazníkové šetření s představiteli obcí, 2008 
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5.3 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD 
 
Okruh problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. V rámci 
řešení RURÚ SO ORP Moravská Třebová je takto členěn i problémový výkres. Podkladem pro 
problémový výkres jsou údaje a informace o jevech v území, které vstupují jako předmět nebo součást 
závad nebo střetů v území do vyhodnocení nebo popisu problémového výkresu. Jejich součástí jsou i 
záměry, které vstupují a zasahují do stávající struktury limitů a hodnot. 
 
Příklady GIS vrstev použitých v problémovém výkrese SO ORP Moravská Třebová:  
 

• skládka 
• stará zátěž území nebo kontaminovaná plocha 
• brownfields 
• silnice 1. a 2. třídy 
• navrhované komunikace 
• železnice 
• ÚSES 
• chráněné ložiskové území 
• poddolované území 
• sesuvné území 
• záplavové území Q100 

 
 
5.3.1 Urbanistické, dopravní a hygienické závady v území 
 
Plochy bývalé průmyslové nebo zemědělské výroby (event. další plochy – např. býv. zámků) jsou 
v některých obcích nevyužívané a mají charakter tzv. brownfields – řadí se mezi urbanistické závady v 
území. Tyto plochy byly zjišťovány pouze v dotazníkovém šetření s představiteli obcí a vyžadují ještě 
další doplnění. V územních plánech je vždy nutné posuzovat jejich další možné využití. 
 
Mezi hlavní dopravní závady patří množství silnic 1. a 2.tř. v území, které procházejí zastavěnými 
územími obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy ad. (viz následující tabulka)  
 
Hlavním zdrojem hygienických závad je zatíženost území dopravou (emise a hluk). Hygienické závady 
dále spočívají především v absenci kanalizační sítě a čistírny odpadních vod a znečištění vodních toků 
v území. 
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Druh závady Závady v řešeném území 
Urbanistické závady Brownfields V obcích Biskupice, Vranová Lhota, 

Rychnov na Moravě, Gruna, Moravská 
Třebová, Linhartice a Jevíčko 

Přetížené dopravní tepny Průtah silnice II/368 zastavěným 
územím obcí Třebařov, Staré Město u 
Mor.Třebové, Mor.Třebová, Útěchov u 
Mor.Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov, 
Březina a Slatina 
 
Průtah silnice II/371 zastavěným 
územím obcí (k.ú.) Rozstání, Městečko 
Trnávka, Lázy, Chornice, Biskupice, 
Jaroměřice a Jevíčko 
 
Průtah silnice II/644 zastavěným 
územím obcí (k.ú.) Vranová, Pěčíkov, 
Mezihoří u Měst.Trnávky, Městečko 
Trnávka 
 
Průtah silnice II/366 zastavěným 
územím obcí (k.ú.) Chornice, Jevíčko, 
Zadní Arnoštov a Křenov 

Nevhodně trasované silnice 
(liniové dopravní závady) 

Je nutné se zaměřit na rekonstrukce 
stávající sítě silnic nižších tříd, z nichž 
některé jsou ve velmi špatném stavu 
díky dlouhodobě hrubě zanedbávané 
údržbě. 

Dopravní závady 

Jiné dopravní problémy Chybí integrace do IDS PK a celková 
provázanost autobusové a železniční 
dopravy. V důsledku toho dochází 
k nekoordinovanému vytváření jízdních 
řádů pro oba druhy dopravy. 

Doprava silniční Ve většině obcí není zajištěna veřejná 
doprava mimo pracovní dny, což se pak 
projevuje zvýšeným tlakem na využívání 
individuální automobilové dopravy se 
všemi jejími negativními důsledky. 

Výroba a sklady  
Rizikové vodní útvary  
(tj. vodní toky, které 
pravděpodobně nedosáhnou 
v roce 2015 dobrého stavu, 
pokud nebudou přijata 
příslušná opatření) 

Největší procento takových vodních 
toků je klasifikováno na území obce 
Vranová Lhota, Třebařov a Hartinkov, 
z hlediska chemického stavu jsou to toky 
téměř ve všech obcích SO ORP. 
 

Hygienické závady 

Chybějící kanalizace, ČOV ve všech obcích s výjimkou obcí 
Mor.Třebová, Jevíčko, Jaroměřice, 
Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, 
Březina, Slatina a Biskupice chybí 
kanalizace 
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Druh závady Závady v řešeném území 
Znečištění ovzduší množství počtu látek s překročením 

imisních limitů nebo cílových imisních 
limitů pro ochranu zdraví a ochranu 
ekosystémů a vegetace se zahrnutím 
ozonu bylo nejvíce překročeno v obcích 
Borušov, Gruna, Jaroměřice, Linhartice 
a Mor.Třebová 

 Emise a hluk z dopravy Stávající silnice I/35 negativně ovlivňuje 
působením emisí a hluku na 
obyvatelstvo obce Moravská Třebová,  
Linhartice, okrajově i Borušov a Grunu - 
plánovaná výstavba rychlostní 
komunikace R35 může znamenat 
odlehčení tranzitní dopravy v Moravské 
Třebové 
- rychlostní komunikace R43 může 
snížit zátěž z tranzitní dopravy ve 
Starém Městě, Městečku Trnávka, 
Chornici nebo Jevíčku, ale současně 
může dojít k nárůstu tzv. indukované 
dopravy (tj. dopravy, která by územím 
jinak neproudila) – viz problémový 
výkres 

Další závady Doprava silniční Výstavba komunikací R35 a R43 si  
vyžádá realizaci doprovodných opatření 
z hlediska zajištění  průchodnosti terénu 
pro volně žijící živočichy. 

