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1. ÚVOD A POPIS STAVU ÚZEMÍ 

Územní studie krajiny pro území správního obvodu ORP Moravská Třebová je pořizována městem 

Moravská Třebová (odbor výstavby a územního plánování) a bude zpracována pro celý správní obvod 

obce s rozšířenou působností. 

Zpracování územní studie krajiny poskytuje výjimečnou příležitost pro komplexní řešení volné krajiny, 

včetně koordinace soukromých a veřejných zájmů v krajině. Potřeby rozvoje a ochrany zastavěného 

území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou dostatečně řešeny v územně plánovacích 

dokumentacích, ve volné krajině však doposud nebyly územně plánovací nástroje dostatečně 

uplatňovány. ÚSK navíc řeší návaznosti přesahující hranice obcí. 

Stále více je nutné se věnovat problémům způsobeným změnami klimatu (povodně x sucho), v sídlech i 

ve volné krajině. ÚSK tak bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu 

(tzv. Adaptační strategie) a na její národní ekvivalent, kterým je dokument Strategie přizpůsobení se 

změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie ČR). S tím souvisí také změny v biologické 

rozmanitosti, prostupnost a přístupnost krajiny, protipovodňová a protierozní opatření v krajině nebo 

tzv. zelená infrastruktura.   

ÚSK bude konkrétně řešit: 

 protierozní problematiku (vodní, větrná eroze), protipovodňovou problematiku a retenci vody 

(sucho) 

 ekologicky málo stabilní území (ekologické zátěže a brownfields) 

 podmínky pro zachování biodiverzity 

 prostupnost krajiny 

 podmínky pro rekreaci  

 ochranu krajinného rázu 

 ochranu přechodových oblastí sídel a volné krajiny 

 adaptaci na změny klimatu (nad rámec výše uvedeného) 

Územní studie krajiny je pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební 

zákon). Po dokončení územní studie a poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití jako podkladu 

k pořizování územně plánovací dokumentace, bude studie vložena do evidence územně plánovací 

činnosti, v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona, ve znění později vydaných předpisů. 

Účelem ÚSK je vytvořit koncepci pro plánování v krajině v obcích správního obvodu ORP Moravská 

Třebová. Hlavním cílem ÚSK je vyhodnotit potenciály krajiny, posoudit její aktuální stav a navrhnout 

potřebná opatření důležitá pro její ekologickou stabilizaci, zaměřená na eliminaci negativních dopadů 

změny klimatu (sucho, lokální přívalové srážky…), zachování krajinného rázu a přírodních a kulturních 

hodnot. 

 

Územní studie krajiny bude sloužit především jako podklad pro zpracování Zadání ÚPD a bude jedním ze 

základních podkladů pro zpracování koncepce uspořádání krajiny v územních plánech. 
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Součástí kompletní studie (analytické I návrhové části) bude definice krajinářských hodnot, limitů a zásad 

řešení, definice optimálního využití ploch, prostorových a historických záležitostí v nezastavěném území, 

krajinného rázu, řešení územního systému ekologické stability, definování limitů v krajině a návrhů 

opatření pro řešení klíčových problémů v krajině řešeného území, zejména opatření pro zadržení vody 

v krajině, snížení vodní a větrné eroze a obnovení prostupnosti zemědělské krajiny jak pro člověka, tak 

pro organismy.  

1.1 Rozsah řešeného území 

Řešené území je vymezeno v rozsahu celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská 

Třebová.  

Celková výměra území je 417,28 km2.  

Základní údaje o počtu obyvatel a rozloze jednotlivých obcí na území SO ORP Moravská Třebová jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 1: Základní údaje správního obvodu ORP Moravská Třebová 

Obec 
Počet 

obyvatel 
Rozloha [ha] 

Podíl zastavěných 
a ostatních ploch 
z celkové výměry 

(%) 

Podíl zastavěných 
a ostatních ploch 
z celkové výměry 

(%) 

Bělá u Jevíčka 351 969 6,5 93,5 

Bezděčí u Trnávky 213 699 6,0 94,0 

Biskupice 437 1 110 5,0 95,0 

Borušov 174 1 107 7,4 92,6 

Březina 348 1 164 6,3 93,7 

Březinky 131 330 7,8 92,2 

Dětřichov u Moravské 
Třebové 

206 593 
5,4 94,6 

Dlouhá Loučka 537 1 758 5,4 94,6 

Gruna 186 1 037 6,4 93,6 

Hartinkov 57 515 3,0 97,0 

Chornice 868 1 423 6,3 93,7 

Janůvky 48 313 5,1 94,9 

Jaroměřice 1 203 2 205 5,4 94,6 

Jevíčko 2 827 2 322 10,1 89,9 

Koruna 136 205 7,1 92,9 

Křenov 405 1 047 7,0 93,0 

Kunčina 1 383 2 269 5,0 95,0 

Linhartice 640 875 11,4 88,6 

Malíkov 100 410 4,5 95,5 

Městečko Trnávka 1 390 5 029 6,4 93,6 

Mladějov na Moravě 440 927 7,9 92,1 

Moravská Třebová 10 267 4 205 10,3 89,7 

Radkov 114 664 4,9 95,1 

Rozstání 244 740 6,2 93,8 

Rychnov na Moravě 597 2 356 6,1 93,9 

Slatina 144 398 14,0 86,0 
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Obec 
Počet 

obyvatel 
Rozloha [ha] 

Podíl zastavěných 
a ostatních ploch 
z celkové výměry 

(%) 

Podíl zastavěných 
a ostatních ploch 
z celkové výměry 

(%) 

Staré Město 1 004 2 474 5,3 94,7 

Třebařov 888 1 562 9,4 90,6 

Útěchov 309 548 5,4 94,6 

Víska u Jevíčka 158 366 6,9 93,1 

Vranová Lhota 440 1 407 5,5 94,5 

Vrážné 71 413 4,8 95,2 

Vysoká 30 288 6,2 93,8 

SO ORP Moravská 
Třebová 

26 346 41 728 220,7 3079,3 

Zdroj: rozloha - vrstvy ÚAP, počet obyvatel - ČSÚ, data k 31. 12. 2016 

Obrázek 1: Obecně – geografická mapa správního obvodu SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: ČSÚ 
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2. ROZBOR STRUKTUR, VAZEB A HODNOT V ÚZEMÍ 

2.1. Popis a vymezení základních struktur krajiny 

2.1.1. Primární struktura 

Primární struktura krajiny fakticky definuje v podstatě původní krajinu, tj. krajinu bez zásahu člověka, 

tzv. krajinu přírodní. Většina jejich složek i po dlouhodobém využívání a přetváření člověkem zásadně 

predisponuje současnou krajinu – krajinu kulturní.  

Složky primární struktury krajiny mají pak odraz v rámcích návrhové části (tj. definování vize krajiny, či 

stanovení krajinných okrsků), konkrétněji se pak promítají rovněž v definování problémů krajiny a na ně 

navazujících návrhů (např. reliéf v případě krajinného rázu, řády vodních toků v hydrografii v případě 

návrhů priorit pro revitalizační opatření či půdní druhy v případě protierozních opatření, aj., aj.). 

Spolu se zmíněnými řadíme do primární struktury krajiny především abiotické prvky geosystému jako 

geologický podklad a substrát, půdy, reliéf, vodstvo, ovzduší. Patří sem také původní vegetace, která se 

ovšem u nás již fakticky nenachází v původní „čisté“ formě, ač se u nás nacházejí plochy ekosystémů, 

které mají hlavní dřevinnou skladbu totožnou s klimaxovou - jejich druhová a věková diferenciace je již 

pozměněná.  

Proto v této kategorii pracujeme s potenciální přirozenou vegetací, která není reálnou složkou krajiny, 

ale spíš jen logickou myšlenkovou konstrukcí. Přesto je tato složka často klíčovou pro pochopení 

krajinného geosystému, prakticky je pak velmi využitelná např. pro optimalizaci sítě chráněných území či 

vytváření ÚSES na základě definování kostry ekologické stability. V souladu s metodickým pokynem 

Zadání územní studie krajiny jsou v primární struktuře krajiny uvedeny i přírodě blízké aktuální 

ekosystémy. 

 

Klima  

Klima ORP Moravská Třebová spadá dle zaužívané starší (řada 1901 – 1960) klimatické Quittovy 

klasifikace do dvou klimatických oblastí – chladné a mírně teplé. Pouze malá část, nejvyšší polohy 

hřebečských hor spadají do chladné oblasti, konkrétně okrsku CH7. Na tento okrsek pak v úzkém pásu 

směr sever – jih navazuje nejchladnější okrsek mírně teplé oblasti - MT3. Další okrsek MT5 zaujímá spolu 

s další plochou MT3 malou část území při jeho jihovýchodním okraji. Plošně v území dominují okrsky 

MT7 (v severní části) a  MT9 (v jižní části). Pouze na malé ploše v jihovýchodní části území, podél řeky 

Třebůvky, se nachází nejteplejší okrsek MT10. 

Dle novější regionalizace zpracované Moravcem a Votýpkou v roce 1998 (řada 1961 – 90), spadá ORP 

Moravská Třebová do klimatických tříd II, III a V. Teplejší klimatické třídy II a III se nacházejí pouze na 

menších plochách okolo řeky Třebůvky. Jsou charakterizované počtem dní s teplotou vzduchu 10 °C a 

vyšší ve výši 160 – 177 dní ročně. Třída III nacházející se v těsné blízkosti toku Třebůvky pak má 

průměrný roční úhrn srážek do 580 mm, třída II, která na ni navazuje dále od toku pak nad 580 mm. 

Třída V, která je nachází na většině plochy SO ORP, je pak charakterizována počtem dní s teplotou 

vzduchu 10 °C a vyšší ve výši 142 – 159 dní ročně a ročním úhrnem srážek vyšším než 580 mm. Naprostá 

většina území spadá dle dat ČHMÚ za období 1961 – 90 do oblasti s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C, 



 EKOTOXA s.r.o.                                                        „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 10 

 

pouze nejzápadnější a nejjihovýchodnější část do oblasti s průměrnou roční teplotou 6 – 7 °C. 

Zjednodušeně lze tak definovat, že převážná část plochy ORP Moravská Třebová patří k průměrně 

teplým regionům, srážkově průměrným až nadprůměrným. 

Zásadním dynamickým aspektem klimatu je aktuálně i do blízké či vzdálenější budoucnosti fenomén 

klimatické změny. Za období 1981 – 2010 se průměrná roční teplota celého SO ORP posunuje do 

kategorie 8 – 9 °C.  Za posledních 10 let byla průměrná roční teplota vyšší oproti průměru 1961 – 90 v 9 

případech, nejčastěji o více jak 0,5 či 1,0 °C, srážky pak kolísají okolo průměru. V souladu s modely 

klimatické změny však hrozí ORP nadprůměrné ohrožení klimatickou změnou v rámci ČR, které se projeví 

především v mírně negativní vodní bilanci s trendem narůstání její negativity. 

 

Hydrologické poměry (včetně hydrogeologie) 

Obrázek 2: Hydrografie včetně hranic povodí 

 

Zdroj: www.heis.cz 
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Řešené území spadá do povodí řeky Moravy. Největšími vodními toky oblasti jsou její dva pravostranné 

přítoky – Třebůvka a Moravská Sázava. Řeka Třebůvka má délku 48,3 km a odvodňuje většinu regionu.  

Nejvýznamnějším přítokem je Jevíčka a za největší vodní nádrže v povodí Třebůvky lze považovat nádrž 

Moravská Třebová a Finstlerovu hlubinu. Třebůvka protéká obcemi Křenov, Dlouhá Loučka, Útěchov, 

Boršov, Moravská Třebová, Linhartice, Radkov, Rozstání, Městečko Trnávka, Mezihoří, Petrůvka, Pěčíkov 

a Vranová Lhota. Dále Třebůvka svoji cestu do Moravy vede již za hranicemi Moravskotřebovska. 

Obrázek 3: Hydrografie vodních toků včetně jejich řádu dle Strahlera 

 

Zdroj: www.hies.cz 

Pramenná oblast Jevíčky se nachází v okresu Blansko nedaleko obce Malá Roudka. Protéká obcemi 

Jevíčko a Chornice a v oblasti Petrůvky se stává pravostranným největším přítokem Třebůvky. Do Jevíčky 

se vlévá řeka Nectava a dále východně od Jevíčka také několik potoků – Malonínský, Uhřický, Usobrnský 

a řeka Kelinka. 

Kromě Jevíčky Třebůvka disponuje několika dalšími přítoky, které vedou svůj tok Moravskotřebovskem. 

Je to pravostranný přítok Pacovka a také několik levostranně přitékajících potoků, které pramení na 

Hřebečovském hřbetu a jsou sváděny po strmém svahu kuesty do Moravskotřebovské kotliny, aby 
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ukončily svoji pouť vústěním do Třebůvky. Nejjižněji situovaný Hřebečovský potok ústí do řeky v obci 

Útěchov, Stříbrný potok protéká obcí Boršov. Dále Udánecký potok, který se vlévá u vlakového nádraží 

v Moravské Třebové do Kunčinského potoka. Kunčinský potok pak ústí do Třebůvky na severovýchodním 

okraji města v blízkosti vrcholu Hradiska. Z Borušova přitéká Borušovský potok, který ústí do Třebůvky na 

východním konci obce Linhartice. 

Povodí Moravské Sázavy, která je jedním z pravostranných přítoků Moravy, zasahuje na území 

Moravskotřebovska jen velmi malou částí, která se nachází na severu území. Z Moravskotřebovských 

obcí protéká pouze Třebařovem, z něj putuje severovýchodním směrem již za hranicemi regionu až do 

Zábřehu. Jednou z největších vodních nádrží, nacházejících se v jejím povodí, je Velký třebařovský rybník 

s rozlohou 15,77 ha. 

Vodní nádrž Moravská Třebová, která je známá spíše pod označením Boršovský rybník, je vybudována 

přímo na toku Třebůvky, a to na jižním okraji města Moravská Třebová. Nádrž však byla kvůli rozsáhlým 

rekonstrukčním pracím velmi dlouhou dobu vypuštěna. Souvisely s odstraňováním nashromážděných 

nánosů ze dna, rekonstrukcí bezpečnostního přelivu a spadliště a v neposlední řadě také s úpravou 

násypu hráze. 

Druhou větší vodní plochou je Smolenská vodní nádrž, která se nachází severně od města Jevíčko. Dále 

je to Finsterlova hlubina, což je uměle vytvořená vodní plocha, která se rozprostírá dále na sever od 

Smolenské nádrže necelý jeden kilometr. Na její vodní hladině se nachází četné ostrůvky a poloostrůvky, 

které jsou vhodným stanovištěm pro výskyt hojně zde hnízdícího ptactva. Na břehu hlubiny byly 

vysázeny vrby a v jejím blízkém okolí také duby. 

Velký třebařovský rybník se nachází u jižního okraje obce Třebařov a na východní straně sousedí 

s menším Mlýnským rybníkem. Jižněji se nachází pásmo drobnějších rybníčků táhnoucích se od severu 

k jihu. Jsou to Jílový rybník, Prkenný rybník, Škaredý rybník, Nohavice, Křtěný rybník a Jezírko. 

Další dva poměrně známé rybníky se nachází za západní stranou města Moravská Třebová, jsou to 

Udánský rybník a Horní boršovský rybník, který leží pod strmým svahem Hřebečovské kuesty. 

Větší plochy přestavují západně od Roudnice jezera vzniklá po těžbě štěrkopísků. Jedno z nich bylo 

přetvořeno ve známý Račický veslařský kanál. K menším vodním plochám patří rybníky severně od 

Roudnice a u Budyně (rybník Křepelka), dále pak slepá či poloslepá ramena Ohře.  

 

Území SO ORP Moravská Třebová spadá celkem do 5 hydrogeologických rajónů: 

 4262 Kyšperská synklinála – jižní část, 

 4280 Velkoopatovická křída, 

 5212 Podorlický perm – jižní část, 

 5221 Boskovická brázda – severní část, 

 6620 Kulm Drahanské vrchoviny. 
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Geologie a geomorfologie 

Sedimentární horniny druhohorního stáří, které náleží k mladším vývojovým etapám východní části 

Českého masivu, jsou dominantním geologickým podložím celé oblasti. Horniny devonského až 

karbonského stáří, jež jsou mořského původu, vystupují na povrch především v oblasti Městečka 

Trnávky. Označují se jako tzv. cimburské vrstvy, a to podle zříceniny hradu Cimburk, který se nachází v 

této oblasti. Jsou tvořeny především břidlicemi s rytmickým střídáním prachovců a drob. Červeně 

zbarvené horniny a půdy signalizují oblast s výskytem permských pískovců, které jsou místy doplněné 

písčitými prachovci a slepenci. Tyto sedimenty sladkovodního jezerního původu se vyskytují na západ od 

Moravské Třebové v její těsné blízkosti a táhnou se severojižním směrem. 

Obrázek 4: Geologická struktura 

 

Zdroj: ÚAP SO ORP  

Velkou část území tvoří sladkovodní a mořské sedimenty mající původ v období svrchní křídy. Tvoří 

geologické podloží zejména v oblasti Hřebečovského hřbetu a také v okolí obce Útěchov. V podloží zde 

nalezneme jemnozrnné pískovce, prachovce či jílovce, které jsou místy protkány drobnými, nepříliš 

velkými slojkami černého uhlí. Jsou typické výskytem fosilií, jako jsou měkkýši, amoniti či ježovky. 
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V období kvartéru vznikly na území SO ORP mocné vrstvy spraší a sprašových hlín s občasným výskytem 

fluviálních písčitých štěrků. 

 

Geomorfologické členění rozděluje území na celkem 5 geomorfologických celků: 

1. Svitavská pahorkatina – podcelek Hřebečovský hřbet 

Hřebečovský hřbet se nachází v nejzápadnější části Moravskotřebovska, je součástí Svitavské 

pahorkatiny a vytváří přirozenou hranici regionu, která se táhne v severojižním směru a odděluje 

Moravskotřebovskou kotlinu od Ústecké brázdy, ve které leží Svitavsko. Hranice mezi těmato dvěma 

regiony je konkrétně určena hřbetnicí, která v minulosti pomyslně oddělovala také historické země Čech 

a Moravy. Hřbet je utvářen v celkové délce 20 kilometrů a šířce 7 kilometrů. Na jihu se začíná pozvolna 

zvedat na Svitavsku u obce Chrastová Lhota, která se nachází poblíž Brněnce. Z hlediska 

Moravskotřebovska jsou nejjižněji situovanými obcemi Janůvky a Křenov. Na severu je ukončen za obcí 

Mladějov na Moravě. 

Svahy Hřebečovského hřbetu nejsou souměrné. Zatímco západní svahy jsou ukloněné velice mírně a 

pozvolna se sklání až ke dnu Ústecké brázdy, východní svahy jsou orientované směrem k Moravské 

Třebové a spadají strmými srázy do Moravskotřebovské kotliny. Tento pozoruhodný geomorfologický 

útvar, který vytváří v příčním profilu nesouměrný asymetrický hřbet, označovaný jako kuesta, je 

typickým tvarem na okraji tabulí či pánví. To platí i v tomto případě, kde vytváří přechod mezi 

Východočeskou tabulí a Orlickou podsoustavou. Lze tvrdit, že Hřebečovský hřbet je jednou z 

nepříkladněji a nejukázkověji utvářených kuest v České republice vůbec. 

Zatímco mírněji ukloněné svahy jsou tvořené málo odolnými horninami, jako jsou například jíly, strmé 

srázy z odolných vápenců či pískovců vytváří sruby stěn vysoké až 7 metrů. Velmi známá je tzv. Stěna 

mrtvých, jež je opředená pověstí o švédských vojácích, kteří sem byli svedeni a pádem dolů se zabili. 

Nachází se pod vrcholem Hřebečov nad horním úsekem tzv. staré silnice, která se klikatí na vrchol 

hřbetu. Další stěny se nachází pod vrcholem Roh či na Červené hoře pod Mladějovským vrchem. 

Časté sesuvy rozhodně nejsou výjimkou. Jsou způsobeny tím, že v kvádrech se odlučující pískovce 

spočívají na nestabilních jílovcích, které jsou k tomuto procesu velmi náchylné. To způsobuje to, že skalní 

bloky odsedají od sebe a může tak dojít posléze k řícení svahů. Doposud největším skalním řícením bylo 

to za 2. světové války na svazích hřbetu Hřebcova. Po řícení na vrcholu Nad Doly nad obcí Nová Ves se v 

místě tehdejšího sesuvu dodnes do dálky vyjímá bílá barva odkrytých pískovců. 

 

2. Podorlická pahorkatina – podcelky Moravskotřebovská kotlina, Lanškrounská kotlina, Malonínská 

vrchovina, Trnávecká vrchovina a Pacovská kotlina 

Moravskotřebovská kotlina, zaujímá největší část oblasti a svojí rozlohou na severu zasahuje i mimo SO 

ORP Moravská Třebová. Táhne se v ose od severu k jihu. V severní části je dno kotliny položeno níže a 

nadmořská výška se pohybuje od 350 do 450 m n. m. V jižní části pak kolem 440 – 500 m n. m. Povrch 

kotliny je mírně zvlněný. Severně od Moravské Třebové a západně od Starého Města se rýsují dva menší 

vrchy – Zlatník neboli Goldberg, měřící 430 metrů, a vrchol Na pískách s nadmořskou výškou 427 metrů. 
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Ploché dno Lanškrounské kotliny (Podorlická pahorkatina) dosahuje největší šířky 3 kilometry, a to v 

oblasti obce Dětřichov u Moravské Třebové. Na východně je ohraničeno Moravskotřebovskou kotlinou. 

Ze dna kotliny vybíhají celkem 3 nápadné vrchy, z nichž nejnápadnější je Rychnovský vrch. 

Tyčí se 514 metrů nad zemský povrch, který se nachází v blízkosti obcí Třebařov a Rychnov na Moravě. Je 

zdvojený – jedná se o dva souvislé přiléhající hřbety, které vytváří tzv. kozí hřbet.  

Masivní hřbet, jehož podobu má Malonínská vrchovina (Podorlická pahorkatina), se táhne v severojižním 

směru a dotýká se až samotného okraje města Moravská Třebová. Zatímco na západě je lemována 

Moravskotřebovskou kotlinou a údolím řeky Třebůvky, na východě přiléhají Pacovská kotlina a 

Trnávecká vrchovina. 

Nejvyšším vrcholem Malonínské vrchoviny je Dvorská s nadmořskou výškou 594 metrů, která se zvedá za 

východním okrajem obce Útěchov. Mnohem populárnější je však vrchol Pastvisko, který se nachází ve 

velmi těsné blízkosti Moravské Třebové a který společně s rozhlednou, jenž se tyčí na jeho vrcholu, 

poskytuje nádherný výhled na Moravskotřebovskou kotlinu s Moravskou Třebovou a Hradiskem a v dáli 

nelze přehlédnout ani Rychnovský vrch s Lanškrounskou kotlinou. 

Hřbet Trnávecké vrchoviny (Podorlická pahorkatina) se táhne severojižním směrem. Ve své severní části 

zasahuje až k městu Moravská Třebová, o něco jižněji se stýká se svahy Malonínské vrchoviny. Toto 

spojení dalo vzniknout nesouměrnému údolí mezi nimi, které se jmenuje Čertova rokle. V nejjižnější 

části je mezi hřbety Trnávecké a Malonínské vrchoviny vklíněna Pacovská kotlina. 

Nejvyšších nadmořských výšek dosahují vrcholy hřbetu na jihu. Zde se nachází nejvyšší vrchol Hušák, 

měřící 625 m n. m. Hřbet dále vrchol Hušák, měřící 625 m n. m. Hřbet dále pokračuje až k Moravské kde 

je zakončen vrcholy Dubina a Třebovské Hradisko. Hřbet Trnávecké vrchoviny je také na východní straně 

doprovázen několika izolovanými vrchy. Jsou to Cimburk, kde se nachází starobylá zřícenina hradu, tyčící 

se 420 metrů do výšky a Doubravice, měřící 477 metrů nad mořem, které se nachází u východního okraje 

obce Městečko Trnávka. Součástí pásma je též moravskotřebovský Křížový vrch, který se nachází při 

východním okraji města. 

 

3. Boskovická brázda – podcelek Jevíčská sníženina 

Boskovická brázda, jejíž součástí je Jevíčská snížena, je vyplněna karbonskými a permskými sedimenty. Je 

to starý tektonický příkop, táhnoucí se krajinou v severojižním směru. Na území Moravskotřebovska 

zasahuje pouze malým nejsevernějším výběžkem Malé Hané. V této části má plochý reliéf. Její šířka 

dosahuje hodnoty kolem dvou kilometrů. 

Sníženina navazuje na jižní část Lanškrounské kotliny, na západě je pak vytyčena Trnáveckou vrchovinou. 

Nalezneme tu nejen jedno ze dvou měst Moravskotřebovska – Jevíčko, ale také například obce Chornice 

či Jaroměřice. 

 

4. Zábřežská vrchovina – podcelky Mírovská vrchovina, Bouzovská vrchovina 

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. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kan%C4%8D%C3%AD_vrch_(Z%C3%A1b%C5%99e%C5%BEsk%C3%A1_vrchovina)&action=edit&redlink=1
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Bouzovská vrchovina je na všech stranách výrazně omezena. Na Z a SZ, při hluboce zaříznutém údolí 

Třebůvky, dosahuje oblast výšek až 550 m a má velmi členitý reliéf, podmíněný starší i mladou 

tektonikou a vertikální erozí dolní Třebůvky a jejích pravých přítoků. Na JZ je Bouzovská vrchovina 

ukončena výraznou tektonickou linií Chornice – Čechy pod Kosířem. V a SV část je nižší a také méně 

členitá. Tvoří ji plošiny na širokých hřbetech a menší kotliny v nadmořských výškách 400 – 300 m. Tato 

východní část, tvořená několika krami, je ukloněna k JV. Nad hluboko rozvětralé nekrasové okolí 

vystupují dosti 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. Devonské vápence jsou zde vesměs silně zkrasovělé s velkými jeskynními 

soustavami v několika úrovních. Typická pro tuto krasovou oblast jsou proto vysoko položená pohřbená 

slepá údolí. Bouzovská vrchovina, s nejmenší střední výškou, navazuje na J na Drahanskou vrchovinu. 

 

5. Drahanská vrchovina – podcelek Konická vrchovina 

Konická vrchovina je členité území ve východní části Drahanské vrchoviny. Jedná se o její 

geomorfologický podcelek a nalezneme zde nejvyšší vrchol celé Drahanské vrchoviny – Skalky (734,7 m). 

Geologicky je budována jednotvárným souvrstvím mořského spodního karbonu – kulmu; břidlicemi, 

drobami, v jižní části pak slepenci. Povrch stupňovitě klesá východním směrem od nejvyššího bodu 

Skalky k Hornomoravskému úvalu. Okraje vrchoviny jsou značně členité a rozřezané hlubokými údolími. 

V Konické vrchovině pramení řada vodních toků, mezi jinými Sloupský potok a Bílá voda, jejichž 

soutokem vzniká podzemní říčka Punkva. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chornice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy_pod_Kos%C3%AD%C5%99em
https://cs.wikipedia.org/wiki/Devonsk%C3%BD_v%C3%A1penec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahansk%C3%A1_vrchovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_podcelek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornomoravsk%C3%BD_%C3%BAval
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupsk%C3%BD_potok_(zdrojnice_Punkvy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_voda_(zdrojnice_Punkvy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Punkva
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Obrázek 5: Průměrná nadmořská výška 

 

Zdroj: Analýza EKOTOXA s.r.o. 
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Obrázek 6: Typy krajin dle reliéfu 

 

Zdroj: www.geoportal.gov.cz 

 

Pedologie a pedogeografie 

Hlavními půdními typy v SO ORP jsou půdy illimerizované, hnědé kyselé, hnědé a pseudogleje s hnědými 

oglejenými půdami. Půdy illimerizované jsou typické vyběleným eluviálním horizontem pod humusovým 

a vyskytují kde je roční úhrn srážek kolem 550 až 900 mm/rok a průměrná roční teplota se pohybuje 

v rozmezí 6 až 8 °C. Přirozeným pokryvem bývají lesní porosty bučin či kyselých doubrav. Hnědé půdy, 

vyskytující se v teplejších oblastech, 

s ročním úhrnem srážek 600 až 900 mm/rok a průměrnou 4 až 9 °C. Nejhojněji se vyskytují v oblastech 

členitých pahorkatin a vrchovin v nadmořských výškách 450 až 800 m n. m. Pokryvem bývají listnaté 

lesy. Kyselé hnědé půdy jsou odlišné svým nízkým nasycením komplexu. Pseudogleje se vyskytují ve 

velmi podobných oblastech jako půdy ilimerizované. Obvykle na nich rostu listnaté lesy. Vsakování a 

odtok srážkové vody je zpomalený. Periodické provlhčování střídá vyschnutí, čímž vzniká mramorovaný 

horizont se skvrnkami a žilkami. 
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Obrázek 7: Půdní typy 

 

Zdroj: www.geoportal.gov.cz 
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Biogeografie  

Řešené území náleží většinou plochy do Svitavského bioregionu, menší část na jihovýchodě do 

Drahanského bioregionu. 

Obrázek 8: Biogeografické členění 

 

Zdroj: www.geoportal.gov.cz 

Svitavský bioregion 

Potenciální přirozenou vegetaci severní části bioregionu v podhůří Orlických hor představují acidofilní 

doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které ostrůvkovitě přecházejí až k Rychnovu nad Kněžnou a 

Kostelci nad Orlicí. Nižší polohy kolem Litomyšle, Moravské Třebové a v údolí Svitavy zaujímají 

dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum betuli), v okolí Dolního Újezdu opět acidofilní doubravy. 

Vyšší polohy pokrývají bučiny různého typu, květnaté (Dentario enneaphylli-Fagetum sylvaticae) i bikové 

(Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae). Na prudkých opukových svazích jižního až východního kvadrantu 

jsou ostrůvkovitě přítomny dokonce i vápnomilné bučiny (Cephalanthero-Fagetum sylvaticae), na 
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podobných stanovištích ostatních orientací pak suťové lesy (Aceri pseudoplatani-Carpinetum betuli a 

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris). 

V nivách vodních toků jsou luhy, představované asociacemi Stellario nemorum-Alnetum glutinosae a 

Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, v kotlinách i Pruno padi-Fraxinetum excelsioris. Na rozvodí Orlice 

a Svitavy kolem Opatova v pozoruhodně nízké nadmořské výšce jsou potenciální vegetací maloplošně i 

podmáčené olšiny se smrkem (snad Piceo abietis-Alnetum glutinosae). Vegetace přirozeného bezlesí 

pravděpodobně chybí. 

Květena Svitavského bioregionu je dosti pestrá. Její hlavní složku reprezentují typické mezofilní druhy 

hercynských lesů, avšak obohacené o četné druhy karpatského migrantu, vytvářející zčásti i mezní 

výskyty. Exklávní prvky jsou výjimečné. Mezi pronikající alpidsko-karpatské druhy náleží pcháč potoční 

(Cirsium rivulare), kakost hnědočervený (Geranium phaeum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum 

thalictroides), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), ostřice převislá (Carex pendula), o. chlupatá (C. 

pilosa), chrpa luční ostroperá (Centaurea jacea subsp. oxylepis), svízel Schultesův (Galium schultesii), 

chrastavec křovištní (Knautia drymeia) aj. Přítomnost vápníkem bohatých křídových sedimentů 

umožňuje výskyt náročnějších druhů, které vesměs pronikají od západu. Mezi ně náleží ostřice Davallova 

(Carex davalliana) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule).  

Jiné druhy umožňují předpokládat, že tudy vedla spojnice mezi teplými oblastmi Moravy a Čech. K nim 

patří bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a sasanka lesní (Anemone sylvestris). Výjimečným 

jevem je několik reliktů na Hřebečovském hřbetu: boreo-kontinentální ploštičník evropský (Cimicifuga 

europaea) a alpidské druhy bika žlutavá (Luzula luzulina), starček skalní (Senecio rupestris) a kozlík 

trojený rakouský (Valeriana tripteris subsp. austriaca). Horské druhy nejsou příliš početné, patří k nim 

kerblík lesklý (Anthriscus nitida), kakost lesní (Geranium sylvaticum), podbělice alpská (Homogyne 

alpina) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). 

Silně ochuzená podhorská fauna hercynského původu je doplněna demontánním výskytem alpsko-

karpatského prvku, patrného zejména v synuziích měkkýšů (z alpských druhů např. zdobenka tečkovaná, 

vřetenovka zaměněná, zemoun skalní, z karpatských skalnatka lepá nebo vlahovka karpatská). Východní 

vlivy dokládá též přítomnost ježka východního. Tekoucí vody patří do pásma pstruhového.  



 EKOTOXA s.r.o.                                                        „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 22 

 

Obrázek 9: Potenciální přirozená vegetace 

 

Zdroj: www.geoportal.gov.cz 

Drahanský bioregion 

Vegetační stupňovitosti odpovídá mozaika potenciálních společenstev. Na teplejších úpatních svazích 

jsou potenciálně dubohabrové háje (Melampyro nemorosi-Carpinetum betuli, při jihovýchodním okraji i 

Carici pilosae-Carpinetum betuli) a acidofilní doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae), na těžkých 

střídavě vlhkých půdách i mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum) a na jižních svazích Kosíře 

doubravy dokonce s účastí dubu šipáku (Quercus pubescens). V drobných ostrůvcích, zejména při jižním 

a východním úpatí, se vyskytují i teplomilné doubravy (Sorbo torminalis-Quercetum petraeae). Ve 

vyšších polohách se velkoplošně střídají bikové bučiny (Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae) a květnaté 

bučiny (Melico uniflorae-Fagetum sylvaticae, snad i další typy, v jižní a jihovýchodní části i Carici pilosae-

Fagetum sylvaticae).  

Recentní flóra je středně bohatá, tvořená rozmanitými fytochorotypy. Převládají druhy 

středoevropských listnatých lesů. Z Praebohemika, resp. z Karpat sem přesahuje chrastavec křovištní 

(Knautia drymeia), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), ostřice chlupatá (Carex pilosa) a kakost 

hnědočervený (Geranium phaeum), které zde mají mezní výskyt. V nejvyšších polohách a v inverzích 
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údolních zářezů jsou však zastoupeny i submontánní druhy. V lesních společenstvech je to např. udatna 

lesní (Aruncus vulgaris), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), 

devětsil bílý (Petasites albus), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a růže převislá (Rosa pendulina).  

Na loukách jsou typické upolín nejvyšší (Trollius altissimus), rdesno hadí kořen (Bistorta major), starček 

potoční (Tephroseris crispa), kuklík potoční (Geum rivale), místy i mečík střechovitý (Gladiolus 

imbricatus), dříve i rozchodník huňatý (Sedum villosum) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). 

Pozoruhodný je výskyt perialpidských druhů, k nim náleží hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), 

zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), pryšec hranatý (Euphorbia angulata) a kostřava ametystová 

(Festuca amethystina). Exklávní lokalitu zde mají některé rašeliništní druhy, např. boreokontinentální 

suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Podél teplejšího 

východního úpatí se táhne pruh lokalit xerofilní flóry.  

Zde najdeme druhy ponticko-panonské až ponticko-jihosibiřské, např. ostřici nízkou (Carex humilis), o. 

Micheliovu (C. michelii), len žlutý (Linum flavum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), černohlávek 

velkokvětý (Prunella grandiflora), růži galskou (Rosa gallica), vyskytuje se zde i západostředoevropská 

trávnička obecná (Armeria vulgaris).  

 V bioregionu je relativně zachovaná fauna přirozených bučin, ojediněle jsou zachovány rašelinné louky. 

s fragmenty rašeliništní fauny. Na východních okrajích proniká do nižších poloh teplomilný prvek (myšice 

malooká, ježek východní), v chladné části regionu bylo naproti tomu zjištěno rozmnožování netopýra 

severního. Potoky a říčky patří převážně do pstruhového pásma, na Třebůvce je vyvinuto pásmo 

lipanové. 

 

Klíčové aspekty primární krajinné struktury ve vztahu k ÚSK 

 Celý SO ORP je významně srážkově normální, teplotně spíš průměrný. 

 V posledních letech dochází k oteplování regionu, do budoucna lze v souvislosti s klimatickou 

změnou očekávat zhoršení vodní bilance. 

 V SO ORP se vyskytují významné zásoby podzemní vody různorodého charakteru. 

 SO ORP má také nadprůměrné zastoupení povrchových toků nižších řádů, jedná se tedy 

primárně o pramennou oblast. 

 Toky nižších řádů představují významný potenciál pro malé vodní nádrže a biodiverzitu. 

 Hřebečovský hřbet je z geomorfologického hlediska unikátní prvek pro krajinný ráz SO ORP, 

minimálně regionálního významu.  
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2.1.2. Sekundární struktura 

Sekundární struktura krajiny v podstatě představuje aktuální stav krajiny. Použijeme-li opět terminologii 

krajina přírodní vs. krajina kulturní, jde o krajinu kulturní. Aktuálně by na většině plochy SO ORP spadala 

do kategorie tzv. kulturní krajiny nevlastní, tj. neplnící všechny funkce při zachování principu 

udržitelného rozvoje a respektování estetických hodnot krajiny.  

Obrázek 10: Rámcové sídelní typy krajiny 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Sekundární struktura krajiny tak tvoří soubory člověkem ovlivněných přirozených a člověkem částečně 

anebo úplně pozměněných dynamických systémů, stejně jako nově vytvořené umělé prvky. Je to sféra, 

o kterou má člověk nejbezprostřednější zájem, je hlavním cílem změn struktury krajinného prostředí 

člověka.  
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Obrázek 11: Krajinný pokryv 

 

 

Prvky sekundární struktury krajiny jsou zároveň výslednými prvky návrhů krajinných plánů. Výsledkem 

krajinných plánů je především návrh na co nejoptimálnější uspořádání právě druhotné struktury krajiny, 

tj. maximální posun ke krajině kulturní vlastní, která výše uvedené principy a hodnoty respektuje. 

Z hlediska obsahu jsou to antropicko-biotické komplexy. Při výzkumu a plánech můžeme analýzu 

druhotné krajiny členit na výzkum reálné vegetace (lesy, travní porosty, vodní a močálová vegetace), 

biotopy živočichů (zkoumá se zoologická složka prvků), využití země (tradičně je soustřeďuje zejména na 

zemědělskou část krajiny), technicko-urbanistické struktury (soustřeďuje se na technická díla v krajině). 

V rámci této struktury krajiny hovoříme o Land use či Land cover.  

 

Svitavský bioregion 

V nižších polohách byl bioregion osídlen pravděpodobně již v pravěku, s jistotou v Boskovické brázdě. 
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Ve výše položených kotlinách a mírných svazích došlo k odlesnění teprve v raném středověku, avšak 

nejvyšší polohy byly osídleny až koncem středověku v 15. stol. Současné lesy zaujímají pouze ostrovy 

v převážně odlesněné krajině a mají z velké části ráz smrkových kultur s borovicí). Charakteristické jsou 

však listnaté (převážně bukové) lesy v údolních zářezech a na východním svahu Hřebečovského hřbetu. 

Na odlesněných plochách převažují pole, často velmi rozsáhlá. Travní porosty přetrvaly socializaci 

zemědělství víceméně jen na neoratelných strmějších svazích. Po r. 1990 byly obnoveny i vlhčí louky na 

plošinách a v depresích. V plošších částech kotlin byly ve středověku vybudovány rybníky. Typická malá 

města leží v osách širokých sníženin (Moravská Třebová, Jevíčko). 

Na odlesněných místech se nachází polopřirozená náhradní vegetace v podobě vlhkých luk svazů 

Calthion palustris, méně Molinion caeruleae, které přecházejí do slatinných luk svazu Caricion 

davallianae nebo rašelinných luk svazu Caricion canescenti-fuscae. Na suchých stanovištích jsou to 

pastviny svazu Cynosurion cristati, méně snad i Violion caninae, lesní lemy tvoří vegetace svazu Trifolion 

medii. Křoviny náležejí svazu Berberidion. 

Obrázek 12: Typy krajin dle využití 

 

Zdroj: www.geoportal.gov.cz 
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Obrázek 13: Krajinné matrice dle jednotlivých obcí 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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Obrázek 14: Podíl zornění zemědělské půdy dle jednotlivých obcí 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Drahanský bioregion 

Drahanská vrchovina byla osídlena lokálně již v pravěku (keltské oppidum u Malého Hradiska), souvisle 

při okrajích v raném středověku, ale většina plochy byla odlesněna a osídlena až v období pozdní 

středověké kolonizace, převážně ve 14. a 15. století. Řada vsí zde po třicetileté válce zanikla, některé 

nové byly založeny až v průběhu 18. století. Antropogenně je území mírně ovlivněno a zachovalo si 

vysokou lesnatost, na obvodových svazích bioregionu zůstaly rozsáhlé lesy, často s přirozenou dřevinnou 

skladbou, především bučiny, ale i dubohabřiny.  

Zemědělsky obhospodařované jsou především zarovnané povrchy ve vyšších polohách. Dominují zde 

sice velká pole, většina luk byla za socializace zemědělství rozorána nebo alespoň odvodněna, ale jsou 

zachovány i zbytky přirozených vlhkých lučních porostů. Při teplejších okrajových svazích bioregionu jsou 

časté ovocné sady. Vodní toky jsou zastoupeny jen autochtonními potoky, pouze na severu bioregionem 

napříč protéká říčka Třebůvka. Ojediněle byly v bioregionu založeny rybníky, a to především na 
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vrcholových plošinách.  Sídla jsou zastoupena menšími městy při obvodu, v centrální části jen městečky 

a středně velkými vesnicemi.  

V polopřirozené náhradní vegetaci hrají významnou roli vlhké louky svazu Calthion palustris, typická je 

zejména asociace Cirsietum rivularis, ve středních polohách bioregionu se občas objevují i bezkolencové 

louky (svaz Molinion caeruleae). V nejvyšších polohách se vyskytovala vegetace rašelinných luk svazu 

Caricion canescenti-fuscae a okrajově i dalších jednotek vegetace rašelinišť. Na sušších místech 

přecházejí vlhké louky ve vegetaci svazů Cynosurion cristati a Violion caninae, na teplých východních 

okrajích jsou přítomny i zbytky vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Lemy náležejí převážně 

vegetaci svazu Trifolion medii, v okolí Kosíře se dá předpokládat i přítomnost ochuzených lemů svazu 

Geranion sanguinei. Křoviny převážně náležejí k vegetaci svazu Berberidion. 

 

Obrázek 15: Podíl vodních ploch dle jednotlivých obcí 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 



 EKOTOXA s.r.o.                                                        „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 30 

 

2.1.3. Terciární struktura 

Tento pojem se často nahrazuje pojmem socioekonomická struktura krajiny. Je to soubor nehmotných 

prvků a jevů charakteru zájmů, projevů a důsledků činností společnosti a jednotlivých odvětví v krajině, 

které jsou krajinnoekologicky relevantní, tj. vážou se na hmotné prvky prvotní a druhotné struktury 

krajiny, mají prostorový projev (jsou v prostoru mapovatelné). Tyto prvky považujeme za 

socioekonomické jevy (SEJ) v krajině. Při SEJ tedy sledujeme nehmotné aspekty prvků a jejich prostorový 

projev např. objekt živočišné farmy má svou hmotnou strukturu, ale i omezující vztahy funkční zóny 

"areál živočišné výroby", případně její ochranné a hygienické zóny.  

V rámci terciární struktury se řeší otázka využití prostoru, např. jestli je na daném konkrétním území 

vhodná rekreační zóna, nebo danou část krajiny využijeme spíše jako např. zónu klidovou či zónu pro 

rozvoj města. Obdobně se pak řeší střety zájmů, např. zájem těžby dřeva vs. zájem ochrany přírody ve 

zvláště chráněných územích, tedy v územích ochranných režimů ve vztahu k ochraně přírody.   

Druhý mimořádný aspekt nehmotnosti SEJ pro krajinné plánování a pro rozhodovací proces je, že pokud 

jsou ve formě SEJ, fyzicky neexistují, jejich změna nevyžaduje a neznamená žádnou změnu, jde jen 

o rozhodnutí člověka, zatímco změna hmotných prvků prvotní a druhotné struktury vyžaduje fyzický 

zásah (např. zalesnění, postavení hotelu) do krajiny a značnou energii. 

V souladu s metodickým pokynem Zadání územní studie krajiny spadají do popisu terciární struktury 

krajiny esteticky, kompozičně a spirituálně vnímané prvky v krajině a vazby mezi nimi). Tyto jsou detailně 

popsány v kapitole zabývající se krajinným rázem.  

 

Ochranné zóny pro ochranu přírody 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ): 

V území se nenachází žádné velkoplošné chráněné území, byl zde vymezen pouze přírodní park 

Bohdalov – Hartinkov. V něm se nachází trvalé travní porosty, výslunné stráně, smíšené lesy, rozptýlená 

zeleň a mokřady. V SO ORP se nachází několik maloplošných zvláště chráněných území. Jedná se o dvě 

přírodní rezervace (PR Rohová a PR Dlouholoučské stráně), dvě přírodní památky (PP Hradisko a PP Pod 

Skálou). Rovněž se zde nacházejí EVL Hřebečovský hřbet, Rychnovský vrch, Bohdalov a Vranová Lhota: 

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 26,4 ha, katastrální území 

Staré Město u Moravské Třebové. 

EVL Bohdalov - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené 

louky nížin až podhůří, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum. Rozloha 956,4 ha, 
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katastrální území Gruna, Žipotín, Radkov u Mor. Třebové, Bohdalov u Městečka Trnávky, Pěčíkov, 

Vranová. 

EVL Hřebečovský hřbet - lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, chasmofytická vegetace 

vápnitých skalnatých svahů, bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Rozloha 738, 5 ha, katastrální území 

Mladějov na Moravě, Nová Ves u Mor. Třebové, Boršov u Mor. Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov. 

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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ÚSES: 

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, Hartinkov 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), na němž leží RBC Dvorská a RBC 

Lišnice. 

Obrázek 16: Územní systém ekologické stability 
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2.2. Analýza vazeb sídel a krajiny 

2.2.1. Kulturní a historické podmínky, krajina a sídelní struktura 

 

Historický vývoj osídlení a typologie obcí 

Kulturní a historické podmínky území je nezbytné identifikovat ve vztahu k pojmům „krajina“ resp. 
„kulturní krajina“. 

Podstatou kulturních a historických podmínek je proměnlivost a neopakovatelnost vývoje, do kterého se 
propisuje rozmanitost přírodních podmínek a jejich ovlivnění lidskou přítomností a činnostmi, které lze 
obecně charakterizovat jako dynamické. Výsledky této činnosti vyústily do současné podoby kulturní 
krajiny. Historie osídlení sahá až do 11 století a je zřejmé, že podmínky pro kolonizaci byly velmi příznivé 
-viz vývojové fáze osídlení v kontextu zemí Čech a Moravy. 

Není cílem ÚSK podrobně analyzovat celý historický vývoj ale identifikovat takové zásahy do krajiny, 
které svědčí o určitých milnících vývoje, a které formovaly kulturní krajinu a zanechaly stopy, a o jejichž 
uchování je nezbytné pečovat. 

Kolonizace v období pravěku až raného středověku  

Kolonizace postupovala od 6. tis. př. n. l. Podunajím přes Slovensko na území Moravy a následně Čech. 

 Postup kolonizace směřoval podél řek do míst s úrodnými sprašovými půdami. 

 Osady byly zakládány zejména na vyvýšeninách na okrajích údolních niv.  

 Proces kolonizace nebyl kontinuální, ale ve vlnách – expanduje a snižuje se s ústupem osídlení 
a stahováním do center a znovu nabývá na intenzitě. 

 Neolitické zemědělství ještě nevytvářelo zcela ideální podmínky pro trvalé osídlení. Krajinu 
sídelních oblastí tvoří zpravidla listnatý les s mozaikou ploch v různých věkových stádiích, 
s nepravidelnými ploškami polí a lad.  

Obrázek 17: Osídlení v období paleolitu a neolitu 

 
Zdroj: Atlas krajiny České republiky (MŽP a VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ,v.v.i., 

Průhonice) – Z.Kučera, S. Kučerová / upraveno 
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Středověká kolonizace 

2. pol. 12. až 14. století 

 Rostoucí výnosy zemědělství ve 12. a 13. století zvýšily populaci tak, že si vynutily přestavbu 

starých sídelních celků (mezi lety 1150 a 1400 se počet obyvatel v průměru ztrojnásobil), 

Obrázek 18: Osídlení do konce 12. století 

 
Zdroj: Atlas krajiny České republiky (MŽP a VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 

Průhonice) – Z. Kučera, S. Kučerová / upraveno 

 Nově byly osídlovány rozsáhlé oblasti, postupně se tvořila stabilnější síť pravidelně 
uspořádaných vesnic, s hustotou, kterou známe dnes.  

 Obchod a řemesla se soustřeďovaly do měst, jejichž vznik lze považovat za jeden 
z nejvýznamnějších modernizačních zásahů do středověké společnosti.  

 Ve 12. století vycházel silný kolonizační proud domácího obyvatelstva proti proudu vodních toků 
do méně příznivých oblastí (vnitřní kolonizace), na území ORP tento proud nepronikl. 
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Obrázek 19: Osídlení ve 13. století 

 
Zdroj: Atlas krajiny České republiky (MŽP a VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 

Průhonice) – Z. Kučera, S. Kučerová / upraveno 

 

 Vlámové a Holanďané), hlavně do pohraničních i vnitrozemských hvozdů a pokračoval v první 
půli 14. století. Vnější kolonizaci podporovali panovník, církev i šlechta.   

 Od druhé poloviny 13. století a v průběhu 14. století se staré osídlení zahušťovalo a osídlování 
tak postupovalo do dosud netknutých lesů, přednostně podél dálkových komunikací, zároveň 
také do méně výhodných vyšších poloh, což předpokládalo vyšší úroveň organizovanosti při 
zakládání sídel.  

 Kolonizace postupovala od jihu, což dokládají typy sídel mezi Jevíčkem a Trnávkou, a v jejich 
okolí. 
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Obrázek 20: Osídlení ve 14. století 

 
Zdroj: Atlas krajiny České republiky (MŽP a VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 

Průhonice) – Z. Kučera, S. Kučerová / upraveno 

Výsledkem středověké kolonizace byla síť sídel vzdálených od sebe v průměru 2,5 km. Důležitými 

postavami zakládání sídel byli lokátoři, kteří rozměřovali pozemky a nabízeli je potenciálním kolonistům.  

Nástup vrcholného středověku znamenal zásadní a prudkou změnou krajiny – odlesnění a celkovou 

změnu rázu krajiny, vznik intenzivně využívané, silně mozaikovité pastevně polní krajiny. 

Krajina se stala předmětem soukromého vlastnění, dědičnosti půdy a plánování v dlouhém časovém 

horizontu. 

Trojpolní zemědělská hospodářská soustava (spočívala v rozdělení plužiny na 3 přibližně stejné části, na 

nich se střídaly ozim, jařina a úhor) změnila zásadním způsobem krajinu – vzniká traťová plužina. 

Vzniká charakteristický obraz sídel v krajině – záhumenicové části parcel, které se nacházejí nejblíže 

lidským obydlím a byly využívány k zahradničení a sadaření vytvářejí přirozený zelený rámec sídel.  

Ve 13. století existoval maximální počet obcí, byla vytvořena nejhustší síť stezek v naší historii, která se 

do značné míry dochovala až do současnosti. 

Ve středověku probíhalo silné odlesnění; ve staré osídlené krajině dosahovalo vrcholu ve 14. století, 

naopak v krajině pozdní středověké kolonizace tvořily lesy podstatnou část území, se shluky plužin. 

Osidlování území a kolonizace Čech a Moravy 

Postupu kolonizace většinou také odpovídají typy sídel, viz kartogram. 
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Obrázek 21: Typologie sídel v ORP Moravská Třebová 

 
Zdroj: Atlas krajiny České republiky (MŽP a VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ,v.v.i., 

Průhonice) – K.Kuča 

 

Baroko  

cca 1650–1780 

 V období po třicetileté válce (1618–1648 vymřelo 43 % veškeré populace), začala klimatická 

změna s výrazným ochlazením (až po první desetiletí 18. stol.); v roce 1771 způsobila kritická 

neúroda obilí hladomor (úbytek obyvatelstva zejména v neúrodných horských a podhorských 

oblastech). 

 Přesto došlo v 18. století ke zvýšení počtu obyvatel, související se změnami v zemědělství, 

zejména intenzifikací hospodaření a zavádění nových plodin.  
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 Od 70. do 80. let 18. století probíhala pozemková reforma, jejíž součástí bylo rozdělení 

vrchnostenských pozemků poddaným. Výsledkem byla vlna zakládání nových vesnic 

u vrchnostenských dvorů v návaznosti na starší vesnici nebo ve volné krajině. Pro tyto vesnice 

byla typická schematičnost a pravidelnost; jedná se o největší a zároveň poslední rozšíření sídel 

od středověku.  

