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Na základě doporučení ŘO došlo v této schválené verzi (orgánem MAS - Partnerskou schůzí) k redukci
obsáhlého dokumentu. Některá zpracovaná data z pracovní verze SCLLD byla přesunuta do
nepovinných příloh, které jsou zveřejněny na webových stránkách MAS MTJ, www.masmtj.cz.
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1. Popis území a zdůvodnění výběru
V úvodní kapitole Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko (SCLLD MAS MTJ) jsou uvedeny základní informace o Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) včetně popisu jejího vzniku a zpracování. Dále je popsáno vymezení území
MAS MTJ včetně charakteristiky polohy. Následují základní informace o MAS MTJ, její stručná historie
a zkušenosti s rozvojem území.

1.1. Základní informace o SCLLD
Tabulka č. 1: Základní informace o SCLLD
Název strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro
období 2014 - 2020

Kategorie strategie

Integrovaná strategie CLLD
Území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Počet obyvatel v území působnosti: 26 512 (k 31. 12. 2014)

Řešené území

Počet obcí v území působnosti: 33
Rozloha území MAS: 41 728 ha (k 31. 12. 2014)
Města: Jevíčko, Moravská Třebová

Názvy obcí území MAS

Obce: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u
Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice,
Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě,
Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u
Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká

Zadavatel strategie

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Zpracovatel strategie

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Koordinátor
tvorby Veronika Tinklová, DiS.
strategie
Rok zpracování strategie
2013 - 2015
Schvalovatel strategie

Partnerská schůze Místní akční skupiny

Forma a datum projednání Komunitní projednávání v území MAS
/ schválení
Schváleno Partnerskou schůzí Místní akční skupiny dne 29. 2. 2016
Číslo a datum aktualizace

Zatím neproběhla aktualizace. Jedná se o první verzi strategického dokumentu.

Doba realizace strategie

1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Odpovědnost
za implementaci

Místní akční skupina, vnitřní organizační složka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Předpokládaný
implementace

rozpočet 70.262,99 tis. Kč

Podpora vzniku strategie

Dotace MMR ČR - projekt OPTP, reg. číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00324, Podpora vzniku
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko

Zdroj: vlastní zpracování
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1.2. Zpracování SCLLD
SCLLD MAS MTJ byla vypracována v letech 2013 – 2015 jako vize rozvoje území MAS MTJ pro období
2014 – 2020. Práce spojené s přípravou SCLLD začaly na podzim roku 2013. Na zpracování SCLLD se
podílel tým pracovníků MAS MTJ, partnerů a členů MAS MTJ, místních aktérů a občanů a dále členů
jednotlivých pracovních skupin.
Dokument je v souladu se strategickými plány na místní, regionální a národní úrovni. V prvé řadě
vychází ze Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020 České republiky. Národního strategického
plánu rozvoje venkova, Programu obnovy venkova, Programu rozvoje Pardubického kraje, Strategický
plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, Strategický plán rozvoje města Moravská
Třebová, Strategický plán rozvoje města Jevíčko a územních plánů jednotlivých obcí. Podrobný
seznam strategických dokumentů je uveden ve strategické části.
Tento dokument tedy představuje vize zástupců soukromého, veřejného a neziskového sektoru
regionu.

1.2.1.

Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování SCLLD

Za zpracování SCLLD odpovídala ředitelka MAS MTJ a koordinátorka tvorby strategie.
Na tvorbě a zpracování SCLLD MAS MTJ se podíleli:
 Pracovníci MAS
- Veronika Tinklová, DiS. – koordinátorka tvorby strategie, analytická a strategická část
SCLLD
Role a kompetence při přípravě a zpracování SCLLD: odpovědnost za zpracování SCLLD,
koordinátor týmu (koordinace týmu, metodické vedení SCLLD), terénní spolupráce a sběr
dat, tvorba SCLLD.
- Miroslava Šejnohová – ředitelka
Role a kompetence při přípravě a zpracování SCLLD: připomínkování, připomínky a podněty
pracovních skupin, dozor nad tvorbou SCLLD, zpracování části PRV.
- další pracovníci plnící doplňkové a pomocné úkoly pod vedením koordinátorky tvorby
strategie:
Michal Křenek, Monika Obručníková, Bc. Alena Podhorná, Bc. Jiří Kantořík, Ing. Lenka
Porketová, Veronika Smítalová, DiS., Jakub Kolář, Hana Podhorná, David Obručník, Vendula
Střechová, Dagmar Krhlová, Miroslava Šejnohová, Lenka Křenková
- připomínkování strategie : Ludmila Dostálová, Martina Němcová, Mgr. Pavel Šejnoha,
Ing. Milan Šedaj, Jana Sablíková DiS., Dušan Pávek dipl. um, Ludmila Lišková, Dagmar
Krhlová, , Josef Bidmon, Věra Kaderková, Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Ing. Jan
Matoušek, Petr Šejnoha a další osoby v rámci veřejných projednávání a pracovních skupin.
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Oponentský posudek: Jan Veselský, Metodický institut pro integrované nástroje



Technická stránka dokumentu a návrhy východisek pro návrhovou část byla konzultována se
společností GAREP Brno.

1.2.2.

Popis způsobu zapojení veřejnosti a členů místního partnerství

Jak již bylo zmíněno, příprava SCLLD probíhala v období 2013 – 2015. Do této přípravy se zapojili
všichni místní aktéři, kteří na území MAS MTJ působí. Tímto zapojením veřejnosti byl dodržen princip
komunitně vedeného místního rozvoje, který je dle definice nástrojem pro zapojení obyvatel nebo
uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území.
Do přípravy strategie se zapojili všichni relevantní aktéři, kteří na území MAS působí.
Jedná se především o:
 zástupce měst a obcí,
 zástupce svazků obcí,
 členy a partnery MAS,
 majitele a manažery malých a středních místních podniků,
 podnikatele v oblasti zemědělství,
 nestátní neziskové organizace občanského typu (zejména zájmová sdružení a poskytovatelé
sociálních a jiných služeb) a nečlenské subjekty a dobrovolníci,
 zástupce církví,
 zástupce škol (zejména mateřských a základních škol),
 místní obyvatele.
Veřejnost a subjekty působící na území MAS se mohli do přípravy strategie zapojit několika způsoby:
 vyplnění dotazníků,
 zapojení do šetření formou ankety,
 účast v pracovních skupinách pro tvorbu SCLLD,
 účast na veřejných projednáváních a na tzv. „kulatých stolech“,
 konzultace s manažerem MAS,
 zasílání podmětů e-mailem.
Zapojení komunity pomohlo identifikovat otázky, které jsou pro místní občany skutečně významné.
Podrobný popis zapojení veřejnosti, členů MAS MTJ a pracovních skupin do přípravy SCLLD a výsledky
dotazníkového šetření jsou popsány v Příloze č. 3 s názvem Popis postupu zapojení komunity do
vypracování strategie a dále na webových stránkách MAS www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD
2014 – 2020.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem starostům obcí a měst, všem občanům,
podnikatelským subjektům, zástupcům NNO a partnerům MAS MTJ za jejich ochotu při
účasti na přípravě SCLLD.
7
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1.3. Základní informace o MAS
Tabulka č. 2: Základní informace o MAS
Název společnosti
Právní forma
Sídlo
IČ
Ředitelka společnosti a vedoucí pracovník pro
SCLLD
Telefon
Webové stránky
Email
Rok založení
Datová schránka
Bankovní spojení

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
27505189
Miroslava Šejnohová
725 762 948
www.masmtj.cz
mas.mtj@seznam.cz
2006
3u89eab
Česká spořitelna, a.s.,
bankovní účet č. 1217442349/0800

Zdroj: vlastní zpracování

1.3.1.

Popis místního partnerství

Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko byla založena za účelem poskytování obecně
prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, a to zejména:
a) rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader ve prospěch komunitně vedeného
místního rozvoje,
b) aktivizace obyvatelstva a subjektů na území MAS MTJ do veřejně prospěšné činnosti,
dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných,
c) vytvoření a realizace SCLLD:
- veškeré stanovené administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou
projektů předkládaných žadateli z území pro účast v jednotlivých operačních
programech (dále jen „OP“), u některých OP případně pouze dohodnutou úroveň
animace a podporu aktérů v regionu (podporu absorpčních kapacit),
-

výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z SCLLD,

-

spolupráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikatelských subjektů
a zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů,

-

konzultace problematiky s žadateli,

-

sledování (monitorování, evaluace) průběhu provádění SCLLD a podporovaných
operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií,

-

další související činnosti vyplývající pro MAS MTJ z pravidel a organizačních pokynů
jednotlivých ministerstev ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci
tohoto programu,

-

vypracování vlastního záměru nebo žádosti pro účast v některém z OP nebo iniciativ
Evropské unie nebo dotačních titulů ČR, nadací či různých asociací,
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-

vypracování společných záměrů nebo žádosti s ostatními místními akčními skupinami
v ČR podle navrženého tématu pro účast v některém z OP nebo iniciativ EU,
dotačních titulů ČR, nadací či různých asociací,

- další související služby s vytvořením a realizací SCLLD,
d) podpora a podílení se na realizaci projektů podporujících udržitelný rozvoj venkova,
e) podpora aktivní spolupráce zakladatelů, partnerů a spolupráce s dalšími partnerskými
fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR i EU,
f)

péče, ochrana a obnova krajiny, životního prostředí a kulturního dědictví,

g) podpora trvale udržitelného rozvoje území a péče o přirozený ráz venkova a venkovského
osídlení,
h) podpora rozvoje cestovního ruchu, posílení místního ekonomického prostředí
a zhodnocení místní produkce,
i)

vzdělávání, získávání dovedností a informování subjektů, působících v regionu,

j)

podpora a poradenské služby pro neziskové organizace související se změnou jejich
zakladatelských dokumentů,

k) řízení dalších činností, které jsou v souladu s ostatními poskytovanými obecně
prospěšnými službami a zajišťování k tomu potřebných finančních, lidských, materiálních,
informačních a dalších zdrojů,
l)

1.3.2.

kromě obecně prospěšné činnosti vymezené výše bude MAS MTJ za účelem účinnějšího
využití jejich prostředků vykonávat následující doplňkové činnosti:
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Historie MAS a zkušenosti s rozvojem území

Před vznikem MAS MTJ na území regionu fungovala a nadále funguje spolupráce mezi jednotlivými
obcemi. Na základě této spolupráce vznikl návrh na založení organizace Místní akční skupina, která by
fungovala za účelem dalšího a kvalitnějšího rozvoje regionu, a to nejen na úrovni obcí, ale i na
základě zapojení dalších subjektů – podnikatelů, neziskových organizací a aktivních občanů z území.
Počátky vzniku MAS MTJ byly položeny na setkání zástupců obcí, podnikatelů a dalších významných
subjektů z regionu. Toto setkání se uskutečnilo 20. 6. 2006. Na setkání byla dohodnuta širší
mezisektorová spolupráce. Byl zvolen název MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, který vychází
z názvu místního mikroregionu. Na tomto širším jednání byl také ustaven přípravný výbor MAS, ve
kterém byli zástupci podnikatelů a zástupci samosprávy. Členové přípravného výboru na svém
jednání v srpnu 2006 zvolili právní formu – o.p.s. a dále vytvořili a projednali statut, ve kterém byly
ustanoveny povinné orgány pro fungování právní formy o.p.s. Zakladatelská smlouva byla podepsána
15ti zakladateli, a to dne 17. 10. 2006. Zapsání společnosti do Rejstříku obecně prospěšných
společnosti při Krajském soudu v Hradci Králové na pobočce Pardubice došlo 7. 12. 2006.
Po vzniku společnosti byla nastavena společná strategie rozvoje území Strategický plán Leader Místní
akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého
regionu „na konci světa“, na pomezí Čech a Moravy. Konečná verze byla schválena společně
s finančním plánem na zasedání Správní rady MAS MTJ v roce 2008. Poté byla podána Žádost o dotaci
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z Programu rozvoje venkova, osa IV. LEADER. MAS MTJ byla vybrána v roce 2009 Ministerstvem
zemědělství ČR (dále MZe ČR) v poslední skupině „MAS 32+“. Dohoda o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR pro realizaci Strategického plánu Leader byla podepsána na
regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové (dále jen SZIF) 25. 8.
2009. V této dohodě byla stanovena přibližná částka k přerozdělení mezi konečné žadatele z území
MAS MTJ.
Dalším významným bodem v historii MAS MTJ bylo vytvoření vnitřní organizační složky partnerství
s názvem „Místní akční skupina“, a to dle pravidel stanovených v Metodice pro standardizaci MAS.
Vnitřní organizační jednotka byla schválena Zakladateli na společném jednání s členy MAS dne 28. 11.
2014. Zároveň byla na tomto jednání navržena a schválena nová Zakladatelská smlouva a návrh na
nový Statut. Na základě nového Statutu (schváleného Správní radou) se sešla dne 23. 2. 2015
Partnerská schůze. Zde byly zvoleny nové orgány vnitřní organizační jednotky s názvem „Místní akční
skupina“. Každý z partnerů zastupuje jednu ze zájmových skupin a současně může být členem pouze
jednoho rozhodovacího orgánu. Tímto byly naplněny podmínky partnerství dle Metodiky pro
standardizaci MAS. Část zakladatelů nepodepsala Partnerskou smlouvu, nejsou partnery ve vnitřní
organizační složce, podílejí se pouze na aktivitách a činnosti obecně prospěšné společnosti mimo
realizaci SPL a CLLD.
Po zápisu všech aktuálních změn do Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu
MAS MTJ podala Žádost o standardizaci. Po splnění všech podmínek bylo MAS MTJ dne 8. 12. 2015
vydáno řídícím orgánem PRV Osvědčení o splnění standardů MAS pro MAS Moravskotřebovsko a
Jevíčsko o.p.s.
Zájmové skupiny MAS MTJ byly definovány následovně:
 Veřejná správa a školství
 Podnikání a zaměstnanost
 Zemědělství a ochrana přírody
 Sociální podnikání a služby
 Volnočasové aktivity a spolková činnost
 Kultura a cestovní ruch
Graf č. 1: Struktura členů/partnerů MAS MTJ dle sektorů

Zdroj: vlastní zpracování, data jsou uvedena k 31. 12. 2015
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Podrobnější informace k této kapitole jsou uvedeny v kapitole Implementační část.
Aktuální informace jsou uvedeny na webových stránkách MAS, www.masmtj.cz, záložka Dokumenty
a dále záložka Partnerství.

1.3.3.

Vymezení řešeného území

Území MAS MTJ lze charakterizovat jako venkovský region s 2 dominantními městskými centry
(město Moravská Třebová a město Jevíčko) a 31 venkovskými obcemi (Bělá u Jevíčka, Bezděčí u
Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka,
Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov,
Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město,
Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká).

1.3.4.

Charakteristika území

Území MAS MTJ kopíruje přesně území dobrovolného svazku obcí s názvem Region
Moravskotřebovska a Jevíčska a současně i SO ORP Moravská Třebová. Území působnosti MAS MTJ
se rozprostírá v jihovýchodním cípu Pardubického kraje, který společně s krajem Královéhradeckým a
Libereckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Severovýchod. Z východní strany obepíná území
Olomoucký kraj, jižní část sousedí s krajem Jihomoravským, západ přiléhá ke SO ORP Svitavy a sever k
SO ORP Lanškroun. Svoji rozlohou 41 728 ha zaujímá 9,2 % území kraje. Jedná se tedy o druhý
největší správní obvod v Pardubickém kraji. Území MAS MTJ tvoří 33 obcí, v kterých žije 26 512
obyvatel (k 31. 12. 2014). Města Moravská Třebová a Jevíčko představují spadová centra správního
obvodu.
Jak rozlohou, tak i počtem obyvatel se MAS MTJ řadí mezi menší MAS v rámci celé ČR. MAS MTJ se
vyznačuje nízkou hustotou obyvatelstva, k 31. 12. 2014 na 1 km2 žilo na území 63,5 obyvatel, kdežto
průměr celé ČR byl 133,3 obyvatel na km2 a v Pardubickém kraji činil průměr 114,2 obyvatel na km2.
Tabulka č. 3: Základní charakteristika území MAS MTJ k 31. 12. 2014
Obce
Počet obcí
33
Počet části obcí
62
Počet katastrálních území
58
Počet obci se statutem města
2
Pozemky
Výměra v ha
41 728,27
- z toho zemědělské půdy
18 959
- z toho lesní pozemky
15 763
- z toho zastavěné plochy
446
Obyvatelé
Počet obyvatel
26 512
-z toho muži
13 194
-z toho ženy
13 318
Hustota zalidnění (osoby/km2)
63,5
Zdroj: ČSÚ
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Tabulka č. 4: Počet obyvatel na území MAS MTJ k 1. 1. 2014 (dle standardizace)
Obyvatelé
Počet
Počet obyvatel
-z toho muži
-z toho ženy
2
Hustota zalidnění (osoby/km )
Zdroj: ČSÚ
Tabulka č. 5: Obce na území MAS MTJ dle abecedního pořadí (údaje k 1. 1. 2014)
Znak
Údaje o obci
Znak

26 560
13 221
13 339
63,6

Údaje o obci

Název obce: Bělá u Jevíčka

Název obce: Bezděčí u Trnávky

Kód obce: 505391

Kód obce: 574309

Počet obyvatel: 352

Počet obyvatel: 223

Rozloha: 970 ha

Rozloha: 699 ha

Název obce: Biskupice

Název obce: Borušov

Kód obce: 572519

Kód obce: 572632

Počet obyvatel: 439

Počet obyvatel: 177

Rozloha: 1 110 ha

Rozloha: 1 107 ha

Název obce: Březina

Název obce: Březinky
Březinky
znak nemají

Kód obce: 577871
Počet obyvatel: 354

Kód obce: 572250
Počet obyvatel: 132

Rozloha: 1 164 ha

Rozloha: 330 ha

Název obce: Dětřichov u Moravské
Třebové
Kód obce: 572683

Název obce: Dlouhá Loučka

Počet obyvatel: 200

Počet obyvatel: 525

Rozloha: 593 ha

Rozloha: 1 758 ha

Název obce: Gruna

Název obce: Hartinkov

Kód obce: 574325

Kód obce: 572284

Počet obyvatel: 177

Počet obyvatel: 53

Rozloha: 1 037 ha

Rozloha: 515 ha

Název obce: Chornice

Název obce: Janůvky

Kód obce: 577987

Kód obce: 578096

Janůvky
znak nemají

Počet obyvatel: 881

Kód obce: 578142
Počet obyvatel: 48

Rozloha: 1 423 ha

Rozloha: 313 ha

Název obce: Jaroměřice

Název obce: Jevíčko

Kód obce: 578151

Kód obce: 578193

Počet obyvatel: 1 194

Počet obyvatel: 2 820

Rozloha: 2 205 ha

Rozloha: 2 322 ha
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Znak
Koruna
znak nemá

Malíkov
znak nemá

Vysoká
znak nemá

Údaje o obci
Název obce: Koruna

Znak

Údaje o obci
Název obce: Křenov

Kód obce: 578266

Kód obce: 578274

Počet obyvatel: 139

Počet obyvatel: 403

Rozloha: 205 ha

Rozloha: 1 047 ha

Název obce: Kunčina

Název obce: Linhartice

Kód obce: 578282

Kód obce: 578339

Počet obyvatel: 1 377

Počet obyvatel: 651

Rozloha: 2269 ha

Rozloha: 875 ha

Název obce: Malíkov

Název obce: Městečko Trnávka

Kód obce: 578371

Kód obce: 578380

Počet obyvatel: 112

Počet obyvatel: 1 427

Rozloha: 410 ha

Rozloha: 5 028 ha

Název obce: Mladějov na Moravě

Název obce: Moravská Třebová

Kód obce: 578401

Kód obce: 578444

Počet obyvatel: 446

Počet obyvatel: 10 413

Rozloha: 927 ha

Rozloha: 4 205 ha

Název obce: Radkov

Název obce: Rozstání

Kód obce: 574333

Kód obce: 578690

Počet obyvatel: 116

Počet obyvatel: 255

Rozloha: 664 ha

Rozloha: 740 ha

Název obce: Rychnov na Moravě

Název obce: Slatina

Kód obce: 578711

Kód obce: 578762

Počet obyvatel: 598

Počet obyvatel: 140

Rozloha: 2 356 ha

Rozloha: 398 ha

Název obce: Staré Město

Název obce: Třebařov

Kód obce: 578789
Počet obyvatel: 1 006
Rozloha: 2 474 ha
Název obce: Útěchov
Kód obce: 572624
Počet obyvatel: 278
Rozloha: 548 ha
Název obce: Vranová Lhota
Kód obce: 578975
Počet obyvatel: 450
Rozloha: 1 407 ha
Název obce: Vysoká
Kód obce: 578991
Počet obyvatel: 34
Rozloha: 288 ha

Kód obce: 578908
Počet obyvatel: 903
Rozloha: 1 561 ha
Název obce: Víska u Jevíčka
Kód obce: 578959
Počet obyvatel: 166
Rozloha: 366 ha
Název obce: Vrážné
Kód obce: 572292
Počet obyvatel: 71
Rozloha: 413 ha
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1.3.5.

Mapa území MAS MTJ

Mapa č. 1: Území MAS MTJ v rámci celé ČR

Zdroj: vlastní zpracování
Mapa č. 2: Území MAS MTJ v rámci Pardubického kraje

Zdroj: NS MAS ČR
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Mapa č. 3: Mapa území MAS MTJ

Zdroj: vlastní zpracování

1.3.6.

Charakteristika SPL Leader MAS MTJ 2009 - 2013

V roce 2008 byl vytvořen Strategický plán Strategický plán Leader Místní akční skupiny
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. s názvem Harmonický rozvoj zapomenutého regionu „na konci
světa“, na pomezí Čech a Moravy.
Strategickou vizí SPL bylo dosáhnout harmonického a udržitelného rozvoje celého regionu MAS
v oblasti hospodářství, lidských zdrojů a podnikatelské činnosti, podporovaného odpovídající
technickou infrastrukturou a rozvojem cestovního ruchu, v kvalitním životním prostředí, za využití
potenciálu všech složek obyvatel. Tvorba strategického plánu Leader MAS MTJ navazovala na
dokument s názvem Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
Zpracování SPL probíhalo od roku 2007, dokument schválila Správní rada na podzim 2008. Spolupráce
na tvorbě tohoto dokumentu probíhala mezi členy MAS, aktivní veřejností z území MAS MTJ a
odbornými konzultanty.
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Při zpracování SPL byl využíván komunitní způsob, díky kterému se podařilo zapojit členy MAS, ale
také nečleny (někteří z nich se posléze staly členy). Na základě této metody se podařilo sesbírat
podněty pro analýzu, návrhovou a implementační část SPL. Při zpracování SPL probíhalo rozsáhlé
místní šetření s většinou zástupců obcí, vedením významných podnikatelských subjektů a s vedením
neziskových organizací, které působí na území MAS MTJ. Do komunitního jednání bylo zapojeno také
obyvatelstvo, a to prostřednictvím dotazníkového šetření.
Ve schváleném dokumentu SPL byly stanoveny priority a cíle SPL MAS MTJ, které vycházely
z celkového hodnocení území, provedené analýzy a především z celkové SWOT analýzy. Zpracovaná
SWOT analýza vydefinovala několik nejdůležitějších bodů, na základě kterých bylo možné stanovit
priority a cíle pro SPL MAS MTJ.
Strategický plán Leader, jeho priority a cíle byly stanoveny na základě potřeb území MAS MTJ. Výše
uvedené priority byly dále rozpracovány do 8 Fichí, které byly hlavním nástrojem pro realizaci
Strategického plánu Leader. Každá Fiche uváděla záměry, příp. dopady, které měly naplňovat
realizované projekty. Tyto záměry odpovídaly cílům, které byly vymezeny v rámci SPL. Fiche
vymezovaly oblast podpory pro konečné žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie.
Přehled Fichí:
 Fiche 1 – Výroba biopaliv
 Fiche 2 – Podpora podnikání
 Fiche 3 – Infrastruktura
 Fiche 4 – Předci a předchůdci
 Fiche 5 – Snazší život
 Fiche 6 – Vítejte
 Fiche 7 – Agroturistika
 Fiche 8 – Víme, jak na to
Celkem bylo v letech 2009 – 2013 vyhlášeno 8 výzev, bylo přijato 99 projektů, z nichž 77 bylo
podpořeno, zrealizováno a ze strany ŘO proplaceno. Žadateli mohli být dle pravidel PRV podnikatelé,
zemědělští podnikatelé, neziskové organizace, církve nebo obce. Podmínkou bylo, že projekt musel
být realizován na území MAS MTJ. Výše dotace pro jednotlivé žadatele se pohyboval v rozmezí od 40
– 90 % způsobilých výdajů projektu, v závislosti na typu žadatele. V následujících grafech je uvedena
finanční podpora projektů v rámci jednotlivých Fichí a dále v dělení dle typu žadatele a místa
realizace projektu.
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Graf č. 2: Výše finanční podpory dle jednotlivých Fichí v období 2009 – 2015

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 6: Přehled počtu projektů dle sektorů
Sektor

Počet projektů

Výše dotace v Kč

Veřejný sektor – obce, města

36

10 940 170

Neziskové organizace (vč. církví)

21

3 708 137

Podnikatelé (mikropodniky)

20

2 703 709

77

17 352 016

Celkem
Zdroj: vlastní zpracování
Graf č. 3: Výše čerpané dotace v Kč dle sektorů

Zdroj: vlastní zpracování
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Mapa č. 4: Zákres umístění realizovaných projektů v území MAS MTJ

Zdroj: vlastní zpracování
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MAS MTJ se během minulého programového období zapojila do 2 projektů spolupráce, a to:


MAS MTJ realizovala v roce v období od ledna 2014 do června 2015 projekt spolupráce
s názvem „Nezapomeňte (se) vrátit“. Cílem projektu bylo nabídnout jednotlivým obcím a
pracovníkům knihoven zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen na výpůjčku knih, ale i
k jinému novému využití knihovny. Do tohoto projektu se MAS MTJ zapojila společně se
dvěma Místními akčními skupinami, a to MAS POLIČSKO z.s. a MAS Hlinesko, z.s. Do projektu
se zapojilo celkem 20 knihoven, z toho 9 knihoven z našeho území. Zapojené knihovny
z území MAS MTJ jsou zobrazeny v Mapě č. 4.



MAS MTJ realizovala v roce 2015 (leden – červen) projekt spolupráce mezi MAS
Pardubického kraje s tématem "Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií". Projekt
byl financovaný z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, v rámci opatření
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Partnery projektu bylo pět MAS Pardubického kraje:
MAS Litomyšlsko, o.p.s., MAS Holicko, o.p.s., MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
o.s., Místní akční skupina Svitava z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. Smyslem projektu bylo posílení
spolupráce mezi novými a zkušenějšími MAS v rámci Pardubického kraje v oblasti předávání
správné praxe a postupů v oblasti monitoringu a evaluace s využitím zkušeností
programového období 2007 – 2013. Stanovené cíle projektu, kterými byly podpora rozšíření
spolupráce MAS v Pardubickém kraji a nastavení mechanismu monitoringu a evaluace pro
nové programové období, byly splněny. Výstupem projektu je komplexně zpracovaná
metodika monitoringu a evaluace strategií MAS založená na důkladné analýze monitoringu a
evaluace v podpořených MAS.
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2. Analytická část
Analytická část SCLLD vymezuje a popisuje konkrétní problémy a potřeby území MAS MTJ. Analytická
část je nejen zdrojem informací o daném území, ale je také velmi důležitým podkladem pro
strategickou a implementační část SCLLD MAS MTJ.
Analytická část je rozdělena do tří částí:
a) Socio-ekonomická analýza
b) SWOT analýza
c) Analýza problémů a potřeb
a) Socioekonomická analýza popisuje území MAS MTJ v jednotlivých aspektech včetně trendů
rozvoje, vytyčení problémů, jejich příčin a potenciálů a potřeb. Je postavena na vyhodnocení
statistických dat, dat z vlastních šetření a informací od aktérů v území.
b) SWOT analýza je analýzou souhrnnou a je výsledkem obsahu dílčích SWOT analýz uvedených
za jednotlivými kapitolami socioekonomické analýzy.
c) Analýza problémů a potřeb je spojením zjištěných dat a názorů jednotlivých místních aktérů
a veřejnosti. Analýza problémů a potřeb vychází ze strukturovaných rozhovorů se zástupci
obcí, z dotazníkových šetření a ankety s cílovými skupinami (obyvatelé obcí, podniky,
neziskové organizace, zástupci škol a další zájmové skupiny), pracovních skupin, veřejných
projednávání a kulatých stolů a na základě zjištěných projektových záměrů.

Schéma č. 1: Schéma zpracování analytické části SCLLD

Schéma
zpracování
analytické části strategie

Zdroj: vlastní zpracování
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2.1. Socioekonomická analýza – vyhodnocení stavu území
Socioekonomická analýza popisuje území MAS MTJ v jednotlivých oblastech rozvoje území včetně
trendů vývoje, definování problémů, jejich příčin a potenciálů a potřeb.
K zpracování socioekonomické analýzy byla využita následující data:
 data z veřejně dostupných databází – nejvíce využívaný zdroj informací pro analytickou část
dokumentu tvořila veřejně přístupná databáze Českého statistického úřadu, Úřadu práce a dalších
veřejně dostupných rejstříků. Další data byla čerpána z portálu Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Krajského úřadu Pardubického kraje. V rámci mapování
problematiky dopravní obslužnosti jsme využili internetový jízdný řád IDOS. Dále jsme čerpali
informace z databáze nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu ČR. Dále
byly využity informace z webových stránek jednotlivých obcí a měst, které spadají do území
působnosti MAS MTJ.
 mapování současného stavu potřeb území - sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření a
formou ankety. Dotazníky byly distribuovány do všech obcí na území MAS MTJ a byly určeny všem
cílovým skupinám, tzn. občanům, podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím a
zástupcům škol. Výsledkem šetření jsou názory cílových skupin na současný stav rozvoje
v jednotlivých oblastech, stanovení potřeb a požadavků oslovených skupin respondentů a
zejména náměty na zlepšení situace v regionu. Dalším krokem bylo sestavení dotazníku pro
zástupce všech obcí na území MAS MTJ. Sběr dat probíhal prostřednictvím osobní konzultace
pracovníka MAS se zástupcem dané obce. Získaná data byla použita do příslušných kapitol SCLLD.
Více informací o provedeném dotazníkovém šetření je uvedeno v Příloze č. 3 Popis postupu
zapojení komunity do vypracování strategie a na webových stránkách MAS MTJ www.mas.mtj.cz,
záložka Strategie CLLD 2014 – 2020.
 veřejná projednávání a kulaté stoly – do zpracování SCLLD byla zapojena veřejnost také formou
veřejného projednávání a kulatých stolů. Během diskuze byly stanoveny potřeby a problémy
území MAS MTJ a zároveň byly stanoveny návrhy pro další rozvoj území. Více informací o
uskutečněných veřejných projednáváních a kulatých stolech je uvedeno v Příloze č. 3 Popis
postupu zapojení komunity do vypracování strategie a na webových stránkách MAS MTJ
www.mas.mtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020.
 osobní konzultace u příslušných úřadů – některá data nebyla veřejně dostupná, proto bylo nutné
požádat o ně přímo na příslušných úřadech. Jednalo se například o údaje týkající se
nezaměstnanosti v rozdělení na ORP Moravská Třebová. Tyto informace nám ochotně poskytl
vedoucí pracovník detašovaného pracoviště Úřadu práce v Moravské Třebové. Dále pracovníci
MAS MTJ osobně konzultovali témata na ostatních odborech Městského úřadu Moravská Třebová
a Městského úřadu Jevíčko.
Z provedené socioekonomické analýzy vyplynuly základní problémy v jednotlivých oblastech. Na
uskutečněných veřejných projednáváních a pracovních skupinách došlo k vymezení potřeb a
potenciálu území. U sledovaných ukazatelů základní charakteristiky území byly stanoveny problémy a
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potřeby. Problémy jsou promítnuty ve SWOT analýze a analýze problémů a potřeb. Z vymezených
potřeb vychází strategické cíle, které jsou dále podrobně definované ve strategické části dokumentu.
Tímto dochází ke vzájemné provázanosti analytické části s částí strategickou.

2.1.1.

Obyvatelstvo

Demografický vývoj obyvatelstva náleží k základním charakteristikám rozvojového potenciálu území.
Demografická situace daného území ovlivňuje nejen ekonomiku, ale také další oblasti jako například
školství, zdravotnictví, ale také rodinnou, sociální, důchodovou či bytovou politiku. Vývoj počtu
obyvatel má vliv na budoucí pracovní sílu. Bez znalosti demografické situace nelze správně nastavit
rozvojové záměry. Demografická statistika sleduje stav obyvatelstva k danému okamžiku, strukturu
obyvatelstva a pohyb obyvatelstva.
Z dlouhodobého hlediska dochází k poklesu počtu obyvatel v obcích vlivem přesunu kvalifikovaných
osob do pro ně perspektivnějších oblastí s lepší nabídkou pracovních příležitostí a lepším kulturním
vyžitím. Mapa č. 5 zobrazuje počet obyvatel v jednotlivých obcích na území působnosti MAS MTJ
v roce 2014.
Mapa č. 5: Počet obyvatel v obcích na území působnosti MAS MTJ

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf č. 4: Rozdělení obcí na území MAS MTJ dle počtu obyvatel k 31. 12. 2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf č. 4 ukazuje rozdělení obcí na území MAS MTJ dle počtu obyvatel. Do kategorie 0 – 199 se řadí
12 obcí, v kategorii 200 – 499 je zařazeno 10 obcí, do kategorie 500 – 999 řadíme 5 obcí, do kategorie
1 000 – 1 999 řadíme 4 obce, v kategorii 2 000 – 4999 je vedena 1 obec a v kategorii 10 000 a více
obyvatel je vedeno pouze město Moravská Třebová. V kategorii 5 000 – 9 999 obyvatel není uvedena
obec žádná. Z tohoto vyplývá, že území MAS MTJ je charakterizováno spíše jako region venkovský

Tabulka č. 7: Porovnání počtu obyvatel v jednotlivých obcích na území MAS MTJ
1961
1980
1998
Obec

2013

2014

Bělá u Jevíčka

642

476

376

352

357

Bezděčí u Trnávky

276

224

228

223

217

Biskupice

606

558

458

439

435

Borušov

256

252

227

200

180

Březina

644

547

401

354

356

Březinky

193

210

166

132

134

Dětřichov

256

252

227

200

204

Dlouhá Loučka

716

560

539

525

539

Gruna

294

212

161

177

186

Hartinkov

146

101

77

53

50

Chornice

910

851

828

881

877

Janůvky

128

82

57

48

47

Jaroměřice

1568

1316

1255

1194

1180

Jevíčko

2647

2754

2801

2820

2812

Koruna

236

151

127

139

137
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1961

1980

1998

2013

2014

Křenov

434

407

412

403

413

Kunčina

1374

1248

1192

1377

1391

Linhartice

606

589

600

651

652

Malíkov

152

92

95

112

100

Městečko Trnávka

2008

1676

1572

1427

1424

Mladějov na Moravě

668

607

464

446

449

Moravská Třebová

9199

10966

11702

10390

10351

Radkov

198

172

143

116

116

Rozstání

335

228

219

255

248

Rychnov na Moravě

852

736

594

598

612

Slatina

218

168

113

140

145

Staré Město

1120

1056

993

1006

1009

Třebařov

1191

1109

1014

903

905

Útěchov

239

193

188

278

290

Víska u Jevíčka

209

181

145

166

154

Vranová Lhota

571

467

523

450

441

Vrážné

160

100

71

71

71

Vysoká

73

45

39

34

30

29 125

28 586

28 007

26 560

26 512

Obec

CELKEM
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V roce 2014 žilo na území MAS MTJ 26 512 obyvatel. Nejvíce obyvatel žilo ve městě Moravská
Třebová. Žilo zde 10 351 obyvatel, což v relativním vyjádření čítá 39 % obyvatel žijících na území MAS
MTJ. Druhé největší město z pohledu počtu obyvatel je město Jevíčko, ve kterém žilo ke konci roku
2 812 obyvatel.
Graf č. 5: Vývoj počtu obyvatel na území MAS MTJ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Počet obyvatel v obcích MAS MTJ vykazuje od roku 2005 klesající tendenci. Zatímco v roce 2005 žilo
na území současné MAS MTJ 27 365 obyvatel, ke konci roku 2014 jich bylo 26 512, tzn. o 853
obyvatel méně. Tedy počet obyvatel klesl v relativním vyjádření o 3,12 %. K největšímu úbytku došlo
mezi lety 2010 a 2011, a to k úbytku o 280 trvale žijících obyvatel na území MAS MTJ.
Mezi posledními dvěma sledovanými roky 2013 a 2014 došlo k úbytku o 48 trvale žijících obyvatel na
území MAS MTJ. Z krátkodobého hlediska nedošlo k významným změnám v počtu obyvatel v území
MAS MTJ. Pohyb obyvatel v území je zobrazen prostřednictvím ukazatele přirozeného přírůstku
(rozdíl mezi porodností a úmrtností) a migračním přírůstkem (rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých
obyvatel).
Tabulka č. 8: Rozdělení počtu obyvatel podle pohlaví, věkové kategorie a index stáří
Vývoj počtu obyvatel 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počet
celkem

obyvatel

v tom:

2012

2013

2014

27 365

27 293 27 300 27 201 27 138 27 119 26 839 26 697 26 560 26 512

muži

13 485

13 484 13 509 13 466 13 433 13 442 13 345 13 268 13194 13 194

ženy

13 880

13 809 13 791 13 735 13 705 13 677 13 494 13 429 13318 13 318

Věkové skupiny
v tom
věku:

ve

0
14
15
64

-

65+

4 287
19 365

4 202

4 141

4 012

3 970

3 983

3 926

3 872

3829

3 829

19 297 19 320 19 270 19 152 19 022 18 670 18 383 17900 17 900

3 713

3 794

3 839

3 919

4 016

4 114

4 243

4 442

39,2

39,5

39,7

40,1

40,3

40,6

41,0

41,2

41,6

42

86,6

90,3

92,7

97,7

101,2

103,3

108,1

114,7

120,6

124,9

2 226

2 189

2 150

2 059

2 019

2 029

2 009

1 970

1946

1 946

9 826

9 835

9 878

9 882

9 839

9 774

9 617

9 472

9268

9 268

1 433

1 460

1 481

1 525

1 575

1 639

1 719

1 826

1980

1 980

Průměrný věk

37,6

37,8

38,1

38,5

38,8

39,1

39,4

39,7

40,1

40,4

Index stáří (65+ / 0 14 v %)

64,4

66,7

68,9

74,1

78,0

80,8

85,6

92,7

97,9

101,7

2 061

2 013

1 991

1 953

1 951

1 954

1 917

1 902

1883

1 883

9 539

9 462

9 442

9 388

9 313

9 248

9 053

8 911

8632

8 632

2 280

2 334

2 358

2 394

2 441

2 475

2 524

2 616

2803

2 803

40,7

41,1

41,3

41,7

41,9

42,2

42,5

42,7

42,9

43,5

Průměrný
věk
(celkem)
Index stáří (65+ / 0 14 v %)

4783

4 783

Muži
v tom
věku:

ve

0
14
15
64

-

65+

Ženy
v tom
věku:

ve

0
14
15
64
65 +

Průměrný věk

-
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Index stáří (65+ / 0 14 v %)

110,6

115,9

118,4

122,6

125,1

126,7

131,7

137,5

144,2

148,8

Migrace (přírůstek na 1 000 obyv.)
Celková

-76

-72

7

-99

-63

-19

-124

-142

-137

-48

Přirozená

-56

-3

18

-23

-10

10

-57

-80

-50

-29

-69

-11

-76

-53

-29

-67

-62

-87

-19

stěhováním
-20
(mechanická)
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Ve sledovaném období můžeme sledovat klesající počet obyvatel na území MAS MTJ. Výjimkou byl
pouze rok 2007, kdy celkový pohyb obyvatelstva měl kladné hodnoty. V konečném výsledku došlo ve
sledovaném období ke snížení počtu obyvatel. V posledních letech se snižuje počet aktivně žijících
obyvatel a roste počet obyvatel v neproduktivním věku. V následujících letech se předpokládá další
nárůst počtu neproduktivních obyvatel.

Graf č. 6: Počet narozených a zemřelých v období 2010 – 2014 na území MAS MTJ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Jak je vidět, ve všech sledovaných letech převažoval počet zemřelých na počtem narozených (výjimku
tvoří rok 2010, tento rok byla dosažena vysoká porodnost). Největší rozdíl narozených a zemřelých
(80 obyvatel) nastal v roce 2012. Zároveň je zřejmé, že od roku 2012 dochází ke snižování počtu
zemřelých - oproti roku 2014 o více než 18 %.
Přirozený přírůstek na území MAS MTJ ve zkoumaném období let 2010 až 2014 má klesající tendenci.
Za celé sledované období se celkově narodilo 1233 obyvatel a zemřelo 1438, rozdíl činí 205.
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Graf č. 7: Počet přistěhovalých a vystěhovalých v období 2005 – 2014 na území MAS MTJ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Migrační přírůstek byl po celé sledované období záporný. Vystěhovalectví z obcí MAS MTJ
převažovalo nad přistěhovalectvím. K nejmasivnějšímu odchodu obyvatel z území došlo v roce 2013,
kdy se odstěhovalo 87 obyvatel. Za celé období se na území MAS MTJ přistěhovalo 3014 obyvatel,
3507 obyvatel se naopak odstěhovalo.
Graf č. 8: Věková struktura obyvatel na území MAS MTJ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Na území MAS MTJ v roce 2014 žilo 17,9 tis. obyvatel ve věku 15 až 64 let, což znamená podíl ve výši
68 %, dále 3 829 obyvatel ve věku 0 – 14 let (14 %) a 4 783 obyvatel ve věku 65+ (18 %).
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Graf č. 9: Vývoj počtu narozených dětí na území MAS MTJ

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Na území MAS MTJ se nejvíce dětí narodilo v roce 2010 (259 dětí), naopak v roce nejméně v roce
2014 (238). Z uvedeného grafu je zřejmé, že počet narozených dětí klesl mezi sledovanými lety 2010
a 2014 o 8,1 %.

Graf č. 10: Vývoj počtu obyvatel nad 65 let

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Demografický vývoj ukazuje, že dochází ke stárnutí populace. Počet seniorů vzrostl na území MAS od
roku 2010 do roku 2014 o 16 %. Tento trend odpovídá celorepublikovému vývoji. Z tohoto důvodu je
nutné se zaměřit na rozvoj zdravotních a sociálních služeb, jelikož potřeba starat se o tuto cílovou
skupinu obyvatel bude v budoucích letech narůstat.
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Další důležitou podmínkou rozvoje regionu je vzdělanost obyvatelstva. Vzdělání je obecně jedním ze
základních faktorů rozvoje společnosti. Čím vyšší úroveň vzdělání obyvatelé dosahují, tím větší jsou
možnosti inovací, zakládání nových firem či efektivnějšího řízení těch stávajících atd. Zvyšující se podíl
obyvatel s vyšším dosaženým vzděláním má pozitivní vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu a
lepší možnost uplatnění na trhu práce. V Tabulce č. 9 je znázorněna vzdělanostní struktura obyvatel
žijících na území MAS MTJ. V rámci průzkumu na území MAS MTJ jsme došli ke zjištění, že
z celkového počtu 26 839 obyvatel (v období roku 2011) bylo v tuto dobu 22 500 občanů ve věku
vyšším než 15 let. Tito obyvatelé byli v 22,79 % se základním nebo nižším vzděláním, z 63,12 %
středoškolsky vzdělaní a pouze 1,23 % obyvatel mělo vyšší odborné vzdělání a 6,9 % mělo vzdělání
vysokoškolské. Předpokládá se, že se míra vzdělání bude zvyšovat v návaznosti na vyšší požadavky jak
v pracovní tak i životní oblasti obyvatelstva.
Tabulka č. 9: Struktura vzdělanosti obyvatel žijících na území MAS MTJ
Nejvyšší ukončené vzdělání,

počet obyvatel

Obyvatelstvo celkem

počet obyvatel v %

22 500

bez vzdělání

112

0,49

základní vč. Neukončeného

5 024

22,3

střední vč. vyučení (bez maturity)

9 206

40,91

úplné střední (s maturitou)

4 985

22,21

v tom:
úplné střední všeobecné (s maturitou)

1 297

úplné střední odborné (s maturitou)

3 688

nástavbové studium

596

2,65

vyšší odborné vzdělání

278

1,23

1 553

6,9

Vysokoškolské
v tom:
Bakalářské

258

Magisterské

1 266

Doktorské

29

Nezjištěno

746

3,31

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Na území MAS MTJ žije nízké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Šetřením v území bylo zjištěno,
že část mladých lidí zůstává z pracovních důvodů po studiu VŠ ve velkých městech a zpět se nevrací.
Je to jeden ze závažných důvodů úbytku obyvatel. Odlivu obyvatel je možné zabránit i
propracovanou koncepcí výběru povolání, spoluprací s místními firmami, zaměření se na technické
obory a nedostatkové obory v regionu. Dále je potřeba nabízet studentům stáže, praxe a další
motivační impulzy, aby měli zájem v našem regionu zůstat a nestěhovali se za prací do jiných oblastí.
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2.1.1.1.

