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Bělá u Jevíčka 

Katastrální území: Bělá u Jevíčka, Malonín, Smolná u Jevíčka 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký 

Územní plán: Územní plán Bělá u Jevíčka, datum platnosti 20.6.2014 

Pozemkové úpravy: Bělá u Jevíčka – není PÚ, Malonín - není PÚ, Smolná u Jevíčka - není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (4,5 ha mimo zastavěné území). Obec se 

neuplatňuje v dálkových pohledech, nemá stavební dominantu. 

Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě rozvojových ploch pro výrobu 
při příjezdové silnici od Jevíčka vytvořit pás izolační zeleně, která umožní začlenit areál do krajiny. Pro 
plnění hygienické funkce se doporučuje zahuštěná výsadba neovocných stromů.  
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “U Rokle” a  “Na Hoperku” 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 4 kritické body s relativně malou rozlohou orné půdy v jejich přispívající 
ploše. I přesto zde může v době přívalových srážek docházet ke vzniku povrchového odtoku a 
ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Obcí protéká Malonínský potok, který má v jižní části 
obce vymezené záplavové území při Q100 i aktivní záplavovou zónu. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-001 až VPPOP-0004: V přispívající ploše identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh 
a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která 
zajistí částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy či cesty s 
protierozní a protipovodňovou funkcí. VZAST-001: Ve vymezeném záplavovém území při Q100 
doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. VUP-001: Doporučujeme co nejdříve 
realizovat odkanalizování obce včetně výstavby ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních vlastností 
povrchových vod. REV-001: Malonínský potok je v mnoha místech živelně zatrubněn a má 
proměnlivou kapacitu koryta po délce. Doporučujeme zadání studie proveditelnosti revitalizace 
potoka včetně posouzení povodňové ohroženosti okolní zástavby. Ze studie vzešlá opatření 
doporučujeme dále projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako veřejně prospěšnou 
stavbu tak, aby byla zjednodušena budoucí realizace opatření. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Sklonitější půdní bloky jsou v současné době 

z velké části zatravněny. Přesto se v obci nacházejí bloky orné půdy, které jsou mírně i silně erozně 

ohroženy. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše identifikovaných kritických bodů a tyto bloky 

tak přispívají k ohrožení níže ležící zástavby v jižní části obce. Bylo identifikováno 5 erozně 

ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
S ohledem na velkou sklonitost navrhujeme zatravnit blok DPB 1201/4 a část bloku DPB 1201/8. Tyto 
dva půdní bloky spadají do přispívajících ploch KB identifikovaných na západním okraji zastavěné části 
obce. U bloků DPB 0001/4, 0004/9, 1202/6, 1202/8 a 9303/1 navrhujeme dodržovat přísnější 
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půdoochranná opatření s vyloučením širokořádkových plodin (PPOv). Mírnější opatření (PPOm) 
navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých půdních bloků (viz výkresová část). U všech pěti erozně 
ohrožených údolnic navrhujeme jejich stabilizaci formou mírnějšího opatření -úpravou hospodaření 
na pozemku (SUp-001 až SUp-005). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je střední: území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,01), ovšem výměra přírodně cennějších 

ploch je velmi nízká - výměra biotopů tvoří 6,6 % území obce. Je potřeba zvýšit výměru přírodních 

biotopů. 

Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem - je zde dostatek lesů i krajinných prvků, ale 
výměra přírodních biotopů je nízká.  
1/ Doporučujeme tedy vymezit cca 10 ha nových ploch přírodních biotopů (NBIO), např. remízky, 
revitalizace okolí toků včetně pásů dřevin, plochy pro druhově bohaté lesy, plochy pro mokřady, pásy 
pro druhově bohaté zatravnění. Lze také dodat aleje (ekologicky stabilnější linie).  
2/ Vhodné rozmístění NBIO je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v 
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh NBIO nijak nenarušuje 
KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z 
KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  
 3/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny ve vrstvách Kvalitní biotopy a návrhu 
VKP_EVP (významných krajinných prvků).   
4/ V území se nachází VKP údolní niva - VKPN-033, 034. (návrh za Vodní hospodářství) Je to plocha 
zásadní pro zadržování vody v území, čištění vody, ochlazování krajiny a další ekosystémové funkce 
(popis je v hlavním textu). Zde je zapotřebí nezorňovat a nezastavovat nivu - plochy orné půdy do 20 
ha i méně. Je vhodné zde provést obnovení meandrů (viz návrh revitalizace za téma 
Vodohospodářství) a revitalizaci příslušných biotopů. 
5/ Migrace velkých savců. Střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme zbytečně 
nefragmentovat krajinu, udržet zástavbu v blízkosti obce a průchodnost mezi obcemi.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (41,5%). Lesy se vykytují téměř rovnoměrně na celém území obce. 
Dle RURU dochází ke střetu zájmů mezi lesními hospodáři (zábor PUPFL, změna způsobu 
hospodaření) a těžebními společnostmi (ložiska nerostných surovin).  
 
Návrhy a doporučení: 
Lesnatost a rozložení lesa v území není potřeba řešit. Doporučujeme respektovat návrh na zalesnění z 
ÚP (ZAL-001). 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
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Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Obcí nevede žádná značená cyklotrasa či cykloturistická trasa, která by přilákala pozornost cyklistů. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme cyklotrasu od Slatiny od cyklotrasy č. 5161 do Bělé pod Jevíčkem a dále do Jevíčka k 
trase č. 4065 (NC-029). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení:  
Plošně rozsáhlé ložisko nerostných surovin a prognózní zdroj Malonín (jíly). Střety s některými 
environmentálními limity, zejména OPVZ Velké Opatovice (cca polovina ložiska). 
Pod velkou částí území obce a zástavbou se nachází rozsáhlé poddolované území. 
  
Návrhy a doporučení:  
Případná těžba na ložisku je vhodnější mimo ochranné pásmo vodního zdroje Velké Opatovice. 
Doporučujeme ji proto směřovat primárně mimo ochranné pásmo. 
Poddolované území mohou představovat potenciální riziko a omezení pro rozvoj a je nutné je 
přiměřeně zohledňovat při vymezování nových rozvojových ploch. Současně je potřeba přiměřeně 
respektovat chráněné ložiskové území. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

Bezděčí u Trnávky 

Katastrální území: Bezděčí u Trnávky, Unerázka 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský, Ok03 Chornický, Ok05 Trnávecký 

Územní plán: Územní plán Bezděčí u Trnávky, datum platnosti 7.3.2014 

Pozemkové úpravy: Bezděčí u Trnávky-není PÚ, Unerázka-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Návrhové plochy pro bydlení pouze 0,7 ha mimo zastavěné území, bez problémů. Část Unerázka bez 

rozvojových ploch. 

Návrhy a doporučení: 
Rozvojové plochy začlenit do krajiny pomocí pásu zeleně. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaného prostoru “V Klocích”  

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 3 kritické body s relativně malou rozlohou orné půdy v jejich přispívající 
ploše. I přesto zde v době přívalových srážek dochází ke vzniku povrchového odtoku a ohrožení níže 
ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen rozliv při Q100 i aktivní zóna 
záplavového území toku Jevíčka. Hranice rozlivu jsou v několika místech vymezeny v těsné blízkosti 
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stávající zástavby. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-005 až VPPOP-007:  V přispívající ploše identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh 
a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která 
zajistí částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. VPPOT-001: 
Vzhledem k těsné blízkosti stávající zástavby a vymezeného rozlivu povodně doporučujeme zadání 
studie proveditelnosti PPO. Ze studie vzešlá opatření doporučujeme dále projekčně rozpracovat a 
zapracovat do územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu tak, aby byla zjednodušena budoucí 
realizace opatření. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 doporučujeme v budoucnu 
nenavrhovat žádný z typů zástavby. VNn-001 a VNn-002: do uvedeného návrhu PPO podél vodního 
toku doporučujeme zapracovat posouzení realizovatelnosti obnovy dvou historických rybníků. Tyto 
vodní nádrže by v současnosti mohly mít i funkci retenční (a podpořit tedy účinek líniového PPO), 
příp. i rekreační. VUP-002: Doporučujeme co nejdříve realizovat odkanalizování obce včetně výstavby 
ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních vlastností povrchových vod.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-001 - 2801/5), na jihu 
katastru.  Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Sklonitější půdní bloky jsou v 
současné době z části zatravněny. Přesto se v obci nacházejí bloky orné půdy, které jsou mírně, silně, 
i extrémně erozně ohroženy. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše identifikovaných kritických 
bodů a tyto bloky tak přispívají k ohrožení níže ležící zástavby v jižní části obce. Byly identifikovány 3 
erozně ohrožené DSO, z nichž jedna dosahuje exterémní délky. Všechny DSO ústí do Jevíčky. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
Půdní blok 2801/5 má ve své jižní části identifikovánu plochu silně ohroženou potenciální větrnou 
erozí. 
 
Návrhy a doporučení:   
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-001 prvky zeleně tak, aby došlo ke 
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními, 
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.  Na katastru obce je další 
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní výměru 
a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
S ohledem na identifikované velké erozní ohrožení bloku DPB 1506 navrhujeme kombinaci přísnějších 
agrotechnických opatření a biotechnických opatření. Blok DPB 1702 může způsobit ohrožení níže 
ležící zástavby, proto zde navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější opatření 
(PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých půdních bloků (viz výkresová část). S ohledem 
na fakt, že erozně ohrožené DSO ústí do toku, navrhujeme jejich stabilizaci formou mírnějšího 
opatření - úpravou hospodaření na pozemku (SUp-006 až SUp-008). U bloku 2801/5 doporučujeme 
rozpracovat návrh opatření proti větrné erozi, které by pozemek účinně chránilo.  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
 Stav území je střední. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně nestabilní 
(KES = 0,75). Výměra cennějších přírodních biotopů je střední (13,8 % výměry obce). Migrace velkých 
savců je bez problémů.  Je vhodné o něco zvýšit ekologickou stabilitu krajiny.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem. Je zde relativní dostatek lesů a také 

poměrně zachovalá struktura krajinné zeleně. Je vhodné se soustředit na doplnění zeleně tam, kde 

chybí, a zejména zachování a zlepšení stavu vybraných ploch v lesích ve východní části území tak, aby 

více zadržovaly vodu a podporovaly druhovou bohatost.  Dosavadní výsadby v krajině jsou velmi 
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hodnotné a lze na ně dále navazovat.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit v souladu s návrhem protierozních 

opatření cca 6,5 ha dalších ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) např. remízky nebo plochy 

pro agrolesnictví, revitalizace okolí toků včetně pásů dřevin, tvorba mokřadů, zatravnění sady, 

zahrady apod.). Agrolesnictví je vhodné zejména v západní, intenzivně zorněné části území.  

2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména druhově 

bohaté lesy a dostatečně široké remízky, mokřady a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP a 

ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, více 

viz hlavní text územní studie.  

3/ Lze vybrat druhově chudé části lesů a promyslet zlepšení jejich stavu včetně zvýšení 

ekosystémových funkcí jako je zadržování vody a druhové bohatosti (např. Podrostní hospodaření). 

Více o možnostech obecních lesů viz karta obce Třebařov.   

4/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v 

atributovém sloupci u datových vrstev. Doplňovali jsme je v místech, kde byly zničeny historické 

krajinné prvky, které v krajině schází (důvody viz hlavní text studie).   

5/ Větší ochrana biotopů: v plochách přírodních biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) 

nedoporučujeme stavět či jinak nevhodně měnit využití ploch. Nejhodnotnější biotopy v území jsou 

vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   

6/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN-010) - využití území by mělo být přírodně 

blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. 

Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda 

jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují jednu z nejlepších infrastruktur pro 

udržení vody v krajině.   

 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je průměrná (32,7%). Lesy se vyskytují ve východní polovině území, západní část je 
bezlesá.   
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme respektovat návrh na zalesnění z ÚP, založit remízek v západní části území obce (ZAL-
003).  
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení: 
Na území obce se nachází bloky orné půdy a vodní tok, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do sídel v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Městečko Trnávka 
(PRO-019, PRO-020). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění 
existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Územím obce nevedou žádné cykloturistické trasy, které by přilákaly pozornost cyklistů. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme cyklotrasu od cyklotrasy č. 505 k návrhu cyklotrasy NC-039 v Městečku Trnávka (NC-

041). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Bývalý kravín a nevyužívaný zemědělský objekt s pozemky. 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: Územním plánem je tato lokalita navržena plocha pro výrobu a skladování – drobnou a 
řemeslnou výrobu, hlavní využití předpokládá plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, 
výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách. Vzhledem k 
tomu, že plocha navazuje na plochu zemědělské výroby a plochu zeleně, je návrh využití pro drobnou 
a řemeslnou výrobu adekvátní. 
Kontaminace: Nejsou. 

  

Biskupice 

Katastrální území: Biskupice u Jevíčka, Zálesí u Jevíčka 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský, Ok02 Jaroměřický, Ok03 Chornický 

Územní plán: Územní plán Biskupice, datum platnosti 17.1.2017    

Pozemkové úpravy: KoPÚ-Biskupice u Jevíčka, zahájení 30.06.2017, neukončeno, KoPÚ- Zálesí u 
Jevíčka-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (3,2 ha mimo zastavěné území). 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
pro bydlení i výrobu vytvořit pás izolační zeleně, která umožní začlenit zástavbu do krajiny a bude 
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působit jako prachový filtr vůči polnostem, které bezprostředně navazují na obec. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Zálesí a Flintour” a Horka u Biskupisc” 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod s přispívající plochou částečně tvořenou ornou půdou. Na 
jednom z půdních bloků ležících v přispívající ploše je aplikováno pásové střídání plodin. Vzhledem k 
nízké akumulační schopnosti území je toto opatření nedostatečné. Z aktuálního územního plánu 
byly odstraněny návrhy PPO podél vodního toku včetně jejich statutu veřejné prospěšnosti. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-008: V přispívající ploše kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových 
opatření. Vhodná by byla realizace meze s retenčním prostorem. VPPOT-002: doporučujeme znovu 
posoudit efektivitu a účelnost PPO podél vodního toku a případně navrhnout PPO včetně jejich 
zapracování do ÚP jako veřejně prospěšné stavby. Toto PPO by mělo sloužit nejen pro ochranu obce 
Biskupice, ale také pro obce ležící níže po toku, kde realizace PPO nemusí být možná. Toto PPO by 
primárně mělo zajistit retenci vody během povodní. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Jih, západ a sever extravilánu je tvořen 
bloky orné půdy, které jsou mírně i silně erozně ohroženy. Část bloků orné půdy leží v přispívající 
ploše identifikovaného kritického bodu a tyto bloky tak přispívají k ohrožení níže ležící zástavby. Bylo 
identifikováno 7 erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
S ohledem na identifikované velké erozní ohrožení bloků DPB 2205/1, 2201, 2203/1 a 2205/2 
navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. Tyto bloky 
leží z části nebo zcela v přispívající ploše kritického bodu a mohou způsobit ohrožení níže ležící 
zástavby. Na blocích DPB 2202, 2203/2 a 1103/3 navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických 
opatření, protože i tyto zčásti leží nad zástavbou. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat u 
velké části zbylých půdních bloků (viz výkresová část). S ohledem na fakt, že erozně ohrožené DSO 
ústí do toku, navrhujeme jejich stabilizaci formou mírnějšího opatření - úpravou hospodaření na 
pozemku (SUp-009 až SUp-015). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je dobrý. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 2,1). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je vyšší až vysoká (29 % výměry obce). Migrace velkých savců - menší problém.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s dobrým stavem. Po uvážení rozlohy obce, parametru KES a 

struktury krajinné mozaiky doporučujeme vyčlenit několik dalších krajinných prvků v zemědělských 

plochách v okolí obce - lze doplnit remízky a další prvky, které byly zničeny, dodat aleje, vymezit 

plochu pro jeden mokřad či mokřadní les. Lze vymezit náhradní plochy zeleně za nové zastavitelné 

plochy, či zlepšit kvalitu stávajících ploch viz níže:  

Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů, tak aby byla podporována 

zároveň druhová bohatost i zadržování vody v krajině - doporučujeme vyčlenit cca 6 či více ha 

přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich 

ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, kde by bylo 

vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě NBIO (nové plochy přírodních 
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biotopů) v Hlavním výkrese (popisy jsou v datové vrstvě).   

Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 

(důvody viz hlavní text studie).  

Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani je jinak poškozovat.  Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny 

ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové VKP, přírodní biotopy i dřevinné krajinné prvky (které 

nebyly mapovány v Mapování biotopů). 

V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN-012, 16 návrh za Vodní hospodářství) - využití 

území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - minimalizovat 

použití pesticidů a herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, 

krajinná mozaika; orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují 

jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v krajině.   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 Územím prochází NRBK K 92, zasahuje sem RBC 277 Nectavské údolí 

 V území je  lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou vzájemně 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 
Návrhy a doporučení: 

 Uvést do souladu ÚAP ORP s ÚPD obce 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 
Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je vysoká (57,6%). Lesy se vykytují ve východní a jižní části území.  
 
Návrhy a doporučení: 
Lesnatost a rozložení lesa v území není potřeba řešit. Doporučujeme podporovat rekreační i další 
mimoprodukční funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do některých sídel okolních obcích. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi ve směru Chornice (PRO-
024), Jaroměřice (PRO-027), Jevíčko (PRO-026), Víska u Jevíčka (PRO-030). V rámci realizace 
propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel původních cest ve 
vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  
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Problémy k řešení:  
Chybí cykloturistické trasy v lesním komplexu (s přesahem do parku), které by přilákaly pozornost 

cyklistů. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 505 a 5032 přes PP Kladecko (NC-034). Navrhujeme propojit 
návrh cyklotrasy NC-034 s cyklotrasou č. 4065 (v severní části obce). Navrhujeme propojení červené 
turistické trasy (v Jaroměřicích) s modrou turistickou trasou v obci Kladky (NT-010). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

  

Borušov 

Katastrální území: Borušov, Prklišov, Svojanov u Borušova 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok06 Bohdalecký, Ok07 Dětřichovský 

Územní plán: Územní plán Borušov, datum platnosti 26.3.2010, změna-1, datum platnosti 8.4.2015 

Pozemkové úpravy: KoPÚ Borušov, zahájení 10.02.2017, neukončeno, KoPÚ Prklišov, zahájení 
01.06.2017 , neukončeno, KoPÚ_Svojanov u Borušova, zahájení 30.06.2017, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (7,5 ha mimo zastavěné území). 
Část Svojanov: bez rozvojových ploch 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
pro bydlení i výrobu vytvořit pás izolační zeleně, která pomáhá udržet mikroklima, začlení lépe 
zástavbu do krajiny a bude působit jako prachový filtr vůči polnostem, které bezprostředně navazují 
na obec. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 4 kritické body. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen 
rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území toku Mírovka. Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. 
Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-009 až VPPOP-013: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 
identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 
částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny. Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. Opatření pro 
omezování odběrů a vzdouvání vod, což znamená, že vodoprávní úřad může mimo jiné omezit nebo 
zakázat stávající povolení k nakládání s vodami, případně nepovolit nakládání nové, a to z důvodu 
ochrany podzemních a povrchových vod. Proto by také v obci mělo vznikat co nejvíce opatření 
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podporujících retenční schopnost krajiny. VUP-003 a VUP-004: V územním plánu jsou navrženy 2 
čističky odpadních vod. Doporučujeme co nejdříve realizovat odkanalizování obce včetně výstavby 
ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních vlastností povrchových vod. VZAST-002: Podél toku 
Mírovka jsou v územním plánu navrženy plochy pro novou zástavbu. Navrhujeme revidovat tyto 
plochy s ohledem na vymezená záplavová území. Navržené plochy zástavby nacházející se v aktivní 
zóně je nutné z ÚP vyjmout, jelikož dle platné legislativy zde nelze umísťovat, povolovat ani 
provádět stavby s výjimkou vodních děl. Pro rozvojové plochy ležící v záplavovém území Q100 
neplatí striktní legislativní zákaz výstavby, ovšem při realizaci nových staveb nesmí být zhoršeny 
odtokové poměry, a dodržení této podmínky může být spojeno s vyššími investičními náklady na 
výstavbu. Navíc zde hrozí velké riziko záplav, proto i zde doporučujeme neplánovat novou zástavbu.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Východní část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Jih a západ extravilánu je tvořen bloky orné 
půdy, které jsou spíše mírně erozně ohroženy. Jedna erozně ohrožená DSO, která byla 
identifikována v sousední obci Dětřichov, ústí za západní hranici Borušova. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
S ohledem na identifikované velké erozní ohrožení bloků DPB 2702/1 a 1703/1 navrhujeme 
kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. Tyto bloky leží z části 
nebo zcela v přispívající ploše kritických bodů a mohou způsobit ohrožení níže ležící zástavby. Na 
bloku DPB 1703/4 navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření, protože i tyto zčásti 
leží nad zástavbou. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat u velké části zbylých půdních 
bloků (viz výkresová část). S ohledem na fakt, že erozně ohrožená DSO ústí do toku, navrhujeme její 
stabilizaci formou mírnějšího opatření - úpravou hospodaření na pozemku (SUp-018). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je dobrý. Území je ekologicky mírně stabilní až stabilní (KES = 2,85). Výměra cennějších 
přírodních biotopů je střední (18,2 % výměry obce). Migrace velkých savců - bariérové místo, dále 
riziko většího problému, vyšší výměra zastavitelných ploch v migračně významném území. Nízká 
výměra zvláště chráněných území.  
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh odpovídá skupině obcí IV, kde množství přírodních ploch je vysoké, což je velmi pozitivní.  

Je prioritní zvyšovat kvalitu přírodních biotopů: jedná se zejména o plochy pro druhově bohaté 

lesy, mokřady a druhově bohaté louky a pastviny (TTP) a další viz text studie. Velmi důležité jsou 

plochy zadržující vodu v krajině tedy mokřady, mokřadní lesy, vlhké louky a revitalizace. Smrkové 

monokultury v budoucnosti nebudou kvůli dopadům klimatické změny dobře fungovat, 

doporučujeme toto uvážit při zpracování LHP.  

1/ S ohledem na výměru obce doporučujeme vymezit nové plochy biotopů ve výši 11 ha (návrh 

NBIO, cca 1 % výměry území).  

2/ Stejnou plochu tj. 11 ha je dobré vyčlenit pro zlepšení kvality stávajících biotopů. Celkem těchto 

22 ha představuje 2 % výměry obce . Ilustračně je návrh možných lokalit zpracován v Hlavním 

výkrese (plochy NBIO). Přednostně je potřeba plochy biotopů a zvyšování kvality zařazovat do ÚSES. 