 Vznikají nově zakládaná šlechtická sídla poblíž metropolí. Na okrajích sídel i ve volné krajině byly 

budovány zámecké komplexy s přilehlými parky, které nesloužily jen jako sídlo, ale i jako správní 

a hospodářský úřad celého panství a spolu s církevními stavbami zpravidla tvoří dominanty 

v krajině.  

 Nový přístup ke krajině; krajina se stává volně použitelným materiálem a neomezeně 

využívaným zdrojem. Jedním z průvodních jevů tohoto přístupu je i záměrné koncipování krajiny, 

příkladem jsou komponované krajiny. 

 Struktura osídlení se v období baroka stabilizovala a platila až do průmyslové revoluce. 

Prosperita v 18. století znamenala i velkou stavební činnost ve městech (městské paláce šlechty, 

církevní stavby, měšťanské domy); tento vývoj ještě nezaznamenal rozšiřování do krajiny.  

 Sídla panství s podzámčím představovala vyšší hierarchii vesnic, v nichž se koncentrovala správa, 

hospodářství a trhy. Vytvářela tak střediska celých oblastí, později střediska okresů a lokální 

centra. 

 

Průmyslová revoluce  

1780–1900 

 Zrušení nevolnictví (1781) mělo za následek uvolnění pracovních sil na venkově, umožňovalo 

rozšíření mnoha druhů profesí a rozvoj průmyslu. Dochází k zániku dřívějších demografických 

podmínek, (reakce průmyslníků na citelný přebytek pracovních sil v zemědělství. 

 Struktura sítě sídel byla v tomto období již prakticky uzavřena. Těžiště urbanistického rozvoje se 

jednoznačně přesunulo do měst. Řada měst se rozrůstala do přilehlé krajiny. Stavební vývoj 

v klasicistním architektonickém slohu navazoval na baroko; objevovaly se slohy neorománský, 

neogotický, neorenesanční, neoklasicismu a secesi. 

 U venkovských staveb se rozvíjí zděné stavby. Zatímco se v první půli 19. století tradiční stavební 

principy stále dodržovaly – mezi léty 1830 – 1880 zaznamenalo lidové stavitelství velký rozmach. 

Venkovské stavby se přizpůsobovaly novým sociálním a ekonomickým podmínkám. Tento vývoj 

měl za následek konec regionálního rozdělení rázu vesnic, které začalo ve vrcholném 

středověku. 

 Od poloviny 19. století pokračovalo zahušťování a rozšiřování cestní sítě, včetně vzniku 

druhotných polních cest, vyplývající z potřeby stálé dostupnosti každého pozemku. 

 Industrializace začala vytvářet souvislý zcela přeměněný prostor, který vytlačoval dosavadní 

přírodě blízkou krajinu. Výstavba v krajině byla stále méně závislá na přírodních podmínkách 

a stále více se řídila vlastními pravidly. V průběhu první poloviny 19. století se zvýšila rozloha 

orné půdy a ubylo úhoru i pastvin důsledku zavádění střídavého systému hospodaření 

a přechodu ke stájovému odchovu dobytka. 

 V roce 1848 proběhlo první novověké scelování pozemků, kdy vstoupil v platnost císařský patent 

o zrušení roboty a poddanství, selští poddaní se tak stali plnoprávnými vlastníky obdělávané 

půdy, což vedlo k jejímu vyššímu zornění i ve vyšších polohách na sklonitých pozemcích. 
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Období socialismu  

1948–1989 

 Jednou z nejvýznamnějších událostí pro další vývoj společnosti i krajiny se v poválečném období 

stalo vysídlení německého obyvatelstva; to zapříčinilo zásadní změnu kontinuálního osídlení, 

které bylo na našem území stabilní od velké středověké kolonizace. Po odsunu Němců sídla 

ztratila převážnou část, nebo veškeré své obyvatelstvo. 

 Dalším specifickým jevem s negativním vlivem na sídelní strukturu byl vznik vojenských újezdů. 

 Socializace venkova znamenala přerušení kontinuity hospodaření a zpřetrhání vlastnických 

vztahů znamenalo i vykořenění venkovanů z jejich vlastního prostoru. 

 Krajina, se stala pouze prostorem pro výrobu potravin; navíc přibližováním městskému 

životnímu způsobu došlo k citelné proměně životních způsobů charakteristických pro 

venkovskou komunitu. 

 V okolí velkých měst a průmyslových středisek, se zástavba pronikla do volné krajiny. Okolní 

vesnice se staly součástí širších aglomerací (seskupení vzájemně blízkých sídel), ze kterých velké 

procento obyvatel odjíždělo za prací do města. 

 Prostor vesnic, který dříve tvořily usedlosti, chlévy, stodoly, kůlny, a další budovy, a měl zároveň 

výrobní funkci, začal plnit zejména obytnou, správní a obslužnou funkci, s vlivem na starou 

zástavbu včetně porušení charakteru sídel v důsledku výstavby netypických objektů.  

 
 

2.2.2. Vyhodnocení území z hlediska vazeb sídel a krajiny a základní typy krajiny 

navazující na urbanizovaná území 

Konfigurace sídel ve venkovské krajině je dána historickým utvářením osídlení a postupem kolonizace. 

Charakter krajiny (terénní konfigurace) měl významný vliv na uspořádání sídel a plužiny, formované již 

v období středověké kolonizace; to je zřejmé ze základních typů sídel (viz schéma).  
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V řešeném území ÚSK ORP jsou následující typy krajin specifikované v ZÚR Pardubického kraje: 

Obrázek 22: Krajinné typy v ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj:  ZÚR Pardubického kraje 

Výše uvedené rozdělení nicméně dostatečně nevypovídá o terénní konfiguraci (se kterou se především 

spojuje typ sídel) tak jako mapa morfologické struktury území. 
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Obrázek 23: Morfologická struktura území ORP Moravská Třebová 

  

 

Charakteristické je, že v převážné části území – zejména severní a severozápadní, v kotlinách 

„Moravskotřebovské“ a „Lanškrounské“, převažují lánové vsi. To je spojeno s utvářením reliéfu krajiny, 

protože výhradní vazba na utváření reliéfu krajiny je nejvýraznější právě u lineární či radiální formy 

lánových vesnic; a tomu také odpovídá jejich urbanistické uspořádání 

Změny ve venkovské krajině se týkají především zájmových území měst a v budoucnu rozvojových 

oblastí. Takový trend, tj. urbanizační tendence (rozvoj komerčních a skladových areálů a ploch obytné 

zástavby) bude možno očekávat: 

 v rozvojové ose OS 8 republikové úrovně ve směru Hradec Králové - Moravská Třebová - 

Mohelnice, do které spadají Borušov (Borušov, Prklišov, Svojanov u Borušova), Dětřichov 

u Moravské Třebové, Gruna (Gruna, Žipotín) Kunčina (Kunčina, Nová Ves u Moravské Třebové), 

Linhartice, Moravská Třebová, Staré Město (Petrušov, Radišov, Staré Město u Moravské 

Třebové).  

 s ohledem na relativně slabé rozvojové znaky ORP zřejmě nebudou výše uvedené tendence 

masivní; vyjma Moravské Třebové, která je významným nižším centrem, případně sídel s dobrou 

dostupností z D35 (mimoúrovňové křižovatky / MÚK D35xD43), resp. z D43 (MÚK Jevíčko, 

Městečko Trnávka). Současně je nezbytné u těchto, ale zejména ostatních sídel ověřit rozsah 

zastavitelných ploch a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy veřejnou 

infrastrukturou, limity rozvoje a ochranu krajiny (ZÚR PK). 
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2.3. Hodnoty v území 

2.3.1. Hodnoty významné z hlediska ochrany přírody a biodiverzity, migrační prostupnost 

Cílem kapitoly je identifikace hodnot ochrany přírody v ORP Moravská Třebová a definování problémů, 

které hodnoty ohrožují. Problémy jsou kvantifikovány pomocí vybraných parametrů, zpracovaných na 

základě předchozích studií a vlastních analýz. Mezi základní hodnoty ochrany přírody byly zařazeny 

chráněná území, přírodní biotopy, ekologická stabilita krajiny, migrační koridory a území, výskyt 

chráněných druhů a nelesní dřevinná vegetace. Vybrané parametry popisující problémy ochrany přírody 

na úrovni územního plánování jsou vysvětleny v tabulce níže. 

Tabulka 10: Parametry popisující problémy z hlediska ochrany přírody ekologická stabilita krajiny 

Parametr problému Co parametr říká 

procento zvláště chráněných území 
z rozlohy katastru 

Plocha nejcennějších území chráněných ze zákona vypovídá 
o výskytu přírodně hodnotných lokalit v daném území. 
Společně s dalšími parametry umožňuje posoudit, nakolik je 
potřeba vymezovat nové významné krajinné prvky či 
vybrané lokality jinak chránit.  

hodnota koeficientu ekologické 
stability (KES) 

KES vypovídá o stavu území v rámci hranic katastru. Čím 
nižší KES, tím méně ekologicky stabilní krajina je a tím víc je 
prioritní v územních plánech vymezovat nové, stabilnější 
plochy.  
Stabilní plochy zahrnují přírodní biotopy, ale i jiné typy 
ploch, které nejsou zastavěné či zorněné. 

nárůst/pokles výměry ekologicky 
stabilních ploch mezi lety 2005 a 2016 
(v %) 

Procento změny výměry ekologicky stabilních ploch popisuje 
trend vývoje v krajině v posledních deseti letech. Pokud 
procento stabilních ploch klesá, značí to především v málo a 
středně stabilních krajinách negativní trend (obecné 
poškozování stability krajiny). Naopak nárůst stabilních 
ploch indikuje z hlediska stability krajiny trend pozitivní.  

procento rozlohy biotopů z rozlohy 
katastru 

Procento biotopů vyjadřuje, kolik zachovalejších přírodních 
společenství se v území vyskytuje. Informace slouží 
k posouzení lokalit vhodných pro vymezení VKP (týká se 
zejména zachovalých a jinak nechráněných biotopů 
v katastrech s nízkým KES). 
Upravená vektorová vrstva s lokalizací ploch biotopů je 
součástí výstupu. 

konflikt zastavitelných ploch a 
migračních koridorů a území (tj. pro 
plochy, které ještě nejsou zastavěny) 

Tento parametr popisuje, jaká plocha zastavitelných ploch 
v obci je v konfliktu s migračními koridory.  
Pokud se vyskytuje větší konflikt, je potřeba důkladně 
posoudit možnosti přesunu nebo zrušení zastavitelných 
ploch nebo jejich části mimo migrační území.  
Součástí výstupu je vektorová vrstva s vymezením míst 
konfliktů. 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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Zvláště chráněná území  

Tato kapitola usiluje o syntézu poznatků předchozích studiích, které oblast ochrany přírody řešily 

(viz část Vyhodnocení podkladů). V ORP Moravská Třebová je celkem 2 122 ha (5,08 %) území je 

chráněno v rámci některého či více režimů územní ochrany, a sice jako přírodní rezervace, přírodní 

památky a Natura 2000. Zbývajících 94,92 % je bez územní ochrany1. Základní přehled zvláště 

chráněných území (ZCHÚ) je uveden na obrázku 19, podrobnější údaje jsou dostupné v příloze Ochrana 

ŽP. Z celkem 33 obcí se některá forma ZCHÚ vyskytuje ve 12, ostatních 21 obcí je bez výskytu ZCHÚ.  

Podíl rozlohy ZCHÚ na rozloze katastrů se výrazně liší mezi jednotlivými obcemi – v Třebařově, Vranové 

Lhotě a Starém Městě tvoří výměra ZCHÚ do 1 % rozlohy katastru, naopak u Mladějova, Rychnova 

a Městečka Trnávky je to více než 14 % (následující obrázky).  

                                                           

1 Do tohoto území je zahrnut i přírodní park Bohdalov-Hartinkov, jelikož ochrana přírodních parků má ve srovnání 

se způsobem ochrany ostatních jmenovaných území odlišný charakter. Přírodní park je zahrnut v kapitole 3.2 

Charakteristika krajinného rázu.  
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Obrázek 24: Přehled chráněných území v ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: ÚAP 
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Obrázek 25: Procento rozlohy katastrů spadajících pod chráněná území přírody (přírodní rezervace, 

přírodní památka, Natura 2000) 

 

Pozn.: Nejsou uvedeny obce, ve kterých se ZCHÚ nevyskytují. 

Zdroj: vlastní výpočty 

Významné krajinné prvky 

VKP náleží k důležitým formám ochrany hodnotných částí přírody mimo územní ochranu (tj. národní 

park, rezervace, přírodní památky a území Natura 2000); zasluhují zvýšenou pozornost zejména 

v zemědělské krajině chudé na přírodní hodnoty (Petříček in Machar, Drobilová 2012). 

Podle ÚAP je v území vyhlášeno celkem 60 VKP o celkové výměře 127,12 ha. Přehled výměry po obcích 

je uveden v Tabulka 2. Procento výměry VKP v jednotlivých obcích je minimální, v průměru se jedná 

o 0,25 % rozlohy obce. Ve srovnání s výměrou ZCHÚ (2 122 ha) je výměra registrovaných VKP daleko 

menší; z celkové plochy ORP tvoří pouze 0,3 %.  

Informace o VKP ze zákona (tzn. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy) nejsou z ÚAP 

dostupné. Lesy, které jsou ze zákona významným krajinným prvkem (Obrázek 26), tvoří cca 37 % rozlohy 

ORP (15 787 ha, ČSÚ 2017). Běžné hospodaření v lesích často potlačuje mimoprodukční funkce lesa 

a přírodní hodnota tohoto VKP je tedy proměnlivá (více viz podkapitola Mapování biotopů). Velmi 

důležitou součástí krajiny je mimolesní vzrostlá zeleň. Často doprovází historicky důležité linie v krajině, 

jako jsou meze, komunikace, remízy. Mimolesní zeleň v krajině je tím významnější, čím méně jiných 

přírodě blízkých prvků v krajině je. Přehled nelesní dřevinné vegetace jako např. linie remízků je pouze 

částečně dostupný ve vrstvě mapování biotopů poskytované AOPK (viz kapitola Mapování biotopů), 

ucelené podklady pro celý ORP zatím neexistují.  
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Obrázek 26: Přehled významných krajinných prvků  

 

Zdroj: ÚAP. VKP ze zákona představují lesy 
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Tabulka 2: Přehled výměr VKP po katastrech. Nejsou uvedeny katastry, ve kterých se chráněná území 

nevyskytují 

Název obce 
Celková výměra VKP 

v obci (ha) 
Výměra obce (ha) 

% výměry VKP z výměry 
obce 

Bělá u Jevíčka 3,89 1935,57 0,20 

Březina 0,61 1163,46 0,05 

Březinky 8,88 1655,67 0,54 

Chornice 0,74 1422,90 0,05 

Jevíčko 12,14 2321,86 0,52 

Koruna 5,15 409,85 1,26 

Křenov 1,73 3137,30 0,06 

Linhartice 5,22 3500,24 0,15 

Městečko Trnávka 6,47 15088,30 0,04 

Moravská Třebová 0,84 8409,57 0,01 

Rychnov na Moravě 27,26 51871,75 0,05 

Staré Město 16,58 22274,91 0,07 

Třebařov 24,37 6247,96 0,39 

Vranová Lhota 13,24 8447,83 0,16 

Celkem ha 127,12 - - 

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny je jedním z cílů ochrany přírody. Je nástrojem obecné ochrany 

přírody – ochrany nebo obnovy původních společenstev území na různých reprezentativních, případně 

i na jedinečných přírodně původních stanovištích. Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených 

skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. 

Realizace systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých 

společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav 

v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu.  

Povinnost vymezování územního systému ekologické stability je dána zákonem o ochraně přírody 

a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších doplňků a změn a jako součást územně plánovací činnosti 

je dána stavebním zákonem (zák. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu).  

 

Vyhodnocení stavu ÚSES v území jednotlivých obcí 

V této etapě byly hodnoceny následující podklady: 

 ÚAP ORP Moravská Třebová, 

 ÚPD jednotlivých obcí ve správním území ORP Moravská Třebová, 

 ZÚR Pardubického kraje - vrstva NR a R ÚSES. 

Soulad jednotlivých podkladů je zaznamenán v následující tabulce, která je pro větší názornost barevně 

odlišena.  
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Tabulka 3: Soulad ÚPD a nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES 

Obec ÚSES v obci dle ZÚR PK  Soulad/nesoulad  ZÚR PK s ÚAP ORP Soulad/nesoulad  ÚPD obcí s ÚAP ORP 

Bělá u Jevíčka v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Bezděčí u Trnávky v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Biskupice NRBK K 92, RBC 277 Nectavské údolí, lokální 

ÚSES 

Je v souladu  LBC Nectavský mlýn a LBC 
Záhonky nejsou v ÚAP 

 Chybějící napojení na RBC 

 Chybí LBK 9 

 Nepřesné vyznačení LBC Pod 
Kamennou horou a Kamenná 

Borušov NRBK K92, lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Březina v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Chybí vyznačení většiny LBK 

Březinky NRBK K 92, lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Dětřichov u Moravské 

Třebové 

v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Dlouhá Loučka NRBC 47 Boršov – Loučský les, lokální ÚSES Je v souladu Nedostatečná spojitost lokálního ÚSES 

Gruna NRBK K92, NRBK K93, RBC 1958 Micánek, RBC 

9001 Radkovské lesy, lokální ÚSES 

Je v souladu Je v souladu 

Hartinkov NRBK K 92, lokální ÚSES V ÚAP je RBC, které je v ZÚR nevyznačené Je v souladu 

Chornice RBK 1424, lokální ÚSES Je v souladu Chybí vyznačení lokálního ÚSES 

Janůvky v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Jaroměřice NRBK K 92, lokální ÚSES Je v souladu Chybí tři LBK v západní části správního 

území 

Jevíčko  RBCn278 Líšnice, RBK 1424, RBK 1391, lokální 

ÚSES  

Je v souladu Chybí dva LBK ve východní části správního 

území 

Koruna v území pouze lokální ÚSES Je v souladu  

Křenov NRBC 47 Boršov – Loučský les, lokální ÚSES Je v souladu Chybí dva LBK propojující s ÚSES na k.ú. 

Křenov 

Kunčina NRBK K93, NRBK K82, RBC 495 – Pod Červenou V ÚAP název  RBC 495 - Pod skálou   
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Obec ÚSES v obci dle ZÚR PK  Soulad/nesoulad  ZÚR PK s ÚAP ORP Soulad/nesoulad  ÚPD obcí s ÚAP ORP 

horou, lokální ÚSES 

Linhartice NRBK K93, RBK 1423 A, lokální ÚSES Je v souladu Chybí propojení RK 1423A s LBC v jižní 

části k.ú. 

Malíkov RBC 9002 Dvorska, RBK 1423 B, lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Městečko Trnávka NRBK K 92, NRBK K93, RBC 9001 Radkovské 

lesy, RBC 395 Pod Lískovcem,  RBC1957 

Borová,RBK 1423 B, RBK 1424, lokální ÚSES 

Je v souladu  Nejasně vyznačené křížení K62 a 
K63 

 Nespojitý lokální ÚSES v k.ú. 
Mezihoří, Bohdalov, Lázy a 
Petrůvka 

Mladějov na Moravě NRBK K93, NRBK K82, NRBK K83, RBC 444 

Mirand, RBC 495 Pod Červenou horou, lokální 

ÚSES 

V ÚAP název RBC 495 - Pod skálou  Je v souladu 

Moravská Třebová NRBC 47 Boršov – Loučský les, NRBK K93, 

NRBK K82, NRBK K83, lokální ÚSES 

Je v souladu Je v souladu 

Radkov NRBK K93, RBC 1958 Micánek, RBC 9001 

Radkovské lesy, lokální ÚSES 

Je v souladu Je v souladu 

Rozstání v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Rychnov na Moravě NRBK K93, lokální ÚSES, lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Slatina v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Staré Město NRBK K93 RBC 431 Vysoký vrch, RBC 394 

Třebovské Hradisko, RBC 1745 Zlatník, lokální 

ÚSES 

Je v souladu  Nespojitý lokální ÚSES v k.ú. 
Petrušov 

 Chybí propojení LBC s LBK na k.ú. 
Kunčina 

Třebařov v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Útěchov v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Víska u Jevíčka v území pouze lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Vranová Lhota NRBK K 92, NRBK K93,  RBC 355 Hartinkov, 

lokální ÚSES 

V ÚAP je RBC, které je v ZÚR nevyznačené  V ÚPD chybí propojení dvou RC1 
v jižní části k.ú. 

 Nejasně vyznačené křížení K62 a 
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Obec ÚSES v obci dle ZÚR PK  Soulad/nesoulad  ZÚR PK s ÚAP ORP Soulad/nesoulad  ÚPD obcí s ÚAP ORP 

K63 

Vrážné NRBK K 92, lokální ÚSES Je v souladu Je v souladu 

Vysoká NRBK K 92, lokální ÚSES Je v souladu LBK na severu k. ú. není napojeno na 

žádný BK 

SO ORP M. Třebová  Je v souladu Častá nedotažená napojení LBC a LBK 

Poznámka: Červeně vyznačené nedostatky se týkají ÚAP ORP, nikoliv ÚPD. 

Zdroj: vlastní šetření 
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Kostra ekologické stability  

Kostra ekologické stability krajiny představuje soubor všech krajinných prvků (ekologicky významných 

segmentů krajiny), které se vyznačují relativně vyšší ekologickou stabilitou – trvalostí přírodních 

společenstev, které se zde nachází (Míchal 1994). V Tabulce 11 je přehled typů krajin podle dosažené 

výše koeficientu ekologické Pro výběr ekologických segmentů krajiny se využívá srovnání aktuálního 

stavu prvku, např. remízku nebo části lesa, se stavem potenciálním, tj. přírodním.  

Při interpretaci KES je potřeba brát v úvahu limity tohoto indikátoru – KES vypovídá o stavu území 

v rámci hranic katastru. Pokud je např. katastr velmi malý a zahrnuje pouze obec a nejbližší okolí, 

nemůže KES zohlednit fakt, že v relativní blízkosti jsou stabilnější plochy. 

Tabulka 4: Dělení krajin podle koeficientu ekologické stability  

Stabilita krajiny Hodnota KES Popis 

A. Krajina zcela přeměněná člověkem 

Nestabilní území do 0,3 krajina s nedostatkem přírodních struktur 

Málo stabilní území 0,4 – 0,8 intenzivní využití krajiny (zemědělství, 
zastavěné území) 

B. Krajina intermediální 

Území mírně stabilní 0,9 – 2,9 běžná kulturní krajina 

C. Krajina relativně přírodní 

Území stabilní 3,0 – 6,2 převaha relativně přírodních prvků, technické 
objekty jen na minimu ploch 

Území relativně přírodní nad 6,2 krajina s výrazným podílem přírodě blízkých 
prvků 

Zdroj: Míchal (1994) 

Následující tabulka sumarizuje stav KES v 33 obcích v ORP Moravská Třebová.   

 Kategorie území nestabilního (KES do 0,3, hodnota indikátoru 3) nespadá žádná obec, což lze 
hodnotit velmi pozitivně.  

 Kategorie území málo stabilního (KES je mezi 0,3 a 0,8; hodnota indikátoru 2): do kategorie 
náleží celkem 12 obcí 

 Kategorie území mírně stabilní (KES 0,81 – 2,90, hodnota indikátoru 1): do kategorie náleží 
celkem 17 obcí  

 Krajina relativně přírodní (KES 2,91 – 6,2, hodnota indikátoru 0): do kategorie náleží 4 obce (tj. 
pod 10%) z celkového počtu, a sice Březinky, Hartinkov, Vranová Lhota a Vrážné  

Tabulka 5: Hodnocení koeficientu ekologické stability krajiny (KES) v jednotlivých obcích SO ORP  

Obec KES 2016 Hodnocení KES 2016 

Bělá u Jevíčka  2,0 1 

Bezděčí u Trnávky  0,8 2 

Biskupice  2,2 1 

Borušov  2,8 1 

Březina  1,9 1 

Březinky  3,2 0 

Dětřichov u Moravské Třebové  0,5 2 
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Obec KES 2016 Hodnocení KES 2016 

Dlouhá Loučka  1,6 1 

Gruna  1,1 1 

Hartinkov  4,0 0 

Chornice  0,4 2 

Janůvky  1,2 1 

Jaroměřice  1,8 1 

Jevíčko  1,0 1 

Koruna  1,1 1 

Křenov  1,0 1 

Kunčina  0,5 2 

Linhartice  0,6 2 

Malíkov  1,3 1 

Městečko Trnávka  1,6 1 

Mladějov na Moravě  0,8 2 

Moravská Třebová  1,1 1 

Radkov  1,0 1 

Rozstání  0,7 2 

Rychnov na Moravě  0,7 2 

Slatina  0,7 2 

Staré Město  0,6 2 

Třebařov  0,5 2 

Útěchov  2,6 1 

Víska u Jevíčka  0,4 2 

Vranová Lhota  4,5 0 

Vrážné  3,3 0 

Vysoká  2,1 1 

Zdroj: Data ČSÚ, 2017 

Přehled rozloh jednotlivých kategorií KES je uveden v následující tabulce. Celkem 35,2 % krajiny ORP 

Moravská Třebová náleží do území málo stabilního, převládající rozloha 64,8 % je ekologicky stabilnější.  

Tabulka 6: Podíl rozlohy podle kategorie KES na celkové rozloze ORP 

KES 
Hodnota 

parametru 
Počet obcí Rozloha (ha) % rozlohy ORP 

Území nestabilní (do 0,3) 3 0 0 0 

Území mírně nestabilní (0,3 – 0,8) 2 12 2 665 35,20 

Území mírně stabilní (0,8 – 2,9) 1 17 24 380 58,40 

Krajina relativně přírodní (nad 2,9) 0 4 2 665 6,40 

Suma  -     100 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Vývoj stability krajiny – nárůst nebo pokles výměry stabilních ploch  

Tento parametr popisuje vývoj krajiny mezi lety 20052 a 2016. Pokles výměry stabilních ploch značí, že se 

v krajině snižuje rozloha území se stabilizující funkcí, jakými jsou lesy, trvalé travní porosty a křoviny. 

Zejména v případě obcí s nízkým KES se jedná o negativní trend. Naopak nárůst stabilních ploch u těchto 

obcí signalizuje pozitivní změny v krajině.   

Výpočet parametru: Z koeficientu KES a rozlohy katastru (oboje podle Českého statistického úřadu) byla 

vypočítána plocha ekologicky stabilních ploch pro roky 2005 a 2016. Následně byl vypočten rozdíl 

hodnot mezi lety 2016 a 2005.  

Obce v ORP lze podle trendů kategorizovat: 

 Větší pokles stability: snížení stabilních ploch větší než 1% rozlohy katastru nastal u jediné obce, 

Kunčiny, a to o 2,5 ha.   

 Mírnější pokles stability: snížení stabilních ploch do 1% rozlohy katastru proběhlo v celkem 6 

obcích.  Celkový pokles činil 0,8 ha.  

 Mírnější nárůst stability: zvýšení stabilních ploch do 1% rozlohy katastru, tj. mírné navýšení 

stability, proběhlo u 18 obcí. Celkový součet nárůst stabilních ploch ve všech těchto obcích činil 

necelých 5,5 ha, což je mnohem menší než nárůst u další skupiny (viz níže).    

 Větší nárůst stability: zvýšení stabilních ploch je větší než 1% rozlohy katastru. Tento trend 

nastal u 8 obcí. Nárůst stabilních ploch byl v rozmezí 9,5 (Dětřichov) až 1,8 ha (Útěchov), celkový 

nárůst byl 37,8 ha. 

Z těchto údajů vyplývá, že celkový nárůst stabilních ploch v ORP představoval 40 ha, tj. 0,1% rozlohy 

ORP. Vývoj v posledních 10 letech tedy velmi mírně směřoval k vyšší ekologické stabilitě krajiny s 

různými odchylkami mezi jednotlivými obcemi.   

Biotopy  

Cílem mapování biotopů3 je zjištění stavu a lokalizace přírodních biotopů, které jsou tradičně ve středu 

zájmu ochrany přírody – tyto plochy představují mj. významný zdroj ekosystémových služeb a nedají se 

snadno vytvořit či obnovit. V rámci mapování biotopů byly zaznamenávány i ostatní biotopy, které jsou 

označovány jako nepřírodní (tzv. X)4. I na základě tohoto mapování byly vymezeny evropsky významné 

lokality (EVL) pro soustavu chráněných území NATURA 2000. Velká část přírodně hodnotnějších biotopů 

se ale nachází mimo EVL nebo jiná území chráněná dle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. 

Mapování biotopů tedy zajišťuje odborný, metodicky podložený a celoplošný podklad vymezující 

přírodně hodnotné prvky v krajině, který je také využitelný jako podklad pro potřeby územního 

plánování.  

                                                           

2 V případě obcí v ORP Moravská Třebová jsou dostupné hodnoty KES z Českého statistického úřadu od roku 2005. 
3 Data jsou dostupná na mapovém serveru AOPK. 
4 Více o vymezování biotopů a jeho významu se lze dozvědět v publikaci CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. [eds.] 
(2001): Katalog biotopů České republiky (dostupný zde http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf). 
Biotopy se hodnotí na tzv. segmentech. Jedná se o stejnorodý územní celek pokrytý jedním biotopem. Místy může 
mít segment mozaikovitou strukturu (nahloučení několika různých biotopů, typické např. pro vegetaci skalních 
měst). Pokud druhové složení přítomných rostlin neumožňuje přiřazení k žádnému přírodnímu biotopu, obvykle se 
segment klasifikuje vhodným nepřírodním biotopem. 

http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf
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Stav biotopů v ORP - v celém ORP se celkem vyskytuje 6 900,9 ha přírodních biotopů, tedy přibližně 

16,5 % z rozlohy ORP (viz následující tabulka).  

Nejrozsáhlejšími biotopy jsou lesy (L), které tvoří cca 60 % plochy všech biotopů. Významnější rozlohu 

mají i sekundární trávníky (T) a mozaiky (moz) s celkem 34 %. Rozlohou nejmenší jsou prameniště 

a rašeliniště (R) a skály a sutě (S), tj. biotopy vázané na specifické abiotické podmínky. Procento TTP je 

poměrně vysoké v celkové rozloze biotopů, ovšem z rozlohy ORP zabírá pouze zlomek (3,2 %).  

Tabulka 7: Výměra přírodních biotopů na území SO ORP  

Zkratka Biotop ha 
% z celkové rozlohy 

biotopů 
% z celkové rozlohy 

ORP 

R Prameniště a rašeliniště 0,3 0,0 0,0 

S Skály a sutě 5,3 0,01 0,0 

V Vodní toky a nádrže 49,4 0,7 0,1 

K Křoviny 52,1 0,8 0,1 

M Mokřady 56,6 0,8 0,1 

moz.  Mozaiky  1020,1 14,8 2,4 

T Sekundární trávníky a vřesoviště 1347,2 19,5 3,2 

L Lesy 4369,8 63,3 10,5 

Celkem   6 900,9 ha  100 16,5 

Zdroj: AOPK © 2017 

Co se týče jednotlivých obcí, plochy biotopů jsou vyjádřeny v následující tabulce. 11 obcí má na svém 

území velmi nízkou rozlohu biotopů (do 10 % rozlohy obce), u 11 obcí tvoří biotopy 10 až 20 % jejich 

rozlohy, u 6 obcí tvoří biotopy 20–30 % území. Nejvyšší rozloha biotopů (nad 30 %) je v obcích Březinky, 

Hartinkov, Vranová Lhota, Vrážné a Biskupice, což jsou s výjimkou Biskupic všechny obce s nejvyšším 

hodnocením KES.   

Především v obcích s nízkým zastoupením biotopů do 10 % je potřeba dbát na vyšší ochranu těch, 

které se na jejich území nachází např. pomocí VKP, a na zařazení návrhu nových ploch pro biotopy do 

ÚP. Podrobnější popis využití údajů bude v návrhové části.  

Tabulka 8: Rozloha biotopů podle katastrů 

Obec 
Area obce  

(ha) 
Area biotopu 

(ha) 

% biotopů z 
rozlohy 
katastru 

Hodnocení 
BIOTOPY 0–3 

Bělá u Jevíčka  970,6 70,3 7,2 3 

Bezděčí u Trnávky  700,3 96,7 13,8 2 

Biskupice  1 110,3 416,8 37,5 0 

Borušov  1 106,9 201,7 18,2 2 

Březina  1 163,8 62,9 5,4 3 

Březinky  330,3 214,3 64,9 0 

Dětřichov u Moravské Třebové  592,5 13,0 2,2 3 

Dlouhá Loučka  1 758,6 271,1 15,4 2 

Gruna  1 038,7 132,3 12,7 2 

Hartinkov  514,7 302,6 58,8 0 

Chornice  1 421,8 54,4 3,8 3 
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Obec 
Area obce  

(ha) 
Area biotopu 

(ha) 

% biotopů z 
rozlohy 
katastru 

Hodnocení 
BIOTOPY 0–3 

Janůvky  312,8 27,6 8,8 3 

Jaroměřice  2 204,8 264,3 12,0 2 

Jevíčko  2 324,2 88,3 3,8 3 

Koruna  205 48,5 23,7 1 

Křenov  1 046,9 68,8 6,6 3 

Kunčina  2 267,9 243,9 10,8 2 

Linhartice  873,1 85,8 9,8 3 

Malíkov  409,2 105,0 25,7 1 

Městečko Trnávka  5 028 1102,1 21,9 1 

Mladějov na Moravě  926,5 199,4 21,5 1 

Moravská Třebová  4 203,4 526,9 12,5 2 

Radkov  663,5 101,9 15,4 2 

Rozstání  740,2 46,9 6,3 3 

Rychnov na Moravě  2 358,7 486,6 20,6 1 

Slatina  398,7 22,6 5,7 3 

Staré Město  2 473,7 332,7 13,4 2 

Třebařov  1 561,4 170,0 10,9 2 

Útěchov  545,5 103,1 18,9 2 

Víska u Jevíčka  366,3 4,8 1,3 3 

Vranová Lhota  1 406,6 758,0 53,9 0 

Vrážné  413 192,2 46,5 0 

Vysoká  288 85,1 29,6 1 

Vysvětlivky: červeně obce s méně než 10% pokryvností biotopů, oranžově 10 až 20 %, žlutě 20 až 30 %, 

zeleně pokryvnost biotopů nad 30 %.  

Zdroj: AOPK © 2017 

Druhová ochrana  

Analýza dat NDOP 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky spravuje Nálezová data ochrany přírody (NDOP, 

http://ndop.nature.cz).5 Databáze obsahuje velké množství dat o výskytu zvláště chráněných druhů. 

Analýzou dat z NDOP byly identifikovány lokality s vyšší koncentrací výskytu zvláště chráněných druhů, 

které se nachází ve volné krajině (tj. mimo zastavěné území). U těchto lokalit by změny využití území 

měly být povoleny teprve po zvážení dopadů na chráněné druhy.  

                                                           

5 NDOP je určena k zadávání a editaci nálezových dat. Dle nastavených pravidel má právo data vkládat a editovat 

vedle interních zaměstnanců také široký okruh odborných spolupracovníků. Je zde možno získat mimo jiné 

záznamy o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve vymezených územích. Tato data mohou být také 

použita jako podklad pro potřeby územního plánování, např. pro vhodnější lokalizaci rozvojových ploch a koridorů, 

doplnění místního systému ekologické stability a interakčních prvků a pro identifikaci a ochranu těchto přírodně 

hodnotných ploch.  

http://ndop.nature.cz/
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Výsledkem analýzy je vrstva výskytu chráněných druhů úžeji vázaných na konkrétní stanoviště 

specifikované v mapové vrstvě. 

Pokud se díváme na absolutní počty, na území ORP se ve volné krajině podle NDOP bylo pozorováno 

přibližně 108 chráněných druhů, z toho nejvíce ptáků (39 druhů) a rostlin (24 druhů), menší je druhová 

početnost bezobratlých (16 druhů), savců (11), obojživelníků (9), plazů (6), ryb a kruhoústých (1 druh). 

Významný je výskyt tisu červeného (227 výskytů). Lokalizace chráněných druhů je mimo ZCHÚ nejvyšší 

v okolí rybníků u Moravské Sázavy, k.ú. Rychnov na Moravě, kde se vyskytuje pouze jeden významný 

krajinný prvek, a dále v mokřadních.  

Z hlediska územního plánování je důležité vhodné vedení koridorů a lokalizace funkčních ploch, vhodné 

uzpůsobení záměrů apod. tak, aby lokality s cenné pro výskyt druhů zůstaly zachovány. Tato data také 

mohou sloužit např. jako podklad pro biologické hodnocení záměrů a budou využita v navazující 

návrhové části.  

Současně je nutno zdůraznit, že zjištěný výskyt zvláště chráněného druhu neznamená, že se zde tento 

druh stále vyskytuje. Informace z NDOP mají především sloužit jako prvotní zdroj informací o území 

a jeho přírodních kvalitách, podklad pro rozhodování a nalezení vhodného způsobu, jak zajistit naplnění 

požadavků pro územní rozvoj a současně ochrany přírody.   

Nelesní dřevinná vegetace a další krajinné prvky bez jiného druhu ochrany 

Nelesní dřevinná vegetace zahrnující remízky, skupiny stromů a keřů a další prvky s vyšší ekologickou 

stabilitou (jako např. staré sady, hodnotnější trvalé travní porosty (TTP) či vinice s ozeleněným 

meziřadím) je zásadní pro zachování ekologických funkcí krajiny, zvláště v případě, že nedisponuje 

plochami chráněných území.  Plochy zeleně (krajinná, izolační, plochy interakčních prvků jakými jsou 

aleje a meze) bývají pravidelně vymezeny v územních plánech jednotlivých obcí. 

 Přehled nelesní dřevinné vegetace jako např. na území ORP je částečně dostupný ve vrstvě 

mapování biotopů poskytované AOPK. Nelesní dřevinná vegetace může být mapována jako 

mozaika (M), křoviny (K) nebo nelesní stromové výsadby mimo sídla (X13), u vodních toků také 

jako lesy či fragmenty lesů (L), často s nízkou reprezentativností či ruderalizované.  

 Plochy TTP znázorňuje vrstva mapování biotopů AOPK. Příkladů kvalitnějších trvalých travních 

porostů jsou zejména v území Natura 2000 a ZCHÚ a jejich okolí (EVL Rychnovský vrch, 

Bohdalov), mimo ně je větší výskyt kvalitních TTP u dvou lokalit: první na jihu ORP u obcí 

Březinka, Bělá, Smolná, další je západně od Starého Města směrem k Radišovu.  

 Staré sady – nebyly dohledány data s vymezením vysokokmenných sadů v  celém ORP; 

problematické z hlediska úplnosti evidence jsou zejména soukromé sady v zahradách (stará 

zástavba). V mapování biotopů jsou některé plochy zahrnuty do skupin mozaiky (moz.), nelesní 

stromové výsadby mimo sídla (X13) a trvalé zemědělské kultury (X4). 
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Migrační území a koridory pro migraci velkých savců  

Migrační území (rozsáhlejší plochy) a koridory (linie v krajině o šířce cca 500 m) jsou důležité z důvodu 

zachování prostupnosti krajiny zejména pro velké savce ale i další zvířata a zajištění životaschopností 

jejich populací6. Migrační prostupnost krajiny je propojena s problematikou fragmentace ekosystémů 

a konektivitou krajiny, která vykazuje podle prognóz založených na dopravním modelu Ředitelství silnic 

a dálnic vzestupný, tedy negativní trend7. Rozsah problému v ČR není zdaleka malý: podle odhadů na 

českých silnicích ročně zahyne více než 350 000 ježků, 570 000 zajíců a tisíce kusů dalších druhů zvířat 

(Anděl a kol. 2010).  

V ORP Moravská Třebová se nachází členitá síť koridorů v celkové délce 113 km, které jsou obklopeny 

migračně významnými územími (viz Obrázek 25). Hlavní migrační území se rozkládá ve směru sever-jih 

na východní i západní hranici ORP, obě hlavní trasy jsou propojeny několika spojujícími koridory.  Popis 

bariérových míst a dalších ohrožení migračního území je uveden v následující kapitole. 

                                                           

6 Anděl P. a kol. (2010). Opatření na ochranu migrační propustnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec. 
7 Anděl, P. (2011). Fragmentace krajiny a migrační prostupnost pro velké savce. Prezentace na Semináři 
22. 2. 2011, MŽP. 
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Obrázek 27: Migrační koridory, bariéry migrace, migračně významná území v ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: AOPK © 2017 
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Analýza konfliktu migračních ploch s plánovanou výstavbou 

V území jsou celkem 4 bariérová místa dálkových migračních koridorů v celkové délce 3,8 km. Délka 

bariér po obcích je uvedena v tabulce níže. Bariéry se nachází v těchto lokalitách:  

1. obec Staré Město – nejdelší bariéra, silnice směrem na Třebařov, zároveň velká plocha polí, 

2. obec Moravská Třebová – křížení koridoru se silnicí R35 směr Hřebeč, 

3. obec Gruna – 2 bariéry na silnici R35 směrem na Studenou Loučku. 

 

Dále byla provedena analýza konfliktu zástavby a plánované zástavby s migračními koridory a územími. 

Dostupné informace poukazují na poměrně velký rozsah konfliktu mezi územím vymezeným pro 

zástavbu s migračními územími. V katastrech 3 obcí je území pro budoucí zástavbu vymezeno přímo 

v migračním koridoru, což představuje závažný konflikt (Dětřichov, Gruna, Slatina).  V tabulce níže je 

přehled konfliktů po obcích. Celkem je ohroženo přes 600 m migračního koridoru a 65 ha migračního 

území.  

U obcí hodnocených v tabulce číslem tři je potřeba řešit možnosti přemístění zástavby.  

Možným problémem pro migraci zvěře je i záměr výstavby silnice R43, která se v k.ú. Gruna a Městečko 

Trnávka kříží se dvěma větvemi migračních koridorů.  

Pokud se budeme snažit zohlednit rozdílné potřeby mezi druhy (např. velcí savci, motýli a obojživelníci), 

je problematika migrace velmi obsáhlá. V územním plánování bývá obtížné skloubit potřeby rozvoje obcí 

a zájmy ochrany zvířat, nicméně pokud má dojít k zastavení poklesu druhové bohatosti, je potřeba tento 

nesoulad řešit.   

Pro zachování funkčnosti migračních koridorů je udržení nízké hustoty zástavby, udržení podílu 

přírodě blízkých biotopů v krajině, prevence výstavby nových komunikací skrze koridory  a celkové 

omezení jiných rušivých vlivů (zejména stavebních záměrů). Důležité je také zvyšování povědomí 

široké veřejnosti.  

Tabulka 9: Přehled konfliktů v migračních územích a koridorech po obcích 

Obec 
Zastavitelné 

plochy v DMK (m) 
Bariérová místa 

v DMK (m) 

Zastavitelné 
plochy v MVÚ 

(ha) 

Hodnocení 
migrace 0–3 

Bělá u Jevíčka  0 0 1,90 2 

Bezděčí u Trnávky  0 0 0,00 0 

Biskupice  0 0 0,40 1 

Borušov  0 0 5,51 3 

Březina  0 0 0,03 1 

Březinky  0 0 2,87 2 

Dětřichov u Moravské Třebové  417,25 0 0,00 3 

Dlouhá Loučka  0 0 0,00 0 

Gruna  20,77 359,46 2,06 3 

Hartinkov  0 0 2,91 2 

Chornice  0 0 0,00 0 

Janůvky  0 0 1,70 2 

Jaroměřice  0 0 0,00 0 
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Obec 
Zastavitelné 

plochy v DMK (m) 
Bariérová místa 

v DMK (m) 

Zastavitelné 
plochy v MVÚ 

(ha) 

Hodnocení 
migrace 0–3 

Jevíčko  0 0 0,00 0 

Koruna  0 0 3,91 2 

Křenov  0 0 0,01 0 

Kunčina  0 0 0,37 1 

Linhartice  0 0 0,00 0 

Malíkov  0 0 2,55 2 

Městečko Trnávka  0 0 4,08 2 

Mladějov na Moravě  0 0 0,00 0 

Moravská Třebová  0 447,40 0,04 3 

Radkov  0 0 0,00 0 

Rozstání  0 0 2,98 2 

Rychnov na Moravě  0 0 0,00 0 

Slatina  197,20 0 22,89 3 

Staré Město  0 3054,70 0,00 3 

Třebařov  0 0 0,00 0 

Útěchov  0 0 0,00 0 

Víska u Jevíčka  0 0 0,00 0 

Vranová Lhota  0 0 1,56 2 

Vrážné  0 0 0,00 0 

Vysoká  0 0 9,91 3 

Celkem 635,22 3861,55 65,68   

Vysvětlivky: DMK – dálkový migrační koridor, MVÚ – migračně významné území 

Zdroj: © AOPK ČR (2017) 

2.3.2. Kulturní, historické a estetické hodnoty krajiny 

K významným součástem charakteru krajiny náleží její estetická hodnota. Tato hodnota vychází 

z pozitivně přijímaných vlastností vnímané krajiny jako je krajinná scéna, celkové proporce, harmonické 

měřítko, přírodní i kulturní detaily a jednak z pozitivních postojů a zkušeností vnímajícího subjektu 

podmíněných emocionálně i racionálně. Estetické hodnoty krajiny se mohou lišit v závislosti na původu 

(pro vnímajícího nejčastější a tedy nejoblíbenější či naopak odlišnost vyžadující typ krajiny) a vzdělání 

dané osoby. Estetické hodnoty krajiny rovněž zásadně ovlivňují potenciál cestovního ruchu, stejně jako 

i atraktivitu daného území pro bydlení a zaměstnání.  

 

Charakter krajiny ORP Moravská Třebová 

Území Moravskotřebovska náleží v západní části do Svitavské pahorkatiny, střed tvoří jižní část 

Podorlické pahorkatiny, jen východní okraj je součástí jižního cípu Zábřežské vrchoviny.  Reliéf území 

však zdaleka není stejnoměrný. Větší část území má charakter členité vrchoviny. Západní okraj je tvořen 

příkře k východu spadajícím Hřebečským hřbetem, střed území rovněž tvoří rovněž výrazný masiv 

Dubiny Hušáku s výškovou členitostí až 320 m a východ tvoří zmíněná Zábřežská vrchovina.  
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Vrcholy a svahy jsou převážně zalesněny. Dominují kulturní smrčiny, ale v několika zvláště chráněných 

územích (zvláště v Rohové) se vyskytují i rozsáhlé jedlobučiny, květnaté bučiny, níže pak dubohabřiny. 

Esteticky zvláště cenné je prolínání lesních okrajů  a enkláv s travními porosty, což je výrazné zvl. 

v přírodní rezervaci  Dlouholoučské stráně nebo v k.ú. Janůvky.  

Prostory mezi zmíněnými hřebeny a masivy nimi vyplňují místy poměrně široká průlomová údolí, 

převážně zorněná. Nelesní zeleň přibývá v závislosti na příčné členitosti těchto údolí bočními přítoky a 

stržemi. V těchto formacích převažuje přirozená věkově i druhově pestrá skladba stromů i keřů, což je 

rozhodně jednou z estetických charakteristik území.   

Jen velmi mírně terénně a rozptýlenou zelení členěné je údolí Malé Hané mezi Městečkem Trnávka a 

Jevíčkem, intenzivně zemědělsky využité. Až rovinatý charakter má téměř celá část území na sever od 

Moravské Třebové, kde jedinou výraznější terénní vyvýšeninu představuje Rychnovský vrch. 

Pro krajinný ráz urbanizované části území je typické, že převážně celé území ORP bylo až do roku 1945 

osídleno německým obyvatelstvem (jako vnitřní Sudety bylo v letech 1938 – 1945 součástí Německé 

říše), což se projevilo na charakteru obcí, zástavby i využití krajiny. Zástavba až na výjimky nemá řadový 

charakter, ale často jde o uzavřené dvorce nebo aspoň usedlosti tzv. hákového půdorysu. Stavby jsou 

nezřídka patrové, masivní a sledují páteřní komunikaci, resp. vodní tok, což vede namnoze k „velmi 

dlouhým“ obcím (Dlouhá Loučka, Třebařov, Kunčina, Útěchov, Linhartice aj.). Kostely, zvláště ve větších 

obcích jsou převážně barokní, dosti mohutné a tvoří hlavní dominantu obce.  

Pro bývalé německé oblasti typické, v celorepublikovém měřítku však výrazně nadprůměrné, je množství 

a kvalita drobných sakrálních staveb – kapliček, božích muk, křížů, ale zejména kamenných soch světců 

na sloupech, a to i v ojedinělých souborech (Kunčina, Křížový vrch aj.) 

 

Vyhlídková místa 

Vzhledem k výrazné terénní členitosti větší části území poskytují aspoň částečně odlesněné vrcholy 

možnosti dalekých výhledů 

Hřebečský hřbet 

 Vyhlídka U tety   

 Hřebečov  - altán 

 Vyhlídka Nad Doly 

 Rozhledna Strážný vrch 

Podorlická pahorkatina 

 Jevíčko - Nad Bartolomějským kostelíkem 

 Pod Hušákem – vyhlídka na Přední Arnoštov 

 Rozhledna Pastýřka – jižně nad Moravskou Třebovou 

 Moravská Třebová - Křížový vrch 

 Rychnovský vrch 
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Významné pohledové horizonty a terénní dominanty 

 Hřebečský hřbet 

 Roh 

 Hřebečov 

 Strážný vrch 

 Mladějovský vrch 

 Zlatník 

 Dubina 

 hřeben Podorlické pahorkatiny 

 Dvorská 

 Slídový vrch 

 Kumperk 

 Hušák 

 Strážný 

 hřeben Zábřežské vrchoviny bez výrazných vrcholů 

Kulturní dominanty 

 kostel a klášter Jevíčko 

 kostel Křenov 

 rozhledna Strážný vrch 

 kostel Boršov 

 kostely a zámek Moravská Třebová 

 kostel Křížový vrch 

 kostel Kunčina 

 kostel Mladějov 

 kostel Rychnov 

 kostel Radišov 

 kostel Třebařov 

 kostel Staré Město 

 rozhledna Pastýřka 

 zřícenina kláštera Koruna 

 kaple Koruna 

 kostel Městečko Trnávka 

 zřícenina Cimburk 

 kostel Vranová Lhota 

 kostel Chornice 

 kostel a zámek Biskupice 

 kostel, zámek a poutní kostel Jaroměřice 

Negativní znaky krajiny 

 koncentrace vedení VVN západně od Třebařova 

 některé nevhodně situované zemědělské výrobní areály a sila 
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2.3.3. Charakteristika krajinného rázu ORP Moravská Třebová 

Krajinný ráz území souvisí především se základními charakteristikami řešeného území (geologie, 

geomorfologie, vodstvo), které jsou podrobně popsány v kapitole 3.1.1. Primární struktura krajiny. 

Nižší polohy území, zvláště Malá Haná, byla osídlena pravděpodobně již v pravěku. Výše položené kotliny 

a mírné svahy byly odlesněny většinou až v raném středověku, ale nejvyšší polohy ORP Moravská 

Třebová byly osídleny až na přelomu středověku a novověku. Vrcholy a strmé svahy území zřejmě nebyly 

nikdy trvale odlesněny, o čemž svědčí přirozená druhová skladba v těchto polohách. 

 

Současné využití území z pohledu krajinného rázu 

Hlavní charakteristika krajiny vyplývá především z jejího funkčního využívání. Z hlediska krajinného rázu 

hraje využití krajiny poměrně zásadní roli. Na území  ORP Moravská Třebová vypadá využití krajiny a jeho 

prostorové rozmístění následovně: 

Celková výměra ORP Moravská Třebová 417,3 km2  

ZPF celkem (22 683,0 ha) 54,36 % 

z toho 

Orná půda (16 896,4 ha) 74,49 % 

Vyplňuje většinu nejnižších a rovinných poloh, zejména nivy Jevíčky, Třebůvky, Malonínského potoka 

a zejména rovinaté či jen mírně členité plochy severně od M. Třebové. 

Trvalé travní porosty (4 832,1 ha) 21,30 % 

Tvoří spíše menší plochy mezi lesem a ornou půdou, případně strmější svahy a méně přístupné 

pozemky.  Vyšší podíl mají zvláště ve východním okraji území ORP, např. k.ú. Bohdalov či k.ú. Petrušov.   

Ovocné sady a zahrady (220,4 ha) 0,97 % 

Nevytvářejí žádné významnější plochy, ale jde spíše o drobnou mozaiku v rámci zastavěných územích. 