SWOT analýza v oblasti obyvatelstva na území MAS MTJ

Tabulka č. 10: SWOT analýza v oblasti obyvatelstva na území MAS MTJ
Silné stránky


Slabé stránky

Spokojenost obyvatel s klidným a zdravým
životem v regionu



Klesající porodnost a stárnutí obyvatelstva

 Více než polovina obyvatel žije ve spádových
městech



Málo vysokoškolsky vzdělaných obyvatel



Malé obce – téměř žádné stavební parcely
s nedostatečnou technickou infrastrukturou
Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí,
z toho důvodu dochází k odlivu vzdělaných
mladých lidí
Nedostatečná spolupráce v území



Větší obce – dostatek stavebních parcel a
relativně dobrý stav technické infrastruktury



Ochota
spolupracovat
koordinátorem



Ochota sdílet příklady dobré praxe

s důvěryhodným





Příležitosti

Hrozby




Vhodná prorodinná politika obcí



Možnost vzniku nových pracovních míst



Kvalitní školství a zdravotnictví na území MAS
MTJ
Výstavba nových bytů a nabídka stavebních
parcel
Navázání nové aktivní partnerské spolupráce
Všech důležitých aktérů v území








Prostor pro klíčové projekty MAS – koordinační
činnost pro všechny oblasti



Zpracování kvalitní koncepce pro rozvoj
regionu na úrovni školních a pracovních
kompetencí



Nevyvážený stav mezi úmrtností a porodností
(menší porodnost)
Migrace obyvatelstva za prací a službami
mimo území MAS MTJ
SŠ, VOŠ a VŠ mimo území regionu – mladí lidé
zůstávají v místě, kde studují



Vysoká nezaměstnanost



Nízká kupní síla obyvatel

Zdroj: vlastní šetření

2.1.2.

Území MAS MTJ = 1 sociálně vyloučená lokalita

Dle analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR provedené v roce 2015 Ministerstvem práce a sociálních
věcí je nově stanovenou sociálně vyloučenou lokalitou (SVL) i celé SO ORP Moravská Třebová a
současně i území MAS MTJ (shodná území). Zařazení SO ORP Moravská Třebová je vidět na Mapě č.
6. Celý SO ORP Moravská Třebová je od roku 2015 zařazený do území se SVL. Prozatím nemá zřízen
koordinovaný přístup k SVL. Případné problémy jsou konzultované pouze elektronicky s Asociací pro
sociální začleňování. Koordinovaný přístup k SVL nahrazuje činnost odboru Prevence kriminality na
MěÚ Moravská Třebová.
Na základě zařazení území MAS MTJ do SVL bylo provedeno dotazníkové šetření v jednotlivých
obcích, které bylo zaměřené na identifikaci osob ohrožených sociálním vyloučením. Podrobnější
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informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou uvedeny v Kapitole č. 4 s názvem Dotazníkové
šetření nebo na webových stránkách MAS, www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020.
I přestože je do SVL zahrnuté celé SO ORP Moravská Třebová, z provedené analýzy SVL v ČR (známá
jako Gabalova zpráva) vyplývá, že především 1 velká obec z území se potýká s větší intenzitou
problémů. V této lokalitě žije významně vyšší podíl osob ohrožených sociálním vyloučením.
Nejzávažnější problémy se sociálním vyloučením souvisejí s nedostatečným vzděláním, rostoucím
zadlužením, s bytovou politikou vedoucí ke vzniku vyloučených míst, se začleňováním občanů do
fungování obce, se sníženou dostupností pracovních míst a s tím spojeným vyšším podílem
nezaměstnanosti. Celé území MAS MTJ se potýká s problémem odchodu mladých a vzdělaných lidí do
větších měst. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že další 2 obce se potýkají se závažnějšími
problémy v oblasti občanského soužití s osobami ohroženými sociálním vyloučením.
Mapa č. 6: Mapa sociálně vyloučených lokalit

Zdroj: http://www.esfcr.cz

2.1.3.

Občanská vybavenost a služby

2.1.3.1.

Zdravotní péče

Tabulka č. 11: Celkový přehled zdravotnických zařízení na území MAS MTJ
Druh zdravotnického zařízení

Absolutní Relativní
počet
počet

Komentář

Nemocnice

1

1%

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Detašované pracoviště
nemocnice

2

3%

Zdravotní středisko Březina a detašované pracoviště
Nemocnice následné péče v Jevíčku - diabetologie

Odborný léčebný ústav

1

1%

Odborný léčebný ústav Jevíčko
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Primární péče
ordinace
(vč.
pracoviště)

33

47%

Samostatné ordinace praktických lékařů se nacházejí
v Mor. Třebové, Jevíčku, Starém Městě, Vranové
Lhotě a v Březině

PL- pro dospělé

14

41%

Mor. Třebová (6), Jevíčko (4), Staré Město (1),
Městečko Trnávka (1), Vranová Lhota (1), Březina (1)

PL- pro děti a dorost

6

19%

Mor. Třebová (1), Jevíčko (2), Staré Město (1),
Městečko Trnávka (1), Březina (1)

PL- stomatolog

11

34%

Mor. Třebová (6), Jevíčko (3), Staré Město (1),
Městečko Trnávka (1)

PL-gynekolog

2

6%

Mor. Třebová (1), Jevíčko (1)

13

19%

Mor. Třebová (12), Jevíčko (1)

Samostatné zařízení nelékaře

7

10%

z toho:

psychologické
Logopedické
rehabilitační
Samostatná
stomatologická
laboratoř

1
3
3

14%
43%
43%

Samostatné zařízení nelékaře se nachází pouze v
Mor. Třebové a Jevíčku
Mor. Třebová (1)
Mor. Třebová (1), Jevíčko (2)
Mor. Třebová (3)

2

3%

Mor. Třebová (2)

Zdravotnická záchranná služba

1

1%

Mor. Třebová - detašované pracoviště Zdravotnické
záchranné služby PAR (výjezdová základna)

Lékárenské
zařízení
detašovaného pracoviště)

6

7%

Mor. Třebová (4), Jevíčko (1), Městečko Trnávka (1)

1

1%

Mor. Třebová (1)

3

4%

Mor. Třebová (2), Jevíčko (1)

Ostatní zdravotnická zařízení

1

1%

Jevíčko (1) - poradenství

Zdravotnická zařízení CELKEM

71

100%

z toho:

Samostatná
specialisty

-

samostatná
detašovaného

ordinace

lékaře

Oční optika
Domácí zdravotní péče

(vč.

Zdroj: Registr zdravotnických zařízení a vlastní šetření, vlastní zpracování

Stěžejním zdravotnickým zařízením na území MAS MTJ je Nemocnice následné péče v Moravské
Třebové, která poskytuje jak odbornou ambulantní péči, tak i lůžkovou zdravotní péči v oboru LDN.
Nemocnice je zařízením pavilonového typu, které je rozděleno do čtyř nemocničních budov a jedné
budovy administrativní. Spádová oblast v hranicích okresu Svitavy činí 417 km 2 a žije v ní trvale cca
28. tis. obyvatel.
Tabulka č. 12: Provozované ambulance a komplement Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Ambulance krční, nosní, ušní
Ortopedická ambulance
Gynekologická ambulance

Pediatrická ambulance

Chirurgická ambulance

Plicní ambulance

Interní ambulance (diabetologie, revmatologie, kardiologie)

Psychiatrická ambulance
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Kožní ambulance

RDG pracoviště

Neurologická ambulance

Ultrazvuková vyšetřovna

Oční ambulance

Urologická ambulance

Zdroj: vlastní zpracování

Kromě ambulantní péče nemocnice provádí činnost i v oborech rehabilitace, klinické biochemie,
dopravy raněných, nemocných a rodiček a LDN. Lůžkový fond aktuálně čítá 80 lůžek typu následné
péče, která jsou umístěna ve třech stanicích (od roku 1998 nedošlo k žádným změnám, které nejsou
předpokládány ani v budoucnu).
Počet pracovníků nemocnice (přepočteno na plné úvazky) je z hlediska celkového vývoje spíše
stabilní. Klesající tendence se projevují u zdravotních pracovníků (ZP) nelékařů s odbornou
způsobilostí (úbytek od roku 2011 o 4 pracovníky) a u samotných lékařů (úbytek od roku 2008 o 2
pracovníky). Navyšuje se však počet ZP pod odborným vedením a ZP nelékařů se speciální
způsobilostí. Aktuálně se nemocnice snaží najít nové pracovníky na oddělení následné péče
s možností částečného úvazku na gynekologické ambulanci, rehabilitačního pracovníka a lékaře FBLR.
Graf č. 11: Přepočtený počet pracovníků – zdravotníků Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Zdroj: Výroční zprávy Nemocnice následné péče Moravská Třebová, vlastní zpracování

Nemocnice poskytuje zdravotní péči i pomocí svých dvou detašovaných pracovišť, která se nacházejí
v obcích Jevíčko a Březina. Ve zdravotnickém středisku Březina je zřízeno detašované pracoviště
ambulance praktického lékaře pro dospělé a v Jevíčku pracoviště interní ambulance – diabetologie.
Přestože se nemocnice potýká v posledních letech s nepříznivými hospodářskými výsledky, které byly
způsobeny zejména zavedením a postupným omezením regulačních poplatků, změnami v úhradách
za zdravotní výkony, jejich postupnou regulací a nařízeným zvyšováním mezd vládou ČR, snaží se o
zvýšení kvality zdravotní péče prostřednictvím modernizace infrastruktury (např. rok 2012 digitalizace RTG, rok 2013 - žádosti pro čerpání finančních prostředků na zdravotnické vybavení,
dobudování nemocničního informačního systému a laboratoře OKB apod.).
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Druhým nejdůležitějším zdravotnickým zařízením je OLÚ Jevíčko, jehož působnost má nadregionální
význam. Poskytuje hospitalizační a ambulantní služby klientům z celé ČR a to ve dvou oborech
zdravotní péče – léčebná rehabilitace a pneumoftizeologie včetně léčby tbc (OLÚ Jevíčko je jediným
zdravotnickým zařízením pro léčbu mimoplicní tbc v ČR). Provozovaný ambulantní komplex slouží
potřebám ambulantních pacientů pro přilehlou část Pardubického a Jihomoravského kraje.
Tabulka č. 13: Provozované ambulance a komplement OLÚ Jevíčko
Bronchologická ambulance
Oddělení klinické biochemie
Oddělení lékařské mikrobiologie
Ortopedická ambulance
Plicní ambulance
Pracoviště radiodiagnostiky
Pracoviště RFM
Rehabilitační ambulance
Vyšetřování plicních funkcí
Zdroj:Výroční zpráva OLÚ Jevíčko 2014, vlastní zpracování

Lůžkový fond se po celou dobu působnosti ústavu nijak neměnil, aktuálně čítá celkem 176 lůžek,
měnilo se však využití lůžek, které nyní dosahuje necelých 95%.
Tabulka č. 14: Lůžkový fond OLÚ Jevíčko
Oddělení léčebné rehabilitace

75

Oddělení pro diagnostiku a léčbu tbc

32

Ortopedické oddělení pro léčbu tbc

33

Pneumologické oddělení

36

Celkový počet lůžek

176

Zdroj: Výroční zpráva OLÚ Jevíčko 2014, vlastní zpracování

Počet pracovníků nemocnice (přepočteno na plné úvazky) je z hlediska celkového vývoje spíše
stabilní. Klesající tendence se projevují pouze u lékařů a zdravotních sester, jejichž počet je však stále
vzhledem k velkému počtu pacientů nedostatečný. Roste podíl fyzioterapeutů (ústav se snaží o jejich
další navýšení, v současné době nabízí 2 pracovní místa pro fyzioterapeuty s odbornou způsobilostí),
vývoj počtu ostatních zdravotních pracovníků nezaznamenal od roku 2008 žádný výrazný pokles nebo
nárůst.
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Graf č. 12: Přepočtený počet pracovníků – zdravotníků OLÚ Jevíčko

Zdroj: Výroční zprávy OLÚ Jevíčko, vlastní zpracování

Obdobně jako Nemocnice následné péče se i OLÚ Jevíčko v posledních letech vyrovnával s úhradovou
vyhláškou ve zdravotnictví, díky níž nebyl dostatek finančních prostředků na opravy a na obnovu
přístrojového vybavení. Ústav se však zaměřil na zkvalitnění poskytované zdravotní péče a komfortu
léčebného pobytu. V roce 2012 získala mikrobiologická laboratoř akreditaci Audit II NASKL a
v současnosti se připravuje k akreditaci kvality celého zařízení u SAK.
Významným druhem zdravotnického zařízení jsou samostatné ordinace praktických lékařů, které
tvoří 47% z celkového počtu zdravotnických zařízení v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a
zasluhují se o zajištění primární péče na území MAS. Dostupnost primární zdravotní péče je však
centralizována pouze do obcí Moravská Třebová, Jevíčko, Staré Město, Vranová Lhota a Březina
(které tak tvoří pouze 18% z celkového počtu obcí MAS MTJ, zatímco ve zbylých 82% obcí se
nenachází žádné zdravotnické zařízení).
Tabulka č. 15: Přehled obcí, ve kterých se nachází zařízení primární péče
Obec
PL pro dospělé PL pro děti a dorost PL stomatolog

PL gynekolog

Celkem

Březina

1

1

0

0

2

Jevíčko

4

2

3

1

10

Městečko Trnávka

1

1

1

0

3

Moravská Třebová

6

1

6

1

14

Staré město

1

1

1

0

3

Vranová Lhota

1

0

0

0

1

Celkem
Zdroj: vlastní zpracování

14

6

11

2
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Nejvíce samostatných ordinací praktických lékařů (14 ordinací) se nachází v Moravské Třebové, tato
skutečnost je velmi ovlivněna existencí samotné nemocnice, která pronajímá většině praktických
lékařů pro dospělé ordinace vybudované v prostorách nemocnice. Nemocnice má také vliv na celkový
počet praktických lékařů pro děti a dorost. Zatímco samostatná ordinace PL pro děti a dorost je zde
jen jedna, nemocnice zajišťuje pediatrickou ambulanci, která čítá další 2 praktické lékaře. Celkový
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počet praktických lékařů pro děti a dorost v Moravské Třebové (přepočteno na fyzické osoby) je tedy
3. Obdobně je tomu i u PL gynekologů. Na gynekologické ambulanci v nemocnici působí další 3 PL,
což tvoří celkem 4 PL gynekology. Zatímco PL stomatologové mají své ordinace rozmístěné po celém
městě Moravská Třebová (pouze 2 z nich využívají pronajatých ordinací v budově nemocnice).
Obec Jevíčko má také dobře zajištěnou dostupnost primární zdravotní péče (10 ordinací). Z celkového
počtu samostatných ordinací pro dospělé je jedna z nich detašovaným pracovištěm, takže celkový
počet PL pro dospělé (přepočteno na fyzické osoby) je 3. Dostupnost zdravotní péče v oblasti
gynekologie je ovlivněna pouze ordinační dobou lékaře (2 dny v týdnu), který zajišťuje zdravotní péči i
ve svém detašovaném pracovišti v Moravské Třebové. Stejně je tomu i u PL pro děti a dorost, kdy 1
z PL má své detašované pracoviště v Březině, takže jeho ordinační doba je omezena na některé dny
v týdnu. Stomatologové pak působí po celé obci Jevíčko.
V obci Březina se nachází zdravotnické středisko, kde jsou dvě detašované pracoviště praktických
lékařů (1PL pro dospělé, 1PL pro děti a dorost), tzn., že dostupnost primární péče je zajištěna pouze
některé dny v týdnu. V obcích Staré Město a Městečko Trnávka působí všichni praktiční lékaři kromě
PL gynekologa. Ve Vranové Lhotě pak působí pouze 1 PL pro dospělé.
Zatímco dostupnost primární zdravotní péče je v regionu uspokojující, tíživým problémem se stává
stárnutí praktických lékařů, jako je tomu v celé ČR. Přesná polovina praktických lékařů je starších 60
let a dalších 28% je starších 50 let. Mladých lékařů je pouze 6 %. Nejstaršími praktickými lékaři jsou
stomatologové a gynekologové. Zvyšováním stáří praktických lékařů by v budoucnu mohl nastat
problém se zajištěním primární péče v regionu.
Graf č. 13: Věková kategorie praktických lékařů

Zdroj: vlastní šetření, vlastní zpracování

Samostatné ordinace lékařů specialistů jsou součástí ambulancí v Nemocnici následné péče
v Moravské Třebové, působí zde specialisté z oborů neurologie, dětské a dorostové psychiatrie,
ortopedie, ORL, plicní a kožní ambulance, v obci Jevíčko se nachází pouze jeden specialista v oboru
chirurgie. Lékárenskou péči v regionu zajišťuje celkem 5 lékáren, z nichž 3 působí v Moravské
Třebové (1 z nich je umístěna v těsné blízkosti Nemocnice následné péče), 1 v Městečku Trnávce,
která provozuje pouze výdej léčiv a 1 lékárna v Jevíčku. V celkovém přepočtu tedy připadá na 1
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lékárnu 5322 obyvatel, což značně překračuje celorepublikový průměr (3844 obyvatel na 1 lékárnu).
Samostatné zařízení nelékařů (psychologické, logopedické a rehabilitační) je možné navštívit
v obcích Moravská Třebová a Jevíčko (v této obci je také poradna zdravotní péče).
Důležitým aspektem v oblasti zdravotnictví je i naplňování úkolů vedoucích k lepšímu zdraví
obyvatelstva a participace občanů a samotných samospráv v jednotlivých programech, které
podporují zdravý životní styl. Pouze jediná obec je oficiálně zapojena do iniciativního hnutí Zdravé
město, a to Moravská Třebová (členem od roku 1997). Díky této asociaci vznikají akce, které jsou
zaměřeny na podporu zdraví a pohybových aktivit jako Dny bez tabáku, Dny bez úrazů, do kterých
jsou zapojena i některá místní zdravotnická zařízení, odborné instituce, školy, firmy apod.
2.1.3.1.1.

SWOT analýza v oblasti zdravotní péče

Tabulka č. 16: SWOT analýza v oblasti zdravotní péče na území MAS MTJ
Silné stránky

Slabé stránky



Počet zdravotnických zařízení ve většině
odborných oblastí



Nevyhovující dopravní obslužnost regionu
z hlediska dostupnosti zdravotní péče



Existence základních ambulantních služeb,
které zajišťuje Nemocnice následné péče v M.
Třebové



Centralizace zdravotních služeb - 82% obcí
bez zdravotnického zařízení



Existence výjezdové základny záchranné služby



Vysoký věk praktických lékařů



Nadregionální působnost OLÚ Jevíčko





Pořádání preventivních akcí pro občany v rámci
programu Zdravé město – Moravská Třebová

Absence trvalých programů na podporu
zdraví občanů
Nedostatečný
počet
stomatologů
a
gynekologů v regionu



Příležitosti

Hrozby



Celorepubliková podpora pojištěnců na
nutnost péče o své zdraví formou informačních
kampaní (např. screeningové programy)



Tvorba a zpracování strategií a koncepcí o
podpoře a ochraně zdraví propojující všechny
resorty





Snížení participace občanů na podpoře,
ochraně a rozvoji vlastního zdraví



Nárůst počtu onemocnění, která jsou
způsobena obezitou v důsledku špatných
stravovacích
návyků
a
nedostatečné
pohybové aktivity

Zlepšení současného systému úhrad zdravotní
péče



Urychlení demografického stárnutí populace



Zvýšení finanční podpory zdravotnickým
zařízením a zlepšení zdravotní péče
prostřednictvím modernizace infrastruktury
zdravotních zařízení



Další změny v úhradách za zdravotní výkony a
změny v proplácení zdravotními pojišťovnami
v neprospěch zdravotních zařízení



Nárůst počtu absolventů všeobecného
lékařství i středních zdravotnických škol



Nedostatečný systém přípravy praktických
lékařů

Zdroj: vlastní šetření

Stav poskytované zdravotní péče je na dobré úrovni. Rozmístění zdravotnických zařízení je ovlivněno
existencí Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, která sdružuje veškeré zdravotnické
pracovníky z regionu. V současné době nejsou známy žádné záměry, které by se zabývaly rozšířením
počtu zdravotnických zařízení. Je třeba se zaměřit na zvýšení počtu mladých praktických lékařů a
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decentralizaci jejich ordinací. Aktuálně se na řešení dostupnosti lékařské péče a nedostatku zubních
lékařů zaměřuje město Moravská Třebová, která se snaží zatraktivnit město pro lékaře např.
možností přednostního přidělení městského bytu či parcel pro stavbu rodinného domu. Tohoto
záměru by mohly využít i ostatní obce. Dalším nedostatkem je dopravní obslužnost některých malých
obcí, kdy občané (zejména senioři) si nejsou schopni zajistit přísun léků či aktuálně nutného
zdravotního ošetření vzhledem k nedostatečnému počtu dopravních spojů či nevyhovujících časů
odjezdů. V rámci podpory zdravého životního stylu by bylo dobré zaměřit se na podporu různých
aktivit i programů ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst nebo podpořit místní zdravotníky, aby
takovéto výukové programy realizovaly. Ke správnému fungování a poskytování kvalitní léčebné péče
by bylo vhodné podporovat zdravotníky v regionu, aby zvyšovaly své vzdělání jak ve struktuře
akreditovaných odborností, tak i ve struktuře manažerských a řídících dovedností.

2.1.3.2.
Sociální služby
Na území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko má sídlo 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří
provozují celkem 9 registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2002 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Většina zařízení poskytujících sociální služby je situována
v Moravské Třebové. Další zařízení sociálních služeb se nachází v Jevíčku a v Jaroměřicích. Přehled
poskytovatelů sociálních služeb na území MAS MTJ je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 17: Poskytovatelé sociálních služeb se sídlem na území MAS MTJ
Sídlo poskytovatele

Moravská Třebová

Poskytovatel

Oblastní
Třebová

charita

Moravská

Moravská Třebová

Občanské sdružení Bonanza

Moravská Třebová

Sociální
služby
Moravská Třebová

Jevíčko

Město Jevíčko

Jaroměřice

Domov na Kalvárii s.r.o.

města

Typ sociální služby

Poskyt. od

denní stacionář

1. 1. 2007

sociálně terapeutické dílny

1. 1. 2010

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

1. 9. 2011
15. 4. 2013

domovy pro seniory

1. 1. 2007

pečovatelská služba

1. 1. 2007

pečovatelská služba

1. 1. 2007

domovy pro seniory

23. 6. 2014

pečovatelská služba

1. 10. 2010

Zdroj: vlastní šetření

Církevní organizace, Oblastní charita Moravská Třebová (OCHMT), patří mezi významné
poskytovatele sociálních služeb na území MAS MTJ. V současné době poskytuje tři registrované
sociální služby.
Denní stacionář Domeček (DS Domeček) je ambulantní zařízení určené pro osoby s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením popř. s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského
a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 55 let. Cílem denního stacionáře je naučit klienty takovým
dovednostem, které jim pomohou v samostatném životě (vedení domácnosti, zvládání péče o svou
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osobu, navazování a udržování sociálních vztahů, samostatné vyřizování osobních záležitostí,
smysluplné využívání volného času apod.).
Sociálně terapeutické dílny Ulita (STD Ulita) jsou ambulantním zařízením pro klienty ve věku od 18
do 55 let z území MAS MTJ, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či chronického
duševního onemocnění. V současné době mají klienti možnost využít dílnu výtvarně-textilní,
potravinovou a svíčkařskou. Klienti si v dílnách při terapeutických činnostech rozvíjí pracovní
dovednosti, učí se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu.
Díky získaným dovednostem z těchto dílen se podařilo již 9 klientů z území Moravskotřebovska
a Jevíčska umístit na chráněném trhu práce.
Zařízení Šance pro rodinu poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS Šance
pro rodinu). Nabízí pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se nachází v nepříznivé
sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi jsou poskytovány v Moravskotřebovském a Jevíčském regionu především terénní formou.
Tuto službu od jejího zaregistrování dne 1. 9. 2011 využilo již 62 rodin v regionu.
Oblastní charita Moravská Třebová realizuje také dva dobrovolnické programy.
Dobrovolnický program Kamarád je zaměřený na podporu, prevenci, pomoc, přátelství a doučování
dětí ve věku 6 - 12 let, které pochází ze sociálně slabších rodin. V rámci tohoto programu se dítě
pravidelně 1x týdně schází s dobrovolníkem, který mu věnuje svůj volný čas. Jako dobrovolníci působí
převážně studentky z místních středních škol. Dobrovolnický program Kamarád probíhal nejprve
pouze v Moravskotřebovském regionu, ale v roce 2012 byl rozšířen i do Jevíčského regionu.
Dobrovolnický program Lebeda je určený pro osoby seniorského věku. Dobrovolníci z řad studentů,
ale i aktivních seniorů navštěvují minimálně 1x týdně Domov pro seniory v Moravské Třebové
a zprostředkovávají seniorům četbu knih, novin a časopisů, chodí společně na procházky apod.
Snahou dobrovolníků je navodit seniorům dobrou pohodu, tzv. „lebedu”.
Tabulka č. 18: Počet dobrovolníků v dobrovolných programech, které realizuje OCHMT
Počet dobrovolníků / rok

2010

2011

2012

2013

Dobrovolnický program Kamarád

23

15

19

19

Dobrovolnický program Lebeda

−

−

9

6

Zdroj: data od Oblastní charity Moravská Třebová

Dále Oblastní charita Moravská Třebová organizuje setkávání seniorů, kdy se senioři schází každé
první pondělí v měsíci po mši svaté v refektáři františkánského kláštera. Pravidelně se tak setkává 15
– 20 seniorů. Zajišťuje svoz seniorů na místní hřbitov a zpět každou druhou středu v měsíci (kromě
zimních měsíců) a provozuje klub pro aktivní seniory nazvaný S-klub.
Nedílnou součástí OCHMT je nově zřízené Centrum humanitární pomoci, jehož součástí je sklad
suchých potravin, humanitární šatník a humanitární sklad. V humanitárním skladu jsou k dispozici
úklidové a čisticí prostředky, vysoušeč a další důležité věci k odstranění následků mimořádných
událostí (povodně či jiné přírodní katastrofy).
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Obyvateli Moravskotřebovského a Jevíčského regionu je také stále více využívaná půjčovna
zdravotních a kompenzačních pomůcek, která funguje pod Oblastní charitou Moravská Třebová už
od roku 2007.
V dubnu 2013 získala OCHMT pověření k vykonávání sociálně prospěšné služby nazvané Centrum
pěstounské péče Cesta. Cílem této služby je doprovázet pěstouny při výkonu náhradní rodinné péče,
poskytovat jim podporu, poradenství a pomoc. Předpokládá se zvýšený zájem o tuto službu.
Zatím poslední aktivitou OCHMT je otevření terapeutického obchodu s názvem Andělský obchod.
Jeho sortiment vyrábějí klienti DS Domeček a STD Ulita. Andělský obchod je otevřen od 2. 10. 2013
každé pondělí až pátek v době 9:00 – 11 :30 a 13:00 – 16:00.
Oblastní charita Moravská Třebová také spolupracuje s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
V roce 2013 byl prostřednictvím MAS MTJ realizovaný projekt s názvem Vybavení sociálních služeb
provozovaných Oblastní charitou Mor. Třebová, reg. číslo 12/016/41200/158/001419, který byl
zaměřený na doplnění vybavení terapeutických dílen a odpočinkových zón pro klienty. Další
spolupráce s MAS MTJ se týká strategie CLLD, kde paní Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT,
zastupuje zájmovou skupinu pro sociální oblast.
Dalším poskytovatelem sociálních služeb v Moravské Třebové je Občanské sdružení Bonanza, které
realizuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) nazvané Nízkoprahový klub Díra Moravská
Třebová. Nízkoprahový klub poskytuje dětem a mladým lidem ve věku 8 - 20 let z Moravské Třebové
a okolí podporu v období dospívání, poradenství, pomoc v obtížných životních situacích a bezpečný
prostor pro trávení volného času. Pracovnice klubu děti také vedou k samostatnosti a odpovědnosti
za jejich chování. Tento typ služby v Moravské Třebové delší dobu chyběl a byl obyvateli města
poptáván. Město Moravská Třebová se proto rozhodlo poskytnout prostory pro zřízení NZDM,
v kterých byl zahájen zkušební provoz 3. 9. 2012.
Město Moravská Třebová, obec s pověřením III. stupně, zřídilo samostatnou příspěvkovou organizaci
Sociální služby města Moravská Třebová, která provozuje dvě sociální služby - domov pro seniory
a pečovatelskou službu.
Do Domova pro seniory v Moravské Třebové lze přijímat osoby, které vzhledem ke svému věku nebo
zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.
Přijímány jsou také osoby, které potřebují trvalou péči na ošetřovatelském oddělení a jsou poživateli
plného invalidního nebo starobního důchodu. Cílovou skupinu tvoří klienti starší 58 let, kteří mají
trvalý pobyt v Moravské Třebové nebo v obcích působnosti ORP Moravská Třebová.
Pečovatelská služba (PS) je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům ve věkové struktuře
dospělí (35 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let). Poskytována je ve formě
terénní, tj. v domácnostech klientů a v domech s pečovatelskou službou, a ve formě ambulantní, kdy
klienti navštěvují středisko osobní hygieny. Pečovatelskou službu v současné době využívají klienti
z Moravské Třebové a ze smluvní obce Linhartic. V případě, že budou mít zájem o PS občané z jiných
obcí v rámci Moravskotřebovského regionu, je možné počet smluvních obcí rozšířit.
Pečovatelskou službu (PS) zajišťuje také Město Jevíčko, obec s pověřením II. stupně, a to buď
ambulantní formou ve Středisku pečovatelské služby, nebo terénní formou v domácnostech občanů
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a v domech s pečovatelskou službou. O pečovatelskou službu mohou požádat osoby se zdravotním
postižením (tělesné zdravotní postižení, nedoslýchaví, slabozrací a vetchozrací) a osoby nad 50 let,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Aktuálně PS využívají klienti na území Jevíčka a ve spádové
obci Víska u Jevíčka. Město Jevíčko ji však může poskytovat občanům v celém Jevíčském regionu
Poslední zařízením sociálních služeb na území MAS MTJ je Domov na Kalvárii s.r.o., které má
zaregistrované dvě sociální služby – domov pro seniory a pečovatelskou službu.
Do Domova pro seniory v Jaroměřicích jsou přijímány osoby nad 50 let, které pobírají starobní nebo
plný invalidní důchod a jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu
a nemohou již nadále setrvávat v domácím prostředí.
Pečovatelská služba je určena klientům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytována je především v bytovém domě
v Jaroměřicích, kde má zároveň sídlo i zřizovatel této služby.
Graf č. 14 zachycuje u kolika sociální služeb registrovaných na území MAS MTJ je zřizovatelem obec
(města Jevíčko a Moravská Třebová), církevní organizace (Oblastní charita Moravská Třebová),
příp. jiný zřizovatel. Jako jiný zřizovatel je uvedena společnost s ručením omezeným (Domov
na Kalvárii s.r.o.) a občanské sdružení (Občanské sdružení Bonanza).

Počet sociálních služeb

Graf č. 14: Počet sociálních služeb na území MAS MTJ dle zřizovatele
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Zdroj: vlastní šetření

Kapacita zařízení poskytujících sociální služby na území MAS MTJ je uvedena v tabulce č. 19. Zcela
naplněna je v současné době kapacita Domova pro seniory v Moravské Třebové a zařízení Šance
pro rodinu, které poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ostatní zařízení sociálních
služeb v Moravskotřebovském a Jevíčském regionu mají zatím kapacitu dostačující.
Tabulka č. 19: Kapacita zařízení poskytujících sociální služby na území MAS MTJ
Poskytovatel

Typ sociální služby
denní stacionář

Oblastní charita Moravská Třebová
sociálně terapeutické dílny
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max. na smlouvu – 18 klientů
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sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

Občanské sdružení Bonanza
Sociální
Třebová

služby

města

Město Jevíčko

Domov na Kalvárii s.r.o.

Moravská

domovy pro seniory
pečovatelská služba
pečovatelská služba

20 rodin
ambulantní – 25 klientů
terénní – 15 klientů
200 lůžek
ambulantní – 30 klientů
terénní – 120 klientů
ambulantní – 20 klientů
terénní – 100 klientů

domovy pro seniory

50 lůžek

pečovatelská služba

ambulantní – 55 klientů
terénní – 55 klientů

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb

Vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva nejen na území MAS MTJ, ale v celé České
republice, bude do budoucna nutné počítat s navýšením kapacity v sociálních službách určených
pro seniory (domovy pro seniory a pečovatelská služba).
Graf č. 15: Počet obyvatel starších 65 let na území MAS MTJ

Zdroj:vlastní šetření

Na území MAS MTJ působí také dvě zařízení sociálních služeb, které zde nemají sídlo, ale mají
v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska zřízena detašovaná pracoviště.
Jedním z těchto zařízení je Středisko sociálních služeb Salvia, které poskytuje odborné sociální
poradenství. Jedno detašované pracoviště má na Městském úřadě v Jevíčku a druhé v Domově
pro seniory v Moravské Třebové. Odborné pracovnice vždy jeden čtvrtek v měsíci na tato pracoviště
dojíždí a podávají informace z oblasti sociálně právní problematiky, pomáhají při sepisování žádostí
a výběru kompenzačních pomůcek. Součástí odborného poradenství je i půjčování pomůcek (vozíky,
chodítka) a prodej drobných kompenzačních pomůcek (baterie do sluchadel, ušní koncovky, hadičky,
tyčinky se štětečkem apod.).
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Druhým zařízením je Poradna pro rodinu Pardubického kraje - pobočka Svitavy, které má
detašovaní pracoviště zřízeno od listopadu 2013 v budově Městského úřadu Moravská Třebová.
Odborné sociální poradenství poskytují klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských,
rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle.
Do Moravské Třebové dojíždí dle potřeby klientů také pracovnice Intervenčního centra pro osoby
ohrožené domácím násilím, které provozuje SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem v Pardubicích. Klienti se
do intervenčního centra dostávají buď na základě informace od Policie ČR, že došlo k vykázání
násilníka z domu, případně na základě vlastní iniciativy. Setkávání s klienty probíhá na Obvodním
oddělení Policie ČR Moravská Třebová. Jedná se cca o 10 - 15 klientů za rok.
Další zařízení sociálních služeb, jejichž služby využívají klienti s trvalým pobytem na území MAS MTJ,
jsou uvedeny v nepovinné Příloze č. 6 Oblast sociálních služeb, tabulka č. 1.
Na území MAS MTJ jsou dostupné v sociální oblasti ještě následující služby:
Centrum volného času (CVČ) bylo založeno v roce 2000 v Moravské Třebové. Počáteční ideou
pro založení CVČ bylo snížit kriminalitu mládeže ve městě a zlepšit celkovou komunikaci
mezi romskou komunitou a ostatními obyvateli města. V oblasti sociální práce s romskou komunitou
patřilo CVČ v Moravské Třebové mezi první založenou organizaci takového typu v Pardubickém kraji.
Na začátku roku 2004 se CVČ stalo organizační složkou města Moravská Třebová. Činnost CVČ je tak
financována převážně z městského rozpočtu, ale pracovníci CVČ se snaží získat finanční prostředky
i prostřednictvím grantů a dotací z Úřadu vlády, který podporuje např. terénní sociální práci. Činnosti
centra se v současné době zaměřují na volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti (muzikoterapie,
sportovní aktivity, výlety, doučování apod.) a na sociálně-poradenskou činnost pro dospělé
(dospívající) klienty.
Laskavárna - „laskavá kavárna” je pilotním projektem společnosti Naproti, o.p.s. Statutárním
zástupce této společnosti je paní Dagmar Krhlová, která zastupovuje zájmovou skupinu pro sociální
oblast ve strategii CLLD realizovanou MAS MTJ. Laskavárna je koncipována jako trvale udržitelná
sociální firma, kde společně pracují lidé S i BEZ zdravotního postižení. Zaměstnáno však má být
nejméně 8 pracovníků se zdravotním postižením (mentálním postižením). Laskavárna se má stát
přirozeným centrem místních kulturních a společenských aktivit „s přesahem”. Projekt byl v prvních
dvou letech (1. 3. 2012 - 28. 2. 2014) realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu EU
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR,
ve třetím roce provozu se má samofinancovat a v pátém roce být plně udržitelný (s mírným ziskem).
Centrum pro rodinu Sluníčko v Moravské Třebové nabízí programy pro děti, mládež, dospělé a celé
rodiny. Od roku 2000 je jeho součástí také mateřské centrum určené pro rodiče na mateřské nebo
rodičovské dovolené s dětmi do 4 let věku. Centrum se nachází v 1. patře budovy římskokatolické
fary a je vybaveno vstupní šatnou, velkou hernou, velkou jídelnou s kuchyňským koutem, menší
místností určenou pro dílny a sociálním zázemím. Centrum pro rodinu Sluníčko je registrováno v síti
mateřských center ČR a je děkanátním centrem Arcidiecéze olomoucké.
Rodinné centrum Palouček, se sídlem v Jevíčku, je občanské sdružení, které zajišťuje volnočasové
aktivity pro rodiče s dětmi a pro seniory. Rodinné centrum vytváří podnětné prostředí pro setkávání
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dětí s vrstevníky, předchází a snižuje sociální izolaci rodičů, kteří dlouhodobě pečují o dítě, a pomáhá
navazovat nové kontakty mezi rodiči. Dále pak vytváří podnětné prostředí pro setkávání a pracovní
činnosti seniorů, a tím předchází také jejich sociální izolaci.
o.s. Trnka Městečko Trnávka bylo založeno v listopadu roku 2007 za účelem pozdvihnutí kulturních
a vzdělávacích aktivit v Městečku Trnávce a okolí. Převážně dobrovolnickou činností se snaží vyplnit
mezery ve volnočasových aktivitách všech generací. Mezi pravidelné akce, které sdružení pořádá,
patří výtvarné dílny, cvičení předškolákových dětí, jóga pro děti i dospělé, Nelinka – TrdloHrátky
a jazykové kurzy. Oblibě se těší i nepravidelné akce jako jsou Čarodějnický rej, divadelní festival
TRNFEST, Trnkový tábor pro děti (divadelní), zájezdy, cestovatelské besedy s podtitulem Z Trnávky
tam a zpátky, Ozvěny Anifestu (přehlídka krátkých animovaných filmů) a předvánoční jarmark.

2.1.3.2.1.

SWOT analýza v oblasti sociálních služeb

Tabulka č. 20: SWOT analýza v oblasti sociálních služeb
Silné stránky









Slabé stránky

Dostupná pečovatelská služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Existence domovů pro seniory v Moravské
Třebové a v Jaroměřicích
Ambulantní sociální služby pro osoby
s mentálním
postižením
v Moravské
Třebové (denní stacionář a sociálně
terapeutické dílny)
Dostupné sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Realizované dobrovolnické programy pro
děti a seniory
Existence nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v Moravské Třebové
Centrum volného času v Moravské Třebové
(pro romskou menšinu)





Nezpracovaný komunitní plán pro celé
území Moravskotřebovska a Jevíčska
Nedostatečná kapacita Domova pro seniory
v Moravské Třebové.
Zvyšující se počet osob s demencí, pro které
není v regionu dostupné pobytové zařízení,
které by jim poskytlo potřebnou péči
(domov se zvláštním režimem)
Chybí noclehárna nebo azylový dům pro
osoby bez přístřeší
Chybí pobytové služby komunitního typu
pro osoby se zdravotním postižením
Chybí další sociální služby (denní stacionář,
odlehčovací služby)
Chybí azylový dům pro matky s dětmi



Nedostatek sociálního bydlení



Na celém území MAS MTJ chybí terénní
ošetřovatelská služba
Na celém území MAS MTJ chybí domácí
hospicová a paliativní péče









Příležitosti







Hrozby

Akreditace existujících dobrovolnických
programů
Finanční prostředky ze strukturálních fondů
EU
Možná spolupráce organizací s MAS MTJ
na úrovni Partnerství MAS
Transformace jednoho z oddělení v Domově
pro seniory v Moravské Třebové na Domov
se zvláštním režimem
Navýšení kapacit stávajících zařízení
sociálních služeb
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Nedostatek finančních prostředků na
sociální služby (snižování dotací MPSV ČR)
Přetrvávající vysoká nezaměstnanost na
území MAS MTJ
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Profesionalita v oblasti sociálních služeb
Oblastní charity Moravská Třebová a
předávání zkušeností ostatním subjektům
Zřízení a provozování terénní ošetřovatelské
služby
Zřízení a provozování domácí hospicové a
paliativní péče

Zdroj: vlastní šetření

V oblasti silných stránek byly uvedeny dostupné sociální služby pro seniory – pečovatelská služba
a domovy pro seniory. Pečovatelskou službu na území MAS MTJ zajišťují tři poskytovatelé sociálních
služeb. Domovy pro seniory jsou v regionu zřízeny dva, jeden se nachází v Moravské Třebové a druhý
v Jaroměřicích. Oblastní charita Moravská Třebová zajišťuje mj. ambulantní služby pro osoby
s mentálním postižením (denní stacionář a sociálně terapeutické dílny), sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a realizuje dva dobrovolnické programy, z nichž jeden je určený pro děti a druhý
pro seniory. Na území MAS MTJ je dostupné také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Centrum
volného času, jehož činnosti se zaměřují na romskou menšinu.
Za největší problémy v oblasti slabých stránek lze považovat neprobíhající komunitní plánování
v celém regionu a chybějící sociální služby pro tři cílové skupiny. Jako nejvíce postrádanou sociální
službu pro seniory lze označit domov se zvláštním režimem. Vhodné by však byly i další služby jako
denní stacionář a odlehčovací služby. Na území MAS MTJ také nejsou dostupné sociální služby, které
by řešily bydlení osob se zdravotním postižením a dále bydlení matek samoživitelek s dětmi. Poslední
cílovou skupinu, pro kterou chybí sociální služby (azylový dům), jsou osoby bez přístřeší. Pro tuto
cílovou skupinu není zajištěna žádná registrována sociální služba. V území funguje pouze dobrovolná
aktivita bratří Františkánů, která zajišťuje nocleh v klášteře Františkánů a na faře ve Starém Městě.
Tyto kapacity jsou již naplněny a situaci je nutné řešit na vyšší úrovni, např. výstavbou azylového
domu.
Oblast příležitostí zahrnuje např. akreditaci existujících dobrovolnických programů, díky níž by bylo
možné žádat na tyto programy státní dotaci nebo čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů EU, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020. Významnou
příležitostí je také možná spolupráce MAS MTJ a ostatních organizací na úrovni Partnerství MAS
vč. zapojení do přípravy a realizace SCLLD.
Největší hrozbu, která by měla zásadní vliv na poskytování sociálních služeb, představuje nedostatek
finančních prostředků. Nutné je také počítat s přetrvávající vysokou nezaměstnaností na území MAS
MTJ, která může negativně ovlivňovat zájem o některé sociální služby.