- Zvýšení množství a kvality přírodních biotopů přispěje ke zlepšení stavu krajiny - k ochraně druhové 

bohatosti i zadržování vody v krajině a k dalším funkcím. U TTP je vhodné vyčlenit několik větších 

ploch pro mozaikové kosení (v různé termíny), pomáhá to hmyzu i ptákům. Pro vymezení a tvorbu 
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nových biotopů doporučujeme obci a SO ORP promyslet strategii obstarání potřebných pozemků a 

uvážení časového hlediska. Řešením mohou být i druhově pestré obecní lesy viz karta obce 

Třebařov. 

3/ Větší ochrana biotopů:  v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani měnit na ornou půdu, TTP plošně nezalesňovat, zejména ne SM. Nejhodnotnější biotopy v 

území jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové významné krajinné prvky (VKP), je 

to vhodný způsob ochrany nejcennějších TTP v území. U cenných částí lesů je situace 

komplikovanější, v nejcennějších plochách je potřeba řešit LHP tak, aby nedošlo k devastaci 

přírodních hodnot při těžbě.  Je potřeba věnovat pozornost správnému managementu přírodních 

biotopů, bez toho nebudou fungovat. Tato problematika je ale mimo zadání ÚSK. Doporučujeme 

konzultace s odborníky z SO ORP či AOPK.   

V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN-007, 008, 009) - využití území by mělo být 

přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a 

herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; 

orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují jednu z nejlepších 

infrastruktur pro udržení vody v krajině.   

4/ Migrace velkých savců -  bariéra na silnici R35 směrem na Studenou Loučku. Z pohledu územního 

plánování je vhodné na každou stranu bariérového místa vyčlenit 50-100 m jako územní rezervu pro 

budoucí řešení tohoto problému. Rezerva pro ekodukt je orientačně vymezena ve výkresu návrhů a 

v datové vrstvě Migrace (zkratka MIG). Zároveň je na DMK plánována R35 - může znamenat 

problém. Doporučujeme daný úsek (stavební dokumentaci v přípravě) konzultovat s odborníkem na 

migraci velkých savců a zajistit prostupnost krajiny.  

Dále obecně vyšší výměra zastavitelných ploch v migračně významném území, doporučujeme snížit 

výměru zastavitelných ploch v MVÚ o min 1 ha. 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 Územím prochází NRBK K92 

 V území je  lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je vysoká (55,6%). Lesy se vykytují v východní a jižní části území.  
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit. Doporučujeme respektovat návrh 

na zalesnění z ÚP (ZAL-004). Doporučujeme podporovat rekreační i další mimoprodukční funkce 

lesa. 
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Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 

maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 

druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Celé území obce se nachází v krajině nefragmentované dopravou. 
 
Návrhy a doporučení: 
 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení: Chybí cykloturistické trasy, které by přilákaly pozornost cyklistů. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 4042 a 521 přes lesní komplex (NC-018). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 
 

Březina 

Katastrální území: Březina u Moravské Třebové, Šnekov 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký 

Územní plán: Územní plán Březina, datum platnosti 15.10.2010, změna-1, datum platnosti 
19.1.2012 

Pozemkové úpravy: KoPÚ Březina u Moravské Třebové, zahájení 31.05.2018 , neukončeno, KoPÚ 
Šnekov, zahájení 31.05.2018 , neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Velikost návrhových ploch pro bydlení 2,7 ha mimo zastavěné území nepředstavuje výraznější 
problém. Část Šnekov: bez rozvojových ploch 
 
Návrhy a doporučení: 
V případě naplnění rozvojových ploch pro bydlení vytvořit pás izolační zeleně, která umožní začlenit 
zástavbu do krajiny.  

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 3 kritické body. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-014 a VPPOP-015: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 
identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
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Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 
částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny. Dle PDP je část obce zahrnuta do tzv. Opatření pro 
omezování odběrů a vzdouvání vod, což znamená, že vodoprávní úřad může mimo jiné omezit nebo 
zakázat stávající povolení k nakládání s vodami, případně nepovolit nakládání nové, a to z důvodu 
ochrany podzemních a povrchových vod. Proto by také v obci mělo vznikat co nejvíce opatření 
podporujících retenční schopnost krajiny. VUP-005: v územním plánu je navrženo odkanalizování 
části obce Šnekov a výstavba ČOV. Doporučujeme co nejdříve realizovat odkanalizování zbývající 
části obce včetně výstavby ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních vlastností povrchových vod. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-002 - 2101/2), na jihu 
katastru.   
Západní část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Jih a sever extravilánu je tvořen bloky orné 
půdy, které jsou mírně a silně erozně ohroženy. Část bloků orné půdy leží v přispívajících plochách 2 
identifikovaných kritických bodů a tyto bloky tak přispívají k ohrožení níže ležící zástavby. Bylo 
identifikováno 14 erozně ohrožených DSO, z nichž některé mají extrémní délku nebo ústí do 
zastavěného území. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
 
Návrhy a doporučení:   
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-002 prvky zeleně tak, aby došlo 
ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními, 
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.  Na katastru obce (v jeho 
severní části) je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují 
zvolenou limitní výměru a/nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je 
žádoucí, není však prioritní.  
S ohledem na identifikované velké erozní ohrožení bloku DPB 0803/1 a 1801/4 a 1802 navrhujeme 
kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. Bloky DPB 1907/1, 2906, 
2007/1 a 1001 mohou způsobit ohrožení níže ležící zástavby, proto zde navrhujeme aplikaci 
přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u 
všech zbylých půdních bloků (viz výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u 
které dle dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál 
ohrozit zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-001 až SUt-006) u zbylých 
DSO bylo navrženo patření mírnější (SUp-019 až SUp-025, SUp-251). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je střední až zhoršený: území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,01), ovšem výměra přírodně 
cennějších ploch je velmi nízká - výměra biotopů je pouze 6,6 % území obce.  
 
Návrhy a doporučení: 
 Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem - je zde dostatek lesů, ovšem chybí 

informace z mapování biotopů o kvalitě a množství biotopů v lesích zejména na západě území. 

Doporučujeme kontaktovat AOPK s dotazem o možnosti doplnění mapování v území.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 10 ha nových přírodních biotopů 

(NBIO) - druhově bohaté a ekologicky stabilní lesy (přednostně v ÚSES), mokřady, revitalizace toků a 

jejich doprovodných biotopů, druhově bohatých travních porostů. Pomůže to zajistit lepší podmínky 

pro život ptáků, zajíců, hmyzu, dalších druhů i zadržování vody.   V zemědělské části území bylo 

zničeno poměrně dost polních cest. Protierozní opatření navržená v další části ÚSK doporučujeme 

realizovat jako plochy přírodě blízkých biotopů, s důrazem na zadržování vody.   
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2/ Možná lokalizace NBIO je ilustračně znázorněna v Hlavním výkrese, lze je ale vymezit i jinde. V 

návrhu ESP a ESL je ukázkově vymezeno několik krajinných prvků, které byly zničeny v minulosti, a 

bylo by přínosné je obnovit. Návrh NBIO, ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje 

možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a 

doporučujeme je realizovat.  

3/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani zalesňovat SM či jinak nevhodně měnit využití.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou vzájemně v souladu 

 Chybí vyznačení většiny LBK 

Návrhy a doporučení: 

 Uvést do souladu ÚAP ORP  s ÚPD 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat  

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (53,3%). Lesy se vyskytují zejména v západní polovině území 
obce. Dle RURU dochází ke střetu zájmů mezi lesními hospodáři (zábor PUPFL, změna způsobu 
hospodaření) a těžebními společnostmi (ložiska nerostných surovin) . 
 
Návrhy a doporučení: 
 Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit. Doporučujeme podporovat 

rekreační i další mimoprodukční funkce lesa. Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem 

dosažení vzniku porostů obhospodařovaných maloplošným podrostním hospodářským způsobem s 

dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly je navrženo propojení komunikací ve směru Křenov (PRO-015). 
V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Územím obce nevedou žádné cykloturistické trasy (např. po bývalých dolech), které by přilákaly 
pozornost cyklistů. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 104 a 5161 (NC-028). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
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Problémy k řešení:  

 Několik ložisek nerostných surovin, dílčí, avšak řešitelné střety s některými limity životního 
prostředí – např. lokální biocentrum a biokoridory. 

 Poddolované území zasahuje do části zástavby. 
 
Návrhy a doporučení: 

 Při vymezování rozvojových ploch a stanovování jejich využití respektovat vymezené 
poddolovaná území. 

 Případná těžba je akceptovatelná, současně zajistit přiměřenou ochranu ÚSES a dalších 
přírodních hodnot v území, plánovat přírodě blízké způsoby rekultivace území. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

Březinky 

Katastrální území: Březinky 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský 

Územní plán: Územní plán obce Březinky, datum platnosti 24.10.2017 

Pozemkové úpravy: Březinky-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (4,77 ha mimo zastavěné území) 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
pro bydlení vytvořit pás izolační zeleně, která umožní začlenit zástavbu do krajiny . 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod s přispívající plochou tvořenou lesními pozemky a TTP.  
 
Návrhy a doporučení: 
S ohledem na způsob využití přispívající plochy kritického bodu není pravděpodobně nutné 
navrhovat opatření pro zadržení odtoku. VUP-006: v územním plánu je navrženo odkanalizování 
obce a výstavba ČOV. Doporučujeme co nejdříve realizovat odkanalizování obce včetně výstavby 
ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních vlastností povrchových vod. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Jižní část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Na území obce se nacházejí pouze 2 bloky orné 

půdy. Několik půdních bloků je zatravněných. V obci byl identifikován jeden kritický bod, jeho 

přispívající plocha je ale tvořena především lesem a dále zatravněnými bloky. Nebyla identifikována 

žádná erozně ohrožená DSO. 

Půdní blok 0008/3 má ve své severní části identifikovánu plochu ohroženou potenciální větrnou 
erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Na bloku DPB 0009 navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření, protože blok leží nad 
zástavbou a může být pro ní hrozbou. U bloku 0008/3 doporučujeme rozpracovat návrh opatření 
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proti větrné erozi, které by pozemek účinně chránilo. Dále na tomto bloku doporučujeme dodržovat 
mírnější protierozní opatření (PPOm). 

Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  

Problémy k řešení: 
Stav je z hlediska územního plánování velmi dobrý. Ekologická stabilita krajiny je vysoká (KES = 3,22), 
výměra přírodních biotopů je rovněž velmi vysoká (64,9 výměry obce). Migrace velkých savců - riziko 
středního problému, cca 3 ha zastavitelných ploch je vymezeno v migračně významném území. V 
území nejsou ZCHÚ. Problematická je nízká kvalita přírodních biotopů v území. 
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh odpovídá skupině obcí IV, kde množství přírodních ploch je vysoké, což je velmi pozitivní, 

ovšem v případě Březinky je jejich kvalita často nízká. Je tedy prioritní zvyšovat kvalitu přírodních 

biotopů: jedná se zejména o plochy pro druhově bohaté lesy, mokřady a druhově bohaté louky a 

pastviny (TTP) a další viz text studie. Velmi důležité jsou plochy zadržující vodu v krajině tedy 

mokřady, mokřadní lesy, vlhké louky a revitalizace. Smrkové monokultury v budoucnosti nebudou 

kvůli dopadům klimatické změny dobře fungovat, doporučujeme toto uvážit při zpracování LHP.  

 1/ S ohledem na výměru obce doporučujeme vymezit nové plochy biotopů ve výši 4 ha (cca 1 % 

výměry území).   

2/ Stejnou plochu tj. 4 ha je dobré vyčlenit pro zlepšení kvality biotopů. Celkem těchto 8 ha 

představuje 2 % výměry obce. Ilustračně je návrh možných lokalit zpracován v Hlavním výkrese 

(plochy NBIO). Přednostně je potřeba plochy biotopů a zvyšování kvality zařazovat do ÚSES.  

Zvýšení množství a kvality přírodních biotopů přispěje ke zlepšení stavu krajiny - k ochraně druhové 

bohatosti i zadržování vody v krajině a k dalším funkcím. U TTP je vhodné vyčlenit několik větších 

ploch pro mozaikové kosení (v různé termíny), pomáhá to hmyzu i ptákům.  Pro vymezení a tvorbu 

nových biotopů doporučujeme obci a SO ORP promyslet strategii obstarání potřebných pozemků a 

uvážení časového hlediska. Řešením mohou být i druhově pestré obecní lesy viz karta obce 

Třebařov.  

3/ Větší ochrana biotopů:  v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani měnit na ornou půdu, TTP plošně nezalesňovat, zejména ne SM. Nejhodnotnější biotopy v 

území jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy.  Lze vybrat nové významné krajinné prvky (VKP), je 

to vhodný způsob ochrany nejcennějších TTP v území. U cenných částí lesů je situace 

komplikovanější, v nejcennějších plochách je potřeba řešit LHP tak, aby nedošlo k devastaci 

přírodních hodnot při těžbě. 

Je potřeba věnovat pozornost správnému managementu přírodních biotopů, bez toho celkové 

ekosystémové služby nebudou tak vysoké, jak by bylo možné. Tato problematika je ale mimo zadání 

ÚSK. Doporučujeme konzultace s odborníky z SO ORP či AOPK.  

4/ Migrace velkých savců - střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme zbytečně 
nefragmentovat krajinu, udržet zástavbu v blízkosti obce a průchodnost mezi obcemi   
 

Lesy 

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (52,4%). Lesy se vyskytují zejména v jižní a střední části území 
obce. 
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Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit. Doporučujeme podporovat 
rekreační i další mimoprodukční funkce lesa.  
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Územní systém ekologické stability 

Problémy k řešení:            

 Do území zasahuje NRBK K 92 

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly je navrženo propojení komunikací ve směru Chornice (PRO-
023). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí síť pěších stezek a cykloturistických tras v krajině, které by přilákaly pozornost cyklistů. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasu č. 5032 s návrhem NC-034 (NC-036). Navrhujeme propojit modrou 

turistickou trasu v Březinkách přes obce Vysoká, Hartinkov se žlutou turistickou trasou v Městečku 

Trnávka(NT-11). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: V severní části zástavby poddolované území. 
 
Návrhy a doporučení: Při vymezování rozvojových ploch v severní část území a stanovování jejich 
využití respektovat vymezené poddolovaná území. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

Dětřichov u M. Třebové 

Katastrální území: Dětřichov u Moravské Třebové 

Krajinný okrsek: Ok06 Bohdalecký, Ok07 Dětřichovský 
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Územní plán: Územní plán Dětřichov u Moravské Třebové, datum platnosti 1.3.2011 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú Dětřichov u Moravské Třebové, zahájení 22.2.2011, ukončení 
10.12.2015 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Velikost návrhových ploch pro bydlení (1,18 ha) mimo zastavěné území nepředstavuje výraznější 
problém. 
Návrhy a doporučení: 
Rozvojovou plochu pro výrobu začlenit pomocí dostatečného izolačního pásu zeleně, která bude 
výškově i tvarově gradovaná.  

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod s přispívající plochou částečně tvořenou ornou půdou. Z 
aktuálního územního plánu byly odstraněny návrhy PPO podél vodního toku včetně jejich statutu 
veřejné prospěšnosti. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-016: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše identifikovaného 
kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla 
soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí částečné zlepšení 
retenční schopnosti krajiny. Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. Opatření pro omezování odběrů a 
vzdouvání vod, což znamená, že vodoprávní úřad může mimo jiné omezit nebo zakázat stávající 
povolení k nakládání s vodami, případně nepovolit nakládání nové, a to z důvodu ochrany 
podzemních a povrchových vod. Proto by také v obci mělo vznikat co nejvíce opatření podporujících 
retenční schopnost krajiny. VUP-007: v územním plánu je navrženo odkanalizování obce a výstavba 
ČOV. Doporučujeme co nejdříve realizovat odkanalizování obce včetně výstavby ČOV, čímž dojde ke 
zlepšení kvalitativních vlastností povrchových vod. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, které plošně zaujímají značnou 
část katastrálního území obce. Problematické jsou VB-003 až VB-006 (2601/25, 2601/9, 2409/4 a 
4701/10). 
Většina extravilánu obce Dětřichov je tvořena bloky orné půdy, které jsou neohrožené až mírně 
erozně ohrožené. Část bloků orné půdy nejvíce erozně ohrožených leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu. Bylo identifikováno 14 erozně ohrožených DSO, z nichž některé 
mají extrémní délku nebo ústí do zastavěného území. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
 

Návrhy a doporučení:  

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-003 až VB-006 prvky zeleně tak, 

aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Blok VB-006 zasahuje i na katastry obcí 

Staré Město a Linhartice a je již nyní částečně členěn, jeho výměra je ovšem značná (170 ha) a je 

teda doporučeno jeho další rozdělení. Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními, 

protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.  

S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 2601/25, 2601/27, 2601/9 a 

4503/3 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. 

Uvedené bloky navíc leží v přispívající ploše kritického bodu a mohou tak být hrozbou pro níže ležící 

zástavbu. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat u půdních bloků 4604/1 a 2702/3 (viz 
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výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle dostupných zdrojů byly 

zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo 

opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-007 až SUt-011) u zbylých DSO bylo navrženo patření 

mírnější (SUp-019 až SUp-025). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,48). Výměra cennějších přírodních biotopů je velmi nízká (pouze 2,2 % výměry 
obce). Proběhlo zvyšování ekologické stability. Migrace velkých savců - v DMK (dálkový migrační 
koridor) je zastavitelné území o délce 417 m, je potřebné preventivně předejít vzniku bariérového 
místa.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem (podobně jsou na tom např. obce 
Třebařov, Víska u Jevíčka). Děřichov má velmi nízkou výměru přírodních biotopů - je potřeba 
vytvořit plochy, které budou poskytovat potravu a úkryt ptákům, zajícům a mnoha dalším 
organismům.  
1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 15 ha ekologicky stabilnějších ploch a 
linií (ESP, ESL; např. remízky, revitalizace okolí toků, izolační zeleň podél plánované komunikace, 
vymezit min 1 plochu pro nový mokřad, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Agrolesnictví 
může být zajímavým způsobem využití, který přináší více ekosystémových funkcí.  
2/ Doporučujeme, aby min 50 % výměry ESP tvořily plochy přírodních biotopů, zejména 
revitalizované toky a jejich nivy, pásy druhově bohatých lesů (podrobně viz karta obce Třebařov) a 
dostatečně široké remízky, mokřady, druhově bohaté TTP. Vhodně provedená protierozní opatření 
mohou být zároveň biotopem. Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na 
max. 30 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.  Zajímavým projektem pro obec může být 
vytvoření obecního druhově bohatého lesa, který by sloužil i např. jako zdroj biomasy pro topení či 
jiné využití dřeva, více viz karta obce Třebařov. 
3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným 
popisem v atributovém sloupci u datových vrstev. 
Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 
(důvody viz hlavní text studie).  
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot. 
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  
4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 
jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   
V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN-004, 032) - využití území by mělo být přírodně 
blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity – minimalizovat použití pesticidů a 
herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; 
orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují jednu z nejlepších 
infrastruktur pro udržení vody v krajině.  
5/ Migrace velkých savců - Přes DMK je naplánována stavba R35 - může znamenat problém pro 
migraci zvířat. Doporučujeme naplánovat záměr tak, aby místo bylo prostupné pro zvířata (př. 
vhodný podchod pod komunikací, či jiné opatření). Velmi doporučujeme konzultovat stavební záměr 
v daném úseku (i dalších úsecích s podobným problémem) s odborníkem na migraci velkých savců.  
 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 Střet zastavitelných ploch s migračními koridory a územími (ha) - Bariéra 417m 

 V území je pouze lokální ÚSES 
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Návrhy a doporučení: 

 Střet s migračními územími řešit omezením zástavby změnou ÚPD nebo technickými 
opatřeními 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je velmi nízká (8,4%). Větší lesní komplexy se nacházejí na severu obce, menší lesíky 
jsou zejména na jihu. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme rozšířit remízek ve střední části území obce (ZAL-006) a zalesnit pás lesa (ZAL-005). 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v rámci obce a směrem do některých sídel okolních obcích.   
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi v rámci obce (PRO-010) 
a ve směru na Linhartice (PRO-008) a Borušov (PRO-009). V rámci realizace propojení je doporučeno 
vycházet přednostně z výstupů Komplexních pozemkových úprav a z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
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. 
 
Návrhy a doporučení: 
Propojení s lesním komplexem SV od obce a s Třebovským hradiskem jsou řešeny v rámci 

prostupnosti krajiny. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

Dlouhá Loučka 

Katastrální území: Dlouhá Loučka 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok12 Hřebečský 

Územní plán: Územní plán Dlouhá Loučka, datum platnosti 1.7.2015 

Pozemkové úpravy: KPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Dlouhá Loučka, zahájení 31.01.2008 ,ukončení 
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26.12.2013 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Velikost návrhových ploch pro bydlení (3,56 ha) mimo zastavěné území 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
pro bydlení doplnit pás zeleně, která lépe začlení zástavbu do krajiny, zachytí prach z polí a přispívá 
k udržení mikroklimatu. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “PR Dlouholoučské stráně” 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 4 kritické body. V době přívalových srážek zde může docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. V obci byly řešeny KPÚ, ale 
opatření v nich navržená nebyla zatím realizována. V obci je vymezeno záplavové území Q100 i 
aktivní zóny, ve které se nachází stávající zástavba. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-017 až VPPOP-020: V přispívající ploše identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh 

a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která 

zajistí částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. VNn-003 až VNn-

006: V plánu společných zařízení jsou navržena mimo jiné protipovodňová opatření, pro která jsou v 

katastru vymezeny i pozemky. Doporučujeme realizovat opatření. U suchých poldrů doporučujeme 

navíc zvážit jejich projektovou změnu na nádrže s trvalou zvodní. Tyto mohou kromě retenční funce 

plnit i funkce jiné (především ekologickou), jejíž posílení v krajině je velmi žádoucí. VPPOT-003: 

Vzhledem vymezeného záplavového území i aktivní zóny, ve které se nachází stávající zástavba 

doporučujeme zadání studie proveditelnosti PPO. Ze studie vzešlá opatření doporučujeme dále 

projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu tak, aby 

byla zjednodušena budoucí realizace opatření. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 

doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. V aktivní zóny nesmí být dle platné 

legislativy realizována jiná výstavba než realizace vodních děl. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, zejména v centrální části katastru. 
Problematické jsou VB-007 a VB-008 (0201/11 a 2403/2).  
 Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Západ extravilánu je tvořen bloky orné 

půdy, které jsou neohrožené až mírně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše 

čtyř identifikovaných kritických bodů a tyto bloky tak přispívají k ohrožení níže ležící zástavby. Bylo 

identifikováno 9 erozně ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků B-007 a VB-008 prvky zeleně tak, aby 
došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
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S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 2403/2 a 8602/1 
navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. Uvedené 
bloky navíc leží v přispívající ploše kritických bodů a mohou tak být hrozbou pro níže ležící zástavbu. 
S ohledem na sklonitost půdních bloků DPB 1301, 0201/11, 9601/22 a 9601/21 a možné ohrožení 
intravilánu navrhujeme na těchto blocích aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější 
opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U 
identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy 
nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. 
stabilizace DSO (SUt-012 až SUt-013) u zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-026 až 
SUp-032). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 0,97). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je střední (15,4 % výměry obce). Migrace velkých savců je bez problémů. Je zde vyšší 
výměra ZCHÚ.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II. se středním stavem. Je vhodné obnovit či na jiné lokalitě 

nahradit některé krajinné prvky, které byly v minulosti zničeny a soustředit se na zvýšení kvality 

přírodních biotopů i mimo ZCHÚ. 