Případně v těsné návaznosti na ně. 

Lesní půda – PUPFL (15 788 ha) 37,84 % 

Zabírá významnou část výměry ORP, zejména ve sklonitých a vyšších polohách obvodu ORP. 

Vodní plochy (367,4 ha) 0,88 % 

Kromě hlavních vodních toků v území (Třebůvka, Jevíčka, Malonínský potok) se zde vyskytují i vodní 

plochy, nejčastěji však jde o rybníky na bočních přítocích, takže se při průjezdu územím málo pohledově 

uplatňují. K největším vodním nádržím patří rybník na jižním okraji M. Třebové soustava desíti rybníků 

u Třebařova a vodní a mokřadní biocentrum v k. ú. Jevíčko, které se díky doprovodné vegetaci v jinak 

velkoplošně zorněné krajině Malé Hané výrazně pohledově uplatňuje. Esteticky a rekreačně jsou 

zajímavé vodní nádrže v bývalých lomech v k.ú. Březina a Březinka. 
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Zastavěné plochy (444,3 ha) 1,06 % 

Většina venkovských sídel má výrazně protáhlý charakter podél potoka respektive hlavní komunikace. 

Mnoho domů je v souladu s původně německým osídlením území kamenných a patrových. Zástavba má 

často dvorcový charakter.  Některá sídla v členitějším reliéfu mají charakter až rozptýlené zástavby 

(Janůvky), více však v Zábřežské vrchovině (Bohdalov, Hartinkov, Stará Roveň, Petrušov). 

Ostatní plochy (2443,8 ha) 5,86 %  

Jde převážně o ladem ležící plochy po těžbě nerostných surovin či jiné hospodářské činnosti, jindy strže 

a meze s ruderální vegetací, někdy ovšem cennými věkově i druhově bohatými porosty tvořící místy 

cennou složku krajinného detailu 

 

Přírodní hodnoty z pohledu krajinného rázu 

V ORP Moravská Třebová se vyskytují jak lokality s velmi vysokou přírodní hodnotou, tedy kombinací 

pěti složek topografické (georeliéf), petrologicko-pedologické, hydrologické, atmosférické a biotické 

(Culek 2006, Vorel a Kupka 2011), tak i území na přírodní hodnoty a potažmo na jejich krajinotvorný vliv 

chudá.  

Přehled významných přírodně hodnotných prvků s vlivem na krajinný ráz je uveden v následující 

tabulce.   

Tabulka 10: Významná přírodně hodnotná území s dopadem na krajinný ráz 

Krajinný prvek Charakteristika Příklad území 

Skalní výchozy  Skalní útvary, vizuálně poutavé na 
kratší či větší vzdálenosti, dodávají 
krajině specifický charakter. 
Důležité jsou průhledové osy a 
barevný kontrast hornin s okolním 
terénem.    
V mnoha případech jsou prioritní 
I dálkové pohledy na tyto prvky. 

 skalní výchozy a stěny Hřebečského 
hřbetu 

 skaliska a sutě mezi Líšnicí a Zlatým 
vrchem 

 odhalené skalní stěny a alvany v úzkých 
lesních údolích Zábřežské vrchoviny  

 

Pahorky, kopce a 
horské hřbety 

Silně působí díky svému tvaru 
a vertikalitě zejména v zemědělské 
krajině, nezřídka na velké 
vzdálenosti díky členitému terénu 
Moravskotřebovska. Zajímavé 
bývají i v detailu.  

 Hřebečovský hřbet s PR Rohová a PR Pod 
skalami 

 Masiv Orlické pahorkatiny, kde dominuje 
Kumperk, Hušák a Nad Boršovem 

 Osamělé dominanty na severu území 
(Křížový vrch, Strážný, Zlatník, 
Rychnovský vrch) 

 Nižší, lesnatý horizont Zábřežské 
vrchoviny 

 

Vodní toky a jejich 
nivy 

S výjimkou několika zaříznutch 
lesnatých údolí Zábřežské 
vrchoviny jde většinou o užší 
regulované toky protékající 
obcemi, jejichž osu často tvoří. 
Boční přítoky s trvantými nivami a 

 Zábřežská vrchovina – Nectava, Věžnice, 
Roveňský potok, Bílý potok 

 Toky protékající obcemi: Třebůvka, 
Jevíčka, Malonínský potok 
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Krajinný prvek Charakteristika Příklad území 

břehovými prosty působí estetické 
oživení a členění rozsáhlých celků 
orné půdy zvl. Na Malé Hané. 

Mokřady Kvůli snížené poloze v terénu 
nejsou často příliš výrazné na 
velkou vzdálenost, nicméně v 
zemědělské krajině se často 
projevují odlišnou, nejčastěji vrbo-
olšovou vegetací a vyšším 
keřobylinným patrem. Pozitivně  
ovlivňují blízké okolí. Výskyt 
vodního ptactva 

 Mokřad východně od dlouhé Loučky 
a v k.ú. Bezděčí u Trnávky 

 Mokřadní biocentrum Finsterlova 
prohlubeň u Jevíčka 

 Polosuchý poldr Žichlínek (možnost 
pohledu z hráze)  

Rybníky a nádrže 
včetně zatopených 
lomů 

Při vhodných atmosferických 
podmínkách obecně výraznější 
projev v krajině než mokřady 
(odraz vodní hladiny, doprovodné 
porosty hrází a dalších břehů. 
Záleží na jejich velikosti a místu 
pozorování. Horizontální rozměr. 
Často na bočních přítocích 
páteřních toků. Vysloveně efektní 
jsou zatopené lomy s přilehlou 
skalní stěnou a a přírodě blízkými 
porosity. Výskyt vodního ptactva 

 Soustava 10 rybníků u Třebařova 

 Vodní nádrž M. Třebová 

 Zatopené lomy v k.ú. Březina a Březinka 

Velké lesní celky Dominantní na větší vzdálenosti, 
podílí se na typických 
panoramatech. Esteticky působící 
členitý lesní okraj (ne u smrkových 
monokultur)  

 přírodní park  Bohdalov – Hartinkov – 
vysoké procento listnáčů 

 lesy Zábřežské vrchoviny 

 členité lesní porosty Hřebečského hřbetu 

 pestré lesy Orlické pahorkatiny 

Mimolesní 
vegetace 

Linie dřevin v krajině (remízky, 
zarostlé meze, vegetace strží, 
výmolůa mokřadů, liniová 
vegetace podél toků, komunikací 
apod., těleso tzv. Hitlerovy 
dálnice) 
Vytváří hlavně lokální pohledové 
horizonty a malebné horizontálníi 
vertiklní členění krajiny 

 Prvky roztýlené zeleně hlavně v široké 
nivě a přilehých níže položených svazích 
Třebůvky 

 Náspy a zářezy nedokončené dálnice 
v úseku Jevíčko – Lázy 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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3. ROZBOR A RÁMCOVÉ VYMEZENÍ KRAJINNÝCH POTENCIÁLŮ A 

VYHODNOCENÍ MÍRY JEJICH VYUŽITELNOSTI 

3.1. Metodika 

Krajinný potenciál je definován jako „schopnost krajiny poskytovat určité množství možností 

a předpokladů pro různé využití s cílem uspokojit potřeby lidské společnosti“. Vedle termínu „potenciál“ 

se v anglosaské literatuře vžil pojem „land suitability“ s ekvivalentním významem i rozšířením. 

Modelování krajinného potenciálu je analytický proces, který určuje vhodnost územní jednotky pro 

konkrétní funkci.  

Krajinné potenciály budou zpracovány v souladu s Metodickým pokynem MMR ČR a MŽP ČR pro zadání 

územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Obecně budeme pozornost při 

analýze zaměřovat na hodnocení „reálných“ potenciálů, tj. s ohledem na stávající ZPF a LPF, sídla 

a dopravní síť, maloplošná chráněná území aj. Cílem je, aby v návrhové části byla navrhnuta opatření 

realizovatelná v rámci územního rozvoje obcí (např. návrh delimitace nejméně hodnotných půd ZPF na 

LPF, návrh vodních nádrží s využitím pro extenzivní rekreaci, návrh na rozvoj sídel s ohledem na ochranu 

cenných půd ZPF a současně v návaznosti na tvorbu nových krajinných prvků – např. vodních nádrží, 

liniových a maloplošných prvků zeleně aj.). 

 

3.2. Analýza dílčích potenciálů 

3.2.1. A Biotický 

Biotický potenciál krajiny vychází z jejích přírodních podmínek. V nejobecnější rovině ho lze z pohledu 

vhodnosti k určitému využívání vyjádřit celoplošně např. pomocí biogeografického členění nebo 

geobotanických jednotek. Biotický potenciál charakterizuje biotické podmínky a předpoklady využívání 

biotických procesů.  

V rámci kategorizace biotického potenciálu je území fakticky klasifikováno dle stupňů zachovalosti 

ekosystémů s tím, že nejvýše hodnocené plochy pak představují využitelná refugia pro ostatní biotu 

i z okolní krajiny. Současně mají vysokou reálnou hodnotu ekosystémových služeb. 

3 – Vysoký biotický potenciál 

 Maloplošná zvláště chráněná území – jsou zřizována jako plošně menší útvary s nadstandardní 

nebo mimořádnou přírodní hodnotou. Mají národní či mezinárodní význam (NR, NPP), nebo 

význam regionální (PR, PP).  

 Velkoplošná zvláště chráněná území (1. a 2. zóna NP nebo 1. zóna CHKO). 

 NATURA 2000 – Evropsky významné lokality (EVL) – je celistvá evropská soustava území se 

stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště 

evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu v příznivém stavu. 
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2 – Střední biotický potenciál 

 Velkoplošná zvláště chráněná území (3. zóna NP, 2. zóna CHKO). 

 NATURA 2000 – Ptačí oblasti (PO) – chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. 

Vznikají na základě směrnice 2009/147/ES. 

 Významný krajinný prvek – významné plochy, které nemají vyšší statut (MCHÚ, Natura 2000, I. 

II. zóna NP). Jsou to plochy se zachovalými přírodě blízkými ekosystémy, či výskyty významných 

druhů.  

 ÚSES – Zelená infrastruktura v krajině postavená v českém pojetí na vysoce odborných 

základech je zásadní pro fungování bioty v regionu. ÚSES má význam nadregionální, regionální či 

lokální a je pevně ukotven v územně plánovacích procesem jako závazný - tudíž reálný potenciál 

vytvoření alespoň dalších systematických prvků zelené infrastruktury v krajině je velmi 

významný. 

 Plochy přirozených či přírodě blízkých ekosystémů – Obecně jde o plochy s významným 

podílem výskytu druhů z původních přírodních ekosystémů, či potenciálem pro osídlení těmito 

druhy. Dle datové vrstvy povrchu Corine Land Cover se jedná o kategorie 2.3.1. Louky a pastviny, 

3.2.2 Stepi a křoviny, 3.1.1. Listnaté lesy; 3.1.2. Jehličnaté lesy; 3.1.3. Smíšené lesy; 3.2.1. 

Přírodní louky; 3.2.4. Nízký porost v lese; 4.1.1. Mokřiny a močály, 4.1.2. Rašeliniště, 5.1.2. Vodní 

plochy). 

1 – Nízký biotický potenciál 

 Plochy málo stabilních ekosystémů - Tyto plochy představují každoročně intenzivně využívané 

lokality s charakterem kulturní stepi či lesostepi. Dominují kulturní plodiny a ruderální druhy, 

cenné druhy především flóry se vyskytují výjimečně. Dle datové vrstvy povrchu Corine Land 

Cover se jedná o kategorie: 2.1.1. Nezavlažovaná orná půda, 2.2.1. Vinice; 2.2.2. Sady, chmelnice 

a zahradní plantáže; 2.4.2. Směsice polí, luk a trvalých plodin; 2.4.3. Zemědělské oblasti 

s přirozenou vegetací.  

0 – velmi nízký až zanedbatelný biotický potenciál 

 Plochy nestabilních ekosystémů - Toto jsou plochy bez vegetace, či plochy s menšinovým 

zastoupením vegetace, v níž převažují kulturní plodiny, kultivary rostlin či ruderální druhy 

s minimálním výskytem cenných druhů. Dle datové vrstvy povrchu Corine Land Cover se jedná 

o kategorie: 1.1.2. Nesouvislá městská zástavba; 1.2.1. Průmyslové a obchodní areály; 1.3.1. 

Oblasti současné těžby surovin; 1.3.2. Haldy a skládky; 1.4.2. Sportovní a rekreační plochy. 
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Obrázek 28: Koncentrace vysokého biotického potenciálu 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Lokalita A1 – Evropsky významná lokalita Vranová Lhota, 0,03 ha. Půda věže kostela ve Vranové Lhotě. 

Nejpočetnější mateřská kolonie netopýra velkého ve východních Čechách.   

Lokalita A2 – Přírodní rezervace Dlouholoučské stráně, 60 ha. Důvodem ochrany jsou opukové stráně 

s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Lokalita A3 – Evropsky významná lokalita Bohdalov, 956 ha. Lokalita je navrhovaná na kategorii přírodní 

rezervace.  
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Lokalita A4 – Přírodní památka Hradisko, 26,4 ha. Důvodem ochrany je přestárlý bor s vitálním bukem 

a bohatou květenou. 

Lokalita A5 – Přírodní rezervace Rohová, 297 ha. Důvodem ochrany jsou zachovalé přirozené 

a polopřirozené porosty květnatých bučin a suťových lesů s výskytem řady chráněných a ohrožených 

druhů rostlin a živočichů a ojedinělý geomorfologický útvar. Do lokality zasahuje také evropsky 

významná lokalita Hřebečovský hřbet, jež se také nachází v lokalitě A6. 

Lokalita A6 – Přírodní památka Pod skálou, 21,1 ha. Předmět ochrany je svahová bučina s hojným tisem. 

Do lokality zasahuje také evropsky významná lokalita Hřebečovský hřbet, jež se také nachází v lokalitě 

A5. 

Lokalita A7 – Přírodní památka, 341,44 ha - Předmětem ochrany jsou extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), bučiny asociace Asperulo-Fagetum, lesy 

svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní 

a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Výrazný překryv s EVL Rychnovský vrch, 

353,33 ha. 

3.2.2. B Kulturní 

Kulturní potenciál by v kontextu US krajiny měl být spíše chápán jako potenciál kulturně historický, 

protože souvislost kultury resp. kulturní krajiny nelze od dimenze historie území separovat, protože 

historický kontext představuje hlubší uchopení a vymezení oblastí potenciálního rozvoje území. 

Kulturně historický potenciál lze obecně definovat jako existující, ale dosud nevyužívané nebo jen málo 

využívané zdroje v oblasti hmotné a nehmotné kultury a kulturní infrastruktury. Pokud hovoříme 

o kulturně historickém potenciálu, je nezbytně nutné zachovat předpoklad využitelnosti dosud 

nevyužívaných nebo rozšíření stávajícího využití památek, tradic, kulturních institucí či infrastruktury. 

Obsahuje zatím nedoceněnou nebo jen okrajově využívanou součást kulturního dědictví či existující 

kulturní infrastruktury, u nichž existují předpoklady pro efektivnější, smysluplné a popř. 

i komercionalizované využití. Tyto předpoklady pro efektivnější využívání souvisejí jednak s jejich 

okolním prostředím, s počtem a vzdáleností dalších konkurenčních objektů, s unikátní odlišností 

nadregionálního významu apod. Do kulturně historického potenciálu tedy nutně nemusí patřit všechny 

nevyužívané kulturní artefakty, objekty či zařízení. Ve vztahu k periferiím je kulturně historický potenciál 

(při absenci jiných typů potenciálů, tj. potenciálu ekonomického a přírodního) často jediným možným 

zdrojem regionálního rozvoje, tvorby pracovních míst v rámci cestovního ruchu či kulturních služeb 

a rozvoje územní identity obyvatel. (zdroj: Arts Lexikon VŠE 2014) 

 

3 – Vysoký kulturní potenciál 

 Národní kulturní památka – je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního 

bohatství národa. 

 Památkově chráněná území – jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany 

a charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné 

pásmo. 

 Vysoká hustota kulturních památek ze zákona – více než 10 zákonem chráněných památek 

v okolí 1000 m. 
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2 – Střední kulturní potenciál 

 Střední hustota kulturních památek ze zákona – více než 2 zákonem chráněných památek 

v okolí 1000 m. 

1 – Nízký kulturní potenciál 

 Nízká hustota kulturních památek ze zákona – 1 zákonem chráněná památka v okolí 1000 m. 

0 – Velmi nízký až zanedbatelný kulturní potenciál 

 Nulová hustota kulturních památek ze zákona – v okolí 1000 m se nenachází žádná kulturní 

památka. 
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Obrázek 29: Koncentrace vysokého kulturního potenciálu 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Lokalita B1 – V roce 1980 bylo historické jádro Moravské Třebové prohlášeno za městskou památkovou 

rezervaci. Rezervace zahrnuje přes 90 nemovitých památek, přičemž s výjimkou šesti se jedná 

o měšťanské domy. Jejich historickou hodnotu představuje jednotná, zvláště v interiérech vzácně 

dochovaná výstavba z 15. a 16. století, výstižně dokumentující vývoj městského domu v našich zemích. 

Součástí rezervace je i velký areál renesančního zámku. Připočteme-li komplex františkánského kláštera 

a nedaleký Křížový vrch dosahuje počet kulturních památek v historickém jádru města čísla sto. 
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Lokalita B2 – Zachovaný středověký půdorys města Jevíčka a přítomnost řady stavebních a sochařských 

památek vedlo k tomu, že centrum města bylo s účinností od 1. 11. 1990 prohlášeno městskou 

památkovou zónou. Předmětem památkové ochrany a péče v památkové zóně jsou historický půdorys 

a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, včetně povrchu komunikací 

a historické podzemní prostory, panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových 

pohledech, nemovité kulturní památky uvedené v ÚSKP ČR, objekty dotvářející charakter památkové 

zóny – tzv. objekty památkového zájmu a ostatní objekty v památkové zóně. Zapojení Města Jevíčka do 

Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny je podstatným 

přínosem pro zlepšení stavu Městské památkové zóny Jevíčko. Kvalitní propagace památek společně se 

systematickou péčí o ně zvyšuje turistickou atraktivitu města a celého regionu Jevíčska. 

3.2.3. C Produkční (zemědělský a lesní) 

Zpracovatel přistoupil ke stanovení výpočtu produkčního potenciálu na základě Metodiky pro hodnocení 

významu funkcí půdy (Projekt TAČR TA01020820, EKOTOXA s.r.o., 2013). 

Produkční potenciál zemědělské půdy bude primárně hodnocen dle tříd ochrany ZPF odpovídajících 

kódům BPEJ, dle podílu výrobních oblastí v ORP a jejich ekonomického potenciálu ve srovnání 

s průměrem ČR u vybraných plodin. Hodnocení potenciálu ve vztahu k lesům (PUPFL) bude odvozeno ze 

souboru lesních typů (SLT). Ten je vymezen lesním vegetačním stupněm (LVS) a edafickou kategorií. 

Třídy ochrany ZPF jsou kategorie založené na klasifikaci půd do bonitovaných, půdně ekologických 

jednotek (BPEJ). Tato klasifikace je základem pro ekonomické i produkční hodnocení půdy. Pětimístný 

kód BPEJ charakterizuje především produkční vlastnosti půd - pro hodnocení z hlediska zemědělské 

výroby.   

Tabulka 11: Edafické kategorie 

Třída ochrany ZPF Dominantní kód ha % 

nebonitováno - 15650 37,5 

1 51100, 30200 4343 10,4 

2 55800, 35800, 51410 6248 15,0 

3 73014, 54700, 53011 6670 16,0 

4 53014, 53111, 73114 2994 7,2 

5 53114, 53104 5824 14,0 

celkem 51100, 30200, 73014 41729 100,0 

 

Do souborů lesních typů se sdružují lesní typy jako nejnižší jednotky diferenciace růstových podmínek 

charakterizované půdními a klimatickými vlastnostmi, kombinací druhů příslušné fytocenózy 

a potenciální bonitou dřevin. Induktivním postupem vytvořené soubory lesních typů jsou základní 

jednotkou typologického systému. V ekologické (edaficko–klimatické) síti vymezují edafické kategorie 

a klimatické lesní vegetační stupně (LVS). Příbuzné edafické kategorie tvoří edafické řady. 

Při zjišťování jeho hodnoty se vychází z legislativních předpisů využívaných pro oceňování lesních 

porostů. Jedná se o vyhlášku č. 3/2008 Sb. v platném znění o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

změny vyhlášky č.456/2008 Sb. V této vyhlášce podle §33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
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majetku jsou stanoveny základní ceny lesních pozemků podle SLT v Kč/m2. Hodnoty těchto SLT jsou pro 

potřeby hodnocení produkčního potenciálu zatříděny do hodnot užitku 1–10 (10 nejbonitnější, 

1 nejméně bonitní) jako je tomu u ostatních funkcí, a to po matematické úpravě (hodnoty SLT jsou ve 

výše uvedené vyhlášce od hodnoty 1 Kč/m2 do 8,86 Kč/m2; z toho důvodu byl zvolen pro zatřídění krok 

0,786 pro jednotlivé SLT a jejich bodové ocenění. 

Tabulka 12: Zatřídění souborů lesních typů (SLT) do kategorií 

Kategorie Dominantní typ SLT ha % 

1 3L 95 0,6 

2 3K 120 0,7 

3 4C, 3C, 4M 456 2,8 

4 4K 3503 21,5 

5 5K 805 4,9 

6 4S 6775 41,6 

7 4A, 4F, 5S, 3B 1120 6,9 

8 4B 2426 14,9 

9 4D 953 5,8 

10 5D 41 0,3 

celkem 4S, 4K, 4B 16293 100,0 

 

3 – Vysoký produkční potenciál 

I. třída ochrany ZPF – Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně 

v polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního 

fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 

případně pro liniové stavby zásadního významu. 

II. třída ochrany ZPF – Zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 

nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy 

vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně 

zastavitelné. 

Mimořádný stupeň produkčního potenciálu PUPFL – Kombinace edafické katogorie a LVS dosahuje 

hodnoty 8–10. 

2 – Střední produkční potenciál 

III. třída ochrany ZPF -  zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční 

schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. 

zástavbu. 

Vysoký stupeň produkčního potenciálu PUPFL - Kombinace edafické kategorie a LVS dosahuje hodnoty 

6-7.  

 1 – Nízký produkční potenciál 

IV. třída ochrany ZPF – Zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 

příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
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V. třída ochrany ZPF – Zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi 

svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde 

o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 

nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených 

ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

Nízký stupeň produkčního potenciálu PUPFL – Kombinace edafické kategorie a LVS dosahuje hodnoty 

3-5. 

0 – velmi nízký až zanedbatelný produkční potenciál 

Ostatní plochy – Nebonitováno nebo stupeň produkčního potenciálu reálného hodnota 1–2.  
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Obrázek 30: Koncentrace vysokého produkčního potenciálu 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Lokalita C1 - nejrozsáhlejší zemědělsky úrodná oblast, nepříliš kompaktní, s vyšším podílem půdy II. třídy 

ochrany ZPF (43 %) než půdy I. třídy ochrany (29 %), celkem 72 % půdního fondu, 4309 ha 

Lokalita C2 - velmi významná a kompaktní zemědělsky úrodná oblast s rovnoměrným podílem I. a II. 

třídy ochrany ZPF (42 a 40 % rozlohy lokality), celkem 82 % půdního fondu, 3144 ha 

Lokalita C3 - významná menší zemědělsky úrodná oblast s významným podílem I. a II. třídy ochrany ZPF 

(31 a 46 % rozlohy lokality), celkem 82 % půdního fondu, 1000 ha 



 EKOTOXA s.r.o.                                                        „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 76 

 

Lokalita C4 - nadprůměrný lesnický potenciál menšího rozsahu, kde 68 % lesů má nadprůměrnou 

bonitou (8 bodů a více), z toho 10 % náleží do velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší 

kategorie bonity lesů 10/10 zde ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 280 ha. 

Lokalita C5 - velmi významný nadprůměrný lesnický potenciál v rámci celého území lemující hřeben na 

západě ORP, 57 % lesů náleží do kategorie s nadprůměrnou bonitou (8 bodů a více), z toho celých 19 % 

do velmi vysoké kategorie bonity 9/10 a 3% dokonce do kategorie úplně nejvyšší 10/10. Lesní plocha zde 

má rozlohu 1180 ha. 

Lokalita C6 - nadprůměrný lesnický potenciál, kde 55 % lesů má nadprůměrnou bonitou (8 bodů a více), 

z toho 6 % náleží velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší kategorie bonity lesů 10/10 zde 

ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 350 ha. 

Lokalita C7 - mírně nadprůměrný lesnický potenciál, kde 55 % lesů má nadprůměrnou bonitou (8 bodů 

a více), z toho 6 % náleží do velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší kategorie bonity lesů 

10/10 zde ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 230 ha. 

Lokalita C8 - nadprůměrný lesnický potenciál, kde 48 % lesů náleží do kategorie s nadprůměrnou 

bonitou (8 bodů a více), z toho 9 % náleží velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší kategorie 

bonity lesů 10/10 zde ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 770 ha. 

Lokalita C9 - mírně nadprůměrný lesnický potenciál, kde 43 % lesů má nadprůměrnou bonitou (8 bodů 

a více), z toho 8 % náleží do velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší kategorie bonity lesů 

10/10 zde ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 270 ha. 

Lokalita C10 - významný lesnický potenciál, kde 38 % lesů má nadprůměrnou bonitou (8 bodů a více), z 

toho 10 % lesů náleží do velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší kategorie bonity lesů 10/10 

zde ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 1090 ha. 

Lokalita C11 - mírně nadprůměrný lesnický potenciál, kde téměř 33 % lesů má nadprůměrnou bonitou 

(8 bodů a více), z toho 8 % náleží do velmi vysoké kategorie bonity 9/10, úplně nejvyšší kategorie bonity 

lesů 10/10 zde ovšem nenalezneme. Lesní plocha zde má rozlohu 500 ha. 

Potenciál zemědělství lze také chápat jako výrobní možnosti, které implikují způsob využití krajiny a 

stabilitu jejího užívání. Posouzení produkčního potenciálu zemědělství staví na předpokladu, že čím nižší 

produkční potenciál, tím menší tendence k intenzivnímu využívání krajiny a při velmi nízkém produkčním 

potenciálu současně větší rizika velkých změn způsobu využití krajiny např. při poklesu podpor. 

Doplňující hodnocení produkčního potenciálu je provedeno na základě zemědělských výrobních oblastí. 

Jedná se o oblasti s obdobnou nadmořskou výškou, průměrnými ročními teplotami vzduchu, ročním 

úhrnem dešťových srážek a odpovídajícími půdními typy. Z hlediska agroekologických a ekonomických 

předpokladů území jsou v našich podmínkách vymezeny čtyři výrobní oblasti a jedenáct podoblastí: 

 výrobní oblast kukuřičná (s označením K), typ kukuřično-řepařsko-obilnářský, která se člení na 

podoblasti K1, K2 a K3 

 výrobní oblast řepařská (s označením Ř), typ řepařsko-obilnářský, která se člení na podoblasti 

Ř1, Ř2, Ř3 

 výrobní oblast bramborářská (s označením B), typ bramborářsko-obilnářský, která se člení na 

podoblasti B1, B2 a B3 
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 výrobní oblast horská (s označením H), typ pícninářský s rozhodujícím zaměřením na chov skotu, 

se člení na podoblasti H1 a H2. 

Produkční potenciál je více či méně využíván. Následující tabulky naznačují zemědělský produkční 

potenciál jednotlivých výrobních oblastí na vybrané komoditě (pšenice ozimá). Skutečné výsledky 

hospodaření jsou ovlivněny také lidským kapitálem – schopností potenciál využít. Produkční potenciál 

oblastí se také odráží ve struktuře plodin a kultur (kukuřice na zrno se např. pěstuje převážně 

v kukuřičné a řepařské oblasti). 

Tabulka 13: Výnosy pšenice ozimé dle výrobních oblastí (průměr v t/ha) 

Rok K+Ř B BO+H ČR 

2010 5,63 5,16 4,76 5,3 

2011 6,54 6,31 5,57 6,27 

2012 4,69 4,98 4,96 4,86 

2013 6,45 5,96 5,67 6,13 

2014 7,39 7,14 7,02 7,23 

2015 7,14 6,75 6,18 6,82 

Průměr 6,31 6,05 5,69 6,10 

ČR = 100 103,36 99,15 93,31 100 

Zdroj: ÚZEI 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (Náklady a výnosy vybraných rostlinných a živočišných 

výrobků), () 

Kukuřičná a řepařská oblast dlouhodobě vykazují nejvyšší výnosy plodiny s největší rozlohou na orné 

půdě, což ukazuje na vysoký produkční potenciál těchto oblastí. Avšak produkční potenciál je snižován 

větší sensibilitou k suchu v těchto oblastech. 

Tabulka 14: Hospodářský výsledek - pšenice ozimá dle výrobních oblastí (tržní výkon - vlastní náklady, 

Kč/ha) 

Rok K+Ř B BO+H ČR 

2010 699,26 -21,72 -1706,12 874 

2011 5340,48 6849,42 3965,87 5729,89 

2012 -726,84 660,34 4375,52 923,16 

2013 3235,45 3678,12 4874,33 3682,25 

2014 4450,65 2566,26 6568,86 4140,02 

2015 4461,74 3415,75 6255,58 4366,28 

Průměr 2910,12 2858,03 4055,67 3285,93 

ČR = 100 88,56 86,98 123,43 100,00 

Zdroj: ÚZEI 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (Náklady a výnosy vybraných rostlinných a živočišných 

výrobků), (www.uzei.cz) 

Pozn.: Tržní výkon vychází z celkové produkce komodit. 

Navzdory velkému produkčnímu potenciálu kukuřičné a řepařské oblasti jsou např. u pšenice ozimé 

hospodářské výsledky mezi výrobními oblastmi dlouhodobě nejnižší. Je to způsobeno výrazně vyššími 

náklady na produkci. Naznačuje to, že je jistý prostor ke zvýšení efektivity produkce v těchto oblastech a 
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lepší využití produkčního potenciálu, který je však současně limitován častějšími výskyty sucha v těchto 

oblastech. 

Na území ORP Moravská Třebová výrazně převládá bramborářská oblast, pouze jižní část zájmového 

území patří k oblasti řepařské (Městečko Trnávka, Chornice, Víska, Jevíčko, Biskupice a Jaroměřice. Části 

katastrálních území obcí Borušov a Gruna jsou řazena do horské oblasti.  

Tabulka 15: Zastoupení jednotlivých výrobních oblastí v ORP Moravská Třebová 

  ha %   ha % 

Kukuřičná K1 - - Řepařská  Ř1 2 403 5.8 

K2 - - Ř2 4 999 12.0 

K3 - - Ř3 1 558 3.7 

Bramborářská  B1 21 868 52.4 Horská  H1 312 0.7 

B2 4 667 11.2 H2 906 2.2 

B3 5 016 12.0 

Zdroj: Zemědělské výrobní oblasti a podoblasti 2009 (ÚZEI) 
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Obrázek 31: Zemědělské výrobní oblasti 

 

Zdroj: Zemědělské výrobní oblasti a podoblasti 2009 (ÚZEI) 
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Výrobní oblast a implikace pro ekonomickou životaschopnost ORP 

Vzhledem k rozložení výrobních oblasti se v případě ORP Moravská Třebová jedná o střední výrobní 

potenciál, neboť zde převládá bramborářská výrobní oblast, která obvykle již nedává vzhledem 

k pedoklimatickým podmínkám prostor pro nadprůměrné výnosy na orné půdě. Na druhé straně však 

bývá v bramborářské oblasti menší riziko srážkového deficitu, než v např. v kukuřičné nebo řepařské 

oblasti, což dává možnost byť nižších, avšak jistějších výnosů. Souhrnně lze tedy říci, že s přihlédnutím 

k rostoucímu riziku výskytu roků s nedostatkem srážek by měl být výrobní potenciál v tomto ORP do 

budoucna poměrně stabilní, i když nižší, než je republikový průměr. Stabilita výrobního potenciálu je 

však také závislá na způsobech hospodaření s půdou (např. prevence eroze) a s vodou v krajině 

(prevence rychlého odtoku vody z krajiny). 

3.2.4. D Vodohospodářský  

Celkový vodohospodářský potenciál území je daný množstvím disponibilní povrchové a podzemní vody, 

jejich režimem a kvalitou. Jde tedy o schopnost území ovlivňovat kvantitativní a kvalitativní parametry 

vodní bilance a vodního režimu, tedy zajistit dostatek pitné a užitkové vody (včetně dostatku vody v 

krajině pro její další funkce), ochranu vodních zdrojů (tvorba vodních zdrojů v půdě a jejich ochrana, 

ovlivňování jakosti vody) a ochranu před nepříznivými účinky vod (formování bezeškodného odtoku 

vody a eliminace sucha).  

Oblasti výše mimo oblast D7 byly vymezeny na základě vysokého významu pro ORP z hlediska 

zásobování povrchovou a podzemní vodou, ať už pro vodárenské účely, zemědělství, průmysl, 

hydroenergetiku, rekreaci či rybolov. 

Pouze v oblastech D1 a D5 jsou v současné době limitovány činnosti, které by mohly ohrozit přirozenou 

akumulaci vod či vydatnost zdrojů, a to prostřednictvím ochranných pásem vodních zdrojů. Zda je 

stávající regulace v podobě OPVZ v oblastech dostatečná, bude patrné v budoucnu v podmínkách 

postupně se měnícího klimatu. Správci povodí v současnosti sledují jednotlivé vodní útvary povrchových 

vod a hodnotí je z hlediska (ne)dostatku vody pro vodoprávně povolená užívání, přičemž stanovují území 

s napjatou vodohospodářskou bilancí (viz kpt. Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi, suchem). 

Sledování trendů vodohospodářské bilance vodních útvarů v uvedených oblastech by mělo být povinností 

vodoprávních úřadů. 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod Plaveč a Výrovice jsou vytipovanými profily pro zřízení 

vodních nádrží, rezervy, které by se realizovaly za předpokladu, že by byly vyčerpány možnosti ostatních 

adaptačních opatření k zajištění vodohospodářských služeb a kdy by dopady klimatické změny nebyly 

řešitelné jinými prostředky pro jejich neproveditelnost nebo pro jejich neúměrné náklady. Významným 

problémem vymezených vodních nádrží je jejich lokalizace v hydromorfologicky zachovalých úsecích 

vodních toků s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Implementací Rámcové 

směrnice o vodách jsme se zavázali dosahovat dobrého stavu/potenciálu vodních toků a nezhoršovat 

jejich stav. Porušení říčního kontinua je zásadním zhoršením stavu, s významným dopadem na vodní tok 

i související nivu. I proto je v Generelu LAPV (MZe a MŽP, 2011) uvedena realizace návrhů nádrží jako 

poslední možnost řešení nedostatku vody. Alternativu v přehrazování toků lze hledat v jímání vody v 

ploše povodí v podobě bočních nádrží (suché, vodní) či využíváním přirozených retenčních schopností niv 

řízeným povodňováním. 
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Pro území s napjatou vodohospodářskou bilancí jsou již zpracovány studie řešící daný nevyhovující stav a 

otázka kvantity vod je na úrovni vymezených vodních útvarů správci povodí řešena. Problémem jsou 

hydrologicky nechráněné nivy vodních toků Dyje a Jevišovky, v nichž by záměry měly být v rámci procesu 

EIA vždy posuzovány z hlediska jejich vlivu na hydrogeologický stav území. Pro snížení negativních 

důsledků sucha v budoucnu je zapotřebí zvyšovat retenční a akumulační schopnosti území, přičemž je 

zapotřebí klást důraz na nezhoršování hydromorfologického stavu/potenciálu vodních toků.  

3 - Vysoký vodohospodářský potenciál 

Ochranné pásmo vodního zdroje - ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Do 

ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd. Veškerá činnost v něm je vyloučena. V ochranném 

pásmu II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost zdroje.  

Významné vodní nádrže - výběr významných vodních nádrží (dle VÚV) obsahuje nádrže s objemem 

větším než 1 mil. m3, doplněné o některé další nádrže významné z jiných hledisek. 

Významné vodní toky - významné vodní toky jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 

178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností 

souvisejících se správou vodních toků. 

Územní chráněná pro akumulaci povrchových vod (LAPV) - jedná se o soubor lokalit vhodných pro 

rozvoj vodních zdrojů. Plochy těchto lokalit jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro 

akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení 

dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu. Území v LAPV se musí využívat tak, aby nedošlo ke 

znemožnění, nebo podstatnému ztížení možné realizace konkrétní vodní nádrže v budoucnu. 

2 - Střední vodohospodářský potenciál 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod - jedná se o oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří 

významnou přirozenou akumulaci vod. Ochrana CHOPAV vyplývá ze zákazů činnosti uvedených v § 28 

zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Bližší ochranné podmínky CHOPAV jsou uvedeny v nařízeních 

vlády. 

Nivy vodních toků - údolní nivy jsou významným krajinným prvkem ze zákona, jejich ochranu zajišťuje § 

4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o území s vysokým retenčním, akumulačním 

potenciálem. 

Svrchní hydrogeologické rajóny - rajóny kvartérních sedimentů a coniaku obsahující významné zásoby 

podzemní vody vázané na kvarterní sedimenty. 

Zvýšená koncentrace vodních toků (>2 km / km2) - oblasti hustoty minimálně 2 km sítě vodních toků v 

okolí dané lokality. 

1 - Nízký vodohospodářský potenciál 

Zvýšená koncentrace vodních toků (>1 km / km2) - oblasti hustoty minimálně 1km sítě vodních toků v 

okolí dané lokality. 

0 - velmi nízký až zanedbatelný vodohospodářský potenciál 

Ostatní plochy - plochy, které nemají průnik s žádným s výše uvedených jevů. 
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Obrázek 32: Koncentrace vysokého vodohospodářského potenciálu 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Lokalita D1 - Významný vodní tok Třebůvka 

Lokalita D2 - Významný vodní tok Jevíčka  
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Lokalita D3 - Významný vodní tok Kunčinský potok 

Lokalita D4 - Vodní zdroj Šubířov včetně ochranných pásem 

Lokalita D5 - Vodní zdroje Zadní Arnoštov - VDJ a studna včetně ochranných pásem 

Lokalita D6 - Vodní zdroj Biskupice včetně ochranných pásem 

Lokalita D7 - Vodní zdroj Vysoká - vrt VT-1 včetně ochranných pásem 

Lokalita D8 - Vodní zdroj Zadní Arnoštov - studna včetně ochranných pásem 

Lokalita D9 - Vodní zdroj Březina - Pekelná zmola včetně ochranných pásem 

Lokalita D10 - Vodní zdroj Křenov - Kraví Hora včetně ochranných pásem 

Lokalita D11 - Vodní zdroj Wolfel Dlouhá Loučka včetně ochranných pásem 

Lokalita D12 - Vodní zdroj Petrůvka - VH-1 včetně ochranných pásem 

Lokalita D13 - Vodní zdroj Pohledy - vrt P-2 včetně ochranných pásem 

Lokalita D14 - Vodní zdroj Malíkov včetně ochranných pásem 

Lokalita D15 - Vodní zdroj Boršov - vrt HB-1 včetně ochranných pásem 

Lokalita D16 - Vodní zdroje Borušov - prameniště MTČH-3, MTČH-4 a Červená Hospoda - prameniště 

MTČH-1 včetně ochranných pásem 

Lokalita D17 - Vodní zdroje Kunčina - vrt M-1,HK-1 a studna S-1 a jejich společné ochranné pásmo II. 

stupně 

Lokalita D18 - Vodní zdroj Mladějov - vrt HM-2 včetně ochranných pásem 

Lokalita D19 - Vodní zdroj Mladějov na Moravě - vrt HM-3 včetně ochranných pásem 

Lokalita D20 - Vodní zdroje Třebařov - vrt TK-1 a TK-2 včetně ochranných pásem a významný vodní tok 

Moravská Sázava 

Lokalita D21 - Vodní zdroj Smolná u Jevíčka - vrt HG 11 včetně ochranných pásem 

3.2.5. E Surovinový 

Surovinovou základnu tvoří souhrn zdrojů nerostných surovin (ložisek nerostů), které se vyskytují na 
území. Ložiska nerostů, a tím i surovinová základna, kterou vytvářejí, jsou součástí přírodního bohatství. 
Rozsah a význam surovinové základny souvisí s geologickou stavbou území. Potenciál surovinové 
základny státu je charakterizován nerosty, které se na území vyskytují ve formě ložisek, množstvím a 
kvalitou jejich zásob. Kromě geologických a báňsko-technických podmínek je surovinový potenciál závislý 
též na úrovni společenských, ekonomických a politických podmínek. 
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3 - Vysoký surovinový potenciál 

● Výhradní ložiska (současná těžba nebo dosud netěženo) - vyhrazené nerosty jsou vyjmenovány 

v § 3 zákona a jejich ložiska jsou ve vlastnictví státu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem 

pozemku, pod nímž se nacházejí. 

● Schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů - předpokládaná ložiska vyhrazených nerostů. 

2 - Střední surovinový potenciál 

● Nevýhradní ložiska (současná těžba nebo dosud netěženo) - nevyhrazené nerosty jsou ty, které 

ve výčtu v § 3 nejsou uvedeny. Nejběžnější z nich jsou stavební kámen, štěrkopísky a cihlářské 

hlíny. Ložiska nevyhrazených nerostů jsou ve vlastnictví majitele pozemků. 

● Schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů - předpokládaná ložiska nevyhrazených 

nerostů. 

1 - Nízký surovinový potenciál 

● Dřívější těžba výhradní a nevýhradních ložisek - ukončená těžba. 

● Ostatní nebilancovaná ložiska - nevytěžitelné z důvodů špatných geologických podmínek, 

ochrany přírody, odpisu zásob nebo nerentability těžby. 

● Ostatní evidované prognózní zdroje - předpokládaná ložiska ostatních nerostů. 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný surovinový potenciál 

● Ostatní plochy - Části území mimo ložiska nebo prognózní zdroje nerostů. 
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Obrázek 33: Koncentrace vysokého surovinového potenciálu 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Lokalita E1 - Rozsahem významná 2 výhradní ložiska jílu (jíl, jílovec, kaolinit) Malonín. Dosud netěženo 

pod správou organizace P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice. 

Lokalita E2 - Částečně zasahující do ORP 2 výhradní ložiska jílu (jílovec, kaolinit) s názvem Březinka. 

Současná povrchová těžba organizací P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice. 

Lokalita E3 - Výhradní ložisko jílu (jíl, jílovec, kaolinit) Nová Ves u Mor. Třebové - Barbora. Dosud 

netěženo pod správou organizace P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice. 
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Lokalita E4 - Částečně zasahující do ORP výhradní ložisko jílu (jíl, jílovec, kaolinit) Malonín. Dosud 

netěženo pod správou organizace P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice. 

Lokalita E5 - Rozsahem významné ale do ORP jen částečně zasahující výhradní ložisko cementářských 

korekčních sialitických surovin a jíku (jíl, jílovec, prachovec, slínovec) Moravská Kamenná Horka. Dosud 

netěženo pod správou organizace P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice. 

Lokalita E6 - Drobné výhradní ložisko jílu (jíl, jílovec) Boršov-Hřegbeč-odval č.1. Dosud netěženo pod 

správou organizace P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice. 

Lokalita E7 - Výhradní ložisko stavebního kamene (droba) Jaroměřice-Chornice-Šubířov. Současné 

probíhající povrchová těžba organizací Eurovia Kamenolomy a.s., Liberec. 

3.2.6. F Sídelní  

Sídelní potenciál krajiny je souhrn podmínek nezbytných pro rozvoj sídelní struktury, odvozený ze 

základních předpokladů pro rozvoj území jednotlivých sídel, které jsou vymezeny: 

a) zastavitelnými plochami uvnitř zastavěného území, případně vně, bezprostředně navazujícími na 

zastavěné území, a plochami přestavby navrženými ke změně stávající zástavby, které jsou navrženy a 

odůvodněny v ÚPD, tzn. představují reálně využitelné plochy, jejichž kapacitě bude odpovídat 

zabezpečení veřejnou infrastrukturou vč. nároků na zdroje; 

b) charakteristikami, které obvykle tvoří předpoklad relativně příznivého rozvoje (populačního, 

stavebního, kulturního, ekonomického, sociálního aj.), a to z hlediska sociálně ekonomické struktury 

obyvatelstva (tj. sociálně ekonomického potenciálu), polohového potenciálu, a/nebo se již v současnosti 

rozvíjí zřetelně dynamičtěji než jiná sídla. 

Rozhodující pro vymezení hodnoty sídelního potenciálu krajiny je naplnění předpokladů pro rozvoj 

území v obou výše uvedených skupinách v odpovídajícím rozsahu. 

ad. a) Předpoklady rozvoje jsou hodnoceny rozsahem zastavitelných ploch bydlení (smíšených), ve 

kterých lze provést aproximativní výpočet počtu obyvatel, jako indikátoru míry navrženého rozvoje a 

porovnat jej s aktuálním stavem obyvatelstva. Výpočet je pro účely orientačního porovnání rozsahu 

záměrů ÚP obcí, vzhledem ke stávajícímu počtu obyvatel, proveden standardním propočtem s 

následujícími charakteristikami využití zastavitelných ploch jednotně pro všechny zastavitelné plochy u 

všech sídel: 

.  
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Tabulka 16: Rozsah rozvojových záměrů obcí v ORP podle územních plánů 

  
plochy návrh (ha) 

plochy 

rezidenční 

(bydlení + 

smíšené) 

návrh 

celkem 

m2 

počet 

obyva-

tel 

(2016) 

 (*) 

nárůst 

počtu 

obyva- 

tel 

míra  

rozvo-

je dle  

ÚPO v 

počtu 

obyv. 

id obec bydlení smíšená obč.vybavenost rekreace výroba TI 
rozvoj. 

záměry 

    
uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně 

celkem 

ha 

1 Bělá u Jevíčka 0,06 4,47 0,00 0,00 0,03 0,58 0,37 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 9,16 45 300 356 217 61% 

2 Bezděčí u Trnávky 1,24 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 3,18 20 000 210 96 46% 

3 Biskupice 1,69 3,20 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,45 1,12 0,00 0,00 6,77 48 900 448 235 52% 

4 Borušov 0,68 7,49 0,21 1,68 0,00 0,90 0,27 5,04 0,00 2,14 0,00 0,05 16,57 100 600 171 483 282% 

5 Březina 4,17 2,72 0,00 0,00 0,06 0,11 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 7,73 68 900 349 331 95% 

6 Březinky 0,17 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,76 0,00 0,00 6,93 49 400 130 237 182% 

7 

Dětřichov u 

MoravskéTřebové 1,42 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 6,83 0,15 2,18 11,78 26 000 199 125 63% 

8 Dlouhá Loučka 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 66 700 545 320 59% 

9 Gruna 1,72 9,11 0,00 0,00 0,15 2,05 1,68 0,36 0,00 6,41 0,00 0,09 21,57 108 300 189 520 275% 

10 Hartinkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,21 0 50 0 0% 

11 Chornice 0,14 3,19 0,06 0,63 0,00 1,77 0,00 0,36 0,65 1,93 0,00 9,40 17,44 40 200 861 193 22% 

12 Janůvky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 50 0 0% 

13 Jaroměřice 2,31 7,78 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 0,10 14,16 100 900 1 202 484 40% 

14 Jevíčko 3,52 9,80 1,76 0,28 0,00 3,36 0,00 0,33 2,13 12,28 0,00 0,00 31,42 153 600 2 840 737 26% 

15 Koruna 0,00 0,00 0,00 7,33 0,00 1,77 0,00 6,10 0,00 0,69 0,04 0,00 8,56 73 300 139 352 253% 

16 Křenov 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 64 800 398 311 78% 

17 Kunčina 2,12 23,99 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,28 6,83 0,00 0,00 33,45 261 100 1 371 1 253 91% 

18 Linhartice 2,43 10,52 0,00 0,00 0,39 0,00 0,61 0,00 0,00 17,20 0,00 0,00 31,15 129 500 643 622 97% 

19 Malíkov 0,00 2,40 0,00 0,00 0,03 0,00 0,68 0,24 0,14 0,75 0,00 0,00 4,24 24 000 98 115 118% 

20 Městečko Trnávka 2,59 14,60 5,73 10,45 3,76 0,00 0,00 3,74 0,47 3,03 0,00 0,13 28,32 333 700 1 400 1 602 114% 
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21 Mladějov na Moravě 3,87 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,75 1,09 3,28 0,00 0,00 14,69 90 900 444 436 98% 

22 Moravská Třebová 10,21 49,62 0,90 0,00 0,51 16,95 0,00 5,53 1,97 54,55 0,00 0,00 139,34 607 300 10 224 2 915 29% 

23 Radkov 0,00 0,00 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 62 700 116 301 259% 

24 Rozstání 1,56 8,27 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,50 1,58 7,15 0,00 0,07 19,55 98 300 234 472 202% 

25 Rychnov na Moravě 7,78 5,03 0,00 0,00 0,45 1,90 0,92 0,00 1,82 0,90 0,00 0,00 18,80 128 100 602 615 102% 

26 Slatina 1,30 4,54 0,00 0,00 0,00 1,84 0,29 0,11 20,61 2,12 0,00 0,00 30,81 58 400 149 280 188% 

27 Staré Město 4,38 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,66 296 600 1 000 1 424 142% 

28 Třebařov 3,11 15,79 0,00 0,00 0,15 0,00 0,87 2,98 0,00 4,17 0,00 0,00 27,07 189 000 887 907 102% 

29 Útěchov 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,26 0,24 0,00 0,00 14,24 119 500 301 574 191% 

30 Víska u Jevíčka 0,44 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 44 300 158 213 135% 

31 Vranová Lhota 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 1,19 0,00 0,00 0,00 7,19 46 100 449 221 49% 

32 Vrážné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,04 0,77 0 70 0 0% 

33 Vysoká 0,14 3,10 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,33 0,00 0,27 0,00 10,11 14,32 32 400 32 156 486% 

  obce celkem 57,05 256,53 8,66 26,64 8,89 31,83 6,17 31,51 33,48 

140,7

3 0,22 22,17 623,88 3 488 800 26315 16746 64% 

 

Výpočet je pro účely orientačního porovnání rozsahu záměrů ÚP obcí, vzhledem ke stávajícímu počtu obyvatel, proveden standardním propočtem s následujícími 

charakteristikami využití zastavitelných ploch jednotně pro všechny zastavitelné plochy u všech sídel: 

charakteristiky využití zastavitelných ploch  

- obvyklá intenzita využití ploch – koef. 0,3 (hodnota koeficientu odpovídá stavební struktuře rodinných domů); 

- koeficient užitkové plochy 0,8 pro bilanci počtu bytových jednotek (odpovídá standardu ekonomického využití objektů); 

- korekce (zmenšení) užitkové plochy pro využití jinými (doplňkovými) funkcemi koef. 0,8; 

- standard (kategorie) průměrné bytové jednotky byla zvolena hodnotou 100 m2 užitkové plochy; 

- obložnost bytu 2,5 obyvatele na 1 bytovou jednotku (odpovídá výhledovému standardu) 
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Celkový rozvoj předpokládaný územními plány je vyjádřen mírou očekávaného vývoje počtu obyvatel 

v%. Z výše uvedených hodnot vyplývá nereálnost naplnění rozvojových ploch a jejich nezbytné omezení 

zejména zastavitelných ploch mimo zastavěné území na základě prověření skutečné disponibility a 

rozvojových předpokladů (znaků),  

ad b) Charakteristiky příznivého rozvoje, které vypovídají o stavu územních jednotek (sídel) v 

kontextu polohy, socioekonomických poměrů a dynamiky vývoje jsou vyjádřeny jako „rozvojové 

znaky“. Hodnocení rozvojových znaků navazuje na úkol ÚÚR Územní diferenciace rozvojových 

znaků obcí České republiky (2007) zadaný MMR, přičemž pozice územních jednotek v hodnotách 

indikátorů je relativizována v poměru k celostátní střední hodnotě. Následující závěry jsou 

převzaty ze závěrečné zprávy Úkol B.14/RP Aktualizace rozvojových znaků obvodů ORP a obcí 

České republiky (2012) 

Obrázek 34: Úhrn rozvojových znaků obvodů ORP / výřez ČR  

 

Zdroj: MMR, ÚÚR 

 

Identifikace rozvojových znaků územních jednotek spočívá v hodnocení tří rovnocenných sektorů, 

v jejichž rámci jsou sledovány významné indikátory (vývoj 2011-2016 dle ČSÚ): 

A) sociálně-ekonomický potenciál jednotky (měřený ve srovnání s průměrem ČR) zahrnuje 

následující indikátory: 

- počet obyvatel 

- míra registrované nezaměstnanosti 

- počet podnikatelských subjektů 

- daňové příjmy na 1 obyvatele 

B) polohový potenciál jednotky (vztažený k centrům osídlení a hlavním dopravním cestám)  

C) dynamika vývoje jednotky v určitém aktuálním období (měřená ve srovnání s průměrem 

ČR) zahrnuje následující indikátory: 
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- index vývoje obyvatel 

- přírůstek-úbytek míry registrované nezaměstnanosti 

- index vývoje počtu podnikatelských subjektů 

- počet dokončených bytů 

V jednotlivých sektorech jsou příslušné potenciály, resp. dynamika vývoje, vyjádřeny bodovým 

ohodnocením. Součet bodů celkového úhrnu v rozpětí min. 39-40 bodů (v ORP Moravská Třebová) 

vyjadřuje poměr k celostátní střední hodnotě a současně i rozdíly mezi sídly. Celkový úhrn rozvojových 

znaků člení územní jednotky (sídla) do  pásem podle hodnot – průměr +, průměr a podprůměr.  