2.1.3.3.
Předškolní výchova, základní školství a střední vzdělávání
Hustota mateřských a základních škol na území MAS MTJ je pro potřeby rodičů i dětí dostatečná.
Nachází se tu celkem 20 mateřských škol v 18 obcích a 15 základních škol ve 12 obcích z celkového
počtu 33 obcí území MAS MTJ. Nachází se tu pouze jedno středisko volného času a to Dům dětí
a mládeže Maják v obci Moravská Třebová, avšak i některá další školská zařízení nejen v této obci
nabízejí různé zájmové kroužky.
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Na území MAS MTJ se v současnosti ani během sledovaného období nevyskytovalo žádné zařízení
jeslového typu. Tuto skutečnost lze považovat za slabou stránku. I když se některé mateřské školy
zajímaly o možnost péče o děti do dvou let, tuto službu doposud žádná z nich nenabízí. Důvodem je
především odlišná péče o děti do dvou let, psychická náročnost pro pedagogy a nutnost pořizování
speciálního vybavení jako kontejnery na pleny atd.
S nejmenšími dětmi je možné navštěvovat Centrum pro rodinu Sluníčko v Moravské Třebové nebo
Rodinné centrum Palouček v Jevíčku, kde lze využít kontaktu s ostatními rodiči. Tato služba není
poskytována samotným zařízením, jde pouze o domluvu mezi rodiči.
Na území MAS MTJ jsou dvě gymnázia v obcích Moravská Třebová a Jevíčko. Zřizovatelem obou
gymnázií je Pardubický kraj. Pro gymnázium Jevíčko byl školní rok 2012/2013 posledním rokem, kdy
fungovala třída nižšího gymnázia. Jediným víceletým gymnáziem na území MAS MTJ tak je
Gymnázium v Moravské Třebové, což je z hlediska potřeb nedostačující. Další slabou stránkou je také
dopravní dostupnost, a tak je možné, že žáci s nadprůměrnými výsledky budou zůstávat na
základních školách až do ukončení povinné školní docházky.


Zřizovatelé

Všechny školy jsou zřizovány obcemi nebo Pardubickým krajem. Školy, jejichž zřizovatelem je
Pardubický kraj, jsou gymnázia v Jevíčku a Moravské Třebové a Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola v obci Moravská Třebová.
Na území MAS MTJ se nacházejí dvě speciální školy. První z nich je již zmíněná Speciální základní
škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová. Speciální základní škola má deset ročníků
a snaží se u žáků rozvíjet mentální i fyzické schopnosti a vědomosti, aby se mohli co nejlépe zapojit
do společenského života. Základní škola praktická je zaměřena na žáky s rozumovými nedostatky,
kvůli kterým nemohou být umístěni na základní školy. Má celkem devět ročníků a především jsou tu
děti se smyslovým nebo tělesným handicapem. Pro praktickou výuku jsou tu zařízeny dílny nebo
školní kuchyňka a další zařízení. MŠ se zaměřuje na výchovu dětí mentálně retardovaných, s vadami
řeči, opožděným psychosociálním vývojem, zrakovým postižením atd. MŠ se snaží překonat jejich
handicap tak, aby se mohli později zařadit na běžné ZŠ.
Druhou speciální školou je Základní škola v Jevíčku s odloučeným pracovištěm praktických tříd,
odloučena od roku 2003 kvůli optimalizaci nákladů. Přehled všech typů školských zařízení na území
MAS MTJ je zobrazen v Mapě č. 7.
Tabulka č. 20: Počet škol/školských zařízení v obcích na území MAS MTJ
z toho
Celkem
ZŠ speciální / se
Celkem škol
MŠ speciální / se
ředitelství MŠ ZŠ ZUŠ SVČ
speciálními
speciálními třídami
třídami
45

26

19 13

7

1

2

1

Gymnázia
2

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3)

Jedinou základní školou, kterou zřizuje kraj je Speciální základní škola, mateřská škola a praktická
škola v Moravské Třebové. V jednotlivých obcích území MAS MTJ se nachází celkem 6 malotřídních
základních škol. Dvoutřídní ZŠ se nacházejí v obcích Dlouhá Lhota, Linhartice a Vranová Lhota.
Trojtřídní je v obci Staré město a vícetřídní v obcích Chornice a Křenov, obě se sedmi třídami.
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Mapa č. 7: Přehled typů školských zařízení na území MAS MTJ

Zdroj: vlastní zpracování

2.1.3.3.1.

Mateřské školy a základní školy

Vzhledem k vyšší porodnosti a zaplněnosti MŠ v posledních letech lze očekávat také lepší zaplněnost
ZŠ do budoucna. Dle projekce obyvatelstva v Pardubickém kraji vypracované Českým statistickým
úřadem lze předpokládat přírůstek dětí a žáků díky migraci. Tato migrace by však měla směřovat do
větších měst, proto lze předvídat negativní migrační saldo a i v důsledku této skutečnosti úbytek
předškoláků na území MAS MTJ. Tabulka tak představuje pouze hrubý odhad možného budoucího
stavu.
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Mateřské školy

Tabulka č. 21: Předpokládaný vývoj počtu dětí v mateřských školách do roku 2023
Volná místa
Počet dětí v MŠ na území MAS MTJ
Počet
(kapacita – počet žáků)
Kapacita všech MŠ k 30. 9. 2013

Počet žáků /
kapacita v %

1 128

----

----

Známy nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2018

0

----

----

Známy nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2023

0

----

----

1 022

106

90,7

Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2018

920

208

81,6

Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2023
Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření

844

284

74,8

Počet dětí v MŠ k 30. 9. 2013

Dle tabulky lze očekávat pokles počtu dětí navštěvujících MŠ především kvůli předpokládanému
poklesu porodnosti. Přestože demografický vývoj má klesající křivku, lze důvodně předpokládat, že
nedojde k rušení stávajících mateřských a základních škol. A to z důvodu koncepce celostátního
školství, která se zaměřuje na dostupné a kvalitní vzdělávání pro každé dítě a každého žáka.
Graf č. 16: Průměrné hodnocení MŠ na území MAS MTJ v hlavních a vedlejších oblastech
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2,81

2,38

2,20

02
01
Inkluzivní /
společné
vzdělávání

Rozvoj
čtenářské
pregramotnosti

Rozvoj
matematické
pregramotnosti

Kompetence k
iniciativě a
kreativitě dětí

Polytechnické
vzdělávání

Zdroj: MŠMT ČR, dotazníkové šetření provedené v MŠ

Jak je vidět z grafu č. 16, z dotazníkového šetření provedeného ve všech mateřských školách v území
MAS MTJ vyplývá, že je potřeba podpořit všechny oblasti rozvoje vzdělávání. Největší pozornost je
potřeba věnovat rozvoji polytechnického vzdělávání, mateřské školy mají nedostatek vhodných
výukových prostředků a vybavení.
Dále ve srovnání s průměrem Pardubického kraje a s průměrem celé ČR je patrné, že ve všech
klíčových oblastech výuky má území MAS nedostatky a o něco nižší úroveň než ostatní sledované
oblasti. Z těchto průzkumů jasně vyplývá, že je potřeba podporu území a dotační pozornost zaměřit
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na zkvalinění výuky předškolního vzdělávání a modernizaci učebních pomůcek, dále na modernizaci
tříd téměř v celém regionu.

Základní školy
Tabulka č. 22: Základní školy zřizované obcemi
Počet
ZŠ

Samost.
ZŠ

Počet
běžných
tříd

Počet
speciál.
tříd

Počet
dětí

Úvazky
pedagogů

2012/2013

14

5

121

2

2180

160,9

Počet
dětí
na 1
pedag.
13,5

2011/2012

14

5

124

2

2194

164,2

2010/2011

14

5

124

2

2179

2009/2010

14

5

123

2

2008/2009

14

5

123

2007/2008

14

5

2006/2007

14

2005/2006

14

Školní rok

Počet
dětí
na třídu

Počet
dětí
na školu

17,7

155,8

13,4

17,4

156,7

168,2

13

17,3

155,8

2209

167,8

13,1

17,7

157,8

2

2307

173,2

13,3

18,5

164,8

126

3

2384

175,5

14,6

18,5

183,3

5

125

3

2483

175,7

14,1

19,4

177,4

5

127

3

2566

175,8

13,6

19,8

170,3

Zdroj: Výkazy MŠMT (M3, P1-04)

Za samostatné ZŠ jsou považovány školy, jež nejsou sloučeny s MŠ. Tři z těchto škol se nacházejí
v obci Moravská Třebová a po jedné v Kunčině a v Jevíčku.
Školy, u kterých není uvedena tělocvična, případně hřiště, využívají zařízení spravovaná obcí.
Na území MAS MTJ je celkem 15 základních škol (u 14 jsou zřizovateli obce a u 1 je zřizovatelem PK).
Z toho čtyři jsou neúplné a to v obcích Dlouhá Loučka, Linhartice, Staré Město a Vranová Lhota.
Úplné ZŠ se nacházejí v obcích Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Křenov, Kunčina, Městečko Trnávka, 4
ZŠ v obci Moravská Třebová a poslední v obci Třebařov.
Tabulka č. 23: Předpokládaný vývoj počtu žáků do roku 2023
Počet žáků území MAS MTJ

Volná místa
Počet žáků / kapacita v %
(kapacita – počet žáků)

Počet

Kapacita všech ZŠ k 30. 9. 2013

4 003

----

----

Známy nárůst nebo úbytek kapacity
k 30. 9. 2018

4 023

----

----

Známý nárůst nebo úbytek kapacity
k 30. 9. 2023

4 023

----

----

Počet žáků k 30. 9. 2013

2 261

1 742

56,5

Předpoklad ke konci roku 2018

2 400

1 623

59,7

Předpoklad ke konci roku 2023

2 360

1 663

58,7

Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření

49

Analytická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020
Graf č. 17: Průměrné hodnocení ZŠ na území MAS MTJ v hlavních a vedlejších oblastech

Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblatech
v rámci ORP

04

v rámci kraje

v rámci ČR
vedlejší oblasti

hlavní oblasti

04
03

2,80
2,49

03
02

2,47
2,58

2,36

2,42

2,30

2,48
2,19

2,30

2,41
2,16

2,33

2,33
2,15

2,19
1,99

2,06

2,84
2,66

2,18
2,24

2,40

2,46

02
01
Inkluzivní /
společné
vzdělávání

Rozvoj čtenářské
Rozvoj
gramotnosti
matematické
gramotnosti

Kompetence k
podnikavosti,
iniciativě a
kreativitě žáků

Polytechnické
vzdělávání

Jazykové
vzdělávání

Digitální
kompetence
pedagogických
pracovníků

Sociální a
občanské
dovednosti a
další klíčové
kompetence

Zdroj: MŠMT ČR, dotazníkové šetření provedené v ZŠ

Jak je vidět z grafu č. 17, z dotazníkového šetření provedeného ve všech základních školách v území
MAS MTJ vyplývá, že je potřeba podpořit všechny oblasti rozvoje vzdělávání. Největší pozornost je
potřeba věnovat rozvoji polytechnického vzdělávání a jazykovému vzdělávání. Z grafu je patrné, že je
potřeba rozvíjet a zkvalitnit výuku a vybavení ve všech oblastech výuky, dovedností a kompetencí
žáků i učitelů. Z řízených rozhovorů s řediteli škol vyplynulo, že tento stav je důsledkem nedostatku
vhodných výukových prostředků a stárnoucího vybavení většiny škol v území.
Dále je v grafu vidět srovnání území MAS MTJ (ORP) s průměrem Pardubického kraje a s průměrem
celé ČR. Z porovnání je patrné, že ve všech klíčových oblastech výuky má území MAS nedostatky a o
něco nižší úroveň než ostatní sledované oblasti (PK, ČR). Z těchto průzkumů jasně vyplývá, že je
potřeba podporu území a dotační pozornost zaměřit na zkvalinění výuky základního vzdělávání a
modernizaci učebních pomůcek, dále na modernizaci odborných učeben téměř v celém regionu. Na
modernizaci vybavení a učeben musí navazovat i odborné proškolení a získání odborných znalostí
pedagogů.
2.1.3.3.2.

Základní umělecké školy

Na území MAS MTJ jsou zřízeny dvě ZUŠ, které působí celkem v sedmi obcích. ZUŠ v Moravské
Třebové má odloučená pracoviště v obcích Kunčina, Městečko Trnávka a Třebařov. ZUŠ v Jevíčku má
odloučená pracoviště v obcích Jaroměřice a Chornice.
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Tabulka č. 24: Počet ZUŠ podle zřizovatelů dle obcí v území MAS MTJ
z toho zřizovaných

Název obce

krajem

obcemi

Celkem

0

7

Chornice

0

1

Jaroměřice

0

1

Jevíčko

0

1

Kunčina

0

1

Městečko Trnávka

0

1

Moravská Třebová

0

1

Třebařov

0

1

Zdroj: Výkaz MŠMT (S24-01), výroční zprávy škol

ZUŠ v Jevíčku zřizuje výuku ve třech oborech – hudebním, tanečním a výtvarném. ZUŠ v Moravské
Třebové zřizuje výuku ve čtyřech oborech, oproti ZUŠ v Jevíčku nabízí navíc literárně dramatický obor.
Obě ZUŠ pořádají každoročně mnoho akci pro širokou veřejnost. Obě ZUŠ mají také navázanou
mezinárodní spolupráci se zeměmi, např. Chorvatsko, Německo, Bulharsko a Holandsko.

2.1.3.3.3.

Střední vzdělávání

Tabulka č. 25: Počet středních škol dle zřizovatele na území MAS MTJ
Zřizovatel
2012/2013
Obec

Počet středních škol
0

Kraj
Jiné

3
1

Celkem

4

Zdroj: vlastní šetření

Školy zřizované krajem jsou gymnázia v Moravské Třebové a Jevíčku a Integrovaná střední škola
v Moravské Třebové. Pod položku jiné se řadí Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové, kde již podle názvu je zřizovatelem Ministerstvo obrany.
Gymnázium Moravská Třebová a Gymnázium Jevíčko
Tabulka č. 26: Počet tříd a žáků na gymnáziu
Celkem
Školní rok
počet tříd
počet žáků
2012/2013
22
505
2011/2012
24
578
2010/2011
27
640
2009/2010
28
691
Zdroj: vlastní šetření

GMT
počet tříd
počet žáků
10
235
11
269
12
277
12
299
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GYMJEV
počet tříd
počet žáků
12
270
13
309
15
363
16
392
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Tabulka č. 27: Průměrný počet žáků

Celkem

školní rok
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010

GMT

GYMJEV

průměrný
průměrný
průměrný
průměrný
průměrný
průměrný
počet žáků počet žáků na počet žáků počet žáků na počet žáků počet žáků
na třídu
učitele
na třídu
učitele
na třídu
na učitele
23,00
11,32
23,5
11,8
22,5
10,84
24,11
11,34
24,45
11,67
23,77
11,02
23,64
11,35
23,08
11,21
24,2
11,50
24,71
12,22
24,92
12,25
24,5
12,19

Zdroj: vlastní šetření

Obě gymnázia měla v posledním školním roce 100% úspěšnost při státních maturitních zkouškách a
obě gymnázia si dlouhodobě udržují 80% úspěšnost přijímání studentů na vysoké školy.
 Gymnázium Moravská Třebová – charakteristika
V současnosti je gymnázium rozděleno na čtyřleté a víceleté (osmileté) studium. Studium je
zaměřeno všeobecně s důrazem na cizí jazyky a informatiku. Studenti mají také možnost se profilovat
díky systému volitelných předmětů. Gymnázium se zaměřuje i na nadstandartní aktivity jako
zahraniční výjezdy s možností výměnných pobytů, realizaci různých vědeckých projektů apod. Další
možností mimoškolní aktivity jsou i zájmové kroužky jako hudební a výtvarné kroužky, sportovní
aktivity, gymnastika ale i programování nebo chemické pokusy. Škola také vyvíjí aktivity na poli
prevence a zlepšování sociální stránky života svých studentů. Z těchto aktivit lze jmenovat například
adaptační kurzy s cílem vytvoření pozitivní atmosféry ve vznikajících kolektivech (1. ročníky), besedy
s Městkou policií a Policií ČR, prevence návykových látek a sexuální výchova. V současnosti má
gymnázium 2 partnerské školy. Jedná se o střední školu Aquamarijn v holandském městě
Vlaardingena Schubartovo gymnázium v německém městě Ulm. S oběma školami provozuje
gymnázium také výměnné pobyty pro své studenty, které mají rozšířit povědomí studentů o
vzdělávání v jiných zemích EU a také zlepšit jejich jazykové schopnosti. Technické vybavení školy
obsahuje10 kmenových učeben a 8 odborných učeben - fyzika, chemie, biologie, společenské vědy,
německý jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika, dále 3 laboratoře, 2 tělocvičny
a učebnu výpočetní techniky (16+1 počítačů, datový projektor, ozvučení). Škola je také vybavena pro
moderní metody výuky (datové projektory, ozvučení, Interaktivní tabule, vizualizér, kamera,
počítačová síť, tiskárny, kopírky, scanner).
 Gymnázium Jevíčko - charakteristika
V historické budově gymnázia postavené občany města Jevíčka probíhá výuka od roku 1899.
Gymnázium poskytuje na domově mládeže ubytování v moderně zrekonstruovaných pokojích pro
žáky dojíždějící ze vzdálenějších obcí. Součástí gymnázia je školní jídelna, kterou využívají jak žáci a
zaměstnanci gymnázia, tak i žáci a zaměstnanci Základní školy v Jevíčku. V současné době nabízí
gymnázium 2 studijní obory. Prvním oborem je čtyřleté studium s prohloubenou výukou jazyků, které
je zaměřeno především na humanitní předměty a navíc ke dvěma povinným cizím jazykům přibývá ve
třetím a čtvrtém ročníku latina. Druhým oborem je čtyřleté studium všeobecné. Dříve bylo na
gymnáziu i osmileté všeobecné, avšak za poslední 4 roky se nové třídy tohoto oboru neotevírají. Ve
školním roce 2012/2013 bylo na gymnáziu celkem 270 studentů v pěti třídách osmiletého studia a
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sedmi třídách čtyřletého studia. Dále tu pracovalo celkem 44 zaměstnanců. Z toho 27 učitelů, 3
vychovatelé domova mládeže a další nepedagogičtí pracovníci. V lednu 2013 bylo gymnáziu povoleno
otevřít nový obor Veřejnosprávní činnost, ten se ale nepodařilo naplnit kvůli slabým možnostem
propagace před zahájením přijímacích zkoušek. V roce 2014 bylo požádáno o zápis nového oboru
vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9.
2015. Gymnázium se zaměřuje i na nadstandardní aktivity jako adaptační kurzy, přednášky Policie ČR
a semináře o problematice sociálně-patologických jevů a také volnočasové aktivity a kroužky jako
divadelní představení, florbal, volejbal, košíková, sportovně-turistický kurz a lyžařský výcvikový kurz.
Gymnázium má také partnerské školy v zahraničí. Patří mezi ně Gymnázium Antona Prídavka
v Sabinově na Slovensku, MittelschuleBöhlen v německém městě Böhlen a také Gimnazjum nr.13, im.
Unii Europejskiej v polské Vratislavi. Gymnázium s těmito školami spolupracuje a také pořádá exkurze
do zmíněných měst. Škola je díky zapojení do projektů EU a grantů Pardubického kraje vybavena pro
moderní metody výuky. Žáci gymnázia jsou úspěšní v krajských, celostátních i mezinárodních soutěž
 ISŠ Moravská Třebová – charakteristika
Škola nabízí pro studenty celkem 2 maturitní obory Hotelnictví a turismus a Sociální činnost. Součástí
maturitních oboru je odborná a učební praxe. Vybraní žáci mají možnost strávit část praxe
v zahraničí. Žáci mají také možnost absolvovat v průběhu studia řadu odborných kurzů a seminářů
podle zaměření svého oboru.
Nabízí také tříleté učební obory kuchař – číšník, klempíř, pokrývač, zedník, kominík, montér suchých
staveb, stravovací služby a zednické práce. Praktické vyučování je zpočátku zajišťováno v odborných
dílnách školy, později ve firmách sociálních partnerů školy. Stejně jako u maturitních oborů mají žáci
možnost absolvovat řadu odborných kurzů a seminářů podle zaměření svého oboru.
Ze školy odchází málo vyučených řemeslníků do zaměstnání. Chybí větší propagace školy a
spolupráce s firmami.
Na území MAS MTJ chybí v oblasti školství spolupráce ZŠ, středních škol a firem v podobě odborných
exkurzí žáků, aby si mohli udělat představu o svém budoucím povolání a jeho vhodném výběru. Chybí
také větší podpora praxe a stáže studentů ve firmách.
Na některých školách chybí modernější vybavení učeben a laboratoří. Školám by mohla prospět
spolupráce s vysokými školami a výzkumnými ústavy.
 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové –
charakteristika
Zřizovatelem školy je Ministerstvo obrany. Pro žáky je nabízen středoškolský obor Technické lyceum,
Mechanik elektronik a Elektrotechnika. Všechny tyto obory jsou vyučovány formou denního studia
v délce trvání čtyř roků. Škola také nabízí tříleté nástavbové studium v oboru Podnikání.
Tabulka č. 28: Počet tříd a žáků na VSŠ
Školní rok

Počet tříd

Počet žáků

2012/2013

18

409

2011/2012
Zdroj:vlastní šetření

17

420
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2.1.3.3.4.

Dětský domov

Dětský domov se nachází v Moravské Třebové. Zřizovatelem dětského domova je Pardubický kraj.
Činnost dětského domova je financována z Pardubického kraje a z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
Dětský domov poskytuje sociální péči a útočiště pro opuštěné děti a sirotky. Zajišťuje jim péči, dohled
a podporu. Dětský domov má v současné době kapacitu 21 dětí. V domově žijí děti od 3 do 26 let.
Starší děti ve věku 15 - 26 let žijí v samostatných bytových jednotkách s dohledem a učí se
samostatnému životu.
Dětský domov v Moravské Třebové čeká v příštích letech transformace, snížení kapacity na 50 %
současné kapacity. Ve volných prostorách dětského domova má vedení domova zájem zřídit služby
na dohlídávání dětí z mateřských škol. Dalším záměrem je vznik hlídací služby pro matky
samoživitelky, které se ocitnou v tíživé životní situaci (např. týdenní pobyt pro děti, jejichž matka
samoživitelka je v nemocnici).
2.1.3.3.5.

SWOT analýza v oblasti předškolní výchovy, základního školství a středního
vzdělávání

Tabulka č. 29: SWOT analýza v oblasti předškolní výchovy, základního školství a středního vzdělávání
Silné stránky




Slabé stránky

Dostatečná kapacita SŠ i ZŠ
Vybavenost škol tělocvičnami, hřišti nebo
podobných obecních zařízení v blízkosti škol
Zapojování škol do projektů financovaných
krajem, EU



Dobrý podíl počtu žáků na jednoho pedagoga



Dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů



Široká nabídka kroužků ve SVČ a na ZUŠ



Podpora existence malotřídních škol




Pozitivní vztah žáků k moderním výukovým
pomůckám a metodám
Dostatečná kapacita stravovacích zařízení



Vysoký podíl dětí navštěvujících MŠ



Žádné zařízení jeslového typu



Pouze jedno víceleté gymnázium



Pouze jedno SVČ



Ekonomická náročnost školských budov a
zařízení
Nedostatečné
technické
vybavení
a
nedostatečné rekonstrukce škol
Nízký podíl mužů v pedagogickém sboru
Málo speciálních pedagogů a asistentů
pedagogů na školách
Nízký zájem dětí a žáků o sportovní kroužky a
aktivity
Malý počet přípravných tříd
Nedostatečně fungující spolupráce mezi
školami navzájem
Problémy s komunikací mezi školou a
veřejností/ rodiči
Neexistence plánu rozvoje školství na území
MAS MTJ
Nedostatečná
modernizace
učeben
k zajištění kvalitního vzdělávání (stárnoucí
počítačové vybavení)
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Příležitosti

Hrozby




Zvýšení počtu zájmových kroužků




Modernizace pomůcek a metod při vyučování
Zvýšení spolupráce s ostatními školami
navzájem, případně se zahraničními školami
Vyučování většího počtu cizích jazyků na ZŠ
Zvyšování kvalifikace pedagogů pomocí
školení
Výběr kvalitních pedagogů z uchazečů o
zaměstnání
Lepší využívání financí ze strukturálních fondů
a podobných zdrojů







Normované testování v 9. ročníku ZŠ



Zkvalitnění komunikace škol s veřejností a
jinými subjekty
Zapojení žáků při prezentaci škol, např. školní
noviny









Nezájem žáků o studiu na gymnáziu kvůli
špatné dopravní dostupnosti
Ztráta motivace žáků ke vzdělávání
Neochota při inovacích pomůcek a metod
výuky
Přechod dětí z neúplných do úplných škol
Nezájem rodičů o spolupráci se školou v
rámci vzdělávání jejich dětí
Zvyšující se nároky na pedagogy a tím klesá
jejich motivace



Žáci se nebudou orientovat při výběru SŠ



Zvyšující se počet dětí se zvýšenými nároky
na pedagoga
Zhoršující se situace ve třídách (šikana,
nepřátelství apod.)
Klesající počet prakticky zaměřených
předmětů na ZŠ




Zdroj: vlastní šetření

Nejvýznamnější částí SWOT analýzy je oblast příležitostí. Z výsledků provedeného dotazníkového
šetření, jehož respondenty byli (místo)starostové obcí vyplývá několik základních témat spolupráce.
Dle vyhodnocení dotazníkového šetření jde sestupně o témata: zahájit spolupráci s ostatními školami
v území, případně se zahraničními školami, vyšší zájem rodičů o činnosti školy, čerpání dotací
a finančních prostředků z operačních programů a grantů, nabídka zájmových činností, naplněnost
tříd, atd.
Ze silných stránek je důležité zmínit zejména dostatečnou kapacitu a také spolupráci na projektech ze
strukturálních fondů. Dále samostatné projekty na vybavení škol a rekonstrukce.
Mezi hlavní slabé stránky patří zejména finanční situace obcí a škol a ekonomická náročnost
školských budov.
Mezi hrozby lze zařadit přechod dětí z neúplných ZŠ do úplných ZŠ a s tím spojená rizika. Dále to
může být nízká motivace žáků i pedagogů ke vzdělávání.
V celém sledovaném období zůstává síť MŠ a ZŠ téměř nezměněna. Ačkoliv počet MŠ zůstal stejný,
došlo k osamostatnění MŠ v Rychnově na Moravě na ředitelství v Třebařově od školního roku
2009/2010.
Hlavním faktorem ovlivňujícím oblast předškolního i základního školství je počet dětí a žáků. Ve
sledovaném období došlo k růstu počtu dětí o 94 z původní hodnoty 928 v roce 2005/2006. U ZŠ
došlo naopak k poklesu počtu žáků o 443 během období mezi lety 2005/2006 až 2012/2013
z původní hodnoty 2 688 žáků v roce 2005/2006. Avšak v roce 2013/2014 došlo o zvýšení počtu o 15
žáků.
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Ze současného vývoje a předpovědí od ČSÚ dojde k lepšímu využití kapacit ZŠ, což povede i k většímu
počtu pedagogů. U MŠ lze předpokládat opačný vývoj s ohledem na snižující se porodnost
v Pardubickém kraji.
ZŠ úspěšně spolupracují na společných projektech ze strukturálních fondů a lze s tím počítat i pro
další programové období.
Ve sledovaném období se snižuje počet žáků na gymnáziích. Gymnázium Jevíčko již nabízí studium
pouze na „vyšším“ čtyřletém gymnáziu. Z celkového demografického vývoje lze očekávat stejně jako
u ZŠ postupné ubývání počtu žáků i na středních školách a učilištích.
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2.1.3.4.
Veřejná správa
Obce na území MAS MTJ spadají do působnosti Finančního úřadu pro Pardubický kraj – územní pracoviště v Moravské Třebové.
Na území MAS MTJ se nachází:
 2 stavební úřady – ve městě Moravská Třebová a ve městě Jevíčko
 3 matriční úřady – ve městě Moravská Třebová, ve městě Jevíčko a v obci Městečko Trnávka
 13 poboček České pošty – přehled poboček v jednotlivých obcích je uveden v Tabulce č. 30

Tabulka č. 30: Přehled veřejné správy na území MAS MTJ
Finanční úřad
Název obce
pro Pardubický kraj

Pověřený
úřad

Stavební úřad

Matriční úřad

Městský úřad

Městský úřad

Počet
č. obce

Počet
katr. území

Pošta

Bělá u Jevíčka

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

2

3

N

Bezděčí u Trnávky

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Městečko Trnávka

2

2

N

Biskupice

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

2

2

N

Borušov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

2

3

N

Březina

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

2

2

A

Březinky

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

1

1

N

Dětřichov u Moravské
územní pracoviště v Mor. Třebové
Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Dlouhá Loučka

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

A

Gruna

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

2

2

N

Hartinkov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

1

1

N

Chornice

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

1

1

A

Janůvky

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N
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Název obce

Finanční úřad
pro Pardubický kraj

Pověřený
úřad

Stavební úřad

Matriční úřad

Městský úřad

Městský úřad

Počet
č. obce

Počet
katr. území

Pošta

Jaroměřice

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

2

1

A

Jevíčko

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

2

3

A

Koruna

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Křenov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

A

Kunčina

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

2

2

A

Linhartice

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Malíkov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Městečko Trnávka

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Městečko Trnávka

12

10

A

Mladějov na Moravě

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

A

Moravská Třebová

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

5

2

A

Radkov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Rozstání

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Rychnov na Moravě

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

A

Slatina

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

2

2

N

Staré Město

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

4

3

A

Třebařov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

A

Útěchov

územní pracoviště v Mor. Třebové

Mor. Třebová

Mor. Třebová

Mor. Třebová

1

1

N

Víska u Jevíčka

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

1

1

N

Vranová Lhota

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Městečko Trnávka

1

2

N
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Název obce

Finanční úřad
pro Pardubický kraj

Pověřený
úřad

Stavební úřad

Matriční úřad

Městský úřad

Městský úřad

Počet
č. obce

Počet
katr. území

Vrážné

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

1

1 N

Vysoká

územní pracoviště v Mor. Třebové

Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

1

1 N

Zdroj: Územně identifikační registr ČR
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2.1.3.5.
Bezpečnost na území MAS MTJ
Na obvodním oddělení slouží 21 policistů. Území je rozčleněno na 5 okrsků s označením A, B, C, D,
E. Každá obec má přiděleného svého policistu, který zodpovídá v daném teritoriu za plnění úkolů
Policie ČR. Obvodní oddělení zabezpečuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Policisté spolupracují
s orgány státní správy a samosprávy, subjekty soukromého sektoru a nevládními neziskovými
organizacemi. Policisté během obchůzek navštěvují mateřské, základní a střední školy. Při
preventivních akcích se zaměřují na seniory, kteří se stále častěji stávají oběťmi trestné činnosti.
Tabulka č. 31: Přehled trestních činů na území MAS MTJ
Zjištěno
Trestné činy

Objasněno

počet

index

počet

%

465

172,7

290

62

Fyzické útoky

39

14,5

34

87

Vloupání do obydlí

24

8,9

5

21

Krádeže a vloupání do chat

11

4,1

5

45

Krádeže motorových vozidel

12

4,5

3

25

Krádeže věcí z automobilu

33

12,3

5

15

Krádeže jízdních kol

2

0,7

1

50

Výroba, distribuce drog

8

3

5

63

Ohrožení pod vlivem návykových látek

14

5,2

14

100

Násilné činy

34

12,6

30

88

Nebezpečné vyhrožování

7

3

7

1

Krádeže vloupáním

81

30

23

28

Krádeže prosté

99

37

38

38

Majetkové činy

209

78

79

38

Podvod

16

6

10

63

Neoprávněné držení platebního prostředku

25

9

19

76

51

19

41

80

Ostatní činy
Zdroj: www.mapakriminality.cz

Prevence kriminality v Moravské Třebové vychází z metodiky Odboru prevence kriminality MVČR.
Město Moravská Třebová je nejvíce zatíženo indexem násilné a mravnostní trestné činnosti
způsobeného zejména vysokým počtem úmyslného ublížení na zdraví a nebezpečným
vyhrožováním. Aspektem ovlivňujícím kriminalitu v daném regionu je vysoká míra nezaměstnanosti.
V současné době se nedá říci, že by v Moravské Třebové a jejím bezprostředním okolí vznikaly
vyloučené lokality s nepřizpůsobivými občany. Problémem však zůstávají místa tzv. „azylových
domů“.
Projekty prevence kriminality
- Podpora rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému.
- Podpora rozvoje Pultu centralizované ochrany.
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Sociální prevence – podpora aktivit pro děti a mládež.
- Viktimní prevence – zveřejňování jednotlivých událostí v rámci městských novin.

2.1.3.6.
Církev
Církev je jedním z činitelů, které přispívají k tvorbě občanské společnosti. Významné postavení má
církev především v oblasti sociálních služeb (nabídka charitativních aktivit), zdravotnictví (zřízení
hospiců a nemocnic), školství (zřízení církevních škol) a samozřejmě také v oblasti péče o kulturní
památky území MAS MTJ. Přehled farností na území MAS MTJ je zobrazen v níže uvedené tabulce.
Tabulka č. 32: Přehled farností na území MAS MTJ
Název
Obec
Patří obci

Jevíčko

Chornice

Víska,
Zadní Arnoštov,
Sanatorium

Pouť

Datum

Kostel

Slavnost Nanebevzetí P. Marie

15.8.

farní kostel,
fara

Kostelík Sv. Bartoloměje
kaple v přízemí budovy
rehabilitace

24.8.

Sv. Vavřinec

10.8.

Cyril a Metoděj - kaple

5.7.

Vrážné,
Bezděčí ,
Hartinkov

obecní úřad 1x ročně mše sv.

Římskokatolická
farnost

Křenov

Bělá,
Březina,
Janůvky ,
Šnekov ,
Dlouhá Loučka,
Útěchov ,
Slatina

Sv. Jan Křtitel

24.6.

Sv. Jan Nepomucký - kamenný
kříž

16.5.

Městečko
Trnávka

farní kostel

Sv. Rocha a Šebestiána - kaple
Sv. Jan Nepomucký - kaple

16.5.

Kaplička

Římskokatolická
farnost

farní kostel

Unerázka,
Mezihoří,
Pěčíkov,
Pacov,
Radkov,
Lázy,
Petrůvka,
Roztání,
Ludvíkov,
Plechtinec,
Malíkov

Sv. Jakub
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Název

Obec

Římskokatolická
farnost

Vranová
Lhota

Patří obci

Pouť

Jaroměřice

Biskupice
Farní sbor
Českobratrské
církve
evangelické
ve Vanovicích

Římskokatolická
farnost

Římskokatolická
farnost

Římskokatolická
farnost

poutní místo
Kalvárie
Nový Dvůr

14.9.

poutní místo

Sv. Petr a Pavel

29.6.

farní kostel

kazatelská stanice

každou
neděli
v 08:00

prostory
zámečku

Slavnost Nanebevzetí P. Marie

15.8.

farní kostel

Sv. Josefa

19.3.

klášterní
kostel

Sv. Kateřiny

25.11.

farní kostel

Sv. Anny

26.7.

fara,
farní kostel

Sv. Jiří

24.4.

farní kostel

Sv. Mikuláše

6.12.

farní kostel

Březinky

obecní úřad

Gruna,
Borušov,
Staré Město,
Boršov

Rychnov na
Moravě

Třebařov

Římskokatolická
farnost

Mladějov na
Moravě

farní
kostel

Povýšení Sv. kříže

Kunčina
Nová Ves

Římskokatolická
farnost

1.11.

40 dnů
Slavnost seslání Ducha Svatého
od
poutní místo
Velikonoc

Jevíčko

Moravská
Třebová

Kostel

farní kostel,
fara

Sv. Kateřiny

Všech svatých

Římskokatolická
farnost

Datum

Mariánská studánka

kaple v lese

P.Marie Rychnovská

květen říjen

fara

Nejsvětější Trojice

15.6.

farní kostel

Nanebevzetí P. Marie

15.8.

kaple

Koruna

Nejsvětější Trojice
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Název

Obec

Patří obci

Pouť

Datum

Kostel

Farní sbor
Českobratrské
církev
evangelická

Moravská
Třebová

Mladějov,
Třebářov

kazatelská stanice

každou
neděli
v 08:00

Svitavská
evangelický
kostel

kazatelská stanice

každou
neděli
ve 14:00

evangelický
kostel

Náboženská
obec církve
Moravská
československé
Třebová
husitské
v Mor. Třebové
Zdroj: vlastní šetření

V území MAS MTJ působí převážně církev římskokatolická, která patří do působnosti Olomoucké
arcidiéze. Dalšími církvemi působícími na území jsou Církev evangelická a Církev československá
husitská.
Církevní organizace jsou v regionu významnými vlastníky památkově chráněných objektů. Jedná se
zejména o kostely, fary a klášter Menších bratří. Většinu památek církve v rámci možností opravují a
snaží se udržet v provozuschopném stavu. V rámci šetření a komunitního projednávání bylo
zjištěno, že zejména fary mají málo využívané prostory. Vhodným účelem využití pro fary se jeví do
příštích let zpřístupnění těchto budov veřejnosti jako azylové domy pro osoby bez přístřeší, pro
matky s dětmi v tíživé sociální situaci, případně pro sociální podnikání či volnočasové aktivity.
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2.1.4.

Podnikání a zaměstnanost

Podpora podnikání, ať už ve smyslu podpory vzniku nového podniku či rozvoje podniku stávajícího
je velmi důležitým krokem k posilování regionální ekonomiky, dále národní ekonomiky, ale v
rostoucí míře i v rámci ekonomiky evropské či světové. Udržitelný rozvoj podnikání je především
ovlivňován kvalitou podnikatelského prostředí. Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou
podmínek pro podnikání zejména v oblasti legislativy, oblasti institucionální infrastruktury a
v oblasti fungování trhů. S podporou podnikání úzce souvisí podpora aktivní politiky zaměstnanosti.
Hlavním úkolem této politiky je v ideálním případě, dosažení plné zaměstnanosti, zlepšování kvality
a produktivity práce a posilování sociální a územní soudržnosti. Ekonomickou situaci území můžeme
sledovat pomocí různých hledisek. My se zaměříme na vývoj počtu podnikatelských subjektů,
strukturu ekonomiky a na situaci na trhu práce.
2.1.4.1.
Ekonomické subjekty na území MAS MTJ
V působnosti obcí na území MAS MTJ bylo dle ČSÚ k 31. 12. 2014 registrováno celkem 2 438
aktivních ekonomických subjektů (dále jen AES). Počet registrovaných ekonomických subjektů (dále
jen RES), kteří jsou zapsáni v Registru ekonomických subjektů k uvedenému datu 31. 12. 2014 činí
4 892. V Registru ekonomických subjektů jsou evidovány ekonomické subjekty, tj. právnické a
fyzické osoby se sídlem na území. Mezi těmito subjekty jsou i podnikatelé v likvidaci,
s pozastavenou či přerušenou živností.
Tabulka č. 33: Počet registrovaných ekonomických subjektů a aktivních ekonomických subjektů na území
MAS MTJ v období 2010 - 2014
Rozdíl mezi
Rok
Registrované ekonomické subjekty
Aktivní ekonomické subjekty
RES/AES
2010

4 664

2 521

2 143

2011

4 749

2 539

2 210

2012

4 857

2 571

2 286

2013

4 805

2 486

2 319

2014

4 892

2438

2 454

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V Tabulce č. 33 je uveden rozdíl mezi RES a AES na území MAS MTJ v letech 2010 až 2014. Níže
uvedený Graf č. 18 ukazuje, že došlo k postupnému nárůstu celkového počtu RES do roku 2012 a
v roce 2014. V roce 2013 naopak dochází k poklesu počtu RES (o 1,1 %) oproti předchozímu roku.
Jelikož Registr ekonomických subjektů udává všechny existující firmy, je nutné vyčíslit skutečně
fungující, tzv. „živé“ subjekty, abychom získali řádnou ilustraci struktury ekonomické základny. Na
konci roku 2013 vykázala aktivitu těsná nadpoloviční většina registrovaných subjektů (51,7 %),
v roce 2014 - 49,8 % z celkových RES. V posledních letech 2013 a 2014 dochází u AES k postupnému
poklesu celkového počtu. V následujícím šetření budeme brát v potaz reálně činné subjekty – AES.
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Počet ekonomických subjektů

Graf č. 18: Rozdíl mezi registrovanými ekonomickými subjekty a aktivními ekonomickými subjekty
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V nepovinné Příloze č. 8, tabulka č. 1 je znázorněn počet AES se sídlem v jednotlivých obcích na
území působnosti MAS MTJ k 31. 12. 2014. Nejvyšší počet AES má sídlo v Moravské Třebové (985
AES, což představuje 40,40 % z celkového počtu), dále v Jevíčku (318 AES, což představuje 13,04 %),
v Městečku Trnávka (141 AES, což představuje 5,78 %) a v Kunčině (16 AES, což představuje 5,17 %).
 právní forma ekonomických subjektů na území MAS MTJ
Na území MAS MTJ bylo k 31. 12. 2013 registrováno celkem 2 486 AES. Rozdělení subjektů dle
právních forem ukazuje následující Tabulka č. 34.
Tabulka č. 34: Struktura ekonomické základny dle právních forem
Rok
2010

2011

2012

2013

Aktivní ekonomické subjekty k 31. 12. celkem

2521

2539

2571

2486

z toho fyzické osoby - celkem

2040

2100

2075

1956

1861

1918

1886

1642

z toho
- fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
- zemědělští podnikatelé
- fyzické osoby podnikající podle jiných zákonů než
živnostenského

69

70

67

65

110

112

122

249

z toho právnické osoby - celkem

481

439

496

530

1

1

1

0

- obchodní společnosti

226

242

248

250

- akciové společnosti

18

18

20

19

205

221

226

229

z toho
- státní podnik

- společnosti s ručením omezeným
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- veřejné obchodní společnosti

2

2

2

2

- komanditní společnosti

1

1

0

0

10

10

8

10

215

162

218

260

29

24

21

10

- družstva
- ostatní právnické osoby
- zahraniční osoby
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V roce 2013 dochází u celkového počtu AES k mírnému snížení subjektů, a to o 3,3 % oproti roku
předcházejícímu. V kategorii fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona dochází od roku
2012 k poklesu počtu subjektů. Zemědělští podnikatelé vykazují mírné snížení o 5,8 % za sledované
období. U kategorie právnické osoby celkem můžeme vidět navýšení za celé sledované období o
10,2 %. V roce 2013 došlo k zániku jediného státního podniku na území. Ve skupině obchodní
společnosti došlo ve sledovaném období k navýšení o 10 %, s tím, že největší počet zaujímají
společnosti s ručeným omezeným. Ve skupině zahraniční osoby dochází od roku 2010, tzn. v období
všeobecně narůstajících ekonomických problémů k značnému poklesu subjektů, a to téměř
trojnásobně.
Graf č. 19: Ekonomické subjekty dle právní formy k 31. 12. 2013

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že na území MAS MTJ z celkového počtu AES 2 486 činí 79 %
fyzických osob podnikajících a 21 % právnických osob podnikajících.
Na území MAS MTJ převládají zejména menší podniky, které vlastní fyzické osoby OSVČ.
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 členění ekonomických subjektů na území MAS MTJ dle počtu zaměstnanců
Velikost podniků a ostatních organizací je dalším důležitým hlediskem při rozboru podnikatelského
sektoru.
Tabulka č. 35: Struktura ekonomické základny – členění podle počtu zaměstnanců
Rok
2010

2011

2012

2014

2013

1 552

1 532

1 494

1 496

1527

358

345

338

322

322

Malé podniky (10 - 49 zaměstnanců)

83

79

83

85

85

Střední podniky (50 - 249 zaměstnanců)

29

30

25

27

28

2

2

2

2

1

2 640

2 761

2 915

2 873

2929

Bez zaměstnanců
Mikropodniky (1 - 9 zaměstnanců)

Velké podniky (nad 250 zaměstnanců)
Nezjištěno *
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

* V případě „nezjištěno“ se jedná v rozhodující většině o subjekty „bez zaměstnanců“, příp.
s minimem zaměstnanců
Na základě šetření můžeme konstatovat, že v roce 2014 dochází k mírnému růstu či stagnaci počtu
ekonomických subjektů u většiny velikostních kategorií oproti předcházejícím obdobím 2012 a
2013. V kategorii subjekty bez zaměstnanců došlo k nárůstu o 2 %, v kategorii střední podniky je
patrný nárůst o 3,7 %. Stejný počet ekonomických subjektů vykazují kategorie mikropodniky a malé
podniky v letech 2013 – 2014. S rostoucím počtem zaměstnanců počet firem výrazně klesá. V roce
2014 je evidován na území MAS MTJ jako velký podnik pouze 1 subjekt. V celkově sledovaném
období (od roku 2010) je patrné, že kategorie velké podniky, střední podniky a malé podniky
vykazují stabilní podíl.
Graf č. 20: Ekonomické subjekty dle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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K největšímu podílu podnikatelských subjektů dle počtu zaměstnanců na území MAS MTJ patří
subjekty bez zaměstnanců, a to ve výši 31,2 %. Druhou nejčastější formou jsou subjekty v podobě
mikropodniků (6,6 %), dále malé podniky (1,7 %), střední podniky představují 0,6 %, velké podniky
tvoří 0,02 %.
 ekonomické subjekty dle převažující činnosti na území MAS MTJ
Dalším významným kritériem při rozboru podnikatelského sektoru je členění podle odvětví
převažující činnosti.
Pro lepší přehlednost jsme použili členění odvětví a činností do sektorů národního hospodářství
následovně:
 Primární sektor – zahrnuje prvovýrobu (získávání surovin z přírody – zemědělství, těžba,
energetika), v nepovinné Příloze č. 8, v tabulce č. 2 - sekce A
 Sekundární sektor – průmysl a stavebnictví, v nepovinné Příloze č. 8, v tabulce č. 2 - sekce
B-E, sekce F
 Terciální sektor – poskytování služeb (banky, obchod, doprava), v nepovinné Příloze č. 8,
v tabulce č. 2 - sekce G, H, I, J, K, L, M, N, R, S, U
V některých publikacích je k výše uvedeným sektorům přiřazen sektor čtvrtý, a to:
 Kvartérní sektor – tento sektor je založený na znalostech a zahrnuje zejména vědu a
výzkum. V širším pojetí můžeme do tohoto sektoru zahrnout veřejnou správu, obranu,
povinné sociální zabezpečení, dále školství a zdravotnictví. V tabulce sekce O, P, Q.
V Grafu č. 21 je uvedena struktura ekonomických subjektů dle sektorů národního hospodářství.
Graf č. 21: Rozdělení ekonomických subjektů dle převažující činnosti k 31. 12. 2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Nejvíce zastoupené odvětví podle ekonomické činnosti v posledním sledovaném období představují
služby, tzv. terciální sektor (58,5 %), zejména odvětví „Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel“ ve výši 17 % (z celkového terciálního sektoru), následuje sekundární sektor ve
výši 30,3 %, v poměru odvětví stavebnictví (15,1 %) a průmysl (15,2 %). Dále následuje odvětví
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zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s hodnotou 8,4 %. Kvartérní sektor představuje necelých
7 %.
Tabulka č. 36: Srovnání ekonomických subjektů dle převažující činnosti s PK a ČR k 31. 12. 2014
Sektor
Území
primární
sekundární
terciální
celkem
%
celkem
%
celkem
MAS MTJ
208
8,4
754
30,3
1 454
Pk
2 909
10,6
9 822
35,6
14 840
ČR
47 088
10,1
153 854
33
265 340
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

%
58,5
53,8
56,9

Při srovnání s územím obcí do 5 000 obyvatel v Pk a ČR má území MAS MTJ zastoupen ve větším
podílu terciální sektor oproti PK a ČR. U primárního a sekundárního sektoru je rozdíl srovnatelný.