 
 
Problémy v území znázorněné ve výkrese: 
 

• průtah silnice 1. nebo 2. třídy zastavěným územím – jde o hygienickou závadu především ve 
vztahu k obytnému území a současně dopravní závadu jako způsob nežádoucího zpomalení 
dopravy 

• potenciální zatížení území navrhovanými komunikacemi – jde opět o hygienickou závadu  ve 
vztahu k obytnému území  

• železnice nebo silnice 1. a 2.třídy procházející prvkem ÚSES  
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5.3.2 Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity 

využití území 
 
Záměry na provedení změn v území jsou poměrně jednoznačné a nejsou ve vzájemném střetu. Některé 
záměry kolidují s přírodními či technickými limity využití území nebo s kulturními a přírodními 
hodnotami v území. Vybrané typy střetů jsou znázorněny různým typem šrafy v problémovém výkrese. 
 
   
 
5.3.3 Ohrožení v území 
 
Jde o výčet jevů, které působí svojí existencí jako možné ohrožení v území především ve vztahu k jeho 
dalšímu možnému využití, např. ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 
 

• Zastavěné území v zátopové zóně Q100 – Určená území, která jsou přímo ohrožená záplavou 
v případě stoleté vody (dotýká se zastavěných území obcí a katastrů Mor.Třebová, Linhartice, 
Městečko Trnávka, Mezihoří u Městečka Trnávky, Radkov, Vrnová Lhota a částečně Bezděčí u 
Trnávky. 

• Orná půda se sklonitostí min. 7 stupňů – Údaj, který souvisí s potencionálním nebezpečím 
půdních erozí v intenzivně obdělávaných oblastech (velké množství orné půdy na sklonitých 
pozemcích především na území obcí Březina, Městečko Trnávka a Vranová Lhota). 
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PŘÍLOHA Č. 1: KOMPLETNÍ SEZNAM VÝROKŮ ZE SWOT ANALÝZ PRO VŠECHNY TŘI PILÍŘE 
 
Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

 Přírodní parky Bohdalov-Hartinkov – území 
cenné i z pohledu geomorfologického a 
geologického. 

Vysoká míra poddolovaných území a výskyt 
sesuvných území (obce Bělá u Jevíčka, 
Březina, Janůvky, Jaroměřice, Kunčina, 
Mladějov, Moravská Třebová, Slatina a 
Útěchov) může omezovat rozvoj obcí. 

Zajištění poptávky po nerostných surovinách 
z místních zdrojů. 

Výstavba v nevhodných územích. 

Výskyt místních ložisek nerostných surovin, 
zejména jílu.  

 Využití ploch po těžbě nerostných surovin – 
rekreační plochy, zalesnění, prvky zeleně... 

 
1 

Ochrana ložisek nerostných surovin zajištěna 
stanovením CHLÚ. 

 Vhodné využití ploch na poddolovaných a 
sesuvných lokalitách – využití dotačních titulů. 

 

Nerizikový kvantitativní stav 89 % plochy 
útvarů podzemních vod a nerizikový chemický 
stav 76 % plochy útvarů podzemních vod. 

Nejsou plněny cíle environmentální kvality 
povrchových vod z hlediska chemického a 
ekologického stavu/ekologického potenciálu. 

Podpora modernizace a rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na 
veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Masivní rozšiřování vrtů pro geotermální 
vytápění objektů, kterým se zpřístupňují 
podzemní vody možnému znečištění. 

Nerizikový chemický stav 21 % délky útvarů 
povrchových tekoucích vod a nerizikový 
ekologický stav/ekologický potenciál pro 10 % 
délky útvarů povrchových tekoucích vod. 

Nejsou plněny cíle environmentální kvality 
podzemních vod z hlediska chemického a  
kvantitativního. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se 
zvýšenou erozní ohrožeností (vysoký podíl 
sklonité orné půdy). 

Vysychání vodních toků, špičkování vodních 
elektráren a příčné překážky ve vodních tocích. 

Přijatelný stav z hlediska množství sklonitých 
pozemků orné půdy v případě obcí Dětřichov u 
Moravské Třebové, Koruna, Staré Město, 
Víska u Jevíčka a Vrážné. 

Zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině 
v důsledku nevhodného hospodaření na 
sklonitých pozemcích – velké množství orné 
půdy na sklonitých pozemcích především na 
území obcí Březina, Městečko Trnávka a 
Vranová Lhota. 

Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů 
EU pro zajištění čištění odpadních vod a 
zásobování pitnou vodou, na realizaci projektů 
protipovodňové ochrany v krajině. 

Negativní důsledky působení vodní eroze. 

  Dodržování zásad správné zemědělské praxe 
pro snížení obsahu dusičnanů a dalších 
znečišťujících látek v podzemních a 
povrchových vodách. 

Rizika lokálních povodní doprovázené 
zvýšenou erozí půdy v územích s velkým 
podílem sklonité orné půdy – především na 
území obce Březina, Městečko Trnávka a 
Vranová Lhota. 

2 

  Realizace komplexního systému 
protipovodňových opatření, jak v krajině, tak i 
na tocích k ochraně zastavěného území obcí. 
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3 

V roce 2006 nebyly překročeny hodnoty  
imisních limitů pro SO2, NO2, benzen a 
cílového imisního limitu pro arsen a kadmium 
stanovené na ochranu lidského zdraví. 

Na území SO ORP byly vyhlášeny oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu 
lidského zdraví vzhledem k překročeným 
imisním limitům pro PM10 (28 % území), 
ozonu (95 % území) a BaP (3 % území). 

Využívání nejlepších dostupných technologií 
v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné 
uplatňování zásad správné zemědělské praxe 
v zemědělství a využívání obnovitelných 
zdrojů energie. 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke 
zvýšení emisní a hlukové zátěže především 
v blízkosti významných dopravních 
komunikací (silnice I/35). 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Platné imisní limity pro SO2 stanovené pro 
ochranu ekosystémů a vegetace nebyly na 
území SO ORP v roce 2006 překročeny. 