Je zřejmé, že v období od vydání Aktualizace rozvojových znaků obvodů ORP  (2012), došlo k pohybům u 

některých indikátorů, (míra nezaměstnanosti, daňové příjmy na 1 obyvatele apod.); je však velmi 

pravděpodobné, že se jen velmi málo změnily vzájemné poměry indikátorů mezi ORP, a to včetně 

poměru ke středním hodnotám indikátorů za ČR.  

Pro vymezení sídelního potenciálu jednotlivých obcí jsou již využita aktuální data poskytnutá ČSÚ. 

Vymezení sídelního potenciálu vychází z následujících předpokladů: 

a) rozvojové záměry naprosto převažujícího počtu obcí mají v ÚPD zakotveny záměry pro funkci bydlení 

v rozsahu, který by představoval navýšení počtu obyvatel oproti stavu 2016 o téměř 17 tisíc obyvatel 

za ORP tj. celkově o víc jak 60%. Je evidentní, že předpoklad pro vymezení sídelního potenciálu viz a) 

je nejen dostatečný ale nadbytečný. Je tedy zřejmé, že klíčovým faktorem pro rozvoj bude 

objektivizované zjištění rozvojových znaků sídel (porovnatelných v rámci ČR); 

b) podmínky příznivého rozvoje budou vytvořeny pouze v těch sídlech, ve kterých rozvojové znaky 

dosahují alespoň průměrných hodnot; je nezbytné vnímat, že některé indikátory se nebudou výrazně 

měnit: 

 polohový potenciál obce (vztažený k centrům osídlení a hlavním dopravním cestám); 

 dynamika vývoje obcí, zejména v dílčím indikátoru vývoje počtu obyvatel bude značně 

limitující, jak vyplývá z projekce obyvatelstva Pardubického kraje (postupný úbytek obyvatel) 

a aktuálních statistických údajů – úbytek nebo stagnace vývoje počtu obyvatel mezi lety 2011 

a 2016, apod. 

 

Sídelní potenciál je vyjádřen % míry „optimalizovaného rozvoje“ - vyjádřeného  vývojem počtu 

obyvatel, přičemž reflektuje: 

a) celkovou hodnotu rozvojových znaků obcí ve třech skupinách (6-7, 8-10, 11-14) zařazených do 

hodnotových pásem - průměr a podprůměr; tomu odpovídají skupiny hodnot vyjadřující trend 

rozvoje resp. sídelní potenciál.  

Pozn.: Vyšší hodnoty rozvojových znaků (1-5)  a nižších (15) nejsou v ORP identifikovány, vymezení 

hodnot vyplývá z porovnání se střední hodnotou indikátorů obcí v celé ČR. 

b) Sídelní potenciál kromě trendu rozvoje vyjadřuje i poloha sídla v rozvojové oblasti viz ZÚR 

Pardubického kraje, která je vymezována v území, se zvýšenými požadavky na změny. Tomu 

odpovídá zvýšení potenciálu o tři procentní body.  
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Tabulka 17: Indikátory rozvojových znaků a odvozený sídelní potenciál v obcích 

 
Zdroj: ČSÚ / MMR, ÚUR, a vlastní propočet 
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Škála rozvojových znaků obcí má v ČR rozsah 25 - 100 bodů, rozvojové znaky v ORP Moravská Třebová se 

pohybují v průměrných a podprůměrných hodnotách, viz orámovaná část; to odráží i pozici hodnocení 

ORP v rámci ČR jako celku, viz schéma Úhrn rozvojových znaků obvodů ORP. Skupiny sídelního potenciálu 

obcí zákonitě odrážejí rozsah rozvojových znaků 

Obrázek 35: Úhrn rozvojových znaků obvodů ORP 

  
Zdroj: ČSÚ / MMR, ÚUR, a vlastní propočet 

Obrázek 36: Skupiny sídelního potenciálu obcí  

 

Zdroj: ČSÚ / MMR, ÚUR, a vlastní propočet 

 

Predikovaný sídelní potenciál je nezbytné posuzovat v kontextu pravděpodobného dlouhodobého 

vývoje počtu obyvatel v Pardubickém kraji (viz tabulka), který indikuje trvalé snižování počtu obyvatel.  

Je tedy zřejmé, že naplnění záměrů obcí v navrhovaných ÚP je nereálné. Záměry budou především 

aktivovány v ORP s nadprůměrnými rozvojovými znaky, v případě ORP Moravská Třebová to budou 

zřejmě bližší Olomouc nežli Pardubice. Viz Schéma – Úhrn rozvojových znaků obvodů ORP. 

Tabulka 18: Základní výsledky projekce obyvatelstva Pardubického kraje 

  2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 
515494 514168 512301 509292 504894 499627 494078 488449 

Živě narození 4967 4613 4190 3966 4058 4207 4147 3983 

Zemřelí 5391 5374 5427 5561 5927 6182 6241 6160 

Přirozený přírůstek -424 -761 -1237 -1595 -1869 -1975 -2094 -2177 

Saldo migrace 99 420 743 847 851 883 967 1061 

Celkový přírůstek -325 -341 -494 -748 -1018 -1092 -1127 -1116 

Zdroj: ČSÚ, Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (výběr dat) 
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3.2.7. G Rekreační 

Rekreační potenciál území je definován jako souhrn ekologických, vegetačních, kulturních a sociálních 
faktorů určujících maximální schopnosti působení území na člověka a jeho rekreační aktivity. 

3 - Vysoký rekreační potenciál 

● Národní kulturní památka - je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního 

bohatství národa. 

● Památkově chráněná území - jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a 

charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné 

pásmo. 

● Krajinná památková zóna - zpravidla se vyznačuje vyváženou skladbou přírodních a sídelních 

ploch s krajinnými nebo architektonickými dominantami (hrady, zámky, tvrze, kostely, panské 

dvory) odrážejícími se v četných panoramatických pohledech. 

● Velkoplošné zvláště chráněná území - lokality s unikátní nebo reprezentativní biologickou 

rozmanitostí, a to na úrovni druhů, populací i společenstev, dále území s jedinečnou geologickou 

stavbou, území reprezentující charakteristické prvky krajinného rázu kulturní krajiny a území 

významná z hlediska vědeckého výzkumu. 

● Přírodní park - slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a 

přírodními hodnotami. Na území přírodního parku je omezeno takové využití území, které by 

znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

● Místa volnočasových aktivit - nákupní centra, zábavní centra, vinné sklípky, agroturistika, 

významné vodní plochy, toky a zatopené lomy z rekreačního hlediska. 

2 - Střední rekreační potenciál 

● Vysoká hustota rekreačních tras - více než 2 km / km2 tras v okolí 1780 m (odpovídá v každém 

bodě 10 km2) 

1 - Nízký rekreační potenciál 

● Střední hustota rekreačních tras - více než 0,5 km / km2 tras v okolí 1780 m (odpovídá v každém 

bodě 10 km2) 

0 - Velmi nízký až zanedbatelný rekreační potenciál 

● Ostatní území - Rekreačně nevýznamné území. 
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Obrázek 37: Koncentrace vysokého rekreačního potenciálu 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Lokalita G1 - Lokalita nabízející atraktivity: 

 NS Hřebečské důlní stezky 

 NS Boršovský les 

Lokalita G2 - Lokalita nabízející atraktivity: 

 MPZ Jevíčko (historické jádro) s městskou věží 
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 NS Bělásek 

Lokalita G3 - Lokalita nabízející atraktivity: 

 NS Fit stezka Křížový vrch 

 MPR Moravská Třebová (historické jádro se zámkem), tradiční akce v Moravské Třebové 

 rozhledna Pastýřka 

 lyžařský vlek Moravská Třebová 

Lokalita G4 - poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích 

Lokalita G5 - festival slivovice Biskupské kaléšek 

Lokalita G6 - zřícenina hradu Cimburk 

Lokalita G7 - vyhlídkové místo Třebovské hradisko 

Lokalita G8 - rozhledna Strážný vrch 

Lokalita G9 - letiště Moravská Třebová, LKMK 

Lokalita G10 - průmyslové muzeum a úzkokolejná dráha v Mladějově (možnost projížďky vláčkem 

taženým parní lokomotivou), historická bitva Mladějov – Blosdorf 
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4. ROZBOR VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY ČLOVĚKEM A VYHODNOCENÍ 

JEHO POŽADAVKŮ A POTŘEB 

4.1. Zemědělství 

Zemědělství hraje v naší krajině důležitou roli, v ORP Moravská Třebová jsou průměrné podmínky pro 

jeho rozvoj. Na území ORP Moravská Třebová převažuje bramborářská zemědělská výrobní oblast, 

okrajově jsou zde zastoupeny i řepařská a horská oblast. 

4.1.1. Zemědělské využití území podle LPIS 

Současná struktura území ORP Moravská Třebová podle využití je popsána v následující tabulce. 

Zemědělská půda (dle www.risy.cz) zde představuje 56 % celkové rozlohy ORP a je tvořena dominantně 

ornou půdou (80 %) a trvalými travními porosty (17 %). V databázi LPIS však není evidována veškerá 

zemědělská půda, nejsou zde například drobná políčka za humny, drobné vinice, sady a zahrady, proto 

se jejich podíl liší.  

Tabulka 19: Struktura území ORP Moravská Třebová 

 Výměra (ha) % výměry 

Zemědělská půda 22 769 54.6 

Les 15 763 37.8 

Zastavěné území 446 1.1 

Voda 352 0.8 

Ostatní 2 398 5.7 

ORP Moravská Třebová 41 728 100.0 

Zdroj: www.risy.cz 

Tabulka 20: Zastoupení kultur v ORP Moravská Třebová dle evidence LPIS 

Kultura z evidence LPIS Výměra (ha) % výměry Počet DPB 

Standardní orná půda 15 580 80.4 1 094 

Trvalý travní porost 3 302 17.0 1 145 

Travní porost (na orné půdě) 356 1.8 107 

Ovocný sad 59 0.3 10 

Zalesněná půda 32 0.2 40 

Školka 22 0.1 16 

Úhor 22 0.1 3 

Jiná trvalá kultura 10 0.1 10 

Rychle rostoucí dřeviny 5 <0.1 4 

Celkový součet 19 389 100.0 2 430 

Zdroj: LPIS k 19.4.2017 (MZe ČR) 
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Vývoj od roku 2005 ukazuje, že v oblasti dochází k mírnému, ale soustavnému úbytku zemědělské půdy 

(řádově v desetinách procent ročně). Jedná se konkrétně o pokles z 23 076 ha v roce 2005 až na 22 769 

ha zemědělské půdy v roce 2014. 

4.1.2. Analýza velikosti půdních bloků 

Pro značnou část degradačních procesů (např. eroze půdy) je významným faktorem velikost půdního 

bloku (např. naznačuje i délku svahu), proto je důležité posoudit, jak velké půdní bloky se v daném ORP 

nacházejí. Pro vyhodnocení velikosti půdních bloků orné půdy byl využit LPIS. Nad daty půdních 

bloků/dílů LPIS pro ORP byla provedena následující analýza: Byly vybrány jen půdní bloky/díly, které 

alespoň svou částí spadají do příslušného ORP, z tohoto výběru pak byly vybrány pouze půdní bloky/díky 

s kulturou orná půda. Následně byla stanovena hodnota 95% kvantilu velikostí půdních bloků/dílů, která 

říká, od které výměry se nachází 5 % největších bloků/dílů v daném ORP. 

Pro možnosti porovnání byla provedena analýza pro celou ČR po okresech. Následující graf zobrazuje 

limity v rámci okresů seřazené podle velikosti. Pro celou ČR je limit 5 % největších půdních bloků/dílů 

orné půdy na hranici 41,70 ha (bylo analyzováno celkem 235 125 půdních bloků/dílů). V okrese Svitavy 

se jedná o 49,7 ha (tedy o hodnotu vyšší než je celorepublikový průměr), pro ORP Moravská Třebová je 

95. percentil 50,9 ha (výrazně vyšší než je celorepubliková a mírně vyšší než okresní hodnota). Nachází se 

zde 56 půdních bloků, jejichž výměra je vyšší než 50,9 ha. Největší půdní bloky se nacházejí v severní 

části SO ORP, v obcích Rychnov na Moravě, Třebařov, Staré Město, dále pak v Dlouhé Loučce, Křenově, 

Vísce u Jevíčka, Chornici. Výměra největších bloků je 176 ha (v Rychnově na Moravě) a 170 ha (zasahuje 

do katastru obcí Staré Město, Dětřichov a Linhartice). V ORP Moravská Třebová je ještě dalších 7 

půdních bloků větších než 100 ha. Je zde ovšem také celá řada drobných bloků orné půdy (do 1 ha je zde 

86 půdních bloků), průměrná velikost půdního bloku je 14,7 ha, medián je 7,8 ha. Velké půdní bloky 

(větší než 50,9 ha) jsou situovány převážně v rovinatých oblastech, maximální svažitost u těchto bloků je 

6 %, v průměru jde o 3,3 %.  

Obrázek 38: 95% kvantil výměry půdních bloků v jednotlivých okresech ČR 

 

Zdroj: Vlastní analýza, podle LPIS 
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Obrázek 39: Bloky orné půdy > 50,9 ha 

 

Zdroj: LPIS k 19.4.2017 (MZe ČR) 
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4.1.3. Podíl LFA 

LFA (less-favoured areas, méně příznivé oblasti) jsou oblasti charakterizované zhoršenými přírodními a 

sociálně-ekonomickými podmínkami a hospodaření v těchto oblastech je podporováno možností čerpat 

finanční podporu. LFA se rozděluje na 3 oblasti: horské LFA, ostatní LFA a specifické LFA. 

V ORP Moravská Třebová se vyskytuje LFA ostatní – podoblast OA (na katastrech obcí Mladějov, 

Kunčina, Útěchov, Dlouhá Loučka, Křenov, Janůvky, Březina, Slatina, Bělá u Jevíčka, Jevíčko, Městečko 

Trnávka, Malíkov, Březinky, Vysoká, Biskupice, Jaroměřice, Vranovská Lhota, Borušov, Dětřichov, Gruna 

a Staré Město) a podoblast OB (na katastrech obcí Mladějov, Útěchov, Třebařov, Koruna a Staré Město). 

Okrajově je zde na katastrech obcí Gruna, Hartinkov a Slatina zastoupena i horská LFA. V následující 

tabulce jsou uvedeny výměry jednotlivých LFA a jejich procentuální podíl z veškeré půdy evidované 

v LPIS. 

Tabulka 21: Zastoupení méně příznivých oblastí v ORP Moravská Třebová dle evidence LPIS 

 Výměra (ha) % výměry 

Horská H4 228 1.2 

Ostatní OA 4 886 25.2 

Ostatní OB 1 841 9.5 

Zdroj: LPIS k 19.4.2017 (MZe ČR) 

4.1.4. Uživatelé zemědělské půdy 

Dle databáze LPIS je v ORP Moravská Třebová evidováno celkem 142 uživatelů zemědělské půdy. Mezi 

největší uživatele patří: AGRO Kunčina a.s. (obhospodařuje 16 % evidované zemědělské půdy), AGRONA 

Staré Město, a.s. (14 %) a Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. (11 %). 

Tabulka 22: Největší uživatelé zemědělské půdy v SO ORP Moravská Třebová 

Uživatel 
Výměra evidovaných DPB v ORP  

ha % 

AGRO Kunčina a.s. 3095.96 16.0 

AGRONA Staré Město, a.s. 2745.87 14.2 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. 2073.82 10.7 

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. 1791.56 9.2 

ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. 1387.90 7.2 

ZEMOS KŘENOV s.r.o. 861.97 4.4 

Zemědělské družstvo vlastníků Třebařov 810.56 4.2 

PAVLÍK a společníci s.r.o. 791.24 4.1 

Chornická z.o.s., a.s. 631.81 3.3 

EKO Trnávka s.r.o. 598.37 3.1 

Jiří Vrána 375.05 1.9 

Petr Šejnoha 362.73 1.9 

I. ČESKOMORAVSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. 300.58 1.6 

AGROMETAN Třebařov s.r.o. 287.94 1.5 
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Uživatel 
Výměra evidovaných DPB v ORP  

ha % 

ARNOŠTOV s.r.o. 287.03 1.5 

KOOPERACE s.r.o. 268.22 1.4 

HŘEBČÍN-R s. r. o. 235.83 1.2 

Zdeněk Fikr 234.85 1.2 

Rodinná farma Továrek, s.r.o. 207.38 1.1 

Lukáš Horák 194.48 1.0 

AGROSPOL Třebařov s.r.o. 190.17 1.0 

Martin Ivánek 144.67 0.7 

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 123.72 0.6 

119 dalších uživatelů pod 100 ha DPB v ORP 7.2 

Celkem 142 uživatelů 19388.78 100.0 

Zdroj: LPIS k 19.4.2017 (MZe ČR) 

4.1.5. Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin 

Podle aktuálních informací zveřejněných na serveru www. intersucho.cz (2017) patří okres Svitavy 

k lokalitám, kde se letos pravděpodobně vliv sucha na výnosu výrazně neprojeví.  

Obrázek 40: Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin 

 

Zdroj: www.intersucho.cz 

Aktuální výsledky (2017) jsou v souladu s dlouhodobějšími statistikami srážek v daném území (data 

ČHMÚ). 
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4.2. Lesnictví 

ORP Moravská Třebová je pokryto lesy poměrně rovnoměrně, směrem na jih se lesnatost mírně zvyšuje.  

Obrázek 41: Plochy lesa v ORP Moravská Třebová  

 

Zdroj: ÚAP 

Tabulka 23: Vývoj lesnatosti v ORP Moravská Třebová 

  ORP Moravská Třebová   

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

lesní pozemky (ha) 15 610 15 629 15 641 15 674 15 683 15 696 15 713 15 733 15 763 15 784 15 788 

plocha ORP (ha) 41 729 41 730 41 729 41 722 41 722 41 724 41 725 41 728 41 728 41 725 41 726 

lesnatost v % 37,4 37,5 37,5 37,6 37,6 37,6 37,7 37,7 37,8 37,8 37,8 

Zdroj: ČSÚ 
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Lesnatost v České republice se v současné době pohybuje okolo 33%, lesnatost v ORP Moravská Třebová 
(37,8%) je téměř o 5% vyšší než je průměr. Celkově se lesnatost ORP za posledních deset let mírně 
zvýšila a to 0,4%.  

Jak je patrné z obrázku níže je v okolí Moravské Třebové (sever území a na jihu okolo Jevíčka) poměrně 
hodně kvalitní zemědělské půdy zařazené do třídy ochrany ZPF l. a ll. Vzhledem k celkové vysoké 
lesnatosti není důvod plochu lesa dále zvyšovat a spíše se zaměřit především na ochranu a stabilitu 
stávajících lesů. 

 

Obrázek 42: Lesní půda a třída ochrany ZPF I. a II. 

 

Zdroj: ÚAP, LPIS 
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4.2.1. Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) 

Jedním nejdůležitějších metodických podkladů lesnické politiky jsou Oblastní plány rozvoje lesa, které 

jsou důležité především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov. 

Dle geologických, klimatických, orografických a fytogeografických podmínek je ORP Moravská Třebová 

zařazena do tří přírodních lesních oblastí (dále jen PLO): 

 Přírodní lesní oblast 30 – Drahanská vrchovina 

 Přírodní lesní oblast 31 – Českomoravské mezihoří  

Obrázek 43: Rozdělení ORP Moravská Třebová dle PLO 

 

Zdroj: ÚHÚL, EKOTOXA s.r.o. 
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4.2.1.1. Přírodní podmínky 

V ORP Moravská Třebová zaujímají jednotlivé PLO tuto plochu: 

Tabulka 24: Plocha PLO v ORP Moravská Třebová 

PLO PLO v ha 

% PLO v ORP 
Moravská 
Třebová 

Lesní pozemky v ha % lesních pozemků k celkové ploše PLO 

30 38455,5 92,2 14147,3 36,8 

31 3273,0 7,8 2507,8 76,6 

Zdroj: ArcČR500, ČSÚ  

PLO 30 Drahanská vrchovina zaujímá 92, 2 % plochy ORP Moravská Třebová, naproti tomu PLO 

Českomoravské mezihoří jen 7,8 %. Vzhledem k vysokému zastoupení PLO 3O Drahanská vrchovina se 

bude studie dále zabývat jen touto PLO.  

 

4.2.1.2. Lesní vegetační stupně 

Výskyt nejčastějších lesních vegetačních stupňů (lvs) v PLO 30 v ORP Moravská Třebová:  

 lvs 3 dubobukový  

 lvs 4 bukový  

 lvs 2 bukodubový  

Popis lesních společenstev vyskytujících se nejčastěji v ORP Moravská Třebová: 

 Nejčastějším lesním společenstvem v PLO 30 jsou bučiny a pak doubravy 

Antropicky podmíněné změny prostředí 

Na území PLO 30 nejsou výrazné negativní antropické zásahy do krajiny. 

4.2.1.3. Historický vývoj hospodaření 

Na území PLO 30 ke konci 18. století převládaly listnaté smíšené porosty, a to dub, buk, habr, osika, bříza 

a lípa, dále to byla jedle a občas i borovice. Na začátku 20. století byl již zaznamenán nástup smrku. 

4.2.1.4. Funkce lesa 

Funkční potenciál je stanoven danými přírodními podmínkami a stavem porostů, z nichž vyplývají 

přirozené možnosti plnit požadované funkce. Hlavní rozděleni je na funkci produkční a funkci 

mimoprodukční. 
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Funkce produkční 

Hlavním nositelem této stále dosud převládající funkce lesa je kategorie hospodářský les (§ 9, zákona o 

lesích 289/1995 Sb.). Produkční funkcí lesa se rozumí využívání lesa k získávání materiálních hodnot, 

především dřevní suroviny, při zachování trvalosti produkce, funkční stability a co nejvyšší hospodárnosti 

(viz obrázek kategorie lesa).  

Funkce mimoprodukční se dělí na: 

a) Funkce ekologicko-stabilizační  

 Funkce půdoochranná (protierozní, bariérová klimatická, protideflační, protisesuvnou, 

břehoochrannou, návaznost na vodoochrannou funkci) 

 Funkce klimatická (barierová, zmírnění klimatických extrémů, návaznost na zdravotní funkci) 

b) společenská funkce (vodohospodářská, zdravotně rekreační, ochrany přírody, reprodukční, 

krajinotvorná, provozování myslivosti) 

Působení lesa na obyvatelstvo, sleduje vytvoření biologicky vyvážené a esteticky působivé krajiny. 
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Kategorie lesa dle zákona o lesích: 

Obrázek 44: Kategorie lesa v ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: ÚAP  

Lesy ochranné: 

Do této kategorie lesů ochranných v PLO jsou zařazeny lesy, kde převládají SLT (soubor lesních typů) na 

mimořádně nepříznivých stanovištích nebo se k nim výjimečně mohou přiřazovat SLT exponovaných 

stanovišť na exponovaných svazích a sutích – na ORP  Moravská Třebová se tato kategorie lesů 

nevyskytuje (viz obrázek kategorie lesa). 

Lesy zvláštního určení: 

 Lesy v PHO (pásmech hygienické ochrany) 

 Lesy v CHOPAV – jen okrajově do Východočeské křídy 

 Lesy v oblastech vodohospodářsky významných toků  
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 Lesy s deklarovanými zájmy rekreace (vzhledem k tomu, že se jedná převážně o rozptýlenou a 
poměrně málo výraznou rekreaci, nedochází k výraznějšímu negativnímu vlivu na krajinu včetně 
lesních porostů. Patří sem např. příměstský les v okolí Moravské Třebové, PR Dlouholoučské 
stráně, PP Hradisko, PP Rohová, PP Pod Skálou) 

 Lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření  
 
Lesy hospodářské: 

Hlavní funkcí lesů zařazených do této kategorie je produkce dřevní hmoty. Mimo to však tyto lesy 

současně plní i další mimoprodukční funkce (viz text výše a obrázek Kategorie lesa). 

 

4.2.1.5. Specifika hospodaření v oblasti 

Náhorní rovina PLO díky svému reliéfu a hojnému rozsahu vodou ovlivněných lokalit je silně ohrožena 

větrem a námrazami. Vítr je v těchto polohách nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím lesní hospodaření. 

Vhodná opatření je zakládání soustav odluk a rozluk. Je nutné zakládat porosty smíšené, z hlediska 

statické stability je výhodnější jednotlivé smíšení z více odolných dřevin než smíšení skupinovité. Jako 

melioračních dřevin použít jasan, javor klen, buk a jedle. Buk v 5 a vyšším vegetačním stupni je nutné 

zavádět do samostatných skupin v předstihu při zavádění do smrkových monokultur z důvodu 

rychlejšího růstu smrku, který v těchto podmínkách buk utlačuje. V nižších polohách je možné použít 

řadových výsadeb směsi buk a smrk. 

Jedním z hlavních doporučení je zachování odpovídajícího zastoupení jedle v porostech, která v 

minulosti patřila k hlavním dřevinám oblasti. Záchraně genofondu jedle je nutné věnovat maximální 

pozornost, zejména v souvislosti s únosnými stavy zvěře. 

Z hlediska klimatické změny je v zásadě je nutné kombinovat dřeviny světlomilné a stínsnášející. Pro 

praxi je možné využít řadových výsadeb doplněných vylepšeními, i když metodu řadových výsadeb není 

možno paušalizovat pro celé území LO, lze ji využít zejména ve střední a nižší části, tam, kde smrk nemá 

výrazně vyšší růstovou dynamiku než buk. 
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4.2.1.6. Klimatická změna v lesích 

Obrázek 45: Změna podmínek pro pěstování smrku, buku a dubu pro období  2021-2040 

 

Zdroj: www.frameadapt.cz 

Obrázek 46: Změna podmínek pro pěstování smrku buku a dubu pro období pro období 2041-2060 

 

Zdroj: www.frameadapt.cz 
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V rámci projektu FRAMEADAPT „Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií 

souvisejících se změnami klimatu“ byla zpracována analýza klimatických dat s následným výpočtem 

klimatických charakteristik a pro lesní vegetační stupně a následně pro hlavní dřeviny (smrk, buk a dub) s 

predikcí vývoje blízké budoucnosti (2021-2040 a 2041 - 2060). 

Jak vyplývá z obrázku, v ORP se dle modelu v letech 2021 – 2060 nemění nic dramaticky, ale celé území 

je vhodné pouze pro pěstování dubu jako hlavní dřeviny, na severozápadním okraji ORP pro pěstování 

směsi dubu a buku, pěstování smrku je na celém území vyloučeno. 

 

4.3. Vodní hospodářství  

SO ORP Moravská Třebová spadá do dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, do povodí III. řádu 4-10-02 

Moravská Sázava a Morava (od Moravské Sázavy po Třebůvku a Třebůvka). Západní hranice ORP se 

dotýká povodí Labe.  

Hlavními vodotečemi určujícími ráz krajiny jsou významné vodní toky Třebůvka, pramenící v obci Křenov, 

ústící do řeky Moravy, vodní tok Jevíčka pramenící mimo zájmové území, je pravostranným přítokem 

Třebůvky. Třetím je Kunčinský potok, jehož pramen se nachází v Nové Vsi a ústí na levém břehu 

Třebůvky.  

Dalším významným tokem, který prochází zájmovým územím je Moravská Sázava. Vodoteč pramení 

mimo zájmové území, protéká částí území kousek od severní hranice řešeného územní zhruba v délce 3 

km, poté pokračuje dále mimo SO ORP. Ústí na pravém břehu řeky Moravy. Posledním významným 

tokem je vodní tok Mírovka kopírující východní hranici zájmového území. Pramení v ORP Mohelnice a 

ústí na pravém břehu řeky Moravy. Mezi významné vodní toky v SO ORP Moravská Třebová dle vyhlášky 

č. 178/2012 Sb., v platném znění, spadají toky uvedené v tabulce níže. 

Tabulka 25: Významné vodní toky v SO ORP Mor. Třebová dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., v platném znění 

Vodní tok 
Identifikátor 

vodního 
toku 

Číslo 
hydrologického 

pořadí 

Délka vodního 
toku v kat. 

významný (v km) 

Vymezení úseku vodního 
toku v kategorii významný 

(ř. km od – do) 

Třebůvka 10100070 4-10-02-070 39,1 (po silniční most v Boršově) 

Moravská Sázava 10100059 4-10-02-001 55,0 - 

Jevíčka 10100239 4-10-02-083 23,7 - 

Mírovka 10100291 4-10-02-054 21,8 - 

Kunčinský potok 10101115 4-10-02-072 2,0 
(po soutok s Bílým 
potokem) 

Zdroj: MZe, 2012 

Na území se nachází řada vodních ploch, z nichž nejvýznamnější jsou Třebařovské Rybníky. 

Do významných vodní nádrží dle portálu HEIS VÚV TGM, v.v.i. patří na území SO ORP pouze vodní nádrž 

Moravská Třebová, viz tabulka níže. 
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Tabulka 26: Významné vodní nádrže v SO ORP Mor. Třebová dle portálu HEIS VÚV TGM, v.v.i. 

Vodní nádrž Vodní tok 

Celkový 

objem (mil. 

m3) 

Vodárenské 

využití 
Účel využití 

Moravská 

Třebová 
Třebůvka 0,221 ne Ochrana před povodněmi, rekreační 

Zdroj: Portál HEIS, VÚV TGM, v.v.i. 
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Obrázek 47: Povodí III. a IV. řádu v SO ORP Moravská Třebová. Zdroj: Databáze DIBAVOD, VÚV TGM, 

v.v.i. 
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Zájmové území SO ORP Moravská Třebová spadá celkem do 14 útvarů povrchových vod stanovených 

správcem povodí Moravy (Povodí Moravy, s.p.) pro analýzy a navazující opatření, viz tabulka a obrázek 

níže. Vodní útvary povrchových vod budou mj. předmětem rozborové a návrhové části studie. 

Tabulka 27: Vodní útvary povrchových vod ležící či zasahující do SO ORP Moravská Třebová 

ID_VU 
Pracov
ní číslo 

VÚ 
Název vodního útvaru Tok 

Plocha 
povodí 
(km2) 

Plocha 
povodí 

v ORP(km2) 
ČHP 

MOV_0210 21 
Lukovský potok od pramene po 
ústí do toku Moravská Sázava 

Lukovský 
potok 

62,39 0,93 4-10-02-016 

MOV_0220 22 
Rychnovský potok od pramene 
po ústí do toku Moravská 
Sázava 

Rychnovský 
potok 

30,71 28,37 4-10-02-021 

MOV_0240 24 
Ospirský potok od pramene po 
ústí do toku Moravská Sázava 

Ospirský 
potok 

22,94 5,0 4-10-02-033 

MOV_0270 27 
Moravská Sázava od toku 
Ostrovský potok po ústí do toku 
Morava 

Moravská 
Sázava 

118,81 26,96 4-10-02-048 

MOV_0290 29 
Mírovka od pramene po ústí do 
toku Morava 

Mírovka 53,21 5,53 4-10-02-056 

MOV_0320 32 
Třebůvka od pramene po tok 
Kunčinský potok 

Třebůvka 53,09 52,27 4-10-02-070 

MOV_0330 33 
Kunčinský potok od pramene po 
ústí do toku Třebůvka 

Kunčický 
potok 

56,14 56,04 4-10-02-077 

MOV_0340 34 
Třebůvka od toku Kunčinský 
potok po tok Jevíčka 

Třebůvka 79,07 79,07 4-10-02-082 

MOV_0350 35 
Jevíčka od pramene po 
Úsobrnský potok 

Jevíčka 54,55 3,28 4-10-02-085 

MOV_0360 36 
Úsobrnský potok od pramene 
po ústí do toku Jevíčka 

Úsobrnský 
potok 

43,20 10,87 4-10-02-090 

MOV_0370 37 
Nectava od pramene po ústí do 
toku Jevíčka 

Nectava 38,30 23,41 4-10-02-098 

MOV_0380 38 
Jevíčka od toku Úsobrnský 
potok po ústí do toku Třebůvka 

Jevíčka 100,55 95,64 4-10-02-099/2 

MOV_0400 40 
Třebůvka od toku Jevíčka po ústí 
do toku Morava 

Třebůvka 117,42 33,38 4-10-02-118 

DYJ_0500 50 
Svitava od pramene po tok 
Křetínka 

Vápovka 288,90 4,87 4-14-01-033 

HSL_0720 72 
Třebovka od pramene po vzdutí 
nádrže Hvězda 

Třebovka 75,97 0,65 1-02-02-0360 

Dílčí povodí MOV_0210, DYJ_0500 a HSL_0720 přispívají do řešeného území pouze 1% své celkové 

plochy (průnik podél hranic SO ORP), nebudou tato povodí dále řešena. 
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Obrázek 48: Vymezené vodní útvary povrchových vod v SO ORP Moravská Třebová  
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4.3.1. Ochrana a využití vod 

Dne 11. července 2016 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 

oblastí a akčním programu8. V rámci novely došlo také k úpravě přílohy č. 1 obsahující seznam 

zranitelných oblastí dle Nitrátové směrnice9. Do těchto oblastí spadá severozápadní část území SO ORP 

Moravská Třebová. Oblasti jsou vymezeny v 15 hranicích katastrálních území: Mladějov na Moravě, 

Rychnov na Moravě, Třebařov, Nová Ves u Moravské Třebové, Kunčina, Radišov, Staré Město u 

Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové, Prklišov, Borušov, Moravská Třebová, Boršov u 

Moravské Třebové, Útěchov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov. Cílem Nitrátové směrnice je 

snížení znečištění podzemních i povrchových vod způsobené dusičnany ze zemědělských zdrojů a 

předcházení dalšímu takovému znečištění. Opatření k dosažení daného cíle z pozice územní studie krajiny 

budou předmětem návrhové části studie.  

Z hlediska zdrojů pitné vody je hlavním zdrojem obcí v SO ORP Moravská Třebová skupinový vodovod - 

Moravská Třebová. V SO ORP existují i místní zdroje pitné vody, jejichž kvalita a kvantita je chráněna. 

Jedná se o několik vrtů, zářezů a studen. Výčet území s objekty určenými k odběru povrchových a 

podzemních vod je uveden níže: 

 Jímací území Sušice (studna) 

 jímací území Zadní Arnoštov (VDJ, studny) 

 jímací území Šubířov  

 jímací území Třebařov (vrty) 

 jímací území Březina 

 jímací území Petrůvka 

 jímací území Mladějov (vrt) 

 jímací území Kunčina (vrty) 

 jímací území Bohdalov (studny) 

 jímací území Wolfel Dlouhá Loučka 

 jímací území Boršov (vrt) 

 jímací území Bohdalov (studna) 

 jímací území Borušov (prameniště) 

 jímací území Mladějov na Moravě (vrt) 

 jímací území Smolná u Jevíčka (vrt) 

 jímací území Velké Opatovice 

 jímací území Biskupice 

 jímací území Malíkov 

 jímací území Mírov 

 jímací území Červená Hospoda (prameniště) 

 jímací území Červená Hospoda a Borušov 

 jímací území Křenov – Kraví Hora 

                                                           

8 Novela má č. 235/2016 Sb. 

9 Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských 

zdrojů 
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 jímací území Vysoká (vrt) 

 jímací území Pohledy (vrt, vedlejší ORP) 

K bezprostřední ochraně vodních zdrojů slouží ochranná pásma I. stupně, jejichž stanovování je dáno 

zákonem č. 254/2001 Sb. K ochraně vydatnosti a jakosti může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma 

II. stupně s uvedením zakázaných činností, návrhů technických opatření či doby omezení užívání 

pozemků a staveb v ochranném pásmu vodního zdroje. Zvýšenou pozornost by vodoprávní úřady měly 

věnovat katastrálním územím s ohrožením vod vysokou koncentrací dusičnanů, viz výše. V návrhové 

části ÚSK bude řešena také ochrana vodních zdrojů, které doposud nemají žádné ochranné pásmo. 

Vodní zdroje v SO ORP včetně ochranných pásem jsou uvedeny na obrázku pod tabulkou níže.  

V Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu v kapitole 2 jsou hodnoceny odběry sledované a zahrnuté 

do vodohospodářské bilance, v níž se počítá s užíváním vod přesahujícím limit 6 000 m3 v kalendářním 

roce (500 m3 v kalendářním měsíci). U odběrů povrchové vody, které tyto limity přesahují, bylo v dílčím 

povodí Moravy a přítoků Váhu v roce 2012 celkově evidováno 91 uživatelů vody. Celkové odběry 

povrchové vody sledovaných subjektů dosáhly v roce 2012 v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu 108,6 

mil. m3. Kvantitativní stav vod je dále řešen v kpt. Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi, 

suchem.  

Z hlediska řešeného území byly na základě dat získaných z hydrologického informačního systémů VÚV 

TGM, v.v.i. vyhodnoceny pro rok 2015 veškeré odběry povrchových a podzemních vod. Odběry 

povrchových vod byly zaznamenány pouze v rámci jednoho závodu. Celkový odběr povrchových vod se 

pohybuje okolo 300 m3/rok. Celkový odběr podzemních vod se pohybuje okolo 3000 m3/rok. Přehled 

významných odběratelů a množství jejich odběru za rok 2015 na území SO ORP je uveden v tabulkách 

níže. 

Tabulka 28: Přehled odběratelů povrchových vod ve vodních útvarech na území SO ORP Moravská 

Třebová v roce 2015 

ID 
Odběru 

ID vodního 
útvaru 

Číslo VH 
bilance 

Název místa 
Vodní 

tok 
Ř. km 

Objem 
odběru 
m3/rok  

Katastr 

0 MOV_0320 530591 

Hedva 
Moravská 
Třebová 
(závod 2) 

Třebůvka 36.26 300 
Moravská 
Třebová 

Tabulka 29: Přehled odběratelů podzemních vod ve vodních útvarech na území SO ORP Moravská 

Třebová v roce 2015 

Číslo 
odběru 

Název odběru 

Max. 
objem 
odběru 
m3/rok  

Útvar Název útvaru 

26 VHOS Mor. Třebová - Gruna, vrt MTČH 4 500 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

4 VHOS Mor. Třebová - Borušov, zářezy 225 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

15 VHOS Mor. Třebová - Petrůvka (vrt HV-1) 220 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

3 VHOS Mor. Třebová - Pacov, zářezy 200 52120 Poorlický perm - 
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Číslo 
odběru 

Název odběru 

Max. 
objem 
odběru 
m3/rok  

Útvar Název útvaru 

jižní část 

23 P-D Refractories - Smolná, vrt HG-11 185 42800 
Velkoopatovická 

křída 

13 VHOS Mor. Třebová - Dlouhá Loučka, VZ Wölfel 175 42800 
Velkoopatovická 

křída 

1 P-D Refractories - důl Březinka 157 42320 
Ústecká synklinála v 

povodí Svitavy 

10 VHOS Mor. Třebová - Biskupice, studna 110 52210 
Boskovická brázda - 

severní část 

6 VHOS Mor. Třebová - Jaroměřice u Jevíčka 100 52210 
Boskovická brázda - 

severní část 

9 VHOS Mor. Třebová - Jevíčko, Reifova pila 100 52210 
Boskovická brázda - 

severní část 

16 VHOS Mor. Třebová - Linhartice, vrt MTČH1 100 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

17 VHOS Mor. Třebová - Kunčina, vrt HK-1 100 52120 
Poorlický perm - 

jižní část 

12 VHOS Mor. Třebová - Kunčina, vrt M1 100 52120 
Poorlický perm - 

jižní část 

7 VHOS Mor. Třebová - Bělá u Jevíčka, zářezy 90 42800 
Velkoopatovická 

křída 

11 VHOS Mor. Třebová - Boršov, zářezy 90 52120 
Poorlický perm - 

jižní část 

8 VHOS Mor. Třebová - Jevíčko, Z. Arnoštov (VDJ) 80 52210 
Boskovická brázda - 

severní část 

22 VHOS Mor. Třebová - Bělá u Jevíčka, vrt HV502 80 42800 
Velkoopatovická 

křída 

14 VHOS Mor. Třebová - Sušice (studna S1) 75 52120 
Poorlický perm - 

jižní část 

27 RABBIT Trhový Štěpánov - Jevíčko, vrty JR1-JR3 72 52210 
Boskovická brázda - 

severní část 

18 VHOS Mor. Třebová - Křenov, Kraví Hora 70 42800 
Velkoopatovická 

křída 

5 VHOS Mor. Třebová - Březina, Pekelná zmola 45 42320 
Ústecká synklinála v 

povodí Svitavy 

24 P-D Refractories - Důl Anna, pitná voda 37.6 42320 
Ústecká synklinála v 

povodí Svitavy 

2 VHOS Mor. Třebová - Mladějov, zářezy 37 42320 
Ústecká synklinála v 

povodí Svitavy 

20 ŠPVS Šumperk - Studená Loučka-Svojanov 23.967 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

25 AGRONA Staré Město - Dětřichov 18 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

29 AGRO Kunčina - vrt 18 52120 
Poorlický perm - 

jižní část 

21 VHOS Mor. Třebová - Boršov, vrt HB-1 15 52120 
Poorlický perm - 

jižní část 

19 VHOS Mor. Třebová - Mladějov, vrty 12 52120 Poorlický perm - 



        EKOTOXA s.r.o.                                            „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 118 

 

Číslo 
odběru 

Název odběru 

Max. 
objem 
odběru 
m3/rok  

Útvar Název útvaru 

jižní část 

30 Obec Gruna - VZ Gruna a vrt Žipotín 11.52 42620 
Kyšperská synklinála 

- jižní část 

28 VHOS Mor. Třebová - Bohdalov 8 66200 
Kulm Drahanské 

vrchoviny 

Zdroj: HEIS VÚV TGM, v.v.i. 2015 

Území SO ORP Moravská Třebová disponuje velkým množstvím objektů pro odběr podzemních vod. Tyto 

odběry jsou v rámci území situovány rovnoměrně. Z tabulek výše jsou patrné vysoké odběry podzemních 

vod, které byly realizovány z hydrogeologického rajónu Kyšperská synklinála - jižní část, za účelem 

zajištění dodávek pitné vody prostřednictvím VHOS Moravská Třebová, a.s.  
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Obrázek 49: Odběry povrchových a podzemních vod včetně ochranných pásem vodních zdrojů v SO ORP 

Moravská Třebová 

 

 

Zdroj: ÚAP SO ORP Moravská Třebová, 2016; HEIS VÚV TGM, v.v.i., 2015 
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Na území SO ORP nebyla stanovena žádná lokalita vhodná pro akumulaci vod. Nejbližší lokalitou je 

lokalita Hoštejn, situovaná na toku Březná severně od zájmového území na hranicích SO ORP Lanškroun 

a Zábřeh. 

Území SO ORP na západní hranici protíná chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Jedná se 

o oblast Východočeská křída, kde se vytvářejí zásoby kvalitních podzemních vod v cenomanských a 

turonských sedimentech, zvrásněných do systému zlomových vrás a tektonických příkopů.  
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Obrázek 50: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod v SO ORP Moravská Třebová  

 

Zdroj: Databáze DIBAVOD, VÚV TGM, v.v.i.   
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4.3.2. Ochrana před nepříznivými účinky vod 

Jedním z preventivních opatření proti povodním je stanovování záplavových území a aktivních zón. 

Záplavové území pro průtok Q100 bylo vymezeno na vodních tocích: 

 Třebůvka 

 Jevíčka 

 Moravská Sázava 

 Rychnovský potok 

 Maloninský potok 

 

Ze stanovených záplavových a aktivních zón jsou ohroženy rozlivem následující zástavby: 

 Východní část obce Boršov (Třebůvka) 

 Jižní a východní část města Moravská Třebová (Třebůvka) 

 Obec Linhartice (Třebůvka) 

 Obec Radkov (Třebůvka) 

 Mezihoří u Městečka Trnávka (Třebůvka) 

 Petrůvka u městečka Trnávka (Třebůvka) 

 Pěčíkov (Třebůvka) 

 Hraničky u Vranové Lhoty (Třebůvka) 

 Vranová Lhota (Třebůvka) 

 Jižní a východní část města Jevíčko (Maloninský potok) 

 Chornice (Jevíčka) 

 Rychnov na Moravě (Rychnovský potok) 

 

4.4. Těžba nerostných surovin a horninové prostředí 

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. 

Všechna bilancovaná ložiska nerostných surovin mají pro svou ochranu vymezeno chráněné ložiskové 

území. V oblasti jsou vymezeny také prognózní zdroje nerostných surovin. Část 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.   

a to zejména v obcích Kunčina, Březina, Slatina, Jevíčko a Bělá u Jevíčka.   

Tabulka 30: Ložiska nerostných surovin 

Název 

ložiska - 

obec 

Subregistr Těžba Organizace Surovina Nerost 

Plocha 

(ha) CHLÚ 

Nová Ves 

u M. 

Bilancované 

ložisko 

Dosud 

netěženo 

P-D 

Refractories CZ 

Jíly 

žáruvzdorné 

jílovec, 

prachovec, 

50,5 Ano 
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Název 

ložiska - 

obec 

Subregistr Těžba Organizace Surovina Nerost 

Plocha 

(ha) CHLÚ 

Třeb.-

Barbora 

výhradní a.s, Velké 

Opatovice 

na ostřivo pískovec 

Koclířov-

Hřebeč-

jižní pole 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Dřívější 

hlubinná 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jílovec, 

prachovec, 

pískovec 

6,4 

 

Ano 

Moravská 

Kamenná 

Horka 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Dosud 

netěženo 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Cementářsk

é korekční 

sialitické 

suroviny 

jíl, jílovec, 

prachovec, 

slínovec 

20,7 

 

 

Ano 

Březinka Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Současná 

hlubinná i 

povrchov

á 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jílovec, 

kaolinit 

31,4 Ano 

Březina-

Nová 

jáma-

baz.sloj 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Dřívější 

hlubinná i 

povrchov

á 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jílovec, 

kaolinit 

11,3 

 

Ano 

Boršov-

Hřebeč-

odval č. 1 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Současná 

povrchov

á 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jíl, jílovec 2,2 Ano 

Jaroměřice

-Chornice-

Šubířov 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Současná 

povrchov

á 

Stavby silnic a 

železnic a.s., 

Praha 1 

Stavební 

kámen 

droba 12,0 Ano 

Koclířov-

Hřebeč 3 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Dřívější 

hlubinná 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jíl, jílovec, 

kaolinit 

3,4 Ano 

Březina-

Prokop 2-

hlav. sloj 

Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Dřívější 

hlubinná i 

povrchov

á 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jílovec, 

kaolinit 

132,3 Ano 

Malonín Bilancované 

ložisko 

výhradní 

Dosud 

netěženo 

P-D 

Refractories CZ 

a.s, Velké 

Opatovice 

Jíly 

žáruvzdorné 

na ostřivo 

jíl, jílovec, 

kaolinit 

466,9 

 

Ano 

Boršov u 

Moravské 

Třebové 

 

Schválené 

prog. zdroje 

vyhrazených 

nerostů 

Dosud 

netěženo 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Polodrahoka

my 

Plagioklasit 

(anortozit) 

7,6 Ne 

Malonín Schválené Dřívější Ministerstvo Jíly jílovec, 43,4 Ne 
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Název 

ložiska - 

obec 

Subregistr Těžba Organizace Surovina Nerost 

Plocha 

(ha) CHLÚ 

prog. zdroje 

vyhrazených 

nerostů 

hlubinná životního 

prostředí 

prachovec, 

pískovec 

Březina u 

Moravské 

Třebové 

Schválené 

prog. zdroje 

vyhrazených 

nerostů 

Dřívější 

hlubinná i 

povrchov

á 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Jíly jílovec, 

prachovec, 

pískovec 

106,4 Ne 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 

Dále jsou na území SO ORP Moravská Třebová vymezeny tyto dobývací prostory:  

Tabulka 31: Dobývací prostory 

Název DP Organizace Nerost 
Plocha 

(ha) 

Chornice EUROVIA Kamenolomy, a.s. droba 6,2 

Jaroměřice EUROVIA Kamenolomy, a.s. kámen pro drcené kamenivo 11,0 

Boršov u Mor. Třebové P-D Refractories CZ a.s. žárovzdorný jílovec 4,4 

Slatina (Březinka) P-D Refractories CZ a.s. žárovzdorné jílovce 121,2 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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Obrázek 51: Těžba na území SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 

Těžba nerostných surovin přináší také problémy, které je nutno řešit. Patří mezi ně nutnost rekultivace a 

stabilizace krajiny po ukončení těžby nerostných surovin, riziko ohrožení vodních zdrojů především 

v případě těžby štěrkopísků nebo zátěž prostředí v průběhu těžby (prašnost, doprava aj.). 
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V některých obcích zasahuje zástavba do CHLÚ (např. obec Bělá u Jevíčka, Janůvky, Moravská Třebová 

…), čemuž je nutno vhodně přizpůsobit rozvojové záměry. 

 

4.5. Dopravní a technická infrastruktura 

4.5.1. Silniční doprava 

Správním obvodem ORP Moravská Třebová neprobíhá žádná trasa multimodálního koridoru ani dálnice. 

Územím probíhá trasa evropské mezinárodní silnice 2. třídy E442: Karlovy Vary – Děčín – Liberec – 

Turnov – Hradec Králové – Olomouc – Žilina. Na území SO ORP Moravská Třebová je tento tah 

reprezentován stávající dvoupruhovou silnicí I/35, do budoucna se však předpokládá její náhrada dálnicí 

D35.  

Dalším významným koridorem, dle PÚR územně vázáným ke SO ORP Moravská Třebová, je koridor pro 

rychlostní silnici R43 vymezený tahem Brno – Svitavy/Moravská Třebová (E 461). Tento koridor je 

v současné době reprezentován silnicí I. třídy I/43, jejíž trasa je vedena mimo obytná sídla a křižovatky 

se silnicemi II. třídy jsou provedeny mimoúrovňově (s II/371 u obce Linhartice) nebo formou velké 

kruhové křižovatky (se silnicí II/368 v jižním sektoru Moravské Třebové). Taktéž křížení s železniční tratí 

na východním okraji Moravské Třebové je provedeno mimoúrovňově.  

Silnice II. třídy v území: 

 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). 

Předpokládaný rozvoj silniční sítě 

 Stávající silnice I/35 bude nahrazena dálnicí D35. Stávající komunikace s funkcí doprovodné 

silnice bude přeřazena do nižší kategorie (pravděpodobné označení II/635) a zabezpečí zejména 

místní přepravní vztahy. Severovýchodně od Moravské Třebové bude u Starého Města 

vystavěna mimoúrovňová křižovatka, do které zaústí plánovaná silnice pro motorová vozidla 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 D35. Základní vedení koridorů obou rychlostních komunikací je 

dnes již územně stabilizováno a zakotveno v ZÚR Pk. 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. 
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 Dále je dle ZÚR Pk navržen koridor pro umístění stavby D22 - přeložka silnice I/43 Mladějov – 

Lanškroun – Albrechtice, která by měla zajistit napojení severovýchodní části Pardubického kraje 

na připravovanou nadřazenou silniční síť. Trasy silnic nižších tříd zůstanou i v budoucnosti 

v převážné míře zachovány, uvažovány jsou pouze přeložka silnice II/644 u Městečka Trnávky 

(koridor D60) v délce 0,8 km a přeložka II/372 jako obchvat Jevíčka (koridor D59) v délce 1,75 

km. Formou územní rezervy je vymezen také koridor přeložky silnice II/371 okolo Městečka 

Trnávky. 

4.5.2. Železniční doprava 

Železnice prochází celým územím SO ORP Moravská Třebová v délce 43,6 km. V úseku Mladějov na 

Moravě – Hřebeč se nachází úzkorozchodná železnice o rozchodu 600 mm, na části trati jsou pravidelně 

pořádány turistické jízdy. 