2.1.4.1.1.

Ekonomická aktivita na území MAS MTJ

Podrobná data o ekonomické aktivitě na území MAS MTJ lze získat ze statistiky Sčítání lidu, domů
bytů, která byla naposledy provedena v roce 2011. Dle analýzy výsledků bylo zjištěno, že míra
ekonomické aktivity (podíl počtu ekonomicky aktivních na počtu osob ve věku 15 a více let se
zjištěnou ekonomickou aktivitou) byla v Pardubickém kraji 59,5 % (o 1,2 procentního bodu nižší než
v celé ČR). V tabulce č. 37 je zobrazena ekonomická aktivita obyvatel na území MAS MTJ.
Tabulka č. 37: Ekonomická aktivita obyvatel na území MAS MTJ
Celkem
Ekonomicky aktivní celkem

6 909

5 473

10 618

5 954

4 664

8 712

4 698

4 014

279

213

66

1 010

750

260

384

212

172

229

-

229

1 764

955

809

12 969

5 221

7 448

nepracující důchodci

6 598

2 544

4 054

žáci, studenti, učni

3 972

2 017

1 955

1 003

599

404

zaměstnanci
z toho podle
zaměstnavatelé
postavení
v
pracující
na
zaměstnání
vlastní účet
pracující
důchodci
ze zaměstnaných ženy
mateřské
dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

Ženy

12 382
zaměstnaní

v tom:

Muži

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: SLDB 2011, vlastní zpracování
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) představuje jednotlivce, kteří splňují věkovou hranici
a současně splňují kritéria, na jejichž základě mohou být zařazeni mezi zaměstnané či
nezaměstnané. Naopak ekonomicky neaktivní obyvatelstvo představuje jednotlivce, kteří nesplňují
podmínky pro zařazení do skupiny EAO, např. studenti, penzisté, invalidé, ženy v domácnosti.
V roce 2011 mírně převyšoval počet ekonomicky neaktivního (49,2 %) obyvatelstva nad EAO (47 %).
U 3,8 % populace se nepodařilo zjistit ekonomickou aktivitu. Ve skupině ekonomicky aktivních měli
vyšší zastoupení muži (55,8 %), naopak ve skupině ekonomicky neaktivních měly přesilu ženy (57,4
%). V kategorii ekonomicky neaktivního obyvatelstva bylo v produktivním věku 18,5 % obyvatelstva,
s převažujícím podílem žen (19,3 %). Ve skupině ekonomicky neaktivních žen v produktivním věku
jsou zahrnuty ženy na rodičovské dovolené a ženy v domácnosti. Na vysoký podíl žen mezi
ekonomicky neaktivními má také vliv skutečnosti, že ženy odcházejí do důchodu v nižším věku než
muži (skupina nepracující důchodci).
2.1.4.1.2.

Míra podnikatelské aktivity

Míra podnikatelské aktivity je ukazatel, který podává informaci, kolik aktivních podnikatelských
subjektů se sídlem v obci připadne na 1 000 obyvatel obce. Je proto jedním z možných indikátorů
úspěšnosti podpory podnikání na území.
Graf č. 22: Vývoj míry podnikatelské aktivity na území MAS MTJ v letech 2005 - 2013

Zdroj: Údaje z ČSÚ, vlastní zpracování

Všechny obce na území MAS MTJ ve sledovaném roce dosahují v průměru 148 podnikatelských
subjektů na 1000 obyvatel, což je ve srovnání s ČR, kde je podnikatelská aktivita 259 podnikatelů na
1 000 osob, hodnota výrazně nižší.
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2.1.4.2.

Zaměstnanost a trh práce na území MAS MTJ

Tabulka č. 38: Počet zaměstnavatelů na území MAS MTJ
stav k
Zaměstnavatelé

31. 12. 2013

celkový počet zaměstnavatelů

193

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

3 747

Zdroj: Úřad práce, vlastní zpracování

V roce 2013 se na území MAS MTJ nacházelo 193 zaměstnavatelů a 3 747 osob samostatně
výdělečně činných. Bylo by vhodné porovnat vývoj jak celkového počtu zaměstnavatelů včetně
zaměstnaných pracovníků a počtu osob samostatně výdělečně činných v delším časovém období.
Bohužel požadovaná data nejsou k dispozici.
2.1.4.2.1.

Identifikace velkých podniků a hlavních zaměstnavatelů na území MAS MTJ

Na území MAS MTJ se nachází přibližně 2 500 malých, středních společností a drobných
podnikatelů.
Střední a velké podniky, které se na území MAS MTJ nachází, mají pozitivní vliv na snižování míry
nezaměstnanosti, a to tím, že nabízí pracovní uplatnění pro velký počet lidí, kteří v podnicích
pracují. Sídlí především převážně v průmyslové zóně a mohou být pozitivní pro nalákání dalších
investorů na dané území.
Z historického hlediska na území MAS MTJ měla rozhodující postavení textilní výroba, která nebyla
přerušena ani zestátněním po druhé světové válce. Důležitým zaměstnavatelem v území byl také
primární sektor, především zemědělství, který však v 90. letech 20. století prošel privatizací.
Postavení zemědělských subjektů v současné době nelze označit za ideální, přesto zemědělství jako
odvětví vykazuje jisté prvky stability. Naopak pozice podniků v textilním průmyslu, které jsou
v mikroregionu tradičními výrobky, se oslabila natolik, že dnes stojí dominantní podniky před
přímou hrozbou úpadku.
V Moravské Třebové je jedna podnikatelská zóna v Moravské Třebové, která je v současné době
zcela zaplněna. Ostatní podnikatelské subjekty provozují svoji činnost v nemovitostech, které
zůstaly po restrukturalizaci podnikatelské základny. I přesto existují na území tzv. „brownfields“.
Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která není efektivně využívaná, je zanedbaná a
případně i kontaminovaná. Obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či
jiné aktivity a nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhla její regenerace. Lokality brownfields lze
řešit obnovením jejich původní funkce nebo novým typem využití.
Během zpracování tohoto dokumentu byla zastupiteli města Moravská Třebová schválena změna
územního plánu, a to na výstavbu druhé průmyslové zóny v tomto městě. Lokalita bude určena pro
vybudování podnikatelské zóny využitelné pro stavby podniků průmyslového charakteru.


Zemědělství

V nepovinné Příloze č. 8, tabulka č. 3 je uveden počet občanů, kteří jsou zaměstnáni v části
primárního sektoru – zemědělství, lesnictví a rybářství. Údaje jsou uvedeny k datu 31. 12. 2014.
Z tohoto důvodu je počet zaměstnaných lidí v tomto odvětví nižší, než-li v období od jara do
podzimu, ve kterém probíhají sezónní práce. Nejvyšší počet pracovníků zaměstnaných v odvětví
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zemědělství je v obci Křenov (18 %), Borušov (17,5 %) a v obci Vrážné (15,8 %). Problematika
zemědělství včetně přehledu významných zemědělských podniků je podrobně zpracována
v Kapitole č. 2.1.5. s názvem Zemědělství a lesnictví.


Těžba nerostných surovin

Území MAS MTJ nespadá mezi tradiční oblasti s významným potenciálem pro těžbu nerostných
surovin. Přesto místy dochází k soustavné těžební činnosti. Tato problematika je v širším pojetí
popsána v kapitole č. 2.1.6. s názvem Životní prostředí.


Průmysl

Průmysl se podílí přibližně 30ti % z celkového počtu zaměstnavatelů. Početně největší
zaměstnavatelé na území MAS MTJ jsou zaměřeni na zpracovatelský průmysl. Mezi největší
zaměstnavatele na území MAS MTJ patří organizace:
 REHAU, s.r.o. – hlavní činností je výroba plastových výrobků pro automobilový průmysl
 ATEK s.r.o. – hlavní činností je výroba pryžových a plastových výrobků pro automobilový
průmysl
Z historického hlediska tvořil na území MAS MTJ nadprůměrný podíl textilního a konfekčního
průmyslu. Mezi dominantní zaměstnavatele patřily organizace:
 GST Automotive Safety Czech s.r.o. – hlavní činností byla výroba textilií, textilních výrobků,
oděvů a oděvních doplňků (výroba airbagů). Bohužel tento podnik svoji činnost ukončil
v polovině roku 2015.


Hedva a.s. – hlavní činností je výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
(zejména výroba stanů, spacáků, padáků a další zpracování průmyslové tkaniny). Také u tohoto
zaměstnavatele došlo v posledních letech k útlumu výrobní činnosti, ale i přesto si drží
dlouholetou textilní tradici v území.

Poměrně početné zastoupení má odvětví stavebního průmyslu. V tomto odvětví je evidováno 376
subjektů. Dle našeho šetření vyplývá, že z celkového počtu subjektů tvoří většinu tohoto odvětví
podniky bez zaměstnanců, mikropodniky či osoby samostatně výdělečné činné. K nejvýznamnějším
zaměstnavatelům v území patří:


Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko – hlavní činností je výstavba bytových a nebytových
budov.

Dalším odvětvím, které má na území MAS MTJ svoje zastoupení je zpracovatelský průmysl se
zaměřením na výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení. Na
území můžeme najít 108 subjektů působících v této oblasti. Mezi nejvýznamnější představitele
můžeme zařadit podnik:


Armaturka Vranová Lhota a.s. – hlavní činností je výroba a prodej potrubních armatur.

Na území MAS MTJ se nachází několik podniků zabývajících se produkcí potravinářských výrobků.
Mezi hlavní zaměstnavatele v tomto odvětví patří:
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Moravec pekárny s.r.o. – hlavní činností je výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
(pekařství)



MILTRA B s.r.o. – hlavní činností je zpracování mléka a mléčných výrobků. Tento zaměstnavatel
ke konci roku 2013 ukončil prodej výrobků pod vlastní značkou.

Kromě výše uvedených větších podniků se na území MAS MTJ nachází ekonomické subjekty, které
se řadí spíše do kategorie podniků bez zaměstnanců či mikropodniků. Na území je:




77 subjektů, zabývajících se výrobou nábytku či zpracováním dřeva (jedním z
dominantních představitelů je firma PROFI-MÖBEL s.r.o., dále spíše drobní podnikatelé
v podobě osob samostatně výdělečně činných)
1 subjekt, zabývající se shromažďováním, úpravou a rozvodem vody. Jedná se o podnik VHOS
a.s.

V nepovinné Příloze č. 8, tabulka č. 4 je znázorněno porovnání počtu zaměstnanců u vybraných
zaměstnavatelů na území MAS MTJ. Z tabulky vyplývá, že podnikatelské subjekty zabývající se
průmyslovou činností jsou soustředěny především ve městě Moravská Třebová.



Obchod a služby

Subjekty podnikající v oblasti obchodu a služeb se řadí do terciálního sektoru. Dle tabulky č. 6
uvedené v nepovinné Příloze č. 8 je zřejmé, že v tomto sektoru je zaměstnáno nejvyšší počet
obyvatel na území MAS MTJ. Nejvyšší počet pracovníků zaměstnaných ve výše uvedeném odvětví je
v obci Janůvky (57,9 %), dále ve městě Jevíčko (49,1 %), v obci Útěchov (48,5 %) a ve městě
Moravská Třebová (48 %).
Nejvíce subjektů vykonává svoji činnost v oblasti velkoobchodu, maloobchod, kromě motorových
vozidel, v celkovém počtu 364 subjektů. Mezi největší zaměstnavatele můžeme zařadit:


Penny Market s.r.o. – obchodní společnost zabývající se prodejem zejména potravinářského a
průmyslového sortimentu, pobočka Moravská Třebová a Jevíčko



Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách – hlavní předmět činnosti je prodej potravinářského a
průmyslového zboží. Tato společnost má dlouholetou tradici působící na celém území bývalého
okresu Svitavy. Poboček Jednoty se nachází na území MAS MTJ několik, v každé větší obci a ve
městech Jevíčko a Moravská Třebová.

K nejvýznamnějším subjektům na území MAS MTJ v oblasti ubytování, stravování a pohostinství
patří:


Penzion BEST – sídlo Moravská Třebová



Hotel Morava – sídlo Jevíčko



restaurace EXCALIBUR – sídlo Moravská Třebová



restaurace Třebovská – sídlo Moravská Třebová
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Na území MAS MTJ se kromě výše uvedených společnosti nachází:


58 subjektů, jejichž hlavním předmětem činnosti je pozemní a potrubní doprava



54 subjektů zabývajících se právní a účetnickými činnostmi



Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví

V této analýze jsme do kvartérního sektoru zařadili veřejnou správu, obranu, povinné sociální
zabezpečení, školství a zdravotnictví.
Do sekce veřejné správy se řadí obecní a městské úřady obcí a měst na území Moravská Třebová.
V této kategorii se na území MAS MTJ eviduje 65 subjektů.
V odvětví vzdělávání je evidováno 52 subjektů. Bližší specifikace tohoto tématu je uvedena
v kapitole č. 2.1.3.3. s názvem Předškolní výchova, základní školství a střední vzdělávání.
V poslední zařazené kategorii zdravotní a sociální péče je vedeno 49 subjektů. Jediná nemocnice na
území je v Moravské Třebové, s názvem Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Bližší
specifikace tématu zdravotní a sociální péče je popsána v kapitole č. 2.1.3.1. s názvem Zdravotnictví
a dále v kapitole č. 2.1.3.2. s názvem Sociální služby.



Sociální podnikání

Rostoucí nezaměstnanost přináší celou řadu sociálních problémů, které poté orgány veřejné správy
těžko řeší. V současné době dochází k rozvoji tzv. sociálního podnikání. Tento druh podnikání hraje
důležitou úlohu v místním rozvoji a zároveň vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním
nebo společenským znevýhodněním. Sociální podnikání se snaží tyto lidi pro ně přiměřeným
způsobem zapojit do pracovního procesu, aby mohli vytvářet společenské hodnoty, cítit se užiteční
a zmenšit podíl své finanční závislosti na společnosti. Zapojením znevýhodněných lidí do pracovního
procesu se také snižují nároky na státní rozpočet.
Na území MAS MTJ působí v této oblasti:
„Laskavárna o.p.s.“ – sociálně terapeutická kavárna, zakladatelem je společnost Naproti o.p.s. se
sídlem v Moravské Třebové
„Speramus s.r.o.“ – zakladatelem je Oblastní charita Moravská Třebová. Podnik nemá dosud
započatou aktivní činnost, neboť čeká na vhodného donátora či zdroj z fondů EU, z kterého by mohl
získat finanční prostředky na rozjezd a pokrytí provozních nákladů minimálně v prvním
nejrizikovějším startovním roce. Jako vhodný prostor k sociálnímu podnikání se nabízí objekt
neobydlené fary v obci Gruna.

2.1.4.3.
Nezaměstnanost na území MAS MTJ
Území MAS MTJ se rozkládá na území bývalého okresu Svitavy, který v minulosti patřil mezi regiony
se soustředěnou podporou státu. Tato podpora je soustřeďována do regionů s vysoce
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nadprůměrnou nezaměstnaností. Tento okres je oblastí s nejvyšším podílem nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji.
Některé ukazatele na trhu práce lze pro území MAS MTJ sledovat pouze do konce roku 2012,
v následujícím období nejsou požadovaná data dostupná.
Je důležité zmínit, že do roku 2012 se pro srovnání výše nezaměstnanosti používal ukazatel „míra
nezaměstnanosti“. Od roku 2013 došlo ke změně ukazatele, který nyní vyjadřuje podíl
nezaměstnaných ve věku 15 - 64 let na všech obyvatelích ve věku 15 - 64 let. Doposud byl počet
nezaměstnaných poměřován pouze s ekonomicky aktivními osobami.
Mapa č. 8: Porovnání podílu nezaměstnanosti v jednotlivých obcích v okresu Svitavy k 31. 12. 2014

Zdroj: Úřad práce ČR, http://portal.mpsv.cz

Z výše uvedené mapy je zřetelně vidět, že SO ORP Moravská Třebová (shodné s územím MAS MTJ)
je územím s nejvyšším podílem nezaměstnaných občanů (10,8 %) v celém Pardubickém kraji.
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Mapa č. 9: Porovnání podílu nezaměstnanosti v jednotlivých obcích na území MAS MTJ k 31. 12. 2014

Zdroj: Úřad práce ČR, http://portal.mpsv.cz

K 31. 12. 2014 je ve většině obcí zobrazen podíl nezaměstnaných vyšší než 12 %. K 31. 12. 2014
vykazovala nejnižší podíl nezaměstnanosti z celého území obec Slatina, a to 5,3 %. Naopak nejvyšší
podíl nezaměstnanosti k 31. 12. 2014 měly 2 obce, a to obec Gruna (18 %) a obec Mladějov na
Moravě (17,9 %). Ve dvou obcích se statutem města, které se nacházejí na území MAS MTJ
(Moravská Třebová a Jevíčko) je podíl nezaměstnanosti v rozmezí od 9,1 – 11 %.
Tabulka č. 39: Podíl nezaměstnanosti v jednotlivých obcích na území MAS MTJ v roce 2014

Název obce

Bělá u Jevíčka

Podíl
nezam.
celkem
k 31.3.14

Podíl
nezam.
celkem
k 31.5.14

Podíl
nezam.
celkem
k 31.12.14

Název obce

7,3

6,5

7,7

Bezděčí
u Trnávky

16,3

8,9

10,6

Biskupice

13,2

10,5

11,3

Borušov

13,1

9,4

14,6

Březina

10,2

7,0

8,7

Březinky

17,9

14,1

14,7

Dětřichov
u Moravské
Třebové

13,0

7,8

Dlouhá

15,2

9,0

Podíl
nezam.
celkem
k 31.5.14

Podíl
nezam.
celkem
k 31.12.14

9,4

7,3

9,1

22,0

11,3

17,8

16,0

12,9

12,9

16,4

12,9

10,8

9,9

Radkov

20,5

19,0

10,9

Rozstání

13,1

8,5

9,4

Rychnov

15,1

10,2
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Linhartice

Podíl
nezam.
celkem
k 31.3.14

Malíkov
Městečko
Trnávka
Mladějov na
Moravě
Moravská
Třebová

17,9
10,1
15,2
12,3
11,7
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Loučka

na Moravě

Gruna

21,9

13,3

18

Slatina

17,8

6,7

5,3

Hartinkov

18,8

9,4

6,5

Staré Město

13,8

12,2

13,3

Chornice

13,0

11,6

12,7

Třebařov

17,2

12,7

11,7

Janůvky

12,5

15,2

12,5

Útěchov

14,3

7,9

9,1

Jaroměřice

11,7

11,2

11,4

Víska u Jevíčka

13,5

10,6

14,9

Jevíčko

10,1

8,0

8,9

Vranová Lhota

16,7

12,1

Koruna

14,3

4,4

15,2

Vrážné

8,5

4,2

6,3

Křenov

16,2

13,1

13,1

Vysoká

19,2

11,5

12

Kunčina

12,1

9,1

11,2

12,7

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Tabulka č. 39 zobrazuje porovnání podílu nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých obcí k 31. 3.
2014, k 31. 5. 2014 a k 31. 12. 2014. Výše podílu nezaměstnanosti se v jednotlivých obcích výrazně
liší. Ke konci prvního čtvrtletí většina obcí dosahuje podílu nezaměstnanosti nad 10 %. Největší
nezaměstnanost je evidována v obci Malíkov (22%), dále v obci Gruna (21,9 %) a v obci Radkov
(20,5 %). Naopak nejnižší nezaměstnanost je v menších obcích Bělá u Jevíčka (7,3 %) a obci Vrážné
(8,5 %).
Ve druhém sloupci tabulky je uveden podíl nezaměstnanosti k 31. 5. 2014. V tomto období vykazuje
nejvyšší podíl nezaměstnanosti obec Radkov (19 %) a obec Janůvky (15,2 %). Naopak nejnižší
nezaměstnanost je evidována opět v obcích Bělá u Jevíčka (6,5 %) a obci Vrážné (4,2 %). Z tabulky
vyplývá, že podíl nezaměstnaných se ve všech 33 obcích razantně snížil oproti předcházejícímu
období, na některých místech až dvojnásobně. Naopak v posledním sledovaném období k 31. 12.
2014 dochází opět k navýšení podílu nezaměstnanosti ve většině obcí. Nejvyšší podíl
nezaměstnanosti je evidována v obci Gruna (18 %) a v obci Mladějov na Moravě (17,9 %). Ve
sledovaném roce 2014 dlouhodobě vykazovala nejnižší podíl nezaměstnanosti obec Bělá u Jevíčka.
Z hlediska nezaměstnanosti v jednotlivých obcích území MAS MTJ ve sledovaném období vykázala
jednoznačně nejvyšší nezaměstnanost obec Malíkov, a to až 22 %. Jedná se samozřejmě o obec
s malým počtem obyvatel, kde mohou být hodnoty zkreslené.
Dle našeho průzkumu v území MAS MTJ došlo k datu 31. 5. 2014 ke snížení podílu nezaměstnaných
na území MAS MTJ kvůli sezónním pohybům na trhu práce. Sezónní práce jsou spojeny s možností
zaměstnání zejména na činnosti v oblasti zemědělství a stavebnictví, ale také v oblasti hotelnictví,
gastronomii, turistickém ruchu a v oblasti pomocných a úklidových prací od jara do podzimu. Z toho
vyplývá, že již na podzim došlo ke zvýšení podílu nezaměstnanosti spojené s pozvolným
ukončováním sezónních prací a také s přílivem čerstvých absolventů. Z tohoto důvodu by bylo
vhodné podpořit diverzifikaci nových aktivit a stávajících činností u zemědělských podniků
za účelem získání nových zdrojů příjmů zemědělských subjektů. Dále je na místě podpora ostatních
podnikatelských subjektů k jejich rozvoji a vytvoření nových pracovních příležitostí.
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Z hlediska nezaměstnanosti v jednotlivých obcích území MAS MTJ ve sledovaném období vykázala
jednoznačně nejvyšší nezaměstnanost obec Malíkov, a to až 22 %. Jedná se samozřejmě o obec
s malým počtem obyvatel, kde mohou být hodnoty zkreslené.
Tabulka č. 40: Míra nezaměstnanosti – podíl nezaměstnanosti z územního hlediska (území MAS MTJ, kraj,
stát) v letech 2007 – 2014
Míra nezaměstnanosti
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
(k 31. 12.) /Podíl
2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
nezaměstnanosti*
Území MAS MTJ (v %)

11,81

12,62

17,31

17,69

15,12

18,1

12,0

10,8

Pardubický kraj (v %)

5,4

6

9,6

9,9

8,4

9,2

7,4

6,2

Česká republika (v %)

6,6

5,4

8

9

8,6

8,6

8,2

7,4

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Tabulka č. 40 zobrazuje srovnání míry nezaměstnanosti na území MAS MTJ, v Pardubickém kraji
a v České republice v letech 2007 – 2012 a podíl nezaměstnanosti na stejném území v roce 2013 a
2014. Jak bylo již zmíněno, míra nezaměstnanosti představuje podíl nezaměstnaných osob na
celkové pracovní síle, tj. počtu osob zaměstnaných i nezaměstnaných. Jak lze vidět z grafu č. 23,
míra nezaměstnanosti každým rokem stoupá, naopak k poklesu počtu nezaměstnaných došlo v roce
2011. Předpokládáme, že vyšší míru nezaměstnanosti v letech 2009 až 2010 výrazně ovlivnil nástup
ekonomické krize, jejíž důsledky se na území začaly projevovat na přelomu roku těchto let. Je
patrné, že na území MAS MTJ je daleko vyšší míra nezaměstnanosti, než jsou hodnoty
v Pardubickém kraji nebo celorepublikové hodnoty. Maximální míra nezaměstnanosti za sledované
období byla zaznamenaná ke konci roku 2012, kdy dosahovala hodnoty 18,1 %, v evidenci Úřadu
práce bylo 2 151 uchazečů. V prosinci 2014 činí podíl nezaměstnaných 10,8 %, což představuje
1 961 uchazečů v evidenci ÚP.
Graf č. 23: Míra nezaměstnanosti z územního hlediska (území MAS MTJ, kraj, stát) v letech 2007 - 2012

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Ve výše uvedeném grafu není záměrně uvedeno sledované období 2013 a 2014. Nově zavedený
ukazatel -podíl nezaměstnanosti má kvůli odlišné definici výrazně jinou úroveň a je tudíž
s původním ukazatelem nesrovnatelný.

2.1.4.3.1.

Volná pracovní místa

Míra či podíl nezaměstnanosti úzce souvisí s počtem volných pracovních míst. Tím jak roste počet
uchazečů o zaměstnání, zvyšuje se také tlak na volná pracovní místa. Vývoj počtu volných
pracovních míst na území MAS MTJ v letech 2007 – 2014 je zobrazen v grafu č. 24.
Tabulka č. 41: Vývoj nezaměstnanosti na území MAS MTJ v letech 2007 - 2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ukazatel / Rok
Evidovaní uchazeči
o zaměstnání

2014
k 31. 5.
2014

2014
k 31. 12.
2014

1 680

1 786

2 436

2 459

2 093

2 151

2 228

1 843

1961

Volná pracovní
místa (VPM)

245

185

70

50

91

85

66

167

93

Počet uchazečů
na 1 VPM

7

10

35

49

23

23

34

11

21

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Volných pracovních míst bylo nejméně v roce 2010. Na 2 459 evidovaných uchazečů o zaměstnání
bylo volných pouze 50 pracovních míst. O jedno volné pracovní místo se proto ucházelo 49 osob.
Od začátku sledovaného období došlo k výraznému nárůstu počtu uchazečů na jedno volné
pracovní místo až do roku 2010. V roce 2011 a 2012 byl shodný počet uchazečů na 1 volné pracovní
místo. V roce 2013 bylo vedeno 2 228 uchazečů o zaměstnání, počet volných míst byl 66, tudíž na 1
volné pracovní místo připadalo 34 uchazečů. V květnu 2014 bylo na Úřadu práce v Moravské
Třebové evidováno 1 843 nezaměstnaných osob, k dispozici bylo 167 volných pracovních míst a na
jedno volné pracovní místo připadalo 11 uchazečů. Z uvedené tabulky vyplývá, že se v květnu 2014
zvýšila nabídka volných pracovních míst, a to skoro trojnásobně, zároveň se ve stejné výši snížil
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo. V posledním sledovaném období dochází opět k nárůstu
počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání na počet 1 961, zároveň se snižuje počet pracovních míst
a to na 93. Počet uchazečů se v posledním sledovaném období navýšil skoro dvojnásobně.
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Graf č. 24: Počet volných pracovních míst na území MAS MTJ v letech 2007 - 2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2.1.4.3.2.

Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa

V Tabulce č. 42 je uveden přehled uchazečů o zaměstnání a dále přehled pracovních míst
v jednotlivých obcích na území MAS MTJ k 31. 5. 2014.
Tabulka č. 42: Přehled uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v jednotlivých obcích na území
MAS MTJ k 31. 5. 2014
Uchazeči o
Počet uchazečů
Uchazeči o
Volná pracovní
Obec
zaměstnání
na 1 volné
zaměstnání ženy
místa
celkem
pracovní místo
Bělá u Jevíčka

15

8

3

5

Bezděčí u Trnávky

13

9

0

13

Biskupice

31

24

0

31

Borušov

12

3

2

6

Březina

18

10

4

4,5

Březinky

13

7

0

13

Dětřichov u Moravské Třebové

11

7

0

11

Dlouhá Loučka

35

15

5

7

Gruna

16

3

4

4

Hartinkov

3

1

0

3

Chornice

72

43

3

24

Janůvky

5

3

0

5

92

44

0

92

Jevíčko

154

78

32

4,8

Koruna

4

1

0

4

Křenov

37

14

0

37

Kunčina

85

38

1

85

Linhartice

34

18

12

2,8

Jaroměřice
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Malíkov

9

6

0

9

129

70

11

11,7

39

17

3

13

702

347

69

10,2

Radkov

15

9

0

15

Rozstání

14

9

0

14

Rychnov na Moravě

40

18

11

3,6

6

3

4

1,5

Staré Město

88

36

0

88

Třebařov

79

39

0

79

Útěchov

14

11

0

14

Víska u Jevíčka

13

7

0

13

Vranová Lhota

40

24

3

13,3

Vrážné

2

0

0

2

Vysoká

3

1

0

3

1843

923

167

2

Městečko Trnávka
Mladějov na Moravě
Moravská Třebová

Slatina

CELKEM
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Počet uchazečů o zaměstnání je úměrný velikosti obce, tzn. nejvyšší počet uchazečů je v největším
městě v Moravské Třebové (702 uchazečů), následuje město Jevíčko (154 uchazečů) a Městečko
Trnávka (129 uchazečů). Pokud se podíváme na složení počtu uchazečů dle pohlaví, je zastoupení
žen víceméně stejné jako zastoupení mužů. Rozdílnou strukturu uchazečů o zaměstnání podle
pohlaví mají v obci Gruna (3 ženy, 13 mužů) a v obci Borušov (3 ženy, 9 mužů). Naopak nejmenší
počet uchazečů o zaměstnání vykazuje obec Vrážné (2 uchazeči), obec Vysoká a Hartinkov (3
uchazeči). Nabídka pracovních míst je také úměrná velikosti obce, město Moravská Třebová nabízí
nejvíce pracovních míst (69), následuje město Jevíčko (32) a obec Městečko Trnávka a Rychnov na
Moravě (11). Dle vlastního šetření jsme zjistili, že v počtech volných pracovních míst jsou částečně
uvedeny dočasně zřízená pracovní místa, která jsou zřízená obcemi na veřejně prospěšné práce.
Nejvyšší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je v obcích Staré Město (88 uchazečů), dále
v obci Kunčina (85 uchazečů) a v obci Třebařov (79 uchazečů). K této skutečnosti došlo tím, že ve
zmíněných obcích není v nabídce žádné pracovní místo.
Nabídka volných pracovních míst z hlediska rozdělení na pohlaví, není bohužel udávána, a to
z důvodu diskriminace a rozdílného zacházení žen a mužů v pracovním prostředí. Oblast rovných
příležitostí v zaměstnání žen a mužů je jedním z ekonomických principů, které řeší právo EU.
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V tabulce č. 43 je zobrazena struktura uchazečů o zaměstnání na území MAS MTJ.
Tabulka č. 43: Charakteristika nezaměstnanosti na území MAS MTJ
Nezaměstnanost
Evidovaní uchazeči
o zaměstnání

Rok
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 k 31. 3. 2014 k 31. 5. 2014
1999 1680 1786 2436 2459 2093 2151

2296

1843

18,7

21,5

19,7

16

15,4

16,2

16,4

15,4

18,3

-

-

0,7

0,5

0,7

0,6

-

0,7

5,4

4,5

6

6,1

5,2

6,4

5,2

4,6

-

-

31,7

28,8

28,8

26,6

-

30,4

31,8

45,1

44,8

36,2

31,9

36,8

43,4

42,5

45,6

52,3

Míra nezaměstnanosti (v %)

14,1

11,8

12,6

17,3

17,7

15,1

18,1

-

-

Podíl nezaměstnanosti (v %)

-

-

-

-

-

-

-

12

10,1

z toho:
občané se zdravotním
postižením (v %)
uchazeči mladiství (do 18 let
věku – v %)
absolventi (v %)
uchazeči ve věku 50 let
a více (v %)
osoby s délkou evidence
nad 12 měsíců (v %)

5,2

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejnižší počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v roce
2007 (1 680 uchazečů), v roce 2008 (1 786 uchazečů) a k 31. 5. 2014 (1 843 uchazečů). V těchto
letech byla samozřejmě i nejnižší míra nezaměstnanosti na území MAS MTJ. Naopak nejvyšší počet
evidovaných uchazečů byl v roce 2010, v tomto roce se na území projevily následky hospodářské
recese. Dále si můžeme všimnout, že od roku 2003 do roku 2007 dochází k postupnému navyšování
poměru občanů se zdravotním postižením. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2014 činí počet osob se
zdravotním postižením 15,4 % z celkového počtu uchazečů, o dva měsíce později se počet těchto
osob navýšil na 18,3 %. Počet mladistvých uchazečů a absolventů se ve sledovaném období měnil
jen mírně. Ve skupině uchazečů ve věku 50 let a více docházelo od roku 2008 k mírnému poklesu a
to do roku 2011. V letech 2003 – 2007 a v letech 2012 – 2013 u této kategorie uchazečů bohužel
nejsou požadovaná data k dispozici. V roce 2014 dochází u této kategorie ke zvýšení počtu
uchazečů, a to až na 31,8 %, což je nevyšší počet v celém sledovaném období. V poslední sledované
kategorii osoby s délkou evidence nad 12 měsíců (dlouhodobě nezaměstnaní) došlo k 31. 5. 2014
k výraznému navýšení, a to na 52,3 %, což představuje nadpoloviční většinu všech evidovaných
uchazečů o zaměstnání celkem.
2.1.4.3.3.

Souhrn výsledků analýzy

Sledované území MAS MTJ, skládající se z 33 obcí, patří dlouhodobě k oblastem s nejvyšším podílem
nezaměstnanosti v celém Pardubickém kraji. Právě nezaměstnanost je velkým, dlouhodobým
problémem. V posledním sledovaném období (k 31. 12. 2014) tvořil podíl nezaměstnanosti na
území 10,8 % (pro srovnání - podíl nezaměstnanosti v Pardubickém kraji je na rok 2014 6,2 %, ČR
má podíl ve výši 7,4 %). Podíl nezaměstnanosti v předcházejícím sledovaném období (k 31. 3. 2014)
byl poměrně vyšší, a to 12 %. Dle našeho průzkumu v území MAS MTJ došlo ke snížení podílu
nezaměstnaných mezi sledovanými obdobími kvůli sezónním pohybům na trhu práce. Sezónní
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práce jsou spojeny s možností zaměstnání zejména na činnosti v oblasti zemědělství a stavebnictví,
ale také v oblasti hotelnictví, gastronomii, turistickém ruchu a v oblasti pomocných a úklidových
prací, v období od jara do podzimu. Lze tudíž předpokládat, že již na podzim dojde ke zvýšení podílu
nezaměstnanosti spojené s pozvolným ukončováním sezónních prací a také s přílivem čerstvých
absolventů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné podpořit diverzifikaci nových aktivit a stávajících
činností u zemědělských podniků za účelem získání nových zdrojů příjmů zemědělských subjektů.
Neméně důležitou oblastí, která vyžaduje podporu je právě nezaměstnanost „rizikových“ skupin
jako jsou absolventi (k 31. 5. 2014 činí podíl 5,2 %), občané nad 50 let věku (k 31. 5. 2014 činí podíl
31,8 %), osoby se zdravotním postižením (k 31. 5. 2014 činí podíl 18,3 %) a ženy po mateřské
dovolené (podíl u této skupiny není stanoven).
Podíl nezaměstnanosti úzce souvisí s počtem volných pracovních míst. Tím jak roste počet uchazečů
o zaměstnání, zvyšuje se také tlak na volná pracovní místa. V květnu 2014 bylo na území MAS MTJ
evidováno 1 843 nezaměstnaných osob, k dispozici bylo 167 volných pracovních míst a na jedno
volné pracovní místo tedy připadalo 11 uchazečů (v celém Pardubickém kraji připadalo za stejné
období na jedno volné pracovní místo 7,6 uchazečů).
Tento region byl především v minulých letech známý pro svoji tradici v textilním průmyslu, který se
časem vytratil a jeho pozici nahradil průmysl zabývající se výrobou plastových dílů zejména pro
automobilový průmysl a odvětví lehkého strojírenství. Avšak nejvíce zastoupené odvětví podle
ekonomické činnosti v posledním sledovaném období představují služby, tzv. terciální sektor s více
než 54 %, zejména odvětví „Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“ ve
výši 17 %, následuje sekundární sektor ve výši 30,3 %, v poměru odvětví stavebnictví 15,1 % a
průmysl 15,2 %. Třetí příčku obsadilo odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov (8,4 %),
které společně představují primární sektor. Nejméně zastoupeným odvětvím je kvartérní sektor
s hodnotou 6,9 %. Do tohoto sektoru jsme zařadili vědu a výzkum, veřejnou správu, obranu,
povinné sociální zabezpečení, dále školství a zdravotnictví. V předchozí analýze jsme provedli rozbor
uvedených sektorů na území jednotlivých obcí v působnosti MAS MTJ. Typicky „hospodářská a
zemědělská“ vesnice je obec Křenov, jejíž obyvatelé jsou ve výši 18ti % zaměstnání v odvětví
zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov. V odvětví průmyslu má nejvíce obyvatel zaměstnána
obec Víska u Jevíčka (79 %) a obec Vranová Lhota (77 %). Dle našeho názoru je v obci Víska u Jevíčka
vysoký podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu z toho důvodu, že se obec nachází v bezprostřední
blízkosti města Jevíčka, tudíž většina obyvatel dojíždí do firmy Rehau s.r.o., která patří k největšímu
zaměstnavateli na území MAS MTJ a v roce 2011 otevřela svoji provozovnu právě v Jevíčku. V obci
Vranová Lhota má sídlo společnost Armaturka a.s., která v současné době zaměstnává 168
zaměstnanců, z nichž je větší část přímo z Vranové Lhoty či blízkého okolí. Dle předpokladu terciální
sektor, tj. obchod a služby nejvíce zaměstnanců zaměstnává ve městě Jevíčko (49 %) a Moravská
Třebová (48 %).
Na území MAS MTJ bylo k 31. 12. 2014 registrováno celkem 2 438 AES. V členění podle právní formy
nejvýznamnější část z celkového počtu tvořili podnikatelé – fyzické osoby, kterých bylo více než
polovina ekonomických subjektů v území (79 %), právnické osoby se na celku podílely 21 %. Při
zpracování této analýzy ponecháme stranou zjištění, že dochází k značným rozdílům mezi
registrovaným počtem ekonomických subjektů a počtem vykazovaným jako skutečně aktivních
subjektů. V provedené analýze jsme pracovali s počtem skutečně aktivních registrovaných subjektů.
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Aspekt počtu registrovaných a aktivních ekonomických subjektů by bylo potřebné důrazněji
sledovat, i když výsledkem může být snížení počtu příslušných ekonomických subjektů. V poledním
sledovaném roce 2014 se snížil počet aktivních ekonomických subjektů o 1,9 % oproti předchozímu
roku 2013.
Dle členění dle počtu zaměstnanců se na území MAS MTJ nachází nejvíce firem bez zaměstnanců, a
to 31 %. S rostoucím počtem zaměstnanců počet firem výrazně klesá. V roce 2014 je na území MAS
MTJ jako velký podnik veden 1 subjekt. V celkově sledovaném období (od roku 2010) je patrné, že
kategorie velké podniky, střední podniky a malé podniky vykazují stabilní podíl.
Dalším důležitým termínem v této problematice je míra podnikatelské aktivity. Tento ukazatel říká,
kolik podnikatelských subjektů (fyzických osob) připadá na 1 000 obyvatel. Je proto jedním
z možných indikátorů úspěšnosti podpory podnikání na území. Za území MAS MTJ v roce 2013 bylo
zjištěno 148 subjektů, což je hluboko pod průměrem Pardubického kraje (223).
V roce 2011 byl podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 47 %, což je o 1 % méně než v celém
Pardubickém kraji. Naopak podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva je 49 %. Ve skupině
ekonomicky aktivních měli vyšší zastoupení muži (55,8 %), naopak ve skupině ekonomicky
neaktivních měly přesilu ženy (57,4 %). V kategorii ekonomicky neaktivního obyvatelstva bylo
v produktivním věku 18,5 %, s převažujícím podílem žen (19,3 %). Ve skupině ekonomicky
neaktivních žen v produktivním věku jsou zahrnuty ženy na rodičovské dovolené a ženy
v domácnosti. Na vysoký podíl žen mezi ekonomicky neaktivními má také vliv skutečnosti, že ženy
odcházejí do důchodu v nižším věku než muži (skupina nepracující důchodci).

2.1.4.3.4.

SWOT analýza v oblasti ekonomické činnosti a zaměstnanosti

Tabulka č. 44: SWOT analýza v oblasti ekonomické činnosti a zaměstnanosti
Silné stránky

Slabé stránky



Existence
Třebové.

v Moravské



Nadprůměrný podíl nezaměstnanosti vůči
krajskému a republikovému průměru
(zejména u osob znevýhodněných na trhu
práce - osob starších 50 let, absolventů, OZP,
žen po mateřské dovolené). Na podíl
nezaměstnanosti mají značný vliv sezónní
pohyby na trhu práce.



Dostatek
vhodných
ploch
(zejména
brownfields) pro umístění případných
nových investic.



Z důvodu nedostatku pracovních příležitostí
na území dochází k odchodu kvalifikovaných
obyvatel do hospodářsky atraktivnějších
oblastí.



Velké množství malých a středních podniků
s možností dalšího rozvoje.



Nedostatečná
spolupráce
vědeckého
potenciálu středních a vysokých škol a
podnikatelského sektoru v oblasti vědy a
výzkumu.



Levná
pracovní
síla
jako
dočasná
konkurenční výhoda pro případné investory
či nové podnikatelské subjekty.



Chybějící technické profese (od vyučených až
po absolventy VŠ) a současně nabídka, která
převyšuje poptávku na trhu práce po
odborných (technických) studijních oborech.

průmyslové

zóny
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Ochota obyvatel dojíždět za prací.



Špatná dopravní obslužnost podnikatelských
areálů a prodejen.