Na celém území SO ORP byl v roce 2006 
překročen cílový imisní limit pro ochranu 
ekosystémů a vegetace pro přízemní ozon 
(AOT40) a na části území (3%) i imisní limit 
pro NOx. 

Výstavba zařízení pro sběr a zpracování 
biologicky rozložitelného odpadu 
(kompostárny a bioplynové stanice…). 

Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění 
domácností) v důsledku používání nešetrných 
technologií spalování a spoluspalování 
komunálního odpadu. 

V obcích jsou zavedeny systémy separovaného 
sběru pro základní druhy odpadů a produkce 
komunálního odpadu je oproti republikovému 
průměru nízká. 

Míra separace a následného využití 
komunálního odpadu je vyšší než na zbytku 
území ČR, ale je nižší než požadavek Strategie 
udržitelného rozvoje ČR. 

Sanace starých ekologických zátěží, 
identifikace a odstranění černých skládek 
(zamezení opětovnému vzniku). 

Neochota občanů spolupracovat při separaci 
komunálního odpadu – zvyšování produkce 
odpadu, vznik černých skládek a nedůvěra 
k výstavbě a provozu bioplynových stanic. 

 Chybí zařízení pro zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů.  

Zvýšení míry separace a využití odpadu – 
výstavba zařízení apod. 

Omezení využití území vlivem neřešení 
problematiky starých ekologických zátěží.  

 Řada lokalit vedených jako stará ekologická 
zátěž. 

  

Většina obcí spadá do území ekologicky mírně 
stabilního. Celkově lze z  hlediska ekologické 
stability považovat rozvoj území za udržitelný. 

Žádné nebo velmi nízké zastoupení chráněných 
ploch téměř ve všech obcích SO ORP. 

Kvalitní péče o chráněná území – kvalitní 
evidence, nájemní smlouvy o péči, systém 
monitoringu a databáze ochrany přírody. 

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny 
především liniovými dopravními stavbami.  

Dobré pokrytí SO ORP prvky ÚSES. Nízké hodnocení (území nestabilní a málo 
stabilní) ekologické stability území v 15 obcích 
SO ORP. 

Možnosti čerpání finančních prostředků z 
fondů Evropské unie z MŽP, MZe, MMR a 
SFŽP pro realizaci krajinotvorných programů a 
ÚSES. 

Nevhodně nastavená dotační politika, zejména 
v oblasti zemědělství.  

4 

  Využití územního plánování a komplexních 
pozemkových úprav k zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území. 

Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje 
nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 
realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných 
opatření. 

Příznivé klimatické a vegetační podmínky. Úbytek zemědělské půdy (nejvýznamnější je 
v obcích Jevíčko, Útěchov a Slatina). 

Ekologizace zemědělství zejména v chráněných 
územích. 

Pokračující zábor zemědělské půdy. 

Pestrá dřevinná skladba. Smrk na nepůvodních stanovištích bývá často 
napadán hmyzími škůdci. 

Rekultivace půdy a navrácení do ZPF. Znehodnocování půdy zvyšováním intenzity 
hospodaření. 

Vysoká lesnatost celého SO ORP.  Zvýšení rekreační funkce lesa a podpora 
dalších mimoprodukčních funkcí lesa zejména 
půdoochranné. 

V celém SO ORP je řada ložisek nerostných 
surovin, dochází zde ke střetům zájmů mezi 
lesními hospodáři a těžebními společnostmi 
(zábor PUPFL, změna způsobu hospodaření). 

5 

Lesnatost je poměrně rovnoměrná, kromě 
Třebařova a Dětřichova u Moravské Třebové je 
ve všech obcích nad 10 %. 
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6 
Silné, historicky založené, vazby na okolní 
kraje, zejména na oblast Jihomoravského kraje 
(Boskovice, Brno). 

Marginální poloha regionu v rámci 
Pardubického kraje. 

Výstavba rychlostních silnic R35 a R43 umožní 
ekonomický rozvoj regionu 

Snižování počtu spojů veřejné dopravy 
z důvodu snižování dotací. 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Existence obchvatu Moravské Třebové na 
silnici I/35 odvádí z města tranzitní dopravu vč. 
těžkých vozidel. 

Zanedbaná údržba silnic II. a III. třídy, z nichž 
většina vyžaduje opravy. 

Zavedení integrovaného dopravního systému a 
jeho přímé provázání s IDS okolních regionů 

Odkládání údržby silniční sítě z důvodu 
finanční náročnosti. 

Město Jevíčko je zařazeno do IDS 
Jihomoravského kraje. 

Minimální obslužnost autobusovou dopravou 
v nepracovních dnech. 

Vybudování terminálů IDS ve vhodných 
lokalitách s možností jednoduchých přestupů 
mezi autobusy a vlaky. 

Zavedení nulového grafikonu osobní přepravy 
na regionálních tratích 

Vysoký podíl obyvatel žijících v trvale 
obydlených bytech napojených na veřejné 
vodovody. 

Region není zařazen do IDS PK a chybí 
provázanost mezi železniční a autobusovou 
dopravou. 

Rozšiřování kanalizační sítě, zejména 
v souvislosti s kapacitně nevyužitou ČOV 
Moravská Třebová. 

Oddalování výstavby či rekonstrukce 
inženýrských sítí. 

Obce Moravská Třebová a Jevíčko plní 
směrnici  91/271 EHS, vysoký podíl bytů 
napojených na kanalizaci v Jevíčku, 
Jaroměřicích a Moravské Třebové 

Velmi špatný stav či dokonce neexistence 
kanalizační sítě ve většině obcí – mimo 
Moravskou Třebovou, Jaroměřice, Březinu a 
Jevíčko. 