4.5.3. Cyklistická doprava 

Na území se v současné době nachází samostatné cyklostezky pouze v Moravské Třebové (Jevíčská ulice 

a podél Knížecí louky). Dohromady jde o délku 1,8 km. V záměrech je propojení Moravské Třebové se 

Starým Městem (severní strana města) a Útěchovem (jižní směr). Preferováno je takové řešení, které 

umožní vznik cyklostezek v rámci komplexních pozemkových úprav.   

Region disponuje poměrně hustou sítí značených cyklotras s možností návaznosti na celostátní trasy 

Jeseník – Znojmo a Hradec Králové – Břeclav. Systém značených cyklotras je veden v převážné míře po 

silnicích II. a III. třídy.  

4.5.4. Letecká a vodní doprava 

Ve SO ORP leží veřejné vnitrostátní letiště Moravská Třebová-Staré Město (kód LKMK), které 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). Tato trasa E-20 je 

stabilně zakotvena v ZÚR PK, s čímž však souvisí i dlouhodobá stavební uzávěra v trase uvažovaného 

kanálu.  

4.5.5. Technická infrastruktura 

Vodovody 

 Skupinový vodovod Moravská Třebová – zásobuje obce Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, 

Dlouhá Loučka, Janůvky, Křenov, Kunčina (s místními částmi Kunčina a Nová Ves), Linhartice, 

Mladějov na Moravě, Moravská Třebová (s městskými částmi Moravská Třebová, Předměstí, 

Sušice a Udánky), Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na Moravě, Staré Město (s místními částmi 

Staré Město a Radišov), Útěchov, Městečko Trnávka (s místními částmi Přední Arnoštov) 

 Skupinový vodovod Koruna – zásobuje obce Koruna a Třebařov 
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 Skupinový vodovod Březina – zásobuje obce Březina a Slatina, vč. místních částí 

 Skupinový vodovod Teplice – zásobuje obce Městečko Trnávka, Bezděčí u Trnávky (s místními 

částmi Bezděčí u Trnávky a Unerázka), Chornice, Lázy, Ludvíkov, Pacov, Pěčíkov, Petrůvka, 

Plechtinec, Vranová Lhota 

 Skupinový vodovod Jevíčko – zásobuje obce Biskupice (s místními částmi Biskupice a Zálesí), 

Jaroměřice (s místními částmi Jaroměřice a Nový Dvůr), Víska u Jevíčka 

 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 

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.  

Kanalizace a ČOV 

 Bezděčí u Trnávky, Biskupice (i ČOV), Březina (i ČOV), Chornice (i ČOV), Jaroměřice (i ČOV), 

Jevíčko (i ČOV), Linhartice (odpadní vody svedeny na ČOV Moravská Třebová), Městečko 

Trvnávka (i ČOV), Moravská Třebová (i ČOV), Rozstání, Slatina (i ČOV), Staré Město (i ČOV), 

Vranová Lhota 

Budování kanalizace s ukončením na ČOV je v mnoha obcích prozatím pouze plánováno. Navrženy jsou 

jak systémy ukončené malou ČOV, tak i systémy, jenž se napojí na již stávající ČOV s nevyužitou 

kapacitou (případ zejména u ČOV Moravská Třebová). V případě velmi malých obcí, příp. odlehlých 

objektů, kde by vedení kanalizačního řadu nebylo ekonomické, je i nadále uvažováno s individuálním 

čištěním odpadních vod (domovní ČOV, bezodtoké jímky atd.). 

Plynofikace 

Zásobování plynem probíhá ve dvou vzájemně oddělených systémech: 

 Severní část je zásobována z vysokotlakého plynovodu vedoucím v trase přibližně vymezené 

obcemi Gruna, Staré Město a Kunčina s odbočkami k Moravské Třebové (2x) a Městečku 

Trnávka. U Kunčiny se VTL soustava větví směrem do SO ORP Svitavy a severně do SO ORP 

Lanškroun. Jednotlivé obce a rozvody v nich jsou provedeny na úrovni STL, pokrytí jádrové části 

Moravské Třebové je provedeno na úrovni NTL. 

 Jižní systém pokrývá Jevíčko a okolní obce. 

Zásobování elektrickou energií 

Skrze řešené území prochází elektrické vedení celostátní důležitosti na úrovni zvláště vysokého napětí  

400 kV ve správě ČEPS, a.s.:  V 453 Krasíkov – Neznášov, V 401 Krasíkov - Týnec n. Labem a V 413 

Prosenice – Řeporyje. 

Elektrické vedení 400 kV prochází kolem obcí: 

 Koruna (jižně) – Třebařov (severně) – Rychnov na Moravě (severozápadně) – Mladějov na 

Moravě (severovýchodně) – Kunčina (severovýchodně) – Staré Město (západně, jižně) – 
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Dětřichov u Moravské Třebové (západně) – Gruna (západně) – Radkov (východně) – Vranová 

Lhota (západně, jižně) 

Elektrické vedení 110 kV prochází kolem obcí: 

 Rychnov na Moravě (severně) – Třebařov (západně) – Staré Město (západně) – Kunčina 

(východně) – Moravská Třebová (západně) – Boršov (severně i východně) – Útěchov (západně) – 

Dlouhá Loučka (západně) – Křenov (severně) – Přední Arnoštov (jižně) – Jevíčko (západně) 

Dvě větrné elektrárny se nacházejí nad Svojanovem (obec Gruna), a dále je v provozu větrný park u 

osady Karlín. Okolo roku 2010 výrazně narostl počet fotovoltaických instalací, včetně FVE firmy Alt 

Energie u obce Rozstání, která má výkon 2 MW (zábor 5,5 ha) a několika dalších menších FVE založených 

také na orné půdě. 

Rozvojové záměry (cca do roku 2025): 

 zdvojení stávajících vedení V401 Týnec – Krasíkov a V402 Krasíkov – Prosenice 

 v ZÚR je navrhována TR 110/22 kV Jevíčko a koridor pro umístění stavby E14 - nadzemní vedení 

2 x 110 kV TR Velké Opatovice – TR Konice 

Koridor pro umístění stavby E05 - nadzemní vedení 2 x 110 kV navrhovaný v původní ZÚR Pk byl 

v aktualizaci ZUR vypuštěn. 

Telekomunikace 

Na území SO ORP Moravská Třebová se nenachází žádný vysílač, území je však ovlivněno zejména 

ochrannými pásmy spojů vedených na vysílač Kamenná Horka ležící na území SO ORP Svitavy. 

4.6. Rekreace a turistický ruch 

Rekreace je krátkodobá forma odpočinku obyvatel v prostředí jiném než místo bydliště nevyžadující 

přenocování, cestovní ruch (ekvivalent slova turismus) je pak dlouhodobější forma odpočinku obyvatel 

mimo místo bydliště spojená s jedním či více přenocováními (RURÚ, 2016).  

SO ORP Moravská Třebová spadá do turistického regionu Východní Čechy do oblasti Českomoravské 

Pomezí s centry turistického ruchu Moravská Třebová a Jevíčko. Krom významných kulturních památek 

lákají webové stránky oblasti na atraktivní naučné stezky a rozhledny. Území ORP je zájmovým území 

pro Místní akční skupinu Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., která vytvořila strategii rozvoje regionu 

pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro 

období 2014 – 2020 dostupnou na webových stránkách MAS http://www.masmtj.cz/. Dle strategie je 

právě rekreace a turistický ruch pro region velkou příležitostí, vzhledem k zajímavému krajinnému rázu, 

vysokému podílu lesů a kulturních památek. Problémem v této oblasti je dle strategie dopravní 

dostupnost turistických cílů, absence cyklostezek, nedostatečná údržba památek (mimo město Moravská 

Třebová), nedostatečná nabídka kvalitních ubytovacích kapacit a stravovacích zařízení a nedostatečná 

propagace – nedostatečná nabídka místních produktů a produktových balíčků pro turisty. Potenciál vidí 

v rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky spojené s poznáváním místních tradic, folklóru a zachovalé 

krajiny (přírodní park Bohdalov – Hartinkov).  

http://www.masmtj.cz/
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Dle Programu rozvoje Pardubického kraje (2014) a Rozboru udržitelného rozvoje území (2016) má 

území všechny předpoklady pro rekreaci a turistický ruch v krajině (atraktivní krajina, nízká hustota 

zalidnění). Z uvedených dokumentací však vyplývá, že potenciál území (přírodně a kulturně-historické 

charakteristiky) není dostatečně využit, problematická je nedostatečná nabídka turistických služeb 

především v oblasti ubytování, cykloturistiky a návazných podnikatelských aktivit.  SO ORP se potýká 

s vysokou mírou nezaměstnanosti a s velmi nízkou mírou podnikatelské aktivity, nejnižší v celém kraji. 

Základním předpokladem pro rozvoj rekreace, zvýšení kvality a kvantity nabízených služeb je nutná 

aktivizace místního obyvatelstva např. podporou rekonstrukce ubytovacích kapacit (kapacity stávajících 

hromadných ubytovacích zařízení se zdají být vzhledem k turistické atraktivitě území dostatečné, výrazně 

by se však měla zlepšit jejich kvalita) či větší propagaci regionu. Problémem je taktéž turistická 

infrastruktura (cyklostezky, viz výše). RURÚ (2016) identifikovalo v oblasti rekreace a turistického ruchu 

SO ORP 2 hlavní úkoly: 

 Zkvalitnit sítě cyklostezek a vytvořit koncept rozvoje cyklostezek a běžeckých tras pro celé území 

Moravskotřebovska 

 Zvýšit kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení 

SO ORP má ideální podmínky pro rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky, při rozvíjení potenciálu 

cestovního ruchu je vhodné využívat místní zdroje – tedy stavět na lokální identitě – lokální potraviny, 

významní rodáci, kulturní akce apod.  

4.6.1. Rekreace nadregionální a regionální úrovně 

Za významná turistická lákadla v SO ORP Moravská Třebová lze považovat následující: 

 městská památková rezervace Moravská Třebová (historické jádro se zámkem)  

 městská památková zóna Jevíčko (historické jádro) 

 průmyslové muzeum a úzkokolejná dráha v Mladějově (možnost projížďky vláčkem taženým 

parní lokomotivou)  

 rozhledny a vyhlídková místa (Třebovské hradisko, Pastýřka, poutní místo Kalvárie 

v Jaroměřicích, zřícenina hradu Cimburk, Městská věž Jevíčko, Strážný vrch v Kunčině) 

 naučné stezky v krajině – Hřebečské důlní stezky (síť naučných stezek určených pro pěší i cyklisty 

s několika vyhlídkovými plošinami, rozhlednami a technickými památkami, které přibližují 

historii těžební činnosti na Hřebči), Bělásek, Boršovský les, Fit stezka Křížový vrch 

 tradiční akce (Vandr skrz Maló Hanó, Městské slavnosti v Moravské Třebové, 

Moravskotřebovský bramborák, Pod Parou, historická bitva Mladějov – Blosdorf 1915, 

Biskupické kaléšek aj.) 

 letiště Moravská Třebová, LKMK 

 lyžařský vlek Moravská Třebová 
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Obrázek 52: Významná turistická lákadla nadregionálního a regionálního významu v SO ORP Moravská 
Třebová  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

V SO ORP Moravská Třebová se nachází několik naučných stezek vedoucích po zajímavostech v území, 

soupis stezek je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 32: Naučné stezky v SO ORP Moravská Třebová 

Název Obec Zaměření Km 

NS Bělásek Jevíčko Příroda, historie, astronomie 5,6 

NS Městský okruh Jevíčko Jevíčko Historie 2,5 

NS Muřinohova literární stezka Jevíčko Literatura 6,1 

NS Boršovký les Moravská Třebová Příroda pro děti 4,2 

NS Cesta od renesance k baroku Moravská Třebová Historie 2,6 

NS Fit stezka Křížový vrch Moravská Třebová Sport 3,0 

NS Hřebečské důlní stezky Moravská Třebová Geologie a hornictví 72,6 

Zdroj: http://www.ceskomoravskepomezi.cz/naucne-stezky/  

Územím SO ORP vedou turistické trasy, kolem atraktivit uvedených výše, a poměrně hustá síť cyklotras. 

Jak již bylo uvedeno výše, v SO ORP se nevyskytují žádné cyklostezky či cykloturistické trasy, které by 

zajistili bezpečnější a zajímavější cestování10. V roce 2016 byla schválena Koncepce cyklo a in-line 

turistiky v Pardubickém kraji. Na území SO ORP byly navrženy cyklostezky pro cyklisty, pěší i in-line 

pouze podél stávajících silničních komunikací, navržen byl také regionální přivaděč na dálkovou 

cyklotrasu (Eurovelo) Svitavy – Moravská Třebová (RP 1), taktéž pouze po stávajících komunikacích. 

Návrhy koncepce jsou součástí aktuálních Územně analytických podkladů (2016).  

Územní studie krajiny se zabývá extravilánem obcí a hlavní myšlenkou dané kapitoly je posoudit stávající 

stav rekreačního využití krajiny. Uvedené cíle rekreace a turistického ruchu, z nichž některé se 

v extravilánu nacházejí, musí být v krajině dostupné, relativně blízké cíle i vzájemně propojené. K tomu 

by měla sloužit i značená síť turistických a cyklistických stezek a tras. Popis prostupnosti a propojenosti 

jednotlivých cílů je uveden v tabulce níže. 

Tabulka 33: Dostupnost rekreačních a turistických cílů v krajině a jejich propojenost 

Rekreační a turistické cíle 
nadregionálního a 
regionálního významu 

Turistická dostupnost 
(existence značení)  

Dostatečná propojenost 
v krajině s nejbližšími cíli 
(značení) 

Nejbližší cíle v krajině 

MPR Moravská Třebová 
Hustá síť soustředných 
cyklotras, turistické trasy 
z Jevíčka a Křenova 

Ano (turistické trasy) 
Třebovské hradisko, NS 
Křížový vrch, rozhledna 
Pastýřka, lyžařský vlek 

MPZ Jevíčko 

Cyklotrasy č. 4065 a 4066, 
dálková turistická trasa 
Mladeč – Horní les, NS 
Bělásek 

Ano (turistické trasy) 
Poutní místo Kalvárie 
v Jaroměřicích 

Průmyslové muzeum a 
úzkokolejná dráha 
v Mladějově 

Dálková turistická trasa 
Březová n. S. – Česká 
Třebová, cyklotrasy č. 182 
a 4062 

Ano (Hřebečské důlní 
stezky) 

Strážný vrch v Kunčině 

Vyhlídkové místo 
Třebovské hradisko 

Žlutá turistická trasa  Ano (turistické trasy) NS Křížový vrch  

Rozhledna Pastýřka Červená turistická trasa Ano (turistická trasa) NS Křížový vrch  

Poutní místo Kalvárie Modrá turistická trasa Ano (turistické trasy) MPZ Jevíčko 

                                                           

10 V roce 2014 začala výstavba cyklostezek v rámci města Moravská Třebová.  
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Rekreační a turistické cíle 
nadregionálního a 
regionálního významu 

Turistická dostupnost 
(existence značení)  

Dostatečná propojenost 
v krajině s nejbližšími cíli 
(značení) 

Nejbližší cíle v krajině 

v Jaroměřicích 

Zřícenina hradu Cimburk Žlutá turistická trasa Částečně (turistické trasy) 
MPZ Jevíčko, rozhledna 
Pastýřka 

Rozhledna Strážný vrch Hřebečské důlní stezky 
Ano (Hřebečské důlní 
stezky) 

Průmyslové muzeum a 
úzkokolejná dráha 
v Mladějově 

Festival Biskupské kaléšek Cyklotrasy č. 505 a 4065 
Ano (cyklotrasy, turistická 
trasa) 

MPZ Jevíčko, poutní místo 
Kalvárie v Jaroměřicích 

Letiště Moravská Třebová, 
LKMK 

Cyklotrasy č. 521 a 4042 Ano (cyklotrasa) MPR Moravská Třebová 

Lyžařský vlek Moravská 
Třebová 

Červená turistická trasa Ano (turistická trasa) MPR Moravská Třebová 

Zdroj: data ÚAP, 2016, www.kct.cz   

Z tabulky výše vyplývá poměrně dobrá dostupnost a propojenost nadregionálních a regionálních cílů, 

jejichž propojení je smysluplné. Nedostatečná rekreační a turistická propojenost byla identifikována mezi 

Jevíčkem a Městečkem Trnávka, mezi nimiž chybí adekvátní cyklistické propojení. Problematický je 

především úsek mezi Jevíčkem a Chornicí. 

Východní část ORP tvoří přírodní park Bohdalov – Hartinkov, který však není dostatečně propagován a 

využit pro rekreaci a turistický ruch. Jedná se o biologicky, geologicky a esteticky hodnotnou oblast, 

s nedostatečnou rekreační a turistickou infrastrukturou a ubytováním. Oblast by měla být taktéž jednou 

z důležitých regionálních cílů. 

4.6.2. Rekreace lokální úrovně 

Každá obec v ORP má vzhledem k členité a mozaikovité krajině potenciál k rozvoji rekreace a turistického 

ruchu. V tabulce níže jsou uvedeny hlavní cíle rekreace turistů i rezidentů v jednotlivých obcích a 

problémy spojené s cíli rekreace a jejich dostupnosti.  

Tabulka 34: Potenciální cíle rekreace v obcích či jejich bezprostředním okolí a jejich využití 

Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích či 
jejich bezprostředním okolí 

Využití existujících 
příležitostí k rekreaci 

Popis problému 

Bělá u 
Jevíčka 

Mozaikovitá krajina luk a lesů s mnoha 
účelovými komunikacemi; existence 
agroturistické farmy, hostinec, 
motokros, NS Bělásek. 

Částečně 

Obcí nevede žádná značená 
cyklotrasa či cykloturistická 
trasa, která by přilákala 
pozornost cyklistů. 

Bezděčí u 
Trnávky 

Přírodní park Bohdíkov – Hartíkov (lesní 
komplex) s mnoha účelovými 
komunikacemi, blízkost Městečka 
Trnávka; obcí vedou dvě turistické 
trasy. 

Částečně 
Územím obce nevedou žádné 
cykloturistické trasy, které by 
přilákaly pozornost cyklistů. 

Biskupice 

Morfologicky členitá krajina s lesními 
komplexy, blízkost města Jevíčka; přes 
obec vedou cyklotrasy, lesním 
komplexem vede turistická trasa, 

Částečně 

Chybí cykloturistické trasy 
v lesním komplexu (s přesahem 
do pparku), které by přilákaly 
pozornost cyklistů. 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích či 
jejich bezprostředním okolí 

Využití existujících 
příležitostí k rekreaci 

Popis problému 

palírna a restaurace, zřícenina hradu 
Plankenberk. 

Borušov 

Morfologicky členitá převážně 
zalesněná krajina se sítí cyklotras, 
dvěma turistickými trasami a mnoha 
účelovými komunikacemi, bohaté a 
pestré možnosti ubytování 
s restauracemi. 

Částečně 
Chybí cykloturistické trasy, které 
by přilákaly pozornost cyklistů.  

Březina 

Morfologicky členitá, převážně 
zalesněná krajina s cyklotrasami 
vedoucími po hlavních komunikacích, 
přírodní koupaliště Březina.  

Částečně 

Územím obce nevedou žádné 
cykloturistické trasy (např. po 
bývalých dolech), které by 
přilákaly pozornost cyklistů.  

Březinky 

Přírodní park Bohdíkov – Hartíkov (lesní 
komplex) s mnoha účelovými 
komunikacemi, nachází se zde 
koupaliště; obcí vede turistická trasa a 
cyklotrasa. 

Částečně 

Chybí síť pěších stezek a 
cykloturistických tras v krajině, 
které by přilákaly pozornost 
cyklistů. 

Dětřichov u 
M. Třebové 

Mozaikovitá otevřená krajina  se  sítí 
účelových komunikací, blízkost 
Moravské Třebové, v obci se nachází 
sportovní hřiště; obcí vede cyklotrasa. 

Částečně 

Chybí síť pěších stezek a 
cykloturistických tras v krajině, 
které by obec propojily 
s atraktivitami v okolí (lesní 
komplex SV od obce, Třebovské 
hradisko). Negativním jevem pro 
krajinu je plánovaná výstavba 
rychlostní silnice R43 a její 
napojení na R35 na území obce. 

Dlouhá 
Loučka 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina se sítí účelových komunikací 
s cyklotrasami vedoucími po hlavních 
komunikacích, územím vede turistická 
trasa; v blízkosti Moravské Třebové, na 
území obce se nacházejí valy raně 
středověkého hradiště, dvě přírodní 
rezervace a sportovní hřiště. 

Částečně 
Chybí pěší stezka, která by vedla 
po obvodu atraktivní PR 
Dlouholoučské stráně. 

Gruna 

Morfologicky členitá krajina s lesními 
komplexy a sítí účelových komunikací, 
převážná část obce leží v přírodním 
parku Bohdalov – Hartinkov, přes který 
v obci vede turistická trasa. Po hlavních 
komunikacích vedou cyklotrasy, 
nachází se zde zřícenina a výšinné 
hradiště Radkov, minizoo, možnost 
ubytování, sportovní hřiště a 
restaurace. 

Částečně 

Chybí cykloturistické trasy v 
krajině, které by obec propojily 
s atraktivitami na území obce a 
v okolí. Negativním jevem pro 
krajinu je plánovaná výstavba 
rychlostní silnice R43. 

Hartinkov 

Členitá, převážně zalesněná krajina 
v přírodním parku se sítí účelových 
komunikací. Přes obec vede cyklotrasa, 
východní hranicí obce vede turistická 
trasa. Možnost ubytování, hostinec. 

Částečně 

Chybí síť pěších stezek a 
cykloturistických tras v krajině, 
které by obec propojily 
s turistickými trasami v okolí. 

Chornice 
Zajímavá otevřená krajina 
s cyklotrasami po hlavních 
komunikacích. Obcí vede turistická 

Částečně 
Chybí značené rekreační  
propojení s obcí Vražné 
(přírodním parkem), chybí 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích či 
jejich bezprostředním okolí 

Využití existujících 
příležitostí k rekreaci 

Popis problému 

trasa, nacházejí se zde dva hostince, 
sportovní hřiště. 

atraktivnější cyklotrasy v krajině. 
Negativním jevem pro krajinu je 
plánovaná výstavba rychlostní 
silnice R43. 

Janůvky 
Morfologicky členitá a mozaikovitá 
krajina, územím obce vede turistická 
trasa a cyklotrasa. 

Částečně 

Chybí možnosti ubytování a 
pohostinství, chybí 
cykloturistické trasy, které by 
obec propojily s atraktivitami 
v okolí 

Jaroměřice 

Morfologicky členitá a mozaikovitá 
krajina s turistickými trasami a 
cyklotrasami, poutní místo Kalvárie, 
zámek Jaroměřice, možnost ubytování 
a pohostinství v obci, sportovní hala a 
hřiště. 

Částečně 
Chybí rekreační propojení obce 
s přírodním parkem Kladecko. 

Jevíčko 

Morfologicky členitá a mozaikovitá 
krajina s turistickými trasami a 
cyklotrasami, NS Bělásek, MPZ Jevíčko, 
most Hitlerovy dálnice, biocentrum 
Finsterlova hlubina, možnosti koupání 
(Smolenská nádrž), možnost rybaření, 
ubytování, pohostinství, jezdecký klub, 
hřiště. 

Ano 

Na území obce se nachází 
dostatečné možnosti 
k uspokojení rekreace a 
turistického ruchu, negativním 
jevem pro krajinu je plánovaná 
výstavba rychlostní silnice R43. 

Koruna 
Morfologicky členitá krajina se sítí 
účelových komunikací a s cyklotrasami 
po hlavních komunikacích 

Ano 
Využívání účelových komunikací 
v krajině je závislé na údržbě 
komunikací v sousedních obcích. 

Křenov 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina se sítí účelových komunikací 
s turistickým trasami ve východní části 
území a cyklotrasami. Nachází se zde 
barokní fara s muzeem, obecní 
hostinec, sportovní hřiště. 

Částečně Chybí možnosti ubytování. 

Kunčina 

Zajímavá otevřená krajina se sítí 
účelových komunikací, obcí vede 
cyklotrasa, Mladějovská dráha, 
Hřebečské důlní stezky, nachází se zde 
rozhledna Strážný vrch, EVL 
Hřebečovský hřbet, možnost ubytování 
a pohostinství, sportovní areál, 
jezdecký klub. 

Částečně 

Chybí turistická trasa, která by 
obec propojovala s atraktivitami 
v okolí. Negativním jevem pro 
krajinu je plánovaná výstavba 
rychlostní silnice R35 a její 
napojení na navrženou R43 na 
území obce. 

Linhartice 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina s účelovými komunikacemi 
v krajině, územím obce vede 
cyklotrasa. Je zde možnost ubytování a 
občerstvení, v obci se nachází sportovní 
střelnice, sportovní hala a hřiště. 

Částečně 
Chybí cykloturistická trasa, která 
by obec propojovaly 
s atraktivitami v okolí. 

Malíkov 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina s účelovými komunikacemi 
v krajině, územím vede turistická trasa 
a cyklotrasa. 

Částečně 

Chybí cykloturistická či pěší 
trasa, která by obec propojila se 
značenými trasami v západní 
části obce. 

Městečko 
Trnávka 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina s účelovými komunikacemi 

Ano 
Negativním jevem pro krajinu je 
plánovaná výstavba rychlostní 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích či 
jejich bezprostředním okolí 

Využití existujících 
příležitostí k rekreaci 

Popis problému 

v krajině s turistickými trasami a 
cyklotrasami. Východní část se nachází 
v přírodním parku Bohdalov – 
Hartinkov s EVL Bohdalov. Nachází se 
zde zřícenina Cimburk, v obci se 
nachází motokros, sportovní hala a 
hřiště, restaurace a hostince, je zde 
možnost ubytování. 

silnice R43. 

Mladějov na 
Moravě 

Mozaikovitá krajina s účelovými 
komunikacemi v krajině a turistickými 
trasami v západní části obce. V obci se 
nachází Průmyslové muzeum a 
Mladějovská dráha, sportovní hřiště a 
hostinec. Atraktivní je západní část 
obce s EVL Hřebečovský hřbet. 

Částečně Chybí možnosti ubytování 

Moravská 
Třebová 

Mozaikovitá krajina s lesními komplexy 
a účelovými komunikacemi v krajině. 
Na území obce se nachází turistické 
trasy, cyklotrasy i naučné stezky. 
Hlavními atraktivitami jsou MPR 
Moravská Třebová se zámkem, 
rozhledna Pastýřka, lyžařský vlek. 
Západní hranici obce tvoří EVL 
Hřebečovský hřbet s vyhlídkovou 
plošinou Nad Doly. V obci jsou bohaté 
možnosti ubytování, pohostinství, 
sportovního vyžití. 

Ano - 

Radkov 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina s účelovými komunikacemi 
v krajině, blízkost Městečka Trnávka, 
převážnou část obce tvoří přírodní park 
Bohdíkov – Hartíkov. Obcí vede 
cyklotrasa. 

Částečně 

Chybí turistická infrastruktura 
v přírodním parku 
(cykloturistické či turistické 
trasy).  Negativním jevem pro 
krajinu je plánovaná výstavba 
rychlostní silnice R43. 

Rozstání 

Mozaikovitá krajina se zalesněnými 
vrcholy se sítí účelových komunikací, 
jižní částí obce vede turistická trasa a 
cyklotrasa, blízkost Městečka Trnávka. 
V obci je možnost pohostinství, nachází 
se zde koupaliště a sportovní hřiště.   

Částečně 

Chybí cykloturistické trasy, které 
by přilákaly pozornost cyklistů a 
propojily obec s atraktivitami v 
okolí. 

Rychnov na 
Moravě 

Mozaikovitá a morfologicky členitá 
krajina s účelovými komunikacemi 
v krajině. Po hlavních komunikacích 
vedou cyklotrasy. Nad Rychnovem se 
tyčí Rychnovský vrch (EVL) s kaplí a 
studánkou, do severní části obce 
zasahuje unikátní polosuchý poldr 
Žichlínek. V obci je možnost ubytování 
a pohostinství, možnost koupání i 
sportovní hřiště. 

Částečně 

Chybí turistické a cykloturistické 
trasy k atraktivitám na území 
obce – Kaple Panny Marie 
Celenské s Mariánskou 
studánkou a polosuchý poldr 
Žichlínek s revitalizovaným 
tokem a hodnotnými vodními 
ekosystémy. 

Slatina 

Mozaikovitá krajina s účelovými 
komunikacemi v krajině, po hlavních 
komunikacích vedou cyklotrasy. V obci 
se nachází přírodní rybník Rákosníček 

Částečně 

Chybí možnosti ubytování, chybí 
cykloturistické trasy, které by 
obec propojily s atraktivitami 
v obci a mimo obec (rybník 
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Obec 
Potenciální cíle rekreace v obcích či 
jejich bezprostředním okolí 

Využití existujících 
příležitostí k rekreaci 

Popis problému 

s možnosti koupání, v obci je hostinec. Rákosníček, NS Bělásek, lesní 
komplex SZ nad obcí). 

Staré Město 

Zajímavá mozaikovitá krajina se sítí 
cyklotras, v jižní části obce se nachází 
Třebovské hradisko se žlutou 
turistickou trasou, zalesněný je také 
východní část území. V obci jsou 
možnosti ubytování i pohostinství, 
možnost vyhlídkových letů (aeroklub), 
sportovní areál. 

Částečně 

Chybí turistické a cykloturistické 
trasy k atraktivitám na území 
obce – Třebovské hradisko, 
Rychnovský vrch. Mezi obcemi 
Třebařov – Staré Město – 
Moravská Třebová neexistuje 
bezpečná možnost cyklistického 
cestování. Negativním jevem pro 
krajinu je plánovaná silnice R35. 

Třebařov 

Zajímavá mozaikovitá otevřená krajina 
se sítí účelových komunikací. Obec kříží 
cyklotrasa. V obci se nachází akvadukt 
Třebařov a zřícenina kláštera Koruna 
Panny Marie, Velký Třebařovský rybník 
ke koupání. V obci se nachází několik 
pohostinství, je zde možnost ubytování, 
pro místní je k dispozici sportovní hala 
a hřiště. 

Částečně 

Chybí turistické a cykloturistické 
trasy k atraktivitám na území 
obce – Kaple Panny Marie 
Celenské s Mariánskou 
studánkou. 

Útěchov 

Morfologicky členitá otevřená krajina 
s účelovými komunikacemi v krajině, 
územím vede turistická trasa a dvě 
cyklotrasy. Blízkost Moravské Třebové, 
v obci se nachází 2 koňské statky 
s jízdárnou, hřiště. 

Ano - 

Víska u 
Jevíčka 

Otevřená harmonická krajina 
s účelovými komunikacemi v krajině, 
blízkost Jevíčka, obec kříží turistická 
trasa. V obci se nachází vyhlídková věž.  

Částečně 

Přes obec nevede žádná 
cyklotrasa, která by přilákala 
pozornost turistů. Negativním 
jevem pro krajinu je plánovaná 
silnice R43. 

Vranová 
Lhota 

Převážně zalesněná, morfologicky 
členitá obec s mnoha účelovými 
komunikacemi v krajině. Po hlavních 
komunikacích vedou cyklotrasy, 
územím obce vede turistická trasa. 
V obci se nachází pozůstatky hradu 
Vraní Hora, v obci tvrz Vraní Hora, 
bohužel nepřístupná, motokros a 
restaurace. 

Částečně 

Chybí možnosti ubytování a 
cykloturistická trasa v krajině, 
která by propojovala vyhlídkové 
body v okolí Vranové Lhoty. 

Vrážné 

Morfologicky členitá, především 
zalesněná krajina s hustou sítí 
účelových komunikací. Převážná část 
obce se nachází v přírodním parku 
Bohdalov – Hartinkov.  

Ne 
Územím obce nevedou žádné 
turistické trasy či cyklotrasy. 

Vysoká 

Zajímavá mozaikovitá krajina 
v přírodním parku Bohdalov – 
Hartinkov s cyklotrasami vedoucími po 
hlavních komunikacích. 

Částečně  
Chybí propojení obce 
s turistickými atraktivitami 
v okolí.  

Zdroj: www.kct.cz, ZABAGED  

 



        EKOTOXA s.r.o.                                            „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 138 

 

5. ROZBOR POŽADAVKŮ NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, VYHODNOCENÍ 

PODKLADŮ 

V následující kapitole jsou vyhodnoceny podklady, které mohou mít význam pro zpracování územní 

studie krajiny pro správní obvod ORP Moravská Třebová. 

5.1. Územně analytické podklady 

Data územně analytických podkladů SO ORP Moravská Třebová byla zpracována v roce 2016 

(4. aktualizace) v datovém modelu ÚAP fy Hydrosoft Veleslavín.  

Úřad územního plánování ÚAP průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území, průzkumu území 

a dalších informací a každé 2 roky pořídí úplnou aktualizaci ÚAP, včetně rozboru udržitelného rozvoje 

území. 

V Příloze č. 1 je provedeno zhodnocení stavu dat v ÚAP ORP Moravská Třebová včetně informací 

o možnosti využití dat pro zpracování ÚSK ORP Moravská Třebová. 

Pro řešení ÚSK bude využito také dokumentu Rozbor udržitelného rozvoje území, který je součástí 

4. úplné aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová. 

5.2. Politika územního rozvoje České republiky  

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro 

koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů 

a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje 

Evropské unie. 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení 

vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování PÚR ČR 

2008 obsahující v části d) návrhy na aktualizaci. 

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) byla schválena usnesením 

vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015. 

Doposud platná Politika územního rozvoje ČR 2008 přestala v měněných částech platit a platí již Politika 

územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 

V Příloze č. 1 Rozbor požadavků na změny v území a vyhodnocení podkladů je provedeno zhodnocení 

požadavků z PÚR ČR, které se týkají řešeného území. 
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5.3. Územně plánovací dokumentace 

5.3.1. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR PK“) byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly 

účinnosti dne 15. 5. 2010. Aktualizace č. 1 ZÚR PK byla vydána dne 17. 9. 2014 a nabyla účinnosti dne 

7. 10. 2014. 

ZÚR PK stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Pardubického 

kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují 

plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory 

územních rezerv. 

V Příloze č. 1 Rozbor požadavků na změny v území a vyhodnocení podkladů je provedeno zhodnocení 

požadavků ze ZÚR PK, které se týkají řešeného území. 

5.3.2. Územní plány obcí 

V Příloze č. 1 Rozbor požadavků na změny v území a vyhodnocení podkladů je provedeno zhodnocení 

územních plánů v řešeném území, včetně uvedení návrhů opatření ve volné krajině. 

5.4. Komplexní pozemkové úpravy 

V Příloze č. 1 Rozbor požadavků na změny v území a vyhodnocení podkladů je uvedena tabulka všech 

ukončených i probíhajících jednotných i komplexních pozemkových úprav v řešeném území. 

V návrhové části studie bude analýza KoPÚ doplněna o data z Plánů společných zařízení. Data budou 

v návrhu plně akceptována a využita. 
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6. ROZBOR OHROŽENÍ, RIZIK A PROBLÉMŮ 

6.1. Urbanizace, sídla a krajina 

6.1.1. Urbanizace území  

Urbanizace jako mnohostranný sociálně-ekonomický proces vyznačující se stěhováním obyvatelstva do 

měst, růstem měst, změnami funkčního využití území sídel, koncentrací, intenzifikací a diferenciací 

městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a 

prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu života se specifickou strukturou styků, 

kulturou, systémem hodnotových orientací. Urbanizace je v případě ORP Moravské Třebové do jisté míry 

ukončená.  V ORP jsou pouze dvě města Moravská Třebová a Jevíčko, přičemž pouze Moravská Třebová 

má předpoklady pro územní rozvoj, zejména v rámci rozvojové oblasti;  jsou podmíněny zlepšením 

podnikatelského prostředí a socioekonomických podmínek, přičemž atraktivita blízkého krajského města 

- Olomouce (sice v jiném kraji) bude zřejmě v urbanizačních procesech převažovat a migrační trendy 

budou směřovat tam.  

 

6.1.2. Sídla a krajina 

Rozhodujícím faktorem pro lokaci lidských sídel byly a mnohdy ještě jsou vodní toky, které po tisíciletí 

utvářely reliéf krajiny, a při lokaci sídel byly rozhodující pro využití k zásobování pitnou a užitkovou 

vodou. Vodní toky byly důležitými dopravními trasami; v údolí podél toku vznikl přirozený komunikační 

prostor pro cesty (v 19 stol. také pro železnici). V ORP byla prakticky všechna sídla založena a rozvíjena 

podél vodních toků (zpravidla menších - potoků nebo říček), které vytvořily relativně úzkou nebo 

proměnlivou nivu. Jednotlivé objekty historického uspořádání sídel byly jako solitéry rozloženy v údolní 

nivě; prostor mezi nimi tvoří zahrady a vůči krajině záhumení. Vůči okolnímu terénu zpravidla nevyniká 

žádná stavební (historická) dominanta, která by identifikovala sídlo a jeho význam. Výjimkou jsou 

zemědělské areály, působící jako negativní dominanty, které jako ve většině venkovských obcí ČR jsou 

vysunuty mimo sídlo a dominují velikostí i formou. 

Je zřejmé, že půdorysná forma vesnice je podmíněna typem plužiny – a naopak. Zatímco traťová plužina 

je vhodná pro koncentrovaná vesnická sídliště, často se složitější půdorysnou strukturou, druhý typ je 

logicky spjat s rozvolněnou sídelní formou organizovanou podél jediné osy (údolní lánová. Podle 

uspořádání plužiny rozlišujeme dva základní typy. Údolní lánová ves má lineární charakter. Její osu tvoří 

nejčastěji potok. Po jeho obou stranách (někdy jen po jedné) jsou rozloženy jednotlivé usedlosti, často po 

celé délce katastru. Celý extravilán byl napříč ke směru údolí rozdělen na paralelní soustavu lánů 

jednotlivých usedlostí. Lány většinou dosahují až na hranici katastru (za níž často pokračuje lánová 

plužina vesnice v sousedním údolí). Údolní lánové vesnice charakterizují celé rozsáhlé a souvislé oblasti v 

českém, moravském a slezském pohraničí (včetně Moravskotřebovska, viz schéma Typologie sídel). 

Druhým základním typem je radiální lánová ves. Usedlosti jsou koncentrovány do tvaru kruhu, kyje či 

oválu (nebo části těchto tvarů), od něhož se rozbíhá radiální vějíř lánové plužiny. Jednotlivé pásy plužiny 

se směrem k okraji katastru rozšiřují. Velikostní škála vesnic tohoto typu je poměrně velká: od mnoha 

desítek usedlostí po méně než deset usedlostí. Různá je také míra koncentrace zástavby. Je zřejmé, že 

výsledný počet usedlostí byl limitován modelací terénu a jeho členitostí. (K. Kuča) 
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TYPY VENKOVSKÝCH SÍDEL: 

 Samoty (např. hájovna, mlýn, apod.)  

 Solitérní statky, usedlosti nebo chalupy, rozptýlené formy zástavby zpravidla 
harmonicky splývající s krajinou nebo naopak působící jako lokální dominantní bod 
zdůrazněný mohutným stromem nebo skupinou stromů při objektech; přechodový prvek 
s krajinou tvoří mnohdy rozsáhlé zahrady trvalé travní porosty, remízky, krajinná zeleň na 
terénních hranách atd., a v krajině navazující aleje a skupiny stromů; v těchto typech sídel, 
zejména solitérních statků a usedlostí, zůstává ve značné míře zachován i charakteristický typ 
staveb, nicméně v mnoha případech chátrajících (problém bude zřejmě v tom, že někteří 
vlastníci nemají z různých důvodů možnost dosáhnout na dotace pro obnovu nebo údržbu 
objektů v rámci programu obnovy venkova, který je především zaměřen na vesnice a jejich 
veřejnou vybavenost).  

Zachování autentického vztahu solitérních staveb a krajiny je o to důležitější, že se jedná o 
výjimečný obraz krajiny, který by mohl zůstat při příslušné péči zachován; územní rozvoj obcí 
se především dotýká území s relativně větším sídelním potenciálem, nicméně územní plány 
by měly pro tento typ sídel v koncepci uspořádání krajiny vymezit příslušné regulativy, pro 
jejich ochranu. 

Obrázek 53: Samoty v Nové Vsi / obec Kunčina 

 

 Osady (odloučená část zástavby obce s obvykle menším počtem usedlostí 
administrativně připojená k obci) urbanistická struktura zpravidla harmonicky splývající 
s krajinou (včleněná do krajiny) s dochovaným lineárním charakterem uspořádání přičemž 
osu sídla tvoří nejčastěji potok; charakter dotváří převážně dochované objekty statků a 
dalších domů, 

Obec: osady 

Kunčina Nová Ves 

Staré Město Bílá Studně, Petrušov, Radišov 

Gruna Žipotín 

Moravská Třebová Boršov 

Bělá u Jevíčka Smolná 

Březina Šnekov 

Bezděčí u Trnávky Unerázka 

Biskupice Zálesí 

Březinky Nectava 

Slatina Březinka 

Bezděčí u Trnávky Unerázka 

Biskupice Zálesí 

Březinky Nectava 

Jaroměřice Nový Dvůr 

Jevíčko Zadní Arnoštov, Mařín, 
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Městečko Trnávka Bohdalov, Lázy, Ludvíkov, Mezihoří, Nová Roveň, 
Pacov, Pěčíkov, Petrůvka, Plechtinec, Přední 
Arnoštov, Stará Roveň 

Vranová Lhota Vranová 

 

Určitým problémem je že „osady“ mají mnohdy stejnou nebo podobnou velikost jako sídla, ke 
kterým jsou přidružena, data o těchto sídlech jsou však zahrnuta do dat obce;  je tedy obtížné 
hodnotit například sídelní potenciál pro sídla, která se nacházejí v odlišných geografických 
podmínkách. 

 

 Vesnice (obce) s typickými znaky urbanisticko-architektonické skladby a s ekonomickými a 
společenskými funkcemi. Urbanisticko-architektonická skladba je charakteristická v  převážné 
části území ORP a odvíjí se od uspořádání plužiny viz text výše. 

 

Charakter urbanistického uspořádání sídel (vesnic) v konkrétní terénní konfiguraci, včetně 

charakteru krajinného pokryvu v základním rozlišení (land cover) je patrný na digitálním modelu 

terénu (zdroj: ČUZK - Geoportál), viz následující kartogramy. 

 

 

 

 

 

 

 

Rychnov na Moravě 
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Třebařov     Koruna 

 

Mladějov na Moravě  
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Kunčina / Nová Ves 
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Staré Město/ Bílá Studně, Petrušov, Radišov 
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Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov /Prklišov 
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Linhartice  Gruna / Žipotín 

 



        EKOTOXA s.r.o.                                            „Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová“ – Doplňující průzkumy a rozbory 
 

 148 

 

  

 

 

 

 

Malíkov Rozstání  Radkov 
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Útěchov 

Dlouhá Loučka 

Křenov 
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Janůvky   Březina / Šnekov 
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Bělá u Jevíčka / Smolná 
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Městečko Trnávka / Pacov, Ludvíkov, 

Přední Antošov, Mezihoří, Petrůvka, 

Bohdalov, Plechtinec, Pěčíkov,  
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Městečko Trnávka / 

Lázy, Stará Roveň, 

Nová Roveň  

 

 

 

 

Vranová Lhota 

Bezděčí u Trnávky / Unerázka  
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Chornice / Habeš nádraží,  Vrážné   

Březinky / Nectava Hartínkov Vysoká 
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Víska u Jevíčka  Biskupice / Zálesí 
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Jaroměřice / Nový Dvůr 
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 Je zřejmé, že v historicky utvořené struktuře zástavby, lze nalézt plochy, umožňující dostavbu 
sídel, to se projevuje v nebývalé míře v záměrech na rozvoj obcí, jejichž naplnění je spíše 
hypotézou nežli realitou.  

 

 Města  

Moravská Třebová - město s bohatou historií a řadou památek (městská památková rezervace) 

založené kolem roku 1257 lokátorem jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem 

v rovině s nezastavěnou krajinnou dominantou (přírodní památka Třebovské hradisko a Dubina). 

V krajině prakticky neexistují významné pohledové osy, ve kterých by se projevil charakteristický 

obraz města reprezentovaný dominantami kostelních věží sv. Josefa, a Nanebevzetí panny Marie, 

a monumentálně působící krajinnou dominantou Třebovského hradiska. Jeden z mála pohledů, ve 

kterých je obraz města působivý je ze silnice i.tř. 35 (obchvat města) nicméně není 

v charakteristické pohledové ose a navíc v části území (Ovčácká dolina / švestkový sad), které před 

pozorovatelem leží, jsou navrženy zastavitelné plochy, které pravděpodobně tento výhled zruší. 

Bylo by však žádoucí, aby v rámci využití zmíněného území byla pohledová osa na dominanty 

města koncipována, tím by se vytvořila optická a možná i mentální sounáležitost s jádrem města.  

Obrázek 54: Pohled na Moravskou Třebovou od jihozápadu 

 

 

Další zajímavý obraz města je v pohledové ose z místní části Sušice, bohužel se nejedná o žádnou 

významnou pohledovou osu, ovšem obdobně jako v minulém případě lze v rámci připravované 

zastavitelné plochy podpořit vytváření obrazu města v novém kontextu. 

 

Obrázek 55: Pohled na Moravskou Třebovou od severu 

 
Pohled od severu 
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Moravská Třebová /Boršov 
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Jevíčko - patří k nejstarším městům na Moravě. Založeno bylo lokátorem cca mezi lety 1223 – 

1230 v rovině. Elipsovitý půdorys města protínají dvě kolmé osy.  Opevnění města bylo tvořeno 

zprvu valem, později vznikly zděné hradby. Historické jádro včetně předměstského okruhu nebylo 

z hlediska kompozice hmot výrazněji narušeno. Stavební dominanty, které se uplatňují v 

dálkových pohledech jsou - věž městského opevnění, věž kostela Nanebevzetí P. Marie, a v bližších 

pohledech zámek a gymnázium, které zřetelně definují obraz města v krajině 

Obrázek 56: Jevíčko – pohled ze silnice II/372 (Brněnská) 

 
 

Obrázek 57: Jevíčko - pohled ze silnice II/374 (Brněnská) 

 

Obrázek 58: Jevíčko -  pohled ze silnice II/371 (Olomoucká) 

 

Obrázek 59: Jevíčko - pohled ze silnice Biskupická 

 

Obrázek 60: Jevíčko - pohled ze silnice II/372 (Třebovská) 
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Obrázek 61: Jevíčko - pohled z místní komunikace k Sanatoriu Jevíčko 
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Jevíčko / Sanatorium Jevíčko,  Mařín, Zadní Arnoštov 
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 Ostatní novodobé typy sídel 

 tradiční chatové osady a novodobé rekreační „vesnice“ (forma sídla s převažující 
rekreační funkcí) např.: 

 Petrušov u Starého města, Svojanov u Borušova, Boršov u Moravské 
Třebové, Vysoká u Jevíčka, 

 Eden u Jevíčka 

 „satelitní“ soubory měst s nízkopodlažní zástavbou (novodobá forma sídla – většinou s 
izolovanými rodinnými domy na menších pozemcích) – v suburbánním území Moravské 
Třebové ani Jevíčka se v této podobě prakticky nevyskytují. 

 

Rozhraní zastavěných území sídel a krajiny a jejich ochrana 

Přechod struktury zastavěného území sídel do krajiny je citlivým, mnohdy rizikovým rozhraním, které 

souvisí se způsobem, jakým se na jedné straně sídlo rozšiřuje do krajiny a na straně druhé, jak je toto 

rozhraní určováno (vymezováno) způsobem hospodaření v krajině a v kontaktu se sídlem. 

Harmonický přechod sídla do krajiny byl historicky zprostředkován částí území (zónou) označovanou 

jako „humna“ a „záhumení“.  

 Humno - charakteristická část zastavěného území historicky vzniklého sídla (vesnice), 

s funkcí hospodářskou – mlat tj. místo kde se mlátilo obilí, později stodola, navazující na 

obytnou a hospodářskou část objektu. Při ulicovém typu vsí bývají humna = stodoly vedle 

sebe v jedné řadě. 

 Záhumení – navazující zóna zpravidla s ovocnými stromy (sadem) a drobnými 

pomocnými hospodářskými stavbami, obvykle ukončená záhumenní cestou, která 

zprostředkovávala přístup jak k hospodářské části domu (statku), tak k plužinám. Z hlediska 

urbanistického tvoří humna se záhumením neostré rozhraní mezi sídlem a krajinou, a to 

právě způsobem využití záhumení, které tvoří specifický funkční typ, v současnosti v 

územních plánech obvykle specifikovaný jako „překryvná funkce – zahrady“. 

Záhumení ztratilo svoji původní funkci, bylo přetvořeno na zahrady a v mnohých případech bylo 

využito i ke stavebním účelům, zejména proto, že bylo v územních plánech vymezeno jako zastavěné 

území, případně jako stabilizované území bydlení, ve kterém se většinou připouští další stavby. 

V převážně většině sídel ORP záhumení neztratilo podstatu svého charakteru, tzn. významný podíl 

zeleně, sadů a zahrad charakteristický pro daný krajinný ráz, tím zůstává funkční i optické propojení 

sídel s krajinou, a to i v případě, kdy se navazující intenzivně zemědělsky využívaná krajina vyznačuje 

většími bloky půdy s monokulturami.  

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pokud přechod struktury zastavěného území sídel do krajiny 

zůstává neostrou hranicí (zástavba není v přímém, nebo téměř přímém kontaktu s hospodářsky 

intenzivně využívanou krajinou a zeleň zastavěného území má dostatečnou dimenzi), zůstává 

přechod struktury zastavěného území sídel do krajiny harmonický. Problémy mohou nastat v případě 

rozvojových záměrů prostupujících do krajiny bez pásů zeleně, jako náhrada za záhumení. 
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6.2. Krajinný ráz, hodnoty 

Z  rozboru problematiky krajinného rázu (kap. 3.3) vyplývají skutečnosti a problémy, kterými je nutné 

se v návrhové části územní studie krajiny Moravskotřebovska zabývat.  

Jedná se především o: 

 Aktualizaci a doplnění preventivního hodnocení krajinného rázu území Moravskotřebovska 

s ohledem na aktuální požadavky pro ochranu krajinného rázu, tj. podrobnější konkretizaci 

požadavků a doporučení na ochranu krajinného rázu, se zaměřením na celé řešené území 

Potřebnost rozčlenění území na jednotlivé oblasti a místa krajinného rázu a identifikaci 

hlavních znaků území, přírodních, kulturních, historických a estetických charakteristik  

 Oživení, ochranu a rozvoj hodnot v zemědělské krajině 

 Řešení problematiky brownfields nebo jiných chátrajících objektů nacházejících se mimo 

hlavní zástavbu obcí a negativně ovlivňujících krajinu kolem sídel 

 

6.3. Rizika pro ochranu přírody a biodiverzity 

Snižování druhové bohatosti rostlin a živočichů patří mez závažné problémy současnosti, s velmi 

různorodými důsledky včetně ekonomických. Územní studie krajiny není zaměřena na primární 

výzkum rizik pro biodiverzitu v konkrétních lokalitách. Cílem této kapitoly je syntéza dostupných 

informací a jejich interpretace; nejedná se o primární výzkum v terénu mapující jednotlivá rizika v 

konkrétních lokalitách. 

V ORP Moravská Třebová se projevuje v různé intenzitě většina hlavních rizik, kterým je vystavena 

biodiverzita v  biodiverzita v ČR11 i obecně v EU12. Územní plánování může být hlavním nástrojem 

předcházení některým z rizik, u jiných je zásadní spolupráce mezi správci produkčních ploch, 

chráněných území (jejich managementem) a územním plánováním. 