Podmínky pro rozvoj podnikání v cestovním
ruchu.



Nedostatečná
informovanost
podnikatelských subjektů o fondech EU.



Nedostatek tzv.
absence tradice.



Nízká konkurenceschopnost malých
středních podniků, zastaralé stroje
vybavení



Nedostatečné podmínky pro malé a střední
podnikatele. Z tohoto důvodu vychází obava
lidí začít podnikat.



Existence
podniků.

Příležitosti

regionálních

malého

množství

značek,
a
a

sociálních

Hrozby



Využívání stávajících a nově zavedených
dotačních titulů, programů a pobídek pro
podporu podnikání či tvoru pracovních míst.



Zánik pracovních míst
restrukturalizace
podnikatelských subjektů.



Podpora začínajícím podnikům (např. nižší
nájem, výhodnější uvěrové podmínky),
výstavba a dotovaný provoz podnikatelského
inkubátoru.



Odchod
investorů
a
klíčových
zaměstnavatelů z
území, přesunutí výroby do zemí s nižšími
náklady na pracovní sílu.



Kvalitnější
provázanost
vzdělávacího
systému s požadavky trhu práce, dostatek
mladých kvalifikovaných pracovních sil.



Pokračující přeliv kvalifikované pracovní síly
z území.



Efektivnější kooperace mezi klíčovými
subjekty podnikatelského, veřejného a
vzdělávacího sektoru v řešení problematiky
nezaměstnanosti.



Rostoucí ceny energetických vstupů zvyšující
celkové náklady podnikatelských subjektů.



Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů
s výzkumnými centry, zavádění inovací a
nových technologií vedoucích ke zvýšení
konkurenceschopnosti místních firem.



S rostoucí nezaměstnaností je spojeno
snížení koupěschopnosti obyvatel.



Využití nezaměstnaných pro veřejně
prospěšné práce ve městech a obcích.



Pomalý růst vývojové a inovační aktivity v
podnikovém sektoru a nedostatečná
podpora
vědy a výzkumu.



Vysoký pracovní potenciál v podobě velkého
počtu uchazečů o zaměstnání.



Změny v oblasti legislativy, které vytvářejí
překážky pro rozvoj podnikání.



Vybudování průmyslové zóny na dalších
místech v území (např. v Jevíčku).



Demografické stárnutí populace spojené s
rostoucím podílem ekonomicky neaktivního
obyvatelstva (starších osob) a s úbytkem
ekonomicky aktivních obyvatel.
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Prosazení konceptu sociální ekonomiky a
sociálního podnikání (rozvoj, oblast osvěty,
vzdělávání, podpory financování a výměny
zkušeností).

Zdroj: vlastní šetření

Výše uvedená SWOT analýza vychází z provedených analytických prací za území MAS MTJ, z
dotazníkového šetření, do kterých byli zapojeni jak potenciální zájemci o podnikání, stávající
podnikatelé a z konzultací s Úřadem práce.
V oblasti silných stránek byla vyzdvihnuta existence průmyslové zóny v Moravské Třebové, která je
v současné době plně zaplněna. Na tomto místě mají sídlo nejvýznamnější zaměstnavatelé na území
MAS MTJ, kteří zaměstnávají většinu obyvatelstva z území. Výjimkou je největší společnost Rehau
s.r.o. se sídlem v obci Linhartice. Dle našeho průzkumu území jsme zjistili, že se na území MAS MTJ
nachází několik vhodných míst pro vybudování potenciálních průmyslových zón, jedná se především
o plochy zvané brownfields. Analýza území přinesla zjištění, že město Moravská Třebová plánuje
vybudovat další průmyslovou zónu v tomto městě. Tato skutečnost není ve výše uvedené SWOT
analýze prozatím zmíněna, jelikož záměr je v současné době ve stádiu změny územního plánu. Na
území se nachází velké množství malých a středních podniků, kteří by mohli mít významnou roli v
budoucím rozvoji ekonomického potenciálu území.
Za největší problémy v oblasti slabých stránek lze považovat nadprůměrný podíl nezaměstnanosti
vůči krajskému a republikovému průměru. Nejvyšší procento nezaměstnanosti je evidováno
zejména u osob znevýhodněných na trhu práce - osob starších 50 let, absolventů, OZP, žen po
mateřské dovolené. Ke zvýšení podílu nezaměstnanosti na území také přispívají sezónní pohyby na
trhu práce.
Sezónní práce jsou spojeny s možností zaměstnání zejména na činnosti v oblasti zemědělství a
stavebnictví, ale také v oblasti hotelnictví, gastronomii, turistickém ruchu a v oblasti pomocných a
úklidových prací od jara do podzimu. Dalším neméně významným problémem je, že z důvodu
nedostatku pracovních příležitostí na území dochází k odchodu kvalifikovaných pracovních sil, které
představují pro území široký pracovní potenciál (ať už v oblasti vědy a výzkumu či v oblasti
odborných studijních oborů). Dále území MAS MTJ postrádá tradiční regionální značku. Koncept
regionální značky by přispěl k ekonomickému oživení území a podpoře udržitelného rozvoje území.
Oblast příležitostí zahrnuje mimo jiné možnost podnikatelů (ať už stávajících či nově zavedených
podniků) žádat státní dotaci nebo čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Další
přínos pro území MAS MTJ by znamenalo navázání efektivní spolupráce mezi klíčovými subjekty
podnikatelského, veřejného a vzdělávacího sektoru v řešení problematiky nezaměstnanosti.
Do oblasti hrozeb spadá obava ze zániku pracovních míst v důsledku restrukturalizace jednotlivých
podnikatelských subjektů či odchodu investorů a klíčových zaměstnavatelů z území MAS MTJ.
S touto hrozbou je přirozeně spjato nebezpečí odchodu kvalifikované pracovní síly z území, což by
mohlo vést k útlumu ekonomického potenciálu území. V neposlední řadě území ohrožuje
demografické stárnutí populace, které má za následek rostoucí podíl ekonomicky neaktivního
obyvatelstva. Tomuto problému čelí nejen území MAS MTJ, ale i celá Česká republika.
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2.1.5.

Zemědělství a lesnictví

Území MAS MTJ zahrnuje 58 katastrálních území, s nadmořskou výškou od 350 m n.m. do 620 m
n.m. Nejvyšším vrcholem území je Roh 660 m n. m. Pro území je charakteristický členitý reliéf
terénu s rovinou a mírnými svahy v okolí Jevíčka, s nepříliš svahovitým terénem v okolí Moravské
Třebové, Starého města a Slatiny, jen v oblasti okolo Křenova, Mařína, Předního Arnoštova jsou
vyšší, méně úrodné polohy. S rostoucí svažitostí úměrně přibývá podíl zatravněných ploch, výměry
pozemků jsou menší a klesá zemědělská výtěžnost území.
Tabulka č. 45 Výměra území MAS MTJ dle druhů pozemků
rok 2014
(v ha)

rok 2014
(v %)

zemědělská půda
22768
z toho:

Orná půda

17039

40,8

Zahrady

734

1,8

Ovocné sady

223

0,5

4772

11,5

Trvalé travní porosty
nezemědělská půda
z toho:

18959
Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné
plochy
nádvoří
Ostatní plochy

15763

37,8

352

0,8

446

1,1

2398

5,7

a

Celková výměra

41727

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf č. 25: Výměra pozemků na území MAS MTJ k 31. 12. 2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Území MAS MTJ zahrnuje 58 katastrálních území., s nadmořskou výškou od 350 m n.m. do 620 m
n.m. Nejvyšším vrcholem území je Roh 660 m n.m. Pro území je charakteristický členitý reliéf terénu
s rovinou a mírnými svahy v okolí Jevíčka, s nepříliš svahovitým terénem v okolí Moravské Třebové,
Starého města a Slatiny, jen v oblasti okolo Křenova, Mařína, Předního Arnoštova jsou vyšší, méně
úrodné polohy. S rostoucí svažitostí úměrně přibývá podíl zatravněných ploch, výměry pozemků
jsou menší a klesá zemědělská výtěžnost území. Z toho vyplývají i zařazení do výrobních oblastí:
v oblasti Kunčiny, Starého Města, Moravské Třebové, Jevíčka a Chornic se jedná o zemědělskou
výrobní oblast obilnářskou a řepařskou, s přibývající nadmořskou výškou a členitostí směrem na
Křenov rychle přecházející v oblast bramborářskou. Roční úhrn srážek byl v posledních letech od
419-628 mm, s nerovnoměrným rozložením srážek v průběhu celého roku a výrazným navýšením
v období měsíců červen, červenec, srpen. V posledních letech se posunují výraznější srážky do
letních měsíců. Průměrná roční teplota je 8,57 o C. O výrobních podmínkách vypovídá i cena půdy
podle vyhlášky č. 463/2003 Sb. v platném znění, která se pohybuje v rozmezí 1 - 18 Kč za m2. Z toho
vyplývá, že část území je podle současné legislativy považováno za oblast znevýhodněných
přírodních podmínek s nutností poskytování podpor k udržení zaměstnanosti, hospodaření a rázu
krajiny.
Totéž platí v lesnictví, kdy současný stav techniky a technologií v lesnických, školkařských nebo
pilařských provozovnách zcela nenaplňuje požadavky moderních technologií a omezuje tak
výkonnost těchto podniků. Významným faktorem nízké životaschopnosti lesnictví je roztříštěnost
lesních pozemků ve vazbě na velikost lesních majetků a jejich strukturu. Ve vyšší míře se tento
negativní stav projevuje především u lesů vlastněných obcemi a fyzickými osobami.

2.1.5.1.
Rostlinná výroba
Struktura pěstovaných plodin vyplývá z přírodních a výrobních podmínek území, dále pak z potřeby
zajistit krmivovou základnu býložravcům. Zcela zaniklo pěstování a zpracování lnu k přadným
účelům, každoročně dochází k dalšímu snižování výměry dříve významných brambor. Pěstování
brambor není konkurenceschopné s hlavními produkčními oblastmi na písčitých půdách v nížinách.
Příležitostí by mohlo být pěstování konzumních brambor pouze pro potřeby regionu. Řepka ozimá a
krmné plodiny (jetel a kukuřice), jsou v současném osevním postupu jedinými zlepšujícími
plodinami ve sledu obilovin. Výměra pěstované řepky ozimé se však pohybuje na hranici zdravého
osevního postupu a zvyšuje se tak nebezpečí šíření chorob a škůdců rostlin. K zjištění struktury
pěstovaných plodin bylo provedeno místní šetření podle osevu v roce 2014 u hlavních pěstitelů,
zbývající plocha byla dopočtena odborným kvalifikovaným odhadem s ohledem na strukturu výroby
malých pěstitelů. Z výsledků šetření vyplývá, že na 49 % ploch jsou pěstovány obiloviny, pšenice
ozimá na 36 %, žito 1 %, ječmen jarní 9 %, oves 2 %, žitovec (tritikale) 1 %. Z luskovin je pěstován
hrách na ploše 1 %. Brambory jsou pěstovány na pouhých 0,2 % ploch. Brambory pro výrobu škrobu
nejsou pěstovány, přestože část regionu bývala vyhlášenou bramborářskou oblastí. Je možné, že
dojde k částečnému navýšení plochy vzhledem k připravované dotační politice. Technické plodiny
jsou pěstovány na 19 % orné půdy, z nich řepka ozimá na 17 %, mák na 2 % ploch. Krmné plodiny
jsou pěstovány na 28 % výměry, z toho část je určena k výrobě bioplynu. Nejvýznamnější krmnou
plodinou je kukuřice na 11 % ploch, jetel luční na 8 % ploch. Malou plochu zaujímají trávy na orné
půdě, z nichž malá část jsou trávy pro travní semenářství, celkem 0,5 %. Dále se v regionu pěstuje
cukrovka na 1 % plochy, na malém procentu plochy se pěstuje zelenina (Jevíčko).
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S ohledem na nové programovací období s povinností tzv. greeningu-ozelenění na ploše 5%, později
8% výměry, lze předpokládat menší nárůst ploch jetelovin a luskovin.

2.1.5.2.
Živočišná výroba
Struktura podniků v živočišné produkci, s převahou velkých chovů s dobrým plánováním investic,
umožňuje plnit požadované minimální standardy pro technologie chovu vycházející z právních
předpisů EU, včetně nově zaváděných požadavků. Ekonomicky a znalostně slabší subjekty opustily
podnikání v těchto sektorech. To je patrné zejména v oblasti výroby prasat a mléka. Mimo
ekonomické důvody byl odklon způsobem i nezájmem zpracovatelů o drobné dodavatele. Příčinou
ekonomického tlaku je nerovnoprávné postavení zemědělců a zpracovatelů ve vertikále výroby
potravin, kde je vůči těmto dvou sektorům uplatňována dominantní ekonomická síla obchodu. Míra
výtěžnosti zpracovatelského průmyslu v potravinářství je tudíž na hranici prosté reprodukce a tlak
na ekonomiku je dále přenášen do zemědělské prvovýroby. Tlak na snižování nákladů však zároveň
vede zpravidla k plnění pouze minimálních zákonných norem, neumožňuje využití nadstandardních
podmínek z hlediska přístupu k napájení a krmivu, ustájení blízkého přirozeným potřebám, přístupu
do výběhů, jakkoliv by takové změny zpravidla měly být ve střednědobém výhledu i v ekonomickém
zájmu samotných chovatelů. V současné době zůstalo v zájmovém území pouze 6 chovatelů
dojeného skotu. Celkem chovají přibližně 1150 krav, převážně český červenostrakatý skot, který
svým charakterem a kombinovanou užitkovostí nejlépe vyhovuje. 2 chovatelé jsou fyzické osoby,
z právnických osob jsou 3 akciové společností zemědělská, 1 společnost s ručením omezeným.
V chovu dojeného skotu je většina stájí po rekonstrukci, s volným ustájením, s využitím moderních
technologií.
V území jsou dva významní chovatelé prasat - Drupork Svitavy a.s., který má středisko chovu prasat
ve Starém Městě, další stáje pak i v Bezděčí a Jaroměřicích. Další chov prasat je v obci Dlouhá
Loučka a Křenov - chovatel ZEMOS Křenov s.r.o. Další chovatelé mají zanedbatelnou produkci jen
v několika kusech. Ostatní, kdysi významní chovatelé, od chovu prasat již zcela upustili
z ekonomických důvodů.
Významným chovatelem ovcí je v k.ú. Pacov firma ARNOŠTOV s.r.o., dále v sousedním katastru
Zemědělská společnost Městečko Trnávka a.s., z fyzických osob pak mezi chovatele ve větším počtu
kusů patří pan Kapounek a pan Pálka z Útěchova (chová i plemenné berany).
Největšími chovateli dojnic s mléčnou užitkovostí jsou AGRO Kunčina a.s., AGRONA Staré město
a.s., Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., dále jsou v regionu soukromí zemědělci pan Vrána
a pan Komárek a společnost Pavlík a společníci s.r.o.
Masné typy skotu chovají firmy ARNOŠTOV s.r.o., ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., Zemědělská
společnost Městečko Trnávka a.s. a firma ERGO společnost s ručením omezeným Chornice.
Na území MAS se nachází daňčí obora přibližně se 130 kusy daňků a menším množstvím muflonů.
Obora patří společnosti ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. Společnost se zabývá odlovem i prodejem
chovných kusů.
Na území MAS nově vznikla kozí farma manželů Řehořových v k.ú. Gruna, zabývající se výrobou
kozích sýrů a jogurtů. Tato farma spolupracuje se školami a nabízí exkurze pro menší skupinky.
Dále je na území MAS postavena velkokapacitní líheň kuřat a chov nosných slepic MACH Drůbež
Litomyšl a.s. Tato firma byla vybudována v již nevyužívaných objektech území (tzv. brownfields) na
území obcí Křenov, Boršov, Kunčina, Mladějov, Třebařov.
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2.1.5.3.
Lesní hospodářství
V lesním hospodaření se projevuje stanovištně nevhodná druhová, prostorová a věková skladba
některých porostů lesa a zvyšuje tak náchylnost k jejich poškození v důsledku extrémních
klimatických jevů (vichřice, povodně, zvyšování teplot, dlouhá období sucha apod.). Důvodem
nevhodné skladby lesních porostů je mj. snaha o zvyšování produkce spolu s rostoucí poptávkou po
snadno zpracovatelných sortimentech jehličnatého dříví, která vedla v minulosti ke změně druhové
skladby převážné většiny lesních porostů. Jedním ze základních předpokladů pro udržování a
zvyšování biologické rozmanitosti lesů a posílení stability lesních ekosystémů je zajištění dostatku
geneticky kvalitního osiva lesních dřevin formou podpory uznávání a obhospodařování zdrojů
reprodukčního materiálu. Nejrozšířenějším a nejčastěji využívaným zdrojem osiva lesních dřevin
používaným k umělé obnově lesa a zalesňování je zdroj selektovaného reprodukčního materiálu,
přičemž počet těchto uznaných zdrojů i podíl na celkové produkci osiva v posledních letech klesá.
Pěstování geograficky nepůvodních druhů dřevin s sebou nese ekologická rizika. Uvedené se
výrazně projevuje na zdravotním stavu tzv. porostů náhradních dřevin s významným vlivem rovněž
historické zátěže kyselými složkami depozic.
Ve struktuře lesních porostů je významná převaha jehličnatých dřevin (smrk, borovice, modřín cca
84% zastoupení). Převažují lesy hospodářské (přibližně 99% porost. plochy). Ve věkové struktuře
převládají dospívající porosty (7. až 9. věkový stupeň). Jako nepříznivý stav je možné hodnotit
poměrně vysoké procento těžeb nahodilých vyvolané ohrožením sněhem, větrem, námrazou,
hmyzími škůdci. Ze souborů lesních typů převažují smrkové monokultury. V současné době je snaha
dosáhnout přeměny jehličnatých porostů na listnaté – z lesního zákona vyplývá povinnost
dosáhnout v druhové skladbě minimálního procenta melioračních a zpevňujících dřevin, tj. jedle a
všechny listnaté dřeviny (převážně 5 až 40 %, ale i 70% dle stanoviště). Na změně stavu se podílí
podpora státu na výsadbu, dodržení podílu melioračních dřevin je podmínkou poskytnutí podpory.
Při obnově je snaha o maximální využití přirozeného zmlazení (zastoupení přirozených nebo
původních dřevin). Při zakládání nových porostů je snaha o používání reprodukčního materiálu
pouze z uznaných porostů nebo stromů, přenos sadebního materiálu se provádí podle přesně
vymezených pravidel. Cílem všech opatření je vypěstování odolných porostů – výchova
v prořezávkách (rozvolněný zápoj), v probírkách podpora cílových dřevin, šetrná obnova porostů
maloplošnými zásahy (náseky, clonné seče). Do budoucna strukturální změna vyvolá i strukturální
změny ve zpracování dřeva, neboť současný dřevařský průmysl v oblasti je výrazně orientován na
zpracování smrkové dřevní hmoty. Pro využití buku, nebo jiných listnatých dřevin, není v oblasti
odpovídající využití, převládá export a využití na palivo.
Hospodaření v lesích se řídí lesními hospodářskými plány vyhotovenými v lesním hospodářském
celku, jsou na 10 let, vždy pro lesy ve vlastnictví státu a ostatní osoby s výměrami nad 50 ha lesa.
Závaznými ustanoveními plánů jsou celková výše těžeb, minimální podíl melioračních a zpevňujících
dřevin při obnově porostu a rozsah výchovných zásahů do 40 let věku porostu. Dále pro lesy o
výměře do 50 ha, pokud není zpracován LHP, se hospodaření v lesích řídí lesní hospodářskou
osnovou, která je také na 10 let, jedná se o jednodušší obdobu LHP.
V zájmovém území hospodaří na přibl. 60% lesní půdy stát prostřednictvím podniku Lesy české
republiky s.p., obce a města na 25% půdy, jiné právnické osoby na 5% a fyzické osoby cca 10 % lesní
půdy.
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2.1.5.4.
Změna struktury výroby a diverzifikace příjmů zemědělských podniků
Ekonomický tlak přináší i strukturální změny, které se mohou stát příležitostí k diverzifikaci příjmů
ze zemědělské činnosti. Část chovatelů dojeného skotu byla donucena přejít na chov krav bez tržní
produkce mléka. To jim způsobilo dočasný výpadek pravidelného příjmu. Na druhé straně to ale
v dlouhodobém horizontu tyto zemědělce bude nutit k vyšším stavům skotu a tím lepšímu využití
travních porostů s pozitivním dopadem na údržbu krajiny. Ve větší míře se rozšiřuje chov ovcí, které
jsou schopné využívat i extenzívní travní porosty. Chov krav bez tržní produkce mléka neváže
rodiny farmářů k pravidelně se opakujícímu dojení, čímž dostávají možnost zamýšlet se a realizovat
projekty, které by jim přinesly příjmy z jiných oblastí- zemědělské, nebo nezemědělské produkce.
V současné době roste poptávka obyvatel měst po produktech vyrobených na venkově. Vyhledávají
specifické místní produkty a kvalitní a čerstvé potraviny a vracejí se tak k tradičnímu způsobu
nakupování, kdy je prodejní řetězec „pěstitel nebo výrobce – zákazník“ zkrácen na minimum.
Potenciál k dalšímu rozvoji má také nabídka specifických služeb nabízených na venkově, zejména
pak agroturistika, zážitková turistika, gastroturistika a volnočasové aktivity v přírodě. Strukturální
změna vyvolává zvýšenou potřebu řešení nevyužitých zemědělských staveb-brownfieldů. Jednou
z možností zaměření podpor je využití na neproduktivní investice zlepšující vzhled krajiny. Jedná se
obecně o investice, které zlepšují vzhled současných zemědělských středisek a jejich začlenění do
krajiny.

2.1.5.5.
Agroenvironmentální programy v zemědělství a lesnictví
V současné době je většina travních porostů zařazena do agroenvironmentálních programů
ošetřování travních porostů, zaměřených na šetrné hospodaření, úroveň zapojení do programu lze
považovat za velmi vysokou. Dále zemědělské firmy využívají pěstování meziplodin k vylepšení
nepříznivého stavu osevních postupů a ke zvýšení protierozní ochrany půdy.
2.1.5.6.
Obnovitelné zdroje v zemědělství
V oblasti je ve velké míře využívána kapacita obnovitelných zdrojů. V území MAS je 6 zemědělských
bioplynových stanic s výkonem od 0,5 do 1,7 kW/h. Tyto bioplynové stanice bezprostředně navazují
na chov skotu a ovcí, využívá se produkce kejdy, hnoje a umožňuje zpracovat méně kvalitní část
krmiv. Tím se zlepšuje i zdravotní stav skotu a užitkovost. V bioplynové stanici jsou využívány i méně
kvalitní konzervovaná krmiva (skrývky, krmná hmota z nájezdů do silážních jam) z dalších
zemědělských podniků. Odpadní teplo je využíváno k vytápění kancelářských budov a dílen,
v Kunčině se připravuje vytápění kulturního domu a mateřské školy. V Jevíčku je záměr vytápět i
školy. V oblasti BPS jsou ještě velké rezervy využití odpadního tepla (např. skleníky, fóliovníky).

2.1.5.7.
Potravinářské a zpracovatelské podniky
Většina zpracovatelských podniků se nachází za hranicemi území MAS nebo v sousedním regionu.
Nevýhodou regionu je malý počet zpracovatelských kapacit pro hlavní zemědělské produkty
v zájmovém území. Kromě pekáren Moravec, Nopek a dalších drobných pekařů je v regionu pouze
zpracovatel kuřecího masa Rabbit Trhový Štěpánov s provozovnou v Jevíčku.
V území MAS se nachází 4 pěstitelské pálenice – Boršov, Roztání, Biskupice a Jevíčko. Jediná
moštárna s využitím pro veřejnost se nachází v Jevíčku.
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Za hranicí území MAS a v sousedních regionech se nachází významní zpracovatelé, kteří se úspěšně
prosazují i v obchodních řetězcích a při exportu. Za nejvýznamnější lze považovat Masokombinát
Polička a.s., mlékárnu a výrobce majonéz AGRICOL s.r.o. Ve větší vzdálenosti se nachází další dvě
důležité kapacity na zpracování mléka, které nakupují v zájmovém území - Mlékárna Olešnice a.s.,
Mlékárna Hlinsko, a.s. Dále je v sousedním regionu průmyslový mlýn v Brněnci patřící do
společnosti PENAM, a.s., v oblasti dřevozpracujícího průmyslu jsou to dřevařské a pilařské firmy až
ve Ždírci nad Doubravou.
Pro udržení kvalifikované pracovní síly je významná role Střední odborné školy a středního
odborného učiliště Polička, které je také výrobcem masných a cukrářských výrobků. Do těchto škol
dojíždí i žáci z území naší MAS.
2.1.5.8.
Možná zaměření podpor
Jedním z úkolů strategie rozvoje území je udržení trvalého rozvoje zemědělství a lesnictví s důrazem
na ochranu přírodních zdrojů a krajiny. Cílem je zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Na
většině území MAS MTJ není eroze plošným problémem, jedná se spíše o potřebu místních řešení
v místech soustředěného odtoku vody z krajiny. K tomu je nezbytné dodržovat agrotechnická
opatření snižující nebezpečí eroze půdy včetně zavádění a využívání moderních technologií
minimalizace zpracování půdy, využívání trvalého pokryvu pozemků při využití meziplodin.
Podle připravovaného programu rozvoje venkova je zvýšená pozornost věnována podporám
problematických sektorů, do nichž patří chov hospodářských zvířat a pěstování brambor na škrob.
Bez této podpory by docházelo k další redukci stavů dobytka, spolu s tím i k redukci pracovních
míst. Při současném stavu obnovy produkčního zemědělství s maximálním tlakem na ekonomiku
zemědělských podniků bude úspěchem udržení stávajícího počtu pracovních míst. Zaměření podpor
by ve zvýšené míře mělo směřovat právě do oblasti živočišné výroby, skladování hnoje, hnojůvky, a
kejdy, případně na aplikační techniku. Dále pak na techniku k přepravě velkých objemů materiálu
k zásobování, k lepšímu zpracování, konzervaci a přípravě objemových krmiv. Vzhledem ke změnám
struktury výroby směrem k chovu krav bez tržní produkce mléka, chovu koz a ovcí, je žádoucí
podpora pro pastevní využití travních porostů. Ke zlepšení krajinného rázu by bylo vhodné podpořit
neproduktivní investice s co nejvyšší mírou podpory směřující k zlepšení vzhledu středisek živočišné
výroby a jejich začlenění do krajiny, podpory mířené na řešení starých zátěží a využití brownfieldů.
K tomu patří i podpora opatření omezujících dopad přepravy velkého objemu hmot na obyvatelstvo
a zástavbu. Vzhledem k připravované legislativě k využití biologických odpadů bude nutné podpořit
spolupráci zemědělských subjektů a místních samospráv v oblasti sběru, třídění a nakládání
s biologickými odpady. S tím souvisí i možnost podpory nákupu techniky pro údržbu krajiny a cestní
sítě. Zpracování bioodpadu nabízí využití v energetice (bioplynové stanice, biomilíře, kompostárny)možnost využití odpadního tepla pro vytápění kanceláří, dílen, šaten, krytých sportovních areálů.
V oblasti rostlinné výroby podpořit zařízení na přípravu půdy na sázení, třídění a posklizňové
ošetřování brambor. K získání vyšší přidané hodnoty produkce zrnin podpořit zařízení na
posklizňovou úpravu a sušení zrnin. Nelze opominout podporu předávání znalostí a inovací v
zemědělství, lesnictví ve venkovských oblastech.
Pro oblast lesnictví je většina podpor zahrnuta do PRV, nebo do dotačních programů krajského
úřadu, podpory v oblasti myslivosti jsou řešeny nařízením vlády č.30/2014 Sb.. Vzhledem
k členitosti terénu je vhodné zaměřit podpory na techniku a vybavení pro šetrné způsoby těžby
(vyklizování a přibližování dříví koněm-podpora chovatelům na rekonstrukci stájí, postroje, vozy
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apod.). Další možné investice je možné zaměřit na lesní techniku, lesní provozovny, lesnickou
infrastrukturu, na poradenské služby a vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě.
Při budování lesní infrastruktury podpořit značení nových cest pro turisty, zejména se zaměřením
na cyklisty a lyžaře.
V oblasti diverzifikace příjmů zemědělství a lesnictví je vhodná podpora pro vznik ubytovacích
kapacit. Problémem turistiky v zájmovém území je nedostatek atraktivních cílů. Většina cyklotras je
vedena po málo frekventovaných silnicích, částečně chybí ale značené cyklotrasy v přírodě. Jedním
z možných cílů je poskytování podpor pro rozvoj v místě dříve nevyužívaných odvětví-kozí farma,
pěstování léčivých bylin k lidské výživě, ovocné sady, apod.
Na území MAS MTJ převažují velké zemědělské podniky, chybí zde malé rodinné farmy, sociální
podniky zaměřené na zemědělskou činnost a ekofarmy. Chybí také drobná zpracovatelská zařízení
zemědělských produktů. V území MAS MTJ chybí regionální značení místních výrobků a služeb.
Předpokladem jejího zavedení je možné v rámci budoucí spolupráce okolních MAS.
Jako žádoucí se jeví podpora zpracování zemědělských produktů a to zejména pokročilejší
zpracování, které již není podporováno PRV. Středně velké podniky jsou obvykle vybaveny
dílenských zázemím, které nabízí při vhodně směřované podpoře možnost rozvoje dílenských výrob,
umožňuje poskytování služeb a realizaci zakázek pro průmysl.
2.1.5.9.

SWOT analýza v oblasti zemědělství a lesnictví

Tabulka č. 46: SWOT analýza v oblasti zemědělství a lesního hospodářství na území MAS MTJ
Silné stránky

Slabé stránky


Část území splňuje definici méně příznivých
oblastí-LFA, tj. v oblasti jsou ztížené
podmínky hospodaření (cca o 30% nižší
hospodářský
výsledek
ve
srovnání
s produkčními oblastmi)



Velký podíl chovu skotu a ovcí je přínosný
k zachování půdní úrodnosti v méně příznivé
oblasti



Stabilizované malé a střední zemědělské
podniky



Velká důchodová závislost ve srovnání
s produkčními oblastmi



Částečné zpracovatelské kapacity pro některé
produkty zemědělství s možností dalšího
rozvoje
Menší erozní ohroženost na velké části území
vzhledem k zachování prvků ekologické
stability krajiny (aleje, remízky, meze) a
menších výměr pozemků



Rostoucí cena půdy, rostoucí cena
pachtovného zhorší ekonomiku zemědělských
podniků



Částečně nedořešené skladovací kapacity,
potřeba
obnovy
a
rekonstrukcí
hospodářských budov



Dobrá
úroveň
spolupráce
s místními
samosprávami a spolky na velké části území



Vysoký podíl lidské práce vzhledem
k vysokému stavu hospodářských zvířatrostoucí cena práce



Většina výrobních kapacit již byla přizpůsobena
nové legislativě



Chybí zpracovatelské kapacity pro hlavní
produkty v území MAS nebo v blízkém okolí



Velká zásoba dřevní hmoty



Klesající zájem lidí o práci v zemědělství
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Trvalá poptávka po surovém dříví





Velkou část území pokrývají obnovitelné zdroje
energie







V území MAS MTJ jsou nedostatečné kapacity
v oblasti agroturistiky



V území
jsou
nedostatečně
značené
cyklotrasy, neexistence lanových center a
volnočasových lesních aktivit

Příležitosti


Současný stav techniky a technologií
v zemědělských, lesnických,
školkařských
nebo pilařských provozovnách, který omezuje
výkonnost těchto podniků a snižuje
konkurenceschopnost
Část lesů se nachází ve špatně dostupných
podmínkách, nebo podmínkách vyžadujících
ohleduplný způsob těžby
V území MAS MTJ chybí ekofarmy a malé
rodinné farmy, zemědělské sociální podniky

Hrozby

Zajímavý krajinný ráz s velkým podílem lesů,
krajina vhodná pro rekreační využití
Střední zemědělské podniky mají potenciál
k dalšímu rozvoji a případnému vytváření
pracovních příležitostí
Doposud není plně využit potenciál travních
porostů



Nevhodná věková struktura zaměstnanců přibývá podíl osob ve věku nad 50 let



Nestabilní
zemědělská
minimálního plánování



Nový PRV mění nastavení podpory pro LFA



Území bylo v minulosti vyhlášenou oblastí
pěstování brambor



Převaha jehličnatých lesů s menší schopností
vyrovnat se s nepříznivými podmínkami



Rozvoj v místě dříve nevyužívaných odvětvíkozí farma, pěstování léčivých bylin, květin,
zeleniny a ostatních plodin k lidské výživě
apod.
Větší možnosti využití odpadního tepla z BPS
(sportovní haly, kulturní domy, skleníky….)



Vysoké procento nahodilých těžeb (po
poškození sněhem, větrem, námrazou,
hmyzími škůdci)














Změna struktury lesa při nových výsadbách a
obnově
Podpora šetrných způsobů hospodaření
v lesích a využití přirozeného zmlazení lesa
Vznik a rozvoj sociálních podniků v oblasti
zemědělství
Vznik a rozvoj malých rodinných farem a
ekofarem
Podpora a rozvoj agroturistiky
diverzifikace zemědělské výroby

Zdroj: vlastní zpracování
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2.1.6.

Životní prostředí

2.1.6.1.


Geologická a geomorfologická situace, nerostné suroviny
Geomorfologický profil území

Region Moravskotřebovska a Jevíčska se rozprostírá v jihovýchodním cípu Pardubického kraje na
pomyslné hranici Čech a Moravy. Je charakteristický svoji zvlněnou krajinou, která je vyplněna
nížinatými oblastmi obepínající početné vrchy a pahorky. Dominantním rysem, jenž dotváří ráz
celého území je Hřebečovský hřbet, jehož hřebeny střídavě vybíhají hluboko do kotliny a vytváří tak
oddělené zálivy údolí po celé délce západní hranice.
Severní a centrální část tvoří Moravskotřebovská pahorkatina, která je součástí geomorfologického
celku tzv. Podorlické pahorkatiny. Moravskotřebovská pahorkatina se dále člení do pěti
geomorfologických okrsků a to Moravskotřebovské a Lanškrounské kotliny, Trnávecké vrchoviny,
Pacovské kotliny a Malonínské vrchoviny. Západní hranici regionu přirozeně kopíruje Hřebečovský
hřbet, který společně s dalšími geomorfologickými okrsky spadá do Svitavské pahorkatiny. Od jihu
je region utvářen tzv. Jevíčskou sníženinou, která je součástí Malé Hané. Nadřazenou úrovní
geomorfologickému podcelku Malá Haná je Boskovická Brázda. Z východu do území vstupuje
Zábřežská vrchovina a jihovýchodní cíp vyplňuje Drahanská vrchovina.
Mapa č. 10 poukazuje na pestré geologické poměry v území.
Mapa č. 10: Zobrazení geologických poměrů v území

Zdroj: www.geoportal.gov.cz, vlastní zpracování

Oblast je významná rozsáhlým zastoupením ložisek žárovzdorných cenomanských jílů a jílovců,
které jsou doprovázeny tenkými slojkami nekvalitního uhlí. První těžební pokusy uhlí na východním
okraji Hřebečského hřbetu jsou zaznamenány již v 18. století. Rovněž byly objeveny lupky s pyritem
označované jako vitriolová ruda používané k výrobě kyseliny sírové. Díky výskytu železitého
pískovce v okolí obce Boršova byly těženy i železné rudy. Dolování uhlí bylo brzy zastaveno zejména
pro nízkou vydatnost, kvalitu i silné přítoky vody. Ložiska cenomanských jílovců jsou vázána ve dvou
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oblastech. První z nich tvoří severojižně orientovaný pruh od obce Mladějov na Moravě až k obci
Březina (západní okraj regionu), druhým místem je okolí obce Útěchov. V blízkosti Hřebče byly
těženy jílovce ve větším množství ještě v 60. letech 20. st. Následně byla těžba přesunuta do
jihovýchodní části území, kde probíhá doposud. Těžený jíl se využívá hlavně pro výrobu pálených
lupků, vazbu šamotových kamenů a pro výrobu tepelně izolačních žáromateriálů. Následující
tabulka blíže zobrazuje současné dobývací lokality v regionu včetně těžených nerostů.
Tabulka č. 47: Přehled dobývacích prostorů v území
Dobývací prostor
Organizace

Nerost

Plocha
(ha)

Chornice

Stavby silnic a železnic, a.s.

droba

6,22

Jaroměřice

Stavby silnic a železnic, a.s.

kámen pro drcené kamenivo

Boršov u Moravské Třebové

P-D Refractories CZ a.s.

žárovzdorný jílovec

4,48

Slatina, Březinka

P-D Refractories CZ a.s.

žárovzdorný jílovec

106,26

11,02

Zdroj: RURÚ 2012, vlastní zpracování

Jistá rizika v rozvoji vybraných obcí představují poddolovaná území, které mohou místy zasahovat
až pod zastavěné plochy. V takovém případě může být plánovaná výstavba vysoce nepřípustná.
Některá poddolovaná území jsou vedena pouze bodovým výskytem, převážná většina však vykazuje
plošný charakter. Na území obcí Mladějov na Moravě, Kunčina-místní část Nová Ves, Útěchov, Bělá
u Jevíčka, Jevíčko-místní část Zadní Arnoštov a Březinky zasahují poddolovaná území přímo do
zastavěných míst. (Zdroj: RURÚ 2012)


Geologická situace

Mapa č. 11 poukazuje na pestré geologické poměry v území.
Mapa č. 11: Přehled horninové skladby území

Zdroj: www.geoportal.gov.cz, vlastní zpracování
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2.1.6.2.
Podnebí a ovzduší
Klimatické oblasti České republiky lze rozdělit do pěti základních skupin – velmi chladná oblast,
chladná oblast, mírně teplá oblast, teplá oblast a velmi teplá oblast.
V regionu Moravskotřebovska a Jevíčska převládá mírně teplá klimatická oblast. Průměrná roční
teplota se pohybuje nad 7 °C. Převážná část zájmového území je charakterizovaná poměrně
značným počtem dní (140-160) s teplotou nad 10°C. Průměrné červencové teploty se pohybují
v rozsahu 17 – 18 °C s poměrně krátkým jarem a mírným podzimem. V lednu se průměrná teplota
pohybuje v rozmezí -3 až -4 °C.
Velký vliv na podnebí má nadmořská výška a reliéf krajiny. Patrná je chladnější oblast
Hřebečovského hřbetu, která v druhé polovině území dále proniká do centrální části, kterou tvoří
Malonínská (výšková úroveň od 470 mm až po nejvyšší bod vrch - Dvorská 594 mm) a Trnavecká
vrchovina (výšková úroveň od 420 mm až po nejvyšší bod - vrch Hušák 626 mm). Nejvyšším
vrcholem celého regionu je Roh 660 mm tyčící se západně od obce Boršov v pásmu Hřebečovského
hřbetu. Nejpříznivější klima je v jižní části regionu v tzv. Malé Hané s centrem ve městě Jevíčko,
avšak rozdíly klimatu v regionu nedosahují významných hodnot. Průměrné srážky se pohybují
v rozsahu 400-750 mm za rok.
Mapa č. 12: Klimatické oblasti v území

Zdroj: www.geoportal.gov.cz, vlastní zpracování



Kvalita ovzduší

V pravidelných intervalech dochází k měření imisních limitů v ovzduší na území regionu. Jsou
sledovány zejména: oxid siřičitý (SO2), pevné prachové částice (PM10), oxid dusičitý (NO2), benzen
dál arsen (As), kadmium (Cd), benzo(a)pyren, ozon (O3).
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Při hodnocení imisních limitů v roce 2008 nebylo překročení imisních limitů zjištěno kromě ozonu.
V roce 2010 byl překročen imisní limit pro 24 hodinové měření imisní koncentrace PM10 a to na 43
% území. Roční měření překročení imisní koncentrace PM10 se však neprokázalo. U benzo(a)pyrenu
nebylo překročení v roce 2008 zjištěno, avšak v roce 2010 došlo k překročení limitu na 1,7 %
rozloze území. V roce 2008 ani 2010 nebyly překročeny hodnoty 24h imisního limitu pro SO2,
ročního imisního limitu pro NO2, ani imisního limitu pro benzen. V roce 2010 nebyly překročeny
cílové imisní limity pro arsen a kadmium. (Zdroj: RURÚ 2012)

2.1.6.3.
Vodstvo
Region Moravskotřebovska a Jevíčska je protkán poměrně hustou sítí řek, říček a potoků, které
spadají do povodí řeky Moravy. Významnými vodními toky v území jsou řeka Třebůvka, Jevíčka a
Moravská Sázava. Pramen Třebůvky vyvěrá nedaleko obce Křenov v nadmořské výšce 462 m a
odvodňuje zejména centrální část území. Délka toku je 48,3 km a v místní části Mezihoří, obec
Městečko Trnávka dosahuje průměrného ročníku průtoku 0,90 m3/s. Třebůvka je pravostranným
přítokem řeky Moravy u obce Moravičany v Olomouckém kraji. Východně od Městečka Trnávky se
do Třebůvky vlévá Jevíčka (délka 23,1 km), která představuje její největší pravostranný přítok. Řeka
Jevíčka odvodňuje jižní část území a pramení mimo sledovaný region nedaleko obce Bezděčí u
Velkých Opatovic v nadmořské výšce 512 m (kraj Jihomoravský). U obce Chornice dosahuje
průměrného ročního průtoku 0,863 m3/s. Sever území odvodňuje Moravská Sázava, která rovněž
vtéká do řeky Moravy. Řeka pramení v nadmořské výšce 780 m v Orlických horách s průměrným
průtokem v ústí 4,52 m3/s a celkovou délkou 54,3 km. V zájmovém území kopíruje severní hranici
obce Rychnov na Moravě a dále prochází obcí Třebařov, kde se stáčí severovýchodním směrem do
sousedních území.
Vodní plochy v krajině obvykle plní mnoho funkcí např. akumulační, retenční, rekreační, estetickou,
ekologickou, a proto je jejich výskyt v území žádoucím prvkem. Ve sledovaném území se vodních
ploch nachází hned několik např. Třebařovské rybníky (15,8 ha), retenční nádrž Moravská Třebová
(k roku 2014 ve fázi odbahnění, plocha 11,9 ha), Finsterlova hlubina (9,62 ha) a vodní nádrž Smolná.
Za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou mohou vodoprávní
úřady stanovit ochranná pásma vodních zdrojů. Tato pásma jsou stanovena v obcích Mladějov na
Moravě, Třebařov, Koruna, Kunčina, Moravská Třebová, Staré Město, Dětřichov u Moravské
Třebové, Borušov, Gruna, Linhartice, Malíkov, Rozstání, Městečko Trnávka, Bezděčí u Trnávky,
Dlouhá Loučka, Křenov, Březina, Slatina, Bělá u Jevíčka, Jevíčko, Biskupice, Vysoká.
Rozsáhlá říční síť, značné využívání krajiny pro zemědělskou činnost, nevhodné osevní postupy,
užívání průmyslových hnojiv, ústup rozptýlené zeleně v krajině, úprava říčních koryt a mnohé další
nevhodné postupy ve využívání krajiny zvyšují pravděpodobnost vzniku povodní a současně snižují
odtokovou funkci vody v krajině.
Na území ragionu MTJ zasahují záplavové území Q100 tří vodních toků – Třebůvka, Jevíčka a
Moravská Sázava. Záplavové území Třebůvky zasahuje 572,4 ha do území následujících obcí:
Bezděčí u Trnávky, Dlouhá Loučka, Gruna, Linhartice, Městečko Trnávka, Moravská Třebová,
Radkov,
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Rozstání, Útěchov a Vranová Lhota. Záplavové území Jevíčky zasahuje 302,2 ha do území obcí
Bezděčí
u Trnávky, Biskupice, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Městečko Trnávka a Víska u Jevíčka. Záplavové
území Q100 Moravské Sázavy zasahuje 181,6 ha na území obcí Rychnov na Moravě a Třebařov. V
obcích Bezděčí u Trnávky, Dlouhá Loučka, Chornice, Jevíčko, Linhartice, Městečko Trnávka,
Moravská Třebová, Radkov, Třebařov, Útěchov a Vranová Lhota zasahuje záplavové území Q100 do
zastavěného území. (Zdroj: RURÚ 2012)
Mapa č. 13: Říční síť na území MAS MTJ

Zdroj: www.geoportal.gov.cz, vlastní zpracování

2.1.6.4.
Využití krajiny
Soudobá krajina Moravskotřebovska a Jevíčska je výsledkem dlouhodobého působení mnoha vlivů,
které mají svůj původ nejenom v přírodních procesech ale zejména v antropogenní činnosti. O
krajině tohoto území lze hovořit jako o krajině kulturní tedy výrazně ovlivněné člověkem. Před
několika stoletími pokrývaly území převážně lesy a nepropustné hvozdy, avšak postupně byla
krajina odlesňována a pozměněna ku prospěchu lidské populace. Zvyšující se osídlování krajiny
kladlo vyšší nároky na zemědělskou produkci a schopnost člověka využít různorodost krajiny i za
cenu nezvratných změn – odlesňování, vysoušení, zakládání pastvin později orných ploch.
Intenzifikace zemědělství v druhé polovině 20. století pak znamenala zásadní ovlivňování krajiny a
její funkce.
V nepovinné Příloze č. 9, tabulka č. 2 je zobrazeno využití krajiny (přesněji půdy) v jednotlivých
obcích a městech regionu. Celková rozloha území činí 41 728,27 ha (rok 2013) z toho téměř 55 %
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rozlohy území je využíváno jako půda zemědělská a až 42 % z celkové výměry jako orná půda. Lesní
plochy se vyskytují zejména po obvodu území (Hřebečský hřbet, Bohdalov, Vranová Lhota – viz
kapitola Ochrana přírody a krajiny), významně také v centrální části orientované dále k jihozápadní
hranici území (Malonínská a Trnavecká vrchovina). Lesy představují téměř 38 % území s převahou
jehličnatých kultur, místy lesy smíšené (PP Bohdalov-Hartínkov), ojediněle listnaté (např. Třebovské
hradisko, Rychnovský vrch apod.). Největší procentuelní zastoupení lesních pozemků s ohledem na
celkovou rozlohu obce má Hartinkov 68,35 %, Vrážné 63,75 % a Vranová Lhota 62,54 %. Naopak
nejnižší lesnatost mají obce Třebařov 7,51 % z celkové výměry (až 68 % tvoří orná půda) a Dětřichov
u Moravské Třebové 7,78 % (orná půda 72 % z celkové výměry).
Ve srovnání s Pardubickým krajem (29,7 %) a ČR (33,8 %) dosahuje výměra lesů v regionu vyššího
procentuálního zastoupení. (zdroj: ČSÚ pro MAS, 2013)
S využitím krajiny úzce souvisí i ekologická stabilita, tedy schopnost ekosystému vyrovnávat změny
způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Ekologickou stabilitu lze
orientačně vyjádřit pomocí koeficientu ekologické stability (KES). Ten vychází z poměru ekologicky
pozitivně využívaných ploch – lesy, trvalé travní porosty, zahrady, sady, vodní plochy, vinice a
negativně využívaných ploch jak orná půda, zastavěná území a nádvoří, chmelnice a ostatní plochy.
Dle intervalu, kam hodnota KES spadá, se určí míra stability/lability území.
Čím vyšší je hodnota KES, tím je území ekologicky stabilnější a obráceně. KES za území
Moravskotřebovska a Jevíčska odpovídá hodnotě 1,07, tzn. území mírně stabilní - běžná kulturní
krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků.
Obrázek níže poukazuje na konkrétní stav v jednotlivých obcích. Světlejší zabarvení obce
představuje zvyšující se intenzitu využívání půdy. Nejsvětlejší barva (nejnižší hodnota KES a tedy
nejméně příznivý stav) představuje tzv. území nestabilní – nadprůměrně využívané území, jasné
porušení přírodních struktur.
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Mapa č. 14: Koeficient ekologické stability v obcích na území MAS MTJ za rok 2013

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2.1.6.4.1.


Ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněná území

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle § 14 vymezuje níže uvedené kategorie
zvláště chráněných území včetně podmínek jejich ochrany.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Národní parky
Chráněné krajinné oblasti
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památky
Přírodní památky

Zmíněná území jsou dále v podmínkách České republiky zařazena do dvou úrovní, a to velkoplošná
zvláště chráněná území kam spadají národní parky a chráněné krajinné oblasti. Druhou úrovní jsou
tzv. maloplošná zvláště chráněná území, do kterých patří národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky a přírodní památky (PP).
Na území působnosti MAS Moravskotřebovska a Jevíčska se nenachází žádné velkoplošné zvláště
chráněné území ani ochranná pásma, která chráněná území zabezpečují před rušivými vlivy z okolí.
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Opačná je však situace s maloplošnými zvláště chráněnými územími, kterých se v regionu vyskytuje
celá řada.
Přehled maloplošných zvláště chráněných území
1) Přírodní rezervace
a. PR Rohová - ochrana zachovalých přirozených a polopřirozených porostů
květnatých bučin a suťových lesů s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů
rostlin a živočichů a ojedinělého geomorfologického útvaru. Rozloha 296,93 ha, KÚ
– Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov.
b. PR Dlouholoučské stráně - opukové stráně s rozsáhlými přirozenými a
polopřirozenými společenstvy vyšších rostlin na extenzivních loukách a v remízcích
s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Rozloha 60 ha, KÚ – Dlouhá
Loučka.
2) Přírodní památka
a. PP Hradisko – přírodní dominanta území s dubohabrovými a bukovými porosty
půdoochranné funkce. V bohatém bylinném patru roste řada vzácných a
chráněných druhů rostlin. Rozloha 26,38 ha, KÚ – Staré Město.
b. PP Pod skálou – ochrana suťových bučin s bohatě zastoupeným tisem červeným.
Rozloha 21,1 ha, KÚ – Mladějov n M., Nová Ves – Kunčina.
3) Památné stromy
a. Vranová Lhota - Quercus robur L. (dub letní) – jednotlivý strom
Popis: Významný vzrůstem, významný stářím
Stáří: 300 let, Obvod kmene: 530 cm
b.

Biskupice - Pinus sylvestris L. (borovice lesní) – jednotlivý strom
Popis: významný stářím, významný vzrůstem
Stáří: 300 let, Obvod kmene: 390 cm

c. Moravská Třebová - Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá) – jednotlivý strom
Popis: krajinná dominanta, významná stářím, významná vzrůstem
Stáří: 300, Obvod kmene: 580 cm

(Zdroj: http://drusop.nature.cz/)

Přírodní rezervace Rohová - lokalita se nachází v jižní části Hřebečského hřbetu, na východních
svazích prudce spadajících do Moravskotřebovské kotliny. Je součástí významného
geomorfologického útvaru představujícího východní okraj české křídové pánve. Rezervace se táhne
od jihu k severu v délce téměř 10 km. Nejsevernější výskyt v České republice zde má ploštičník
evropský, stejné tak plž sudovka skalní. Unikátní je zde i výskyt tesaříká alpského, ojedinělý je výskyt
střevlíka indikujícího původní charakter bukojedlových lesů. Z obojživelníků se tu vyskytuje mlok
skvrnitý, čolek horský, rosnička zelená, z plazů ještěrka obecná, užovka obojková a jiné. Z ptáků je
zajímavý zejména výskyt brhlíka lesního, datla černého, strakapouda velkého a našeho největšího
ptáka výra velkého, čápa černého. Mezi indikační rostlinné druhy bukových lesů patří i samorostlík
klasnatý, svízel lesní a další. Bylinné patro dále doplňuje např. česnek medvědí, kyčelnice
cibulkonosná, lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší a další.
Přírodní rezervace Dlouholoučské stráně - stráně mají charakter přirozených lučních společenstev,
extenzivně využívané. Nevyužívané podléhají sukcesi křovin (růže, hlohy). Remízy mají poměrně
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pestrou dřevinnou skladbu (dub, habr, lípa, klen, buk, borovice, bříza). Časté jsou i soliterní stromy
(lípy, kleny, hrušně). Druhové zastoupení bylin je velice pestré, vyskytuje se zde nejméně 280 druhů
vyšších rostlin s řadou vzácných a ohrožených druhů: okrotice bílá, pětiprstka pravá, vemeník
dvoulistý, višeň křovitá a jiné. Výslunné stráně hostí spousty blanokřídlého hmyzu (vosy, vosičky,
samotářské včely), brouků (mandelinky, nosatci, tesaříci), much (pestřenky, bzučivky, kuklice) a
pavouků.
Přírodní památka Hradisko - lokalita dubohabřin a bukových porostů na prudkých svazích J a
Z expozice Třebovského Hradiska. V bylinném patře se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů
rostlin árón plamatý, lilie zlatohlavá, sasanka lesní, náprstník velkokvětý, domnivka dutá. Na vrcholu
kopce se dochovaly pozůstatky hradiska.
Přírodní památka Pod Skálou - významná lokalita tisu červeného, který zde roste ve smíšeném
bukojedlovém lese s příměsí klenu, lípy, habru, dubu, třešně ptačí, lísky, jeřábu i jilmu zasazená do
centrální části Hřebečského hřbetu. V bohatém bylinném patře se vyskytuje řada vzácných a
ohrožených druhů rostlin jako okrotice bílá, oměj vlčí, plavuň pučivá, brčál barvínek. V opukových
lomech a jejich sutích se nacházejí pozůstatky živočichů křídového moře.


Natura 2000

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle § 45a, 45e dále vymezuje ptačí oblasti a
evropsky významné lokality (dále jen EVL), které společně vytváří soustavu chráněných území
evropského významu - Natura 2000. Na území Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko byly
vyhlášeny čtyři EVL a to Bohdalov, Hřebečovský hřbet, Rychnovský vrch, Vranová Lhota.
Bohdalov - předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a AsperuloFagetum. Celková rozloha zaujímá plochu 956,4 ha, přičemž se rozprostírá menší měrou i
v sousedním Olomouckém kraji (Šumpersko). Obce, které zasahují do EVL jsou Gruna, Městečko
Trnávka, Radkov, Vranová Lhota.
Hřebečovský hřbet - na ploše 738,5 ha jsou chráněny převážně lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích, chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, bučiny asociace AsperuloFagetum. Tato EVL se překrývá s chráněnými územími PP Pod Skálou a PR Rohová. Zájmové území
tvoří obce Dlouhá Loučka, Křenov, Kunčina, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová.
Rychnovský vrch - předmětem ochrany jsou lesy svazu Tilio Acerion na svazích, sutích a v roklích;
smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až
podhůří, bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Území se rozprostírá na ploše 353,3 ha a zasahuje do
katastrálních území obcí Staré Město (Radišov), Rychnov na Moravě, Třebařov.
Vranová Lhota - předmět ochrany je lokalita netopýra velkého o rozloze 0,032 ha.


Obecná ochrana

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle § 12 vymezuje ochranu krajinného rázu a
přírodního parky.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně
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závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by
znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Přírodní park Bohdalov-Hartinkov - v jihovýchodní části území se na ploše 6 265 ha rozprostírá
Přírodní park Bohdalov-Hartínkov. PP byl vyhlášen v roce 1996 a překrývá tato katastrální území:
Bohdalov, Gruna, Pečíkov, Petrůvka, Plechtinec, Radkov, Stará Roveň, Unerázka, Vranová a zasahuje
i do sousedních bývalých okresů Prostějov, Šumperk.
Jedná se o rozsáhlé území nacházející se v k. ú. několika obcí na styku dvou krajů. Středem parků
protéká říčka Třebůvka, jejíž údolí protíná park v jihozápadním směru. Přírodní park byl zřízen
k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami soustředěnými na
rozhraní Drahanské a České vysočiny. Posláním parku je zachovat a podpořit přírodní a kulturní
hodnoty vyvážené krajiny.
Mapa níže zobrazuje jednotlivá chráněná území MAS MTJ.
Mapa č. 15: Přehled chráněných území včetně památných stromů v území MAS MTJ

Zdroj: RURÚ 2012, vlastní úprava
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2.1.6.4.2.

Významné krajinné prvky

Území MAS MTJ dále disponuje četným množstvím významných krajinných prvků, které jsou dle již
zmíněného zákona č. 114/1992 definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Tabulka
uvedená v nepovinné Příloze č. 9, tabulka č. 1 udává jejich přehled v území.
2.1.6.5.
Hluk
Přední hlukové zdroje lze spatřovat zejména v socioekonomických činnostech. Zájmové území
nepatří mezi významné hospodářské oblasti s vyšší koncentrací průmyslové činnosti, která by mohla
představovat významný zdroj hluku. Problematické však mohou být místy navazující výrobní a
skladovací areály na obytnou zástavbu v městských (Moravská Třebová, Jevíčko), ojediněle
venkovských sídlech (Kunčina, Vranová Lhota). Za pozitivní posun ve věci ochrany obyvatel před
hlukem, lze pak označit zakládání průmyslových zón v okrajových částech sídel a snaha soustředit
zde průmyslovou výrobu.
Druhým a významnějším zdrojem hluku v území se stává automobilová doprava, která nabírá na
důležitosti především v jádrových sídlech regionu. Města Moravská Třebová a Jevíčko představují
křižovatky dopravních tahů a jsou tak vystavena vyšší hlukové zátěži než zbylé části regionu. Hlavní
dopravní tepnou je silnice I/35 evropské významu nesoucí označení E 422. Denně zde projede přes
11,5 tis. aut, což představuje přední zdroj nejenom hluku, ale i prašnosti a vibrací. V minulosti
značně problematický průtah napříč Moravskou Třebovou byl zmírněn silničním obchvatem na
západním okraji města. Přesto se stále jedná o přední hlukový zdroj této lokality. Centrum Jevíčka
(Palackého náměstí) představuje křižovatku několika silničních tahů zejména II. třídy, což se
negativně projevuje zmírněnými nežádoucími projevy. Značný pokles hluku napříč městem by
umožnila realizace východně navržené přeložky silnice II/372, která by mimo městskou zástavbu
propojila stávající komunikaci II/366 ve směru Chornice na severu a II/372 směr Brno na jihu. Záměr
nabývá na důležitosti jak z pohledu ochrany obyvatel před rušivými projevy dopravy tak i ve věci
ochrany historických, kulturních a společenských hodnot, které městská památková zóna
představuje. Co do intenzity dopravy patří mezi frekventované komunikace regionu silnice II/366,
II/368, II/371, avšak intenzita dopravy je ve srovnání silnice I/35 nižší.
Do budoucna lze předpokládat snížení automobilové dopravy na hlavních silničních tazích
v důsledku převedení části dopravy na plánované rychlostní komunikace R35 a R43.
2.1.6.6.

Odpady

Odpady provází člověka od prvopočátku jeho existence téměř při veškerém jeho snažení. Od výroby
primitivních nástrojů k prvním pokusům o zemědělskou výrobu, až k cílenému hospodářskému
rozvoji a budování moderního státu. Odpady představují movité věci, na které je zejména
v posledních letech pohlíženo jako na rozsáhlý zdroj pro výrobní a zpracovatelské procesy. Zdroj,
který může být využíván současnou i budoucí generací a současně představovat šetrnější i levnější
variantu vstupů než při získávání surových vstupů z přírodních zdrojů. Tato kapitola blíže
konkretizuje problematiku odpadů v regionu působnosti MAS MTJ.
Celková produkce odpadů (dále jen CP) ve SO ORP Moravská Třebová dosahuje mezi roky 2008 –
2012 kolísavého vývoje, avšak přes znatelné propady nenastal v žádném roce sledovaného období
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propad produkce pod úroveň roku 2008. Z dlouhodobého pohledu ale produkce odpadů v regionu
MTJ zaujímá rostoucí trend. Průměrná hodnota CP za roky 2008 – 2012 odpovídá 34 149 t odpadů.
Tabulka č. 48: Celková produkce odpadů za SO ORP Moravská Třebová v letech 2009 – 2013

Číslo
skupiny
odpadů
15.

17.
20.

Produkce odpadů (t)
2009
2010
2011
2012
2013
Celková
produkce
33 530,55 29 313,51 50 031,45 34 252,68 29 340,52
odpadů
Odpady z tváření a z
fyzikální a mechanické
úpravy povrchu kovů a
plastů
Stavební
a
demoliční
odpady
Komunální odpady

6 206,18

1 882,39

1 976,04

1 932,96

2232,39

11 884,76

12 302,17

32 168,69

16 404,25

9779,60

8 408,54

10 852,34

11 810,14

12 350,60

12334,24

Zdroj: GROUP ISOH (MŽP), vlastní úprava

Tabulka dále zobrazuje tři hlavní skupiny odpadů, které tvoří nejvýznamnější podíl z CP odpadů.
Jsou to odpady skupiny 15. Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a
plastů – průměrný podíl v časové řadě 8 %, 17. Stavební a demoliční odpady - průměrný podíl 47 %
a skupina 20. Komunální odpady – průměrný podíl 32 %. V roce 2013 představovaly odpady těchto
tří skupin téměř 83 % celkové produkce odpadů.
Odpady skupiny 12. jsou zbytkovým výstupem výrobních a zpracovatelských procesů plastů a kovů.
Jejich znatelné zastoupení plyne z činnosti společností, které v regionu MTJ působí. Patří sem např.
Rehau s.r.o., Atek s.r.o., Treboplast s.r.o., Alema Lanškroun divize Uniplus nástrojárna a.s., Czech
Blade s.r.o., Koweb s.r.o., Toner, Regam s.r.o., Armaturka Vranová Lhota a.s. a mnohé další podniky.
Stavební a demoliční odpady vznikají při výstavbě, opravě nebo demolici budov (obytných,
technických, služebních, apod.), při zemních a výkopových pracích. Tato skupina odpadů je však
snadno recyklovatelná a běžně se opětovně používá ve stavebnictví nebo na terénní úpravy. Vysoce
pozitivním přínosem v zájmovém území je existence manipulační plochy – Hamperk, Moravská
Třebová. Na této ploše je přijímán stavební odpad (neobsahující nebezpečné látky), který je dále
tříděn a zpracováván.
Za původce komunálních odpadů jsou dle české legislativy považovány obce a města, proto za ně
nesou i právní odpovědnost. V regionu MTJ tvoří odpad z komunální sféry až 32 % celkové produkce
odpadů a z přehledové tabulky č. 48 vyplývá i postupný nárůst od roku 2010. Současně s nárůstem
množství KO, vzrůstá i potřeba efektivního a šetrného nakládání s odpady, upřednostnění tříděného
sběru a opětovného využití před skládkováním (spalováním), doplnění sítě sběrných nádob
nejenom o tradiční komodity (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) ale i o kovy, bioodpad, textil a
jiné. Zejména biologicky rozložitelné odpady jsou kvantitativně významnou složkou komunálního
odpadu, jejíž oddělený sběr na obecní úrovni v převážné míře doposud schází.
S přihlédnutím k venkovské povaze regionu MTJ, četnosti obcí a zemědělských subjektů naskýtá se
potenciál k užší spolupráci na poli odpadového hospodářství. Decentralizované kompostování
představuje šetrný i levný způsob nakládání s bioodpadem (sběr, svoz a využití). Na jedné straně
vystupuje obec jako producent rostlinných odpadů (z údržby veřejné zeleně, ze zahrad a
domácností obyvatel, apod.) na straně druhé místní zemědělec, který disponuje potřebnou
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technikou a pozemky, které obhospodařuje. Kromě vyřešení otázky obcí kam s bioodpadem vede
decentralizované kompostování k zlepšení humusu v půdě, snižuje erozní riziko a degradaci půdy,
levnému nabytí kvalitního hnojiva, využití prázdných zemědělských objektů a k řadě dalších výhod.
V regionu MTJ v obci Slatina se nachází řízená skládka odpadů o aktivní ploše cca 2 ha – Březinka II,
kterou provozuje výrobní podnik P-D Refractories CZ a.s. Skládka slouží k ukládání tuhého
nerecyklovatelného komunálního odpadu a průmyslových odpadů kategorie ostatní odpad (OO).
K tomuto účelu se využívá vytěžený prostor vzniklý těžbou žáruvzdorného jílovce. Zmíněná skládka
je v provozu od července 2009, nachází se v těsné blízkosti uzavřené skládky Březinka I. a vzhledem
ke své lokalizaci v jihozápadním cípu regionu, představuje spádovou skládku i pro okolní obce mimo
zájmové území. Při současném návozu odpadů vystačí volná kapacita o objemu 400.000 m 3 cca do
roku 2025.
V roce 2012 bylo ve SO ORP Moravská Třebová skládkováno až 34 407 t odpadu (dle GROUP ISOH,
MŽP). Hodnota nasvědčuje o významu skládky i pro okolní regiony, protože množství uloženého
odpadu převyšuje celkovou produkci odpadu za území. Obdobná situace nastala i ve využívání
odpadu, kdy hodnota je opět vyšší, než je CP odpadů za území. Převážná většina materiálového
využití plyne z terénních úprav a ukládání materiálu pro zajištění skládky. Nejmenší podíl připadá na
recyklaci, opětovné použití, prodej jako druhotné suroviny apod.
Graf č. 26: Hlavní způsoby nakládání s odpady v roce 2013

Zdroj: GROUP ISOH, vlastní úprava



Ekologické zátěže a rizika

S odpady a hygienou životního prostředí se pojí i tzv. staré ekologické zátěže. Jak uvádí MŽP, za
starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních
nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti
(zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké
kovy apod.). (ZDROJ: http://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze)
Dle veřejně přístupné databáze Systém evidence kontaminovaných míst byl zjištěn výskyt těchto
lokalit v zájmovém území včetně popisu stavu, jak uvádí tato databáze.
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Tabulka č. 49: Přehled starých ekologických zátěží dle SEKM
Lokalita

Katastr

Stav del databáze SEKM

Důl Anna

Březina

Dehtofenolové jezírko - od roku 1999 likvidace náplně.

Kopřivová Zmola 44

Jevíčko

Těleso skládky zrekultivováno.

Křenov 54

Křenov

Těleso skládky zarovnáno a překryto minerální vrstvou, vybudován
propustek pro odvod srážkové vody z okolí skládky.

Kunčina 215

Kunčina

Část skládky je překryto minerální vrstvou a zrekultivováno.

Hamperk

Linhartice

Bývalá skládka tuhého komunálního odpadu - zrekultivováno.

Bělá 1

Malonín

Bývalá skládka tuhého komunálního odpadu - zrekultivováno.

U okálů 77

Stará Trnávka

Bývalá skládka tuhého komunálního odpadu – zrekultivováno.

Goldberg 129

Staré Město

Těleso skládky překryto jílovou vrstvou, částečné zrekultivováno a
zalesněno, vybudováno odtokové koryto srážkových vod.

Třebařov 145

Třebařov

Bývalá skládka TKO - zrekultivováno, vybudován odvodňovací příkop.

Vémole 298

Vrážné

Bývalá skládka komunálních a stavebních odpadů, zrekultivováno.

Štoly Vranová Lhota

Vranová Lhota

Štoly vysanovány a uzavřeny.

Zdroj: SEKM (MŽP), vlastní úprava

2.1.6.7.
Klimatické změny a jejich dopady na území MAS MTJ
Klimatické změny nejsou novinkou pro vývoj planety Země. Je prokázané střídání teplých a
chladnějších period v minulosti. Poslední chladnější perioda tzv.„malá doba ledová“ skončila v 19.
století. Vlivem lidské činnosti - hospodaření člověka (zemědělství, produkce odpadů, zabírání orné
půdy a další) se změny klimatu projevují za poslední desetiletí čím dál rychleji a častěji extrémním
počasím a člověk tak musí čelit těmto dopadům. Proto je potřebné, aby v souladu s životním
prostředím, člověk přijal taková opatření, kde zmírní tyto dopady změny a zabrání tak přírodním
katastrofám.
Dopady klimatických změn mají vliv na zemědělství, průmysl, ekonomiku i samotný život obyvatel.
České republiky se tyto změny klimatu zatím nedotýkají v takové míře, jako v jiných částech světa
(zvyšování mořské hladiny vlivem tání ledovců, tsunami, orkány,…), ale to neznamená, že je imunní
vůči klimatickým změnám. Jen má výhodnější pozici pro připravení se na reakci očekávaných změn.
Klimatické změny a jejich dopady v rámci počasí se projevují:
 Vlny veder – nebezpečí v podobě ohrožení zdraví člověka (starší lidé, děti, nemocní)
 Vlny mrazu – nebezpečí na zdraví člověka, ohrožení lámajícími větvemi, ochromení
dopravy, dodávek elektřiny, ve vegetačním období – nebezpečí neúrody
 Přívalové deště – nebezpečí povodní
 Absence průběžných dešťových a sněhových srážek – nebezpečí sucha - požáry
 Větrné smrště – nebezpečí výpadku elektřiny, dopravy
 Technologické katastrofy vlivem povodní, sesuvů – nebezpečí úniku jedovatých látek,
výbuchy
 další…
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2.1.6.7.1.

Hrozby a dopady klimatických změn na území MAS MTJ

A) Vedro:
Je definováno několika po sobě jdoucími dny s vysokými teplotami. Jde o tropické dny s denními
teplotami nad 30°C a tropické noci vykazující teploty nad 20°C. Riziko veder sebou nese sucho,
požáry, nepříznivé zdravotní účinky na člověka. Negativně ovlivňuje kvalitu života, ekonomickou
výkonnost, zvyšuje spotřebu elektrické energie (klimatizace apod.) a projevuje se také na funkčnosti
technologií v dopravě a dodávce energie.
Vedro působí na celém území ČR. Mezi místa, která jsou náchylnější na dopady působení vedra,
patří především nemocnice, domovy důchodců, městské oblasti s nedostatkem zeleně, asfaltové a
betonové plochy.
Na základě analýzy území se dopady působení vedra hodnotí jako závažné1. Pro celou ČR je
v budoucnu výskyt veder velmi pravděpodobný na základě vědeckých výzkumů, to platí také pro
území MAS MTJ.
B) Sucho:
Sucho se projevuje nedostatkem povrchové a podzemní vody, což může vést k poklesu zemědělské
produkce, zvýšení nebezpečí požárů, absence pitné vody a další. Sucho může souviset jednak
s nedostatkem srážek a jednak hospodařením s vodou v krajině. Prodlužování intervalů srážek může
přispívat k tomu, že voda nebude v krajině dostatečně udržována. Při krátkodobých srážkách voda
z povrchu rychle odtéká a nestačí se vsakovat do půdy.
V roce 2015 se dlouhodobě celá Česká republika potýká se suchem. Naše oblast je dle ČHMÚ na
hranici středně velkého ohrožení působení suchem. Pravděpodobnost výskytu sucha na našem
území je dána množstvím vodních toků a zadržováním vody v krajině. Na základě analýzy se výskyt
sucha na území MAS MTJ jeví jako velmi pravděpodobný.
Projevy sucha v ostatních částech světa jsou stále častější environmentální migrace obyvatelstva,
která se dnes už přímo dotýká také Evropy i našeho území. V souvislosti s tímto jevem je potřebné
hledat také řešení stále narůstajícího, dnes už celosvětového, problému.
C) Mrazy:
Jedním z dopadu klimatické změny mohou být silné mrazy pod – 15°C doprovázeny silnými větry,
ledovkou nebo výskytem velkého množství sněhu. Díky snížení četnosti mrazů a sněhové pokrývky
v současné době může být tato situace nebezpečná v tom, že nebude očekávána. Při inverzi
v nížinách vyvolávají nízké teploty lokální kontaminaci ovzduší z topenišť domů.
Mrazy opět působí na celém území ČR. Mohou působit na zdraví člověka – omrzliny, podchlazení.
Velmi nízké teploty ovlivňují také infrastrukturu týkající se zásobování vodou, teplem a energií.
Výskyt mrazů ve vegetačním období (jaro) může ovlivnit ekonomiku v zemědělství, ovocnářství a
další. Vzhledem k současnému stavu je tento jev hodnocen na našem území s malým dopadem a
s tím související i nízká pravděpodobnost výskytu mrazů. Nelze ale brát na lehkou váhu výskyt
mrazů a podcenit tak jeho možné dopady na území. V souvislosti se zvyšováním teploty může
docházet k mírnějšímu průběhu zimy, ale mohou ji doprovázet častější a intenzivnější extrémy
počasí.
1

Dopady klimatických změn jsou hodnoceny na stupnici 1 – 5, přičemž 1 – malé, 2 – znatelné, 3 – střední,
4 – závažné, 5 – velmi závažné
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D) Ledové jevy:
Ledové jevy rozdělujeme na ledovku, námrazu a náledí. Všechny typy ledových jevů se vyskytují při
dosáhnutí bodu mrazu a vyšší vlhkosti. Ledové jevy ohrožují především motorovou i pěší dopravu,
hrozí nebezpečí na zdraví člověka. Velký nános ledovky nebo námrazy neunesou ani větve stromů a
dochází k jejich lámání. Vlivem ledových jevů často dochází k přerušení dodávky elektrické energie
vinou dopadu větví na elektrické vedení nebo velkým množstvím ledovky na drátech se el. vedení
trhá, dochází k ochromení dopravy (silniční i železniční).
Mezi místa, kde dochází k účinkům dopadů ledových jevů, patří především právě dopravní a
technická infrastruktura. Konkrétní veřejná místa to jsou potom chodníky nebo lesy, kde může dojít
k ublížení na zdraví člověka.
Ledové jevy se vyskytují všude, i na našem území. Většinou jejich projevy trvají „jen“ několik dní
v roce a proto jsou dopady hodnoceny jako střední. Stejně tak jejich pravděpodobnost výskytu je
hodnocena na našem území jako střední.

E) Přívalové povodně:
Přívalové povodně jsou charakteristické v letních měsících při bouřkách, kdy napadne více jak 100
mm srážek na malou plochu území. Voda se nestačí vsakovat do půdy a odtéká z povrchu země.
Odnáší sebou svrchní část půdy a způsobuje tak erozi. Rychlost proudu vody má ničivou sílu a
způsobuje ohrožení na životech a velké materiální škody. Rizikové přívalové povodně jsou časté
v terénu, které se svažuje do údolí s často malým, někdy i vyschlým korytem vodního toku. Špatné
hospodaření v krajině nevhodnou strukturou polních plodin zvyšuje riziko přívalových povodní a
erozi půdy.
Díky struktuře krajiny a hospodaření na zemědělských pozemcích na našem území jsou dopady
přívalových povodní hodnoceny jako velmi závažné, stejně jako velmi vysoká pravděpodobnost
výskytu přívalových povodní. Proto je nutné podniknout veškerá opatření ke snížení rizika
přívalových povodní.
F) Povodně:
Jedná se o jev, kdy vlivem stoupání hladin povrchových vodních toků dochází k zaplavení okolního
území a vodě není umožněno přirozeně odtékat. Z toho plyne, že na rozdíl od přívalových povodní
jsou „klasické“ povodně výhradně kolem vodních toků. Kromě hrozby na životě, způsobují povodně
majetkové škody, působí negativně na životní prostředí, způsobují znečištění pitné vody, vzniká
nahromadění nebezpečného odpadu. Většinou stojí za technologickými haváriemi. Při potřebě
rekonstrukcí na následky povodní se snižuje také ekonomická schopnost podniků zasažených
povodní. Povodně vznikají při vydatných deštích nebo rychlému tání sněhu. Předpokládá se, že
s ohledem na klimatickou změnu, způsobu hospodaření s vodou v krajině a způsobem zástavby se
bude výskyt povodní zvyšovat.
Povodně se na území ČR vyskytují různě. Především jde o místa s vodními toky. Na území MAS MTJ
jsou ohroženy obce kolem řeky Třebůvky (Moravská Třebová, Linhartice, Radkov, Rozstání,
Městečko Trnávka s přidruženými obcemi kolem řeky a především Vranová Lhota), dále kolem řeky
Jevíčky (Jevíčko, Chornice, Unerázka, Petrůvka) a kolem řeky Moravská Sázava (Třebařov).
Vzhledem k tomu, že převážně kolem řeky Třebůvky je zástavba, rizika a dopady na našem území
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jsou hodnocena jako závažná. Na základě let minulých i historických dat je vysoká
pravděpodobnost výskytu povodní na našem území.
G) Degradace půdy:
Degradací půdy dochází ke snížení úrodnosti půdy, snížení schopnosti zadržovat vodu a k odnosu
půdy vlivem povětrnostních podmínek nebo přívalem vody. K degradaci půdy dochází také lidskou
činností při používání těžké techniky pro obdělávání zemědělských vod, hnojením chemickými
látkami nebo erozí. Vlivem klimatických změn dochází častěji k erozi půdy a ztráty přirozené
vlastnosti půdy. Jedná se především o sucho. Dochází tak potom kromě snižování funkce krajiny ke
snižování zemědělské produkce a poklesu ekonomiky.
Dopady degradace půdy jsou ekologické i ekonomické. Vzhledem k tomu, že půda je důležitá pro
obživu obyvatelstva veškeré její proměny a snižování její hodnoty znamenají nezvratné změny, lze
hodnotit tyto dopady na našem území jako střední až závažné. Stejně tak je vhodné hodnotit i
pravděpodobnost výskytu degradace půdy na našem území. A to z toho důvodu, je-li půda
poškozována vlivem nesprávných postupů v hospodaření s půdou, bude téměř s jistotou i nadále
bez vhodných opatření, poškozována vlivem klimatických změn (povětrnostní podmínky, sucho – to
vede k většímu výskytu eroze půdy.
H) Sesuvy:
Jedná se o jev, kdy vlivem podmáčení půdy vinou intenzivních srážek a přívalových povodní, je
svrchní vrstva půdy unášena ze svahů. Také mrznutí a roztávání vody v puklinách skal dochází ke
skalnímu zřícení. V ČR způsobují sesuvy půdy spíše škody na majetku a infrastruktuře, výjimečně
pak ohrožení na zdraví člověka. Na území MAS MTJ pak můžeme na základě četnosti sesuvů
hodnotit ohrožení (dopady) jako znatelné až střední ohrožení. S ohledem na klimatickou změnu a
vlivem častějších intenzivnějších srážek lze předpokládat, že se tento jev bude vyskytovat ve vyšší
míře, přesto na našem území můžeme říci, že jde o nízkou pravděpodobnost ohrožení sesuvem
půdy.
I) Vítr:
Mluvíme o velmi silném větru, který může poškodit majetek, lesy, technickou nebo dopravní
infrastrukturu. Velmi silný vítr vzniká lokálně, zpravidla při letních bouřkách nebo většími rozdíly
mezi vysokou a nízkou tlakovou výší. Silný vítr není závislý přímo na daném území, ale s jeho
výskytem lze počítat všude. Extrémně silný vítr jako tornádo není časté v našich klimatických
podmínkách, ale jeho výskyt nelze vyloučit, protože i takové případy ČR zaznamenala. Proto jsou
nejohroženější místa lesy, budovy, parky. Může dojít k narušení technické a dopravní infrastruktury,
hrozí nebezpečí na životě člověka (padající větve, stromy,…). Silný vítr se v podstatě může vytvořit
kdykoliv, proto je hodnoceno ohrožení jako závažné. Ovšem díky poloze území MAS MTJ můžeme
očekávat, že pravděpodobnost častého výskytu velmi silného větru bude průměrná, tedy střední.
J) Dodávky energie:
Dodávky energie s klimatickou změnou úzce souvisí. Vlivem výše jmenovaných přírodních jevů
může dojít k několikadennímu přerušení dodávky elektrické energie, tepla, plynu. Může také dojít
k vytížení elektrické sítě (Blackout). Pokud přerušení dodávky z jakéhokoliv důvodu trvá dlouho,
ovlivňuje to i dopravní systém, dodávku pitné vody, zdravotnictví, bankovnictví a veškeré další
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služby. Klesá ekonomická výkonnost, ovlivněny jsou i jednotlivé domácnosti. Na území MAS MTJ lze
hodnotit dopady ohrožení přerušením dodávky energie jako nízké až znatelné. Nestává se často, že
by na celém území MAS MTJ byl dlouhodobě přerušen provoz dodávky elektrické energie a s tím
související další problémy. Pravděpodobnost výpadků dodávky energií se odvíjí od schopnosti
reagovat rychle na daný problém, počtu záložních zdrojů v území. Lze do budoucna předpokládat,
že vlivem klimatických změn a častějších extrémů počasí, můžeme očekávat častější výpadky
dodávky energií. Pravděpodobnost je proto hodnocena jako střední.
K) Technologické katastrofy:
Technologické katastrofy jsou zde míněny jako technologické havárie vlivem klimatické změny a
častějšího extrémního počasí s doprovázejícími jevy (povodně, vichřice, blesky, sesuvy apod.). Může
jít o únik jedovatých látek, požáry, výbuchy a další. Ohrožené je území s výskytem podniku s větším
množstvím nebezpečných látek. Na území MAS MTJ se podnik s nebezpečnými látkami nevyskytuje,
ale jsou zde čerpací stanice, firmy pracující s různými typy látek a přes naše území přejíždí cisterny
s jedovatými látkami. Proto lze hodnotit dopad ohrožení jako závažný. Ovšem pravděpodobnost
výskytu ohrožení technologickými haváriemi na našem území je zanedbatelná.
2.1.6.7.2.

Resilience

Resilience je schopnost vypořádání se změnami a nadále je rozvíjet. Umět se adaptovat a čelit
těmto změnám ve smyslu přijmutí opatření, které zmírní dopady změn na danou činnost.
V souvislosti s klimatickými změnami jde o připravenost území na extrémní projevy počasí. Tzn.
přijmutí opatření, které zpomalí klimatické změny a zmírní dopady extrémního počasí a jeho
doprovodné jevy (povodně, sucho, silný vítr,…).
Na základě analýzy území byla hodnocena stávající schopnost zvládat ohrožení na zmiňující se
rizika.
A to ve smyslu varování – prevence – připravenost.
Varování je o informovanosti. Jde o to mít na příslušných úřadech k dispozici různé plány, které
oblasti jsou daným jevem ohroženy např. povodňový plán, dále odhady a analýzy území, kde nejvíce
dochází k jevům, jako je sucho, ledovka, mráz, silný vítr atd. Důležité je varování obyvatel před
nastávajícím extrémním počasím a možných důsledcích počasí (požáry, povodně, vyvracení
stromů,…). Na základě systému varování funguje v obcích rozhlas. Ne všechny obce ale mají rozhlas.
Ten je ale nejdůležitějším prvkem v první fázi varování o blížícím se riziku.
Dalším krokem jak čelit dopadům klimatické změny je prevence. Jde o to, aby se podnikla veškerá
opatření k zmírnění rizika. Např. vedra – městská zeleň, zelené střechy, sucho – zádržné systémy
vody, protipovodňová opatření, správné hospodaření na zemědělských pozemcích a další.
Připravenost značí dostupnost technických prostředků pro zvládání následků klimatické změny
(čerpadla, náhradní zdroje vody, náhradní zdroje tepla a různá další opatření, podniknutá a
zrealizovaná pro zmírnění následku extrémního počasí).
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Schopnost našeho území a jeho připravenost odolávat klimatickým změnám je tristní. Obce
podceňují varování a informace o klimatických změnách a jejich dopadech. Je nutné v první řadě
umět přesvědčit obyvatelstvo, že tyto klimatické změny opravdu přinesou změny a v případě
nepřipravenosti půjde o závažné problémy.

Hodnocení připravenosti území MAS MTJ na stávající schopnosti zvládat ohrožení:
Vedro – velmi nepřipravené - 5
Sucho – nepřipravené – 4
Mrazy – velmi nepřipravené - 5
Ledové jevy – velmi nepřipravené - 5
Povodně – nepřipravené – 4
Přívalové povodně – nepřipravené - 4
Vítr – potenciál pro zlepšení - 3
Degradace půdy – velmi nepřipravené - 5
Sesuvy – dobře připravené - 2
Přerušení dodávky energie – potenciál pro zlepšení - 3
Technologické katastrofy – potenciál pro zlepšení – 3

Graf č. 27: Připravenost území MAS MTJ na klimatické změny

hodnota závažnosti a připravenosti

Připravenost území na klimatické změny
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
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Dopady
Pravděpodobnost
Připravenost

Zdroj: NS MAS ČR, projekt Resilience, vlastní zpracování výsledků dotazníkového šetření
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2.1.6.7.3.

SWOT analýza v oblasti životního prostředí a klimatických změn a jejich dopadů

Tabulka č. 50: SWOT analýza v oblasti životního prostředí a klimatických změn a jejich dopadů na území
MAS MTJ

Silné stránky




Slabé stránky

Dobrá dostupnost IZS
Velká většina obcí má svou jednotku SDH
Větší obce – modernizace rozhlasu na
bezdrátový systém propojený s IZS








Příležitosti













Slabá
informovanost
v regionu
o
klimatických změnách a jejich dopadech
Nedostatečná technická vybavenost JPO III
Nedostatek analýz území na řešení
problému
Zastaralá
nebo
chybějící
technická
infrastruktura
v malých
obcích
pro
ohlašování blížícího se nebezpečí
Absolutní nepřipravenost území na dopady
klimatických změn

Hrozby

Relativně dostatek času na řešení problému
Využití dotačních titulů pro prevenci nebo
připravenost na dopady klimatických změn
Každý jednotlivec má možnost přispět
k zlepšení stavu svou činností – lze ovlivnit
dopady
Zpracování
podrobných
analytických
podkladů o častých úderech přírodních jevů
(zátopové oblasti při bleskových povodních,
údery silného větru, časté výpadky
proudu,…)
Lepší připravenost JPO i celého IZS, pořízení
vhodné techniky
Více informací pro kompetentní osoby
formou školení,….
Zlepšení hospodaření s půdou i přírodními
zdroji (např. voda)
Využívání biomasy a jiných přírodních zdrojů
(slunce, vítr, …)
Snížení emisí – využívání VHD, bezmotorové
dopravy
Budování zádržných systémů

Zdroj: vlastní zpracování
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Podceňování problému v široké veřejnosti
Malá znalost problému
Nezájem řešení problému
Plýtvání přírodními zdroji
Špatné a nekoncepční obhospodařování
zemědělské půdy velkými firmami
Stavby na orné půdě
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2.1.7.

Dopravní infrastruktura

2.1.7.1.
Silniční infrastruktura
Územím MAS MTJ prochází komunikace I. třídy, II. třídy, III. třídy a místní a účelové komunikace.
Komunikace I. třídy I/35 (E442) plní v regionu sběrnou a obslužnou funkci. Jde o trasu evropské
mezinárodní silnice ve směru západ – východ: Karlovy Vary – Děčín – Liberec – Turnov – Hradec
Králové – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Valašské Meziříčí – Žilina.
Délka komunikace na území MAS MTJ je přibližně 18 km. Silnice I/35 prochází katastrem města
Moravská Třebová a katastry obcí Linhartice, Borušov a Gruna. Na silnici je jeden kruhový objezd
v Moravské Třebové, kvůli zvýšené bezpečnosti směrem na Boršov, tři mosty a nájezd pro silnici
II/371 v obci Linhartice.