Zavádění alternativních zdrojů energie, 
zejména zpracování biomasy. 

Dlouhotrvající stavební uzávěra v důsledku 
existence ochranného pásma koridoru pro 
výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. 

 Nízký podíl využívání alternativních zdrojů 
energie. 

Možnost využívání národních i evropských 
dotačních titulů zaměřených na rozvoj venkova 
a ekonomicky slabších regionů. 

Neschopnost připravit kvalitní projekty, které 
by mohly být využity pro čerpání podpor 
z fondů EU. 

Snižující se míra nezaměstnanosti a celkové 
zlepšování situace na trhu práce. 

Míra nezaměstnanosti přesahuje u 6 obcí 
hranici 20 % (Borušov, Gruna, Janůvky, 
Radkov, Vrážné a Vysoká).  

Rozšiřování terciérního sektoru a zvýšení jeho 
významu v ekonomice regionu. 

Další zhoršení situace v oblasti dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 

Dobrá geografická poloha území, kdy je možné 
využívat nabídky pracovních příležitostí 
v sousedních obvodech ORP, kde panuje lepší 
situace na trhu práce (i mimo Pardubický kraj). 

Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve 
většině obcí. 

Čerpání peněz z fondů (EU) na atraktivní 
projekty týkající se hlavně sektoru služeb. 

Zhoršování podmínek na pracovním trhu může 
v krajním případě u malých obcí znamenat 
jejich vylidnění. 

Solidní zastoupení větších podniků (se 100 a 
více zaměstnanci); zaměstnavatelé navíc nejsou 
lokalizováni jen v jádru obvodu, ale ve více 
střediscích. 

Vysoký počet uchazečů o zaměstnání starších 
50 let a uchazečů se změněnou pracovní 
schopností. 

Atraktivní krajinný ráz oblasti. Zvyšování perifernosti území v rámci 
Pardubického kraje. 

Pestrá odvětvová struktura zaměstnavatelů, 
která zmenšuje rizika propadu některých 
odvětví. 

Nižší nabídka volných pracovních míst.  Snižování úrovně příjmů obcí. 

Kladná salda obecních rozpočtů prakticky ve 
všech obcích. 

Poddimenzovaný sektor služeb v území 
(poloviční podíl v hospodářství má stále 
sekundární sektor) 

  

Růst daňové výtěžnosti téměř ve všech obcí. Špatná dopravní poloha některých 
nestřediskových obcí. 

  

10 

 Velmi nízká podnikatelská aktivita, a to jak 
v centru obvodu, tak i v jeho zázemí; 
Moravskotřebovsko je  tímto ukazatelem 
nejhorším obvodem v kraji. 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
 Nízká celková úroveň příjmů i výdajů v 

SO ORP znamená menší množství finančních 
prostředků s nimiž obce hospodaří. 

  

Aktuální trendy ve vývoji přirozené měny 
obyvatelstva, zejména nárůst počtu narozených 
a pokles počtu zemřelých. 

Velmi nízká hustota zalidnění (hluboko pod 
průměrem ČR), částečně způsobena i 
poválečným odsunem německého obyvatelstva.  

Příznivá věková skladba obyvatelstva může 
nejen v současnosti, ale i v blízké budoucnosti 
pozitivně ovlivnit vývoj obyvatelstva 
(přirozený přírůstek obyvatelstva regionu). 

Pokračování úbytku obyvatelstva přirozenou 
měnou i migrací může vést k trvalému 
(dlouhodobému) zařazení Moravskotřebovska 
mezi tzv. vnitřní periferie našeho území. 

Příznivá věková skladba obyvatelstva, tj. vyšší 
zastoupení osob ve věku do 15 let než osob ve 
věku od 65 let – vyšší podíl předproduktivní 
složky obyvatelstva a nižší podíl poproduktivní 
složky. 

Nižší míra porodnosti a zejména vysoká míra 
úmrtnosti v období do poloviny tohoto 
desetiletí. 

Je vhodné využít příznivou věkovou strukturu 
obyvatel pro přilákání nových investorů, 
především ze zahraničí. 

Potenciální investoři mohou vzhledem k nižší 
vzdělanostní úrovni lidských zdrojů 
Moravskotřebovska preferovat pro uskutečnění  
svých investičních záměrů spíše sousední 
regiony. 

Znalost potřeb sociálních služeb získaná na 
základě dialogu s obyvateli. 

Obce s méně příznivou geografickou polohou 
ztrácejí obyvatelstvo nejen přirozenou měnou,  
ale především vyšším počtem vystěhovalých 
než přistěhovalých obyvatel.  

Ke snížení kriminality mladistvých jsou 
potřebné investice do nových zařízení určených 
pro volnočasové aktivity mládeže.  

Demografické stárnutí populace povede 
ke zvýšenému tlaku na zařízení v oblasti 
sociálních služeb pro seniory, které jsou již 
nyní nedostatečné. 

Suburbanizace obyvatelstva Moravské Třebové 
je doprovázena migračním ziskem okolních 
obcí. 

Nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva, tj. 
nižší zastoupení osob s vyšším dokončeným 
stupněm vzdělání. 

  

 Kratší střední délka života, zejména u mužů 
oproti krajskému a celorepublikovému 
průměru. 

  

 Vysoká úmrtnost obyvatelstva na nemoci 
oběhové soustavy, vyšší kojenecká úmrtnost.  

  

 Dosud malá informovanost obyvatel o 
existujících sociálních službách. 

  

7 

 Vysoká kriminalita mládeže.   

Poměrně dobrá vybavenost trvale obydlených 
bytů ústředním nebo etážovým topením a to i 
přes vysoké stáří bytového fondu. 