 

1. Klimatická změna, která se projevuje zvýšenými teplotami, nárazovějšími srážkami 

znamenajícími menší dostupnost vody a extrémními povětrnostními jevy, má už 

v současnosti mnohostranné dopady na ekosystémy13:  

                                                           

11  Např. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kap. 3.5 (MŽP 2014) 
12  Projekt Alarm, http://www.alarmproject.net/ 

13  Trnka M. et al. 2015b: Odborné analýzy lesnicko-hospodářské, klimatologické, pedologické a 

zemědělské pro účely řešení projektu číslo EHP-CZ02-OV-1-039-2015 s názvem „Komplexní plánovací, 

monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s 

hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině“ Souhrnná výzkumná zpráva. Více 

na www.adaptan.net, 

https://mail.ekotoxa.cz/owa/redir.aspx?REF=daszafHageaKUgdGPkyruiMAIwmtN7rWnn_IU8UAx_GdGP3q9irUCAFodHRwOi8vd3d3LmFsYXJtcHJvamVjdC5uZXQv
http://www.adaptan.net/
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o Dopady na vegetační stupňovitost – kvůli zvýšeným teplotám je předpokládán posun 

výskytu lesních i nelesních druhů, obecně směrem z nižších do vyšších nadmořských 

výšek, tedy směrem za podobnými teplotními a vláhovými podmínkami. Je 

odhadováno, že rozmístění vegetačních stupňů se v následujících desetiletích bude 

postupně přesouvat směrem do vyšších nadmořských výšek, tj. na místě současného 

3. VS (dubobukového, dosud 300 – 500 m n.m.), budou podmínky vhodné pro druhy 

2. VS (bukodubového, aktuálně 200 – 400 m n.m.).  Pravděpodobné škody v lesnictví 

už byly popsány14.   

o Lze očekávat dopady na lužní lesy, mokřadní a vodní biotopy kvůli výkyvům 

v množství vody na stanovišti včetně působení odparu. V ORP Moravská Třebová se 

jedná např. o lokality s biotopem L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, které se 

vyskytují podél převážné většiny menších toků v území, často se vyskytující vlhké 

pcháčové louky T1.5 a tužebníková lada T1.6 (roztroušeně v celém území, i jako 

mozaiky). Mokřadní lokality (M) se nacházejí roztroušeně v ORP v návaznosti na 

vodní toky a podmáčená území. Nejkvalitnějších mokřadních lokalit se v území 

vyskytuje málo, často jsou to rákosiny M1.1; ostatní mokřadní lokality by se měly 

přednostně chránit – příkladem mohou být pouze 2 lokality s kvalitním porostem 

vysokých ostřic (M1.7, u Senice a západně od Moravské Třebové).   

o Lze očekávat zvýšenou zranitelnost některých druhů vázaných na vodu, typicky 

obojživelníků, vodních a mokřadních rostlin – nedostatek vody v důležitých obdobích 

může ohrožovat populace na konkrétních lokalitách. ZCHÚ v území jsou zaměřené 

více na ochranu nemokřadních druhů i biotopů (výjimkou je např. árón plamatý v PP 

Hradisko). 

o Populace chladnomilnějších druhů v lokalitách na hranicích jejich přirozených areálů 

výskytu mohou být znevýhodněny nepříznivými klimatickými podmínkami.  

2. Eutrofizace a působení chemikálií – v případě eutrofizace se jedná o dlouhodobý problém 

nadměrného přísunu živin (s deštěm nebo splachem) s následným negativním dopadem na 

podmínky stanoviště. Následkem je např. zarůstání cennějších lokalit druhy oblibujícími dusík 

(jasan, akát) či ruderalizace travních porostů. Podobně i transport dalších chemikálií, které 

mohou nepříznivě ovlivňovat stanovištní podmínky a působit toxicky na přítomné organismy. 

Rizika eutrofizace se dají částečně řešit na úrovni managementu (např. kosení). Rizika 

způsobená vystavením chemikáliemi je nejlepší řešit prevencí. Územní plánování může 

výrazně pomoci v prevenci těchto rizik, zejména vymezením kvalitních ochranných zón pro 

omezení splachu živin a chemikálií z okolních, nejčastěji zemědělských pozemků.   

3. Intenzivní hospodaření na orné půdě, TTP a v lesích – územní plánování se managementem 

přímo nezabývá, ale je potřeba počítat s dopady stupňující se intenzifikace hospodaření na 

okolní krajinu. Územní plánování může pomoci podobně jako v předchozím případě 

zaváděním ochranných zón.  

                                                           

14  http://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/dopady-zmeny-klimatu-na-eu-a-

cr-lesnictvi/ 

 

http://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/dopady-zmeny-klimatu-na-eu-a-cr-lesnictvi/
http://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/dopady-zmeny-klimatu-na-eu-a-cr-lesnictvi/
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4. Přetrvávající regulace vodních toků (v místech, kde to není nezbytně nutné), neumožňující 

existenci přírodě blízkých biotopů a na ně vázaných druhů. 

5. Absence hospodaření mimo hlavní produkční lokality (tzn. meze, některé travní porosty, 

dřevinné prvky) – socioekonomický faktor; v územním plánování nelze přímo ovlivnit, 

nepřímé možnosti zahrnují lepší zpřístupnění lokalit pro údržbu. 

6. Migrace, fragmentace a nedostatek „nových míst v krajině“ vhodných pro osídlení divoce 

rostoucími druhy rostlin a živočichů.  Migrační prostor pro zachování populací a snižování 

fragmentace v krajině je zásadní pro to, aby se z krajiny tak jako doposud neztrácelo množství 

druhů, resp. nebyly snižovány populační stavy četných druhů. V současnosti je tento problém 

evidentní např. v zemědělských krajinách u druhů s menším teritoriem, jakými jsou př. 

motýli, koroptve či zajíci. Rizika týkající se migrace byla detailně zpracována15. Rizikem z 

hlediska územního plánování představuje jakákoli výstavba v migračním koridoru (silnice, 

byty, průmyslové areály, rekreační výstavba, stavby pro účely výroby elektrické energie či 

jakékoli podobné stavby), dále vytváření jiných bariér (oplocené pastevní areály, vinice, 

pěstování rychle rostoucích dřevin, v lese obory ohraničené ploty), likvidace zeleně v krajině 

(i postupná a dlouhodobá), nemožnost překonat vodní tok (použití panelů, dlažby, oplocení). 

Používání běžných oplocenek v lesích by nemělo způsobovat problémy.  

7. Invazní druhy – jedná se o nepůvodní druhy rostlin a živočichů, které se liší v možných 

škodlivých dopadech, kterými působí (hospodářských, ochranářských, zdravotních a dalších). 

Odborníky byl navržen stratifikovaný postup managementu podle rizik, která s sebou 

konkrétní druh přináší na konkrétním stanovišti.16 Invazní druhy byly rozděleny do černého, 

šedého a varovného seznamu, přičemž v černém seznamu je 78 druhů rostlin a 39 živočichů; 

v šedém o něco méně druhů - 47 rostlin a 16 živočichů. Část z nich je doporučeno pouze 

sledovat, zatímco šíření druhů z černého seznamu je potřeba řešit. 

o Invazní druhy rostlin v ORP: nejvíce nebezpečnými s nutností vymýcení jsou druhy 

bolševník velkolepý a ambrozie peřenolistá, stratifikovaný přístup vyžaduje např. 

trnovník akát, javor jasanolistý, pajasan žláznatý, netýkavka žláznatá, kustovnice cizí, 

křídlatka česká, křídlatka japonská pravá, křídlatka sachalinská, zlatobýl kanadský, 

slunečnice topinambur a další 

o Silně se šířící původní druhy: jasan ztepilý 

o Invazní druhy savců: nejvíce nebezpečným s nutností vymýcení je norek americký a 

mýval severní, stratifikovaný přístup vyžaduje např. nutrie říční, ondatra pižmová, 

potkan, krysa obecná, psík mývalovitý či myš domácí/m. západoevropská 

                                                           

15  Anděl P. a kol. (2010). Opatření na ochranu migrační propustnosti krajiny pro velké savce. Evernia, 

Liberec. 

16  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/seznam-prioritnich-invaznich-druhu-pro-cr 

 Pergl et al. (2016) Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on 

environmental impacts and management strategy. – NeoBiota 28: 1–37 

http://neobiota.pensoft.net/articles.php?id=4824 

 

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/seznam-prioritnich-invaznich-druhu-pro-cr
http://neobiota.pensoft.net/articles.php?id=4824
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o Invazní druhy ryb: stratifikovaný přístup střevlička východní, amur bílý, tolstolobik 

bílý, tolstolobik pestrý, okounek pstruhový, siven americký, sumeček černý, karas 

stříbřitý, karas ginbuna, hlaváčkovec Glenův a další 

o Invazní druhy bezobratlých: jediný druh označen nutností vymýtit je kleštík zhoubný, 

stratifikovaný přístup severoamerické druhy raků, krab bahenní, plzák španělský, 

klíněnka jírovcová, blešivec ježatý, slávička mnohotvárná, tasemnice, motolice 

obrovská a další 

 

8. Ztráta opylovačů – představuje vážné riziko pro populace rostlin vázaných na opylovače. 

Toto riziko je zapříčiněno používáním chemikálií toxických pro hmyz a nedostatkem území, 

které chemikáliím vystaveno není.   

 

Četnost a závažnost výše uvedených rizik se liší v závislosti na konkrétní lokalitě. Obecně lze 

poznamenat, že v územích, kde je druhová bohatost i ekologická stabilita krajiny velmi nízká, často z 

přírodních hodnot „už není co ztratit“ a je potřeba především vytvořit stabilizující plochy v krajině, 

které by byly druhově pestré; avšak ochranu vzácných druhů v těchto lokalitách bez specifického 

managementu nelze ve větším rozsahu předpokládat. V ZCHÚ rizika mohou negativně působit na stav 

předmětu ochrany; ovšem zde je šance některá rizika omezovat managementem.  

 

6.4. Ohrožení zemědělské půdy erozí 

Erozní procesy jsou v přírodě přirozeným jevem, probíhají na horninách, půdě, na březích řek, 

koneckonců i půda samotná vznikla erozí matečné horniny, erozní procesy nelze zcela zastavit. Na 

rozdíl od zmíněné eroze „normální“ (geologické), zrychlená eroze smývá půdní částice v takové míře, 

že nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem. Je ovlivněna nevhodnými zásahy člověka 

(například rozsáhlým odlesňováním) a způsobuje značné škody, ať již přímé - na produkčních a 

mimoprodukčních funkcích půdy, či nepřímé, např. v tocích a vodních nádržích. Eroze zhoršuje 

biologické i fyzikálně-chemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, snižuje obsah živin 

a humusu, poškozuje plodiny, snižuje úrodnost. Erodované a transportované částice sedimentují ve 

vodních nádržích, příkopech, poškozují nemovitosti, což způsobuje sekundární náklady na sanace 

škod nebo odtěžení sedimentu, často daleko od zdrojové plochy. Rozpuštěné látky způsobují 

eutrofizaci vodních zdrojů. Proto je potřeba se proti zrychlené erozi bránit. 

V naší zemi je zhruba 50 % orné půdy ohroženo vodní erozí a zhruba 10 % erozí větrnou. 

Od 90. let jsme svědky snahy o napravení nepříznivého stavu krajiny. Došlo k vrácení půdy původním 

majitelům nebo jejich potomkům (byť zhruba 70 % vlastníků na svojí půdě nehospodaří, pronajme ji 

zemědělskému podniku a často dále neřeší, jak je o půdu postaráno). Rozvíjí se drobné hospodaření 

na zemědělské půdě, bioprodukce, klade se důraz na ekologii. Evropské instituce tlačí na ochranu 

přírody a krajiny, vypisují se dotační tituly na zlepšování stavu krajiny, realizace přírodě blízkých 

opatření. Byla zavedena evidence a ochrana ploch zachovaných v ekologickém zájmu (EFAs) a s nimi 

související složka přímých plateb, tzv. „greening“. Existují podpory pro začínající zemědělce, nově se 

uvažuje o zavedení limitu dotací na jeden zemědělský podnik. Tato opatření by měla podpořit menší 
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(např. rodinné) farmy, které jsou v současnosti znevýhodněny proti podnikům s tisícovkami hektarů 

obdělávané půdy pobírajícím mnohamilionové podpory.  

Nepřímým, avšak zdaleka nejúčinnějším nástrojem zásadně ovlivňujícím hospodaření na zemědělské 

půdě tak je navázání zemědělských dotací a podpor na dodržování standardů hospodaření (více 

v příloze). Nejúčinnějším nástrojem pro zavádění komplikovanějších protierozních opatření do krajiny 

jsou pak komplexní pozemkové úpravy (viz návrhová část). 

 

Erozní ohrožení povrchovým odtokem 

Pozn.: Podrobný popis metodiky a nastavených parametrů výpočtu se nachází v příloze zprávy. 

Erozní výpočty (a navazující návrhy opatření) jsou obsaženy v různých dokumentacích. Obvykle jsou 

k dispozici v podobě náhledů výstupů či analýz bez možnosti stažení „plné“ verze, se kterou by bylo 

možné dále pracovat (klasifikovat, statisticky vyhodnotit, používat v dalších výpočtech). V ORP 

Moravská Třebová se jedná se především o: 

 Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními 

v České republice (Vodavkrajine.cz) 

 Registr LPIS - Portál farmáře (MZe ČR) 

 SOWAC GIS (VÚMOP) 

 Územně-plánovací dokumentace, dokumentace pozemkových úprav 

 Odtokové studie 

Nezanedbatelný vliv na erozně-odtokovou situaci v území mají i návrhy dopravní a technické 

infrastruktury a dalších prvků v krajině (obchvaty, nové komunikace, cyklostezky, hráze, retenční 

prostory, revitalizace, obnovy alejí, výsadby, revitalizace apod.). 

Při navrhování vhodných opatření pro minimalizaci erozního ohrožení zpracovatel budou tyto návrhy 

zohledněny. 

 

Pro potřebu ÚSK bylo erozní ohrožení, jako podklad pro návrhy opatření v jednotlivých částech SO 

ORP Moravská Třebová, vyhodnoceno zvlášť pro plošný smyv, ohrožení v nestabilizovaných drahách 

odtoku, ohrožení na speciálních a trvalých kulturách a pro větrnou erozi (jak z hlediska půdních 

vlastností, tak bariér proudění). Hlavním zdrojem dat byly vrstvy dílů půdních bloků z LPIS, BPEJ, DMR 

4G, aktuální ortofota a terénní průzkumy. Výpočet dlouhodobé ztráty půdy probíhal dle metodických 

postupů a tabelovaných hodnot uvedených v publikacích Ochrana zemědělské půdy před erozí 

(Janeček, 2012), Metodický návod k provádění pozemkových úprav (aktualizovaná verze k 1. 5. 2012), 

Atlas podnebí Česka (2007), Závislost faktoru protierozní účinnosti vegetačního pokryvu C na 

klimatickém regionu v Bioklima–Prostředí–Hospodářství (Kadlec, Toman, 2002). Pro potřeby výpočtu 

se tráva na orné a úhor (dočasné kultury) považovaly za ornou půdu (díle jen „orná půda“). Podrobný 

postup stanovení ohrožení vodní a větrnou erozí je podrobněji popsán v příloze.  
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Erozní ohrožení v ploše 

Erozní ohrožení na (evidované) orné půdě v SO ORP Moravská Třebová bylo vypočteno na základě 

metodiky (Janeček, 2012) pomocí metody USLE 2D. Rozložení erozního ohrožení v území je poměrně 

homogenní. ORP Moravská Třebová má vysoké zastoupení lesních porostů, které jsou vyplněny či 

obklopeny bloky trvalých travních porostů. Celé území je členité, s průměrnou velikostí DPB 13,6 ha. 

Ze západu na východ se v několika ohybech proplétá mezi kopci Třebůvka s poměrně úzkou nivou, 

z jihu nabírá Jevíčku se širokou nivou, ze severu řadu potoků. Zjednodušeně řečeno se z jihu 

procházejí územím dva pásy orné půdy v Moravskotřebovské kotlině, Lanškrounské kotlině a Jevíčské 

sníženině oddělené lesním masivem Hušáku, které se v severní části u Starého Města sbíhají.  

Homogenita se projevuje jak v ohrožení plošným smyvem, tak v ohrožení smyvem 

v nestabilizovaných drahách odtoku (viz mapka). Přesto je z hlediska plošného smyvu nejohroženější 

oblast mezi Městečkem Trnávka a Moravskou Třebovou, na svazích nad nivou Třebůvky. Naopak 

severní část (Moravská Třebová, Staré Město, Kunčina) je z hlediska plošného smyvu bez výraznějších 

a rozsáhlejších problémů. 

Zásadním faktorem ovlivňujícím míru erozního ohrožení v ploše je délka a sklon svahu (v rovnici USLE 

topografický faktor LS). Rozsáhlé pozemky s absencí bariér odtoku nebo alespoň prvků odtok 

zpomalujících jsou obecným problémem zemědělské krajiny České republiky.  Ve členitějším terénu 

pak k nepříznivému stavu způsobenému dlouhými svahy přispívá i vyšší svažitost. ORP Moravská 

Třebová v tomto není výjimkou, ačkoli se v území nachází jen malé množství takto ohrožených 

pozemků – v JV části nad Jevíčkem, v okolí Chornice a Bezděčí, ve střední části nad Radkovem a 

v severní části především nad Třebařovem, kde se také nachází největší množství ohrožených DSO 

směřujících do obce. V ORP byly identifikovány pozemky s mírnými svahy, avšak rozsáhlé, a pozemky 

s dlouhými svahy. Tyto plochy budou zohledněny v návrhové části a bude posouzena vhodnost 

umístění biotechnických opatření pro zpomalení nebo přerušení odtoku. 

V širším pohledu, ve srovnání s ostatními ORP České republiky, ORP Moravská Třebová vykazuje 

nadprůměrné erozní ohrožení - zastoupení erozně ohrožených půd dosahuje 29,6 %, přičemž medián 

pro ORP ČR je 21 %. Je to způsobeno především větším množstvím svažitých částí nezatravněných 

pozemků a členitým terénem, ne až tak dlouhými svahy. 

Na základě průměrného erozního smyvu na orné půdě jsou na tom nejhůře obce Bělá u Jevíčka, 

Březinky, Janůvky, Linhartice, Radkov, Rozstání, Útěchov, Vysoká. Odhad dlouhodobé ztráty půdy při 

konvenčním obdělávání bez PEO je zhruba 128 tisíc t/rok z orné půdy v celém území při průměrném 

smyvu 8,1 t/ha/rok. 

Eroze v drahách odtoku 

Jak bylo zmíněno, území ORP Moravská Třebová je velmi členité a z toho důvodu se v něm nachází 

velké množství potenciálně erozně ohrožených drah soustředěného odtoku (dále DSO). Celkem bylo 

na základě akumulace odtoku identifikováno 125 km potenciálně ohrožených DSO různých délek a 

míry ohrožení.  

Z analýzy zaústění erozně ohrožených DSO vyplývá, že z celkové délky 125 km (100 %) ústí 4 % do 

vodní nádrže či rybníka, 17,9 % do zástavby (12 % přímo, 5,9 % přes stabilizovanou údolnici či příkop). 

Přímo do evidovaných vodních toků a melioračních příkopů ústí 75,2 % délky ohrožených DSO (4,7 % 
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vtéká záhy do vodní nádrže). Z uvedeného je zřejmé, že zhruba třetina celkové délky erozně 

ohrožených DSO ústí přímo či bezprostředně do vodních nádrží nebo zástavby a znamená tak zvýšené 

riziko s ohledem na ochranu majetku a jakost vod ve vodních nádržích. DSO nad zástavbou a vodními 

plochami bude v návrhové části věnována zvýšená pozornost. Ostatní DSO budou řešeny s ohledem 

na jejich parametry návrhem stabilizace nebo návrhem úpravy hospodaření na pozemku. 

Největší délka potenciálně ohrožených DSO je ve Starém Městě, Třebařově, Kunčině, Moravské 

Třebové.  
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Obrázek 62: Kategorie erozního ohrožení v současnosti, ohrožené DSO na orné půdě (podrobněji ve 

výkrese problémů) 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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Ohrožení na speciálních a trvalých kulturách 

V návrhové části budou na speciálních a trvalých kulturách identifikovány pozemky a jejich části, 

znamenající potenciální riziko v případě jejich nedostatečné stabilizace vhodným opatřením. Jedná se 

o půdu na kulturách ovocný sad, jiná (trvalá) kultura, školka a porost RRD. Plochy těchto kultur jsou 

specifické, především svojí relativní neměnností a možnostmi ochrany svrchní vrstvy půdy v meziřadí. 

Povodí kritických bodů 

Protierozní opatření navrhovaná v ploše povodí mají zpravidla i funkci protipovodňovou. Zvyšují 

retenci, zpomalují odtok. Umístěná v povodí kritického profilu na hranici zástavby mohou mít vliv na 

průběh případné povodňové situace, resp. na průtok v kritickém profilu. Povodí kritických bodů 

zaujímají 36 % SO ORP, avšak pouze 14 % evidované orné půdy, z hlediska návrhů protierozních 

opatření nejsou příliš významné. Naopak tomu bude u případných návrhů opatření 

protipovodňových.  

 

Větrná eroze 

Větrná eroze je proces rozrušování půdního pokryvu a nezpevněných jemnozrnných sedimentů a 

jeho transportu do míst sedimentace. Rozhodující složkou větrné eroze je vítr, jehož unášecí síla je 

závislá na rychlosti, době trvání, četnosti a výskytu. Dalšími faktory ovlivňujícími míru větrné eroze 

jsou drsnost a vlhkost povrchu, vegetační pokryv, půdní vlastnosti (především velikost půdních 

částic), existence a typ překážek proudění vzduchu (velikost nechráněných půdních bloků, 

větrolamy). 

Z hlediska půdních vlastností (erodovatelnosti) jsou považovány za potenciálně ohrožené a mírně 

ohrožené pouze půdy v klimatickém regionu T3 v Jevíčské sníženině kolem toku Jevíčky (obce Jevíčko, 

Víska u Jevíčka, Chornice, Městečko Trnávka, Rozstání - viz WMS VÚMOP a mapka). Zbytek území 

náleží do klimatických regionů MT2 a MT4, v nichž nebyly půdy na ohroženost hodnoceny a jsou 

považovány za neohrožené. 

Území bylo dále vyhodnoceno se zaměřením na výskyt/absenci bariér proudění (výsadby, větrolamy, 

lesy, zástavba), velikosti nepřerušených bloků a morfologii terénu. S ohledem na ohrožení a 

předpokládané návrhy opatření bylo rozděleno na tři kategorie (viz druhá mapka): 

 území dostatečně kryté (bariéry proudění, rozptýlená zeleň, výsadby, menší bloky, zástavba, 

členité) 

 území rozčleněné cestní sítí, avšak s absencí výsadeb či jiných bariér proudění (zhruba 27 % 

řešených ploch ZPF) 

 rozsáhlé nečleněné bloky bez výsadeb (zhruba 14 % řešených ploch ZPF) 

Návrhy opatření proti větrné erozi budou směřovány primárně na ohrožené půdy, nelze však 

pominout i rozsáhlé plochy členěné polními cestami či jinými liniovými prvky, avšak bez výsadeb, 

nebo rozsáhlé nepřerušené bloky s absencí překážek proudění i cest zajišťujících jejich průchodnost. 
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Návrhy protierozních opatření budou řešeny v kooperaci s etapami zabývajícími se průchodností 

krajiny, ÚSES a vodním hospodářstvím. 

Podrobné vyjádření erozního ohrožení vodní a větrnou erozí se nachází ve výkrese problémů. 

V  kap. 7 (Souhrnné vyhodnocení) jsou v podobě kartogramů vyhodnoceny problémy v 

analyzovaných oblastech erozního smyvu (eroze v ploše, DSO, KB, větrná eroze) a souhrnný 

kartogram vyjadřující prioritu řešení eroze v ORP Moravská Třebová. 

Statistické vyjádření erozních poměrů v obcích ORP Moravská Třebová je v tabulce na konci této 

kapitoly. 
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Obrázek 63: Potenciální ohrožení půd větrnou erozí dle půdního typu a klimatických faktorů 

 

Zdroj: VÚMOP, upraveno 
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Obrázek 64: Rozdělení území podle velikosti půdních bloků a existence překážek proudění 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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Tabulka 35: Erozní poměry na evidované orné půdě, trávě na orné a úhoru v obcích ORP Moravská 

Třebová 

Název obce Kód obce 

Ztráta půdy povrch. 
odtokem z ev. kultur 2, 

10, 11, konv. obdělávání 

Kategorie míry erozního 
ohrožení 

(% ev.kultur 2, 10, 11) 

Délka 
ohrožených 

DSO 

Ohrožení 
větrnou erozí  

(půdní 
vlastnosti) 

Prům. 
(t/ha/rok) 

Sum. 
(t/rok) 

XEO + 
SEO 

MEO NEO (km) (% orné) 

Bělá u Jevíčka 505391 10,1 2 460 3,5 30,4 66,1 1 0 

Bezděčí u Trnávky 574309 9,9 3 440 2,4 25,8 71,8 2,55 0,9 

Biskupice 572519 8,7 2 150 0,7 25,4 73,9 1,7 26,9 

Borušov 572632 5,9 1 290 0,1 16,5 83,4 0,13 0 

Březina 577871 9,8 3 040 1,9 36,0 62,1 3,67 0 

Březinky 572250 11,3 200 5,1 43,1 51,8  5,2 

Dětřichov u M. T. 572683 7,1 2 600 0,2 21,3 78,5 4,42 0 

Dlouhá Loučka 577987 6,5 3 300 1,2 20,5 78,3 2,95 0 

Gruna 574325 9,6 3 880 2,1 33,8 64,1 2,15 0 

Hartinkov 572284 4,7 50 5,6 35,0 59,4  0 

Chornice 578096 7,5 7 060 0,5 20,6 78,9 4,35 50 

Janůvky 578142 10,1 540 6,4 32,4 61,2 0,52 0 

Jaroměřice 578151 10 6 870 2,2 34,5 63,3 2,23 31 

Jevíčko 578193 9,4 7 840 1,6 30,7 67,7 7,7 50,9 

Koruna 578266 9,7 700 2,4 39,8 57,8  0 

Křenov 578274 6,3 2 870 0,7 19,6 79,7 3,26 0 

Kunčina 578282 5,9 7 320 0,6 15,2 84,2 10,89 0 

Linhartice 578339 10,9 4 900 3,8 37,6 58,6 4,82 0 

Malíkov 578371 8 1 110 1,6 34,9 63,5 0,26 0 

Městečko Trnávka 578380 9,2 13 290 1,9 29,4 68,7 9,73 21,7 

Mladějov na 
Moravě 

578401 5,6 2 450 0,0 14,1 85,9 5,03 0 

Moravská Třebová 578444 6,5 9 980 1,8 18,2 80,0 10,17 0 

Radkov 574333 12,3 3 420 3,6 39,1 57,3 4,15 2,4 

Rozstání 578690 11,7 4 310 5,0 32,4 62,6 4,88 14,8 

Rychnov na Moravě 578711 8,4 10 040 1,8 27,2 71,0 8,65 0 

Slatina 578762 8,8 1 280 3,4 32,0 64,6 1,57 0 

Staré Město 578789 6,5 8 770 0,7 18,6 80,7 13,95 0 

Třebařov 578908 7,9 8 040 0,9 29,8 69,3 11,95 0 

Útěchov 572624 11,4 1 280 7,5 31,6 60,9 0,39 0 

Víska u Jevíčka 578959 7,9 1 920 0,7 23,3 76,0 2,17 55,8 

Vranová Lhota 578975 9,4 1 460 8,4 27,0 64,6  0 

Vrážné 572292 8 560 0,0 20,8 79,2 0,24 0,5 

Vysoká 578991 10,4 20 0,0 74,6 25,4  0 

Celkem/průměr  8,1 128 440 1,6 25,2 73,2 125,48 10,6 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. (vlastní výpočty) 

6.5. Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi, suchem 

Předkládaná studie se bude v dané kapitole věnovat problematice vodního hospodářství v krajině, 

konkrétně retenční a akumulační schopnosti území, ekologickému stavu vodních útvarů povrchových 

vod, využitím vod (odběry) a ochraně před nepříznivými účinky vod (před povodněmi a suchem). 



EKOTOXA s.r.o.                               Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová  – Doplňující průzkumy a rozbory 

 

 

176 
 

6.5.1. Podstatné podklady zpracované v měřítku kraje 

V roce 2013 byla společností POSITOR zpracována studie pod názvem Studie proveditelnosti přírodě 

blízkých protipovodňových opatření v povodí Třebůvka km 13,000-36,200 od soutoku s náhonem 

v Kozlově po zaústění Kunčického potoka v Moravské Třebové. Tato studie bude jedním z podkladů 

pro zpracování územní studie krajiny.  

Dalším důležitým zdrojem je strategický dokument v oblasti vodního plánování, Plán dílčího povodí 

Moravy zpracovaný na léta 2010 – 2015 podrobně analyzující vodní útvary povrchových a 

podzemních vod v zájmovém území a navrhující řadu opatření mj. na zlepšení vodního režimu krajiny 

a ochranu území před povodněmi a suchem.  

 

6.5.2. Retenční a akumulační schopnosti vodních útvarů 

V kapitole 5 plánu dílčího povodí jsou uvedeny oblasti s urychleným odtokem srážkových vod, na 

základě porovnávání objemu srážek a odtoků v rámci jednotlivých vodních útvarů. Ve všech vodních 

útvarech byl vypočítán tzv. faktor urychleného odtoku (U) dosahující hodnot v rozmezí 13-110. Čím 

vyšší je hodnota daného faktoru, tím větší je riziko urychleného odtoku. Faktor je závislý na 

vlastnostech území (nadmořská výška, tvar reliéfu, sklon, hydrologické vlastnosti půd, geologie, 

způsob využití aj.). Oblasti s urychleným odtokem srážkových vod (s vysokým faktorem urychleného 

odtoku) na území SO ORP Moravská Třebová jsou uvedeny v tabulce níže.  

Tabulka 36: Faktor urychleného odtoku na území SO ORP Moravská Třebová 

ID VÚ 
Pracovní 

číslo VÚ 
Název vodního útvaru Tok 

Plocha 

povodí 
ČHP Faktor U 

MOV_0220 22 

Rychnovský potok od 

pramene po ústí do toku 

Moravská Sázava 

Rychnovský 

potok 
30,71 4-10-02-021 33 

MOV_0240 24 

Ospirský potok od 

pramene po ústí do toku 

Moravská Sázava 

Ospirský 

potok 
22,94 4-10-02-033 44 

MOV_0270 27 

Moravská Sázava od toku 

Ostrovský potok po ústí 

do toku Morava 

Moravská 

Sázava 
38,20 4-10-02-048 110 

MOV_0290 29 
Mírovka od pramene po 

ústí do toku Morava 
Mírovka 53,21 4-10-02-056 29 

MOV_0320 32 
Třebůvka od pramene po 

tok Kunčinský potok 
Třebůvka 53,09 4-10-02-070 20 

MOV_0330 33 

Kunčinský potok od 

pramene po ústí do toku 

Třebůvka 

Kunčický 

potok 
56,14 4-10-02-077 20 

MOV_0340 34 
Třebůvka od toku 

Kunčinský potok po tok 
Třebůvka 79,07 4-10-02-082 19 



EKOTOXA s.r.o.                               Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová  – Doplňující průzkumy a rozbory 

 

 

177 
 

ID VÚ 
Pracovní 

číslo VÚ 
Název vodního útvaru Tok 

Plocha 

povodí 
ČHP Faktor U 

Jevíčka 

MOV_0350 35 
Jevíčka od pramene po 

Úsobrnský potok 
Jevíčka 54,55 4-10-02-085 18 

MOV_0360 36 

Úsobrnský potok od 

pramene po ústí do toku 

Jevíčka 

Úsobrnský 

potok 
43,20 4-10-02-090 22 

MOV_0370 37 
Nectava od pramene po 

ústí do toku Jevíčka 
Nectava 38,30 4-10-02-098 13 

MOV_0380 38 

Jevíčka od toku 

Úsobrnský potok po ústí 

do toku Třebůvka 

Jevíčka 100,55 
4-10-02-

099/2 
18 

MOV_0400 40 
Třebůvka od toku Jevíčka 

po ústí do toku Morava 
Třebůvka 117,42 4-10-02-118 29 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 

Nejvyšší hodnota akumulace je na vodním útvaru č. 27. Jedná se o rozsáhlé povodí s významným 

tokem Moravská Sázava, který však prochází řešeným územím jen částečně. Dle plánu dílčího povodí 

by v oblastech s vyšší hodnotou faktoru U měly být podporovány veškeré aktivity vedoucí ke 

zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině. Již zmíněnému útvaru č. 27 budeme dále věnovat větší 

pozornost. Ve srovnání s ostatními povodími České republiky se jedná o oblast s nižšími hodnotami 

urychleného odtoku. 
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Obrázek 65: Faktor urychleného odtoku ve vymezených vodních útvarech povrchových vod na území 

SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 
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Tabulka 37: Vodní útvary povrchových vod s nedostatečnou akumulační schopností na území SO ORP 

Moravská Třebová 

ID VÚ 
Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Koef_akum Qa_Q330 

MOV_0220 22 
Rychnovský potok od pramene po ústí do toku 
Moravská Sázava 

0,121 5,67 

MOV_0240 24 
Ospirský potok od pramene po ústí do toku 
Moravská Sázava 

0,469 4,83 

MOV_0270 27 
Moravská Sázava od toku Ostrovský potok po ústí 
do toku Morava 

0,313 5,0 

MOV_0290 29 Mírovka od pramene po ústí do toku Morava 1,300 6,0 

MOV_0320 32 Třebůvka od pramene po tok Kunčinský potok 2,329 5,75 

MOV_0330 33 
Kunčinský potok od pramene po ústí do toku 
Třebůvka 

3,380 3,25 

MOV_0340 34 Třebůvka od toku Kunčinský potok po tok Jevíčka 0,311 3,52 

MOV_0350 35 Jevíčka od pramene po Úsobrnský potok 1,895 4,0 

MOV_0360 36 
Úsobrnský potok od pramene po ústí do toku 
Jevíčka 

1,432 4,16 

MOV_0370 37 Nectava od pramene po ústí do toku Jevíčka 0,053 4,15 

MOV_0380 38 
Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí do toku 
Třebůvka 

0,631 2,88 

MOV_0400 40 Třebůvka od toku Jevíčka po ústí do toku Morava 1,086 4,0 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 

Ve sloupci Koef_akum (akumulační součinitel vodních nádrží) jsou vyznačeny vodní útvary, jejichž 

vodní nádrže (nad 1 ha) mají nízkou schopnost kompenzovat nedostatek přirozených akumulačních 

vlastností krajiny. Z tohoto hlediska se jako problematický jeví vodní útvar č. 37 (viz výše). Tento útvar 

bude předmětem v návrhové části studie. Ve sloupci Qa_Q330 je uveden poměr průtoků Qa/Q300, 

který značí míru akumulační schopnosti území. Čím vyšší je hodnota, tím nižší je akumulační 

schopnost. V těchto VÚ je dle plánů dílčích povodí vhodné přednostně uvažovat s dalšími 

akumulačními a retenčními prostory. V porovnání s ostatními útvary v ČR se v řešeném území SO ORP 

nenachází žádný útvar se sníženou akumulační schopností.  
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Obrázek 66: Poměr průtoků Qa/Q330d ve vymezených vodních útvarech povrchových vod na území 

SO ORP Moravská Třebová  

 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 
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Obrázek 67: Koeficient akumulace vod ve vodních nádržích na území SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 
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Plán dílčího povodí navrhuje v problematických vodních útvarech pro zvýšení retenční schopnosti 

krajiny revitalizační a přírodě blízká protipovodňová opatření, a to v listech opatření. Opatření jsou 

zařazena do skupin A až C. Opatření správce povodí jsou uvedena v příslušných kapitolách níže. Pro 

zvýšení retenční schopnosti území uvádí správce konkrétní návrhy retenčních prostor, viz tabulka 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech a mimo oblasti s významným 

povodňovým rizikem na území SO ORP Moravská Třebová – navrhovaná v II. plánovacím cyklu v 

kapitole Území ohrožená povodněmi na území SO ORP Moravská Třebová. 

 

6.5.3. Ekologický stav/potenciál útvarů povrchových vod 

V České republice je velmi málo lidskou činností neovlivněných vodotečí. Přijetím Rámcové směrnice 

o vodách  v roce 2000 jsme se zavázali dosáhnout dobrého stavu povrchových a podzemních vod a 

zabránit zhoršování jejich stavu. Konkrétně je cílem Směrnice dosáhnout dobrého ekologického a 

chemického stavu každého vodního útvaru do roku 2015, u umělých a silně ovlivněných vodních 

útvarů pak dobrého ekologického potenciálu.  

Cíle pro dosažení dobrého stavu vycházejí z hodnocení stavu útvarů povrchových vod. U vodních 

útvarů s nedosaženým stavem dobrý byly správci povodí stanoveny cíle vedoucí k dosažení 

uvedeného stavu. Ty jsou založeny na zlepšení stavu těch ukazatelů způsobujících nedosažení 

dobrého stavu. Cílem plánování v oblasti vod je dále ochrana a zlepšení stavu všech umělých (AWB) a 

silně ovlivněných (HMWB) vodních útvarů dosažením dobrého ekologického potenciálu a dobrého 

chemického stavu. Princip stanovení cílů je obdobný jako u přírodních útvarů (NWB), u kterých se 

stanovuje ekologický a chemický stav, viz výše. V SO ORP Moravská Třebová se nenachází žádný 

umělý ani silně ovlivněný útvar. 

Narušení vodního režimu krajiny odráží stanovený ekologický stav/potenciál vodních útvarů. V území 

SO ORP Moravská Třebová mají útvary převážně střední potenciál, 3 vodní útvary dosahují dobrého 

ekologického stavu a jeden útvar číslo 33 - Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka – 

vykazuje stav poškozený. Cílem dle správce povodí je zlepšit stav těchto útvarů alespoň do roku 2021. 

Vyhodnocené vodní útvary v SO ORP Moravská Třebová z hlediska ekologického stavu/potenciálu 

jsou uvedeny v tabulce a na obrázku níže. 

Tabulka 38: Ekologický stav/potenciál vodních útvarů povrchových vod nacházejících se či 

zasahujících do SO ORP Moravská Třebová 

Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Reprezentativní profil  
Ekologický 

stav/potenciál 

22 
Rychnovský potok od pramene po ústí 
do toku Moravská Sázava 

Rychnov na Moravě Střední 

24 
Ospirský potok od pramene po ústí do 
toku Moravská Sázava 

Ústí Dobrý 

27 
Moravská Sázava od toku Ostrovský 
potok po ústí do toku Morava 

Rájec (mimo SO ORP) Dobrý 
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Pracovní 
číslo VÚ 

Název vodního útvaru Reprezentativní profil  
Ekologický 

stav/potenciál 

29 
Mírovka od pramene po ústí do toku 
Morava 

Mohelnice (mimo SO ORP) Střední 

32 
Třebůvka od pramene po tok Kunčinský 
potok 

Boršov Střední 

33 
Kunčinský potok od pramene po ústí do 
toku Třebůvka 

Moravská Třebová Poškozený 

34 
Třebůvka od toku Kunčinský potok po 
tok Jevíčka 

Plechtinec Střední 

35 Jevíčka od pramene po Úsobrnský potok Jaroměřice Střední 

36 
Úsobrnský potok od pramene po ústí do 
toku Jevíčka 

Jaroměřice Střední 

37 
Nectava od pramene po ústí do toku 
Jevíčka 

Chornice Dobrý 

38 
Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí 
do toku Třebůvka 

Plechtinec Střední 

40 
Třebůvka od toku Jevíčka po ústí do toku 
Morava 

Loštice (mimo SO ORP) Střední 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 
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Obrázek 68: Vodní útvary povrchových vod s nedosaženým dobrým stavem/potenciálem 

 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p. 2010 
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Uvedený stav odráží hodnocení vodních toků hydromorfologickou analýzou, z níž vyplynulo několik 

přírodních útvarů povrchových vod se středním potenciálem a jeden útvar s potenciálem 

poškozeným. Nápravná opatření by měla být směřována právě do těchto úseků. Často se 

hydromorfologicky nevyhovující úseky toků nacházejí v obcích, což naráží na nedostatek prostoru pro 

revitalizační opatření, vysoké náklady a vlastnické vztahy.  

Problémem zůstává situování opatření (retenční, akumulační, hrazení bystřin) do zachovalých (velmi 

dobrých) horních částí povodí, kde opatření může zhoršit stávající dobrý ekologický stav. Ohrožení 

těchto úseků vyplývá i z cílů správců vodních toků v lesích, jejichž hlavní prioritou je dle PDP zajištění 

stability koryt toků před boční a hloubkovou erozí, což jsou opatření, která silně zasahují do 

hydromorfologie koryt. 

Plán dílčího povodí Moravy navrhuje v rámci dané problematiky pro vodní útvary povrchových vod 

opatření zařazená do listů opatření A až C, od konkrétních až po koncepční.  

Opatření uvedená v listech opatření typu A na území SO ORP týkající se daného tématu jsou 

následující: 

 MOV212010 - Jevíčka, Uvolnění nivy, výsadba (doplnění) bř.porostů ř. km 11,357-23,650 

(MO110008) – vodní útvar č. 35 

 MOV212009 - Pacovka, Revitalizace toku Pacovka (Pacov) (MO110032) – vodní útvar č. 34 

 MOV212201 - Třebůvka, Realizace vhodných opatření ze studie „Třebůvka - přírodě blízká 

protipovodňová opatření“ (MO110044) – vodní útvar č. 33, 34, 40 

 MOV212202 - Jevíčka, Realizace vhodných opatření ze studie přírodě blízkých PPO v ř. km 0,000 - 

11,400 (od soutoku s Třebůvkou po zaústění Úsobrnského potoka) (MO110009) – vodní útvar č. 

38 

 MOV212211 - Morava +, Realizace vhodných přírodě blízkých protipovodňových opatření a 

opatření pro zlepšování hydromorfologického stavu vodních toků na základě studie „Povodí 

horní a střední Moravy – vyhodnocení hydromorfologického stavu a návrhy, přírodě blízkých 

protipovodňových opatření na vybraných vodních tocích dle požadavků rámcové směrnice o 

vodách“ – vodní útvar č. 27, 29, 32, 34, 35, 38, 40 

  

Daného tématu se týká i následující opatření typu B: 

 MOV212503/5 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů: Kunčinský potok, Moravská Třebová-Sušice 
- revitalizace, vytvoření podmínek pro ekologicky orientovanou správu vodního toku – vodní 
útvar č. 33 

 MOV212503/6 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů: Nectava, revitalizace vodního toku Nectava 
– vodní útvar č. 38 

 MOV212503/7 - Revitalizace - Záměry navrhovatelů: Obec Chornice, soubor protierozních 
opatření, mokřadních a drobných vodních ploch a intrvilánová úprava vodního náhonu s 
odběrem z toku Kelínky – vodní útvar č. 38 

 MOV220501 – Průzkumný monitoring (Zjištění příčiny nedosažení dobrého stavu nebo 

potenciálu) 

 
Daného tématu se týká i následující opatření typu C stanovené v plánu dílčího povodí Moravy: 

 CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí 

 CZE208003 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody 

 CZE212001 Obnova přirozených koryt vodních toků 
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 CZE215001 Chráněné oblasti (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a mokřady) 

Problematické vodní útvary (reprezentativní profily) z hlediska nevyhovujícího ekologického 

stavu/potenciálu (nedosažený stav/potenciál dobrý, viz výše) budou předmětem návrhové části 

studie. 

6.5.4. Odběry povrchových a podzemních vod 

Plány dílčích povodí hodnotí v jednotlivých vodních útvarech povrchových vod kvantitativní 

vodohospodářskou bilanci, a to porovnáním požadavků na zachování minimálních bilančních průtoků 

v toku s minimálními průměrnými měsíčními průtoky v hodnoceném bilančním profilu (se započtením 

všech vlivů hospodaření s vodou ve výše ležícím povodí). Povinnost sestavování vodohospodářské 

bilance vyplývá z legislativních předpisů (zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 431/2001 

Sb.) a provádí se v pravidelných časových cyklech pro minulý rok, současný stav a pro stav výhledový.  

Hodnocení se provádělo pro vybrané kontrolní profily, kde se porovnal kvantitativní stav za daný 

časový interval. Nejblíže situovaný kontrolní profil k zájmovému území je v obci v obci Loštice (na 

toku Třebůvka), na kterém byl bilanční stav za rok 2012 vyhodnocen jako uspokojivý (BS1,2). Odhad 

trendu vývoje odběrů povrchové vody je v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu odvozen na základě 

analýzy osmileté řady (2005–2012) hodnot odebíraného množství vod. Celkový objem odebíraných 

vod od roku 2008 má trend setrvalého poklesu. 

Z hlediska rizikovosti (nedosažení dobrého stavu) není u útvarů podzemních vod rozhodující velikost 

jednotlivých odběrů, ale celkové odebírané množství na hydrogeologický rajon, porovnané s 

dostupnými přírodními zdroji. To je však zároveň předmětem hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu, takže jako významné odběry budou dodatečně označeny všechny odběry 

podzemních vod nad 5 l/s, nacházející se v útvaru podzemních vod v nevyhovujícím chemickém a 

kvantitativním stavu podle bilančního hodnocení. Na území SO ORP leží nebo do něj zasahuje 

9 hydrogeologických rajonů. Z hlediska kvantitativního stavu nebyl vyhodnocen žádný rajon zasahující 

do SO ORP Moravská Třebová jako rizikový. Jako potenciálně rizikový byl vyhodnocen rajon z dílčího 

povodí Moravy – Velkoopatovická křída.  

Obdobně jako u povrchových vod je odhad trendu vývoje odběrů podzemních vod opět odvozen na 

základě analýzy 10-leté řady (2002–2012) hodnot odebíraného množství vod. Celkový objem 

odebíraných vod má trend setrvalého poklesu, od roku 2011 dochází k mírnému zvýšení. Největší 

objem odběrů podzemních vod je v sektoru odběrů pro veřejné vodovody. Dle Plánu dílčího povodí 

Moravy lze do roku 2021 celkově očekávat setrvalý trend užívání podzemních vod v dílčím povodí.  

 

Plán dílčího povodí Moravy navrhuje v rámci dané problematiky následující opatření typu B: 

 MOV205001 Opatření pro regulace odběrů a vzdouvání (vodní útvary č. MOV_0270, MOV_0330, 

MOV_0400) 

 MOV205002 Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (vodní 

útvar 42800 – Velkoopatovická křída) 

Daného tématu se týká i následující opatření typu C: 

 CZE205001 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod 
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6.5.5. Sucho a vodní režim krajiny 

Na schopnost krajiny vyrovnat se suchem má významný vliv hospodaření v krajině. Podstatný je stav 

půd. Na narušení vodního režimu krajiny se v minulosti podepsaly i masivně prováděné meliorace 

půd. Meliorační zařízení jsou v současnosti v různém stavu – od plně funkčních až po nefunční, často 

chybí i informace o evidovaných stavbách (typ odvodnění, situování drenážních výustí, kontrolních 

šachtic aj.). Řešení této problematiky tedy zůstává na lokální úrovni. Eliminací negativních funkcí 

odvodňovacích zařízení v krajině se zabývá metodická příručka MŽP20. Půdy s nedostatkem vláhy 

jsou náchylnější k větrné erozi. Řešení spočívá v aplikaci protierozních opatření na zemědělské půdě. 

Nedostatek vody v krajině je také problémem pro řadu rostlinných a živočišných společenstev, 

problémem je nedostatek periodických i stálých postranních tůní a mokřadů uchovávajících 

druhovou bohatost a ohrožené či vzácné druhy.  

Problémem urbanizované krajiny je nedostatečné využití srážkových vod. V praxi je bohužel častěji 

preferovaná varianta co nejrychlejšího odvedení srážkové vody do kanalizace či vodního toku před 

řízenou retencí a vsakováním srážek.   

Za stabilizaci odtoku z území může především podzemní voda, která je důležitou složkou ve 

vodohospodářské bilanci. Zejména v delších obdobích beze srážek jsou povrchové toky dotovány 

výhradně z vod podzemních. Výhodu tedy mají území, kde zásoby podzemních vod klesají relativně 

pomalu. V případě povrchových vod je za indikátor sucha považován průtok v toku, který poklesne 

pod hodnotu Q355d.  

Pro minimalizaci možných negativních následků sucha je dle PDP žádoucí důsledně dodržovat a 

kontrolovat předepsané zůstatkové průtoky v korytě pod vodními díly nebo povolenými odběry vody, 

jak jsou uvedeny v povoleních k nakládání s vodami a v příslušných manipulačních řádech. Zvláštním 

případem jsou energetické odběry pro MVE na tocích, kde se většinou ještě předepisuje zachování 

určitého minimálního přepadového množství vody přes jezové těleso. V roce 2015 byl ukončen 

projekt pod názvem Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace 

epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny (VÚV 

TGM, v.v.i., WELL consulting s.r.o., Mendelova univerzita v Brně), jehož výstupem je mj. mapa rizika 

vysychání drobných vodních toků zařazující povodí IV. řádu do 3 kategorií: malé riziko, střední riziko a 

velké riziko. Pramenná část povodí Třebůvky, Malonínský potok, pravostranné přítoky Kunčinského 

potoka, Rychnovký a Třebařovský potok jsou zařazeny do velkého rizika – viz obrázek níže. 
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Obrázek 69: Riziko vysychání drobných vodních toků - výřez 

 

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i. (HEIS VÚV) 

Daného tématu se týká i následující opatření typu C stanovené v plánech dílčích povodí Moravy a 

povodí Horní Odry: 

 CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů - uvádí komplex opatření a doporučení pro snížení 

dopadů sucha 



EKOTOXA s.r.o.                               Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová  – Doplňující průzkumy a rozbory 

 

 

189 
 

Opatření k optimalizaci vodního režimu a ke snížení negativních důsledků sucha budou v návrhové 
části studie směřována především do problematických lokalit (oblasti s urychleným odtokem, lokality 
s nadměrnou erozí, technicky upravené a zatrubněné toky, rozsáhlé nepřerušené bloky orné půdy, 
odvodněné plochy aj.). 

 

6.5.6. Území ohrožená povodněmi 

Kromě plánů povodí byly zpracovány a schváleny také plány pro zvládání povodňových rizik, jež je 

možno stáhnout z Povodňového informačního systému MŽP (http://www.povis.cz/html/pzpr.htm) či 

z tzv. Centrálního datového skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik na 

stránkách http://hydro.chmi.cz/cds. V přílohách 8.1 plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Labe, Odry a Dunaje je uveden seznam oblastí s významným povodňovým rizikem. V seznamu je 

uveden odkaz na dokumentace jednotlivých OsVPR. Dokumentace obsahují charakteristiku území 

(hydrologické údaje, popis nivy včetně možnosti rozlivu toku), vyhodnocení povodňového nebezpečí 

a rizik pro jednotlivé obce, popis současného stavu – problému území a návrhy opatření. Pro oblasti 

s významným povodňovým rizikem se dále zpracovávají mapy povodňového nebezpečí a mapy 

povodňových rizik, viz http://cds.chmi.cz či http://www.povis.cz.  

V rámci povodí Moravy se nachází 125 oblastí s významným povodňovým rizikem, z toho 1 v SO ORP 

Moravská Třebová viz tabulka níže. 

Tabulka 39: Oblasti s významným povodňovým rizikem na území SO ORP Moravská Třebová 

ID 

OsVPR 

Název 

OsVPR 
ID úseku 

Vodní 

tok 
Úsek 

Od - do  

(ř. km) 

Délka 

(km) 

PM-109 

Celý úsek 

PM – A59 

Třebůvka 

10100070_2 Třebůvka 
Úsek 10100070_2 (PM-

109), Třebůvka 

37,147-

39,657 
2,51 

Zdroj: MŽP, ČHMÚ a VÚV TGM, v.v.i., 2015 

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm
http://hydro.chmi.cz/cds
http://cds.chmi.cz/
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Obrázek 70: Oblasti s významnými povodňovými riziky na území SO ORP Moravská Třebová  

 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2016 
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V oblasti s významným povodňovým rizikem PM – A59 Třebůvka se nachází město Moravská 

Třebová, které na svém správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně plochy s 

nepřijatelným povodňovým rizikem.  

V oblastech s významným povodňovým rizikem jsou navržena opatření dvou základních typů, a to 

opatření obecná a konkrétní. Obecná opatření jsou aplikována ve všech obcích těchto oblastí a slouží 

především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní. Dokumentace OsVPR uvádí 

ideové návrhy případných protipovodňových opatření s vyčíslením orientačních nákladů k jejich 

realizaci a stanovením potenciálních škod spočívající v kvantitativním vyjádření povodňového rizika, 

včetně porovnání nákladů a přínosů případných protipovodňových opatření. 

 

Plány pro zvládání povodňových rizik stanovují plochy v tzv. nepřijatelném riziku, což jsou plochy, 

u kterých dochází k nepřijatelné kombinaci vysokého nebo středního povodňového ohrožení s jejich 

zranitelností (způsob jejich využití, tzn. náchylnost ke vzniku významných škod při zasažení povodní). 

Krom obecných návrhů organizačního charakteru ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku jsou 

navrhována tato konkrétní opatření: 



 MOV217004 - výstavba suché nádrže Boršov – Útěchov na toku Třebůvka pro snížení povodňových 

rizik a transformaci průtoku 

 

V rámci plánu dílčího povodí byla vyhodnocena sídla nechráněná nebo nedostatečně chráněna před 

povodněmi. Jejich výčet je uveden v tabulce níže. 