 1/ Pro zlepšení stavu přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 30 ha ploch pro nové přírodní 

biotopy či zvýšení kvality stávajících méně hodnotných biotopů (NBIO). Zvláště doporučujeme 

vymezit plochy nových přírodních biotopů (NBIO) v druhově ochuzených lesích a kolem toků (i 

nádrží, které už obec má navrženy) - zde by druhová bohatost měla mít vyšší prioritu a zároveň by 

zde bylo podporováno zadržování vody v krajině konkrétními opatřeními. Je také vhodné doplnit 

několik remízků a alejí s druhově bohatým bylinným podrostem (vrstva ESL).   

2/ Vhodné rozmístění NBIO a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným 

popisem v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme především z ploch, kde byly 

zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). 

Informace k druhově bohatým obecním lesům jsou v kartě obce Třebařov. Návrh NBIO a ESL nijak 

nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy 

společných zařízení z KoPÚ jsou velmi vhodné a doporučujeme je realizovat.  

3/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   

4/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva - (VKPN-020, 021) plocha, která je zásadní pro 
zadržování vody v území, čištění vody, ochlazování krajiny a další ekosystémové funkce (popis je v 
hlavním textu). Zde je zapotřebí vymezit dostatek ploch NBIO, ESP a ESL, aby niva nebyla nadměrně 
zorněná (plochy orné půdy do 20 ha i méně). Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, 
mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu 
představují jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v krajině.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 Do území zasahuje NRBC 47 - Boršov - Loučský les 

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou vzájemně v souladu 
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Návrhy a doporučení: 

 Nedostatečná spojitost  

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (40,1%). Lesy se vyskytují v západní a východní části území obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit. Doporučujeme respektovat návrhy 
na zalesnění z ÚP (ZAL-007, ZAL-008). Doporučujeme podporovat rekreační i další mimoprodukční 
funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Křenov (PRO-013). V 
rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z výstupů Komplexních pozemkových 
úprav a z umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí pěší stezka, která by vedla po obvodu atraktivní PR Dlouholoučské stráně. 
 
Návrhy a doporučení: 
 
Navrhujeme turistickou trasu od červené turistické trasy kolem PR Dlouholoučské stráně do 

Moravské Třebové, kde se napojí na červenou TT (NT-008). V ÚP jsou navrženy nové cyklotrasy (NC- 

021 do NC-027). Navrhujeme propojení návrhu cyklotras NC-010 a NC-023 (NC-044). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Bývalé kravíny. 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: Územním plánem je tato lokalita navržena jako plocha pro bydlení venkovské. Lokalita 
navazuje na stávající zástavbu a navrhované využití pro bydlení je vhodné. Je nutno respektovat, že 
zde zasahuje ochranné pásmo PR Dlouholoučské stráně.  
Kontaminace: Nejsou. 
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Gruna 

Katastrální území: Gruna, Žipotín 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok06 Bohdalecký, Ok07 Dětřichovský 

Územní plán: Územní plán obce Gruna, datum platnosti 31.12.2002, změna-1, datum platnosti 
1.4.2011 

Pozemkové úpravy: KPÚ v k.ú. Gruna, zahájení 24.04.2014, neukončeno, KPÚ v k.ú Žipotín, zahájení 
24.04.2014 , neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (9,11 ha mimo zastavěné území), včetně části 
Žipotín 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
pro bydlení i pro výrobu vytvořit pás zeleně, která lépe začlení zástavbu do krajiny a může plnit 
funkci regulátoru mikroklimatu a prachového filtru vůči zemědělsky využívané krajině 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 3 kritické body. V době přívalových srážek zde může docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-021 až VPPOP-023: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 

identifikovaného kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 

Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 

částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny. Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. Opatření pro 

omezování odběrů a vzdouvání vod, což znamená, že vodoprávní úřad může mimo jiné omezit nebo 

zakázat stávající povolení k nakládání s vodami, případně nepovolit nakládání nové, a to z důvodu 

ochrany podzemních a povrchových vod. Proto by také v obci mělo vznikat co nejvíce opatření 

podporujících retenční schopnost krajiny. VNn-007: v územním plánu je mimo jiné navržena vodní 

nádrž. Doporučujeme její projekční rozpracování této nádrže a její realizaci. VUP-008: 

Doporučujeme co nejdříve realizovat odkanalizování části obce Žipotín a Karlín včetně výstavby 

ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních vlastností povrchových vod.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:    
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků zde nedosahují stanovené limitní velikosti, jejich další 
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.  
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Bloky orné půdy obklopují intravilán z 

východu a ze západu a jsou neohrožené až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v 

přispívající ploše tří identifikovaných kritických bodů a tyto bloky tak přispívají k ohrožení níže ležící 

zástavby. Bylo identifikováno 6 erozně ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení:    
Velké bloky orné půdy: Doplnění půdních bloků zelení je vhodné, nikoliv však klíčové. 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 9701/2, 9801, 1801, 1907/2, 
1903, 1905, 1907/1 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických 
opatření. Uvedené bloky navíc leží v přispívající ploše kritických bodů a mohou tak být hrozbou pro 
níže ležící zástavbu. S ohledem na sklonitost půdních bloků DPB 2801/4, 2801/2, 1901, 1004/3, 
1006/2 a 1001/1 a jejich míru ohrožení erozí navrhujeme na těchto blocích aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých 
bloků (viz výkresová část). U identifikované erozně ohrožené DSO, u které je potenciál ohrozit 
zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-014) u zbylých DSO bylo navrženo 
opatření mírnější (SUp-033 až SUp-037). 
 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 0,97). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je střední (15,4 % výměry obce). Migrace velkých savců- výrazný problém,  stávající 
bariérové místo a zároveň R43 může vytvořit další bariérové místo. Poměrně vysoká výměra ZCHÚ.                
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem - je zde relativní dostatek lesů, ale stav v 

části území není příliš dobrý; mnoho krajinných prvků bylo zlikvidováno, chybí dobré podmínky pro 

život ptáků, zajíců, hmyzu a zadržování vody. Je rovněž potřeba zvýšit podíl ploch přírodních 

biotopů, tj. nejkvalitnějších přírodních lokalit, které jsou druhově pestré.   

1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme doplnit některé krajinné prvky, které byly zničeny 

v minulosti, zejména aleje, remízky (datová vrstva ekologicky stabilnější plochy a linie ESP, ESL viz 

hlavní výkres).   

2/ Dále doporučujeme vymezit cca 17-20 ha ploch pro nové přírodní biotopy (NBIO) či zvýšení 

kvality stávajících méně hodnotných biotopů (vrstva nové přírodní biotopy NBIO). Do této výměry 

lze započítat i plochy ESP pokud by byly navrženy jako přírodní biotopy. Zvláště doporučujeme 

vymezit plochy NBIO v druhově ochuzených lesích a kolem toků, kde by druhová bohatost měla 

vyšší prioritu a zároveň by zde bylo podporováno zadržování vody v krajině konkrétními opatřeními. 

Je vhodné doplnit několik remízků a alejí s druhově bohatým bylinným podrostem (vrstva ESL).   

3/ Vhodné rozmístění NBIO, ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným 

popisem v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické 

krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Informace k druhově 

bohatým obecním lesům jsou v kartě obce Třebařov. 

4/ Návrh NBIO, ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních 

hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  

5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   

6/ Migrace velkých savců - doporučujeme této problematice věnovat zvýšenou pozornost. 
Bariérové místo na průsečíku dálkového migračního koridoru a silnice R35. Z pohledu územního 
plánování je vhodné na každou stranu bariérového místa vyčlenit 50-100 m jako územní rezervu pro 
budoucí řešení tohoto problému. Rezerva pro ekodukt je orientačně vymezena ve výkresu návrhů a 
v datové vrstvě Migrace (zkratka MIG).  Dále stavba R43 v místě dálkového migračního koridoru - 
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vysoké riziko ohrožení průchodnosti koridoru i fragmentace krajiny. Doporučujeme daný úsek 
(stavební dokumentaci v přípravě) konzultovat s odborníkem na migraci velkých savců a zajistit 
prostupnost krajiny.  
 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:  

 Střet zastavitelných ploch s migračními koridory a územími (ha)- Bariéra 21 m + 2,0577              

 Do území zasahují  NRBK K92, NRBK K93, RBC 1958 Micánek, RBC 9001 Radkovské lesy,     

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 

 Střet s migračními územími řešit omezením zástavby změnou ÚPD nebo technickými 
opatřeními 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (43,5%). Lesy se vyskytují zejména ve východní části území obce a 
v západní části podél vodních toků. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  Doporučujeme podporovat 
rekreační i další mimoprodukční funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v rámci obce a směrem do sídla v sousední 
obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi v rámci obce (PRO-011) a ve 
směru Rozstání (PRO-012). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z 
umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
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. 
 
Návrhy a doporučení: 
V ÚP na severozápadě je návrh cyklotrasy z Borušova (NC-019). V ÚP také návrh cyklotrasy z Karlína 

na Žipotín (NC-020). Propojení návrhu NC-020 s cyklotrasou 6236 ve Studené Loučce (NC-049). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 
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Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Zbořený mlýn (Údolní mlýn). 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: Vzhledem k současnému stavu budovy, odlehlosti od další zástavby, komplikovaným 
vlastnickým vztahům, špatné dostupnosti a blízkosti lokálního biocentra se jeví jako nejvhodnější 
odstranění zbytku suti a následná renaturalizace. Případné využití objektu například podle funkčního 
využití uvedeného v územním plánu pro občanské vybavení bylo možné za předpokladu striktního 
respektování blízkosti přírodních hodnot, nedává ovšem velký smysl. 
Kontaminace: Nejsou. 

 

 

Hartinkov 

Katastrální území: Hartinkov 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský 

Územní plán: Územní plán Hartinkov, datum platnosti 30.6.2012 

Pozemkové úpravy: Hartinkov-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Bez návrhových ploch mimo zastavěné území, bez problému. 
 
Návrhy a doporučení: - 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-024 a VPPOP-025: Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. Opatření pro omezování odběrů a 

vzdouvání vod, což znamená, že vodoprávní úřad může mimo jiné omezit nebo zakázat stávající 

povolení k nakládání s vodami, případně nepovolit nakládání nové, a to z důvodu ochrany 

podzemních a povrchových vod. Proto by také v obci mělo vznikat co nejvíce opatření podporujících 

retenční schopnost krajiny. Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné 

opatření, které zároveň zajistí částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Převážná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Velká část půdních bloků je zatravněná. Na 

území obce je pouze 10 bloků orné půdy, které mají spíše menší rozměry a jsou izolované, v 

některých případech však extrémně sklonité. Erozní ohrožení těchto bloků je mírné až silné. Nebyly 

identifikovány erozně ohrožené DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
U silně erozně ohrožených a velmi sklonitých bloků DPB 8801/18 a 7827/7 doporučujeme jejich 

trvalé zatravnění. S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 7903/3 a 
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7904/2 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. S 

ohledem erozní ohroženost půdních bloků DPB 8801/13 a 8801/2 navrhujeme na těchto blocích 

aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat 

téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část).  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je z hlediska územního plánování velmi dobrý. Ekologická stabilita krajiny je velmi vysoká (KES = 
4,04), výměra přírodních biotopů je rovněž velmi vysoká (58,8 % rozlohy území). Migrace velkých 
savců - cca 2,9 ha zastavitelných ploch je vymezeno v migračně významném území. V území nejsou 
ZCHÚ.  
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh odpovídá skupině obcí IV s velmi dobrým stavem z hlediska územního plánování - množství 
přírodních ploch je vysoké, což je velmi pozitivní.  
V území je možné nadále podporovat přírodní hodnoty - zvyšovat kvalitu přírodních biotopů a 
podporovat prioritní durhy: jedná se zejména o vymezení ploch pro druhově bohaté lesy, mokřady a 
druhově bohaté louky a pastviny (TTP) a další viz text studie. Velmi důležité jsou plochy zadržující 
vodu v krajině tedy mokřady, mokřadní lesy, vlhké louky a revitalizace. Smrkové monokultury v 
budoucnosti nebudou kvůli dopadům klimatické změny dobře fungovat, doporučujeme toto uvážit 
při zpracování LHP.  
1/ S ohledem na výměru obce doporučujeme vymezit nové plochy biotopů ve výši 5 ha (cca 1 % 
výměry území).  
2/ Stejnou plochu tj. 5 ha je dobré vyčlenit pro zlepšení kvality biotopů. Celkem těchto 10 ha 
představuje 2 % výměry obce. Ilustračně je návrh možných lokalit zpracován v Hlavním výkrese 
(plochy NBIO). Přednostně je potřeba plochy biotopů a zvyšování kvality zařazovat do ÚSES.   
Zvýšení množství a kvality přírodních biotopů přispěje ke zlepšení stavu krajiny - k ochraně druhové 
bohatosti i zadržování vody v krajině a k dalším funkcím. U TTP je vhodné vyčlenit několik větších 
ploch pro mozaikové kosení (v různé termíny), pomáhá to hmyzu i ptákům.  Pro vymezení a tvorbu 
nových biotopů doporučujeme obci a SO ORP promyslet strategii obstarání potřebných pozemků a 
uvážení časového hlediska. Řešením mohou být i druhově pestré obecní lesy viz karta obce 
Třebařov. 
3/ Větší ochrana biotopů:  v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět ani měnit na ornou půdu, TTP plošně nezalesňovat, zejména ne SM. Nejhodnotnější biotopy v 
území jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy. Je zde potenicál pro větší ochranu přírodních 
hodnot.  Lze vybrat nové významné krajinné prvky (VKP) či ekologicky významné prvky, je to vhodný 
způsob např. ochrany nejcennějších TTP v území. U cenných částí lesů je situace komplikovanější, v 
nejcennějších plochách je potřeba řešit LHP tak, aby nedošlo k devastaci přírodních hodnot při 
těžbě. Je potřeba věnovat pozornost správnému managementu přírodních biotopů, bez toho 
nebudou dobře dlouhodobě fungovat. Tato problematika je ale mimo zadání ÚSK. Doporučujeme 
konzultace s odborníky z SO ORP či AOPK.   
4/ Migrace velkých savců - střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme zbytečně 
nefragmentovat krajinu, udržet zástavbu v blízkosti obce a průchodnost mezi obcemi   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje  NRBK K92,      

 V území je lokální ÚSES 

 V ÚAP je RBC, které je v ZÚR nevyznačené 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou  jinak vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 
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 Dát do souladu ZÚRPK s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 
Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je vysoká (68,4%). Lesy se vyskytují po celém území obce, kromě středu.  
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  Doporučujeme respektovat návrhy 
na zalesnění z ÚP (ZAL-009, ZAL-010, ZAL-011). Doporučujeme podporovat rekreační i další 
mimoprodukční funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí síť pěších stezek a cykloturistických tras v krajině, které by obec propojily s turistickými 
trasami v okolí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit modrou turistickou trasu v Březinkách přes obce Vysoká, Hartinkov se žlutou 
turistickou trasou v Městečku Trnávka(NT-11). Navrhujeme cyklotrasu z Vranové Lhoty (od 
cyklotrasy č. 512) přes vyhlídkové místa ve Vranové Lhotě, v Nové Rovni (Městečko Trnávka) a  
Hartinkově (k cyklotrase č. 5179)(NC-039). Navrhujeme propojení návrhu  NC-037 s cyklotrasou č. 
5179 a s cyklotrasou 6036 v Bouzově (NC-051). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

Chornice 

Katastrální území: Chornice 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský, Ok03 Chornický, Ok04 Hušácký 

Územní plán: Územní plán Chornice, datum platnosti 29.4.2010, změna-1, datum platnosti 3.9.2013 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Chornice, zahájení 31.12.2017, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení  ( 3,19 ha mimo zastavěné území) 
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Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
založit výškově i tvarově gradovanou zeleň, která lépe začlení zástavbu do krajiny a může plnit funkci 
prachového filtru vůči zemědělsky využívané krajině, přispívá k udržení mikroklimatu a plní 
významnou estetickou úlohu v dálkových pohledech. 
Dominanta – věž kostela (KP) je dobře viditelná v dálkových pohledech. Doporučujeme zohlednit 
průhledy na dominantu při péči o doprovodnou zeleň komunikací.  
Graficky znázorněno v samostatné příloze. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
Obcí protéká Jevíčka. Podél Jevíčky i jejich přítoků jsou vymezeny zóny záplavových území, vč. 
aktivní zóny. Část stávající zástavby leží ve vymezených záplavových oblastech (zejména podél  toku 
Kelinky). 
 
Návrhy a doporučení: 
VUP-009 a VUP-010: V územním plánu jsou na toku Kelinky navrženy dvě retenční nádrže. Tyto by 
při správném návrhu mohly omezit záplavové území níže po toku a tím vhodně ochránit v 
současnosti ohroženou zástavbu. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 doporučujeme v 
budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. V aktivní zóně ze zákona nelze umísťovat, povolovat 
ani provádět stavby s výjimkou vodních děl. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-009 až VB-
011 (4904/1, 3903 a 1901). 
 
Podstatná část plochy obce je tvořena pozemky orné půdy, které jsou neohrožené až mírně erozně 

ohrožené. Bylo identifikováno 7 erozně ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností jsou půdy náchylné až ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-009 až VB-011 ( prvky zeleně tak, 
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
S ohledem na sklonitost půdních bloků DPB 3802/1, 3802/6, 3802/4, 3802/5, 1802/7, 1801/4, 1902, 
1901 a 4002/5 možné ohrožení intravilánu navrhujeme na těchto blocích aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých 
bloků (viz výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO bylo navrženo mírnější 
patření (SUp-016, SUp-017 , SUp-038 až SUp-042). U bloku 1901 a části bloku 2903/1 doporučujeme 
rozpracovat návrh opatření proti větrné erozi, které by pozemek účinně chránilo.  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,39). Výměra cennějších přírodních biotopů je velmi nízká (pouze 3,8 % výměry 
obce). Migrace velkých savců je bez problémů.  
 
Návrhy a doporučení: 
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Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem - obec v kontextu SO ORP patří k těm s 
nejhorším stavem.  
1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 35 ha 
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) - jedná se např. remízky, lesy, revitalizaci okolí toků, 
tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví.   
2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména 
revitalizované toky a doprovodné biotopy (pásy dřevin), lesy a dostatečně široké remízky. Pro lepší 
zadržování vody doporučujeme vymezit místo alespoň pro 1 mokřad ve VKP údolní niva! Velikost 
půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25 - 30 ha či méně, více viz hlavní text 
územní studie.  
3/ Možné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 
v atributovém sloupci u datových vrstev. 
Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 
(důvody viz hlavní text studie). V území byla zničena celá řada prvků zeleně, zejména v údolní nivě 
na Jevíčce.  Do KoPÚ doporučujeme začlenit požadavek na dostatečnou výměru ESL a ESP, 
zejména ploch přírodních biotopů.  
 4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 
jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   
5/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN-010, 011) - využití území by mělo být 
přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a 
herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; 
orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují jednu z nejlepších 
infrastruktur pro udržení vody v krajině.   
 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje  RBK 1424      

 V území je lokální ÚSES 

 Chybí vyznačení lokálního ÚSES  V ÚAP 

 ZÚRPK s ÚAP ORP jsou   vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je nízká (20,4%). Lesy se vyskytují pouze v západní části území obce.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme podporovat rekreační i další mimoprodukční funkce lesa. Doporučujeme založit 
remízek v místě skupiny stromů (ZAL-012), i když se jedná o tř. ochrany ZPF II. Remízek v severní 
části území obce (ZAL-13). 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
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komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do některých sídel okolních obcích. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi ve směru Březinky (PRO-
023), Biskupice (PRO-024), Víska u Jevíčka (PRO-029), Vrážné (PRO-022). V rámci realizace propojení 
je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, 
případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí značené rekreační propojení s obcí Vražné (přírodním parkem), chybí atraktivnější cyklotrasy v 
krajině. Negativním jevem pro krajinu je plánovaná výstavba rychlostní silnice R43. 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme cyklotrasu od cyklotrasy č. 5032 k návrhu cyklotrasy NC-039 v obci Vražné(NC-040). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

Janůvky 

Katastrální území: Janůvky 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok12 Hřebečský 

Územní plán: Územní plán Janůvky, datum platnosti 3.7.2008 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Janůvky, zahájení 01.10.2020 , neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Bez návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území 
Návrhy a doporučení: -Problémy k řešení:  

 Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Pod Janůveckým Čihadlem “ 
 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-026: Dle PDP je obec zahrnuta do tzv. opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, což 

znamená, že vodoprávní úřad může mimo jiné omezit nebo zakázat stávající povolení k nakládání s 

vodami, případně nepovolit nakládání nové, a to z důvodu ochrany podzemních a povrchových vod. 

Proto by také v obci mělo vznikat co nejvíce opatření podporujících retenční schopnost krajiny. 

Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 

částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
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Převážná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Velká část půdních bloků je zatravněná. Na 

území obce jsou pouze 4 bloky orné půdy, které jsou však poměrně velmi sklonité. Erozní ohrožení 

těchto bloků je mírné až silné. Byla identifikována jedna erozně ohrožená DSO, která ústí do vodního 

toku mimo území obce Janůvky. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Na blocích DPB 4703, 4803 a 2801 navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření, 
protože bloky jsou poměrně velmi sklonité a částečně leží nad zástavbou.  Mírnější opatření (PPOm) 
navrhujeme dodržovat u blok 3701/1 (viz výkresová část). U identifikované erozně ohrožené DSO 
bylo navrženo mírnější patření (SUp-043). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
 Stav je střední: území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,01), ovšem výměra přírodně cennějších 

ploch je nízká - výměra biotopů je pouze 6,6 % území obce.  Migrace velkých savců se středním 

problémem (1,7 ha zastavitelného území v MVÚ). 