Třetí nejstarší bytový fond v Pardubickém 
kraji, třetina obcí má více než čtvrtinu bytů 
postavených před rokem 1919  

Využití evropských i národních dotací a 
programů rozvoje k rekonstrukcím a zlepšení 
kvality bytového fondu. 

Nízká intenzita bytové výstavby může vést ke 
zpomalení rozvoje regionu a jednotlivých obcí 
(doprava, služby, pracovní příležitosti) – 
prohlubováni perifernosti. 

Dvě rozvíjející se oblasti z hlediska bytové 
výstavby a kvality bytového fondu – zázemí 
Moravské Třebová a okolí Jevíčka. 

Velmi nízká intenzita bytové výstavby, ve 
třetině obcí nebyl od roku 2001 dokončen 
žádný bytový či rodinný dům. 

Zvýšení atraktivity/image regionu jako lokality 
vhodné pro bydlení. 

Migrace především mladšího a vzdělaného 
obyvatelstva za vyšším životním standardem.  
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8 

Dekoncentrační procesy obyvatelstva 
Moravské Třebové i Svitav vedou k bytové 
výstavbě. 

Malá nabídka pracovních míst a služeb a 
v některých částech Moravskotřebovska i 
špatná dopravní dostupnost snižující atraktivitu 
oblasti pro přistěhování. 

Rozšiřování nabídky služeb, zlepšování kvality 
bydlení a přilákání ekonomických subjektů do 
rozvíjejících se oblastí v okolí Moravské 
Třebové a Jevíčka.  

Pomalé zlepšování kvality bydlení v důsledku 
menšího vztahu obyvatel k majetku (dosílované 
území po 2. sv.v.) 
 
. 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Převažující význam individuální výstavby 
rodinných domů. 

Celková perifernost území nevytváří vhodné 
podmínky pro zvýšení atraktivity pro bydlení. 

Aktivizace lokálních autorit a nalezení 
vhodných forem spolupráce se soukromým 
sektorem. 

 

Poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení – 
pokračování podpory na byty v katastru města 
Moravská Třebová. 

Absolutně chybí výstavba v podobě bytových 
domů. 

  

Relativně pestrá krajina vytváří potřebný 
potenciál rozvoje cestovního ruchu. 

Zanedbatelný počet kulturně-historických 
atraktivit snižuje celkový potenciál cestovního 
ruchu území (s výjimkou Moravské Třebové)..   

Kvalitní marketingová prezentace centra 
regionu, Moravské Třebové, může příznivě 
ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí. 

Okolní turistická konkurence (např. Jeseníky, 
východní Čechy, Orlické hory) může v případě 
nevyužití potenciálu cestovního ruchu 
zkoumaný region z hlediska rozvoje cestovního 
ruchu výrazně marginalizovat. 

Stávající turistická infrastruktura alespoň 
kvantitativně vyhovuje současným potřebám 
cestovního ruchu a zároveň odráží i poměrně 
nízký potenciál cestovního ruchu v území 
(informační centra, ubytovací kapacity). 

Kvalitativně nedostatečná nabídka turistických 
služeb především v oblasti ubytování, 
cykloturistiky a návazných podnikatelských 
aktivit. 

Zaměření a specializace regionu na 
cykloturistiku může příznivě ovlivnit situaci 
v oblasti cestovního ruchu v celém území. 

Neefektivní využívání veškerého, byť 
sníženého, potenciálu pro rekreaci a cestovní 
ruch může ještě více prohloubit hrozbu 
marginalizace regionu. 

Významné historické jádro Moravské Třebové 
působí jaká výrazná kulturně-historická 
atraktivita v rámci celého území.  

Nedostatečná nabídka TIC a nedostatečná 
propagace potenciálu cestovního ruchu 
nepříznivě ovlivňuje intenzitu návštěvnosti 

Rozvojové programy a projekty financované 
z různých zdrojů mohou výrazně napomoci 
rozvoji cestovního ruchu, především 
cykloturistiky. 

Nekvalitní marketingová prezentace centra 
regionu, Moravské Třebové, může nepříznivě 
ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí.  

Hustá síť cyklotras je napojena na páteřní 
cyklistické trasy. 

Výrazná sezónnost rekreačních aktivit 
nepříznivě ovlivňuje možnosti místního 
obyvatelstva ekonomicky se uplatnit v oblasti 
cestovního ruchu. 

Prodloužení sezóny cykloturistiky může 
příznivě ovlivnit ekonomickou atraktivitu 
podnikání v cestovním ruchu.  

Nerealizace kvalitní cykloturistické 
infrastruktury (včetně doprovodných služeb) 
může znamenat nevyužití významného  
potenciálu území (mimo vlastní Moravskou 
Třebovou). 

9 

Únosná kapacita není v oblasti dosud 
překročena, čímž vzniká prostor pro rozvoj 
udržitelného cestovního ruchu. 

Přírodní potenciál cestovního ruchu není 
dostatečný k tomu, aby se cestovní ruch 
v území intenzivněji rozvíjel. 

 Izolovaná nabídka různých služeb cestovního 
ruchu může nepříznivě ovlivnit návštěvnost. 
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PŘÍLOHA Č. 2: SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VÝROKŮ ZE SWOT ANALÝZ PRO VŠECHNY TŘI PILÍŘE 
 
Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

 Přírodní parky Bohdalov-Hartinkov – území 
cenné i z pohledu geomorfologického a 
geologického. 

Vysoká míra poddolovaných území a výskyt 
sesuvných území (obce Bělá u Jevíčka, 
Březina, Janůvky, Jaroměřice, Kunčina, 
Mladějov, Moravská Třebová, Slatina a 
Útěchov) může omezovat rozvoj obcí. 