 

Tabulka 40: Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi na území SO 

ORP Moravská Třebová 

ID VÚ 
Pracovní 

číslo VÚ 
Název vodního útvaru Obec Vodní tok 

Stávající 

stupeň 

ochrany Qn 

MOV_0270 27 

Moravská Sázava od toku 

Ostrovský potok po ústí do toku 

Morava 

Třebařov 
Moravská 

Sázava 
<Q5 

MOV_0320 32 
Třebůvka od pramene po tok 

Kunčinský potok 
Útěchov Třebůvka Q5 

MOV_0320 32 
Třebůvka od pramene po tok 

Kunčinský potok 

Moravská 

Třebová 

Třebůvka, 

Údanecký, 

Kunčinský 

<Q5 

MOV_0320 32 
Třebůvka od pramene po tok 

Kunčinský potok 

Dlouhá 

Loučka 
Třebůvka Q20 

MOV_0340 34 
Třebůvka od toku Kunčinský potok 

po tok Jevíčka 
Radkov Třebůvka Q5 

MOV_0340 34 
Třebůvka od toku Kunčinský potok 

po tok Jevíčka 

Městečko 

Trnávka 
Třebůvka Q20 

MOV_0340 34 
Třebůvka od toku Kunčinský potok 

po tok Jevíčka 
Linhartice Třebůvka Q5 

MOV_0360 36 Úsobrnský potok od pramene po Jaroměřice Jevíčka Q5 
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ID VÚ 
Pracovní 

číslo VÚ 
Název vodního útvaru Obec Vodní tok 

Stávající 

stupeň 

ochrany Qn 

ústí do toku Jevíčka 

MOV_0360 36 
Úsobrnský potok od pramene po 

ústí do toku Jevíčka 
Jevíčko Jevíčka Q5 

MOV_0360 36 
Úsobrnský potok od pramene po 

ústí do toku Jevíčka 

Bezděčí u 

Trnávky 
Jevíčka Q5 

MOV_0400 40 
Třebůvka od toku Jevíčka po ústí 

do toku Morava 

Vranová 

Lhota 
Třebůvka <Q5 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010  

Navržená opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem, ale i mimo OsVPR, včetně 

opatření již zrealizovaných a probíhajících jsou uvedena v tabulkové části kapitoly 6 plánů dílčích 

povodí. Výčet navrhovaných opatření v aktuálním II. plánovacím období je uveden v tabulce níže. 

Tabulka 41: Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech a mimo oblasti s 

významným povodňovým rizikem na území SO ORP Moravská Třebová – navrhovaná v II. plánovacím 

cyklu 

Pracovní 

číslo VÚ 
Název vodního útvaru ID a název opatření Stav přípravy 

32 Třebůvka 
MOV217004 - Suchá nádrž Boršov - 

Útěchov (MO130182) 
Nezahájeno 

27 Třebařovský potok 

MOV218004 - Protipovodňová opatření 

obce Třebařov; výstavba nové 

protipovodňové nádrže na Třebařovském 

p. (MO130127) 

Nezahájeno 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2010 

Na území SO ORP Moravská Třebová jsou dále navrhována opatření typu B podílející se na 
protipovodňové ochraně obcí. Daného tématu se týkají následující opatření v PDP Moravy: 

 MOV212505/12 – Přírodě blízké PPO mimo  OsVPR - Záměry navrhovatelů: Kelníky, přírodě 
blízká protipovodňová opatření – vodní útvar č. 38 

 MOV215004 - Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a 

jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků (dílčí povodí) 

Protipovodňovou ochranou území se taktéž zabývají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Pro SO ORP Moravská Třebová nejsou v tomto dokumentu navržena žádná protipovodňová opatření. 

Jako problematické byly stanoveny závěrové profily sběrných ploch s výměrou už od 5 ha, kdy 

zejména transportované splaveniny způsobovaly dílčí škody na majetku. K výrazným škodám však 

docházelo až v úsecích pod závěrovými profily s přispívající plochami vyššími než 0,3 km2. Byly tak 

vyhodnoceny všechny příčinné faktory rozhodující z hlediska tvorby soustředěného povrchového 

odtoku a transportu splavenin, a na základě kriteriální analýzy byly stanoveny parametry tzv. 
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kritických bodů (KB). Jednalo se o místa, kde linie drah soustředěného odtoku vnikají do zastavěných 

částí obcí. Kritický bod je tedy určen průsečíkem hranice zastavěného území obce (intravilánu) s linií 

dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2. Z hlediska plošného rozsahu 

příčinného jevu přívalových srážek a primárně lokálních důsledků následných povodní se dále uvažují 

ty kritické body, jejichž přispívající plocha nepřesáhne velikost rozlohy 10 km2. Jedná se o lokality, 

kde je vhodné přednostně uplatnit efektivní opatření ke zmírnění ohrožení z přívalových srážek, a to 

opatřeními situovanými na přispívajících plochách KB. V rámci SO ORP Moravská Třebová je 

stanoveno několik KB a sběrných ploch. 6 kritických bodů je Povodím Moravy stanoveno jako 

významné, viz obrázek níže. 
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Obrázek 71: Lokality ohrožené přívalovými srážkami na území SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2016, HEIS VÚV TGM, v.v.i 
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Jednou z příčin způsobujících odtokové závady a výskyt záplav za povodní jsou kritická místa s 

nedostatečnou průtočností koryt a objektů na nich. Mohou vzniknout nevhodností průtočného 

profilu toků, kde dochází k sedimentaci splavenin, nebo nevhodným křížením komunikací, u menších 

toků jejich zaklenutím a zatrubňováním. Jedná se tedy o místa, kde při zvýšených průtocích mohou 

vznikat kritické situace v zastavěných územích z důvodu nedostatku průtočnosti. V důsledku 

vzdouvání vody za vyšších průtoků může dojít k rozlivu mimo koryto. Řešení většiny problémových 

míst není výhradně v pravomoci správců povodí či vodních toků, ale správců kritických objektů (i 

mimo vodní hospodářství – mosty, propustky). Jelikož se jedná převážně o místa v zastavěných 

částech obcí, nebudou studií v návrhové části řešena. V SO ORP Moravská Třebová je správcem 

povodí zaznamenáno 7 problémových míst a úseků, viz níže.  

Tabulka 42: Místa omezující průtočnost vodních toků v SO ORP Moravská Třebová 

Pracovní 

číslo VÚ 
Název vodního útvaru Vodní tok Říční km Obec, lokalita Komentář 

27 

Moravská Sázava od 

toku Ostrovský potok po 

ústí do toku Morava 

Třebařovský 

potok 
3,2 Třebařov 

PB přítok - 

zanášení pod 

soutokem 

32 
Třebůvka od pramene 

po tok Kunčinský potok 
Třebůvka 42,858 Dlouhá Loučka 

zbytky jezu - 

výrazně 

vzdouvá hladinu 

32 
Třebůvka od pramene 

po tok Kunčinský potok 
Třebůvka - 

Moravská 

Třebová 
Zanášení nádrže 

33 

Kunčinský potok od 

pramene po ústí do toku 

Třebůvka 

Bílý potok 3,3 

Dětřichov u 

Moravské 

Třebové 

soutok s PB 

přítokem - 

nevhodná 

úprava 

34 

Třebůvka od toku 

Kunčinský potok po tok 

Jevíčka 

Třebůvka 31,864 - 

zrušený objekt 

ve dně - výrazně 

vzdouvá hladinu 

34 

Třebůvka od toku 

Kunčinský potok po tok 

Jevíčka 

LB př. 

Třebůvky 
0,3 

Městečko 

Trnávka 

nekapacitní 

silniční propust, 

zakrytí 

34 

Třebůvka od toku 

Kunčinský potok po tok 

Jevíčka 

Grunský 

potok 
2,7 Gruna 

nevhodná trasa 

toku 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p., 2016 

Ochranou před povodněmi a erozními jevy se zabývá Strategie ochrany před negativními dopady 

povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice (VÚV T.G.M., v.v.i., 2015). 

Hlavní problém spatřuje ve vysokém utužení půdy, nižším přísunu organické hmoty do půdy, 

rozsáhlých nepřerušených blocích orné půdy, v nevhodné skladbě dřevin v lesích, těžebně dopravní 

erozi a existenci mnoha bariér pro odtok. Strategie navrhuje řadu konkrétních protipovodňových a 

protierozních opatření. Výstupy strategie jsou uvedeny na webu http://www.vodavkrajine.cz. Jedná 

se o návrhy opatření na vodních tocích a nivách (skupiny typů opatření + návrh suchých a vodních 

http://www.vodavkrajine.cz/
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nádrží), opatření na zemědělské půdě (změna osevního postupu, protierozní opatření, v některých 

lokalitách biotechnická opatření) a opatření v povodí kritických bodů (opatření na vodních tocích a 

nivách, opatření na zemědělské a lesní půdě – typ těžebně dopravních technologií).  

Pro území SO ORP obecně navrhuje soubor opatření podporující retenci v nivách, opatření 

podporující protipovodňovou ochranu v zastavěných oblastech, navrhuje potenciální profily pro 

realizaci suchých nádrží včetně vymezení záplavových ploch suchých a vodních nádrží (v rámci SO 

ORP je navrženo šest suchých či vodních nádrží), viz obrázek níže. Na konkrétních erozně ohrožených 

blocích orné půdy navrhuje buď opatření typu změny osevních postupů a agrotechnik, nebo 

zatravnění a aplikaci technických protierozních opatření. Podrobnější opatření jsou navrhována v 

povodích vybraných kritických bodů. V návrhové části územní studie krajiny budou návrhy strategie 

zohledněny. 

Obrázek 72: Ukázka výstupu Návrhy opatření na vodních tocích a nivách na portálu Voda v krajině 

 

Zdroj: http://www.vodavkrajine.cz/ 

Na území SO ORP Moravská Třebová byla v roce 2013 zpracována firmou POSITOR studie týkající se 

protipovodňového opatření obce Třebařov. Jedná se o výstavbu nové protipovodňové nádrže na 

Třebařovském potoce. Realizace projektu je dle PDP stanovena během r. 2016-2021. 

Předmětem návrhové části studie z hlediska protipovodňové ochrany budou především obce s 

nepřijatelným povodňovým rizikem, obce nedostatečně chráněné před povodněmi a obce/lokality 

ohrožené přívalovými srážkami. 
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6.6. Znečištění a kontaminace složek prostředí 

Z hlediska zaměření územní studie a charakteru území je analýza znečištění a kontaminace 

směřována zejména na půdu, vodu a částečně i ovzduší.  

Pro hodnocení znečištění a kontaminace byly využity následující datové zdroje, které jsou podrobněji 

popsány v kapitole Studie, programy, koncepce a strategie: 

 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 

 Registr kontaminovaných ploch (RKP, ÚKZÚZ)  

 Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, jev č. 64) 

 Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM, MŽP) 

 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO, MŽP) 

 

6.6.1. Znečištění vod 

K hodnocení kvality povrchových vod je možno využít klasifikaci, která je provedena v rámci Plánů 

dílčích povodí. Chemickým stavem útvaru povrchové vody se rozumí stav určený na základě 

hodnocení koncentrací prioritních látek uvedených ve Směrnici 2013/39/EU. Hodnoceny byly pouze 

vodní útvary v povodí Moravy a přítoků Váhu. Na území SO ORP zasahují i vodní útvary dílčího povodí 

Dyje a Horního a středního Labe, ovšem v minimálním plošném podílu. Na území ORP Moravská 

Třebová je 7 útvarů povrchových vod, které dosahují dobrého chemického stavu, 6 útvarů ovšem 

dobrého chemického stavu nedosahuje. Nevyhovujícím ukazatelem je nikl. 

Tabulka 43: Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod  

ID vodního 

útvaru 

Název vodního útvaru Hodnocení chemického 

stavu 

Nevyhovující ukazatele 

MOV_0210 
Lukovský potok od pramene po 
ústí do toku Moravská Sázava 

dobrý  

MOV_0220 
Rychnovský potok od pramene 
po ústí do toku Moravská Sázava 

dobrý  

MOV_0240 
Ospirský potok od pramene po 
ústí do toku Moravská Sázava 

dobrý  

MOV_0270 
Moravská Sázava od toku 
Ostrovský potok po ústí do toku 
Morava 

nedosažení dobrého 

stavu 

nikl 

MOV_0290 
Mírovka od pramene po ústí do 
toku Morava 

dobrý  

MOV_0320 
Třebůvka od pramene po tok 
Kunčinský potok 

dobrý  

MOV_0330 
Kunčinský potok od pramene po 
ústí do toku Třebůvka 

nedosažení dobrého 

stavu 

nikl 
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ID vodního 

útvaru 

Název vodního útvaru Hodnocení chemického 

stavu 

Nevyhovující ukazatele 

MOV_0340 
Třebůvka od toku Kunčinský 
potok po tok Jevíčka 

nedosažení dobrého 

stavu 

nikl 

MOV_0350 
Jevíčka od pramene po 
Úsobrnský potok 

nedosažení dobrého 

stavu 

nikl 

MOV_0360 
Úsobrnský potok od pramene po 
ústí do toku Jevíčka 

dobrý  

MOV_0370 
Nectava od pramene po ústí do 
toku Jevíčka 

dobrý  

MOV_0380 
Jevíčka od toku Úsobrnský potok 
po ústí do toku Třebůvka 

nedosažení dobrého 

stavu 

nikl 

MOV_0400 
Třebůvka od toku Jevíčka po ústí 
do toku Morava 

nedosažení dobrého 

stavu 

nikl 

Zdroj: Povodí Moravy, s.p. 2010 

V SO ORP Moravská Třebová spadá do nitrátově zranitelné oblasti 15 katastrální území: Mladějov na 

Moravě, Rychnov na Moravě, Třebařov, Nová Ves u Moravské Třebové, Kunčina, Radišov, Staré 

Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové, Prklišov, Borušov, Moravská Třebová, 

Boršov u Moravské Třebové, Útěchov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov. V těchto 

oblastech jsou aplikována opatření ke snížení znečištění podzemních i povrchových vod způsobené 

dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházení dalšímu takovému znečištění, viz kapitola 4.3.1. 

Ochrana a využití vod.  

Dalším závažným potenciálním či reálným zdrojem znečištění vod jsou staré ekologické zátěže. Dle 

ÚAP je na území ORP Moravská Třebová evidováno 17 starých ekologických zátěží, z toho 11 jich 

pochází z databáze SEKM, 4 z databáze skládky ČGS a 2 doplnil Městský úřad Moravská Třebová. Pro 

účely ÚSK byly jako rizikové vybrány ty lokality, kterým byly přiřazeny nejvyšší kategorie aktuálního a 

potenciálního rizika (A1-A3 a P1-P4). Dle databáze SEKM se na území ORP Moravská Třebová nachází 

tři lokality představující potenciální riziko (kategorie P). Tyto lokality představují současně riziko i pro 

znečištění půd. 

Tabulka 44: Staré ekologické zátěže představující riziko pro znečištění vod a půd 

ID zátěže Název Katastr Kategorie 

18575001 Vémole 298 Vrážné P4 

9334001 U okálů 77 Stará Trnávka P3 

18546001 Štoly Vranová Lhota Vranová Lhota P1 

Vysvětlivky: P4-žádné informace o kontaminaci, nutný její průzkum, P3-kontaminace je potvrzena orientačním 

vzorkováním, nutný její průzkum, P1-kontaminace, která by mohla znamenat vznik neakceptovatelného 

zdravotního rizika v případě změny funkčního využívání lokalit, nutnost institucionální kontroly využívání  

Zdroj: MŽP 2017 (SEKM) 
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Vémole 298 - Bývalá skládka se nachází v S části obce Vrážné. Na skládku byl ukládán komunální 

odpad, stavební a demoliční odpady z obce. Vlastní těleso skládky leží v úvozu, který je místy hluboce 

zaříznut, Ve vzdálenosti cca 230 m JV od posledního prostoru se skládkovaným odpadem se nachází 

první okrajové domky. Do 50 m se rozkládá zemědělská půda. Podzemní voda ze studní situovaných 

"pod skládkou" je využívána jako užitková, ale i přes zásobování pitné vody obecním vodovodem jako 

pitná voda. V současné době je skládka zrekultivovaná, není ovšem technicky zabezpečena proti 

úniku škodlivin a nebyl zde vybudován navržený monitorovací objekt. Pod skládkou protéká 

bezejmenný tok, podzemní voda je v okolí skládky v hydraulické spojitosti s povrchovou vodou 

tohoto potoka. Pod skládkou se nacházejí studny, ale nejsou využívané k zásobování místních 

obyvatel pitnou vodou - je zde veřejná síť. Podloží skládky je tvořeno méně propustnými horninami, 

avšak vzhledem k existenci okrajových a saxonských zlomových struktur by mohlo docházet k úniku 

kontaminantů do hlubších geologických obzorů. Skutečný vliv skládky na okolní prostředí je nutné 

ověřit průzkumem. Rizikovost odpadů ani kontaminace horninového prostředí a povrchových vod 

nebyly zjišťovány. Podle uložených odpadů lze usuzovat na zvýšené obsahy NEL, PCB a stopových 

prvků. Žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze 

vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření 

U okálů 77 - Skládka se nachází na Z okraji Městečka Trnávky. Pod JV okrajem tělesa skládky protéká 

Pacovka, která se vlévá do Třebůvky - vodohospodářsky významného toku. Vliv na Pacovku a 

Třebůvku, vzhledem k zjištěné kontaminaci není pravděpodobný. Na skládku byly ukládány 

komunální, průmyslové, stavební a demoliční odpady. Reziduální rizika nehodnocena.  je přístupná 

po polní cestě kolem okálů. Skládku lze podle stavu rekultivace rozdělit na dvě části. Starší, kde je 

provedena rekultivace a těleso skládky je zalesněno a mladší, kde probíhala rekultivace ve smyslu 

zavážení zeminou. Na této části lokality se nachází motokrosový areál a i nadále se bude takto 

využívat. Do 50 m se rozkládá zemědělská půda. Do 2 km SZ se nachází OPVZ - PHO2a. V současné 

době 2009 na skládce neprobíhá monitoring. Podloží skládky je tvořeno částečně propustnými 

horninami. Vsak srážkových vod do tělesa starší části skládky je omezen minerální vrstvou. Výluhové 

vody jsou odvedeny potrubím pod skládkou. Při sledování podzemních vod v okolí tělesa skládky bylo 

ověřeno anorganické znečištění, především vázanou a volnou formou amoniaku, dusitanů. Výluhová 

voda ze skládky je charakteristická též zvýšenými obsahy amoniaku ve formě volné i vázané. Byly 

ověřeny i vyšší hodnoty celkové mineralizace a obsahy vápenatých, manganatých a síranových iontů 

než jsou limity pro ostatní povrchové toky. Dříve byly ve výluhové vodě zjištěny i vyšší obsahy PCB. 

Rizikovost odpadů ukládaných na skládce nebyla zjišťována. Kontaminace je potvrzena jen 

orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze vyloučit 

nezbytnost realizace nápravného opatření. 

Štoly Vranová Lhota - Důlní díla byla v minulosti využívána jako skládka odpadů (olejové kaly, 

zemědělské chemikálie), jsou situována v údolí Roveňského potoka. V roce 2002 proběhla na lokalitě 

sanace odtěžením nebezpečných odpadů, štoly jsou uzavřeny. Provedené rozbory prokázaly, že 

kontaminace postupně odeznívá. Ke kontaminaci povrchového toku zatím nedošlo, ale v profilu nad 

lokalitou byly prokázány ve velmi nízké koncentraci PCB. Štoly jsou součástí silně rozpukaného 

horninového prostředí, ve kterém může docházet k nekontrolovatelnému šíření kontaminace 

soustavou hluboce založených rozevřených, směrově neorientovaných puklin. Jako problematické 

zde byly kaly s vysokým obsahem NEL, dále obsahující DDT, Cu, Cr, Pb, kyanidy, PCB, Zn, Cr, Cd a Ni. 

Docházelo ke kontaminaci podzemní vody.  
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Dalším rizikem na území ORP Moravská Třebová, zejména v oblastech s intenzivní zemědělskou 

výrobou, je také znečištění vod (tekoucích i stojatých) v důsledku eroze půdy. Spolu s půdními 

částicemi je ze zemědělských pozemků přinášeno i velké množství živin. Jemnozrnné sedimenty v 

toku pak negativně ovlivňují kvalitu vody a poskytují životní podmínky organismům a rostlinám 

náročným na živiny ve vodě i v půdě, čímž dochází ke změnám v biologických charakteristikách toku. 

Spolu s jemnými půdními částicemi jsou do toku přinášeny i toxické látky, aplikované při ochraně 

rostlin nebo hnojení (zejména pesticidy a těžké kovy). Transportované živiny (hlavně dusík a fosfor) 

jsou příčinou eutrofizace. 

6.6.2. Znečištění půdy 

Kontaminace půd představuje hrozbu především z hlediska narušení funkcí jednotlivých ekosystémů, 

jakož i zdraví rostlin, živočichů a lidí. Druhotným jevem může být ztráta půdní úrodnosti a s tím 

spojené ztráty na výnosech. Kontaminace půdy znamená znečištění organickými nebo anorganickými 

látkami. V České republice jsou hlavními kontaminanty rizikové prvky a persistentní organické 

polutanty, které se do půdy dostávají převážně díky aplikaci pesticidů. 

V registru kontaminovaných ploch jsou k dispozici data pouze z části katastrálních území, odběry 

vzorků půdy a následné chemické analýzy probíhají postupně, pokryta je zatím jen část území. Pro 

ORP Moravská Třebová bylo provedeno vzorkování lehkých půd na 14 katastrálních územích, z toho 

pouze na dvou byly provedeny kompletní analýzy (Kunčina a Stará Trnávka), na ostatních bylo 

stanoveno pouze pH a celkový obsah rtuti. Pro běžné půdy jsou k dispozici kompletní výsledky 

z 20 k.ú., na dalších 27 k.ú. bylo stanoveno jen pH a Hg. V ORP Moravská Třebová nebylo zjištěno 

překročení preventivních hodnot dle vyhlášky 153/2016.  

Půdy mohou být stejně jako vody potenciálně i reálně kontaminovány starými ekologickými 

zátěžemi (viz předchozí kapitola).  

6.6.3. Znečištění ovzduší 

Znečištěné ovzduší má ve vztahu ke krajině obousměrný vztah - krajina a činnosti v ní mohou být 

zdrojem znečištění ovzduší (např. prašnost ze zemědělské činnosti, lesní požáry), na druhou stranu 

může být na krajinný povrch deponováno atmosférické znečištění antropogenního původu. Příspěvek 

znečištění ovzduší není pro potřeby Územní studie krajiny ve srovnání s jinými složkami životního 

prostředí klíčový, přesto však může být za jistých podmínek důležitý. 

Na území SO ORP Moravská Třebová byly v letech 2014 a 2015 překročeny imisní limity pro zdraví lidí 

pro přízemní ozon a benzo(a)pyren. Dále zde byly překročeny imisní limity pro ochranu ekosystémů 

a vegetace pro oxidy dusíku (pouze na minimální ploše území). Na území ORP nedošlo v letech 2014 

ani 2015 k překročení imisního limitu pro PM10 nebo PM2,5, jejichž koncentrace mohou narůstat 

vlivem nevhodného hospodaření, nedostatku zeleně, větrné eroze a naopak zeleň je schopna tyto 

látky aktivně i pasivně pohlcovat.  Ale i přesto je ve vztahu k využívání krajiny vhodné hospodařit tak, 

aby byla prašnost ze zemědělské činnosti minimalizována. 
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6.7. Těžba 

K hlavním geologickým rizikům v území patří poddolovaná a sesuvná území, která jsou evidována i 

v rámci dat ÚAP.  

6.7.1. 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 malé rozloze jako bodové a dále o velkou řadu plošných.  

Na území obcí Mladějov na Moravě (jz. část obce - č. p. 136), Kunčina  (sz. okraj Nové Vsi, č. p. 79, 

134, 89, 75, 87), Útěchov (jih obce od č. p. 35 a 83 až po 57 a 58), Janůvky (západ obce po dům č. o. 

39), Březina (sz. okraj obce), Bělá u Jevíčka (celá obec Bělá u Jevíčka a místní část Smolná), Jevíčko 

(Zadní Arnoštov) a Březinky (severní část obce – domy č. p. 13, 40 a 43) zasahují poddolovaná území 

přímo pod zastavěné území a mohou představovat potenciální riziko. 

6.7.2. Sesuvná území 

Na území SO ORP Moravská Třebová se nachází rovněž celá řada sesuvných území, a to i většího 

rozsahu – viz obrázek. Mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, zejména stavební činnost, ačkoli 

momentálně do zástavby zasahuje pouze bodový sesuv u Rychnova na Moravě (u příjezdové cesty k 

domu č. p. 72). Největší plocha sesuvů je v území obcí Moravská Třebová (83 ha), Mladějov (13,7 ha) 

a Březina (4,7 ha). Větší počet bodových sesuvů je evidován v obcích Městečko Trnávka, Mladějov, 

Moravská Třebová a Staré Město (po 4) a v Bělé u Jevíčka (3 evid. sesuvy).  

Poznámka: V datech UAP nově chybí 4 sesuvy v území obce Moravská Třebová, které jsou v Registru 

svahových nestabilit ČGS a v minulosti byly v datovém souboru ÚAP (2014). Pravděpodobně proto, že 

nejsou dostatečně zdokumentovány. 

Výskyt sesuvných a poddolovaných území je znázorněn na následující mapě. 
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Obrázek 73: Přehled sesuvných a poddolovaných území v SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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6.8. Prostupnost krajiny pro člověka 

Prostupnost krajiny byla historicky založena způsobem hospodaření a vztahy k okolí. Kvalitní 

prostupnost krajiny pro člověka umožňuje obyvatelům pohyb v prostoru extravilánu za účelem 

krátkodobé rekreace, která se odehrává především v blízkosti sídla. Prostupná krajina dále umožňuje 

středně a dlouhodobou rekreaci. V tomto případě lze z podstaty tohoto druhu rekreace považovat 

ještě i krajinu s omezenou prostupností za vhodnou. Pro využívání průchodu krajinou za účelem 

denní dojížďky do zaměstnání a do škol je již nezbytné, aby postupnost krajiny byla velmi dobrá a 

pohyb se odehrával po kvalitních komunikacích umožnují bezpečnou cyklistickou a pěší dopravu. 

Prostupnost krajiny pro člověka byla v rámci správního obvodu ORP hodnocena na základě vzájemné 

dosažitelnosti jednotlivých sousedících sídel po komunikacích s velmi nízkou nebo nulovou intenzitou 

pohybu motorových vozidel. 

Zdrojovými daty pro hodnocení prostupnosti byla data Územně analytických podkladů, Základní báze 

geografických dat, Základní mapa 1 : 10 000 a data poskytnutá zadavatelem. Konktrétně se jedná 

liniová geografická data silnic, místních a účelových komunikací, ostatních cest, pěšin, turistické trasy, 

cyklostezky, cyklotrasy. 

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 56 sídel, mezi kterými bylo z hlediska prostupnosti hodnoceno 146 

propojení.  

Výsledky analýz ukazují, že prostupnost je v 79 % zkoumaných případů dobrá a pouze v 16 % špatná.  

Tabulka 45:  Základní statistika kvality vzájemných propojení sídel 

Kvalita prostupnosti Počet Zastoupení (%) 

dobrá 79 54 

omezená 51 35 

špatná 16 11 

celkem 146 100 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

Vysoké procento prostupnost označené jako omezená je způsobeno především členitým terénem 

správního obvodu ORP.  Cestní síť je v těchto případech dostatečné, průchod krajinnou je ovšem 

ztížen přírodními podmínkami. 
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Obrázek 74: Kvalita prostupnosti krajiny SO ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 
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Z výsledků analýz příčin špatné prostupnosti vyplývá, že ve většině případů je důvodem přítomnost 

velkých bloků orné půdy. Jedná se celkem o 15 případů, včetně kombinace se členitým terénem.  

Tabulka 46: Příčiny špatné prostupnosti krajiny mezi sídly 

Název sídla Název sídla Příčina špatné prostupnosti 

Bezděčí u Trnávky - Unerázka Městečko Trnávka - Petrůvka  orná půda 

Biskupice Chornice orná půda 

Březina - Šnekov Křenov orná půda 

Dlouhá Loučka Křenov orná půda 

Jaroměřice Biskupice orná půda 

Jaroměřice Jevíčko orná půda 

Jevíčko Biskupice orná půda 

Linhartice Dětřichov u Moravské Třebové orná půda 

Staré Město - Petrušov Staré Město orná půda 

Staré Město - Radišov Rychnov na Moravě orná půda 

Třebařov Staré Město - Radišov orná půda 

Třebařov Staré Město orná půda 

Víska u Jevíčka Chornice orná půda 

Vrážné Chornice orná půda 

Rozstání Gruna orná půda, členitý terén 

Městečko Trnávka - Pěčíkov Městečko Trnávka - Stará Roveň členitý terén 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2017 

Prostupnosti krajiny pro člověka byla hodnocena na základě kvality vzájemné dostupnosti sousedících 

sídel po komunikacích s nízkou nebo nulovou intenzitou pohybu motorových vozidel. Jedná se o 

především o místní komunikace III. a IV. řádu a účelové komunikace. 

Prostupnost krajiny je na území správního obvodu ORP dobrá ze 79 % z celkového počtu 146 

analyzovaných propojení sídel. Pouze v 16 % bylo propojení vyhodnoceno jako špatné. Většina těchto 

případů je způsobena špatně průchodnými bloky orné půdy. 

Zlepšení prostupnosti v nepříznivých případech je možné realizací stávajících návrhů v rámci územní 

plánovací dokumentace nebo komplexních pozemkových úprav. Dále také na základě identifikace 

původních cest, které nejsou dnes v krajině již patrné, ale jsou stále vedeny v záznamech katastru 

nemovitostí, případně jsou zachyceny na historických mapových podkladech (stabilní katastr, 

historické ortofoto z 50. let 20. stol.). 

 

6.9. Fragmentace krajiny dopravou 

Činností člověka a především výstavbou dopravní infrastruktury se krajina dělí na stále menší a menší 

celky. Tento jev označovaný jako fragmentace krajiny patří k závažným a také velmi složitým 

problémům ochrany přírody a může mít v budoucnu katastrofické následky pro flóru, faunu 

a ekosystémy. Proto je snahou pomocí různých legislativních nástrojů chránit celistvost cenných 
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území, a to nejen na národní, ale v současnosti rovněž na celoevropské úrovni zaváděním soustavy 

NATURA 2000. 

Fragmentace krajiny se ale netýká pouze ochrany přírody. Rozhodující význam má i pro život člověka 

v krajině, pro zajištění psychické pohody, pocitu domova s možností odpočinku a rekreace. Krajina 

rozdělená na drobné segmenty sídly a dopravou, s navazující hlukovou a imisní zátěží, tento potenciál 

ztrácí. Je tedy zřejmé, že se zde spojují zájmy ochrany člověka a ochrany živočichů, a proto třeba se 

intenzivně zaměřit na tuto problematiku již na úrovni koncepčních a územně plánovacích materiálů. 

Hodnocení fragmentace krajiny bylo provedeno na základě výsledků vytvořených dle metodické 

příručky Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (Anděl a kol. (2005)). Dle této metodiky se definují 

oblasti, které jsou dosud považovány za nefragmentované, a je hodnocena jejich kvalita. K takto 

vymezeným oblastem (označovaným jako polygony UAT - unfragmented area with traffic) lze potom 

přistupovat jako ke konkrétním cenným prvkům v krajině, které je třeba chránit. Je možné je 

zakreslovat do mapových podkladů, konfrontovat s různými záměry a navrhovat praktická opatření 

k zachování jejich celistvosti. Tím se tento postup stává použitelný v územním plánování, ochraně 

přírody a při hodnocení různých investičních záměrů. 

Dopravní stavby, dálnice, silnice a železnice patří k hlavním faktorům způsobujícím fragmentaci 

krajiny, a na tyto stavby je tato příručka zaměřena. Bylo by ale velmi krátkozraké omezovat problém 

fragmentace krajiny jen na výstavbu dopravní infrastruktury. Velmi významný fragmentační vliv má 

i výstavba nových sídel v extravilánu obcí, průmyslové zóny, těžba nerostných surovin, intenzivní 

průmyslové zemědělství atd. Jádrem metodiky je tedy obecný algoritmus pro hodnocení fragmentace 

a z něj se následně odvozuje konkrétní metodika pro fragmentaci dopravou. Současně ale může být 

tento postup aplikován i na jiné fragmentační jevy a různé skupiny organismů. 

Ve studii jsou prezentovány výsledky varianty metody vymezující oblasti nefragmentované dopravou 

UAT. 

6.9.1. Vymezení polygonů UAT 

Polygon UAT je definován jako část krajiny, která splňuje současně tyto dvě podmínky: 

a) je ohraničena buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo 

vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru) 

b) má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území) 
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Obrázek 75: Vymezení nefragmentované plochy UAT 

 
 
Údaje o silniční síti a intenzitách dopravy pro účely této analýzy byly použity ze sčítání dopravy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Železnice jako dopravní bariéra jsou zahrnuty pouze vícekolejné 

železniční tratě. 

Analýza kvality polygonů UAT 

Kvalita polygonu UAT je dána rozlohou vhodných biotopů uvnitř polygonu a úrovní rizik jeho budoucí 

další fragmentace, jedná se tedy o popis současného stavu a budoucí perspektivy.  

Analýza biotopů 

Analýza spočívá v hodnocení velikosti a kvalitě (zastoupení) vhodných biotopů. Výsledkem hodnocení 

je velikost skutečně využitelné plochy pro daný druh, tzv. efektivní plocha EA (km2). Hodnoty EA jsou 

kategorizovány do tříd výborný, velmi dobrý, dobrý. 

Obrázek 76: Schéma hodnocení přijatelnosti pro druh 

 

 
 

Analýza bariér 

Analýza spočívá v hodnocení počtu a rozmístění nadlimitních a podlimitních bariér pronikajících 

do polygonu UAT, které snižují jeho funkčnost a představují ohniska potenciální fragmentace 

do budoucnosti. Součásti analýzy je také hodnocení samotného tvaru polygonu z hlediska výskytu 

úzkých míst s hrozbou možného budoucího propojení. 
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Obrázek 77: Schéma hodnocení rizika budoucí fragmentace 

 

 
 
Měrnou hodnotou budoucí fragmentace je délka vnějších a vnitřních potencionálních bariér (PB) 

v jednotce plochy (km/km2). Hodnoty PB jsou kategorizovány do tříd výborný, velmi dobrý, dobrý. 

Celková kvalita  

Výsledná kvalita polygonů UAT je stanovena na základě kombinační matice efektivní plochy 

a potenciálních bariér. 

Tabulka 47: Celková kvalita polygonů 

 
  
Hodnocení kvality polygonů představuje doplňující údaj k jejich vymezení. Již samotná existence 

prostoru, který splňuje parametry UAT představuje z hlediska fragmentace krajiny pozitivní hodnotu. 

Proto i při slovním zařazení polygonů podle kvality jsou polygony s nejnižší kvalitou ve srovnání 

s ostatními, hodnoceny stupněm dobrý. Do stupně nevyhovující patří ta území, která definici UAT 

nevyhovují. Na mapách jsou to bílé prostory. 

6.9.2. Fragmentace krajiny dopravou 

Na základě dat polygonů fragmentace krajiny dopravou byla provedena prostorová analýza rozložení 

a kvality polygonů UAT v rámci ORP.  

Z výsledků analýzy vyplývá, že 93 % plochy ORP je pokryta polygony UAT, toto území je tedy 

nefragmentováno dopravou. Jedná se konkrétně o UAT polygony číslo 137, 138, 139, 143, 146 a 148. 

Na 37 % území ORP se nachází polygony UAT výborné kvality, významné z hlediska výskytu vhodných 

biotopů a prognózou dlouhodobé udržitelnosti. Na 53 % plochy ORP jsou polygony UAT kvality velmi 

dobré a na 2 % kvality dobré. Krajina je fragmentována jen na jižním okraji ORP. 
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Tabulka 48: Přehled polygonů UAT na území ORP  

Číslo UAT 
Plocha UAT Celková 

kvalita UAT celkem (km2) v rámci ORP (km2) v rámci ORP (%) 

137 167 56 14 velmi dobrá 

138 143 67 16 velmi dobrá 

139 222 97 23 velmi dobrá 

143 260 87 21 výborná 

146 170 10 2 dobrá 

148 190 69 17 výborná 

 

Analýza rozložení polygonů UAT byla provedena také pro jednotlivé obce (viz Tabulka 50).  

Tabulka 49: Souhrn výsledků fragmentace krajiny dopravu v obcích ORP 

Procentuální rozsah polygonů  UAT v ploše obce Počet obcí 

100 % 25 

51 - 99 % 6 

1 - 50 % 1 

0% 1 
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Obrázek 78: Fragmentace krajiny dopravou na území ORP dle rozložení polygonů UAT 

 
Zdroj: ČÚZK, Cenia 
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Tabulka 50: Fragmentace krajiny dopravou po obcích dle procentuálního zastoupení polygonů UAT 

Název obce 

Plocha obce (%) 

UAT celkem 
UAT celková kvalita 

Mimo UAT 
Výborná Velmi dobrá Dobrá 

Bělá u Jevíčka 100   100     

Bezděčí u Trnávky 100 100       

Biskupice 0 0     100 

Borušov 100 100       

Březina 100   100     

Březinky 94 94     6 

Dětřichov u Moravské 
Třebové 100 100       

Dlouhá Loučka 100   100     

Gruna 100 100       

Hartinkov 100 100       

Chornice 75 27 48   25 

Janůvky 100   100     

Jaroměřice 45 0 0 45 55 

Jevíčko 94   92 2 6 

Koruna 100 100       

Křenov 100   100     

Kunčina 100   100     

Linhartice 100 54 46     

Malíkov 100   100     

Městečko Trnávka 100 49 51     

Mladějov na Moravě 100   100     

Moravská Třebová 99 3 96   1 

Radkov 100 100       

Rozstání 100 54 46     

Rychnov na Moravě 100 37 63     

Slatina 100   100     

Staré Město 100 85 15     

Třebařov 99 99     1 

Útěchov 100   100     

Víska u Jevíčka 68   68   32 

Vranová Lhota 100 100       

Vrážné 100 100       

Vysoká 100 100       

ORP celkem 93 37 53 2 7 
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Závěr  

Nefragmentované polygony (UAT) se nachází na téměř celém území ORP. Jedná se o velké polygony 

převážně s výbornou nebo dobrou kvalitou, což znamená, že ohrožení jejich existence do budoucna 

není vysoké. Ale i přesto je z hlediska zachování těchto polygonů velmi vhodné při plánování záměrů 

výstavby a úprav komunikací v území akceptovat existenci polygonů UAT a preferovat varianty, které 

naruší jejich fungování co nejméně. Spolu s těmito záměry prosazovat opatření umožňující migraci 

zvěře, ale spolu s řešeními, které budou redukovat mortalitu. Kvalitu stávajících polygonů lze 

zvyšovat rozšiřováním biotopů.   

6.10. Brownfields 

Brownfield je dle Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest17 nemovitost (pozemek, 

objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako 

pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a 

efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Tato teze je součástí Národní strategie 

regenerace brownfieldů formulující cíle, ekonomický rámec a časový harmonogram aktivit k řešení 

této problematiky. Strategie byla přijata usnesením vlády č. 857 zde dne 9. 7. 2008. Problematika 

regenerace brownfields je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Národní strategie regenerace brownfieldů si klade za cíl vytvořit vhodné prostředí pro rychlou a 

efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. Regenerační 

projekty mohou být naplněny formou rekonstrukce objektů, rekultivace (zbourání objektů, uvedení 

do stavu podobného greenfieldu) a obnovy (nové využití). K dosažení výše uvedeného cíle strategie 

stanovuje maximální zapojení evropských finančních zdrojů18, zohlednění možnosti jiného než 

průmyslového využití, ale také vzdělání úředníků i širokou veřejnost v daném směru. Strategie uvádí 

možnosti financování regenerace brownfieldů. 

Cílem problematiky brownfields je tedy jejich regenerace, celkové ozdravění území, rozšíření nabídky 

pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití 

dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i krajiny, při respektování 

kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.  

V roce 2005 Agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými kraji započala Vyhledávací studii pro 

lokalizaci brownfieldů. Celý projekt byl ukončen v polovině roku 2007. Na základě této studie je 

k dispozici ucelený přehled brownfieldů v celé České republice, viz 

http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/, ze které mohou být vybírány projekty pro 

regeneraci a rozvíjení dalších investičních příležitosti pro developery a investory. Přehled brownfieldů 

uvedených v národní databázi pro SO ORP Moravská Třebová je uveden v tabulce níže. 

                                                           

17 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (2008): Národní strategie regenerace 

brownfieldů. Dostupná online: http://www.czechinvest.org/nsrbf 

18 Doporučuje potenciálním žadatelům vhodný operační program  

http://www.czechinvest.org/nsrbf
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Tabulka 51: Seznam brownfields z Národní databáze brownfieldů na území SO ORP Moravská 

Třebová 

Obec Název Typ lokality Stávající využití Předchozí využití 
Rozloha 
lokality 

Chornice 
Budova bývalé MŠ, 
Chornice 

Areál (plocha s 
budovami) 

Bez využití 

Občanská vybavenost 
(kulturní domy, služby, 
obchod, atd.) 
Mateřská škola, následně 
kanceláře 

 
5687 m2 

Linhartice 
Zemědělská 
usedlost č. p. 55, 
Linhartice 

 
Objekt (jedna 
budova) 

Bez využití 
Zemědělství 
Zemědělství, bydlení 
(zemědělská usedlost) 

 
20000 m2 

Městečko 
Trnávka 

č.p. 56, Městečko 
Trnávka 

Objekt (jedna 
budova) 

Bez využití 
Občanská vybavenost 
(kulturní domy, služby, 
obchod, atd.) 

1141 m2 

Vranová 
Lhota 

Zámeček a 
hospodářský 
objekt, Vranová 
Lhota  

 
Areál (plocha s 
budovami) 

Objekt zámečku 
bez využití, kratší 
část přilehlého 
hospodářského 
objektu obydlena 

 
Zemědělství 
zemědělství a bydlení 

 
5596 m2 

Zdroj: Národní databáze brownfieldů,   

Většina výše uvedených brownfields je součástí kompaktní zástavby obcí, ve volné krajině se nachází 

pouze zemědělská usedlost v Linharticích, která bude dále řešena v rámci návrhové části studie.  

Dalším zdrojem (databáze) dat brownfields je regionálního informační servis 

(http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields) Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR 

ČR), státní příspěvkové organizace řízené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. K lokalizaci brownfields 

využívá svůj mapový server. Databáze vznikla v roce 2008, je zaměřena na lokality, jejichž převážná 

část je v majetku obcí. Na rozdíl od databáze CzechInvest nelze do databáze CRR ČR vkládat nové 

brownfields19.  

Tabulka 52: Seznam brownfields z databáze regionálního informačního servisu (RIS) na území SO ORP 

Moravská Třebová 

Obec Název 
Nejvhodnější 
způsob 
využití 

Existence 
ekologických 
zátěží 

Rozloha Poznámky 

Chornice 
Bývalá 
mateřská 
škola 

občanská 
vybavenost 
(obchod, 
služby) 

ne 6 318 m2 
Původně vila továrníka Sponera s 
hospodářskou budovou postavená 
začátkem 20.století, č.p. 146 

Jaroměřice 
Objekty 
živočišné 
výroby 

bydlení 
lze 
předpokládat 

7 413 m2 
Areál objektů živočišné výroby. 
Zemědělské objekty do roku 1945 patřily 
k zámku, později v užívání JZD. Horní 

                                                           

19 Databáze RIS se neaktualizuje, uvedené informace tudíž již nemusí být aktuální.  

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields
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Obec Název 
Nejvhodnější 
způsob 
využití 

Existence 
ekologických 
zátěží 

Rozloha Poznámky 

objekt sloužil jako teletník, spodní k 
chovu prasat. Mezi objekty je rozsáhlé 
nádvoří. 

Moravská 
Třebová 

Bývalé 
dětské 
oddělení 
nemocnice 

ostatní ne 1 709 m2 
Budova nemocnice, objektu garáží, 
vedlejších staveb přístřešků 

Rychnov 
na Moravě 

Budova 
bývalé 
rychty 

- ne 737 m2 

Budova bývalé rychty. Jedná se o 
částečně podsklepenou dvoupodlažní 
budovu s nevyužitým velkým půdním 
prostorem, jejíž pravá část byla staticky 
narušena při povodních v r. 1997. V 
minulosti zde byla rychta i se sklepním 
vězením, později byla v šedesátých 
létech různě předělena a byla zde 
zřízena úřadovna tehdejšího MNV,byt, 
knihovna, dětská poradna, kulturní sál, 
později klub důchodců, obřadní síň, 
telefonní ústředna O2 před povodněmi 
zde byly i výrobní aktivity. V současné 
době je budova prázdná, pouze v 2 NP je 
umístěna v levé části telefonní ústředna 
O2. Obec má zpracován projekt na 
přestavbu na dům s pečovatelskou 
službou s využitím i půdního prostoru s 
uvedením budovy do původní podoby. 
Budova je zapsána jako kulturní 
památka. 

Zdroj: Databáze Regionálního informačního servisu,  

Všechny výše uvedené brownfields jsou součástí kompaktní zástavby obcí a nebudou řešeny 

v návrhové části studie. 

Mezi lety 2005 a 2006 byla pro Pardubický kraj společnostmi CHEMING, a.s. a RRA Pk vypracována 

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Pardubického kraje, ze které byly na základě 

kritérií vybrány brownfields do národní databáze, viz výše. Identifikované brownfieds (v SO ORP 11) 

jsou přehledně uvedeny v xls tabulce na webových stránkách kraje 

(https://www.pardubickykraj.cz/brownfields). Na základě studie byl vytvořen webový portál 

http://www.brownfieldy-pk.cz/ s podrobnými informacemi o jednotlivých brownfields. Portál je 

aktualizován Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Přehled brownfileds v SO ORP je 

uveden v tabulce níže. 

Tabulka 53: Seznam brownfields z webu Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje 

Obec Název Předchozí využití 
Nejvhodnější způsob 
budoucího využití 

Rozloha 
(m2) 

Bezděčí u 
Trnávky 

Bývalý kravín zemědělství zemědělství / průmysl 2312 

Pozemky okolo kravína zemědělství zemědělství / průmysl 9030 

https://www.pardubickykraj.cz/brownfields
http://www.brownfieldy-pk.cz/
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Obec Název Předchozí využití 
Nejvhodnější způsob 
budoucího využití 

Rozloha 
(m2) 

Nevyužívaný zemědělský objekt zemědělství  zemědělství, průmysl  948 

Biskupice 
Chátrající zámek s parkem bydlení  bydlení  23927 

Zemědělské objekty s pozemkem zemědělství technické zázemí obce 4411 

Chornice 

Budova bývalé MŠ, následně 
kanceláře 

MŠ, kanceláře občanská vybavenost 5687 

Budova továrny průmysl průmysl 2136 

Gruna Zbořený mlýn průmysl obchod a služby 2204 

Jevíčko Pivovar s technologií pivovar z r. 1896 pivovar, jiná výroba, sklady 20143 

Linhartice 
Chátrající dům, č.p. 55  bydlení bydlení 3606 

Chátrající dům, č.p. 61 bydlení bydlení 1640 

Městečko 
Trnávka 

Stavba č.p. 56 bydlení obchod a služby 1140 

Moravská 
Třebová 

Bývalé dětské oddělení 
nemocnice, nemocniční budova a 
zahrada, momentálně bez využití  

OV - veřejná 
infrastruktura  

OV - veřejná infrastruktura  9314 

Rozstání Výrobní hala, bývalý mlýn 
mlýn s vodní 
elektrárnou  

bydlení, průmysl  6100 

Rychnov 
na Moravě 

Chátrající zemědělská usedlost, 
č.p. 117  

bydlení bydlení 1989 

Zdroj: Regionální rozvojová agenturou Pardubického kraje, http://www.brownfieldy-pk.cz/ 

Z výše uvedených brownfields se v krajině nachází či do krajiny zasahují následující brownfieldy: 

brownfields v Bezděčí u Trnávky, budova továrny v Chornici, zbořený mlýn v Gruně, pivovar v Jevíčku, 

dům č. 55 v Linharticích, bývalý mlýn v Rozstání, zemědělská usedlost v Rychnově n. M. 

Dalším zdrojem dat pro zpracování daného tématu na úrovni SO ORP jsou územně analytické 

podklady20 a rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Moravská Třebová, viz tabulka níže.  

Tabulka 54: Brownfields v obcích SO ORP Moravská Třebová uvedené v ÚAP a RURÚ, 2016 

Obec Popis Zdroj dat 

Biskupice 

parcela 902/2 v blízkosti hřiště RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

parcela 687/8 severovýchodně od obce RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

areál zámku RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

nevyužívaný areál ZD RURÚ, 2016 

Březina zemědělské objekty RURÚ, 2016 

Dlouhá Loučka bývalé kravíny RURÚ, 2016  

Gruna 
bývalá Rychta (již zrealizovaný záměr přestavby na objekt 
agroturistiky, ubytování) 

RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

                                                           

20 Územně analytické podklady (2016) obsahují zájmový jev 4 Plochy k obnově nebo k opětovnému 

využití znehodnoceného území.  
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Chornice budova bývalé MŠ RURÚ, 2016 

Jaroměřice bývalý zemědělský objekt, stavební parcela č. 16 RURÚ, 2016 

Jevíčko bývalé silo RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

Křenov bývalé kanceláře st. statku RURÚ, 2016 

Linhartice 
zemědělská usedlost č. p. 55  RURÚ, 2016 

parcela 3293 v blízkosti ČOV ÚAP, 2016 

Městečko Trnávka 
budova č. p. 56 RURÚ, 2016 

zemědělské stavby Přední Arnoštov RURÚ, 2016 

Moravská Třebová 
areály bývalých továren a provozů (Evektor, a.s., Hedva, a.s., 
OMV Česká rebublika, a.s.) 

RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

Rychnov na Moravě bývalý statek RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

Víska u Jevíčka bývalá škola č. p. 3 RURÚ, 2016  

Vranová Lhota 
zámeček a hospodářský objekt (kratší část přilehlého 
hospodářského objektu obydlena) 

RURÚ, 2016 a ÚAP, 2016 

Zdroj: ÚAP, 2016, RURÚ, 2016   

Z výše uvedených brownfields se v krajině vyskytují či do krajiny zasahují následující: bývalé kravíny 

v Dlouhé Loučce, zemědělská usedlost č. p. 55 v Linharticích, brownfield společnosti Evektor, a.s. 

v Moravské Třebové a bývalý statek v Rychnově na Moravě.  

V zákresu jevu 4 Plochy k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území v rámci ÚAP SO 

ORP Moravská Třebová, 2016 se nachází lokality na zemědělské půdě (mnohdy vedené v LPIS), na 

nichž se nenachází žádné budovy, či znehodnocený pozemek. Až na parcelu č. 1741/1 v Moravské 

Třebové se jedná o návrhové plochy aktuálních územních plánů (parcely č. 902/2 a 687/8 

v Biskupicích, parcela č. 3293 v Linharticích). Tyto lokality by neměly být součástí daného jevu.  

V SO ORP Moravská Třebová se dle výše uvedených zdrojů nachází více než 20 brownfieldů, z nichž 

více než polovina je součástí intravilánu obcí či bezprostředně navazuje na zástavbu. Brownfieldy, 

které se nacházejí v extravilánu obcí či vybíhají ze zástavby do krajiny, uvádí následující tabulka. 