Komunikace II. třídy jsou na území MAS MTJ zastoupeny komunikacemi:
II/368 – spojuje území od severu k jihu. Její trasa vede od severu: Rovensko - Štíty – Tatenice –
Třebařov – Staré Město - Moravská Třebová - Útěchov – Dlouhá Loučka – Křenov – Březina –
Slatina - Letovice , kde se napojuje na silnice I/43 (E461) ve směru Svitavy na Brno.
II/366 – spojuje území od východu k západu. Trasa vede od východu: Prostějov – Kostelec na Hané
– Konice – Nectava – Chornice – Jevíčko – Zadní Arnoštov – Křenov – Pohledy – Hradec nad
Svitavou, kde se napojí na silnici I/43 (E461) na Brno.
II/371 – silnice umožňuje spojení města Jevíčka s Moravskou Třebovou; trasa vede od Jevíčka –
Jaroměřice – Biskupice – Chornice – Městečko Trnávka – Rozstání – Linhartice, kde se napojí na
silnici I/35 (E442).
II/372 – silnice spojuje město Jevíčko s Velkými Opatovicemi; trasa silnice: Jevíčko – Velké
Opatovice – Malá Roudka – Chlum, kde se napojí na silnici II/368 směr Brno na jih a směr Moravská
Třebová na sever.
II/374 – silnice spojuje město Jevíčko s Boskovicemi; trasa silnice: Jevíčko – Uhřice – Boskovice –
Rájec-Jestřebí – Blansko, kde se napojí na silnici II/379 (Vyškov – Tišnov).
II/644 – silnice vedoucí od Městečka Trnávky – Vranová Lhota – Mohelnice.
Všechny silnice plní sběrnou a dopravní obslužnou funkci, nejdůležitější jsou silnice II/368, která
spojuje území od severu k jihu; II/366, která spojuje území od východu k západu a II/371 spojující
město Jevíčko s Moravskou Třebovou.
Nově opravená silnice je ve Slatině II/368. Dobrý stav silnic, procházející obcemi, uvádějí obce
Moravská Třebová, Útěchov a Dlouhá Loučka II/368. Poškozená silnice je v Třebařově II/368, špatný
stav komunikace uvádí obec Jaroměřice na silnici II/371 směrem na Jevíčko, povrch silnice je
nevyhovující.
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V nepovinné Příloze č. 10 Oblast dopravní infrastruktura, v tabulce č. 1 je uveden stav a plány na
silnicích I. a II. třídy.
Silnice II. třídy nevedou obcemi Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Březinky, Dětřichov u Moravské
Třebové, Hartinkov, Janůvky, Koruna, Kunčina, Malíkov, Mladějov na Moravě, Radkov, Rychnov na
Moravě, Víska u Jevíčka, Vrážné a Vysoká.
Komunikace III. třídy jsou na území MAS MTJ zastoupeny komunikacemi:
1) III/3689: Třebářov – Koruna
2) III/36822: Třebařov – Petrušov – Staré Město
3) III/36810: Staré Město – Radišov – Rychnov na Moravě – směr Žichlínek
4)
III/36811: Rychnov na Moravě – Mladějov na Moravě směr Damníkov, napojení na
I/43 (Lanškroun – Svitavy – Brno)
5) III/ 36816: Mladějov na Moravě
6) III/36820: Staré Město – Dětřichov u Mor. Třebové, napojení na I/35
7) III/31519: Borušov – Svojanov
8) III/36821: Staré Město – Bílá Studně
9) III/36823: Moravská Třebová – Kunčina – Nová Ves – směr Opatov
10) III/3711: Moravská Třebová – ul. Olomoucká – Linhartice, napojení na III/3714 (Radkov –
Gruna)
11) III/36826: Boršov ze silnice II/368 – Hřebeč
12) III/36825: Moravská Třebová – Rozstání
13) III/3714: Rozstání – Radkov –Gruna ze směru Městečko Trnávka napojení na II/371
14) III/3712: přes Rozstání
15) III/3713: Rozstání ze silnice II/371 – Malíkov
16) III/36827: Městečko Trnávka – Pacov – Přední Arnoštov; napojení na II/368 za Dl. Loučkou
17) III/36828: od Pacova z III/36827 do Ludvíkova
18) III/3715: Mezihoří – Unerázka
19) III/3718: III/3716 za Unerázkou – Bezděčí u Trnávky
20) III/3716: Petrůvka - Unerázka – Chornice napojení na II/366
21) III/3719: Plechtinec – Stará Roveň
22) III/0411: Pěčíkov – Bohdalov
23) III/37332: Vranová Lhota – směr Bouzov, napojení na III/37322
24) III/36626: II/366 ze směru Chornice – Vrážné
25) III/37322: II/366 ze směru Chornice – Nectava – Březinky – Hartinkov – směr Bouzov
26) III/37346: III/37322 – Vysoká - směr Kladky
27) III/37101: II/366 – Biskupice
28) III/37111: Biskupice – Zálesí
29) III/36613: Biskupice – Jevíčko
30) III/36616:Jaroměřice – směr Úsobrno
31) III/36620: Jaroměřice – směr Šubířov
32) III/3741: Jaroměřice – směr Uhřice
33) III/36615: Jaroměřice – směr Velké Opatovice
34) III/3743: spojení silnic III/3741 a III/36616
35) III/36611; III/36612; III/36613: Jevíčko - ulice Okružní
36) III/ 3669: Jevíčko ze silnice II/366 – Sanatorium
37) III/36612: Jevíčko – Smolná – Bělá u Jevíčka – Březina
38) III/3742: Smolno – Velké Opatovice
39) III/3667: Křenov – Janůvky – směr Rudná
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Opravy a obnovy na silnicích III. třídy zajišťuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Většinou je
spolupráce SUS s obcemi dobrá. Problém občas nastane při údržbě silnice v zimě, kdy je potřeba
uvést silnice do pořádku. Některé silnice III. třídy se v zimě neudržují.
Většina silnic na území MAS MTJ je místně poškozená. Špatný stav silnice uváděla v roce 2014 obec
Bezděčí u Trnávky (III/3715 a III/3716) z toho důvodu, že tudy probíhala objížďka z Městečka
Trnávky na Chornice (výstavba kanalizace + oprava povrchu silnice II/371), kdy tudy projížděli i
nákladní auta a vzrostla tak intenzita dopravy na těchto silnicích. Špatný stav uvádí obec Dětřichov
u Moravské Třebové a Jaroměřice. Poškození na silnicích uváděla v roce 2014 obec Chornice na
silnici III/3716 z důvodů právě probíhajících výkopových prací na kanalizaci, v roce 2015 je silnice
uvedena do původního stavu. Dále obec Vrážné (III/36626) a Vranová Lhota (III/37332), kdy
životnost silnice je již u konce. Naopak dobrý stav silnice uvádějí obce Bělá u Jevíčka, Březinky,
Janůvky, Křenov, Rychnov na Moravě a Vysoká. Celkový stav komunikací III. třídy včetně plánů
oprav je uveden v nepovinné Příloze č. 10, tabulka č. 2.
Místní komunikace:
Každá obec má několik místních a účelových komunikací v různém stavu. Většina obcí se v průběhu
každého roku snaží opravit alespoň část poškozené komunikace. Jiné např. Borušov, Moravská
Třebová momentálně řeší opravy technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plyn) a vyčkávají
s opravami či obnovou po skončení prací. Obec Útěchov potřebuje nejdříve dodělat komunikace
k nově obytným zónám. U většiny obcí záleží na ušetřených finančních prostředcích během roku.
Ušetřené peníze jsou poté použity převážně na opravu místních a účelových komunikací.
V nepovinné Příloze č. 10, v tabulce č. 3 je možné sledovat stav místních komunikací v jednotlivých
obcích a plány obcí na opravy komunikací.
Celému území MAS MTJ chybí rychlostní silnice či dálnice. Počítá se ale s tím, že v budoucnu by
stávající komunikaci I/35 (E442) měla nahradit rychlostní silnice R35. Její výstavbou v úseku Staré
Město – Mohelnice se převede doprava z I/35 na R35. Současné zatížení silnice I/35 je již na hranici
únosnosti. U Starého Města by měla být vystavěna mimoúrovňová křižovatka, do které bude ústit
rychlostní silnice R43 od Brna. Její stavba značně zasáhne do území MAS MTJ. Stavba R43 by měla
vést katastry obcí Jevíčko, Víska u Jevíčka, Chornice, Lázy, Městečko Trnávka, Mezihoří, Radkov,
Gruna, Borušov a Dětřichov u Moravské Třebové. Tato rychlostí silnice by měla přispět ke
zkvalitnění spojení Brno – Moravská Třebová. Mělo by tak dojít k provázání tahů D1 a R35.
2.1.7.1.1.

Intenzita dopravy na daných komunikacích

Podle šetření z výsledku sčítání dopravy 2010 (viz Nepovinná Příloha č. 10, tabulka č. 4) je patrné, že
nejfrekventovanější komunikací je I/35 na všech měřených úsecích, kterou projede od 8 565 – 11
640 motorových vozidel denně. Z komunikací II. tříd je nejfrekventovanější úsek II/368 v Moravské
Třebové ulice Komenského s 6 453 motorovými vozidly denně. Následuje ji úsek II/368 ulice
Lanškrounské po Staré Město s 4 754 motorovými vozidly.
Od 2 000 do 4 000 motorových vozidel denně projede také na úsecích II/368 ulice Svitavská
v Moravské Třebové – 3 738 vozidel; úsek II/372 Palackého náměstí v Jevíčku, ulice Brněnská –
3 154 vozidel; komunikace III/3711 ulice Brněnská v Moravské Třebové – 2 688 vozidel; II/366 úsek
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Chornice – Jevíčko – 2 373 vozidel; II/371 úsek mezi Městečkem Trnávkou a Chornicemi – 2 313
vozidel.
Nad tisíc motorových vozidel za den projede na úsecích II/366 z Chornic směrem na Prostějov 1 092
vozidel; II/368 od kruhového objezdu v Moravské Třebové – Útěchov, Dlouhá Loučka, Křenov –
1 306 vozidel; II/371 Moravská Třebová – Linhartice – Rozstání – Městečko Trnávka 1 464 vozidel;
II/374 – Jevíčko směrem na Šebetov 1 260 vozidel; II/372 Jevíčko (od Penny Marketu) směr Velké
Opatovice 1 197 vozidel; III/36810 Staré Město – Rychnov na Moravě 1 391 vozidel.
Za zmínku také stojí počet cyklistů využívající komunikace. Nejvíce lidí využívajících kolo jako způsob
dopravy je v Moravské Třebové a dále potom na úseku komunikace II/368 směrem na Staré Město
a ve městě Jevíčko.

2.1.7.1.2.

Bezpečnost na komunikacích

 Parkování:
Se vzrůstajícím počtem osobních aut v každé rodině roste přímo úměrně také potřeba parkovacích
míst nejen ve městech. Všechny obce se potýkají s tímto problémem a minimálně ve větších
městech se snaží řešit počet parkovacích míst.
V Moravské Třebové je parkování řešeno v historickém centru na náměstí T. G. Masaryka a
přilehlých ulicích a na ulici Jevíčská pod zámkem za poplatek 10,- Kč/hodinu. Pro potřeby
Městského úřadu na ulici Olomoucká je možné využít místa vedle budovy MÚ. Další parkoviště u
supermarketů Lidl (ul. Brněnská); Billa (ul. Komenského a možnost využití místa za bývalou tržnicí),
PennyMarket (ul. Svitavská), Kubík (ul. Lanškrounská – část parkoviště města a část v soukromém
majetku). Parkoviště pro přibližně 30 aut je také u autobusového nádraží. Parkoviště u nemocnice
slouží výhradně pro pacienty. Odstavná parkoviště mají i svá sídliště (např. Západní, Hřebečská) a
průmyslová zóna pro potřeby firmy. Větší parkoviště je také u Rehau arény a u aquaparku.
V Jevíčku je možnost parkování na Palackého náměstí, nové parkoviště je u obchodu Hruška, u
PennyMarketu. Ostatní parkovací plochy jsou malého významu a jsou převážně určeny pro potřeby
firem, hotelu nebo sídliště.
Menší obce mají vyhrazené parkování převážně u obecních úřadů nebo kulturních domů.
Je ale jasné, že do budoucna budou muset obce rozšíření parkovacích míst řešit, protože trend
používání osobní automobilové dopravy stále roste.
 Chodníky:
Chodníky v obcích jsou velkou výhodou pro bezpečnost pěších pouze tam, kde je velká intenzita
dopravy. V malých obcích chodníky převážně nejsou a ani se neplánují. Občané těchto obcí necítí
potřebu a hlavně by se při vybudování chodníku značně zúžila šířka komunikace, což také není
žádoucí. Dalším důvodem proč se v obcích nebudují chodníky, je fakt, že obce jsou příliš dlouhé a
údržba by ve větší míře zasáhla do rozpočtu obce.
Samozřejmostí jsou chodníky ve městech Moravská Třebová a Jevíčko, kde se průběžně obnovují
nebo opravují. Obě dvě města mají chodníky z větší části ve velmi dobrém stavu. Nutnou opravu
potřebuje chodník v Moravské Třebové na ulici Jevíčská a v Jevíčku jsou to ulice Slunečná a
Nerudova.
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Chodníky jsou také v obcích: Biskupice, Březina (v části obce), Dlouhá Loučka (plánuje se rozšíření),
Chornice (opravy), Křenov (v části obce), Kunčina (1/3 obce), Městečko Trnávka (v přidružených
obcích chodníky převážně nejsou), Mladějov na Moravě (v části obce), Staré Město (1/2 obce),
Slatina (nové), Rozstání (špatný stav), Víska u Jevíčka, Vranová Lhota (v části obce; špatný stav, ale
funkční),
Chodníky se nově budují: Jaroměřice, Útěchov
Chodníky nejsou, ale záměr: Linhartice (bezpečnost), Březinky
Chodníky nejsou a prozatím nebudou: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Borušov, Dětřichov u
Moravské Třebové, Gruna, Hartinkov, Janůvky, Koruna, Malíkov, Radkov, Rychnov na Moravě,
Třebařov, Vrážné, Vysoká.
 Přechody:
Ve větších obcích jsou přechody hlavně na frekventovaných silnicích. V Moravské Třebové a
v Jevíčku je dostatek přechodů a v ostatních větších obcích je přechod tam, kde je nejvíce potřeba.
Přechod na silnici II/371 chce řešit kvůli zvýšené bezpečnosti také obec Linhartice. Bezpečnost na
silnici II/371 by měla řešit také obec Chornice, kde je pouze jediný přechod a provoz je tu velký.
Požadavkem občanů obce je zařídit přechod u budovy obecního úřadu či u budovy základní školy.
Žádné přechody nejsou v malých obcích, kde přechod silnice je relativně bezpečný (Janůvky,
Bezděčí u Trnávky, Březinky, Hartinkov, Vrážné, Vysoká, Radkov, Gruna, Malíkov, Víska u Jevíčka).
Jsou to obce, kterými neprochází komunikace II. třídy a provoz na silnicích není tak velký.

2.1.7.2.
Železniční doprava
Délka železnice na území MAS MTJ v úseku Mladějov na Moravě – Jevíčko je 32,097 km. Počet
výhybek je 20 ks. V úseku je celkem 37 železničních přejezdů, z toho je 27 přejezdů zabezpečeno
výstražnými kříži a 10 světelnou signalizací. Stav železnice odpovídá jejímu stáří. Kolejový rošt
v jednotlivých úsecích je z let 1956 – 2011. Opravy traťových a staničních úseků se provádí na
základě vyhodnocení aktuálního technického stavu.
Vlaková osobní doprava:
Železniční trať prochází územím MAS MTJ jedenácti obcemi, což je 33% celého území. Trať spojuje
železniční uzel Česká Třebová a Chornice, které tvoří křižovatku na Prostějov a Skalici nad Svitavou.
Bohužel z hlediska osobní dopravy na základě nové koncepce organizátora dopravy v Pardubickém
kraji společnost OREDO byly provozovány pouze osobní vlaky na úseku Moravská Třebová –
Mladějov na Moravě - směrem na Českou Třebovou. Od roku 2011 na trati Moravská Třebová
směrem k Chornicím a k Jevíčku byla osobní vlaková doprava zrušena. Trať byla pouze využívána 3
krát týdně nákladní dopravou. Od září roku 2014 byla osobní vlaková doprava obnovena na trati
Moravská Třebová – Chornice. Od roku 2015 se osobní vlaková doprava posílila o další spoje a
osobní vlaky dnes jezdí po trati Moravská Třebová – Dzbel.
Okrajový význam má trať koridoru Olomouc – Česká Třebová, která vede katastrem obce Třebařov
se zastávkou Krasíkov.
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Železniční trať prochází obcemi: Mladějov na Moravě, Kunčina, Moravská Třebová, Linhartice,
Rozstání, Městečko Trnávka, Mezihoří, Chornice – směr na Prostějov Nectava (Březinky), směr
Skalice nad Svitavou, Biskupice a Jevíčko.
Zájem o navrácení osobní vlakové dopravy měly v podstatě všechny obce, kde byla osobní doprava
zrušena, kromě obce Linhartice, kde z praktických důvodů není třeba vlakové dopravy. Železniční
zastávka je mimo intravilán obce a Linhartice leží na hlavním tahu Moravská Třebová – Jevíčko, kde
je autobusové spojení dostačující. Totéž platí i o obci Biskupice, kde železnice prochází taktéž mimo
zastavěnou obec, a to na okraji katastru. Zájem o navrácení vlakové dopravy měla mimo jiné i obec
Radkov, díky dobré dostupnosti do obce Rozstání a občané Radkova tuto zastávku v Rozstání
využívali. Největší úsilí o navrácení osobní dopravy pravděpodobně vynaložila obec Chornice, odkud
je přímé spojení na Prostějov, Skalici nad Svitavou a Českou Třebovou.
Dopady na neobslužnost osobní vlakové dopravy mají spíše negativní charakter. Studenti dojíždějící
do vzdálenějších měst na internát a koleje přišli o přímé nedělní spojení s Českou Třebovou a Brnem
a rodiče je tak musí vozit vlastními dopravními prostředky do Moravské Třebové buď na vlak nebo
autobus. Obec Březinky zase uváděla, že vlivem zrušení vlakových spojů hlavně o víkendu ztratila
spoustu turistů, kteří sobotní výlet věnovali jejich přírodě a okolí.
Zůstaneme-li u cestovního ruchu, můžeme zde připomenout i trať úzkorozchodné železnice
Mladějov na Moravě – Hřebeč. Tato trať dříve sloužila pro dopravu šamotu z dolů na Hřebči do
mladějovské šamotky. Dnes se na části trati provozují turistické jízdy.

2.1.7.3.
Letecká doprava
Na území MAS MTJ je pouze veřejné vnitrostátní letiště Moravská Třebová - Staré Město (kód
LKMK). Délka dráhy 720 m naznačuje, že letiště je vhodné spíše pro sportovní účely.
Nejbližší mezinárodní letiště je v Pardubicích (85 km; 1,5h cesty autem) a v Brně – Tuřany (80 km; 2
h cesty autem přes Letovice).

2.1.7.4.
Vodní doprava
Územím MAS MTJ protéká řeka Třebůvka, Jevíčka a několik dalších menších toků. V současné době
nelze mluvit o vodní dopravě na tomto území. Řeky nejsou dostatečně vhodné na jakoukoliv
přepravu. V budoucnu se uvažuje o stavbě vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe a část labské větve
přímo zasahuje do území MAS MTJ. S touto trasou pevně počítá i ZÚR PK a s tím také souvisí
dlouhodobá stavební uzávěra, která brání v možném rozvoji dotčených obcí.

2.1.7.5.
Veřejná autobusová doprava
Hlavním dopravcem v autobusové dopravě na území MAS MTJ je ČSAD Ústí nad Orlicí, který
zajišťuje především dopravu místní mezi obcemi a některé dálkové spoje do Brna a Hradce Králové.
Dalším významným dopravcem je Miroslav Matocha, který zajišťuje linku Vranová Lhota – Městečko
Trnávka – Křenov – Janůvky. Protože území MAS MTJ leží na hranici tří krajů (Jihomoravský,
Olomoucký a Pardubický) je nutná spolupráce i ostatních dopravců do okolních krajů.
Dalšími dopravci jsou:
VYDOS BUS a.s. (některé spoje na Velké Opatovice, Konice, Olomouc přes Jevíčko a přilehlé obce)
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DOPAZ s.r.o. (některé spoje přes Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Jevíčko do Velkých Opatovic)
ARRIVA MORAVA a.s. (spoje do Mohelnice)
ČSAD Tišnov spol. s.r.o. (zajíždí do Slatiny na lince Velké Opatovice – Letovice)
FTL First Transport Lines a.s. Prostějov (víkendový spoj z Moravské Třebové do Olomouce)
Díky změně dopravní koncepce roku 2011 nového organizátora dopravy v Pardubickém kraji firmy
OREDO, kdy se kompletně změnily jízdní řády a přešlo se na integrovaný systém IREDO, vypukla
mezi některými občany a představiteli obcí vlna nevole. To, co se vyvíjelo několik desítek let, bylo
zrušeno a nahrazeno novým. Systém se stále vyvíjí, 2 - 3krát za rok se mění jízdní řády, aby se
pravděpodobně docílilo nejlepšího výsledku a odjezdy autobusů vyhovovaly většině občanů.
Některé školy byly nuceny přizpůsobit začátek vyučování podle dojezdu a odjezdu autobusů z místa
školy. Někteří občané, kteří byli zvyklí používat autobus k cestě do práce, museli přejít na vlastní
dopravní prostředek, protože by se nestihli do zaměstnání dopravit včas autobusem nebo by museli
čekat někdy i hodinu v místě zaměstnání. V některých obcích počet spojů přibyl, jinde zase ubyl.
Ohlasy jsou různorodé, ale je patrné, že i když je spojů hodně, integrovaná doprava převedená na
plochu území jako je MAS MTJ se nejeví jako efektivní. Alespoň pro většinu občanů. A i když jezdí
autobusy každou hodinu ve většině obcí (někde dokonce častěji - záleží jestli obce leží na více
dopravních tazích), spoje nejsou vyhovující k tomu, aby se občané dostali včas tam, kam potřebují
nebo aby na místě dlouho nečekali. Dalším problémem jsou tzv. „okružní jízdy“, kdy občan
potřebující se dopravit do obce vzdálené 5-10 km, musí absolvovat jízdu trvající déle než je to
nutné. Integrovaná doprava je založena na přestupech, ale autobusy jezdí povětšinou ani ne z půlky
zaplněné. Je třeba zapřemýšlet nad tím, jestli koncepce dopravy firmy OREDO je opravdu výhodná i
pro občany, kteří jsou závislý na veřejné autobusové dopravě - senioři pro nákupy (v některých
obcích chybí obchod se základními potravinami), do zdravotních středisek, děti a studenti do škol,
lidé nevlastnící automobil.
Z místního šetření byla vytvořena tabulka o spokojenosti představitelů obcí na základě ohlasů
občanů. Z této tabulky vyplývá, že obce ležící na hlavních tazích jsou spokojení s dostatkem spojů.
Ti, co jsou spíše spokojeni, nejčastěji uvádějí problémy rázu: autobusy nejezdí v dobu, kdy je nejvíce
třeba, nebo málo spojů o víkendech, hlavně v neděli, kdy musí rodiče své děti vozit k autobusům
nebo vlakovým spojením většinou do Moravské Třebové, protože jinou možnost nemají. Za
nespokojeností představitelů obcí stojí fakt, že občané z těchto obcí musí minimálně jednou
přestupovat, aby se dostali do místa, kam potřebují, nebo problém času stráveného na cestách
v autobuse (nepovinná Příloha č. 10, tabulka č. 6).
Pro přehled byla vytvořena tabulka č. 7, nepovinná Příloha č. 10 s počtem přímých spojů v obcích
do stěžejních měst Moravská Třebová a Jevíčko a zpět. Autobus musí projíždět nebo zajíždět do
obce. V obcích jako je Víska u Jevíčka, Vrážné, Gruna a Borušov je možnost spojů více, ale občané
musí dojít někde i více než 1 km na okraj obce, kudy autobus projíždí a proto není započítán do
počtu spojení. Jsou uvedené také víkendové spoje, spoje mezi obcemi, neležící na hlavním
dopravním tahu a do stěžejních měst mimo území MAS MTJ. Jsou to města, kam lidé dojíždějí za
prací, k lékaři, do škol – Velké Opatovice, Svitavy, Lanškroun, Boskovice, Mohelnice a dále krajská
města Hradec Králové, Olomouc, Brno a hlavní město Praha. I zde jsou uváděna pouze přímá
spojení. Spoje jsou aktuální od 1. 9. 2015 dle jízdních řádu dostupných na www.idos.cz.
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Z Grafu č. 1 a č. 2 v nepovinné Příloze č. 10 je patrné, že všechny obce nemají možnost přímého
spojení s Moravskou Třebovou a Jevíčkem. Nejhůře jsou na tom malé obce, které nejsou na hlavním
tahu. Musí využívat přestupy v obcích Chornice, Městečko Trnávka, Jevíčko, Křenov, Moravská
Třebová a Staré Město. Jsou to obce, které spadají pod Městečko Trnávku, Vranová Lhota, Vrážné,
Březinky s Nectavou, Vysoká, Hartinkov, Víska u Jevíčka, Radkov, Malíkov, Slatina, Koruna, Gruna a
Mladějov na Moravě. Nejvíce autobusů směrem na Jevíčko projíždí obcí Jaroměřice (38) díky poloze
obce. Vedou tudy autobusové linky Moravská Třebová – Jevíčko; Cetkovice – Jevíčko, Horní
Štěpánov - Jevíčko . Do Moravské Třebové jezdí nejvíce autobusů ze Starého Města (37), důvod je
stejný jako u obce Chornice. Starým Městem projíždí autobus do Lanškrouna přes Rychnov na
Moravě, do Třebářova a směrem na Borušov. Snad úplně nejhůře je na tom osada Zálesí, kam
zajíždí pouze jeden autobus za den.

Víkendové spojení:
V obcích Bezděčí u Trnávky, Unerázka, Borušov, Březinky, Nectava, Zálesí, Dětřichov u Mor.
Třebové, Gruna, Žipotín, Hartinkov, Janůvky, Zadní Arnoštov, Koruna, Kunčina, Nová Ves, Malíkov,
Přední Arnoštov, Pacov, Ludvíkov, Borová, Mezihoří, Petrůvka, Pěčíkov, Bohdalov, Plechtinec, Stará
Roveň, Mladějov na Moravě, Radišov, Bílá Studně, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné a Vysoká
o víkendu nejede žádný autobus. Lidé tak musí využívat vlastní možnosti přepravy (Nepovinná
Příloha č. 10, tabulka č. 8).
Spoje mezi obcemi neležící na hlavních dopravních tazích:
Všechny spoje kromě Vranová Lhota – Mohelnice jsou součástí linky Vranová Lhota – M. Trnávka –
Křenov – Janůvky obsluhovanou dopravcem Miroslav Matocha. Víkendové spojení u těchto linek
není. Seznam spojů je zobrazen v nepovinné Příloze č. 10, tabulka č. 9.
Přímé spoje do stěžejních měst v sousedních regionech:
V nepovinné Příloze č. 10, v tabulce č. 10 jsou uvedeny přímé spoje do sousedních regionů, kam lidé
cestují za prací i do školy. Jsou to města Svitavy, Lanškroun, Mohelnice, Boskovice a Velké
Opatovice. Uvedeny jsou také víkendové spoje.
Spoje do krajských měst sousedních krajů a hlavního města:
V nepovinné Příloze č. 10, v tabulce č. 11 jsou uvedeny přímé spoje do krajských měst Brno,
Olomouc a Hradec Králové a přímé spojení do hlavního města Prahy včetně víkendů.
Současný systém dopravy neřeší přímé spojení s krajským městem Pardubice. Občané tak musí
přestupovat ve Svitavách, Litomyšli nebo v Holicích, tímto se jim prodlužuje čas strávený při cestě
k vyššímu územně správnímu celku – krajskému městu Pardubice. Tímto se také komplikuje
spádovost krajské nemocnice, kdy občané využívají spíše nemocnice v Hradci Králové, Olomouci a
v Brně kvůli lepší dostupnosti.
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Graf č. 28: Počet spojů se soudními okresními městy a Prahou k 1. 9. 2015
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2.1.7.6.
Cyklistická doprava
Územím MAS MTJ prochází celkem dostatečný počet značených cyklotras. Cyklotrasy se dělí na I.,
II., III. a IV. třídu.
Naším územím prochází 22 značených cyklotras III. a IV. třídy.

















č. 104 Městečko Trnávka – Křenov – Svojanov – Jimramov – Kadov (M. Trnávka, Pacov,
Přední Arnoštov, Křenov, Janůvky)
č. 182 Moravská Třebová – Opatovec – Litomyšl – Sloupnice – Choceň (M. Třebová,
Kunčina, Nová Ves)
č. 505 Skelná Huť - Suchý – Úsobrno – Chornice – M. Trnávka (Nový Dvůr, Jaroměřice,
Chornice, Unerázka, Mezihoří, M. Trnávka)
č. 506 Moravská Třebová – Městečko Trnávka (M. Třebová, Linhartice, Radkov, Rozstání, M.
Trnávka)
č. 512 Doubravice – Bouzov – Kozov – Pěčíkov – Městečko Trnávka (Vranová Lhota, Pěčíkov,
Petrůvka, Mezihoří, M. Trnávka)
č. 521 Moravská Třebová – Hoštejn – Štíty (M. Třebová, Staré Město, Petrušov)
č. 4029 Moravská Třebová - Hřebeč – Křenov
č. 4030 Moravská Třebová – Útěchov - Dlouhá Loučka - Křenov
č. 4031 cyklotrasa přes Boršov
č. 4042 Staré Město – Dětřichov u MT - Borušov – Svojanov
č. 4043 Radkovské hradisko – Gruna - Žipotín – Nad Svojanovem
č. 4062 Staré Město – Mladějov na Moravě – Damníkov –Třebovice
č. 4063 Petrušov – Maletín – Svojanov
č. 4065 Nectava – Biskupice – Jevíčko – Zadní Arnoštov – Křenov
č. 4066 Jevíčko – Smolno – Velké Opatovice
č. 4067 Přední Arnoštov – Zadní Arnoštov
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č. 4190 Rychnov na Moravě – Třebařov – Koruna
č. 4147 Moravská Třebová – Arnoštovské sedlo
č. 5032 Dětkovice – Vysoká – Březinky – Nectava – Chornice
č. 5179 Vysoká rozc. – Hartinkov – Vranová Lhota
č. 6202 Mohelnice – Mírov – Svojanov
č. 6206 Jeřmaň – Radnice – Vranová Lhota

Pouze ve dvou obcích nevede cyklotrasa ani katastrem obce a to Víska u Jevíčka a Vrážné. Na
katastrech obcí Bělá u Jevíčka, Rozstání a Třebářov vede cyklotrasa mimo intravilán obce. Ostatními
obcemi cyklotrasy procházejí. Všemi značenými cyklotrasami se cyklisté mohou pohodlně dostat do
sousedních regionů.
Převážná většina cyklotras je vedena po stávajících komunikacích II. a III. třídy a místních
komunikacích. Cyklisté využívají v hojné míře stávající komunikace, které nejsou značené jako
cyklotrasa. Se vzrůstajícím nárůstem osobních a nákladních automobilů je v současné době
cyklistická doprava nebezpečná. Kromě turistů se na kole vypravují také děti a studenti do škol, lidé
do práce, senioři na nákupy. V celém regionu není žádná cyklostezka, která by přispěla
k bezpečnosti cyklistů. Pouze v roce 2014 byla vybudována cyklostezka v Moravské Třebové na ulici
Jevíčská a od kruhového objezdu na komunikaci I/35 směrem na Boršov na komunikaci II/368.
V plánu je také vybudování cyklostezky od Moravské Třebové na sever – Staré město a na jih –
Útěchov, Dlouhá Loučka, Křenov. Došlo by tak k propojení severní a jižní části Moravskotřebovska.
Podle dat ze sčítání dopravy 2010 je zřejmé, že tento úsek je hojně využíván cyklisty. Začlenění
cyklostezky do územního plánu chystá také obec Biskupice. Dnešní situace je ale taková, že obce,
které by chtěly zbudovat cyklostezku, ať už by kopírovala stávající komunikaci, nebo by vedla po
lesních a polních cestách, se střetávají s problémy hlavně ohledně výkupu pozemků a také
nedostatečného množství finančních prostředků. Pořád zůstávají prioritou jiné důležitější věci
(podpora podnikání a zaměstnanosti v regionu) než vybudování cyklostezky. Žádná obec, kde jsou
cyklisté nejvíce ohroženi se, ale nebrání cyklostezku v budoucnu a v závislosti na finančních
prostředcích vybudovat. Nejlépe s cyklistickou dopravou je na tom obec Linhartice, kde pomyslná
stezka pro cyklisty může vést stávající cestou Anenského údolí.
Přehled cyklotras v obcích na území MAS MTJ je uveden v nepovinné Příloze č. 10, v tabulce č. 12.

2.1.7.7.

SWOT analýza v oblasti dopravní infrastruktury

Tabulka č. 51: SWOT analýza v oblasti dopravní infrastruktury
Silné stránky:








Průběžné
investice
do
dopravní
infrastruktury – opravy silnic I., II,. a III.
třídy, mostky apod.)
Průběžné opravy místních a účelových
komunikací
Dostatečný počet spojů v autobusové
dopravě obcí na hlavních tazích Moravská
Třebová - Jevíčko
Dobrá obslužnost krajských měst sousedních
regionů (Brno, Olomouc, Hradec Králové)
Dobré spojení s většími městy v sousedních
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Slabé stránky:
Slabá dopravní obslužnost okrajových částí
regionu
Špatné
spojení
s krajským
městem
Pardubice
Nedostatečné využití dopravního systému
pro cestovní ruch (víkendy)
Nedostatečný počet parkovacích míst
Nízká
bezpečnost
cyklistů
na
frekventovaných komunikacích
Absence cyklostezek na celém území MAS
MTJ
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regionech (Lanškroun, Svitavy, Velké
Opatovice)
Hustá síť značených cyklotras procházející
obcemi
Příležitosti:



Vyřešení
bezpečnosti
cyklistů
na
komunikacích – podpora individuální
cyklistické dopravy = budování cyklostezek
 Využití železniční sítě Česká Třebová –
Skalice nad Svitavou
 Využití potenciálu železničního uzlu
Chornice pro spojení s ostatními regiony
(Prostějov, Skalice nad Svitavou)
 Využití víkendového spojení v železniční
dopravě
 Zvážení možnosti odklonu tranzitní dopravy
v Moravské Třebové na Lanškroun
 Zabezpečení dopravy na obecní úrovni –
mikrobusy – vznik min 1 pracovního místa
v každé obci
 Možnost využití elektromobilů v soukromé i
veřejné dopravě
Zdroj: vlastní šetření









Absence doprovodných
(úschovna kol apod.)

zařízení

k VHD

Hrozby:





Stále se oddalující výstavba R 35 a R 43
Přetíženost komunikace I/35
Dopravní přetíženost ulice Komenského a
Lanškrounská v Mor. Třebové
Špatná koncepce veřejné dopravy, která
zapříčinila nárůst osobní automobilové
dopravy
Od 1. 9. 2014 navrácení 2 vlakových spojů
na trati Moravská Třebová – Chornice a zpět
v době využití autobusové dopravy – hrozí
nevyužitelnost a následné opětovné a trvalé
zrušení vlakové dopravy

V rozvoji území brání stále se odkládající stavba rychlostní silnice R35 a R43 a s tím spojená
neochota možných investorů. Stávající silnice I/35 je na hranici dopravní únosnosti a hrozí zde
závažné dopravní nehody. Stejně tak veřejná autobusová doprava nesplňuje podmínky pro
zjednodušení občanů dopravy do zaměstnání. Díky novému systému IREDO vzrostla automobilová
doprava, protože většině obyvatel přestal vyhovovat jízdní řád a do práce se tak dostávali o hodinu
dříve nebo později. Stejně tak některé školy musely upravit začátek vyučovacích hodin kvůli
dojíždějícím žákům. Díky zrušení vlakové dopravy na úseku Moravská Třebová – Chornice a dále
vlaků Chornice – Skalice nad Svitavou nebo Chornice – Prostějov a zpět, byli rodiče nuceni vozit své
děti auty v neděli do Moravské Třebové na vlakové nebo autobusové nádraží, aby se jejich děti
dostaly na internát. V každém případě se ztížila doprava do zaměstnání i do škol. Jak lidé začali
používat auta, vzrostly také nároky na parkovací místa nejen ve městech Jevíčko a Moravská
Třebová, ale také v menších obcích. Po několika úpravách jízdního řádu je pořád stejně náročná
doprava veřejnými hromadnými prostředky pro některé obyvatele většinou z okrajových částí
regionu tam, kde nevede přímé spojení s městy Jevíčko a Moravská Třebová.
Další závažný problém ohledně dopravní infrastruktury je absolutní nedostatek cyklostezek.
Závažná je situace na komunikacích II. tříd. Některé obce mají dříve nebo později v plánu zbudování
cyklostezek, ale je to problém, který se stále odsouvá na úkor podpory a budování pro obce
prioritních věcí (výstavba, kanalizace, …). Zatím neřešitelným problémem pro budování cyklostezek
je vlastnictví pozemků, kde by cyklostezka mohla vést. Na území MAS MTJ chybí také dostatek
parkovacích míst. Veřejné hromadné dopravě by pomohlo zřízení úschovny kol u autobusových či
vlakových nádraží.
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2.1.9.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je důležitá pro zajištění podmínek pro bydlení v obci. Zástavba
podlouhlého typu většinou podél vodního toku naznačuje, že zbudování technické infrastruktury je
velice náročné na obecní rozpočet a bez podpory v podobě dotací se obce většinou nepouštějí do
nové výstavby. Nebo se zadluží a má to vliv na další možný rozvoj obce.
Tabulka č. 52: Přehled technické infrastruktury v obcích na území MAS MTJ
Technická infrastruktura
Obec

Vodovod

Kanalizace

ČOV

Plyn

Internet

Rozhlas

Bělá u Jevíčka

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Bezděčí u Trnávky

ano

ano

ne

ne

ano

ano

Biskupice

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Borušov

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Březina

ano

ano

ano

ne

ano

ano

Březinky

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Dětřichov u MT

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Dlouhá Loučka

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Gruna

ano

ano

ano

ne

ano

ano

Hartinkov

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Chornice

ano

částečně

ano

ano

ano

ano

Janůvky

ano

ne

ne

ne

ano

ne

Jaroměřice

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Jevíčko

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Koruna

ano

ano

ne

ano

ano

ano

Křenov

ano

ano

ne

ne

ano

ano

Kunčina

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Linhartice

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Malíkov

ano

ne

ne

ne

ano

ne

Městečko Trnávka

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Mladějov na Moravě

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Moravská Třebová

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Radkov

ano

ne

ne

ne

ano

ne

Rozstání

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Rychnov na Moravě

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Slatina

ano

ano

ano

ne

ano

ano

Staré Město

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Třebařov

ano

ano

ne

ano

ano

ne

Útěchov

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Víska u Jevíčka

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Vranová Lhota

ano

ano

ne

ne

ano

ano

Vrážné

ano

ne

ne

ne

ano

ano

Vysoká

ano

ne

ne

ne

ano

ne

Zdroj: vlastní šetření
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 Vodovod:
Občané ve všech obcích v zájmovém území mají možnost napojení na veřejný vodovod. V poslední
době se ale vyskytuje problém s dostatkem a kvalitou pitné vody (obce Vrážné, Březinky). Obce se
sdružují v tzv. skupinových vodovodech, které z převážné části provozuje firma VHOS a.s.
Vodárenská infrastruktura je průběžně obnovována, rozšiřována a modernizována – využívání
vodárenského dispečinku.
Skupinový vodovod Moravská Třebová:
Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Janůvky, Křenov, Kunčina a Nová Ves,
Linhartice, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová a Boršov, Sušice a Udánky; Radkov, Rozstání,
Rychnov na Moravě, Staré Město a Radišov, Útěchov, místní část obce Městečko Trnávka – Přední
Arnoštov
Skupinový vodovod Městečko Trnávka
Bezděčí u Trnávky a Unerázka, Chornice, Malíkov, Městečko Trnávka a Lázy, Ludvíkov, Pacov,
Pěčíkov, Petrůvka, Plechtinec; Vranová Lhota
Skupinový vodovod Jevíčko
Jevíčko, Biskupice a Zálesí, Jaroměřice a Nový Dvůr, Víska u Jevíčka
Skupinový vodovod Koruna
Koruna, Třebářov
Samostatné vodovody
Bělá u Jevíčka, Březinky, Hartinkov, Staré Město – Bílá Studně, Vysoká, Gruna a Žipotín, Zadní
Arnoštov, Vrážné
 Kanalizace:
V současné době je platná Směrnice č. 91/271 EHS, o čištění městských odpadních vod, ve které je
stanovena povinnost obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel mít odpovídající kanalizační systém
zakončený čistírnou odpadních vod. Tento stav je na území MAS MTJ splněný. Obce nad 2000
obyvatel, Jevíčko a Moravská Třebová, musely své stávající ČOV, kvůli splnění zpřísněných
požadavků na čistotu vypouštěných vod, modernizovat. V rámci rekonstrukce se t.č. končí s pracemi
na vybudování kanalizace v místních částech Moravské Třebové – Udánky, Sušice a Boršov.
Výstavba nové kanalizace a ČOV probíhá v obci Chornice.
Novou kanalizaci připravují k vybudování v obci Borušov. V obcích Koruna a Třebařov je nová
kanalizace, společná ČOV je pro 4 obce a nachází se mimo území MAS MTJ.
Ve většině menších obcí není kanalizace vybudována vůbec nebo slouží pro odvod dešťové vody do
místních potoků. Řešením se tak stávají individuální domovní čistírny odpadních vod nebo
bezodtokové jímky.
 Plyn:
Na území MAS MTJ je plynofikováno 17 obcí. Další rozšiřování a budování plynu v obcích závisí na
poptávce obyvatel, která je ovlivněna především růstem cen plynu a na možných zdrojích
finančních prostředků pro plynofikaci obce.

127

Analytická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020

 Rozhlas:
Téměř 85 % obcí na území MAS MTJ mají pořízený obecní rozhlas. Většina obcí ale přechází nebo
přešla na bezdrátovou formu rozhlasu a to za podpory dotací. Ty obce, které se rozhodují o opravě
stávajícího rozhlasu, podporují záměr pořízení bezdrátové formy. Tam, kde rozhlas není, uvažují
s dotační podporou na zbudování již bezdrátového rozhlasu. Rozhlas je stále důležitou součástí
obce. Slouží hlavně k hlášení změn v obci, k propagaci kulturních činností a celkové informovanosti
občanů o vzniklém stavu v obci a v neposlední řadě také napojení IZS.
 Elektřina:
Územím prochází elektrické vedení celostátní důležitosti na úrovni velmi vysokého napětí 400kW.
Samotné území MAS MTJ je zásobováno z vlastní TR 110/22 kV Moravská Třebová. Na území ale
nejsou velké zdroje elektrické energie, a proto se elektřina importuje z jiných regionů. Z menších
zdrojů převažují obnovitelné zdroje využívající přírodu – vítr, slunce a biomasa. Největší podíl na
výkonu z těchto zdrojů mají bioplynové stanice a větrné elektrárny. Bioplynové stanice jsou v obcích
Moravská Třebová, Jevíčko, Dětřichov u Moravské Třebové, Chornice, Kunčina a Pacov (Městečko
Trnávka). Větrné elektrárny jsou v lokalitách na správním území obce Gruna – dvě u Svojanova a
větrný park u osady Karlín. Fotovoltaické elektrárny jsou na katastrálním území obce Kunčina,
Rozstání , Borušov a Chornice. Malé fotovoltaické elektrárny jsou také na střechách některých
rodinných domů a účelových staveb. Malá vodní elektrárna v provozu je též v obci Rozstání na řece
Třebůvce.
 Veřejné osvětlení:
Veřejné osvětlení je ve všech obcích. Postupně se obce snaží modernizovat a renovovat stav těchto
zařízení v závislosti na finančních možnostech obce či možnostech čerpání peněz z jiných zdrojů.
Graf č. 29: Zastoupení infrastruktury na území MAS MTJ

Zastoupení infrastruktury na území
MAS MTJ
120%

Procenta

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Řady1

Vodovod

Kanalizac
e

ČOV

Plyn

Internet

Rozhlas

100%

39,40%

27,30%

51,50%

100%

84,80%

Zdroj: vlastní šetření
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2.1.10.

Volnočasové aktivity

2.1.10.1.
Kultura
Kultura je nezbytnou součástí života člověka, ale i nezbytnou součástí života a dění v obci. Bez
zájmových spolků a bez kulturních akcí by byl život v obci strohý a stále by se prohluboval nezájem
lidí o dění v obci i mezi jejich vztahy. Kultura plní zábavnou a sociální funkci (uvolnění se a
odreagování se od každodenních povinností a starostí, podporuje komunikaci mezi lidmi a aktivní
způsob života). Kultura představuje nejvíce dotovanou oblast nejen z obecních prostředků. Kultura
se musí neustále rozvíjet ve všech směrech. Její stagnace by ohrozila zájem lidí o kulturu a
společenský život a tím i úpadek samotné kultury v obcích.
Na území MAS MTJ je spousta možností kulturního vyžití. Nejaktivnější v oblasti kultury jsou obce
Moravská Třebová, Jevíčko, Městečko Trnávka a Chornice. V některých obcích se pokračuje
v tradicích masopustu, velikonoc, pálení čarodějnic, kácení máje, vánoční tradice. Mimo to se
pořádají různá představení, koncerty, přednášky, soutěže, turnaje. Možností je opravdu spousta.
Každá obec má minimálně jeden fungující spolek, který se o kulturu v obci stará ve spolupráci
s místní samosprávou. Kromě spolků jsou to také knihovny, kdy v současné době běží projekt na
území MAS MTJ „Nezapomeňte (se) vrátit“. Dalším významným nositelem kultury jsou MŠ, ZŠ, ZUŠ,
různé sbory, divadelní spolky a občanská sdružení.
2.1.10.1.1.