Zajištění poptávky po nerostných surovinách 
z místních zdrojů. 

Výstavba v nevhodných územích. 

Výskyt místních ložisek nerostných surovin, 
zejména jílu.  

 Využití ploch po těžbě nerostných surovin – 
rekreační plochy, zalesnění, prvky zeleně... 

 
1 

Ochrana ložisek nerostných surovin zajištěna 
stanovením CHLÚ. 

 Vhodné využití ploch na poddolovaných a 
sesuvných lokalitách – využití dotačních titulů. 

 

Nerizikový kvantitativní stav 89 % plochy 
útvarů podzemních vod a nerizikový chemický 
stav 76 % plochy útvarů podzemních vod. 

Nejsou plněny cíle environmentální kvality 
povrchových vod z hlediska chemického a 
ekologického stavu/ekologického potenciálu. 

Podpora modernizace a rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na 
veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Masivní rozšiřování vrtů pro geotermální 
vytápění objektů, kterým se zpřístupňují 
podzemní vody možnému znečištění. 

Nerizikový chemický stav 21 % délky útvarů 
povrchových tekoucích vod a nerizikový 
ekologický stav/ekologický potenciál pro 10 % 
délky útvarů povrchových tekoucích vod. 

Nejsou plněny cíle environmentální kvality 
podzemních vod z hlediska chemického a  
kvantitativního. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se 
zvýšenou erozní ohrožeností (vysoký podíl 
sklonité orné půdy). 

Vysychání vodních toků, špičkování vodních 
elektráren a příčné překážky ve vodních 
tocích. 

Přijatelný stav z hlediska množství sklonitých 
pozemků orné půdy v případě obcí Dětřichov u 
Moravské Třebové, Koruna, Staré Město, 
Víska u Jevíčka a Vrážné. 

Zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině 
v důsledku nevhodného hospodaření na 
sklonitých pozemcích – velké množství orné 
půdy na sklonitých pozemcích především na 
území obcí Březina, Městečko Trnávka a 
Vranová Lhota. 

Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů 
EU pro zajištění čištění odpadních vod a 
zásobování pitnou vodou, na realizaci projektů 
protipovodňové ochrany v krajině. 

Negativní důsledky působení vodní eroze. 
2 

  Dodržování zásad správné zemědělské praxe 
pro snížení obsahu dusičnanů a dalších 
znečišťujících látek v podzemních a 
povrchových vodách. 

Rizika lokálních povodní doprovázené 
zvýšenou erozí půdy v územích s velkým 
podílem sklonité orné půdy – především na 
území obce Březina, Městečko Trnávka a 
Vranová Lhota. 

V roce 2006 nebyly překročeny hodnoty  
imisních limitů pro SO2, NO2, benzen a 
cílového imisního limitu pro arsen a kadmium 
stanovené na ochranu lidského zdraví. 

Na území SO ORP byly vyhlášeny oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu 
lidského zdraví vzhledem k překročeným 
imisním limitům pro PM10 (28 % území), 
ozonu (95 % území) a BaP (3 % území). 

Využívání nejlepších dostupných technologií 
v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné 
uplatňování zásad správné zemědělské praxe 
v zemědělství a využívání obnovitelných 
zdrojů energie. 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke 
zvýšení emisní a hlukové zátěže především 
v blízkosti významných dopravních 
komunikací (silnice I/35). 
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V obcích jsou zavedeny systémy separovaného 
sběru pro základní druhy odpadů a produkce 
komunálního odpadu je oproti republikovému 
průměru nízká. 

Na celém území SO ORP byl v roce 2006 
překročen cílový imisní limit pro ochranu 
ekosystémů a vegetace pro přízemní ozon 
(AOT40) a na části území (3%) i imisní limit 
pro NOx. 

Sanace starých ekologických zátěží, 
identifikace a odstranění černých skládek 
(zamezení opětovnému vzniku). 

Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění 
domácností) v důsledku používání nešetrných 
technologií spalování a spoluspalování 
komunálního odpadu. 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
 Míra separace a následného využití 

komunálního odpadu je vyšší než na zbytku 
území ČR, ale je nižší než požadavek Strategie 
udržitelného rozvoje ČR. 

 Neochota občanů spolupracovat při separaci 
komunálního odpadu – zvyšování produkce 
odpadu, vznik černých skládek a nedůvěra 
k výstavbě a provozu bioplynových stanic. 

Většina obcí spadá do území ekologicky mírně 
stabilního. Celkově lze z  hlediska ekologické 
stability považovat rozvoj území za udržitelný. 

Žádné nebo velmi nízké zastoupení 
chráněných ploch téměř ve všech obcích SO 
ORP. 

Kvalitní péče o chráněná území – kvalitní 
evidence, nájemní smlouvy o péči, systém 
monitoringu a databáze ochrany přírody. 

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny 
především liniovými dopravními stavbami.  

Dobré pokrytí SO ORP prvky ÚSES. Nízké hodnocení (území nestabilní a málo 
stabilní) ekologické stability území v 15 
obcích SO ORP. 

Možnosti čerpání finančních prostředků z 
fondů Evropské unie z MŽP, MZe, MMR a 
SFŽP pro realizaci krajinotvorných programů 
a ÚSES. 

Nevhodně nastavená dotační politika, zejména 
v oblasti zemědělství.  

4 

  Využití územního plánování a komplexních 
pozemkových úprav k zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území. 

Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje 
nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 
realizaci prvků ÚSES a dalších 
krajinotvorných opatření. 

Příznivé klimatické a vegetační podmínky. Úbytek zemědělské půdy (nejvýznamnější je 
v obcích Jevíčko, Útěchov a Slatina). 

Ekologizace zemědělství zejména 
v chráněných územích. 