Tabulka 55: Brownfields v extravilánu či vybíhající do krajiny v SO ORP Moravská Třebová 

Obec Popis Zdroj 

Bezděčí u Trnávky Bývalý kravín a nevyužívaný zemědělský objekt s pozemky RRA PK 

Dlouhá Loučka Bývalé kravíny RURÚ, 2016 

Gruna Zbořený mlýn (Údolní mlýn) RRA PK 

Jevíčko Bývalý pivovar RRA PK 

Linhartice Zemědělská usedlost č. p. 55 RRA PK 

Městečko Trnávka Bývalý kravín v Předním Arnoštově RURÚ, 2016 

Moravská Třebová Brownfield společnosti Evektor, a.s. ÚAP, 2016 

Rozstání  Bývalý mlýn RRA PK 

Rychnov na Moravě Chátrající zemědělská usedlost, č.p. 117  ÚAP, 2016  

Zdroj: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje; ÚAP, 2016; RURÚ, 2016 

V SO ORP Moravská Třebová se nachází 9 brownfieldů, které budou řešeny v návrhové části studie. 
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7. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ 

7.1. Zjištěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny a zjištěná hlavní 

ohrožení, rizika a problémy v území 

7.1.1. Analýza vazeb sídel a krajiny 

Přehled kulturních a historických hodnot v kontextu s krajinou 

Kulturní a historické hodnoty jsou dokladem historického vývoje, který je spojen s geografickými 

podmínkami a postupným osídlováním krajiny. Dochované doklady osídlování krajiny jsou zejména: 

 sídelní struktura s půdorysným a hmotovým obrazem venkovských sídel dochovaným 

především v osadách a ve značné míře i ve vesnicích (bohužel v mnohých případech 

poznamenaných necitlivou zástavbou bytových domů v 70. a 80. letech minulého století, a 

velkými zemědělskými areály vysunutými do krajiny) 

 nemovité stavební a architektonické památky a jejich soubory, jako projevy tvůrčích 

schopností a práce člověka, které vznikaly, zanikaly a měnily se v průběhu staletí; 

nejvýznamnější součást kulturního a historického dědictví jsou národní kulturní památky a 

kulturní památky a jejich poloha v krajině 

 koncentrace nemovitých historických a kulturních památek prohlášených za 

památkovou rezervaci nebo památkovou zónu 

Podstatná část kulturních a historických hodnot má své vyjádření v existujících jevech ÚAP - 

konkrétně jde především o sídla, jejich části či nemovitosti s legislativní památkovou ochranou 

(národní kulturní památky, kulturní památky, či městská památková rezervace nebo zóna). 

Vedle zmíněných jevů jsou v rámci analýzy rozlišeny památkově významné objekty, které mají nebo v 

minulosti měly významný vztah ke krajině, podle jejich typu - zejména kostel, kaple, ostatní zajímavé 

historické objekty, které se však v řešeném území neuplatňují (hrad, zřícenina hradu, tvrz, zámek, 

klášter). Tento stav je především dán malým zájmem o obnovu nebo zvýraznění kulturních krajinných 

dominant. 

Jako "kulturní krajinné dominanty" jsou v analýze dokladovány ty hmotné lidské výtvory (stavby, 

soubory staveb), které jsou zpravidla nositeli kulturních a historických hodnot a které se zároveň 

nacházejí v dominantní poloze a výrazně se tak uplatňují v obrazu krajiny. Patří mezi ně především 

zámky a kostely v Moravské Třebové. V Jevíčku Kostel Nanebevzetí P. Marie a věž městského 

opevnění, ale také další zejména církevní stavby zvýrazněné věžemi: kostel sv. Vavřince (Chornice), 

Poutní místo Kalvárie Kostel Povýšení sv. Kříže (Jaroměřice), Kostel sv. Jana Křtitele (Křenov), Kostel 

sv. Jakuba Staršího (Městečko Trnávka), zvonice (Rozstání), Kostel sv. Mikuláše (Rychnov na Moravě), 

Kostel sv. Kateřiny (Staré Město) Kaple sv. Rocha (Staré město / Radišov), a další, které však působí 

v lokalitách uvnitř sídel a nevytváří kompozici s krajinou.  

Kulturně-estetické hodnoty krajiny jsou určeny specifickým výrazem krajinné kompozice, doplněné 

(resp. zvýrazněné) kulturním, zpravidla historickým fenoménem (obvykle vyjádřeným stavbou nebo 

souborem staveb, nebo specifickým uspořádáním krajiny), který kulturní krajinu charakterizuje. 

Každý ze znaků této charakteristiky má svoji vnitřní (obsahovou) a vnější (vizuální) stránku. Vnitřní je 
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určena významem pro dané místo, oblast nebo širší území, který představuje utváření kulturní krajiny 

a historii osídlení a se kterým se zpravidla ztotožňuje obyvatelstvo. Vizuální stránka je obrazem, který 

spoluurčuje jedinečnost a nezaměnitelnost místa, oblasti nebo širšího území, kterou identifikuje také 

návštěvník – pozorovatel z určitých (tradičních) stanovišť - pohledových os, zejména cest. Ve 

zvláštních případech se jedná o dominantu, jejíž hodnota spočívá v synergii kulturně historického 

významu a vizuálního akcentu v krajinné kompozici. 

Obrázek 79: Jaroměřice, poutní místo Kalvárie Kostel Povýšení sv. Kříže 

 
Jaroměřice, poutní místo Kalvárie Kostel Povýšení sv. Kříže  

Obrázek 80: Křenov, Kostel sv. Jana Křtitele (cesta od Janůvek) a ze silnice II/366 od Svitav (vpravo) 

 

Obrázek 81: Městečko Trnávka, Kostel sv. Jakuba Staršího ze silnice II/371 od Moravské Třebové, 

vlevo by mohla být vidět zřícenina hradu Cimburk 
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Obrázek 82: Rozstání - zvonice 

  
 

Obrázek 83: Rychnov na Moravě, Kostel sv. Mikuláše  

 

 

Obrázek 84: Staré Město, Kostel sv. Kateřiny 

 
Staré Město, Kostel sv. Kateřiny 

Obrázek 85: Staré město, část Radišov, Kaple sv. Rocha od SZ a od JV (vpravo) 

 
 

Na rozdíl od legislativní ochrany památek, která se zabývá především důslednou ochranou jejich 

fyzické podstaty (případně nejbližšího okolí), je uplatnění kulturních dominant v krajině ponecháno 

bez jakékoli institucionální ochrany. To má v mnohých případech za následek ztrátu hodnoty jejich 



EKOTOXA s.r.o.                               Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová  – Doplňující průzkumy a rozbory 

 

 

220 
 

dominantního působení vlivem vytváření novodobých prvků v krajině - např. zařízení technické a 

dopravní infrastruktury (nadzemní energetická vedení, změny tras cest, mosty atp.) nebo zástavby 

podél cest překrývající horizonty (často mimo souvisle zastavěná území). K potlačení estetického 

působení kulturních dominant přispívají i neudržované aleje, které brání výhledům k dominantám. 

Přitom kompozice dominant v krajině je vnímána především z cest, které byly historicky založeny a 

v převážné většině směřovaly k orientačním bodům, z nichž dominanty v krajině byly těmi 

nejvýznamnějšími. V případě architektonických dominant uvnitř sídel bývá často charakteristický 

obraz znehodnocen jinou stavbou, nebo i přírodními prvky (vzrůstající les, stromořadí). Hrady, které 

byly zbudovány na bezlesých vyvýšeninách  a „ovládaly“ tak široké území, ztratily svoji dominantní 

pozici díky zalesnění.  

Zvláštní význam v krajině mají města Moravská Třebová a Jevíčko, jejichž dominantní postavení je 

určováno zejména významem a koncentrací architektonických dominant. Typologicky se jedná o 

města v rovině, a v případě Moravské Třebové o kombinaci s monumentálně působící krajinnou 

dominantou Třebovského hradiska. 

Z uvedeného plyne, že ochraně estetického působení kulturních krajinných dominant (tvořících 

významné prvky kulturní krajiny spoluurčující její identitu a jedinečnost) by měla být věnována 

zvýšená pozornost, zvláště proto, že dominanty jsou v krajině Moravskotřebovska výjimečné. 

 

Stav ochrany, ohrožení 

Významné je především potenciální ohrožení krajinného obrazu kulturních krajinných dominant, 

které určují specifický výraz krajinné kompozice, tzn. kulturně-estetickou hodnotu krajiny, zejména 

proto, že se v krajině uplatňují pouze některé, což je dáno konfigurací reliéfu krajiny; o to víc je 

nezbytné ochránit krajinný obraz, který by mohly ohrozit zejména stavební záměry, ve zvláštních 

případech i výsadba dřevin. Jak bylo v předchozím textu zdůrazněno, na rozdíl od legislativní ochrany 

památek, která se zabývá především důslednou ochranou jejich fyzické podstaty (případně 

nejbližšího okolí), je uplatnění kulturních dominant v krajině a ochrana krajinného obrazu naprosto 

nedostatečná.  

Neméně důležité je zachování autentického uplatnění solitérních staveb, usedlostí a podobných typů 

sídel v krajině, protože podtrhují krajinný ráz historicky utvářené kulturní krajiny, který by mohl 

zůstat při příslušné péči zachován.  

Obdobně je nezbytné sledovat a posuzovat takové záměry rozvoje sídel, které vytváří novou hranici 

se zemědělsky obhospodařovanou krajinou, která umožní vytvořit takový přechod do krajiny, který 

by suploval dřívější zeleň záhumení, a reflektoval přístup do krajiny na dochované trasy polních cest. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována problematicky působícím stavbám (negativně působícím 

dominantám), a řešení jejich zakomponování do krajiny. 

Samostatná problematika je územní rozvoj obcí a jeho rozsah, který indikuje problém neefektivně 

využívaných ploch, zasahujících do krajiny, v rozsahu který není adekvátní, socioekonomickým 

předpokladům. 
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Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Ve vztazích sídel a krajiny se jedná zejména o ochranu hodnot uvedených v předchozí kapitole a je 

zřejmé, že v rámci územních studií nelze specifikovat způsob ochrany krajinného obrazu kulturních 

krajinných dominant, pro který by měl být vymezen legislativní rámec. Důležitá je však již identifikace 

hodnot tohoto typu, zejména v případě měst, jejichž silueta by měla, pokud možno, ve všech 

přístupových směrech (osách) signalizovat význam města v krajině jako centra s významnou kulturní 

a historickou hodnotou. 

Problematika zachování autentického uplatnění solitérních staveb, usedlostí a podobných typů sídel v 

krajině, je o to složitější, že se zpravidla nejedná o objekty památkového zájmu (možná žádného 

zájmu), přesto je jejich hodnota významná. V první řadě by se mělo jednat o individuální hodnocení 

jednotlivých staveb a souborů z hlediska utváření krajinného rázu, s navazujícími pilotními projekty a 

programy pro jejich uchování. 

Opatření pro eliminaci působení „negativních dominant“ ve volné krajině zejména zemědělských 

areálů, je nezbytné přijmout po individuálním posouzení, na základě analýzy funkčních, provozních, 

majetkových a dalších podmínek. 

Problematika rozvojových záměrů je pro vztah sídel a krajiny zásadní, protože se v převážné míře 

jedná o rozvojové záměry, které představují soubory zastavitelných ploch vymezených 

v nezastavěném území tj. na zemědělské půdě, evidentně jako nabídka pro posílení počtu obyvatel a 

tím i významu obcí. Vzhledem k tomu, že přístup všech obcí je vice méně stejný, je nereálné aby se 

nabídka naplnila nejen ve všech případech ale ani v části z nich. Analýza na základě posouzení 

rozvojových znaků obcí a vymezení sídelního potenciálu ukazuje na nižší průměrné předpoklady 

rozvoje a směřuje k podrobnější analýze v rámci ÚAP ORP se závěry pro RURÚ.  

7.1.2. Krajinný ráz 

 výrazně členitý terén – ostré hřbety, široké kotliny 

 vysoké zornění  všech nižších poloh a mírnějších sklonů 

 podíl rozptýlené zeleně je mírně nižší (údolí Třebůvky a Malonínského potoka) a výrazně 

snížený (Malá Haná) 

 druhově hodnotná a pestrá rozptýlená zeleň na mezích a stržích  

 většinou zalesněné vyšší polohy, hřebeny a vrcholy 

 výrazně protáhlý charakter sídel podél komunikací  a vodních toků 

 časté masivní kamenné stavby dvorcového typu 

 vysoký podíl historických patrových staveb ve venkovských obcích 

 nadprůměrný výskyt hodnotných drobných sakrálních staveb a plastik 

 historické hodnoty sídel; MPR M. Třebová, MPZ Jevíčko, historické soubory Křenov, Kunčina, 

Městečko Trnávka, Chornice, Jaroměřice 

 technická památka působící v krajině – Mladějovská důlní železnice 

 velmi hodnotná krajinná mozaika lesů, luk, polí a drobných sídel v přírodním parku Bohdalov 

– Hartinkov 

 pozitivně působící nová vodní díla v krajině – polosuchý poldr Žichlínek, biocentrum 

Finsterlova prohlubeň u Jevíčka 
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 přílišná koncentrace vedení VVN u rozvodny Krasíkov 

7.1.3. Ochrana přírody 

Přehled přírodních hodnot 

Základní parametry prezentující hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Podrobný přehled 

parametrů pro obce je uveden v Příloze č. 3 Ochrana ŽP a kapitole Hodnoty významné z hlediska 

ochrany přírody a biodiverzity. 

Tabulka 56: Přehled přírodních hodnot a jejich specifikace 

Hodnota Parametr Lokalizace v území Plocha 

Zvláště chráněná území procento zvláště chráněných 
území z rozlohy katastru (PR, 
PP, Natura) 

Plochy ZCHÚ jsou lokalizovány v 
M 1:10 000. Podle dat ÚAP.  

5,08% rozlohy 
území (průměr 
ČR 14,6%) 

Ekologická stabilita 
krajiny  

Hodnota KES (koeficient 
ekologické stability krajiny) 

Statistická hodnota z dat ČSÚ. 
Základní typy stabilních ploch 
jsou lokalizovány v M 1:10 000 

Průměr pro ORP: 
1,5 

Nárůst ekologicky 
stabilních ploch 

nárůst / pokles výměry.  

ekologicky stabilních ploch 

mezi lety 2005 a 2016 (v %) 

Statistická hodnota podle dat 
ČSÚ, plochy změn nejsou v 
území lokalizovány. 

Nárůst o 40 ha tj. 

0,1% rozlohy 

ORP. 

Přírodně hodnotnější 
biotopy (bez skupiny X) 

Procento biotopů z rozlohy 
katastrů 

úroveň obcí, M 1:10 000 
Podle dat AOPK.  

 6 900,9 ha 
biotopů (16,5% 
z rozlohy ORP) 

Migračně významná 
území (MVÚ) 

konflikt dálkových migračních 

koridorů a migračních území 

se zastavitelnými plochami 

úroveň obcí, M 1:10 000 
Podle dat AOPK.  

Délka migračních 
koridorů 3,8 km, 
4 bariérová místa 

Výskyt chráněných 
druhů  

vyjádřeno lokalizacemi nálezů 
v shapefile 

úroveň obcí, M 1:10 000 
Podle dat NDOP. 

Nerelevantní 

 

Stav ochrany, ohrožení, aktuální trendy  

 Plocha ZCHÚ je ve srovnání s průměrem ČR nižší asi o dvě třetiny. VKP jsou relativně početné, 

nicméně jejich rozloha tvoří jen 0,3% rozlohy ORP.   

 Ekologická stabilita krajiny: Celkem více než 64% území ORP náleží do území ekologicky 

stabilnějšího, zbylých 35,2% rozlohy ORP je ekologicky nestabilních. Koeficient ekologické 

stability pro celý ORP je relativně vysoký.  

 Změny v stabilitě krajiny za posledních 10 let: plocha ekologicky stabilnějších ploch vzrostla o 

40 ha (tj. 0,1% rozlohy ORP). Trend je tedy pozitivní.     

 Aktuální trendy spjaté s biotopy jsou popsány ve vrstvě mapování biotopů. Detailnější 

interpretace rizik je z důvodu nejednotného zpracování dat nad rámec možností ÚSK.  

 Současné ohrožení hodnot ochrany přírody: na základě dat získaných o území byly 

identifikovány hlavní rizika (př. změna využití území směřující k unifikaci krajiny, dopady změny 

klimatu, eutrofizace, odvodnění, tlak invazních druhů). Mezi lokality s nejvyšším ohrožením patří 

přírodně hodnotnější území v katastrech s nízkým KES  a intenzivním hospodařením.   

 Migrace velkých savců: v ORP se nachází 4 bariérová místa na migračních koridorech (vše na 

silnicích); v zastavitelném území je vymezeno více než 600 m koridorů a 65 ha ploch migračních 

území. V nejvíce ohrožených obcích je potřeba řešit přemístění zastavitelných ploch.   
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Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

 u stávajících hodnotných území s určitou formou ochrany tj. ÚSES, VKP, PP a PR se jedná o:  

 snížení působení rizikových faktorů (intenzifikace zemědělství, eroze, změny 

vodního režimu) v ochranném pásmu a v okolní hospodářské krajině  

 udržení funkčních migračních tras a zlepšení konektivity mezi územími  

 potenciál větší ochrany hodnotných biotopů, které jsou aktuálně bez specifické ochrany  

 potenciál pro vytvoření nových hodnotnějších území v krajině chudé na hodnoty – tento 

potenciál je výrazný 

 

Nástin řešení v návrhové části  

Informace z analytické části budou v návrhové části sloužit pro: 

 Návrh ochrany ploch se zvýšenou kvalitou ekosystémů: ochrany hodnotných biotopů v málo 

stabilních územích, ochranné zóny pro VKP, další VKP, nové ochranné zóny pro PP a PR 

 Návrh opatření pro zlepšení ekologické stability území: (průměrně hodnotná) území 

stabilizující krajinu s intenzivním zemědělstvím 

 Návrh ploch lepší migraci v území a větší ochranu vzácných druhů 

Tabulkový přehled základních parametrů pro všechny obce je dispozici v příloze  

7.1.4. Zemědělství 

Přehled hodnot 

V ORP Moravská Třebová tvoří zemědělská půda většinu území, důležitou roli zde hrají také lesní 

porosty. Většina zemědělské půdy je evidována jako orná půda, ve východní části území je velký podíl 

zemědělské půdy zatravněn, což odpovídá nižší produkční schopnosti půd. V ORP Moravská Třebová 

se vzhledem ke geografické poloze vyskytují bonitně nejcennější půdy pouze na menší ploše (půdy 

I. třídy ochrany se nacházejí na 10 % a půdy II. třídy ochrany na 15 % rozlohy ORP). Katastrální území 

s nejvyšším zastoupením půd I. třídy ochrany jsou Staré Město (43 %), Víska u Jevíčka (39 %) a 

Chornice (30 %).  

Tabulka 57: Katastrální území s více než 20% podílem půd 1. třídy ochrany 

Název k.ú. Půdy 1. třídy ochrany (% plochy k.ú.) 

Staré Město u Moravské Třebové 43.4 

Víska u Jevíčka 38.7 

Chornice 29.7 

Jevíčko-předměstí 27.2 

Linhartice 25.1 

Radišov 24.6 

Biskupice u Jevíčka 23.3 

Moravská Třebová 22.4 

Zdroj:BPEJ k 3.4.2017 (SPÚ) 
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Zastoupení tříd ochrany půdy do značné míry doplňuje posouzení produkčního potenciálu 

zemědělství v tomto ORP, který je však ovlivněn také dostupností vláhy. Území není závažně 

ohroženo nedostatkem vláhy, i když se úbytek vláhy pravděpodobně v budoucnosti projeví. 

Stav ochrany, ohrožení 

Z produkčního hlediska je v ORP Moravská Třebová střední výrobní potenciál (bramborářská oblast), 

oblast nepatří k nejvíce ohroženým suchem, přesto je však nutno s výskytem sucha počítat, jeho 

důsledky ovšem nebudou tak dramatické jako např. na jižní Moravě.  

V ORP se nachází rozsáhlé půdní bloky orné půdy, zejména v obcích Rychnov na Moravě, Třebařov, 

Staré Město, dále pak v Dlouhé Loučce, Křenově, Vísce u Jevíčka, Chornici. Velké půdní bloky 

představují rizika pro ekologickou stabilitu, biodiverzitu, prostupnost krajiny, erozi a odtok vody z 

krajiny. Problematice vodní i větrné eroze je věnována samostatná kapitola. K zachování kvality a 

kvantity půd je potřeba důsledně realizovat navrhovaná opatření ke snížení eroze.  

Kontaminace půd zde není masivní, nebyla zde zjištěna překročení preventivních hodnot rizikových 

prvků v zemědělských půdách (viz kapitola Znečištění a kontaminace složek prostředí). 

Zábor půd - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů stanoví, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný 

veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Zákon 

stanoví i podmínky pro ostatní třídy ochrany.  

Zhutnění půd - způsobuje degradaci fyzikálních vlastností půdy. Negativně ovlivňuje zejména 

produkční funkci půdy. Zhutněná půda pojme méně vody, tím se zrychluje její povrchový odtok, 

nastává větší riziko povodní a záplav a zvyšuje se eroze. Důsledkem může být také snížená samočistící 

schopnost půdy a její okyselování, je zde potlačen život zhoršením vzdušného, vodního a teplotního 

režimu půdy. 

Erozní smyvy, větrná eroze - způsobují degradaci půdy, zhoršení fyzikálně-chemických vlastností půd, 

snižují mocnost půdního profilu, obsah živin, poškozují plodiny. Nepřímo ovlivňují i kvalitu vody 

v tocích a vodních nádržích, míru zanášení příkopů, škody při přívalových srážkách. Území ORP 

Moravská Třebová je z hlediska vodní eroze jak v ploše, tak v drahách odtoku poměrně homogenní a 

rozhodně nadprůměrné. Ohrožení větrnou erozí na základě půdních vlastností je evidováno pouze a 

menším území v JV části. Zvláště ve východní polovině území se nacházejí rozsáhlejší plochy bez 

účinných výsadeb (více kap. 6.4). 
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Obrázek 86: Dílčí kritéria vyhodnocení priority řešení eroze v obcích ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 

Priorita řešení jednotlivých obcí SO ORP z hlediska půdní eroze je zobrazena v mapě. Do posouzení 

vstupovalo ohrožení plošným odtokem (VODER), délka identifikovaných potenciálně ohrožených drah 

soustředěného odtoku (DSO), rozsah sběrného povodí kritického bodu v obci (KB), ohrožení vodních 

nádrží akumulací sedimentu a ohrožení větrnou erozí (VETER, kombinace půdních vlastností a bariér 

proudění). 
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Obrázek 87: Souhrnná priorita řešení eroze v obcích ORP Moravská Třebová 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o. 
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Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

V ORP Moravská Třebová je střední produkční potenciál, je zde menší riziko srážkového deficitu než 

v např. v kukuřičné nebo řepařské oblasti, což dává možnost byť nižších, avšak jistějších výnosů. 

S přihlédnutím k rostoucímu riziku výskytu roků s nedostatkem srážek by měl být výrobní potenciál 

v tomto ORP do budoucna poměrně stabilní, i když nižší, než je republikový průměr. Stabilita 

výrobního potenciálu je však také závislá na způsobech hospodaření s půdou (např. prevence eroze) a 

s vodou v krajině (prevence rychlého odtoku vody z krajiny). Pro zachování hodnot je dále nutno 

důsledně posuzovat veškeré plánované zábory ZPF, zejména zábory zemědělských půd I. a II. třídy 

ochrany.  

 

Nástin řešení v návrhové části 

Hlavní ohrožení zemědělské půdy představuje eroze (tím i zrychlený odtok vody z krajiny), tato 

problematika je řešena v samostatné kapitole a bude jednou z hlavních součástí návrhové části. Jsou 

identifikovány erozně ohrožené lokality, na nich budou navržena konkrétní opatření. S problematikou 

eroze souvisí i velikost půdních bloků, kdy bude stanoveno, které půdní bloky představují problém a 

bude navrženo například jejich vhodné rozčlenění. U zemědělských půd s překročením preventivní 

hodnoty obsahu rizikových prvků je zakázáno používání upravených kalů a sedimentů (dle Zákona 

334/1992 Sb.).  

V návrhové části, která bude řešit především plochu povodí, bude kladen důraz na zpomalení odtoku 

a zvýšení retence. Budou navrhována opatření k ochraně půdy na pozemcích ohrožených plošným 

smyvem, na mělkých půdách, v nestabilizovaných drahách odtoku, speciálně budou akcentována 

opatření proti zrychlenému odtoku nad zástavbou a v povodích kritických profilů, v povodích 

vodárenských (a rekreačních) nádrží a nad menšími vodními plochami, v nitrátově zranitelných 

oblastech. Důraz bude kladen na fragmentaci bloků a zkrácení nepřerušené délky svahů. Budou 

navržena rámcová opatření proti větrné erozi na rozsáhlých nechráněných blocích orné půdy. 

Půdoochranná opatření budou umisťována tak, aby příliš nekomplikovala hospodaření na pozemku, 

ale zároveň měla dostatečný efekt. Budou nastavena bez ohledu na půdoochranná opatření či způsob 

hospodaření aplikovaný v současnosti. Některá z opatření budou plnit i další funkce, například 

ekologickou (součást ÚSES), estetickou (doprovodná zeleň), rekreační a dopravní (zvýšení 

průchodnosti krajiny), protipovodňovou (záchytné a zpomalující prvky) a mohou sloužit jako podklad 

pro zpracovatele územních plánů a pozemkových úprav. V případě klimatických změn v budoucnosti 

souvisejících s častějším výskytem extrémních srážek návrhy mohou být přehodnoceny, zpřísněny, 

případně doplněny o další, například protipovodňové prvky. 

Tabulka 58: Erozní problémy v SO ORP s nástinem řešení v návrhové části studie 

Problém Lokalizace Řešení v rámci ÚSK 

Nadlimitní erozní smyvy 
v ploše 

Především střední část SO ORP - 
obce Gruna, Rozstání, Radkov, 
dále Bělá u Jevíčka, Bezděčí u 
Trnávky, Jaroměřice aj. 

Na ohrožených částech bloků bude navržen 
systém organizačních a agrotechnických 
opatření, vč. možnosti zatravnění. Zvláštní 
důraz bude kladen na lokality nad zástavbou a 
vodními objekty. Budou identifikovány bloky, 
na kterých bude vhodné umístit biotechnické 
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Problém Lokalizace Řešení v rámci ÚSK 

opatření (mez, průleh, hrázka, zasakovací 
travnatý pás, ekoprvek). 

Potenciálně erozně 
ohrožené dráhy odtoku 

Celé území, důraz na severní část 
– obce Třebařov, Staré Město, 
Kunčina, Linhartice, Dětřichov 

Na základě analýz a terénních průzkumů budou 
navrženy DSO k zatravnění (výrazné, nad 
zástavbou apod.), ostatní budou řešeny 
návrhem agrotechnických opatření na bloku.  

Pozemky se speciálními a 
trvalými kulturami 

Rozptýleně po území ORP 
Definována obecná pravidla pro hospodaření, 
definování ohrožených částí. 

Bloky a půdy ohrožené 
větrnou erozí 

V kombinaci velikosti bloků, 
výskytu bariér proudění a 
náchylnosti půd k větrné erozi je 
nejohroženější jihovýchodní část 
území – Městečko Trnávka, 
Chornice, Jevíčko, Víska u 
Jevíčka, Biskupice, Jaroměřice 

Na základě ohroženosti půd, velikosti půdního 
bloku a existence či absence bariér proudění 
bude navržen rozsah aplikace agrotechnických 
opatření pro zmírnění účinků proudění, budou 
identifikovány bloky vhodné pro umístění 
biotechnických prvků (větrolamů) na zmírnění 
rychlosti proudění, případně prvků 
fragmentujících rozsáhlé bloky půdy. 

 

Výsledky erozních analýz jsou prezentovány ve čtyřech agregovaných vrstvách v problémovém 

výkrese. 

7.1.5. Lesnictví 

Přehled hodnot 

Z hlediska pokrytí území lesy, je lesnatost v ORP poměrně vysoká, o 5 % vyšší než je republikový 

průměr. Téměř celé ORP spadá do PLO Drahanská vrchovina. Vyskytuje se zde převážně druhý, třetí a 

čtvrtý lesní vegetační stupeň. Vyšší podíl smíšených lesů. 

Stav ochrany, ohrožení 

Vzhledem k vysoké lesnatosti ORP není krajina v území ohrožena nízkou lesnatostí, respektive tím, že 

by se zde vyskytovaly obce kde by les úplně chyběl. Na druhou stranu lesy jsou zde ohroženy větrem 

a námrazou, takže při nesprávném způsobu hospodaření může dojít k snížení stability porostů. Dále 

jsou ohroženy porosty smrku na nepůvodních stanovištích hmyzími škůdci. 

Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Specifikou hospodaření v tomto území je ohrožení větrem a námrazami. Je proto důležité realizovat v 

lese vhodná opatření k posílení stabilitě lesních porostů formou jak zakládání jednotlivých prvků 

v lese, tak i vhodnou dřevinnou skladbou a zvyšováním podílu melioračně zpevňujících dřevin. 

Nástin řešení v návrhové části 

Hospodaření v lesích se řídí lesním zákonem č. 289/1992 Sb., o lesích.  

Vlastníci lesa od určité výměry jsou povinni mít zpracovaný lesní hospodářský plán nebo lesní 

hospodářské osnovy, které se zpracovávají na 10 let a ve kterých jsou podrobně popsány základní 

lesnické ukazatele (výše těžby, podíl MZD, a další). Veškerá doporučení na změnu hospodaření a 

využívání lesa musí tedy probíhat v souladu se zákonem o lesích a platnými LHP.  
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7.1.6. Vodní hospodářství  

Přehled hodnot 

Vodní toky – Území je protkáno sítí významných vodních toků. Jmenovitě se jedná o vodní tok 

Třebůvka, Jevíčka, Moravská Sázava, Mírovka a Kunčický potok. Vodní tok Třebůvka je významný 

z hlediska odběrů povrchových vod. Jímáno je 300 m3/rok. 

Vodní plochy – Na území se nachází významná vodní nádrž Moravská Třebová. Větší vodní plochy se 

vyskytují především v severní části území. Jedná se o Třebařovské rybníky, které jsou určeny 

k rybochovným účelům a rekreaci. 

Vodní útvary – Bilanční stav útvarů povrchových vod byl vyhodnocen stupněm BS1,2 – vyhovující 

bilanční stav. Území leží na několika útvarech podzemních vod. Z hlediska odběrů lze za významný 

považovat útvar Kyšperská synklinála – jižní část, a to za účelem zajištění dodávek pitné vody. 

Z tohoto útvaru je ročně čerpáno přibližně 1000 m3/rok. Západní hranici zájmového území protíná 

chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída, kde se vytvářejí zásoby kvalitních 

podzemních vod. 

 

Stav ochrany, ohrožení, rizika 

Vodní toky – Výskyt záplavových území podél toku Třebůvka, Jevička, Moravská Sázava, Rychnovský 

potok, Maloninský potok. Část vodního toku Třebůvka je zařazena do Oblasti s významným 

povodňovým rizikem (PM-A59).  

Jako rizikové bylo rovněž vyhodnoceno vysychání drobných vodních toků a to především v povodí 

Třebůvky, Malonínského potoka a Třebařovského potoka.  

Vodní plochy – Vzhledem k rozloze zájmového území je zde nedostatek vodohospodářsky 

významných ploch. 

Vodní útvary – Střední ekologický stav v převážné části území, poškozený stav v povodí Kunčinského 

potoka (MOV_0330). Z hlediska odběrů podzemních vod je potenciálně rizikový vyhlášen útvar 

Velkoopatovická křída. 

Útvar ohrožený urychleným odtokem – MOV_0270 Moravská Sázava od toku Ostrovský potok po ústí 

do toku Morava. Útvar ohrožený nízkou akumulační schopností – MOV_0370 Nectava od pramene po 

ústí do toku Jevíčka. 

Povodím Moravy bylo stanoveno 6 významných kritických bodů, v jejichž místě by mohlo nastat 

ohrožení zástavby z přívalových srážek. Tyto body se vyskytují v obcích Březina, Rychnov na Moravě, 

Kunčina a Třebařov. V území se vyskytuje i několik méně významných kritických bodů, v jejichž místě 

může dojít k ohrožení zástavby. 

 

  



EKOTOXA s.r.o.                               Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová  – Doplňující průzkumy a rozbory 

 

 

230 
 

Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Vodní toky – V plánech pro zvládání povodňových rizik jsou uvedena opatření ke snížení účinků 

povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem i mimo OsVPR. Nejvýznamnějším opatřením 

je výstavba suché nádrže Boršov – Útěchov na toku Třebůvka v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a 

Boršov u Moravské Třebové o objemu retenčního prostoru 865 tis m3. Přirodě blízkým PPO v této 

oblasti je opatření s názvem Realizace vhodných opatření ze studie „Třebůvka - přírodě blízká 

protipovodňová opatření“. Mimo oblast s významným povodňovým rizikem je Dílčím povodím 

navržena výstavba nové protipovodňové nádrže na Třebařovském potoce jako PPO obce Třebařov. 

Přírodě blízká PPO jsou mimo OSVPR navržena na toku Jevíčka, na tocích v povodí horní a střední 

Moravy (Realizace Morava+). 

Vodní plochy – Vodní plochy jsou v Plánech dílčích povodí navrhovány v rámci komplexní revitalizace 

vodních toků (tůně, mokřady) a v rámci výstavby účelových (protipovodňových) nádrží. Tyto plochy 

budou doplněny o plochy v návrhové části studie.  

Vodní útvary – Potenciálem ke zlepšení ekologického stavu ve vodních útvarech jsou uvedeny v 

Plánech dílčích povodí. K významným opatřením patří již zmíněný projekt Morava +, jehož náplní je 

realizace vhodných přírodě blízkých protipovodňových opatření včetně opatření pro zlepšování 

hydromorfologického stavu vodních toků. Mezi významné opatření typu A spadá také revitalizace 

toku Pacovka. 

K odběrům přísluší opatření pro povrchové vodní útvary - Opatření pro regulace odběrů a vzdouvání; 

a opatření pro podzemní útvary vod - Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu útvarů 

podzemních vod. 

Obecné opatření v dílčích plánech povodí uvádí komplex opatření a doporučení pro snížení dopadů 

sucha. 

 

Nástin řešení v návrhové části  

Vodní toky – Předmětem návrhové části studie z hlediska protipovodňové ochrany budou především 

obce s nepřijatelným povodňovým rizikem a obce nedostatečně chráněné před povodněmi. Mezi 

tyto obce spadá obec Útěchov a město Moravská Třebová. Pro zlepšení ekologického stavu bude 

věnována pozornost napřímeným a zatrubněným tokům pro možnou revitalizaci.  

Vodní nádrže – Vodní plochy budou nově navrženy v souvislosti s opatřením na vodních tocích a 

ve vodních útvarech. 

Vodní útvary – Pro snížení ohrožení zástavby „bleskových povodní“ vzniklých z přívalových srážek 

budou návrhy směřovány do sběrných povodí kritických bodů. Pozornost bude ubírána do oblastí 

s nedostatečnou akumulační schopností, urychleným odtokem a s vysokým rizikem vysychání 

drobných toků. 
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7.1.7. Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Přehled hodnot 

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. 

Všechna bilancovaná ložiska nerostných surovin mají pro svou ochranu vymezeno chráněné ložiskové 

území. V oblasti jsou vymezeny také prognózní zdroje nerostných surovin. Část 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.   

 

Stav ochrany, ohrožení 

Mezi problémy k řešení patří nutnost rekultivace a stabilizace krajiny po ukončení těžby nerostných 

surovin, riziko ohrožení vodních zdrojů nebo zátěž prostředí v průběhu těžby (prašnost, doprava, 

hluková zátěž aj.).  

Ke geologickým rizikům v území patří poddolovaná a sesuvná území. Na území SO ORP Moravská 

Třebová se nachází větší množství území, které je evidováno jako poddolované. Jedná se o několik 

území vedených díky své malé rozloze jako bodové a dále o velkou řadu plošných. Na území obcí 

Mladějov na Moravě), Kunčina, Útěchov, Janůvky, Březina, Bělá u Je, Jevíčko a Březinky zasahují 

poddolovaná území přímo pod zastavěné území a mohou představovat potenciální riziko. 

Na území SO ORP Moravská Třebová se nachází rovněž celá řada sesuvných území, a to i většího 

rozsahu. Mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, zejména stavební činnost, ačkoli momentálně 

do zástavby zasahuje pouze bodový sesuv u Rychnova na Moravě. Největší plocha sesuvů je v území 

obcí Moravská Třebová, Mladějov a Březina.  

Tato území je nutno zohledňovat je při přípravě územních plánů a přípravě staveb. 

 

Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Potenciál je v další těžbě nerostných surovin – nachází se zde několik doposud netěžených ložisek 

nerostných surovin pro těžbu jílů a prachovců. Potenciál je také ve využití území po ukončení těžby 

nerostných surovin, kdy tyto tvoří např. přírodně hodnotné prvky v jinak zemědělské krajině, vodní 

plochu, rekreační lokalitu apod. 

 

Nástin řešení v návrhové části  

Z hlediska těžby nerostných surovin je analýza zaměřena na identifikaci území dotčených současnou 

nebo plánovanou těžbou a identifikaci potenciálních střetů a rizik s cílem vhodně reagovat na další 

zájmy v území, jako jsou rekreační využití vodních ploch, zadržení vody v krajině, adaptace na sucho a 

další. 
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7.1.8. Rekreace a turistický ruch 

Přehled hodnot 

SO ORP Moravská Třebová se vyznačuje atraktivní členitou, dobře prostupnou krajinou s významnými 

kulturními památkami, rozhlednami a vyhlídkovými místy. K jednotlivým atraktivitám v území vedou 

zajímavé naučné stezky či turistické trasy. Významné turistické cíle jsou turisticky dostupné, i 

vzájemně dobře propojené sítí turistických tras. V území se nachází poměrně hustá síť cyklotras. V SO 

ORP se nacházejí plochy hromadné a individuální rekreace – chatoviště, kempy či zahradní kolonie, 

v obcích Borušov, Jevíčko, Moravská Třebová, Rozstání, Staré Město a Vysoká. 

Stav ochrany, ohrožení 

Zachovalost přírody a krajiny je velkou devizou území a jejich zachování by mělo být pro ORP hlavní 

prioritou. Tento aspekt však není dostatečně propagován, viz východní část území, kterou tvoří 

přírodní park Bohdalov – Hartinkov, který pro měkkou a udržitelnou formu rekreace není dostatečně 

využit. V SO ORP se nevyskytují žádné cyklostezky či cykloturistické trasy, které by zajistili bezpečnější 

a zajímavější cestování. Nedostatečná rekreační a turistická propojenost byla identifikována mezi 

Jevíčkem a Městečkem Trnávka, mezi nimiž chybí adekvátní cyklistické propojení. Problematický je 

především úsek mezi Jevíčkem a Chornicí. Problémem jsou také neodstatečné možnosti ubytování a 

stravování. Ačkoli je krajina atraktivní, chybí dále atraktivity pro místní obyvatele, např. možnosti 

koupání a sportu. Problematické ve vztahu k rekreaci mohou být plánované obchvaty silnic I/43 s 

I/35. 

Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

SO ORP Moravská Třebová se vyznačuje vysokým potenciálem k rekreaci a turistickému ruchu 

atraktivní krajinou a zachovalou sítí účelových komunikací. Pro rekreaci a turismus v SO ORP je tudíž 

podstatná zachovalost polyfunkční krajiny se sítí atraktivních účelových komunikací vedoucích 

k místům rekreace a jejich rozvoj.  

Podstatný je rozvoj ubytovacích kapacit, a to v podobě možnosti venkovské turistiky a agroturistiky, 

která v současnosti nabývá na popularitě. Obecně je potřeba se orientovat na dlouhodobou 

návštěvnost regionu a odstranit problém nedostatečné rekreační a turistické infrastruktury – 

nedostatečného ubytování a pohostinství (absence daných zařízení v okolí obcí a v blízkosti atraktivit) 

a absenci cyklostezek a cykloturistických tras. Dobře dostupné a zároveň turisticky propojené jsou 

cíle nadregionální a regionální úrovně, které však podporují pouze jednodenní až dvoudenní 

návštěvnost. Základním předpokladem pro rozvoj rekreace, zvýšení kvality a kvantity nabízených 

služeb je nutná aktivizace místního obyvatelstva např. podporou rekonstrukce ubytovacích kapacit 

(kapacity stávajících hromadných ubytovacích zařízení se zdají být vzhledem k turistické atraktivitě 

území dostatečné, výrazně by se však měla zlepšit jejich kvalita) či větší propagací regionu.  

Ke zvýšení kvalit krajiny a možností místní rekreace mohou sloužit revitalizace v minulosti 

napřímených nížinných vodních toků (Jevíčka, Třebůvka aj.), jež mohou být taktéž nástrojem 

k přilákání turistického ruchu (viz vodní ekosystémy v poldru Žichlínek).  
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SO ORP má ideální podmínky pro rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky, při rozvíjení potenciálu 

cestovního ruchu je vhodné využívat místní zdroje – tedy stavět na lokální identitě – lokální 

potraviny, významní rodáci, kulturní akce apod. 

Nástin řešení v návrhové části 

V návrhové části studie bude pro dané téma řešena problematika nedostatečné sítě cyklistických a 

cykloturistických a turistických tras či naučných tras. Návrhy budou v souladu s územními plány obcí, 

strategickými dokumenty a studiemi uvedenými v textu výše.  Vzhledem k tomu, že lze v rámci 

územního plánování připustit rekreační využití území v široké škále funkčních ploch, nebudou v rámci 

návrhové části studie navrhovány nové plochy rekreace.  

7.1.9. Znečištění a kontaminace složek prostředí 

Přehled hodnot 

Vody – většina (7) vodních útvarů povrchových vod dosahují dobrého chemického stavu. Nejsou zde 

staré ekologické zátěže, které by podle SEKM představovaly aktuální riziko.  

Půdy – půdy nejsou masivně kontaminovány, nebyla zde zjištěna překročení preventivních hodnot 

rizikových prvků v zemědělských půdách. Nejsou zde staré ekologické zátěže, které by podle SEKM 

představovaly aktuální riziko. 

Ovzduší – oblast nepatří k imisně nejzatíženějším částem ČR, jsou zde však pravidelně překračovány 

imisní limity pro benzo(a)pyren. 

 

Stav ochrany, ohrožení 

Vody – Jsou zde evidovány tři staré ekologické zátěže, které představují potenciální riziko pro vody. 

14 katastrálních území SO ORP spadá do nitrátově zranitelných oblastí, kde by podle Nitrátové 

směrnice mělo docházet cíleně ke snížení znečištění podzemních i povrchových vod způsobeného 

dusičnany ze zemědělských zdrojů a k předcházení dalšímu takovému znečištění. 

Půdy – Jsou zde evidovány staré ekologické zátěže, které představují potenciální riziko pro půdy.  

Ovzduší – V letech 2014-15 zde byl překročen pouze imisní limit pro benzo(a)pyren.  

 

Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Vody –  Realizace opatření uvedených v Plánech dílčích povodí, která mají za cíl dosažení dobrého 

ekologického a chemického vodních útvarů podle Rámcové směrnice o vodách. Cílem dle správce 

povodí je zlepšit stav těchto útvarů alespoň do roku 2021. Další potenciál pro zlepšení představují 

sanace starých ekologických zátěží. 

Půdy – Sanace starých ekologických zátěží.  
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Ovzduší – Realizace implementačního plánu Programu zlepšení kvality ovzduší vedoucí v ideálním 

případě k dodržování imisních limitů. 

 

Nástin řešení v návrhové části  

Znečištění vod 

Pro útvary povrchových vod s nevyhovujícím chemickým stavem jsou Plánem dílčího povodí Moravy a 

přítoků Váhu stanovena opatření, jedná se vesměs o výstavbu či modernizaci kanalizace a ČOV 

v obcích.  

Jedná se o nitrátově zranitelné oblasti, v návrhové části budou řešena opatření směřující k naplnění 

Nitrátové směrnice. 

V místech SEKM s kategorií priority P je nutno mít na vědomí jejich potenciální riziko kontaminace a 

je potřeba s touto informací pracovat v návrhové části.  

Znečištění půdy 

V SO ORP nejsou překročeny preventivní hodnoty rizikových prvků v půdě. V místech SEKM 

s kategorií priority P je nutno počítat s jejich kontaminací a je potřeba s touto informací pracovat 

v návrhové části.  

Znečištění ovzduší 

V SO ORP nejsou překročeny imisní limity pro PM10 a PM2,5, i přesto zde lze ovšem plošně doporučit 

využívání zemědělské krajiny tak, aby byla prašnost ze zemědělské činnosti minimalizována. 

7.1.10. Brownfields 

Přehled „hodnot“ 

Brownfield je dle Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nemovitost (pozemek, 

objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako 

pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a 

efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Jedná se tedy o negativní jev. 

Brownfields jsou převážně urbanistickým problémem, mohou mít ale také negativní vliv na životní 

prostředí ve vztahu k neřešeným kontaminacím a krajinnému rázu. 

Stav ochrany, ohrožení 

Problematika brownfields se dle Národní strategie brownfieldů ČR dostala v posledních dvaceti 

letech do popředí v mnoha vyspělých zemích. Systém řešení v mnoha těchto zemích spočívá ve 

vytvoření centrální agentury vedoucí databázi brownfields a využívající celou řadu programů a 

nástrojů podporujících jejich regeneraci. Mezi nástroji se v západních zemích objevují např. 

brownfieldové fondy, pozemkové banky či různé daňové nástroje. Tímto směrem se od roku 2008 

ubírá i Česká republika přijetím Národní strategie brownfieldů. 
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Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Brownfields v krajině mohou být nejen potenciálem k vytvoření nového podnikatelského prostředí, 

ale i ke zlepšení veřejné vybavenosti obcí (regenerace nevyužitého objektu/areálu ke vzdělávacím, 

kulturním, sportovním aj. účelům), či k rekreaci a turismu (občerstvovací a ubytovací zařízení). Existují 

programy podpory na regeneraci brownfieldů financovaných jak ze státního rozpočtu, tak ze 

strukturálních fondů EU (program Nemovitosti).  

Řešení brownfields spočívá v rekonstrukci objektů, rekultivaci (zbourání objektů, uvedení do stavu 

podobného greenfieldu), či v obnově (nové využití). Podstatným jevem v regeneraci brownfieds je 

informovanost – ať už ve výčtu možností financování regenerace brownfieldu (dotační programy), tak 

ve zvýšení informovanosti podnikatelů o existenci nevyužitého objektu/areálu (existence databází). 

Nástin řešení v návrhové části 

Na extravilán obcí SO ORP Moravská Třebová má vliv 9 brownfieldů pocházející ze zemědělské, 

průmyslové a rezidenční činnosti. Cílem studie je vytvoření pasportu brownfiedů s uvedením limitů 

v dalším využití území (záměry ze ZÚR, ochrana přírody, krajinný ráz, kontaminace území). Výsledkem 

studie budou návrhy na využití území jednotlivých brownfields ve vztahu ke zjištěným limitům 

v území a jeho okolí.  

7.1.11. Prostupnost krajiny pro člověka 

Přehled hodnot 

Na území správního obvodu ORP bylo identifikováno 146 propojení sídel, pro které byla analyzována 

vzájemná dostupnost krajinou. Z analýzy vazeb bylo zjištěno, že 54 % propojení sídel spadá do 

kategorie vzájemné dostupnosti „dobré“ – obce jsou vzájemně dostupné po přímých lesních či 

polních cestách a místních komunikacích vhodných pro pěší, případně pro cyklisty. 

Stav ochrany, ohrožení 

V rámci SO ORP bylo 16 % propojení sídel vyhodnoceno jako špatné. Příčinou problémů je absence 

přímých polních a lesních cest a přítomnost vytížených a dlouhých úseků silnic I. – III. třídy.  

Potenciál pro zlepšení, rozvoj hodnot 

Řešení zlepšení prostupnosti krajiny spočívá jak v návrhu a realizaci nových polních a lesních cest, tak 

v ochraně krajiny před fragmentací – tvorba menších a menších izolovaných územních celků 

s negativním dopadem na flóru, faunu a ekosystémy21. Pro návrh nových účelových komunikací 

nezpůsobujících fragmentaci krajiny je vhodné vycházet z historických map území (mapy II. 

vojenského mapování, mapy Stabilního katastru) odrážejících logickou návaznost sídel. V rámci 

                                                           

21  Hlavními rizikovými aktivitami jsou zemědělství (rozsáhlé monokultury, pastevní areály, 

oplocování pozemků), průmysl (průmyslové areály, těžba nerostných surovin), výstavba obytných 

souborů (individuální objekty i celá satelitní města, obchodní zóny) a doprava (dálnice, rychlostní 

silnice, vícekolejné železnice). 
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ochrany krajiny před fragmentací je vhodné identifikovat nezastavěné, vzájemně provázané a 

nezastavitelné plochy vhodné z hlediska prostupnosti jak pro člověka, tak pro migraci živočichů. 

 

Nástin řešení v návrhové části 

Vhodně navržené nezpevněné účelové komunikace s doprovodnou kvalitní víceřadou zelení 

protínající rozsáhlé bloky orné půdy jsou obecně pozitivním jevem zvyšujícím mozaikovitost krajiny, 

zlepšujícím její prostupnost, snižujícím riziko větrné a vodní eroze, zpomalujícím povrchový odtok 

apod. Vhodným situováním komunikací lze tak vyřešit více problémů v území. V návrhové části budou 

identifikovány problémové bloky orné půdy s uvedením návrhů řešení.  

7.1.12. Fragmentace krajiny dopravou 

Činností člověka, především výstavbou dopravní infrastruktury, se krajina dělí na stále menší a menší 

celky. Tento jev označovaný jako fragmentace krajiny patří k závažným a také velmi složitým 

problémům ochrany přírody a může mít v budoucnu katastrofické následky pro flóru, faunu 

a ekosystémy. Proto je snahou pomocí různých legislativních nástrojů chránit celistvost cenných 

území, a to nejen na národní, ale v současnosti rovněž na celoevropské úrovni zaváděním soustavy 

NATURA 2000. 

Fragmentace krajiny je hodnocena na základě výsledků vytvořených dle metodické příručky 

Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (Anděl a kol. (2005)). Dle této metodiky se definují oblasti - 

polygony, které jsou dosud považovány za nefragmentované – UAT (unfragmented area with traffic) 

a je hodnocena jejich kvalita.  

Polygon UAT je definován jako část krajiny, která splňuje současně tyto dvě podmínky: 

a) je ohraničena buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo 

vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru) 

b) má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území) 

Polygonu UAT jsou dále hodnoceny z hlediska jejich kvality, které je dána rozlohou vhodných biotopů 

uvnitř polygonu a úrovní rizik jeho budoucí další fragmentace, jedná se tedy o popis současného 

stavu a budoucí perspektivy.  

Nefragmentované polygony (UAT) se nachází na téměř celém území ORP. Jedná se o velké polygony 

převážně s výbornou nebo dobrou kvalitou, což znamená, že ohrožení jejich existence do budoucna 

není vysoké. Ale i přesto je z hlediska zachování těchto polygonů velmi vhodné při plánování záměrů 

výstavby a úprav komunikací v území akceptovat existenci polygonů UAT a preferovat varianty, které 

naruší jejich fungování co nejméně. Spolu s těmito záměry prosazovat opatření umožňující migraci 

zvěře, ale spolu s řešeními, které budou redukovat mortalitu. Kvalitu stávajících polygonů lze 

zvyšovat rozšiřováním biotopů.   
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7.2. Určení problémů k řešení v návrhu územní studie krajiny včetně nově 

uplatňovaných námětů na provedení změn v území 

Problémy k řešení v návrhové části územní studie krajiny jsou podrobně popsány v samostatné 

Příloze č. 4: Popis problémů v obcích ORP.  

Nástin jejich řešení v návrhové části je uveden také v rámci všech podkapitol (u všech řešených 

témat) kapitoly 7.1.  

7.3. Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických 

podkladů 

V Příloze č. 1 Rozbor požadavků na změny v území a vyhodnocení podkladů je uvedena i tabulka 

vyhodnocení existujících podkladů ÚAP. Na základě této analýzy bude v návrhové části zpracováno 

doporučení k doplnění ÚAP (doplnění chybějících jevů, oprava chybějících či špatně uvedených dat). 
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11. SEZNAM ZKRATEK 

ANC Area with natural constraints 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPB Díl půdního bloku 

DSO Dráha soustředěného odtoku 

DZES Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod  

IP Interakční prvky 

JE  Jaderná elektrárna 

KB Kritický bod 

LAPV Území chráněná pro akumulaci povrchových vod  

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

LFA Less favoured area 

LHP Lesní hospodářský plán 

LPIS Land parcel indentification system 

LVS Lesní vegetační stupeň 

MAS Místní akční skupina 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPZ Městská památková zóna 

MQ Minimální průtok 

MZD Meliorační a zpevňující dřeviny 

Mze Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NKP Národní kulturní památka 

NRBC Nadregionální biocentrum 

NRBK Nadregionální biokoridor 

OPRL Oblast plánu rozvoje lesa 

OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší  

PLO Přírodní lesní oblast 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

PZNN Prognózní zdroj nevyhrazených nerostů 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RKP Registr kontaminovaných ploch 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst  

SLT Skupina lesních typů 
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SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

ÚAP Územně analytické podklady 

UAT Unfragmented area with traffic 

ÚPD Územně plánovací podklady 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚSK Územní studie krajiny 

VBLNS Výhradní bilancované ložisko nerostných surovin 

VD  Vodní dílo 

VKP Významný krajinný prvek 

VPZ Vesnická památková zóna 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorace a ochrany půd 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚR Zásady územního rozvoje 