Návrhy a doporučení: 

Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem - je zde dostatek lesů a krajinných prvků, 
ale je zde jen menší výměra hodnotnějších porostů, které by byly druhově bohaté a v plné míře 
zajišťovaly ekosystémové služby jako zadržování vody a podpora druhové bohatosti.  
 Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit: 
1/ nové ekologicky stabilnější linie (ESL) - několik nových alejí, nejlépe s druhově bohatým bylinným 
pásem nebo biopásem 
2/ protierozní opatření (POE) navržená v ÚSK realizovat jako přírodě blízké plochy (př. druhově 
bohaté TTP s plochou pro zadržování vody) 
3/ vymezit nové plochy přírodních biotopů (NBIO) - s ohledem na velikost obce doporučujeme 5 ha 
a více těchto zejména v lesích, kde by bylo hospodaření nastaveno tak, aby posilovalo přírodní 
hodnoty a zadržování vody.  Pro obec může být zajímavé se inspirovat konceptem založení druhově 
bohatého obecního lesa viz karta obce Třebařov. 
4/ Vhodné rozmístění NBIO a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s popisem v 
atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme také z ploch, kde byly zničeny historické 
krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Do KoPÚ doporučujeme 
začlenit požadavek na dostatečnou výměru ESL a ESP a plochy přírodních biotopů.  
5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   
6/ Migrace velkých savců. V území prochází dálkový migrační koridor pro velké savce. Je prioritní, 
aby v něm nebyla plánována zástavba.  Střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme 
zbytečně nefragmentovat krajinu, udržet i nadále zástavbu v blízkosti obce a zajistit průchodnost 
mezi obcemi.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:                 

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD  jsou vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 
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Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (39,5%). Lesy se vyskytují zejména na severu a jihu obce, v dalších 

částech jsou menší lesíky, kromě středu území.   

Návrhy a doporučení: 

Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru mimo ORP (PRO-014). 
V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí možnosti ubytování a pohostinství, chybí cykloturistické trasy, které by obec propojily 

s atraktivitami v okolí. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 104 a 5161 (NC-028). Doporučujeme podporovat nabídku 

stravovacího a ubytovacích služeb. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení:  

 V Z části obce poddolované území pod zástavbou. 

 Několik ložisek nerostných surovin. Dílčí, avšak řešitelné střety s některými limity životního 
prostředí – např. lokální biocentrum a biokoridory. 

 
Návrhy a doporučení: 

 Při vymezování rozvojových ploch a stanovování jejich využití respektovat vymezené 
poddolovaná území. 

Případná těžba je akceptovatelná, současně zajistit přiměřenou ochranu ÚSES a dalších přírodních 
hodnot v území, plánovat přírodě blízké způsoby rekultivace území. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

Jaroměřice 

Katastrální území: Jaroměřice 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský, Ok02 Jaroměřický, Ok03 Chornický 
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Územní plán: Územní plán Jaroměřice, datum platnosti 2.10.2012 

Pozemkové úpravy: KPÚ v k.ú. Jaroměřice, zahájení 03.08.1996 ,ukončení 27.02.2004, KoPÚ v k.ú. 
Jaroměřice, zahájení 01.06.2020, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (7,78 ha) mimo zastavěné území 

Část Nový Dvůr – rozvojové plochy bez významných problémů 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě naplnění rozvojových ploch 
založit výškově i tvarově gradovaný pás zeleně, která lépe začlení zástavbu do krajiny a může plnit 
funkci prachového filtru vůči zemědělsky využívané krajině. 
Kostel Povýšení sv. Kříže na hoře Kalvárie je pozorovatelný pouze zčásti, vzhledem k zalesnění 
kopce. Doporučujeme výhledově více otevřít pohled na dominantu na samotném kopci, zohlednit 
průhledy při péči o doprovodnou zeleň komunikací. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
Podél Jevíčky jsou vymezeny zóny záplavových území, vč. aktivní zóny. 
Návrhy a doporučení: 
VUP-011 a VUP-012: V územním plánu je navrženo několik retenčních nádrží. Dvě z nich mají 
zásadní význam pro zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi. Tyto dvě nádrže 
doporučujeme projekčně rozpracovat a realizovat. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 
doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. V aktivní zóně ze zákona nelze 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl. VUP-013 a VUP-014: V územním 
plánu jsou navrženy protierozní opatření na půdních blocích v lokalitě nad vsí. Doporučujeme 
rozpracovat a realizovat tato opatření tak, aby kromě protierozní a protipovodňové funkce mohla 
tato opatření plnit i funkci zadržení vody v krajině. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, zejména v západní části katastru. 
Problematické jsou VB-012 až VB-015 (4301, 4401, 3301 a 2302).  
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Přímé okolí intravilánu je tvořeno ornou 
půdou, která je mírně až silně erozně ohrožená. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu. Bylo identifikováno 7 erozně ohrožených DSO. 
Půdní blok 4305/1 je částečně ohrožen větrnou erozí.  
 

Návrhy a doporučení:  

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-012 až VB-015 prvky zeleně tak, 

aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 

protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 

obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 

limitní výměru,  jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 

S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 4301, 2405 a 1501 

navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 

3301, 1307/2, 1307/1, 1303, 1302, 3403/1, 2606/4, 2606/1, 2606/2, 1507/13, 1604, 1605, 2704/1 s 

ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. 
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Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U 

identifikovaných erozně ohrožených DSO bylo navrženo mírnější patření (SUp-044 až SUp-050). U 

bloku 4305/1  doporučujeme rozpracovat návrh opatření proti větrné erozi, které by pozemek 

účinně chránilo.  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,8). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je střední (12 % výměry obce). Migrace velkých savců je bez problémů. Poměrně vysoká 
výměra ZCHÚ.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem (parametry KES a biotopy byly hodnoceny 
za 2) - je zde dostatek lesů na západě území, ale často se jedná o monokultury, které jen omezeně 
poskytují důležité ekosystémové služby. Ve východní zemědělské části území schází některé krajinné 
prvky, které byly v minulosti zničeny, zejména mokřady.  
1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 10-15 ha ekologicky stabilnějších ploch 
a linií (ESP, ESL) např. remízky,  revitalizace okolí toků,  mokřady (ty jsou prioritní, kolem toků jich 
bylo zničeno hodně), aleje alternativně plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.  
2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména 
dostatečně široké remízky, mokřady a revitalizovaná okolí toků - přidat pásy dřevin a na polích např. 
biopásy (nejedná se o trvalý krajinný prvek).  
3/ V lesích doporučujeme vybrat cca 10 ha či více druhově chudých jehličnatých monokultur (návrh 
NBIO), které by bylo vhodné i z hlediska zadržování vody přeměnit v kvalitnější lesy. Informace k 
benefitům obecních lesů je v kartě obce Třebařov. 
4/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 
v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh ESP a ESL nijak 
nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy 
společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  
5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.  
6/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN-012, 015, 016, 017, 018, 019) - využití území 
by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - minimalizovat použití 
pesticidů a herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, 
krajinná mozaika; orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují 
jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v krajině.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje  NRBK K92,      

 V území je lokální ÚSES 

 Chybí tři LBK v západní části správního území 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou   vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (52,7%). Lesy se vyskytují zejména ve východní a jižní části území 
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obce.  
 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, travní porosty a členitý terén, které omezují prostupnost 
krajiny po komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do některých sídel okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi ve směru Biskupice (PRO-
027) a Jevíčko (PRO-028). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z výstupů 
Komplexních pozemkových úprav a z umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, 
případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí rekreační propojení obce s přírodním parkem Kladecko. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 505 a 5032 přes PP Kladecko (NC-034). Navrhujeme propojení 

červené turistické trasy s modrou turistickou trasou v obci Kladky (NT-010). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: Probíhající těžba stavebního kamene ve východní části území. 
 
Návrhy a doporučení: Při budoucí rekultivaci preferovat přírodě blízké formy rekultivací. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

Jevíčko 

Katastrální území: Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí, Zadní Arnoštov 

Krajinný okrsek: Ok03 Chornický, Ok04 Hušácký, Ok05 Trnávecký 

Územní plán: Územní plán Jevíčko, datum platnosti 8.10.2014, změna-1, datum platnosti 2.2.2017 

Pozemkové úpravy: Jevíčko-město-není ÚP, Jevíčko-předměstí, zahájení 05.11.1997, ukončení 
25.05.2004 , KoPÚ v k.ú. Zadní Arnoštov, zahájení 14.10.2009, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (9,8 ha mimo zastavěné území). Část Zadní 

Arnoštov  bez rozvojových ploch, bez problémů. 

 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která 
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propojí sídlo s krajinou. Kromě estetické funkce pás zeleně sníží prašnost z okolní půdy. 
Historické jádro města je památkovou zónou a obraz města je dobře viditelná v dálkových pohledech 
z příjezdových cest. Doporučujeme při péči o doprovodnou zeleň chránit pohled na vedutu. 
Graficky znázorněno v samostatné příloze. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 3 kritické body. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen 
rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území Maloninského potoka a Jevičky. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-027 až VPPOP-030: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 
identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná 
by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí částečné 
zlepšení retenční schopnosti krajiny. REV-002: V územním plánu je navrženo odstranění zatrubnění 
úseku pod koupalištěm. S ohledem na odpřirodněný charakter toku navrhujeme zpracování celkové 
studie revitalizace potoka a posouzení protipovodňové ochrany přilehlé zástavby. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Zasahují zde velké díly půdních bloků z okolních obcí  - Vísky u Jevíčka a 
Jaroměřic. Problematické jsou VB-012, VB-016 a VB-017 (4301, 4101/7 a 5102).  
 
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Bloky orné půdy se nacházejí severně od 
zastavěného území Zadního Arnoštova i Jevíčka. Bloky jsou mírně až silně erozně ohrožené. Část 
bloků orné půdy leží v přispívající ploše tří identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 22 
erozně ohrožených DSO. 
Půdní bloky DPB 6303, 6301, 7207/7 a 5103/7 jsou ohroženy větrnou erozí.  
 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-012, VB-016 a VB-017 prvky zeleně 
tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 7801/1, 7801/1, 8804/6, 
9802/1, 9804/1, 9902/1, 4301, 6203/1, 6204/1, 5202/6 a 5202/4 navrhujeme kombinaci přísnějších 
agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 7901/6, 7901/7, 8901/2, 8902/1, 
9901/5, 6101, 5101/1, 4101/7, 7202/4, 7207/7, 5402/6, 5402/7 a 6402 s ohledem na jejich erozní 
ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) 
navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U identifikovaných erozně 
ohrožených DSO, u které dle dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly 
extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO 
(SUt-015 až SUt-022) u zbylých DSO bylo navrženo patření mírnější (SUp-051 až SUp-064). U bloků 
6303, 7207/3 a 6301 doporučujeme rozpracovat návrh opatření proti větrné erozi, které by pozemek 
účinně chránilo.  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je střední až zhoršený: území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,01), ovšem výměra přírodně 

cennějších ploch je velmi nízká - výměra biotopů je pouze 3,8 % území obce.  
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Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem - ekologická stabilita krajiny je sice poměrně 
vysoká, ale chybí kvalitní přírodní plochy zejména v okolí obce, které by zajišťovaly podmínky pro 
život ptáků, zajíců, hmyzu a dalších organismů a zároveň zadržování vody.  
1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 15 ha ekologicky stabilnějších ploch a 
linií ESP, ESL. Jsou to např. remízky, revitalizace okolí toků - návrh významného krajinného prvku 
údolní niva, plochy pro mokřady, izolační zeleň, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Patří 
zde i POE viz předchozí část karty obce a vymezená VKP údolní niva (bod 6 níže).  
2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tedy 7,5 ha tvořily plochy přírodních biotopů 
(NBIO), zejména dostatečně široké remízky, mokřady, druhově bohaté zatravnění, revitalizovaná 
okolí toků a doprovodné biotopy. Tyto plochy lze vyčlenit i v lesích (návrh NBIO, plochy nových 
přírodních biotopů). Rozmístění ploch ESP a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného 
zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, více viz hlavní text územní studie.   
3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 
v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 
prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh ESP a ESL nijak nenarušuje 
KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z 
KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  
4/ Dále jsou vymezeny plochy v lesích a u toků, kde by bylo vhodné zvýšit kvalitu přírodních biotopů 
(návrh nových ploch přírodních biotopů NBIO) - více o druhově bohatých lesích viz karta obce 
Třebařov. 
5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   
6/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva (VKPN- 012, 013, 014, 015, 034) - využití území by 
mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - minimalizovat použití 
pesticidů a herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná 
mozaika; orná půda jen omezeně Tyto plochy při vhodném managementu představují jednu z 
nejlepších infrastruktur pro udržení vody v krajině.   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje   RBC 278 Líšnice, RBK 1424, RBK 1391, lokální ÚSES        

 V území je lokální ÚSES 

 Chybí dvě LBK ve východní části správního území 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (38,2%). Lesy se vyskytují zejména na severu a západě obce, v 

dalších částech jsou menší lesíky, kromě středu území.  

Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatost a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
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Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací mimo SO ORP (PRO-031). V 
rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Negativním jevem pro krajinu je plánovaná výstavba rychlostní silnice R43. 
 
Návrhy a doporučení: 
V ÚP jsou návrhy cyklostezek (NC-031 až NC-033).Navrhujeme cyklotrasu od cyklotrasy č. 5161 ve 
Slatině do Bělé u Jevíčka a dále do Jevíčka ke trase č. 4065(NC-029).  
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení:  

 Plošně rozsáhlé ložisko nerostných surovin a prognózní zdroj Malonín (jíly). Střety s 
některými environmentálními limity, zejména OPVZ Velké Opatovice (cca polovina ložiska 
mimo území obce). 

 V zadním Arnoštově část zástavby na poddolovaném území. 
  
Návrhy a doporučení:  

 Případná těžba na ložisku je vhodnější mimo ochranné pásmo vodního zdroje Velké 
Opatovice. Doporučujeme ji proto směřovat primárně mimo ochranné pásmo. 

Poddolované území mohou představovat potenciální riziko a omezení pro rozvoj a je nutné je 
přiměřeně zohledňovat při vymezování nových rozvojových ploch. Současně je potřeba přiměřeně 
respektovat chráněné ložiskové území. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Bývalý pivovar. 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: Využití v souladu s územním plánem jako plocha výroby a skladování - lehký průmysl je 
vzhledem k výborné dopravní dostupnosti, umístění na okraji obce a vzdálenosti od obytné zástavby 
vhodné.   
Kontaminace: Nejsou. 

 

Koruna 

Katastrální území: Koruna 

Krajinný okrsek: Ok06 Bohdalecký, Ok07 Dětřichovský 

Územní plán: Územní plán Koruna, datum platnosti 4.6.2010, změna-1, datum platnosti19.10.2018 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Koruna, zahájení 24.06.2016, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
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Nepřiměřená velikost návrhových ploch smíšených (7,3 ha mimo zastavěné území) 

Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. Novou zástavbu propojit s krajinou 
prostřednictvím výškově i tvarově gradovaného pásu zeleně, která kromě estetické funkce sníží 
prašnost z okolní půdy a přispívá k udržení mikroklimatu.   
Udržovat viditelné torzo kláštera. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-031 a VPPOP-032: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční 
schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. VUP-015: V územním plánu je v lokalitě u 
fotbalového hřiště navržena vodní nádrž. Doporučujeme prověřit efektivitu této nádrže na základě 
studie proveditelnosti. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky a trvalým travním porostem. Bloky orné půdy 
se nacházejí v severní části území obce. Bloky jsou mírně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží 
v přispívající ploše identifikovaného kritického bodu. Nebyly identifikovány žádné erozně ohrožené 
DSO. Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloku DPB 2003/2 navrhujeme 
kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 3901/2, 
2901/12 a 2905/3 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých 
bloků (viz výkresová část). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je lepší. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,14). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je vyšší (23,7 % výměry obce). Migrace velkých savců se středním problémem (4 ha 
zastavitelného území v MVÚ). Poměrně vysoká výměra ZCHÚ.   
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem. Po uvážení rozlohy obce, parametru 

KES a struktury krajinné mozaiky doporučujeme vyčlenit několik dalších krajinných prvků v 

zemědělských plochách v okolí obce - lze doplnit remízky (zejména po domluvě s obcí Krasíkov) a 

další prvky, které byly zničeny, např. aleje, vymezit plochu pro jeden mokřad či podobnou plochu pro 

zadržování vody např. v blízkosti nové vodohospodářské plochy. Navrhovanou plochu lesa na západě 

území velmi doporučujeme realizovat jako druhově bohatý porost z původních druhů, pro konzultaci 

zakládání lesů ve stížených podmínkách lze kontaktovat např. sdružení lesníků Pro Silva Bohemica 

(https://prosilvabohemica.cz/) .   

Pro udržení stavu je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme 

https://prosilvabohemica.cz/


EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

vyčlenit cca 3 ha či více ha přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, 

jak zvýšit jejich ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, 

kde by bylo vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě NBIO (nové přírodní 

biotopy). Náhrada za historické krajinné prvky je ve vrstvě ESP a ESL (ekologicky stabilnější plochy a 

linie) v Hlavním výkrese (popisy jsou v datové vrstvě).  Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny 

historické krajinné prvky, které v krajině chybí. Zakreslili jsme i historickou polní cestu na jihu od 

intravilánu, která protíná ne úplně rozlehlé pole - předpokládáme, že obnovit nejspíš nepůjde 

(hospodář asi nebude souhlasit), ale mohl by realizovat např. biopás podél obce nebo lesa jako 

náhradu.  

Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani je jinak poškozovat změnou funkční plochy.  Další kvalitnější biotopy, které je potřeba 

zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové VKP, přírodní biotopy i dřevinné 

krajinné prvky (které nebyly mapovány v Mapování biotopů). 

Návrh nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. 

Doporučujeme základní body z návrhu zahrnout do KoPÚ. Do KoPÚ doporučujeme začlenit 

požadavek na dostatečnou výměru ESL a ESP, zejména ploch přírodních biotopů.   

Migrace savců: Střední výměra zastavitelných ploch v migračně významném území. doporučujeme 

udržovat kompaktní zástavbu a pokud možno zastavitelné plochy v MVÚ snížit.  

Územní systém ekologické stability  

  Problémy k řešení:             

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a ÚPD obcí jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
 Lesnatost území je velmi nízká (10,1%). Lesy se vyskytují zejména ve východní části území obce.   
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatost a rozložení lesa v území vzhledem k velikosti obce není potřeba řešit. 
Doporučujeme respektovat navržené zalesnění z ÚP (ZAL-015). 
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Využívání účelových komunikací v krajině je závislé na údržbě komunikací v sousedních obcích. 
 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

Návrhy a doporučení: 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

  

Křenov 

Katastrální území: Křenov 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok12 Hřebečský 

Územní plán: Územní plán Křenov, datum platnosti 13.3.2010 

Pozemkové úpravy: KoPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Křenov, zahájení 30.10.2009, ukončení 
13.05.2015 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (6,48 ha) mimo zastavěné území 
 
Návrhy a doporučení: 
Udržovat viditelnou a nenarušenou siluetu kostela 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. V obci byly dále vymezeny 
přispívající plochy dalších kritických bodů, které byly identifikovány mimo území obce Křenov. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-033: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše identifikovaného kritického 
bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s 
retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně 
protierozní příkopy. Dále jsou na území Křenova navržena opatření v přispívající ploše kritických 
bodů identifikovaných na území okolních obcí. Do územního plánu Křenova je však vhodné převzít i 
tato opatření a poté ve spolupráci s okolními samosprávami je i realizovat. VNL-001: v obci byly 
provedeny KPÚ, navrhujeme realizovat nádrž vymezenou v PSZ. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   

Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků, které zabírají vzhledem k celkové 
ploše katastru jeho významnou část. Problematické jsou VB-018 a VB-019 (0603/3 a 1802).Díl VB-
019 je větší než 100 ha a (120 ha) a zasahuje i na katastr obce Březina. 
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Bloky orné půdy se nacházejí v jihovýchodní 
části území obce. Bloky jsou mírně až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající 
ploše identifikovaného kritického bodu. Bylo identifikováno 22 erozně ohrožených DSO. 
Půdní bloky DPB 6303, 6301, 7207/7 a 5103/7  jsou ohroženy větrnou erozí. 
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Návrhy a doporučení:  

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-018 a VB-019 prvky zeleně tak, 

aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 

protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 

obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 

limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 

S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 2604/1, 1701/3 a 1802 
navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloku DPB 
2801 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických 
opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz 
výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle dostupných zdrojů byly 
zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo 
opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-023) u zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-
065 až SUp-072).  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je střední až zhoršený: území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,01), ovšem výměra přírodně 
cennějších ploch je nízká - výměra biotopů je 6,6 % území obce. Je vhodné zvýšit výměru kvalitních 
přírodních biotopů a obnovit některé zničené krajinné prvky. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení rámcově odpovídá skupině obcí II se středním stavem - místy chybí vhodné biotopy, 

které by podporovaly výskyt ptáků, zajíců, hmyzu a dalších druhů a také zadržování vody v 

zemědělské krajině.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme doplnit krajinné prvky jako např. remízky, 

revitalizace okolí toků vč. doprovodných biotopů, plochu pro mokřad, plochy pro agrolesnictví, 

aleje podél polních cest apod. (viz návrh ekologicky stabilnějších ploch a linií ESP, ESL a návrh nových 

biotopů NBIO). 

2/ Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, v závislosti na 

doporučení za téma protierozní ochrana. POE je vhodné realizovat jako přírodní biotopy - druhově 

pestré plochy.  

3/ Doporučujeme vymezit cca 20 ha jehličnatých monokultur, druhově chudých TTP či biotopů s 

nízkou kvalitou (podle vrstvy mapování biotopů), a přeměnit je na druhově bohatší plochy, které 

více zadržují vodu (návrh NBIO). Opatření nemusí být náročná na čas ani peníze - u lesů je možné 

kontaktovat např. sdružení Prosilva Bohemica, více viz výhody obecních lesů v kartě obce Třebařov a 

hlavní text ÚSK.  

4/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese. Vycházeli jsme z ploch, 

kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text 

studie). Návrh ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních 

hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  
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5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.  

6/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva na Malonínském potoce (VKPN-035, 036; překrývá 

se s  VPPOP-015 což ale nevadí) - využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu 

kvality vody a biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Využití území: druhově 

bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen omezeně Tyto 

plochy při vhodném managementu představují jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v 

krajině.  Je zde vhodné realizovat plochy mokřadních a dalších vhodných přírodních biotopů. 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje   NRBC  47 Boršovský les    

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (40,3%). Lesy se vyskytují zejména na západě a jihozápadě   obce, 
v dalších částech jsou menší lesíky, kromě středu území. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT). 
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Dlouhá Loučka (PRO-
013). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí možnosti ubytování. 

Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme podporovat nabídku ubytovacích  služeb v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
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Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

  

Kunčina 

Katastrální území: Kunčina, Nová Ves u Moravské Třebové 

Krajinný okrsek: Ok07 Dětřichovský, Ok11 Rychnovský, Ok12 Hřebečský 

Územní plán: Územní plán Kunčina, datum platnosti 7.8.2015 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Kunčina, zahájení 30.06.2020, neukončeno, KPÚ v k.ú. Nová Ves u 
Moravské Třebové, zahájení 1.1.2010, ukončení 06.04.2017 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (21,42 ha) mimo zastavěné území, plocha na 
západním konci obce (část Nová ves) je zcela odtržená od zastavěného území a představuje výrazný 
zásah do krajiny. 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která 
propojí sídlo s krajinou. 
Udržovat  a chránit siluetu kostela s farou 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci bylo identifikováno 6 kritických bodů. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-034 až VPPOP-037: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 
identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 
částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velmi velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-020 
až VB-024  (2504/3, 0401/4, 0305/4, 9302/1 a 9603/10).  
Plocha extravilánu obce je téměř výlučně tvořena ornou půdou. Bloky jsou neohrožené až mírně 
erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše šesti identifikovaných kritických 
bodů. Bylo identifikováno 25 erozně ohrožených DSO. 
Půdní bloky DPB 6303, 6301, 7207/7 a 5103/7  jsou ohroženy větrnou erozí.  
 

Návrhy a doporučení:  

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-020 až VB-024 prvky zeleně tak, 

aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
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protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 

obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 

limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 

S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 2401/1, 1405, 2504/3 a 
0403/1 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U 
bloků DPB 9603/8,9603/10, 8603/6, 8603/8, 8603/12, 8603/5, 7401/5, 8401/1, 8402/2 a 8402/3 s 
ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. 
Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U 
identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy 
nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. 
stabilizace DSO (SUt-024 až SUt-028) u zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-073 až 
SUp-092).  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,49). Výměra cennějších přírodních biotopů je snížená (pouze 10,8 % výměry 
obce). Proběhlo snížení ekologické stability v posledních 10 letech. Migrace velkých savců s menším 
problémem.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem. Je potřeba vytvořit plochy, které 

budou zároveň zadržovat vodu a zároveň poskytovat potravu a úkryt ptákům, zajícům a mnoha 

dalším organismům. 

1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 49 ha 

ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL; např. remízky, lesy, plochy pro revitalizaci okolí toků, 

tvorbu mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Agrolesnictví je vhodný typ 

ekologicky stabilní plochy, který umožňuje zároveň zemědělskou produkci i lepší ekosystémové 

služby v krajině.  

2/ Doporučujeme, aby min 50 % z doporučené výměry, tedy cca 25 ha tvořily plochy přírodních 

biotopů (NBIO), zejména revitalizované toky a jejich nivy, pásy druhově bohatých lesů (více viz karta 

obce Třebařov) a dostatečně široké remízky, mokřady, druhově bohaté TTP. Vhodně provedená 

protierozní opatření mohou být zároveň biotopem. Velikost půdního bloku nečleněného zelení je 

potřeba nechat na max. 30 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.   

3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 

v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 

prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).  

Do KoPÚ doporučujeme začlenit požadavek na dostatečnou výměru ESL a ESP, zejména ploch 

přírodních biotopů.  

4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 

jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   

5/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva – VKPN-003, 024, 026, 027, 028 (návrh za Vodní 
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hospodářství) využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a 

biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Lze sem umístit plochy NBIO. Využití 

území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen 

omezeně. Tyto plochy - při vhodném managementu - představují jednu z nejlepších infrastruktur 

pro udržení vody v krajině.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje    NRBK K93, NRBK K82, RBC 495 – Pod Červenou horou,       

 V území je lokální ÚSES 

 V ÚAP je název RBC 495 Pod skálou 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je průměrná (24,4%). Lesy se vyskytují zejména na západě a jihu, v dalších částech 
jsou menší lesíky, kromě středu území.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme založit remízek v severní části (ZAL-016) a pás lesa podél toku (ZAL-017). 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
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. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojení návrhu NC-016 na cyklotrasu č. 182 (NC-042). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení:  

 V části N. Vsi poddolované území 

 Ložisko nerostných surovin Nová Ves u M. Třebové v dílčím střetu s lokálními biocentry a 
biokoridory 

 
Návrhy a doporučení: 

 Respektovat přítomnost poddolovaného území a jeho charakter při vymezování nových 
rozvojových ploch a stanovení jejich funkčního využití. 

V případě plánu na zahájení těžby zohlednit přítomnost lokálního biocentra, současně počítat se 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

zahrnutím plochy ložiska do ÚSES po ukončení těžby. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 
 

 

Linhartice 

Katastrální území: Linhartice 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok07 Dětřichovský, Ok08 Dubinský, Ok09 Moravskotřebovský 

Územní plán: Územní plán Linhartice, datum platnosti 9.7.2016 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Linhartice, zahájení 01.01.2020 , neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení ( 5,33ha) mimo zastavěné území 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která 
propojí sídlo s krajinou. U ploch blízko silnice I.tř. sníží hluk z komunikace a zachytí prach z polí v 
okolí. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 2 kritické body. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. Na území obce je vymezen rozliv při Q100 i 
aktivní zóna záplavového území toku Třebůvky. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-038 a VPPOP-039: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše 

identifikovaného kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 

Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční 

schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. VPPOT-004: Vzhledem k těsné blízkosti stávající 

zástavby a vymezeného rozlivu povodně doporučujeme zadání studie proveditelnosti PPO. Ze studie 

vzešlá opatření doporučujeme dále projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako 

veřejně prospěšnou stavbu tak, aby byla zjednodušena budoucí realizace opatření. Ve vymezeném 

záplavovém území při Q100 doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   

Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velmi velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-025 a 

VB-026  (3802/3 a 4001/3).  

Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena ornou půdou. Bloky jsou mírně až silně erozně 

ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše dvou identifikovaných kritických bodů. Bylo 
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identifikováno 11 erozně ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  

Návrhy a doporučení:  

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-025 a VB-026 prvky zeleně tak, 
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloku DPB 6903/1 navrhujeme 
kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 3801/2, 
3802/3, 4001/3, 4001/4 a 5007/2 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci 
přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u 
všech zbylých bloků (viz výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle 
dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit 
zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-029 až SUt-032) u zbylých DSO 
bylo navrženo opatření mírnější (SUp-092 až SUp-100).  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,56). Výměra cennějších přírodních biotopů je spíše nízká (9,8 % výměry obce). 
Trend zvyšování ekologické stability. Migrace velkých savců je bez problémů.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem. Je potřeba se soustředit na opatření, 

která zvýší šance běžných i cennějších druhů přežít ve vysychající krajině - nejlepší je vytvořit 

biotopy, které zadrží vodu a poskytnou potravu a prostor pro širokou škálu druhů.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce a vyšší míře zastavěného území 

doporučujeme vymezit cca 9 ha ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL). Pro Linhartice se 

hodí zejména obnovit jedná se např. remízky, revitalizace okolí toků, plochy pro mokřady, plochy 

pro agrolesnictví, izolační zeleň dělící velké plochy výroby.  

2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, především 

remízy, mokřady a zatravnění. Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 

25 – 30 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.   

3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 

v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 

prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie).  

Do KoPÚ doporučujeme začlenit požadavek na dostatečnou výměru ESL a ESP, zejména ploch 

přírodních biotopů.  

4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 

jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   
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Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje    NRBK K93, RBK  1423       

 V území je lokální ÚSES 

 Chybí propojení RK 1423A s LBC v jižní části k.ú. 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je nízká (18,3%). Lesy jsou rovnoměrně rozmístěné po celém území. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).   

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do některých sídel okolních obcích. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi ve směru Dětřichov u 
Moravské Třebové (PRO-008) a Staré Město (PRO-007). V rámci realizace propojení je doporučeno 
vycházet přednostně z umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně 
jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí cykloturistická trasa, která by obec propojovaly s atraktivitami v okolí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 506 a 4042 přes Třebovské hradisko (NC-013). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Zemědělská usedlost č. p. 55. 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: V územním plánu je tato lokalita vedena jako plocha smíšená obytná, nyní je 
obklopena zemědělskou půdou, v návrhu ÚP se počítá s doplněním dalších ploch smíšených 
obytných a ploch smíšených nezastavěného území. Doporučujeme využití objektu k bydlení či 
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rekreaci. Nevyskytují se zde významné přírodní, kulturní či historické charakteristiky, kvůli nimž by 
bylo zapotřebí činnosti v lokalitě limitovat. 
Kontaminace: Nejsou. 

 

Malíkov 

Katastrální území: Malíkov 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký 

Územní plán: Územní plán obce Malíkov, datu platnosti 3.7.2018 

Pozemkové úpravy: Malíkov-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (2,4 ha) mimo zastavěné území 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. V obci byly dále vymezeny 
přispívající plochy dalších kritických bodů, které byly identifikovány mimo území obce Malíkov. Dle 
PDP je obec zahrnuta do tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-040 až VPPOP-042: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční 
schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. Dále jsou na území Malíkova navržena opatření v 
přispívající ploše kritických bodů identifikovaných na území okolních obcí. Do územního plánu 
Malíkova je však vhodné převzít i tato opatření a poté ve spolupráci s okolními samosprávami je i 
realizovat.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Díly půdních bloků jsou již nyní alespoň částečně členěny, jejich další 
doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní.   
 
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a zemědělskými pozemky. Bloky orné 
půdy jsou neohrožené až mírně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše dvou 
identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 11 erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
 
Návrhy a doporučení:   
Velké bloky orné půdy: DPB jsou členěny již nyní, nebo se jedná o úzké pásy, které nepředstavují 
zásadní problém. Jejich doplnění zelení je vhodné, nikoliv však klíčové.    
 
S ohledem na identifikované velké erozní ohrožení bloku DPB 6002/9 navrhujeme zatravnění tohoto 
bloku. U bloků DPB 5103/2, 5103/5, 5202/3, 6204/1, 6205/3, 6201, 6202/4 s ohledem na jejich 
erozní ohroženost a částečně i ohrožení níže ležícího území navrhujeme kombinaci mírnějších 
agrotechnických opatření a biotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme 
dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U identifikované erozně ohrožené DSO 
bylo navrženo opatření mírnější (SUp-101).  

Ochrana přírody a biodiverzity  
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Problémy k řešení:  
Stav území je lepší. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,61). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je vyšší (25,7 % výměry obce). Migrace velkých savců se středním problémem (2,5 ha 
zastavitelného území v MVÚ).  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem. Po uvážení rozlohy obce, parametru 

KES a struktury krajinné mozaiky doporučujeme vyčlenit několik dalších krajinných prvků v 

zemědělských plochách v okolí obce - lze doplnit remízky a další prvky, které byly  aleje, vymezit 

plochu pro jeden mokřad či lužní les. Lze vymezit náhradní plochy přírodních zeleně za nové plochy 

těžby štěrkopísku, či zlepšit kvalitu stávajících ploch viz níže:  

Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme vyčlenit cca 6 či 

více ha přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich 

ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, kde by bylo 

vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě NBIO (nové plochy přírodních 

biotopů) v Hlavním výkrese (popisy jsou v datové vrstvě).   

Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 

(důvody viz hlavní text studie).  

Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani je jinak poškozovat.  Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny 

ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové VKP, přírodní biotopy i dřevinné krajinné prvky (které 

nebyly mapovány v Mapování biotopů). 

Migrace velkých savců: střední problém, doporučujeme snížit výměru zastavitelných ploch v MVÚ 

(migračně významném území) a udržovat kompaktní zástavbu u intravilánu.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje   RBC 9002 Dvorska, RBK  1423       

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP i s  ÚAP obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (44,3%). Lesy se vyskytují zejména na západě a jihozápadě   obce, 
v dalších částech jsou menší lesíky.  
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
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Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí cykloturistická či pěší trasa, která by obec propojila se značenými trasami v západní části obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme novou cyklotrasu, která se napojuje na návrh cyklotrasy z Moravské Třebové (NC-003), 
vede přes Malíkov až do obce Rozstání, kde se napojí na stávající cyklotrasu č. 506 (NC-012). 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

 

Městečko Trnávka 

Katastrální území: Bohdalov u Městečka Trnávky, Lázy, Mezihoří u Městečka Trnávky, Městečko 
Trnávka, Pacov u Moravské Třebové, Petrůvka u Městečka Trnávky, Pěčíkov, Přední Arnoštov, Stará 
Trnávka 

Krajinný okrsek:  Ok01 Nectavský, Ok03 Chornický, Ok04 Hušácký, Ok05Trnávecký, Ok06 Bohdalecký  

Územní plán: Územní plán Městečko Trnávka, datum platnosti 8.8.2008 

Pozemkové úpravy: Bohdalov u Městečka Trnávky-jen JPÚ, KPÚ v k.ú. Lázy, zahájení 27.12.1996 , 
ukončení 13.05.2005, Mezihoří u Městečka Trnávky-není PÚ, Městečko Trnávka-není PÚ, Pacov u 
Moravské Třebové, zahájení 01.01.2020, neukončeno, Petrůvka u Městečka Trnávky-jen JPÚ, 
Pěčíkov-jen JPÚ, KoPÚ v k.ú. Přední Arnoštov, zahájení 01.06.2018, neukončeno, Stará Trnávka-jen 
JPÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (14,6 ha) mimo zastavěné území 
Část obce Pacov, Petrůvka bez rozvojových ploch 
Části Bohdalov, Lázy, Ludvíkov, Mezihoří, Nová Roveň, Plechtinec, Přední Arnoštov, Stará Roveň s 
drobnějšími rozvojovými plochami, bez významných problémů 
Část Pěčíkov s výrazně velkou smíšenou rozvojovou plochou 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která 
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propojí sídlo s krajinou. 
Při příjezdu ze severu je v ose silnice dobře viditelný kostel. Doporučujeme zohlednit tuto 
dominantu při naplňování rozvojových ploch. 

 Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Pod Skalkou u Mezihoří” a 
“Bohdalovské stráně” 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci bylo identifikováno 9 kritických bodů. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. Na území obce je vymezen rozliv při Q100 i 
aktivní zóna záplavového území Třebůvky a Jevičky. 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-043 až VPPOP-047: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše některých z 
identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční 
schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. VPPOT-005: Doporučujeme rozpracovat opatření 
rámcově navržená ve studii přírodě blízkých PPO (Poyry, 2013), a to i s ohledem na požadavek 
zachování retenční schopnosti nivy. VNn-008: Do uvedeného návrhu PPO podél vodního toku 
doporučujeme zapracovat posouzení realizovatelnosti retenční nádrže, která by mohla mít i jinou 
funkci, např. rekreační. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velmi velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-027 
až VB-030  (7401/8, 3602/7, 3704/1 a 1301/9).  
Podstatná část plochy obce je tvořena lesními pozemky. Bloky orné půdy se nacházejí severně a 
jižně od zastaveného území obce. Bloky jsou mírně až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy 
leží v přispívající ploše osmi identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 26 erozně 
ohrožených DSO. Půdní bloky DPB 3503/1, 3503/2, 4509/2, 4509/3, 4509/4, 4509/1, 4502/3, 4510, 
3504, 3503, 4703/5, 4703/3, 4701, 4801/1 jsou ohroženy větrnou erozí.  
 

Návrhy a doporučení:  

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-027 až VB-030 prvky zeleně tak, 

aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 

protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 

obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 

limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 

S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 4402/7, 4402/4, 4402/5, 

4402/9, 4302/2, 4301/3, 4402/10, 4301/8, 4402/2, 4301/4, 4402/1, 4402/3, 4301/12, 4301/9, 

4402/6, 4302/3, 7503/1, 7402/2, 7402/1, 7501/2, 3301/1, 3601/1, 3606, 4602/6 a 1506 navrhujeme 

kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 2508, 

2509/5, 2607/2, 2607/1, 2608/2, 2608/1, 3705/1, 3602/7, 3704/2, 3704/1, 1301/5, 1301/4, 1301/3, 

1301/9, 1401/5, 8601/5, 8604/4 a 8604/3 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme 

aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat 

téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u 

které dle dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál 

ohrozit zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-033 až SUt-036) u zbylých 
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DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-102 až SUp-123, SUp-250). U bloků DPB 3503/1, 3503/2, 

4509/2, 4509/3, 4509/4, 4509/1, 4502/3, 4510, 3504, 3503, 4703/5, 4703/3, 4701, 4801/1  

doporučujeme rozpracovat návrh opatření proti větrné erozi, které by pozemek účinně chránilo.  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je lepší. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,62). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je vyšší (21,9 % výměry obce). Migrace velkých savců se středním problémem (4 ha 
zastavitelného území v MVÚ).  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem. Po uvážení rozlohy obce, parametru 

KES a struktury krajinné mozaiky doporučujeme vyčlenit několik dalších krajinných prvků v 

zemědělských plochách v okolí obce - lze doplnit remízky a některé další prvky, které v území 

původně byly, včetně solitérních stromů a alejí. Je vhodné vyčlenit plochu pro jeden mokřad. Lze 

vymezit náhradní plochy přírodních zeleně za nové plochy zástavby, či zlepšit kvalitu stávajících 

ploch viz níže:  

1/ Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme vyčlenit cca 25 

či více ha přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich 

ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, kde by bylo 

vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě NBIO, ESP a ESL (nové přírodní 

biotopy, ekologicky stabilnější plochy a linie) v Hlavním výkrese (popisy jsou v datové vrstvě).   

Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 

(důvody viz hlavní text studie). Návrh nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje 

přírodních hodnot. Doporučujeme návrh dát k uvážení do KoPÚ. 

2/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani je jinak poškozovat či nevhodně měnit využití území.  Další kvalitnější biotopy, které je 

potřeba zachovat, jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové VKP, přírodní biotopy i 

dřevinné krajinné prvky (které nebyly mapovány v Mapování biotopů). 

4/  V území se nachází VKP ze zákona údolní niva – VKPN-010, 031 (návrh za Vodní hospodářství) 

využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - 

minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Lze sem umístit plochy NBIO. Využití území: druhově 

bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen omezeně. Tyto 

plochy - při vhodném managementu - představují jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v 

krajině.  

3/ Migrace velkých savců: Potenciál vzniku problému na DMK č. 490 kvůli stavbě R43. Doporučení 

stejné jako u Borušova, tj. daný úsek (stavební dokumentaci v přípravě) konzultovat s odborníkem 

na migraci velkých savců a zajistit prostupnost krajiny.  

Střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme udržovat kompaktní zástavbu u sídla a 
zbytečně nefragmentovat krajinu  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje     NRBK K 92, NRBK K93, RBC 9001 Radkovské lesy, RBC 395 Pod 
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Lískovcem, RBC1957 Borová,RBK 1423 B, RBK 1424       

 V území je lokální ÚSES 

 Nejasně vyznačené křížení K62 a K63 

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

 ZÚRPK s ÚAP ORP  jsou  vzájemně v souladu 
Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (44,7%). Lesy se vyskytují poměrně rovnoměrně po celém území 
obce.  
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, travní a lesní porosty, členitý terén, které omezují 
prostupnost krajiny po komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v rámci obce a do sídla 
v sousední obci. 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi v rámci obce (PRO-016, 
PRO-017, PRO-018, PRO-020) a ve směru Bezděčí u Trnávky (PRO-019). V rámci realizace propojení 
je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, 
případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Negativním jevem pro krajinu je plánovaná výstavba rychlostní silnice R43. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit modrou turistickou trasu v Březinkách přes obce Vysoká, Hartinkov se žlutou 
turistickou trasou v Městečku Trnávka( NT-11). Navrhujeme cyklotrasu z Vranové Lhoty (od 
cyklotrasy č. 512) přes vyhlídkové místa ve Vranové Lhotě, v Nové Rovni (Městečko Trnávka) a  
Hartinkově (k cyklotrase č. 5179)(NC-039). Navrhujeme propojit návrh cyklotrasy NC-039 
s cyklotrasou č. 505 v Bezděčí u Trnávky (NC-041). Navrhujeme propojení návrhu NC-015 s 
cyklotrasou č.512 (NC-050). 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Bývalý kravín v Předním Arnoštově. 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

Kontaminace: Je zde problematická stará ekologická zátěž - U okálů 77 (ID 9334001), kategorie 
rizika P3. Kontaminace je potvrzena orientačním vzorkováním, nutný její průzkum. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: Využití v souladu s územním plánem jako plocha výroba a skladování - zemědělská 
výroba je vzhledem poloze objektu, umístění na okraji obce a relativní vzdálenosti od obytné 
zástavby vhodné.  
Kontaminace: SEZ představuje možný limit pro využití území, proto je nutné s ní v území počítat a 
případné záměry realizovat po prověření aktuálních hodnot Kontaminace a případné sanaci. 

 

 

Mladějov na Moravě 

Katastrální území: Mladějov na Moravě 

Krajinný okrsek: Ok11 Rychnovský, Ok12 Hřebečský  

Územní plán: Územní plán obce Mladějov na Moravě, datum platnosti 28.4.2017 

Pozemkové úpravy: KPÚ v k.ú. Mladějov na Moravě, zahájení 07.07.2011 , ukončení 05.01.2015 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (5,22 ha) mimo zastavěné území. 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která 
propojí sídlo s krajinou. 

 Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Pod Rychnovským vrchem” a “Tatry 
u Rychnova” 

 
Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi 

 

Problémy k řešení:  
V obci byly vymezeny přispívající plochy dvou kritických bodů, které byly identifikovány mimo území 
obce Mladějov. 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-048 a VPPOP-049: Na území Mladějova navrhujeme opatření v přispívající ploše kritických 

bodů identifikovaných na území okolních obcí. Vhodná by byla soustava mezí s retenčním 

prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. 

V rámci PSZ byla dále navržena opatření k odevední vody z plochy povodí. Navrhujeme tato opatření 

posoudit z pohledu jejich efektivity i požadavku na maximální možné zadržení vody v krajině. V 

případě, že závěrem posouzení bude doporučeno opatření realizovat, je potřeba je nejdříve 

projekčně rozpracovat a poté realizovat. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-031 -0103/13), na 
východě katastru.   
 
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a zemědělskými pozemky. Na území 
obce byly provedeny KPÚ.Bloky orné půdy jsou neohrožené až mírně erozně ohrožené. Část bloků 
orné půdy leží v přispívající ploše dvou identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 10 
erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
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Návrhy a doporučení:   
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-031 prvky zeleně tak, aby došlo 
ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními, 
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.  
 
U bloků DPB 2202/1, 2201, 1107, 1201/3, 1102/3, 0102/3, 1105/1, 1104/3, 1108/1, 0102/2, 0101/6, 
1110/4, 1103/2 a 0103/12 s ohledem na jejich erozní ohroženost a částečně i ohrožení níže ležícího 
území navrhujeme kombinaci mírnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. 
Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz výkresová část). U 
identifikované erozně ohrožené DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-124 až SUp-133).   