Pokračující zábor zemědělské půdy. 

Pestrá dřevinná skladba. Smrk na nepůvodních stanovištích bývá často 
napadán hmyzími škůdci. 

Rekultivace půdy a navrácení do ZPF. Znehodnocování půdy zvyšováním intenzity 
hospodaření. 

Vysoká lesnatost celého SO ORP.  Zvýšení rekreační funkce lesa a podpora 
dalších mimoprodukčních funkcí lesa zejména 
půdoochranné. 

V celém SO ORP je řada ložisek nerostných 
surovin, dochází zde ke střetům zájmů mezi 
lesními hospodáři a těžebními společnostmi 
(zábor PUPFL, změna způsobu hospodaření). 

5 

Lesnatost je poměrně rovnoměrná, kromě 
Třebařova a Dětřichova u Moravské Třebové 
je ve všech obcích nad 10 %. 

   

Silné, historicky založené, vazby na okolní 
kraje, zejména na oblast Jihomoravského kraje 
(Boskovice, Brno). 

Marginální poloha regionu v rámci 
Pardubického kraje. 

Výstavba rychlostních silnic R35 a R43 
umožní ekonomický rozvoj regionu 

Snižování počtu spojů veřejné dopravy 
z důvodu snižování dotací. 

Vysoký podíl obyvatel žijících v trvale 
obydlených bytech napojených na veřejné 
vodovody. 

Minimální obslužnost autobusovou dopravou 
v nepracovních dnech. 

Zavedení integrovaného dopravního systému a 
jeho přímé provázání s IDS okolních regionů 

Oddalování výstavby či rekonstrukce 
inženýrských sítí. 

  Zavádění alternativních zdrojů energie, 
zejména zpracování biomasy. 

Dlouhotrvající stavební uzávěra v důsledku 
existence ochranného pásma koridoru pro 
výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. 
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 Nízký podíl využívání alternativních zdrojů 
energie. 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Dobrá geografická poloha území, kdy je 
možné využívat nabídky pracovních 
příležitostí v sousedních obvodech ORP, kde 
panuje lepší situace na trhu práce (i mimo 
Pardubický kraj). 

Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve 
většině obcí. 

Rozšiřování terciérního sektoru a zvýšení jeho 
významu v ekonomice regionu. 

Další zhoršení situace v oblasti dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 

Solidní zastoupení větších podniků (se 100 a 
více zaměstnanci); zaměstnavatelé navíc 
nejsou lokalizováni jen v jádru obvodu, ale ve 
více střediscích. 

Vysoký počet uchazečů o zaměstnání starších 
50 let a uchazečů se změněnou pracovní 
schopností. 

  

Pestrá odvětvová struktura zaměstnavatelů, 
která zmenšuje rizika propadu některých 
odvětví. 

Špatná dopravní poloha některých 
nestřediskových obcí. 

Atraktivní krajinný ráz oblasti.  

10 

 Velmi nízká podnikatelská aktivita, a to jak 
v centru obvodu, tak i v jeho zázemí; 
Moravskotřebovsko je  tímto ukazatelem 
nejhorším obvodem v kraji. 

  

Aktuální trendy ve vývoji přirozené měny 
obyvatelstva, zejména nárůst počtu narozených 
a pokles počtu zemřelých. 

Nižší míra porodnosti a zejména vysoká míra 
úmrtnosti v období do poloviny tohoto 
desetiletí. 

Příznivá věková skladba obyvatelstva může 
nejen v současnosti, ale i v blízké budoucnosti 
pozitivně ovlivnit vývoj obyvatelstva 
(přirozený přírůstek obyvatelstva regionu). 

Pokračování úbytku obyvatelstva přirozenou 
měnou i migrací může vést k trvalému 
(dlouhodobému) zařazení Moravskotřebovska 
mezi tzv. vnitřní periferie našeho území. 

Kratší střední délka života, zejména u mužů 
oproti krajskému a celorepublikovému 
průměru. 

 Je vhodné využít příznivou věkovou strukturu 
obyvatel pro přilákání nových investorů, 
především ze zahraničí. 

Potenciální investoři mohou vzhledem k nižší 
vzdělanostní úrovni lidských zdrojů 
Moravskotřebovska preferovat pro uskutečnění  
svých investičních záměrů spíše sousední 
regiony. 

7 

Znalost potřeb sociálních služeb získaná na 
základě dialogu s obyvateli. 

 Ke snížení kriminality mladistvých jsou 
potřebné investice do nových zařízení 
určených pro volnočasové aktivity mládeže.  

Demografické stárnutí populace povede 
ke zvýšenému tlaku na zařízení v oblasti 
sociálních služeb pro seniory, které jsou již 
nyní nedostatečné. 

Poměrně dobrá vybavenost trvale obydlených 
bytů ústředním nebo etážovým topením a to i 
přes vysoké stáří bytového fondu. 

Třetí nejstarší bytový fond v Pardubickém 
kraji, třetina obcí má více než čtvrtinu bytů 
postavených před rokem 1919  

Využití evropských i národních dotací a 
programů rozvoje k rekonstrukcím a zlepšení 
kvality bytového fondu. 

Nízká intenzita bytové výstavby může vést ke 
zpomalení rozvoje regionu a jednotlivých obcí 
(doprava, služby, pracovní příležitosti) – 
prohlubováni perifernosti. 

Dvě rozvíjející se oblasti z hlediska bytové 
výstavby a kvality bytového fondu – zázemí 
Moravské Třebová a okolí Jevíčka. 

Velmi nízká intenzita bytové výstavby, ve 
třetině obcí nebyl od roku 2001 dokončen 
žádný bytový či rodinný dům. 

Zvýšení atraktivity/image regionu jako lokality 
vhodné pro bydlení. 

Migrace především mladšího a vzdělaného 
obyvatelstva za vyšším životním standardem.  
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8 
Dekoncentrační procesy obyvatelstva 
Moravské Třebové i Svitav vedou k bytové 
výstavbě. 

 Rozšiřování nabídky služeb, zlepšování kvality 
bydlení a přilákání ekonomických subjektů do 
rozvíjejících se oblastí v okolí Moravské 
Třebové a Jevíčka.  

Pomalé zlepšování kvality bydlení v důsledku 
menšího vztahu obyvatel k majetku 
(dosílované území po 2. sv.v.). 
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Pilíř Téma Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Relativně pestrá krajina vytváří potřebný 
potenciál rozvoje cestovního ruchu. 

Zanedbatelný počet kulturně-historických 
atraktivit snižuje celkový potenciál cestovního 
ruchu území (s výjimkou Moravské Třebové)..   

Kvalitní marketingová prezentace centra 
regionu, Moravské Třebové, může příznivě 
ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí. 

Okolní turistická konkurence (např. Jeseníky, 
východní Čechy, Orlické hory) může v případě 
nevyužití potenciálu cestovního ruchu 
zkoumaný region z hlediska rozvoje 
cestovního ruchu výrazně marginalizovat. 

Stávající turistická infrastruktura alespoň 
kvantitativně vyhovuje současným potřebám 
cestovního ruchu a zároveň odráží i poměrně 
nízký potenciál cestovního ruchu v území 
(informační centra, ubytovací kapacity). 

Kvalitativně nedostatečná nabídka turistických 
služeb především v oblasti ubytování, 
cykloturistiky a návazných podnikatelských 
aktivit. 

Zaměření a specializace regionu na 
cykloturistiku může příznivě ovlivnit situaci 
v oblasti cestovního ruchu v celém území. 

Nekvalitní marketingová prezentace centra 
regionu, Moravské Třebové, může nepříznivě 
ovlivnit cestovní ruch jejího širšího zázemí.  9 

Významné historické jádro Moravské Třebové 
působí jaká výrazná kulturně-historická 
atraktivita v rámci celého území.  

Výrazná sezónnost rekreačních aktivit 
nepříznivě ovlivňuje možnosti místního 
obyvatelstva ekonomicky se uplatnit v oblasti 
cestovního ruchu. 

Rozvojové programy a projekty financované 
z různých zdrojů mohou výrazně napomoci 
rozvoji cestovního ruchu, především 
cykloturistiky. 

Nerealizace kvalitní cykloturistické 
infrastruktury (včetně doprovodných služeb) 
může znamenat nevyužití významného  
potenciálu území (mimo vlastní Moravskou 
Třebovou). 
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PŘÍLOHA Č. 3: PŘEHLED ZPRACOVANÝCH KARET (JEVŮ/PROCESŮ) V 
TÉMATECH 
 
1. Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná a poddolovaná území 
2. Vodní režim 

Vodní režim v krajině 
Povrchové a podzemní vody 

3. Hygiena životního prostředí 
Ovzduší 
Nakládání s odpady 

4. Ochrana přírody a krajiny 
Chráněná území 
Ekologická stabilita 

5. ZPF a PUPFL 
Zemědělská půda 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
Veřejná doprava 
Zpracování odpadních vod 
Plynofikace obcí 

7. Sociodemografické podmínky 
Populační vývoj 
Struktura obyvatelstva 

8. Bydlení 
Kvalita bydlení 
Intenzita výstavby 

9. Rekreace 
Turistický potenciál 

10. Hospodářské podmínky 
Hospodářské podmínky 
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PŘÍLOHA Č. 4: PŘEHLED POUŽITÝCH VRSTEV ÚAP 
Sledované jevy v tématech 

ORP/Kraj Řádek 
číslo 

1 - 
Horninové 
prostředí a 
geologie 

2 - Vodní 
režim 

3 - Hygiena 
životního 
prostředí 

4 - 
Ochrana 
přírody a 
krajiny 

5 - ZPF a 
PUPFL 

6 - Veřejná 
dopravní a 
technická 

infrastrukt. 

7 - 
Sociodemografické 

podmínky 
8 - Bydlení 9 - 

Rekreace 

10 - 
Hospodářské 

podmínky 

1                   
2             
3             
4             
5          x   
6          x   
7          x   
8          x   
9          x   

10          x   
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21     x        
22          x   
23          x   
24          x   
25          x   
26          x   
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27          x   
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28     x     x   
29          x   
30          x   
31     x     x   
32          x   
33          x   
34          x   
35          x   
36          x   
37      x    x   
38      x    x   
39      x    x   
40             
41             
42             
43             
44       x      
45       x      
46       x      
47       x      
48       x      
49             
50             
51             
52             
53             
54             
55             
56             
57             
58 x           
59             
60 x           
61 x           
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62             
63 x           
64    x         
65             
66             
67       x      
68       x      
69       x      
70       x      
71       x      
72       x      
73       x      
74       x      
75       x      
76       x      
77       x      
78       x      
79       x      
80       x      
81       x      
82       x      
83             
84       x      
85       x      
86       x      
87       x      
88       x      
89       x      
90       x      
91       x      
92       x      
93       x      
94       x      
95       x      
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96       x      
97       x      
98       x      
99       x      

100       x      
101       x      
102    x   x      
103    x   x      
104       x      
105       x      
106       x   x   
107             
108             
109             
110             
111             
112             
113             
114             
115             
116        x x    
117             
118             
119            x x x x 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7           x 
8           x 

K
ra

j 

9           x 
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10           x 
11        x x    
12        x x    
13        x x    
14             
15             
16          x   
17          x   
18             
19             
20        x x    
21             
22      x       
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
33             
34             
35             
36             
37            x x x x 

 