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Ekologická stabilita krajiny je sice snížená (koeficient ekologické stability KES = 
0,81), ale výměra cennějších přírodních biotopů je relativně vyšší (21,5 % výměry obce), což je 
pozitivní. Migrace velkých savců je bez problémů. Vysoká výměra ZCHÚ.  
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem. Podobně jako v Rychnově na Moravě je 

zde relativní dostatek lesů a také poměrně zachovalá struktura krajinné zeleně. Je vhodné se 

soustředit na doplnění zeleně tam, kde chybí, a zejména zachování a zkvalitění přírodních hodnot i 

mimo ZCHÚ.    

1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit v souladu s návrhem protierozních 

opatření cca 10 ha dalších ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL) např. remízky, lesy, 

revitalizace okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).  

2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a 

dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP 

a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, 

více viz hlavní text územní studie. 

3/ Lze vybrat druhově chudé části lesů a promyslet zlepšení jejich stavu (několik ha, přednostně v 

ÚSES) - zvýšení ekosystémových funkcí a druhové bohatosti. Více o možnostech obecních lesů viz 

karta obce Třebařov.   

4/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 

v atributovém sloupci u datových vrstev. Doplňovali jsme je v místech, kde byly zničeny historické 

krajinné prvky, které v krajině schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh ESP a ESL nijak 

nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy 

společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  

5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   

6/ Migrace velkých savců - Potenciál vzniku problému na DMK č. 518 (jižně od intravilánu obce) kvůli 

záměru stavby komunikace R35, která zde v těsné blízkosti kopíruje DMK. Doporučení stejné jako u 

Borušova, tj. daný úsek (stavební dokumentaci v přípravě) konzultovat s odborníkem na migraci 

velkých savců a zajistit prostupnost krajiny.  

Územní systém ekologické stability  
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Problémy k řešení:             

 Do území zasahuje  NRBK K93, NRBK K82, NRBK K83, RBC 444 Mirand, RBC 495 Pod 
Červenou horou,        

 V území je lokální ÚSES 

 V ÚAP název RBC 495 - Pod skálou   

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚPD obce s  ÚAP ORP 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je průměrná (34%). Lesy se vyskytují v západní části území, v ostatních částech jsou 
spíše menší lesíky.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme pás lesa podél cesty (ZAL-018) a rozšíření remízku (ZAL-019), vše ve východní části 

území obce. 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí možnosti ubytování. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme podporovat nabídku ubytovacích služeb. 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

Moravská Třebová 

Katastrální území: Boršov u Moravské Třebové, Moravská Třebová 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok07 Dětřichovský, Ok08 Dubinský, Ok09 Moravskotřebovský, 
Ok11 Rychnovský, Ok12 Hřebečský   



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

Územní plán: Územní plán Moravská Třebová, datum platnosti 26.10.2010, změna-1, datum 
platnosti 3.10.2012, změna-2, datum platnosti 3.8. 2018, změna-3, datum platnosti 18.10. 2018 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Boršov u Moravské Třebové, zahájení 17.04.2014, neukončeno, 
KoPÚ v k.ú. Moravská Třebová, zahájení 17.04.2014, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení ( 54,80 ha) mimo zastavěné území 

Část Boršov: bez rozvojových ploch bydlení. 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která 
propojí sídlo s krajinou. 
Historická část obce je památkovou rezervací. Z příjezdových silnic se silueta neuplatňuje, 
dominanta kostela je výraznější pouze v krátkém úseku z ulice Dvorní. Památky jsou výrazné pouze 
jako místní dominanty při pohledu přímo z městských ulic. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci bylo identifikováno 8 kritických bodů. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen 
rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území Třebůvky. 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-050 a VPPOP-051: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 

identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 

Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 

částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny. VUP-016 a VUP-017: v územním plánu jsou navrženy 

PPO - poldr na Třebůvce a soustava poldrů v Ovčácké dolině. Navrhujeme tyto poldry komlexně 

posoudit spolu s dalšími výše uvedenými PPO v ploše povodí a dále projekčně rozpracovat a 

realizovat. VPPOT-006: Vzhledem k překryvu i těsné blízkosti stávající zástavby a vymezeného 

rozlivu povodně doporučujeme zadání studie proveditelnosti PPO. Ze studie vzešlá opatření 

doporučujeme dále projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako veřejně 

prospěšnou stavbu tak, aby byla zjednodušena budoucí realizace opatření. Ve vymezeném 

záplavovém území při Q100 doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. Část 

bezejmenného toku ID 10193993 je zatrubněná. Doporučujeme posoudit možnost a případně 

rozpracovat návrh revitalizace toku (REV-003). 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velmi velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-032 
až VB-034  (9901/1, 1002 a 0701/1). Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a 
zemědělskými pozemky. Bloky orné půdy jsou neohrožené až mírně erozně ohrožené. Část bloků 
orné půdy leží v přispívající ploše osmi identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 29 
erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-032 až VB-034   prvky zeleně tak, 
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
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limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
Vzhledem k velké sklonitosti navrhujeme zatravnit blok DPB 6002/6 a 6002/9. S ohledem na 
identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 9602/1, 8701/11, 9704/1, 8703/1, 9703, 
0701/1, 9702/4, 0702/1, 0804/4 a 9903/3 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických 
opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 6701/1, 6703, 6705/2, 6801, 8907, 8903/1, 8003/1 
a 9103/5 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických 
opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz 
výkresová část). Na pozemcích v přispívající ploše kritických bodů byla navržena technická opatření 
(viz popis k vodnímu hospodářství). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle 
dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit 
zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-037 až SUt-041) u zbylých DSO 
bylo navrženo opatření mírnější (SUp-134 až SUp-157). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 1,07). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je střední (12,5 % výměry obce). Migrace velkých savců - výrazný problém, bariérové místo 
(447 m). Poměrně vysoká výměra ZCHÚ.  
Návrhy a doporučení: 
Doporučení rámcově odpovídá skupině obcí II se středním stavem (pro území mimo intravilán, ten 

není předmětem řešení ÚSK) - je zde relativně dobrá distribuce krajinné zeleně, ale místy chybí 

vhodné biotopy, které by podporovaly výskyt ptáků, zajíců, hmyzu a dalších druhů a také zadržování 

vody v zemědělské krajině.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme doplnit krajinné prvky jako např. remízky, 

revitalizace okolí toků vč. doprovodných biotopů, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, aleje 

podél polních cest, sady apod, viz návrh ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL). 

2/ Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, v závislosti na 

doporučení za téma protierozní ochrana. POE je vhodné realizovat jako přírodní biotopy - druhově 

pestré plochy.  

3/ Doporučujeme vymezit cca 40 ha jehličnatých monokultur, druhově chudých TTP či biotopů s 

nízkou kvalitou (podle vrstvy mapování biotopů, a přeměnit je na druhově bohatší plochy (návrh 

NBIO), které více zadržují vodu. Opatření nemusí být náročná na čas ani peníze - u lesů je možné 

kontaktovat např. sdružení Prosilva Bohemica, více viz výhody obecních lesů v kartě obce Třebařov a 

hlavní text ÚSK.  

4/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese. Vycházeli jsme z ploch, 

kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text 

studie). Návrh ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních 

hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  

5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět či jinak nevhodně měnit využití. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních 

biotopech a návrhu VKP_EVP.   

6/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva – VKPN-003, 022, 023, 024, 025 (návrh za Vodní 

hospodářství) využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a 
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biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Lze sem umístit plochy NBIO. Využití 

území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen 

omezeně. Tyto plochy - při vhodném managementu - představují jednu z nejlepších infrastruktur 

pro udržení vody v krajině.  

7/ Migrace velkých savců - Křížení koridoru 515 se silnicí R35 směr Hřebeč. Kumulace bariér – 

nadjezd na silnici E442 a most silnice E442. Je zde potřeba najít optimální řešení situace. V úvahu 

připadá buď ekodukt, nebo zlepšit prostupnost pod mostem E442. V návrhu MIG je vyznačena 

plocha, kde by neměla probíhat další výstavba (jakákoli). 

 
 

Ochrana přírody a biodiverzity, problematika ÚSES, lesnictví  

Problémy k řešení:  

 Střet zastavitelných ploch s migračními koridory a územími (ha) - Bariéra 447,4m + 0,0396             

 Do území zasahuje  NRBC 47 Boršov – Loučský les, NRBK K93, NRBK K82, NRBK K83,    

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 
Návrhy a doporučení: 

 Střet s migračními územími řešit omezením zástavby změnou ÚPD nebo technickými 
opatřeními 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 
Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (38,5%). Lesy se vyskytují v západní části území, v ostatních 
částech jsou spíše menší lesíky.  
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
 
Návrhy a doporučení: 
V ÚP jsou návrhy cyklotras (NC-001 až NC-011) a tras pro pěší (NT-001 až NT-005). Navrhujeme 
propojení návrhu NC-014 s cyklotrasou č. 182, 521 (NC-043). Propojení návrhu cyklotras NC-021 a 
NC-022 (NC-045, NC-046). Navrhujeme propojení návrhů NC-010 a NC-021 (NC-047). 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  
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Problémy k řešení:  

 Netěžené ložisko polodrahokamů Boršov u Moravské Třebové - Okrajově ve střetu s LZU, 
částečně střet s lokálním a regionálním ÚSES 

 Ložiska Moravská kamenná horka, Koclířov-Hřebeč jižní pole a Koclířov-Hřebeč 3 ve střetu 
LZÚ, NRBC Boršov-Loučský les, EVL Hřebečovský hřbet, PR Rohová 

Návrhy a doporučení: 

 V případě těžby na ložisku Boršov u Moravské Třebové minimalizovat zásahy do přírodních 
hodnot v území. 

 Těžba na ložiscích Moravská kamenná horka, Koclířov-Hřebeč jižní pole a Koclířov-Hřebeč 3 
je z důvodů střetů s limity ochrany přírody nežádoucí. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou, brownfield společnosti Evektor, a.s. je již využíván. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou.  

 

 

Radkov 

Katastrální území: Radkov u Moravské Třebové 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok06 Bohdalecký  

Územní plán: Územní plán Radkov, datum platnosti 5.4.2011 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Radkov u Moravské Třebové, zahájení 17.11.2016 , neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch smíšených ( 6,27 ha) mimo zastavěné území 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na 
modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace, která propojí sídlo s krajinou a 
funguje jako prachový filtr vůči okolním polnostem. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byly identifikovány 2 kritické body. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 

povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen 

rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území Třebůvky. 

Návrhy a doporučení: 

VPPOP-052:  Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše identifikovaných 

kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla 

soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí částečné zlepšení 

retenční schopnosti krajiny. VPPOT-007: Vzhledem k překryvu i těsné blízkosti stávající zástavby a 

vymezeného rozlivu povodně doporučujeme zadání studie proveditelnosti PPO. Ze studie vzešlá 

opatření doporučujeme dále projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako veřejně 

prospěšnou stavbu tak, aby byla zjednodušena budoucí realizace opatření. Ve vymezeném 

záplavovém území při Q100 doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
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Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-035 – 1001/4).  

Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a zemědělskými pozemky. Bloky orné 

půdy jsou neohrožené až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše dvou 

identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 9 erozně ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  

Návrhy a doporučení:   

Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-035 prvky zeleně tak, aby došlo 

ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními, 

protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.  Na katastru obce je další 

obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní 

výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 

 

S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 1001/3, 1001/4, 1203/3, 

1202/2 a 1202/1 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických 

opatření. U bloků DPB 3204/9, 2103/2, 1201/7 a 1201/1 s ohledem na jejich erozní ohroženost 

navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. U identifikovaných erozně ohrožených 

DSO, u které dle dostupných zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či 

potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-042 až SUt-047) 

u zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-158 až SUp-160). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 0,97). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je střední (15,4 % výměry obce). Migrace velkých savců je bez problémů. Poměrně vysoká 
výměra ZCHÚ.  
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem (parametry KES a biotopy byly hodnoceny 

za 2) - je zde dostatek lesů, ale stav v okolí intravilánu obce není dobrý, mnoho krajinných prvků 

bylo zlikvidováno, chybí dobré podmínky pro život ptáků, zajíců, hmyzu a zadržování vody.  

Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit cca 6 ha ploch nových přírodních biotopů 

(vrstva NBIO) a dalších krajinných prvků (plochy ESP, ESL), zejména druhově bohaté TTP,  remízky, 

aleje / skupiny dřevin - velmi doporučujeme vyčlenit plochu i pro jeden mokřad (např. v ÚSES), je to 

jedno z nejlepších opatření pro zadržení vody v krajině. POE a PPO je také vhodné realizovat jako 

přírodní biotopy, tj. původní druhově pestrá společenstva. Velikost půdního bloku nečleněného 

zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, více viz hlavní text územní studie.   

Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese s popisem v atributovém 

sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v 

krajině výrazně schází (důvody viz hlavní text studie). Návrh ESP a ESL nijak nenarušuje KoPÚ, pouze 

dále rozšiřuje možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou 

vhodné a doporučujeme je realizovat.  
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Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních biotopech a návrhu VKP_EVP.   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 Do území zasahuje   NRBK K93, RBC 1958 Micánek, RBC 9001 Radkovské lesy,   

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je středně vysoká (40,7%). Lesy se vyskytují ve východní části území, v ostatních 
zejména kolem vodního toku Třebůvka.  
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   

Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 

maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 

druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí turistická infrastruktura v přírodním parku (cykloturistické či turistické trasy).  Negativním 
jevem pro krajinu je plánovaná výstavba rychlostní silnice R43. 
 
Návrhy a doporučení: 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

Rozstání 

Katastrální území: Rozstání u Moravské Třebové 
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Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký  

Územní plán: Územní plán obce Rozstání, datum platnosti 31.10.2002, změna-1, datum platnosti 
4.1.2009, Územní plán Rozstání (schválen 25.1.2017, ještě nenabyl účinnosti) 

Pozemkové úpravy: Rozstání u Moravské Třebové-jen JPÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (8,27 ha) mimo zastavěné území 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění 
dbát na modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), 
která propojí sídlo s krajinou. 
Ze silnice západně od obce je dobře viditelná věž zvonice. Doporučujeme zachovat pohled i při 
případné nové zástavbě. 
Graficky znázorněno v samostatné příloze. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen 
rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území toku Třebůvka.  
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-053:  Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše identifikovaného kritického 
bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s 
retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně 
protierozní příkopy. VZAST-003: vymezení záplavové území Q100 se nachází v extravilánu obce. 
Doporučujeme toto území i nadále ponechat k rozlivům a nerozšiřovat zde zástavbu. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytuje se zde jeden velký díl půdních bloků (VB-036 – 3204/8).  
  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a zemědělskými pozemky. Bloky orné 

půdy jsou neohrožené až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše 

identifikovaného kritického bodu. Bylo identifikováno 10 erozně ohrožených DSO. 

Ve východní části obce se nacházejí pozemky ohrožené větrnou erozí. 
Návrhy a doporučení:   
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB-036 prvky zeleně tak, aby došlo 
ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s protierozními, 
protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními.  Na katastru obce je další 
obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou limitní 
výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
Vzhledem k velké sklonitosti  a erozní ohroženosti navrhujeme zatravnit blok DPB 3204/4. S 
ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloku DPB 5106 navrhujeme kombinaci 
přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 3001/5, 3102/1, 4101 
a 5102/5 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických 
opatření. Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých bloků (viz 
výkresová část). U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle dostupných zdrojů byly 
zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, bylo navrženo 
opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-048 až SUt-049) u zbylých DSO bylo navrženo opatření 
mírnější (SUp-161 až SUp-166). U bloků DPB 3204/8 a 3103/2 doporučujeme rozpracovat návrh 
opatření proti větrné erozi, které by pozemek účinně chránilo. 
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Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše zhoršený až střední, je zde dostatek lesů. Ekologická stabilita krajiny je snížená, 
území je ekologicky mírně nestabilní (KES = 0,70). Výměra cennějších přírodních biotopů je nízká 
(pouze 6,3 % výměry obce). Migrace velkých savců - střední problém (cca 3 ha zastavitelného území 
se nachází v migračně významném území). 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I.  Je vhodné přiměřeně doplnit plochy zeleně v krajině, zvláště 

na východě obce, a zvýšit výměru přírodních biotopů, tj. výměru cenných přírodních ploch, která je 

aktuálně nízká.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 12,5 ha 

ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL, jedná se např. remízky, lesy, revitalizace 

doprovodných biotopů toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).  

2/ Doporučujeme, aby pro nové plochy přírodních biotopů bylo vyčleněno min 6 ha území, může to 

být i ve stávajících lesích. Příklady biotopů: mokřadní a vodní biotopy (revitalizované toky a jejich 

okolí). Lze vybrat druhově chudé části lesů a promyslet zlepšení jejich stavu - více o možnostech 

obecních lesů viz karta obce Třebařov. Ve východní části území se hodí přidat dostatečně široké 

remízky či alespoň biopásy. Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 

25-30 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.   

3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 

v atributovém sloupci u datových vrstev. 

Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 

(důvody viz hlavní text studie). Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují 

možnosti rozvoje přírodních hodnot. Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a 

doporučujeme je realizovat.   

4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 

jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.    

5/ Migrace velkých savců. Střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme zbytečně 

nefragmentovat krajinu, udržet zástavbu v blízkosti obce a průchodnost mezi obcemi.  

 
 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 V území je jen lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 
Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
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Lesnatost území je průměrná (26,1%). Lesy se vyskytují téměř rovnoměrně po celém území,  kromě 
středu obce 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do sídla v sousední obci. 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Gruna (PRO-012). V 
rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí cykloturistické trasy, které by přilákaly pozornost cyklistů a propojily obec s atraktivitami v 
okolí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme novou cyklotrasu, která se napojuje na návrh cyklotrasy z Moravské Třebové (NC-003), 

vede přes Malíkov až do obce Rozstání, kde se napojí na stávající cyklotrasu č. 506 (NC-012). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Bývalý mlýn. 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: V územním plánu je tato lokalita vedena jako plocha smíšená obytná. Doporučujeme 
využití objektu k bydlení rekreaci či ubytování. Všechny úpravy a případné změny ve využití objektu 
je potřeba provádět za předpokladu striktního respektování blízkých přírodních hodnot. Limitujícími 
prvky pro využití je blízkost LBC Pod Dubovicí a lokálního biokoridoru, vodní tok Třebůvka, jehož 
záplavové území Q100 na pozemek zasahuje. Lokalita se také nachází se v migračně významném 
území.  
Kontaminace: Nejsou. 

 

 

Rychnov na Moravě 

Katastrální území: Rychnov na Moravě 

Krajinný okrsek: Ok11 Rychnovský, Ok10 Rychnovskovršský, Ok07 Dětřichovský  

Územní plán: Územní plán obce Rychnov na Moravě, datum platnosti 8.4.2005, změna-1, datum 
platnosti 29.10.2009 
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Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě, zahájení 09.03.2017, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (5,3 ha) mimo zastavěné území, plocha na 
severovýchodním okraji je zcela odtržená od zastavěného území obce 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění 
dbát na modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), 
která propojí sídlo s krajinou. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Tatry u Rychnova” a “Pod Rychnovským 
vrchem”. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci bylo identifikováno 5 kritických bodů. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Na území obce je vymezen 
rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového na Rychnovském potoce za soutokem s Červeným 
potokem. 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-054 a VPPOP-55: Na půdních blocích, které z části nebo zcela leží v přispívající ploše 

identifikovaných kritických bodů doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 

Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem nebo jiné opatření, které zároveň zajistí 

částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny. VPPOT-008: Vzhledem k těsné blízkosti stávající 

zástavby a vymezeného rozlivu povodně doporučujeme zadání studie proveditelnosti PPO. Ze studie 

vzešlá opatření doporučujeme dále projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako 

veřejně prospěšnou stavbu tak, aby byla zjednodušena budoucí realizace opatření. Ve vymezeném 

záplavovém území při Q100 doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-037 až VB-
039 (9801/4, 0902/1 a 0103/10).  
 
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a zemědělskými pozemky. Bloky orné 
půdy jsou neohrožené až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše čtyř 
identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 26 erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-037 až VB-039 prvky zeleně tak, 
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloků DPB 0009, 9003/6, 9001/5, 
9001/7, 8906/1, 8007/2, 8906/2, 9001/8, 7103/8 a 7103/13 navrhujeme kombinaci přísnějších 
agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 8801/11, 9801/8, 8801/3, 
8801/14, 8801/13, 8801/12, 0902/1, 9901/2, 8905, 9001/4, 0103/8, 7103/17, 7103/116903, 7905/4, 
5001 a 5105/3 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření. U identifikovaných erozně ohrožených DSO, u které dle dostupných 
zdrojů byly zjištěny erozní projevy nebo které měly extrémní délku či potenciál ohrozit zástavbu, 
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bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-050 až SUt-053) u zbylých DSO bylo 
navrženo opatření mírnější (SUp-167 až SUp-188). 
 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je střední. Ekologická stabilita krajiny je sice snížená (koeficient ekologické stability KES = 
0,70), ale výměra cennějších přírodních biotopů je relativně vyšší (20,6 % výměry obce), což je 
pozitivní. Migrace velkých savců je bez problémů.  Vysoká výměra ZCHÚ.  
 

Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí II se středním stavem. Je zde relativní dostatek lesů a také 
poměrně zachovalá struktura krajinné zeleně. Je vhodné se soustředit na doplnění zeleně tam, kde 
chybí, a zejména zachování a zkvalitění přírodních hodnot i mimo ZCHÚ.    
1/ Pro posílení přírodních hodnot doporučujeme vymezit v souladu s návrhem protierozních 
opatření cca 10 ha dalších ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL; např. remízky, revitalizace 
okolí toků, tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).  
2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména lesy a 
dostatečně široké remízky, mokřady, malé rybníky a revitalizovaná okolí toků. Rozmístění ploch ESP 
a ESL je důležité - velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25-30 ha, 
více viz hlavní text územní studie. 
3/ Lze vybrat druhově chudé části lesů (doporučujeme 10 ha a více) a promyslet zlepšení jejich 
stavu - zvýšení ekosystémových funkcí a druhové bohatosti. Více o možnostech obecních lesů viz 
karta obce Třebařov.   
4/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 
v atributovém sloupci u datových vrstev. Doplňovali jsme je v místech, kde byly zničeny historické 
krajinné prvky, které v krajině schází (důvody viz hlavní text studie). Do KoPÚ doporučujeme začlenit 
požadavek na dostatečnou výměru ESL, ESP a NBIO (nové plochy přír.biotopů).  
5/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět ani nevhodně měnit využití. Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny v kvalitních 
biotopech a návrhu VKP_EVP.   
6/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva – VKPN-001, 002, 029, 030 (návrh za Vodní 
hospodářství) využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a 
biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Využití území: druhově bohatá TTP, 
dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen omezeně. Tyto plochy - při 
vhodném managementu - představují jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v krajině.   
 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 Do území zasahuje   NRBK K93  

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 
Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 
 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je průměrná (27,0%). Lesy se vyskytují zejména na východní polovině území v 
ostatních částech jsou spíše drobné lesíky. 
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Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT). 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Staré Město (PRO-
001). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
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. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme turistickou trasu z modré turistické značky v Krasíkově kolem Velkého třebařovského 

rybníka pře poldr Žichlínek, ke Kapli Panny Marie Celenské do Třebařova (NT-006). 

Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 4190 a 4062 přes PP Rychnovský vrch  s odbočkou ke Kapli Panny 

Marie  a k Mariánské studánce (NC-017). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Chátrající zemědělská usedlost, č.p. 117. 
Kontaminace: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: V územním plánu je tato lokalita vedena jako plocha smíšená obytná. Doporučujeme 
využití objektu k bydlení či rekreaci. Nevyskytují se zde významné přírodní, kulturní či historické 
charakteristiky, kvůli nimž by bylo zapotřebí činnosti v lokalitě limitovat. 
Kontaminace: Nejsou. 

 

 

Slatina 

Katastrální území: Březinka, Slatina u Jevíčka 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký  

Územní plán: Územní plán Slatina, datum platnosti 22.2.2013 

Pozemkové úpravy: Březinka –není PÚ, Slatina u Jevíčka-jen JPÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  
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Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (4,54 ha) mimo zastavěné území 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění propojit 
novou zástavbu pomocí pásu zeleně, která vytvoří přechod do volné krajiny a působí jako prachový 
filtr vůči okolním polnostem. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-056: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše identifikovaného kritického 
bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s 
retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně 
protierozní příkopy. Toto opatření by mělo navíc plnit funkci i protierozního opatření, což bude mít 
pozitivní vliv na funkci poldru, který je vybudován v profilu kritického bodu. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními a zemědělskými pozemky. Bloky orné 

půdy jsou neohrožené až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše 

identifikovaného kritického bodu. Bylo identifikováno 7 erozně ohrožených DSO. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k velké sklonitosti  a erozní ohroženosti navrhujeme zatravnit blok DPB 4201/6. S 
ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloku DPB 3201/1 navrhujeme kombinaci 
přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloků DPB 3302/7, 3302/6 a 
1304/15 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických 
opatření. U identifikované erozně ohrožené DSO, která ústí do nádrže, bylo navrženo opatření 
přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-054) u zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-189 až 
SUp-194). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,69). Výměra cennějších přírodních biotopů je nízká (5,7 % výměry obce). Migrace 
velkých savců - v dálkovém migračním koridoru je plánována zástavba (cca 200 m), podobně i v 
migračně významném území (22 ha), což je vážnější problém. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem. Je potřeba vynezit plochy, která zvýší 
šance běžných i cennějších druhů přežít ve vysychající krajině, viz níže: 
1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 6,8 ha 
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL, jedná se např. remízky, revitalizace okolí toků, 
mokřady a plochy pro zadržování vody, plochy pro agrolesnictví, izolační zeleň sady, zahrady apod.).  
2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména 
revitalizované toky a jejich nivy, dostatečně široké remízky druhově bohaté lesy - více o možnostech 
viz karta obce Třebařov. Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 20 - 
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25 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.   
3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 
v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 
prvky, které v krajině schází (důvody viz hlavní text studie).  
4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 
jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   
5/ Migrace savců - V DMK je plánována plocha těžby nerostů (M). Plochu je potřeba realizovat tak, 
aby byla prostupná pro velké savce. Dále v MVÚ je plánována poměrně vysoká výměra různých 
zastavitelných ploch - toto území je opět potřeba nechat prostupné pro zvířata.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:             

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je průměrná (24,2%). Větší lesní komplexy se vyskytují zejména na západní a 
východní části území v ostatních částech obce jsou spíše drobné lesíky. V západní části se nachází 
CHLU Březinka. Dle RURU dochází ke střetu zájmů mezi lesními hospodáři (zábor PUPFL, změna 
způsobu hospodaření) a těžebními společnostmi (ložiska nerostných surovin) 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  Chránit PUPFL před dalším 
záborem.  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí možnosti ubytování, chybí cykloturistické trasy, které by obec propojily s atraktivitami v obci a 
mimo obec (rybník Rákosníček, NS Bělásek, lesní komplex SZ nad obcí). 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 104 a 5161 (NC-028). V ÚP je návrh naučné stezky v lokalitě Pod 

hrází (NT-009). Navrhujeme cyklotrasu od cyklotrasy č. 5161 kolem nádrže Rákosníček do Bělé u 

Jevíčka a dále do Jevíčka ke trase č. 4065(NC-029). Navrhujeme propojit cyklotrasu č. 4066 a 5166 

přes Bělou u Jevíčka (NC-030). 

Doporučujeme podporovat nabídku ubytovacích služeb v obci. 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: Současná těžba jílu na ložisku a dobývacím prostoru Březinka. 
 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

Návrhy a doporučení: Doporučujeme upřednostňovat přírodě blízké způsoby rekultivace. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

Staré Město 
Katastrální území: Petrušov, Radišov, Staré Město u Moravské Třebové 

Krajinný okrsek: Ok06 Bohdalecký, Ok07 Dětřichovský, Ok08 Dubinský, Ok09 Moravskotřebovský, 
Ok10 Rychnovskovršský, Ok11 Rychnovský  

Územní plán: Územní plán Staré Město, datum platnosti 12.6.2015 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Petrušov , zahájení 10.08.2015, neukončeno, KPÚ s upřesněním 
přídělů v k.ú. Radišov, zahájení 18.12.2009, ukončení 1.10.2013, KoPÚ v k.ú. Staré Město u Moravské 
Třebové, zahájení 09.05.2014, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (25,28 ha) mimo zastavěné území 
Část Bílá Studně, Petrušov, Radišov – bez rozvojových ploch 
 
Návrhy a doporučení: 
Velikost rozvojových ploch představuje rizikový zásah do krajiny. Zvážit potřebnost návrhových ploch 
pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění dbát na modelaci siluety pomocí 
výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), která propojí sídlo s krajinou. 
Při příjezdu ze severu je v dálkovém pohledu dobře viditelná silueta kostelní věže; vzhledem k 
blízkosti letiště lze předpokládat, že pohled zůstane zachován. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Petrušovské louky” 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-057: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše identifikovaného kritického 
bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s 
retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně 
protierozní příkopy. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-003, VB-006 
a VB-040 až VB-043 (2601/25, 4701/10, 5301/2, 4509/3, 4401/5 a 4604/1). VB-003 a VB-006 zde 
zasahují z katastru obce Borušov. 
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena zemědělskými pozemky. Bloky orné půdy jsou 
neohrožené až mírně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše identifikovaného 
kritického bodu. Bylo identifikováno 33 erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí.  
 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-003, VB-006 a VB-040 až VB-043 
prvky zeleně tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat 
v souladu s protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. 
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Na katastru obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují 
zvolenou limitní výměru, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není však prioritní. 
 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloku DPB 2601/25, 4401/5, 3305/1, 
4503/3 a 4509/3, 7206/1 a 6301/8 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a 
biotechnických opatření. U bloků DPB 7403/1, 6507/4, 6503/2, 5504/3,4604/1 a 4701/15 s ohledem 
na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. U 
identifikované erozně ohrožené DSO, která ústí do nádrže, bylo navrženo opatření přísnější, tj. 
stabilizace DSO (SUt-055) u zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-195 až SUp-226). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení: 
Stav území je zhoršený. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně nestabilní 

(KES = 0,64). Výměra cennějších přírodních biotopů je střední (13,4 % výměry obce). Migrace velkých 

savců - je zde výrazný problém, výskyt bariérového místa (3 km délka), zvířata mají problém se 

přesouvat v krajině. 

Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem. Doporučujeme vybrat místa na 
zadržování vody, která by zároveň šla realizovat jako plochy přírodních biotopů.   
1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 44 ha 
ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL, jedná se např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, 
tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.).  
2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména širší 
remízky, revitalizované biotopy podél toků,  mokřady, aleje, druhově bohaté lesy - více o možnostech 
viz karta obce Třebařov, Velikost půdního bloku nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 20 - 
25 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.  Je vhodné vyčlenit plochu aspoň pro jeden mokřad. 
3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem v 
atributovém sloupci u datových vrstev. 
Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 
(důvody viz hlavní text studie).  
Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot. 
Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  
4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 
stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 
jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   
5/ V území se nachází VKP ze zákona údolní niva – VKPN-004, 005, 006 (návrh za Vodní hospodářství) 
využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a biodiverzity - 
minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Lze sem umístit plochy NBIO. Využití území: druhově 
bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen omezeně. Tyto 
plochy - při vhodném managementu - představují jednu z nejlepších infrastruktur pro udržení vody v 
krajině.  
6/ Migrace velkých savců - Problém je řešitelný; územní plánování je důležitým prostředkem k 
řešení. Dlouhý úsek zemědělské krajiny je vhodné rozdělit remízky, menšími lesy a doplňkově dalšími 
přírodními plochami. Typ těchto ploch je možné zařadit do návrhu ESP a ESL (nové ekologicky 
stabilnější plochy a linie). Nově založené plochy příliš nedoporučujeme ohrazovat vysokou 
oplocenkou (typicky založené biokoridory jsou ohrazeny proti vniknutí zvěře, ovšem migraci zvířat to 
může komplikovat).  Návrh je vymezen v hlavním výkrese návrhů a v datové vrstvě Migrace (zkratka 
MIG).  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 Do území zasahují NRBK K93 RBC 431 Vysoký vrch, RBC 394 Třebovské Hradisko, RBC 1745 
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Zlatník, 

 V území je  lokální ÚSES 

 Nespojitý lokální ÚSES v k.ú. Petrušov 

 Chybí propojení LBC s LBK na k.ú. Kunčina 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 
 
Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ÚAP ORP  s ÚPD obce 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení: 
Lesnatost území je průměrná (27,0%). Lesy se vyskytují zejména na východní polovině území v 

ostatních částech jsou spíše drobné lesíky. 

Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme se zalesnit pás kolem vodního toku (ZAL-020) a v místě skupiny stromů (ZAL-021). 
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly v rámci obce a směrem do některých sídel okolních obcích. 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi v rámci obce (PRO-004) a ve 
směru Dětřichov u Moravské Třebové (PRO-005), Linhartice (PRO-007), Moravská Třebová (PRO-006), 
Rychnov na Moravě (PRO-001), Třebařov (PRO-002, PRO-003). V rámci realizace propojení je 
doporučeno vycházet přednostně z výstupů Komplexních pozemkových úprav a z umístění 
existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
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. 
 
Návrhy a doporučení: 
V ÚP jsou navrženy nové cyklostezky (NC-014 až NC-016). Podle ÚAP 2016 by měla vést do obce 

Třebařov cyklostezka (záměr vychazející z Koncepce cyklo a inline turisticky v Pardubického kraje). 

Navrhujeme propojit cyklotrasy č. 506 a 4042 přes Třebovské hradisko (NC-013). Navrhujeme 

propojit cyklotrasy č. 4042 a 521 přes lesní komplex (NC-018). Návrh cyklotrasy spojující návrh NC-

016 s cyklotrasou 521 (NC-042). Navrhujeme propojení návrhu NC-015  s cyklotrasou č. 4190 

v Třebařově (NC-048). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 
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Třebařov 

Katastrální území: Třebařov 

Krajinný okrsek: Ok06 Bohdalecký, Ok07 Dětřichovský, Ok11 Rychnovský  

Územní plán: Územní plán obce Třebařov, datum platnosti 15.1.2007, změna-1, datum platnosti 
15.7.2014 

Pozemkové úpravy: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Třebařov, zahájení 
11.4.2006, ukončení 30.09.2014 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (15,79 ha mimo zastavěné území) 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění 
dbát na modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), 
která propojí sídlo s krajinou. Kromě estetické funkce pomáhá zeleň udržovat mikroklima a 
zachycuje prach z okolních polí. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V obci bylo identifikováno 5 kritických bodů. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. Dle PDP je obec zahrnuta do 
tzv. Opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod. Na území obce je vymezen rozliv při Q100 i 
aktivní zóna záplavového území Moravské Sázavy. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-058 a VPPOP-059: Na blocích, které zčásti nebo celkově leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu doporučujeme návrh a realizaci protipovodňových opatření. 
Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, která zajistí i částečné zlepšení retenční 
schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 
doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby. 

Ohrožení erozí  

Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-044 až VB-
045 (5001 a 4103/1). 
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena zemědělskými pozemky. Bloky orné půdy jsou 
neohrožené až mírně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše  šesti 
identifikovaných kritických bodů. Bylo identifikováno 28 erozně ohrožených DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
Na území obce byly provedeny KPÚ. V PSZ je navrženo mnoho ploch k zatravnění.  
 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-044 až VB-045 prvky zeleně tak, 
aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí probíhat v souladu s 
protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími opatřeními. Na katastru 
obce je další obhospodařovaná zemědělská půda, kde jednotlivé půdní bloky nepřesahují zvolenou 
limitní výměru a /nebo jsou již alespoň částečně členěny, jejich další doplnění zelení je žádoucí, není 
však prioritní. 
 
V PSZ je navrženo mnoho ploch k zatravnění. V mnoha případech toto zatravnění však nedovolí 
obdělávaní zbylých částí půdních bloků. Pokud nebude možné realizovat TTP v rozsahu daném PSZ, 
navrhujeme aplikovat alespoň opatření popsaná níže.  S ohledem na identifikované poměrně velké 
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erozní ohrožení bloku DPB 3305/1, 3201/4, 203/28, 2102, 4102/1, 3101/1, 2003/7, 3103/1, 
3201/28, 3202,13, 3102/1, 3908/6, 3202/7, 2003/27, 2003/4, 4003/4, 3202/6, 3201/26, 2103/2, 
3908/1 a 2003/2 navrhujeme kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických 
opatření. U bloků DPB 5105/3, 5001, 4002/5 a 4103/1 s ohledem na jejich erozní ohroženost 
navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. U identifikované erozně ohrožené DSO, 
která ústí do nádrže, bylo navrženo opatření přísnější, tj. stabilizace DSO (SUt-056 až SUt-067) u 
zbylých DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-227 až SUp-241). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,46). Výměra cennějších přírodních biotopů je snížená (10,9 % výměry obce). 
Trend zvyšování ekologické stability. Migrace velkých savců je bez problémů.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše špatným stavem. Je potřeba vytvořit plochy, které 

budou zároveň zadržovat vodu a zároveň poskytovat potravu a úkryt ptákům, zajícům a mnoha 

dalším organismům. 

1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 35,2 ha 

ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL; např. remízky, lesy, revitalizace okolí toků, tvorba 

mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady apod.). Agrolesnictví je vhodný typ ekologicky 

stabilní plochy, který umožňuje zároveň zemědělskou produkci i lepší ekosystémové služby v krajině.  

2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména 

revitalizované toky a jejich nivy, dostatečně široké remízky, mokřady, druhově bohaté TTP. Vhodně 

provedená protierozní opatření mohou být zároveň biotopem. Velikost půdního bloku nečleněného 

zelení je potřeba nechat na max. 30 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.   

Pro obec může být zajímavé vytvořit v krajině opatření, které by zároveň podpořilo druhovou 

bohatost, zadržování vody i obecní ekonomiku. Za příznivých okolností by bylo výhodné získat 

několik stávajících lesů a přeměnit je na druhově bohaté obecní lesy či háje, udržitelně je 

obhospodařovat (např. pařezinové lesy, výběrová těžba a další) a mít mj. palivo pro obec. Vzorovým 

příkladem mohou být obce, které mají obecní výtopnu na biomasu, např. Brumov - Bylnice, Hostětín 

a další obce. Existují specializovaná sdružení lesníků zaměřená na zakládání lesů ve ztížených 

podmínkách, např. Pro Silva Bohemica, které lze kontaktovat. Inspirovat se lze i příklady uchovávání 

vody v krajině od sdružení Živá voda - návrat vody do krajiny. 

3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 

v atributovém sloupci u datových vrstev. Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné 

prvky, které v krajině výrazně schází, typicky remízy (důvody viz hlavní text studie).  

Návrhy ESP a ESL nijak nenarušují KoPÚ, pouze dále rozšiřují možnosti rozvoje přírodních hodnot. 

Všechny návrhy společných zařízení z KoPÚ jsou vhodné a doporučujeme je realizovat.  

4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 

jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.    

5/ V území se v západní části nachází okraj VKP ze zákona údolní niva – VKPN-002 (návrh za Vodní 
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hospodářství) využití území by mělo být přírodně blízké, zaměřené na ochranu kvality vody a 

biodiverzity - minimalizovat použití pesticidů a herbicidů. Lze sem umístit plochy NBIO. Využití 

území: druhově bohatá TTP, dřevinné porosty, mokřady a tůně, krajinná mozaika; orná půda jen 

omezeně. Tyto plochy - při vhodném managementu - představují jednu z nejlepších infrastruktur 

pro udržení vody v krajině.   

 

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je velmi nízká (8,1%). Lesy se vyskytují pouze ve východní části území obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučujeme založení remízku v místě skupiny stromů (ZAL-022) a podél cesty (ZAL-023). 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty mezi sídly směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Staré Město (PRO-
003). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z výstupů Komplexních 
pozemkových úprav a z umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně 
jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí turistické a cykloturistické trasy k atraktivitám – Kaple Panny Marie Celenské s Mariánskou 

studánkou. 

Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme turistickou trasu z modré turistické značky v Krasíkově kolem Velkého třebařovského 

rybníka pře poldr Žichlínek, ke Kapli Panny Marie Celenské do Třebařova (NT-006) -  – navrhujeme 

tento návrh turistické trasy propojit s turistickou trasou v Maletíně (NT-007). Navrhujeme propojit 

cyklotrasy č. 4190 a 4062 přes PP Rychnovský vrch  s odbočkou ke Kapli Panny Marie  a k Mariánské 

studánce (NC-017) . Navrhujeme propojení návrhu NC-015 (Staré Město)  s cyklotrasou č. 4190 

v Třebařově (NC-048). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
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Návrhy a doporučení: x 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

  

Útěchov 

Katastrální území: Útěchov u Moravské Třebové 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok07 Dětřichovský  

Územní plán: Územní plán obce Útěchov, datum platnosti 15.2.2003, změna-1, datum platnosti 
15.4.2006, Územní plán Útěchov (schválen 18.12.2012, ještě nenabyl účinnosti) 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské 
Třebové, zahájení 08.10.2013, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení ( 11,95 ha mimo zastavěné území, částečně již 
naplněno) 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění 
dbát na modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace, která propojí sídlo s 
krajinou. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “PR Dlouholoučské stráně” 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
Na území obce je vymezen rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území Třebůvky. Část zástavby 
leží v tomto vymezeném záplavovém území. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOT-009: Vzhledem k překryvu i těsné blízkosti stávající zástavby a vymezeného rozlivu povodně 
doporučujeme zadání studie proveditelnosti PPO. Ze studie vzešlá opatření doporučujeme dále 
projekčně rozpracovat a zapracovat do územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu tak, aby 
byla zjednodušena budoucí realizace opatření. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 
doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena zemědělskými a lesními pozemky. Bloky orné 
půdy jsou neohrožené až silně erozně ohrožené. Část bloků orné půdy leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu. Byly identifikovány 2 erozně ohrožené DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k velké sklonitosti a erozní ohroženosti navrhujeme zatravnit blok DPB 9102/12. U bloků 
DPB 9102/14, 8201/2, 0201/11 a 9103/5 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci 
přísnějších agrotechnických opatření. U identifikovaných erozně ohrožených DSO bylo navrženo 
mírnější opatření (SUp-057 a SUp-058). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
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Stav území je z hlediska územního plánování dobrý. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 2,57). 
Výměra cennějších přírodních biotopů je střední (18,9 % výměry obce). Migrace velkých savců bez 
problémů. Nízká výměra zvláště chráněných území.  
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh odpovídá skupině obcí IV s dobrým stavem. Výměra přírodních ploch je vysoká, což je velmi 

pozitivní. Je tedy prioritní zvyšovat kvalitu přírodních biotopů: jedná se zejména o plochy pro 

druhově bohaté lesy, mokřady a druhově bohaté louky a pastviny (TTP) a další viz text studie. Velmi 

důležité jsou plochy zadržující vodu v krajině tedy mokřady, mokřadní lesy, vlhké louky a 

revitalizace. Smrkové monokultury v budoucnosti nebudou kvůli dopadům klimatické změny dobře 

fungovat, doporučujeme toto uvážit při zpracování LHP.  

1/ S ohledem na výměru obce doporučujeme vymezit nové plochy biotopů ve výši 5,5 ha (cca 1 % 

výměry území).  

2/ Stejnou plochu tj. 5,5 ha je dobré vyčlenit pro zlepšení kvality biotopů. Celkem těchto 11 ha 

představuje 2 % výměry obce . Ilustračně je návrh možných lokalit zpracován v Hlavním výkrese 

(plochy NBIO). Přednostně je potřeba plochy biotopů a zvyšování kvality zařazovat do ÚSES.  

 - Zvýšení množství a kvality přírodních biotopů přispěje ke zlepšení stavu krajiny - k ochraně 

druhové bohatosti i zadržování vody v krajině a k dalším funkcím. U TTP je vhodné vyčlenit několik 

větších ploch pro mozaikové kosení (v různé termíny), pomáhá to hmyzu i ptákům.  

 - Pro vymezení a tvorbu nových biotopů doporučujeme obci a SO ORP promyslet strategii obstarání 

potřebných pozemků a uvážení časového hlediska. Řešením mohou být i druhově pestré obecní lesy 

viz karta obce Třebařov. 

 3/ Větší ochrana biotopů:  v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) 

nedoporučujeme stavět ani měnit na ornou půdu, TTP plošně nezalesňovat, zejména ne SM. 

Nejhodnotnější biotopy v území jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy.  Lze vybrat nové 

významné krajinné prvky (VKP), je to vhodný způsob ochrany nejcennějších TTP v území. U cenných 

částí lesů je situace komplikovanější, v nejcennějších plochách je potřeba řešit LHP tak, aby nedošlo 

k devastaci přírodních hodnot při těžbě 

Je potřeba věnovat pozornost správnému managementu přírodních biotopů, bez toho nebudou 

fungovat. Tato problematika je ale mimo zadání ÚSK. Doporučujeme konzultace s odborníky z SO 

ORP či AOPK.   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
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Lesnatost území je středně vysoká (41,4%). Lesy jsou soustředěny zejména ve východní polovině 
území v ostatních částech jsou spíše drobné lesíky. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.   

Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 

maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 

druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nenacházejí problematické úseky, které by omezovaly prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty do okolních obcí. 
Návrhy a doporučení: 
Nejsou specifikovány žádné návrhy ani doporučení. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
 
Návrhy a doporučení: 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: V jižní části zástavby poddolované území 
 
Návrhy a doporučení: Respektovat přítomnost a charakter poddolovaných území při vymezování 
nových rozvojových ploch. 

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 
 

 

Víska u Jevíčka 

Katastrální území: Víska u Jevíčka 

Krajinný okrsek: Ok03 Chornický, Ok04 Hušácký  

Územní plán: Územní plán obce Víska u Jevíčka, datum platnosti 24.5.2018 

Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Víska u Jevíčka, zahájení 31.10.2017, neukončeno  

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení (3,99 ha) mimo zastavěné území 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění 
dbát na modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení, 
dobře zachované u starší zástavby), která propojí sídlo s krajinou a může plnit funkci větrolamu a 
prachového filtru vůči zemědělsky využívané krajině. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  
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Problémy k řešení:  
V obci nebyly identifikovány problémy z pohledu vodohospodářského. 
 
Návrhy a doporučení: 
 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:   
Velké bloky orné půdy: Vyskytují se zde velké díly půdních bloků. Problematické jsou VB-016 a VB-
017, které zasahují z katastru obce Jevíčko a VB-046 a VB-047 (4107/1, 5102, 4004/1 a 3003/1).  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena zemědělskými pozemky. Bloky orné půdy jsou 

neohrožené až mírně erozně ohrožené. Byly identifikováno 7 erozně ohrožených DSO. 

Půdní bloky DPB 5003, 5006 a 5103/5 jsou ohroženy větrnou erozí. 

 
Návrhy a doporučení:  
Velké bloky orné půdy: Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB-016, VB-017, VB-046 a VB-047 
prvky zeleně tak, aby došlo ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty.  Rozčlenění musí 
probíhat v souladu s protierozními, protipovodňovými, ochranářskými a prostupnost zvyšujícími 
opatřeními.  
 
U bloků DPB 4101/7 a 3003/1 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření. U identifikovaných erozně ohrožených DSO bylo navrženo mírnější 
opatření (SUp-242 a SUp-248). U bloků 5003, 5006 a 5103/5 doporučujeme rozpracovat návrh 
opatření proti větrné erozi, které by pozemek účinně chránilo.   

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je spíše špatný. Ekologická stabilita krajiny je snížená, území je ekologicky mírně 
nestabilní (KES = 0,4). Výměra cennějších přírodních biotopů je velmi nízká (pouze 1,3 % výměry 
obce). Migrace velkých savců je bez problémů.  
 
Návrhy a doporučení: 
 Stav je podobný jako u sousední obce Chornice. Doporučení odpovídá skupině obcí I se spíše 

špatným stavem.  

1/ Pro posílení přírodních hodnot s přihlédnutím k rozloze obce doporučujeme vymezit cca 9 ha 

ekologicky stabilnějších ploch a linií (ESP, ESL). Zde náleží zejména remízky, revitalizace okolí toků, 

tvorba mokřadů, plochy pro agrolesnictví, sady, zahrady, zatravnění.  

2/ Doporučujeme, aby min 50 % z této výměry tvořily plochy přírodních biotopů, zejména 

revitalizované toky aokolní přírodní biotopy, dostatečně široké remízky. Velikost půdního bloku 

nečleněného zelení je potřeba nechat na max. 25 - 30 ha či méně, více viz hlavní text územní studie.  

3/ Vhodné rozmístění ESP a ESL je ilustračně znázorněno v Hlavním výkrese, i s podrobným popisem 

v atributovém sloupci u datových vrstev. 

Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 

(důvody viz hlavní text studie). Lze také dodat izolační pásy zeleně  mezi plochy bydlení a pole.  

Do KoPÚ doporučujeme začlenit požadavek na dostatečnou výměru ESL a ESP, zejména ploch 
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přírodních biotopů.   

4/ Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět či jinak nevhodně měnit způsob jejich využití. Nejhodnotnější biotopy lze více chránit např. 

jako významné krajinné prvky či EVP v LPIS.   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 V území je pouze lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je nízká (17,0%). Lesy se vyskytují v západní části území obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
 Doporučujeme založit remízek v jihovýchodní části obce (ZAL-024). 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty směrem do některých sídel okolních obcích. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikacemi ve směru Chornice (PRO-
029) a Biskupice (PRO-030). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z 
umístění existujících parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Přes obec nevede žádná cyklotrasa, která by přilákala pozornost turistů. Negativním jevem pro 
krajinu je plánovaná silnice R43. 
 
Návrhy a doporučení: 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 
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Vranová Lhota 

Katastrální území: Vranová, Vranová Lhota 

Krajinný okrsek: Ok05 Trnávecký, Ok06 Bohdalecký, Ok01 Nectavský  

Územní plán: Územní plán obce Vranová Lhota, datum platnosti 6.1.2007, změna-1, datum platnosti 
10.7.2009 

Pozemkové úpravy: Vranová-není PÚ, Vranová Lhota-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení ( 4,61 ha) mimo zastavěné území 

Část Vranová: bez rozvojových ploch 
 
Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě jejich naplnění 
dbát na modelaci siluety pomocí výškově i tvarově gradované vegetace (jež dříve plnilo záhumení), 
která propojí sídlo s krajinou. 
Dřívější dominanta obce - kostel - je dnes již zarostlá a z příjezdové silnice od Vranové  ji lze obtížně 
pozorovat pře husté stromořadí bříz.  

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
Na území obce je vymezen rozliv při Q100 i aktivní zóna záplavového území Třebůvky. Část zástavby 
leži v tomto vymezeném záplavovém území. 
Návrhy a doporučení: 
VNn-009: v územním plánu je navržena retenční nádrž. Doporučujeme posouzení její efektivity ve 
vztahu k provedené studii PPO (Envicons, 2018).  VPPOT-010: Zmíněná studie z části řeší PPO na 
Třebůvce. Doporučujeme rozpracování tohoto opatření do dalšího stupně dokumentace, kde se 
komplexně posoudí celkový protipovodňový efekt opatření. Ve vymezeném záplavovém území při 
Q100 doporučujeme v budoucnu nenavrhovat žádný z typů zástavby.  

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními pozemky. Bloky orné půdy jsou 

neohrožené až silně erozně ohrožené. 

Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
Vzhledem k velké sklonitosti a erozní ohroženosti navrhujeme zatravnit blok DPB 7503/1. U bloků 
DPB 7407/5, 6505 a 6603/2 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření.  Mírnější opatření (PPOm) navrhujeme dodržovat téměř u všech zbylých 
bloků (viz výkresová část).  

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je z hlediska územního plánování velmi dobrý. Ekologická stabilita krajiny je vysoká (KES = 4,53), 
výměra přírodních biotopů je rovněž velmi vysoká (54 % rozlohy území). Migrace velkých savců - 
riziko problému, cca 1,6 ha zastavitelných ploch je vymezeno v migračně významném území. V 
území nejsou ZCHÚ.  
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh odpovídá skupině obcí IV, kde množství přírodních ploch je vysoké, což je velmi pozitivní. 

Důležité je dlouhodobě zvyšovat kvalitu přírodních biotopů: jedná se zejména o plochy pro druhově 



EKOTOXA s.r.o. „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Moravská Třebová“ 
 Návrh územní studie -  II. část – Karty obcí 

 

bohaté lesy, mokřady a druhově bohaté louky a pastviny (TTP) a další viz text studie. Velmi důležité 

jsou plochy zadržující vodu v krajině tedy mokřady, mokřadní lesy, vlhké louky a revitalizace. 

Smrkové monokultury v budoucnosti nebudou kvůli dopadům klimatické změny dobře fungovat, 

doporučujeme toto uvážit při zpracování LHP.  

 1/ S ohledem na výměru obce doporučujeme vymezit nové plochy biotopů ve výši 14 ha (cca 1 % 

výměry území).  

2/ Stejnou plochu tj. 14 ha je dobré vyčlenit pro zlepšení kvality biotopů. Celkem těchto 28 ha 

představuje 2 % výměry obce . Ilustračně je návrh možných lokalit zpracován v Hlavním výkrese 

(plochy NBIO). Přednostně je potřeba plochy biotopů a zvyšování kvality zařazovat do ÚSES.  

 - Zvýšení množství a kvality přírodních biotopů přispěje ke zlepšení stavu krajiny - k ochraně 

druhové bohatosti i zadržování vody v krajině a k dalším funkcím. U TTP je vhodné vyčlenit několik 

větších ploch pro mozaikové kosení (v různé termíny), pomáhá to hmyzu i ptákům.  

 - Pro vymezení a tvorbu nových biotopů doporučujeme obci a SO ORP promyslet strategii obstarání 

potřebných pozemků a uvážení časového hlediska. Řešením mohou být i druhově pestré obecní lesy 

viz karta obce Třebařov. 

 3/ Větší ochrana biotopů:   

- v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme stavět ani měnit na 

ornou půdu, TTP plošně nezalesňovat, zejména ne SM. Nejhodnotnější biotopy v území jsou 

vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy.  Lze vybrat nové významné krajinné prvky (VKP), je to vhodný 

způsob ochrany nejcennějších TTP v území. U cenných částí lesů je situace komplikovanější, v 

nejcennějších plochách je potřeba řešit LHP tak, aby nedošlo k devastaci přírodních hodnot při 

těžbě. 

Je potřeba věnovat pozornost správnému managementu přírodních biotopů, bez toho nebudou 

fungovat. Tato problematika je ale mimo zadání ÚSK. Doporučujeme konzultace s odborníky z SO 

ORP či AOPK.   

4/ Migrace velkých savců - střední výměra zastavitelných ploch v MVÚ, doporučujeme zbytečně 

nefragmentovat krajinu, udržet zástavbu v blízkosti obce a průchodnost mezi obcemi   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 Do území zasahují NRBK K 92, NRBK K93, RBC 355 Hartinkov, 

 V území je  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 K63 

Návrhy a doporučení: 

 Dát do souladu ZÚRPK s ÚAP ORP  s ÚPD obce 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 
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 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je vysoká (62,5%). Lesy se vyskytují po celém území obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  Doporučujeme podporovat 
rekreační i další mimoprodukční funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Městečko Trnávka 
(PRO-021). V rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících 
parcel původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí možnosti ubytování a cykloturistická trasa v krajině, která by propojovala vyhlídkové body 
v okolí Vranové Lhoty. 
 
Návrhy a doporučení: 
V ÚP je návrh naučné stezky do Staré Rovně (Městečko Trnávka) (NT-012). Navrhujeme cyklotrasu z 
Vranové Lhoty (od cyklotrasy č. 512) přes vyhlídkové místa ve Vranové Lhotě, v Nové Rovni 
(Městečko Trnávka) a  Hartinkově (k cyklotrase č. 5179)(NC-039). 
Doporučujeme podporovat nabídku ubytovacích služeb. 
 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 

 

Vrážné 

Katastrální území: Vražné 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský, Ok03 Chornický  
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Územní plán: Územní plán obce Vrážné, datum platnosti 13.1.2007, změna-1, datum platnosti 
10.10.2013 

Pozemkové úpravy: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vrážné, zahájení 21.04.2009, neukončeno 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Bez návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území; bez problémů 
Návrhy a doporučení: - 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:   
V obci byl identifikován kritický bod. V době přívalových srážek zde muže docházet ke vzniku 
povrchového odtoku a ohrožení níže ležícího zastavěného území obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
VPPOP-060: Na bloku, která leží v přispívající ploše identifikovaného kritického bodu doporučujeme 
návrh a realizaci protipovodňových opatření. Vhodná by byla soustava mezí s retenčním prostorem, 
která zajistí i částečné zlepšení retenční schopnosti krajiny, případně protierozní příkopy. VUP-018: v 
územním plánu je navrženo odkanalizování obce a výstavba ČOV. Doporučujeme co nejdříve 
realizovat odkanalizování zbývající části obce včetně výstavby ČOV, čímž dojde ke zlepšení 
kvalitativních vlastností povrchových vod. 
Udržovat charakter krajinářsky exponovaných prostorů “Pod Hradiskem” 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena lesními pozemky. Bloky orné půdy jsou 
neohrožené až mírně erozně ohrožené. Blok orné půdy DPB 9807/2 leží v přispívající ploše 
identifikovaného kritického bodu. Byla identifikována jedna erozně ohrožená DSO. 
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
S ohledem na identifikované poměrně velké erozní ohrožení bloku DPB 9807/2 navrhujeme 
kombinaci přísnějších agrotechnických opatření a biotechnických opatření. U bloku DPB 0802/3 s 
ohledem na jeho erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších agrotechnických opatření. U 
identifikované erozně ohrožené DSO bylo navrženo opatření mírnější (SUp-249). 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav je z hlediska územního plánování velmi dobrý. Ekologická stabilita krajiny je vysoká (KES = 3,27), 
výměra přírodních biotopů je rovněž vysoká (46,5 % výměry území). Migrace velkých savců bez 
problému. V území nejsou ZCHÚ.  
 
Návrhy a doporučení: 
Návrh odpovídá skupině obcí IV, kde množství přírodních ploch je vysoké, což je velmi pozitivní.  Je 

prioritní zvyšovat kvalitu přírodních biotopů: jedná se zejména o plochy lesů, zlepšovat stav 

mokřadů či vymezit mokřady nové, podobně i u druhově bohatých TTP a další viz text studie. Velmi 

důležité jsou plochy zadržující vodu v krajině tedy mokřady, mokřadní lesy, vlhké louky a 

revitalizace. Smrkové monokultury v budoucnosti nebudou kvůli dopadům klimatické změny dobře 

fungovat, doporučujeme toto uvážit při zpracování LHP.  

1/ S ohledem na výměru obce doporučujeme vymezit nové plochy biotopů ve výši 4,2 ha (návrh 

NBIO, cca 1 % výměry území).  

2/ Stejnou plochu tj. 4,2 ha je dobré vyčlenit pro zlepšení kvality biotopů. Celkem těchto 8,4 ha 
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představuje 2 % výměry obce. Ilustračně je návrh možných lokalit zpracován v Hlavním výkrese 

(plochy NBIO). Přednostně je potřeba plochy biotopů a zvyšování kvality zařazovat do ÚSES.  

- Zvýšení množství a kvality přírodních biotopů přispěje ke zlepšení stavu krajiny - k ochraně druhové 

bohatosti i zadržování vody v krajině a k dalším funkcím. U TTP je vhodné vyčlenit několik větších 

ploch pro mozaikové kosení (v různé termíny), pomáhá to hmyzu i ptákům.  

 - Pro vymezení a tvorbu nových biotopů doporučujeme obci a SO ORP promyslet strategii obstarání 

potřebných pozemků a uvážení časového hlediska. Řešením mohou být i druhově pestré obecní lesy 

viz karta obce Třebařov. 

Do KoPÚ doporučujeme začlenit požadavek na dostatečnou výměru ploch přírodních biotopů viz 

výše.  

3/ Větší ochrana biotopů:  v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani měnit na ornou půdu, TTP plošně nezalesňovat, zejména ne SM. Nejhodnotnější biotopy v 

území jsou vyznačeny ve vrstvě Kvalitní biotopy.  

Je potřeba věnovat pozornost správnému managementu přírodních biotopů, bez toho nebudou 

fungovat. Tato problematika je ale mimo zadání ÚSK. Doporučujeme konzultace s odborníky z SO 

ORP či AOPK.   

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 Do území zasahuje NRBK K 92 

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 

 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizovat 

 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je vysoká (63,7%). Lesy se vyskytují téměř po celém území obce, jen jihozápad je 
méně lesnatý. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  Doporučujeme podporovat 
rekreační i další mimoprodukční funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází bloky orné půdy, které omezují prostupnost krajiny po komunikacích 
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vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Chornice (PRO-022). V 
rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Územím obce nevedou žádné turistické trasy či cyklotrasy. 
 
Návrhy a doporučení: 
Navrhujeme cyklotrasu z Vranové Lhoty (od cyklotrasy č. 512) přes vyhlídkové místa ve Vranové 
Lhotě, v Nové Rovni (Městečko Trnávka) a  Hartinkově (k cyklotrase č. 5179)(NC-039).Navrhujeme 
cyklotrasu od cyklotrasy 5032 v Chornici  k  návrhu cyklotrasy NC-039 (NC-040). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení:  
Brownfields: Nejsou. 
Kontaminace: Stará ekologická zátěž Vémole 298 (ID 18575001) - kategorie rizika P4: žádné 
informace o kontaminaci, nutný její průzkum. 
 
Návrhy a doporučení: 
Brownfields: Nejsou. 
Kontaminace: SEZ představuje možný limit pro využití území, proto je nutné s ní v území počítat a 
případné záměry realizovat po prověření aktuálních hodnot Kontaminace a případné sanaci. 

 

 

Vysoká 

Katastrální území: Vysoká u Jevíčka 

Krajinný okrsek: Ok01 Nectavský  

Územní plán: Územní plán Vysoká, datum platnosti 28.12.2012 

Pozemkové úpravy: Vysoká u Jevíčka-není PÚ 

Urbanizace, sídla, krajina  

Problémy k řešení:  
Nepřiměřená velikost návrhových ploch pro bydlení ( 3,1ha) mimo zastavěné území. 

Návrhy a doporučení: 
Zvážit potřebnost návrhových ploch pro bydlení mimo zastavěné území. V případě severní rozvojové 
plochy u příjezdové komunikace je vhodný pás izolační zeleně. 

Vodní režim krajiny, retence vody v území, ohrožení povodněmi  

Problémy k řešení:  
V územním plánu je navržena ČOV. V obci nebyly identifikovány další problémy z pohledu 
vodohospodářského. 
 
Návrhy a doporučení: 
VUP-019: Doporučujeme co nejdříve realizovat výstavbu ČOV, čímž dojde ke zlepšení kvalitativních 
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vlastností povrchových vod. 

Ohrožení erozí  

Problémy k řešení:  
Plocha extravilánu obce je z převažující části tvořena zemědělskými pozemky a ploky s TTP. Bloky 
orné půdy jsou v obci pouze 2 a byly vyhodnoceny jako neohrožené až mírně erozně ohrožené.  
Z hlediska půdních vlastností nejsou půdy v obci ohrožené větrnou erozí. 
 
Návrhy a doporučení: 
U bloků DPB 0808/2 a 7005/1 s ohledem na jejich erozní ohroženost navrhujeme aplikaci přísnějších 
agrotechnických opatření.  
 

Ochrana přírody a biodiverzity  

Problémy k řešení:  
Stav území je dobrý. Území je ekologicky mírně stabilní (KES = 2,1). Výměra cennějších přírodních 
biotopů je vyšší až vysoká (29 % výměry obce). Migrace velkých savců - větší problém, 9,9 ha 
zastavitelného území v MVÚ.  
 
Návrhy a doporučení: 
Doporučení odpovídá skupině obcí III. s mírně dobrým stavem. Po uvážení rozlohy obce, parametru 

KES a struktury krajinné mozaiky doporučujeme vyčlenit několik dalších krajinných prvků v 

zemědělských plochách v okolí obce - lze doplnit remízky a další prvky, které byly  aleje, vymezit 

plochu pro jeden mokřad či lužní les. Lze vymezit náhradní plochy přírodních zeleně za nové plochy 

těžby štěrkopísku, či zlepšit kvalitu stávajících ploch viz níže:  

Je vhodné cíleně zlepšovat kvalitu stávajících přírodních biotopů - doporučujeme vyčlenit cca 3 či 

více ha přírodních ploch, kterým by prospěl lepší management, a vymyslet postup, jak zvýšit jejich 

ekosystémové funkce, zejména podporu druhové bohatosti a zadržování vody. Místa, kde by bylo 

vhodné zlepšit stav přírodních ploch, jsou označeny v datové vrstvě ESP a ESL (ekologicky stabilnější 

plochy a linie) v Hlavním výkrese (popisy jsou v datové vrstvě).   

Vycházeli jsme z ploch, kde byly zničeny historické krajinné prvky, které v krajině výrazně schází 

(důvody viz hlavní text studie).  

Větší ochrana biotopů: v plochách biotopů (viz vrstva Biotopy a výkres hodnot) nedoporučujeme 

stavět ani je jinak poškozovat.  Další kvalitnější biotopy, které je potřeba zachovat, jsou vyznačeny 

ve vrstvě Kvalitní biotopy. Lze vybrat nové VKP, přírodní biotopy i dřevinné krajinné prvky (které 

nebyly mapovány v Mapování biotopů). 

Migrace velkých savců: doporučujeme snížit výměru zastavitelných ploch v MVÚ o 3 ha a udržovat 

kompaktní zástavbu u intravilánu.  

Územní systém ekologické stability  

Problémy k řešení:            

 Do území zasahuje NRBK K 92 

 V území je lokální ÚSES 

 ZÚRPK s ÚAP ORP  a s ÚPD obce jsou  vzájemně v souladu 

Návrhy a doporučení: 

 Stávající prvky ÚSES udržovat ve funkčním stavu 
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 Navržené chybějící prvky ÚSES v rámci možností (KPÚ, OPŽP, PPK apod.) postupně realizova 

Lesnictví  

Problémy k řešení:  
Lesnatost území je vysoká (57,3%). Lesy se vyskytují po celém území obce. 
 
Návrhy a doporučení: 
Z hlediska lesnatosti a rozložení lesa v území není potřeba řešit.  Doporučujeme podporovat 
rekreační i další mimoprodukční funkce lesa. 
Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů obhospodařovaných 
maloplošným podrostním hospodářským způsobem s dřevinnou skladbou blížící se přirozené 
druhové skladbě dle vymezených souborů lesních typů (SLT).  
 

Prostupnost krajiny  

Problémy k řešení:  
Na území obce se nachází travní porosty a členitý terén, které omezují prostupnost krajiny po 
komunikacích vhodných pro pěší a cyklisty směrem do sídla v sousední obci. 
 
Návrhy a doporučení: 
Pro zlepšení prostupnosti mezi sídly navrženo propojení komunikací ve směru Vrážné (PRO-025). V 
rámci realizace propojení je doporučeno vycházet přednostně z umístění existujících parcel 
původních cest ve vlastnictví obce, případně jiných vlastníků. 

Rekreace a turistický ruch  

Problémy k řešení:  
Chybí propojení obce s turistickými atraktivitami v okolí. 
 
Návrhy a doporučení: 
V ÚP je návrh cyklostezky směrem na Hartinkov (NC-037). 
 Navrhujeme propojit modrou turistickou trasu v Březinkách přes obce Vysoká, Hartinkov se žlutou 
turistickou trasou v Městečku Trnávka(NT-011). 

Těžba nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území  

Problémy k řešení: x 
 
Návrhy a doporučení: x  

Brownfields v extravilánu, znečištění a kontaminace  

Problémy k řešení: Nejsou. 
 
Návrhy a doporučení: Nejsou. 

 

 