Nositelé kultury v obcích

 OBCE:
Samotné obce jsou základním pilířem pro vytváření podmínek pro kulturu a společenský život
v obci. Poskytují prostory pro spolky a jejich činnost, vydává povolení ke kulturním a společenským
akcím a snaží se fungující spolek podpořit nejen finančně. Pro své občany zajišťuje kulturu v podobě
přednášek (např. Chornice), koncertů (Moravská Třebová, Jevíčko, Chornice, Městečko Trnávka),
výstav, promítání filmů (Moravská Třebová, Chornice – Kinematograf bratří Čadíků), občasných
divadelních představení (Mor. Třebová, M. Trnávka, Jevíčko, Rozstání).
Je velký rozdíl mezi městy Moravská Třebová a Jevíčko, obcemi jako Městečko Trnávka, Chornice,
Jaroměřice a ostatními malými obcemi. Není rozdíl pouze mezi počtem obyvatel, ale také ve
finančních možnostech obce. Kromě placených představení a koncertů pořádají obce pro své
občany převážně Den matek a Setkání seniorů. Vždy je pro návštěvníky těchto akcí připraven
adekvátní program s muzikou.
Na meziobecní úrovni spolupracují obce Vrážné a Bezděčí u Trnávky, kdy každoročně pořádají
výšlap na „hranici obcí“ s občerstvením. Silvestrovský výšlap pořádá také obec Gruna s obcí
Bohdalov (Městečko Trnávka), kde se také lidé z obcí sejdou na „hranicích“. Obec Gruna, Linhartice,
Radkov a Rozstání pořádaly také Setkání obcí se sportovní tématikou a soutěžemi. Další výšlapy pro
své občany pořádají také obec Biskupice (Výšlap kněžny Eleanory) a Staré Město (sdružení Bílá
stopa).
 KNIHOVNY:
Smyslem již zmiňovaného projektu na území MAS MTJ „Nezapomeňte (se) vrátit“ je nabídnout
jednotlivým obcím a pracovníkům knihoven zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen na
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výpůjčku knih (zvýšení čtenářů), ale i k jinému novému využití knihovny – na malých obcích může
knihovna sloužit jako malé centrum a místo setkávání občanů různého věku. Smyslem projektu je
vdechnout knihovnám duši, naplnit ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si vypůjčí a vrátí
knihu a také naučit pracovat s občany dobrovolné knihovníky tvorbou různých nových akcí. Za
území MAS MTJ jsou do tohoto projektu zapojeny knihovny v Bělé u Jevíčka, Biskupicích, Březině,
Chornicích, Jaroměřicích, Jevíčku, ve Vrážném, v Městečku Trnávce a v Mladějově na Moravě.
Výsledkem projektu spolupráce knihoven bude manuál vesnického knihovníka, série školení pro
knihovníky a dobrovolníky v knihovnách (školení je zaměřené na práci knihovníků, základní
manažerské a komunikační dovednosti, práce s různými skupinami občanů, organizace a pořádání
různých kulturních a volnočasových aktivit pro občany a zejména pro děti) a další vybavení do
knihoven. Projekt běží od ledna 2014 a končí v polovině roku 2015.
Z tabulky č. 3, nepovinná Příloha č. 11 jde vidět, že knihovnu nemají obce Janůvky, Koruna, Malíkov,
Radkov. Ve všech ostatních obcích knihovny fungují. Na menších obcích je knihovna otevřena pouze
hodinu týdně. Ve větších je výpůjční doba častější. Některé knihovny spolupracují se základními a
mateřskými školami, pořádají pro děti různé motivační soutěže ve čtení. Většina knihoven
spolupracuje i s ostatními knihovnami na principu výměnného fondu.
Knihovny také pořádají různé cestovatelské přednášky, přednášky se zdravou výživou, spaní
v knihovně pro děti, výstavy fotografií.
 SPOLKY:
Problém různých spolkových činností na menších obcích jsou stále nová opatření ze strany státu a
stále větší náklady k zabezpečení chodu spolku. Od 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku se
všechna občanská sdružení a neziskové organizace musela přetransformovat na „spolek“. I malým
spolkům vznikla povinnost zřízení koncese na prodej alkoholu u živnostenského úřadu, chtějí-li si
vydělat peníze na chod a pořádání dalších kulturních akcí. U některých spolků se stále zvyšují
členské příspěvky, a to vede ke ztrátě členů a tím i ke krachu spolku. Typickým příkladem je
občanské sdružení Český červený kříž (ČČK), jehož dobrovolníci postupně ubývají. Byla zdaněna i
tombola, kde si spolky mohly vydělat peníze na pořádanou akci.
Je potřeba si uvědomit, že aktivní lidé ve spolcích dělají vše dobrovolně, zadarmo a ve volném čase.
V dnešním trendu doby stále ubývá členů v různých tradičních spolcích, věkový průměr členů se
zvyšuje a chybí výhled do budoucna. Mladí lidé se stěhují za prací do větších měst a ti, co zůstávají
na menších obcích, nemají zájem podílet se na kulturním a společenském životě v obci jednoduše
proto, že nemají potřebu. Nelze to ale brát plošně. V každé obci funguje nějaký spolek, a i když
spolek není, jsou lidé schopní zajistit si zábavu mezi sebou sami (např. obec Koruna).
Přehled spolků na území MAS MTJ:
Z Tabulky č. 4, nepovinná Příloha č. 11 je jasné, že největší zastoupení na území MAS MTJ mají sbory
dobrovolných hasičů a následuje je Myslivecké sdružení.
 Sbor dobrovolných hasičů:
Pro mladé je stále požární sport atraktivní a kromě soutěží pořádají také sbory často jako jediné
v obci a ve spolupráci s obecním úřadem různé akce pro děti i dospělé. Jen na území MAS MTJ se
každoročně pořádají různé pohárové soutěže v: Březině, Dětřichově u Mor. Třebové, Dlouhé
Loučce, Gruně, Hartinkově, Chornicích, Křenově, Malíkově, Městečku Trnávce, ve Staré Rovni (M.
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Trnávka), Sušici (Moravská Třebová), Mladějově na Moravě, Rozstání, Radkově, Slatině a Vranové
Lhotě. Dohromady je tedy 16 pravidelných požárních soutěží na území MAS MTJ pořádaných sbory
dobrovolných hasičů.
Kromě soutěží a kulturních a společenských akcí v obci pořádají sbory také zájezdy pro své členy,
ale i nečleny za hasičskou tématikou, přírodou, památkami, do vinného sklípku i za kulturou mimo
region. Sbory dobrovolných hasičů jsou v několika obcích jediným spolkem, kromě samotné obce,
který se o kulturní a společenský život stará – Bělá u Jevíčka, Dětřichov u Mor. Třebové, Hartinkov,
Malíkov, Radkov, Víska u Jevíčka a Vrážné.
Poslední dobou se ale sbory potýkají se sestupnou tendencí návštěvnosti požárních sportů, ale i
jiných kulturních akcí.
Sbory dobrovolných hasičů v posledním desetiletí skoro ve všech obcích slavily 100. - 120leté výročí
založení, kde byly připraveny kromě tradiční soutěže, také ukázky historické požární techniky,
vyprošťování z auta, koňská spřežení s ruční stříkačkou a další.
V posledních letech se zlepšilo vybavení sborů dobrovolných hasičů díky podpoře Pardubického
kraje ve formě dotací. Některým sborům a obcím ale stále chybí prostředky pro zajištění opravy
požární zbrojnice nebo k pořízení nového modernějšího auta.
 Myslivecké sdružení:
Myslivci jsou druhým nejvíce zastoupeným spolkem na území MAS MTJ. Kromě tradičních naháněk
na sklonku podzimu a v zimě, pořádají v některých obcích myslivecké plesy. Některé myslivecké
spolky spolupracují i s ostatními spolky v obci na pořádání jiných akcí. Většinou jsou to akce pro
děti. Myslivci jsou aktivní v oblasti kulturního a společenského života hlavně v: Chornicích (Pytlácká
noc – sportovní odpoledne pro děti a večerní zábava se známou kapelou); dále v Bezděčí u Trnávky
(MS Čihadlo), v Rychnově na Moravě (Pálení čarodějnic), v Dlouhé Loučce (MS Jestřáb – pálení
čarodějnic jednou za 3 roky, myslivecká zábava), v Gruně (myslivecká zábava a ples), Staré Město
(zábavné odpoledne pro děti 2-3 za rok, zábava).
Mezinárodní spolupráci udržuje Sdružení myslivců a SDH v Jaroměřicích s Polskem.
Přehled mysliveckého sdružení v tabulce č. 5, nepovinná Příloha č. 11.
 Klub důchodců:
Klub důchodců funguje pouze v obcích Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Kunčina, Městečko Trnávka,
Linhartice a Třebařov. Neoficiálně se scházejí senioři v Borušově jeden den v týdnu. Pořádají pro
sebe různé společenské hry, rukodělné práce, výlety, výšlapy, přednášky.
 Včelaři
Spolek včelařů působí v Jevíčku a spadá pod něj také obce Křenov, Březina, Slatina, Bělá u Jevíčka,
Jevíčko, Víska u Jevíčka a Chornice. Další ZO je také v Městečku Trnávce (Rozstání), ve Vranové
Lhotě (Bezděčí u Trnávky) ve Starém Městě a Jaroměřicích.
Průměrný věk členů spolku včelařů je cca 65 let. Hlavním současným problémem je nedostatek
mladých včelařů. Proto je potřeba směřovat podporu do propagace a samotné podpory mladých
včelařů. Za poslední roky si postupně včelaři pořídili z malých dotací potřebné vybavení.
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 Ostatní spolky:
Mezi ostatní spolky působící v obcích je Český červený kříž (Biskupice, Březinky, Chornice, Městečko
Trnávka, Mladějov na Moravě, Rozstání, Slatina, Útěchov a Vranová Lhota). V dnešní době se
poněkud vytrácí smysl červeného kříže jako takového. Místní skupiny červeného kříže se ale aktivně
zapojují do dění v obci v podobě pořádání např. dětského dne, Mikuláše pro děti, masopustní
průvod obcí (např. Rozstání). Další spolek Rybáři je v Dlouhé Loučce, Chornicích, Jevíčku, Křenově a
Slatině. Spolek rybářů pořádá např. v Chornicích Letní večer chornických rybářů. Ostatní spolky
nejsou už v takové míře zastoupeny na území MAS MTJ, ale to neznamená, že nejsou důležité.
V obcích působí např. zahrádkáři (Jaroměřice a Křenov) a další jiná seskupení.
Nedílnou součástí kultury a společenského života jsou také mateřské a základní školy, základní
umělecké školy, sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). V mateřských a základních školách se
připravují besídky pro rodiče dětí, dělají se tu také velikonoční a vánoční dílny. Ve školách fungují
výtvarné, sportovní a hudební kroužky. SRPŠ pořádají plesy. Někde i zájezdy pro rodiče s dětmi
nebo výlety na kole.
Samotné školy a školky zvou pro své žáky do školy různé divadelní sbory zaměřené na děti, různé
muzikanty hrající pro děti i výstavy např. dravých ptáků s přednáškou.
Každý aktivní spolek v obci podílející se jakýmkoliv stylem na kulturním a společenským dění v obci
je důležitý pro život obce jako takové.
2.1.10.1.2.

Vybavenosti obcí ke kulturním akcím

Aby bylo možné kulturní akci uspořádat, je potřeba mít k tomuto účelu vyhrazené prostory. Často
to jsou kulturní domy, kulturní sály, sokolovny, tělocvičny, na menších obcích jsou vyhrazené
prostory v podobě menšího sálu v místních budovách pohostinství nebo v obecních domech. Pro
akce konané venku mají obce také vyhrazené místo – kulturní areál. Ve větších městech probíhají
akce v parcích, na stadionech, na náměstí, na nádvoří zámku. Menší obce mají povětšinou
k dispozici hřiště nebo vlastní vybudovaný areál se zázemím (tabulka č. 6, nepovinná Příloha č. 11).
V devíti obcích mají v plánu rekonstrukci nebo vybudování nového kulturního vybavení, protože
sami pociťují, že stávající nebo chybějící kulturní dům nebo areál je nedostačující.
Protože lze považovat Moravskou Třebovou a Jevíčko za centra kultury na území MAS MTJ, budou
zpracovány samostatně. Samostatně bude zpracována také obec Městečko Trnávka, díky počtu
aktivních spolků a jejích aktivitě. Popis pravidelně pořádaných kulturních akcí na území MAS MTJ je
uveden v nepovinné Příloze č. 11.
2.1.10.1.3.

Subjekty kulturní činnosti

Hlavním aktérem kultury v Moravské Třebové jsou Kulturní služby města. Spolupracují s dalšími
subjekty jako je Základní umělecká škola, Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Dům dětí a
mládeže Maják, hudební klub Duku Duku a další a vytváří tak velký potenciál kulturního a
společenského života. Také Zdravé město je výrazným aktérem kulturního a společenského života.
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 Základní umělecká škola
Na ZUŠ se vyučují hudební, výtvarné, taneční a lidově dramatické obory. V průběhu celého roku
pořádá žákovské koncerty a koncerty pedagogů, vernisáže a taneční a dramatické vystoupení.
Využívá k tomu prostory zámku koncertní a komorní sál. Dále pořádá absolventské koncerty,
vánoční koncerty a nejvýznamnější akcí ZUŠ jsou Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na
zámku (viz kulturní akce).
Pod ZUŠ vznikly skupiny Bubny Band a Junior Band.
Bubny Band je soubor hrající na bicí nástroje, klávesové nástroje, kytaru, baskytaru a dechové
nástroje. Účinkují na vánočním koncertu, Moravskotřebovských arkádách a na hudebních
festivalech v okolí.
Junior Band je soubor o hráčích zaměřený na populární hudbu.
 Dům dětí a mládeže Maják
Činnost Majáku vyplňuje především odpolední volný čas dětem. Zajišťuje pro děti od mateřských
škol různé zájmové kroužky (taneční, výtvarné, sportovní, vědecké) a prázdninové tábory. DDM
Maják spolupracuje s Kulturními službami a pořádá Sportovní hry pro MŠ, Pohádkovou zahradu,
Poslední zvonění aneb Hurá na prázdniny a další výtvarné a sportovní soutěže pro děti.
 Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Knihovna kromě výpůjček knih zajišťuje také přednášky, besedy, hry a soutěže pro děti. Nejznámější
akcí je Moravskotřebovský Ámos, což je anketa o nejlepšího učitele. Pořádá také soutěž Mladý
čtenář, kde se každý rok mění téma – dramatické, literární, výtvarné. Dále je to Březen – měsíc
internetu, Večery při svíčkách, Týden knihoven, Noc s Andersenem a další akce zaměřené hlavně
pro děti.
Ostatní subjekty kulturní činnosti v území MAS MTJ jsou uvedeny v nepovinné Příloze č. 11.
Mezi další subjekty, které provozují kulturní a společensky prospěšné aktivity na území MAS MTJ
můžeme zahrnout:
 Církve:
a) Římskokatolická:
Pořádají výstavy pro širokou veřejnost v kapli sv. Petra v klášterním kostele v M. Třebové (výstavy
obrazů, fotografií,…); koncerty – pěvecké, varhanní, chrámové pěvecké sbory, v klášterním a farním
kostele. Na konci školního roku pořádají bratří Františkáni karneval pro děti ve františkánské
zahradě; různé zájezdy; vánoční zpívání pro seniory v domově důchodců a na LDN a vánoční
koncerty.
b) Evangelická:
Evangelická církev pořádá různé koncerty pro veřejnost v kapli na evangelické faře.

133

Analytická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020

 Oblastní charita Moravská Třebová
OCHMT každoročně pořádá po Tříkrálové sbírce pro širokou veřejnost Tříkrálový koncert jak
v Moravské Třebové, tak i v Jevíčku. Také každý rok kolem 11. listopadu pořádá ve spolupráci
s Vojenskou školou k tradičnímu svátku Svatého Martina pro osoby se ZP a jejich rodiče a hosty
z území MAS MTJ a z dalších okolních měst, významnou kulturní a společenskou akci
Svatomartinské veselí. Nad akcí přebírá obvykle záštitu hejtman Pardubického kraje. Během akce
hraje živá hudba, probíhají soutěže a losuje se o svatomartinskou husu.
OCHMT také organizuje velikonoční a vánoční výtvarné dílničky pro děti základních škol; tvořivé
dílničky pro děti a dobrovolníky v programu Kamarád; dílničky a víkendové akce pro děti ze soc.
slabších rodin nebo z pěstounských rodin; sportovně společenskou akci pro osoby se ZP a pro
seniory s názvem „Zeptej se mě“.
Kromě kulturních akcí se pořádají také přednášky a vzdělávací akce pro veřejnost; workshopy se
zaměřením na konkrétní cílovou skupinu (např. rodiny s dětmi, pěstouni dobrovolníci, mládež
apod.).
Církev i Oblastní charita Moravská Třebová spolu navzájem spolupracují a jejich spolupráce probíhá
i s ostatními subjekty.
2.1.10.2.

SWOT analýza v oblasti volných aktivit

Tabulka č. 53: SWOT analýza v oblasti volných aktivit
Silné stránky:







Dostatečný
počet
kulturních
a
společenských akcí
Dostatečné zázemí pro pořádání kulturních
akcí skoro ve všech obcích
Relativní dostatek spolků na menších obcích
Chránění si tradičních zvyků v menších
obcích a pokračování v nich (např.
masopust
s pochováváním
basy,
velikonoce,…)
U sboru dobrovolných hasičů podchycení
zájmu dětí, cvičení s nimi, výlety,…

Slabé stránky:





Příležitosti:








Nekvalitní propagace kulturních akcí
Malá nebo žádná spolupráce malých obcí
na území MAS MTJ s informačním centrem
v Jevíčku nebo Mor. Třebové
Nekvalitní propagace akcí v sousedních
regionech

Hrozby:

Zatraktivnění kulturních akcí, požárních
sportů, dětských dnů,…
Zřízení tzv. mediálního koordinátora pro
propagaci kulturních akcí na mikroregionální
úrovni
Lepší meziobecní spolupráce při konání
kulturních akcí, aby se akce „nekryly“ a
nedocházelo tak ke štěpení návštěvníků
Lepší spolupráce měst Jevíčko a Moravská
Třebová ze stejného důvodu
Zaměření spolků hlavně na dětské občany
obce zatraktivěním pořádané kulturní akce,
u mysliveckých spolků např. výstava
s doprovodnou přednáškou

Zdroj: vlastní šetření
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Snižující se počet návštěvníků na
pořádaných akcích
Stále složitější podmínky pro chod a
pořádání kulturních akcí ze strany státu
Současná ekonomická situace rodin
Stále menší zájem mladých o kulturní život
v malých obcích
Zvyšující se věkový průměr členů spolků
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Na menších i větších městech se pořád něco děje v závislosti na čase a chuti občanů. Každý má
možnost vybrat si z konaných akcí, kterých je opravdu velký dostatek na území MAS MTJ. Každý
pořadatel se ale v poslední době setkává s úbytkem návštěvníků a je potřeba zareagovat na nové
trendy kultury. Mladí lidé mají zájem být baveni a náročnost požadavků stále stoupá. Problémem
dnešní doby je i stávající ekonomická situace rodin, které se musí ohlížet na každou vydanou korunu
za zábavu. Na druhou stranu se některé spolky snaží zatraktivnit svou akci například netypickou
soutěží, zajímavou první cenou v tombole atd. Spolky se ale také poslední dobou potýkají se
stagnací nebo úbytkem členů. Je potřeba, aby se zaměřily na rodiče s dětmi a motivovali tak ostatní
k udržení společenského života hlavně na menších obcích. Dalším problémem je fakt, že propagace
akcí není taková, aby se rozšířila mezi ostatní obce, až na ty akce, které jsou již několik let
pravidelné.
Hlavní příčina problému v kultuře je stále se snižující návštěvnost kulturních akcí z různých důvodů.
Jedním je ekonomická situace rodin, dalším je to, že mladí lidé vyhledávají zábavu v daleko větší
kvalitě, než jsou jim možnosti menších spolků v obcích schopny poskytnout. Naproti tomu kultura
v Moravské Třebové je schopna poskytnout rozmezí kultury v jakémkoliv oboru a každý si může
vybrat. Od výtvarného umění přes výstavy, koncerty i sportovní turnaje. Problémem je také velice
nízká propagace kulturních akcí v menších obcích a nespolupráce s informačními centry. V každé
obci si mohou návštěvníci vybrat podle svého zaměření, avšak někdy se akce se stejnou tématikou
kryjí a tím pádem se návštěvnost štěpí. Velkou konkurencí připravovaných akcí ať už na malé obci
nebo větším městem jsou média (televize, počítač, internet a dnes rozšířené tablety).
Spolky se potýkají také se stále se zvyšujícím věkovým průměrem. Lidé v dobrovolné činnosti mají
stále méně času na přípravu akcí a jiných činností, potřebných k chodu spolku z důvodu stoupajících
nároků v zaměstnání a řešení existenčních problémů. Další problém jsou státem prosazované či
připravované legislativní změny, které dobrovolnickou práci spíše těžují.
K negativním vlivům dnešní doby můžeme také zařadit nezájem mladší generace o členství ve
spolcích a ve spoluvytváření kulturního života v obci.
Za velký problém lze také považovat nemožnost konkurence menších obcí a dobrovolných spolků
vůči profesionálně připravovaným kulturním akcím pořádaných uskupeními s velkými rozpočty.
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2.1.11.

Sport

Tabulka č. 54: Celkový přehled sportovních zařízení na území MAS MTJ
Druh
sportovního Absolutní Relativn
zařízení
počet
í počet

Komentář

4%

Aquapark Mor. Třebová, Chornice (1 koupaliště), Březina (2
přírodní koupaliště), Rychnov na Moravě (1 koupaliště), Jevíčko
(1)

1

-

Krytý bazén jev Moravské Třebové v prostorách II.ZŠ, který
slouží primárně pro školní potřeby, ale je přístupný i pro
veřejnost

47

34%

17

38%

tenisové kurty

9

19%

volejbalové kurty

6

13%

Koupaliště a bazény

z toho: kryté
Hřiště
provozovatelem
správcem)

(s
nebo

z toho: fotbalové hřiště

víceúčelové hřiště

6

15

31%

Dětské hřiště

28

21%

Tělocvičny (vč. školních)

23

17%

Sportovní stadiony

5

4%

z toho: otevřené

4

-

1

-

6

4%

22

16%

137

100%

Kryté
Sportovní areály
Ostatní
sportovní
zařízení
Sportovní
zařízení
CELKEM
Zdroj: vlastní šetření

Hřiště vlastní celkem 21 obcí
Fotbalová hřiště pod záštitou jednotlivých TJ se nacházejí ve 14
obcích
Samostatné tenisové kurty se nacházejí v obcích Jaroměřice,
Rychnov na Moravě, Jevíčko, Mor. Třebová
Samostatné volejbalové kurty se nacházejí v obcích Jaroměřice,
Rychnov na Moravě, Kunčina, Třebařov, Mor. Třebová
Víceúčelová hřiště se nacházejí v obcích Biskupice, Gruna,
Chornice, Rozstání, Slatina, V. Lhota, Kunčina (3), Staré Město,
Dětřichov (2), Jevíčko, Mor. Třebová
Dětská hřiště se nacházejí téměř v každé obci, nejvíce jich má
Mor. Třebová (9) a Jevíčko (4)
Samostatné tělocvičny jsou často součástí sportovních hal nebo
základních škol
Sportovní stadiony se nacházejí pouze v obcích Jevíčko a
Moravská Třebová
Jeden otevřený stadion (fotbalový) v Jevíčku a 3 v Moravské
Třebové (2 fotbalové, 1 atletický)
Zimní krytý stadion Rehau Arena v Moravské Třebové
Sportovní areály (komplex sportovních zařízení na jednom
místě) se nachází v Kunčině, Starém Městě, Jevíčku, Moravské
Třebové, Jaroměřicích a Městečku Trnávce
Ostatní zařízení pro sport se nacházejí ve 13 obcích a přilehlých
rekreačních střediscích

Nedílnou součástí trávení volného času na území MAS MTJ je sport a rekreace obyvatel. Sportovní
zázemí je tvořeno celkem 137 sportovními zařízeními, které jsou rozptýleny po celém území a slouží
jak členům jednotlivých sportovních oddílů, tak i široké veřejnosti. Nejlepší sportovní infrastrukturu
nabízí město Moravská Třebová. Garantem úrovně sportu je zde TJ Slovan Moravská Třebová, který
všestranně podporuje rozvoj tělesné výchovy, sportu a turistiky a vytváří podmínky pro činnost
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sdružených oddílů. Aktuálně má TJ Slovan přes 1100 členů sdružených ve 13 oddílech či sportovních
subjektech.
Graf č. 30: Přehled sportovních oddílů a počtu členů TJ Slovan Moravská Třebová

Zdroj: data TJ Slovan Moravská Třebová

K nejaktivnějším sportovním odvětvím patří hokej, fotbal, cyklistika, tenis, ženský volejbal, atletika a
ASPV (asociace sportů pro všechny, která se věnuje sportovnímu vyžití široké veřejnosti a zahrnuje
cvičení pro rodiče a děti, žáky, ženy apod.). Sportovci využívají sportovní areál města, který se
skládá z fotbalového areálu (3 hřiště s tribunami), tenisových kurtů (5), volejbalových kurtů (2),
nafukovací tenisové haly (která slouží pro tenis a nohejbal, v období květen září pak jako doplňkové
rekreační sportoviště), aqvaparku a zimního stadionu. Ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou
pořádá město každoročně sportovní akce a události, do kterých se zapojují jak ostatní tělovýchovné
jednoty, tak i samotní občané z celého regionu. Příkladem může být Dětřichovský memoriál (silniční
běh z Dětřichova do Moravské Třebové), Mezinárodní cyklistický závod kadetů „Závod míru
nejmladších“ (Grand Prix Matoušek), Powerman (závod se skládá z crosscountry závodu na
horských kolech a terénního běhu) dále nespočet turnajových zápasů v tenise, fotbalových a
hokejových zápasů a mnoho dalších.
Velmi dobrou sportovní infrastrukturu mají také obce Staré Město, Kunčina, Jevíčko
a Jaroměřice a Městečko Trnávka, které nabízí trávení volného času na jednom místě. V minulých
letech byly zmodernizovány sportovní areály ve Starém Městě, Městečku Trnávka a Kunčině
(relaxační centrum se však potýká s malým zájmem veřejnosti) a v obci Bělá u Jevíčka je v plánu
výstavba společenského zařízení s kuželnou, víceúčelovým hřištěm, tělocvičnou a kulturním sálem.
Tabulka č. 55: Přehled sportovních areálů
Sportovní areál
Sportovní a relaxační centrum Kunčina
Sportovní areál Žlíbka Jevíčko
Sportovní areál Staré město
Sportovní areál „Na Čtvrtničkách“ Jaroměřice
Sportovní areál Skalka Městečko Trnávka
Zdroj: vlastní zpracování

Sportovní zařízení v areálu
víceúčelová hřiště (3), fotbalové hřiště, sauna, vířivka
tělocvična, tenisové kurty (3), koupaliště, sportovní hřiště
víceúčelové hřiště, minigolf, petangue, fotbalové hřiště
fotbalové hřiště, baseballové hřiště a 3 víceúčelová hřiště
(antuka)
sportovní hala, volejbalové, nohejbalové hřiště

137

Analytická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020

V největší míře využívají jednotlivá sportoviště místní tělovýchovné jednoty, které zde realizují
tréninky svých oddílů či pořádají turnaje a různé sportovní akce. Tělovýchovných jednot, které mají
již dlouholetou tradici, je v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska celkem 14.
Organizované oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, stolního tenisu a šachů mají největší zastoupení
v rámci tělovýchovných jednot a skládají se z několika družstev (největší podíl muži, dorost, žáci).
Přestože většina oddílů disponuje dobrou sportovní základnou, řeší v současné době nedostatek
hráčů, jako je tomu ostatně i v celém okrese Svitavy. Klesá zájem mládeže udržovat členství
v oddílech, což je pro budoucnost některých TJ velkým rizikem (chybí podíl přípravných školiček).
Jednotlivé kluby se však mohou pyšnit členstvím a úspěchy nejen v okresních soutěžích, ale i
krajských, republikových a mezinárodních.
Další formou organizovaného sportu jsou tělovýchovné a sportovní aktivity na školách, které svým
odborným vedením a pravidelností vedou mládež k aktivnímu pohybu. Vzhledem k počtu malých
obcí v regionu MTJ se školy a jejich sportovní zařízení stávají jedním z nejdůležitějších center
sportovního života mládeže. Každá škola má přístup k tělocvičnám/hřištím, některé využívají
prostor tělovýchovných jednot, některé disponují vlastní tělocvičnou popř. alespoň sportovním
sálem. Školy se snaží nabízet žákům i mimoškolní sportovní aktivity. Komplexnější přístup ve vedení
mládeže k pohybovým aktivitám má DDM Moravská Třebová (jediný na území regionu MTJ). Kvalita
tělocvičen ve školách je však mezi jednotlivými obcemi velmi rozdílná (zejména u těch, které nemají
žádnou školu). Dokazuje to i fakt, že některé tělocvičny byly upraveny na kulturní sály nebo naopak,
původní kulturní sály slouží aktuálně jako tělocvičny s alespoň základním vybavením pro
tělovýchovu. Tělocvičny v prostorách škol jsou využívány veřejností pro různé sportovní aktivity,
zájmovými sportovními kroužky, popř. pro činnost některých oddílů TJ.
Velké rozdíly jsou patrné i v kvalitě a dostupnosti dětských hřišť. Zhruba polovina obcí nabízí
nejmenším občanů vybavené hrací plochy v blízkosti sídlišť či rodinných domů, v ostatních obcích se
jedná spíše o drobné hrací prvky umístěné v různých částech obce, které se nacházejí
v zanedbaném stavu a vyžadují rekonstrukci (některé obce vůbec dětská hřiště nemají).
Ke spontánním sportovním aktivitám slouží obyvatelům venkovní sportovní hřiště (bez správce či
provozovatele), která se ve svých parametrech liší obec od obce. Nejčastěji takovými sportovišti
bývají zatravněné plochy, betonová hřiště apod. Těchto ploch využívají obce k pořádání různých
sportovních a kulturních akcí (dětské dny, hasičské závody). Jejich výhodou je, že jsou volně
přístupné veřejnosti a v letních dnech hojně využívané obyvateli obcí. Nevýhodou se pak stává
jejich technický stav, který je často nevyhovující. V některých malých obcích pak chybí i tato
možnost sportovního vyžití (i když plochy na tyto hřiště jsou již dlouhodobě vymezeny v územních
plánech).
V zimních měsících mohou každoročně obyvatelé regionu MTJ navštěvovat dvě kluziště, z nichž
jedno se nachází v krytém zimním stadionu v Moravské Třebové (placený vstup) a druhé ve
sportovním areálu v Jaroměřicích (bezplatný vstup). V obcích jako je Jevíčko nebo Rychnov na
Moravě se k veřejnému bruslení využívají zamrzlá koupaliště.
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V letních měsících nejvíce láká akvapark Moravská Třebová (plavecký bazén, rekreační bazén a
tobogán), který má kapacitu až 1200 lidí. Hojně využívaná jsou také přírodní koupaliště v Březině
nebo koupaliště v Rychnově na Moravě a Jevíčku. Koupaliště tvoří celkově pouhé 4 % sportovních
zařízení regionu a přitom jsou velmi poptávané.
Základní sportovní infrastrukturu nabízejí také i rekreační střediska v Malíkově (rekreační středisko
Srnčí), Dětřichov (rekreační zařízení Vysoké Pole), Borušov (rekreační areály Svojanov) – nepovinná
Příloha č. 11, tabulka č. 8.
Tato střediska je možné využívat celoročně, poskytují podmínky pro ubytování a pořádání různých
pobytových akcí, táborů, firemních akcí apod. Veškeré sportovní/relaxační vybavení je však
nabízeno pouze hostům.
Mezi další sportovní atraktivity regionu MTJ patří adrenalinový sport motokros, který je provozován
na přírodních tratích v obcích Městečko Trnávka a Bělá u Jevíčka (Bělovská rokle), pořádají se zde
soutěže v závodu čtyřkolek jako je např. Motocros CUP. Obdobnou atraktivitou je i Bikepark Ryles
v Rychnově na Moravě, který vznikl z iniciativy místních občanů. I v Moravské Třebové se občané
zasloužili o výstavbu sportovní rarity na území MAS a to Fit stezky Křížový vrch, která se nachází
v přirozeném prostředí lesů a nabízí nadšeným sportovcům posílení těla a běžeckou stezku v areálu
Křížového vrchu. Na území regionu se nacházejí i dva prostory, kde je možné provozovat in-line
bruslení, a to v Moravské Třebové v letním období na zimním stadionu a v obci Staré město v areálu
letiště. V současné době je ve výstavbě další in-line dráha na Knížecí louce v Moravské Třebové,
která spolu s výstavbou cyklostezky (propojení Moravská Třebová – Útěchov) nabídne další
možnosti trávení volného času obyvatelům regionu. Další možností jak trávit čas aktivně je squash a
bowling, které se nacházejí pouze v Moravské Třebové.

2.1.11.1.

SWOT analýza v oblasti sportovního vyžití

Tabulka č. 56: SWOT analýza v oblasti sportovního vyžití
Silné stránky
Dostatečné množství sportovních zařízení v regionu
Zázemí pro pořádání sportovních akcí
Existence sportovních areálů s mnohostranným
využitím jak pro registrované sportovce, tak i pro
sportovce z řad veřejnosti
Přítomnost a aktivita sportovních nadšenců
Tradice sportovního regionu a tělovýchovných
jednot
Snaha o rozvoj atraktivních sportů (např. in-line
bruslení)

Slabé stránky
Technický stav a vybavení některých sportovních
zařízení v menších obcích
Úbytek počtu registrovaných sportovců
Rozdílnost a nevyváženost v nabídce sportovních
aktivit pro veřejnost
Absence krytého bazénu pro širokou veřejnost
Nedostatečná nabídka veřejných kluzišť
Malá podpora
samosprávami

Příležitosti
Trend rozvoje a podpory zdravého životního stylu

neorganizovaných

forem

sportu

Hrozby
Stárnutí populace – stárnutí členů sportovních oddílů
(nenaplnění oddílů, hrozící zánik)
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Rozvoj
spolupráce
mezi
samosprávou
a
podnikatelskou sférou při pořádání sportovních akcí
a při údržbě sportovišť

Snížení zájmu mládeže o sport a aktivní trávení
volného času

Růst neorganizované kondičně rekreační činnosti
obyvatelstva

Nedostatečná finanční podpora ze strany státu a kraje.

Systémová podpora tělovýchovy a sportu

Růst obezity v důsledku špatných stravovacích návyků
a nedostatečné pohybové aktivity

Zdroj: vlastní šetření

Celkový stav sportovních zařízení je na území MAS MTJ vyhovující. Jak již bylo zmíněno,
problematickým okruhem se stává technické vybavení, nerovnoměrnost a rozdílnost ve sportovní
infrastruktuře. Bylo by vhodné, aby se místní samosprávy společně s podnikatelskou sférou snažili o
rozvoj sportovních aktivit zejména u mládeže. Z rozhovorů s místní mládeží totiž vyplynulo, že
nejsou dostatečně informováni o možnostech trávení volného času ve své obci, popř. v regionu a
raději vyhledávají sportovní či zábavní zařízení ve větších městech (Brno, Olomouc). Dalším
problémem je pro mladé i finanční zátěž, která jim nedovoluje navštěvovat sportovní zařízení. Bylo
by třeba vytvořit komplexní nabídku sportovišť a možností využití volného času za celý region,
společně jej propagovat a nabízet různé slevové/členské karty pro občany. Je třeba dále udržovat a
rozvíjet občanské iniciativy, které vedou k zatraktivnění sportovní nabídky regionu, sportovní
události a rozvojové projekty na podporu sportu a aktivního pohybu občanů. Mělo by dojít
k podpoře mimoškolních aktivit a tělovýchovných jednot zejména z pohledu získávání těch
nejmladších sportovců pro své oddíly. Byla by škoda, kdyby některé fotbalové oddíly s perfektním
zázemím pro sport, musely ukončit svoji činnost kvůli nedostatku hráčů.
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2.1.12.

Cestovní ruch

Území MAS MTJ spadá do turistického regionu Východní Čechy a turistické oblasti
Českomoravského pomezí. Typickým prvkem pro území MAS MTJ jsou mírně zvlněné pahorkatiny,
malebná údolí s loukami, příroda nepoznamenaná civilizačními vlivy, architektonické památky,
lidové stavby i sportovní a relaxační aktivity. Region MTJ, společně s celou oblastí Českomoravského
pomezí, je zajímavým výchozím bodem pro aktivní dovolenou v oblasti Orlických hor,
Českomoravské vrchoviny nebo Moravského Krasu. Část území od Městečka Trnávky až po
Boskovice je také známá jako oblast Malé Hané, která je charakteristická zejména lidovou
architekturou, folklórem, hudbou a tancem.

2.1.12.1.
Památky
Území MAS MTJ je bohatý na kulturní památky, které čítají celkem 243 památek, z nichž největší
zastoupení mají městské a měšťanské domy (převážná část se nachází v Moravské Třebové),
venkovské usedlosti, kostely, sochy a další drobné památky (kapličky, zvonice, různé památníky
apod.).
Tabulka č. 57: Přehled zapsaných kulturních památek na území MAS MTJ
Kulturní památka

Počet

Kulturní památka

Počet

Boží muka

1

Radnice

1

Bývalá česká menšinová škola

1

Rumpálová studna

1

Fara

4

Rychta

3

Hodiny sluneční pilířové

1

Silniční most se sochami a deskou

1

Chudobinec židovský azyl

1

Sloup nejsvětější trojice, sousoší nejsvětější trojice

8

Kaple, kapličky

5

Smírčí kříž cyrilometodějský

4

Kašna

1

Socha sv. Floriána

5

Klášter

2

Socha sv. Jana Nepomuckého

8

Kolej piaristická bývalá

1

Socha sv. P. Marie Imaculata

4

Kostel

18

Socha sv. Rocha

3

Krucifix

10

Sochy

5

Křížová cesta

2

Sousoší Kalvárie

3

Latinská škola

1

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje

1

Městské opevnění

2

Synagoga

1

Městský dům

20

Sýpka

1

Měšťanský dům

67

Venkovské usedlosti

18

Morový sloup

4

Výšinné/rovinné opevněné sídliště

8

Muzeum

1

Zámek

5

Pomník nacistických obětí

1

Zemědělský dvůr

1

Pomník osvobození

2

Zřícenina hradu

4

Pomníky ostatní

6

Zvonice

6

Pranýř

1

Zapsané kulturní památky celkem

Zdroj: Seznam zapsaných památek, dále vlastní zpracování
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Centry turistického ruchu jsou Moravská Třebová a Jevíčko. Moravská Třebová se stala v roce 1980
městskou památkovou rezervací (zahrnuje renesanční zámek, jádro města a Křížový vrch) a v roce
1990 došlo k povýšení Jevíčka na městskou památkovou zónu. Popis jednotlivých zapsaných
památek v katastrálních územích v Moravské Třebové a Jevíčku lze vidět ve výše uvedené tabulce.
Přehled ostatních kulturních památek v obcích MAS MTJ (nepovinná Příloha č. 12, tabulka č. 1).
Mezi jednu z nejvýznamnějších památek v regionu řadíme poutní místo Kalvárie v obci Jaroměřice.
Jde o soubor památek zapsaných na Indikativním seznamu Národních kulturních památek. Soubor
památek je tvořen Kostelem Povýšení svatého Kříže, Farou s kaplí a Křížovou cestou. Jde o hojně
navštěvované místo nejen domácími, ale i zahraničními turisty.

2.1.12.2.
Turistické kulturní atraktivity
Mezi největší turistické kulturní atraktivity na území MAS MTJ patří renesanční Zámek v Moravské
Třebové, jehož arkády a věž se řadí k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Součástí
zámeckého areálu je dobová mučírna, alchymistická laboratoř mistra Bonacinyho s expozicemi
a nově revitalizovaná zámecká zahrada. V současné době nabízí zámek různé prohlídkové okruhy,
kterých využívají jak turisté, tak i např. školy v rámci tematické výuky.
Různé spektrum stálých expozic je také možné vidět v Muzeu v Moravské Třebové, kde se nacházejí
sbírky umění z Indie, Číny, Japonska a Egypta (egyptská sbírka, která je jednou z největších sbírek
v ČR, láká návštěvníky zejména na mumii princezny Hereret). Budova muzea však bývá využívána
i k různým kulturním akcím (součástí je i městské kino). Další muzeum se nachází v Jevíčku, má
charakter městského muzea a nabízí stálou expozici s regionální a židovskou tématikou. Součástí
expozice jsou tyto sbírky: sbírka archeologická, porcelánu, fajánse a cínového nádobí, cechy
a řemesla v Jevíčku, dějiny, osobnosti a kultura Malé Hané, příběh židovské čtvrti v Jevíčku, krásy
baroka v Jevíčku a okolí. Muzeum kultury, života a práce faráře v malém městečku v 18. a 19. st. je
možné navštívit v obci Křenov, kde se nachází budova bývalé fary (nově zrekonstruovaná budova
dnes slouží jako muzeum a stylový hostinec; prohlídky muzea pouze předem na objednávku).
Na území MAS MTJ lze najít i památky technického rázu, jako například dochované mosty Hitlerovy
dálnice v Jevíčku, Hvězdárnu Boleslava Tecla v Moravské Třebové (při DDM) nebo Průmyslové
muzeum v Mladějově na Moravě, které se těší velké turistické návštěvnosti. Na své úzkorozchodné
železnici nabízí pravidelné jízdy výletních vlaků vedených historickou parní lokomotivou.
Pro turisty jsou v regionu připraveny i naučné stezky s různými tématy. Největším komplexem
stezek pro pěší i cyklisty jsou Hřebečské důlní stezky, které propojují katastrální území Moravské
Třebové, Mladějova na Moravě, Rychnova na Moravě a Kunčiny. Nabízí různé balíčky pro turisty,
které zahrnují jak krátké, tak i celodenní výlety po okolí s možností navštívit výše zmiňované
expozice moravskotřebovského zámku nebo průmyslové muzeum v Mladějově.
Naučná stezka Bělásek s tématem sluneční soustavy vede z obce Bělá u Jevíčka a končí u ZŠ Jevíčko.
Na jednotlivých tabulích jsou příspěvky od studentů Gymnázia Jevíčko, stezka má celkem 9
zastávek, které se aktuálně nacházejí ve velmi špatné stavu (některé jsou téměř nečitelné).
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Mapa č. 16: Naučná stezka Bělásek, rozmístění jednotlivých zastavení

Zdroj: http://www.belaujev.net/turistika.php

Naučné stezky s kulturní a regionální tématikou se nacházejí v Moravské Třebové a Jevíčku.
Tabulka č. 58: Přehled naučných stezek s regionální tématikou
Cesta od renesance Délka stezky 2,6 km, 12 značených zastávek, zahrnuje památky: brána času, starý
k baroku
(Mor. zámek, renesanční brána, zámecké arkády, loučení Krista s Pannou Marií, povodňové
Třebová)
desky, schody mrtvých, kostel Povýšení svatého Kříže, lapidárium, kalvárie, barokní
kapličky, Olivetská hora.
Městský
okruh Délka stezky: 2,5 km, 8 značených zastávek, vede městskou památkovou zónou
Jevíčko
Zdroj: vlastní zpracování

K ostatním turisticky atraktivním místům patří i Rozhledna Pastýřka v Moravské Třebové, ke které
vedou značené turistické trasy, Věž v Jevíčku, rozhledna Strážný vrch v Kunčině, Třebovské hradisko
nad Moravskou Třebovou, vyhlídková věž ve Vísce u Jevíčka (v současnosti nepřístupná pro turisty
z důvodu špatného stavu schodiště – nutná rekonstrukce) a v neposlední řadě i Poutní místo
Kalvárie v Jaroměřicích, jehož památky jsou zapsány na Indikativním seznamu Národních kulturních
památek.
Po celém území je také kvalitní síť turistických a cyklistických tras. Pěších tras je celkem na území
117km, cyklotrasy viz kapitola 2.6.7. cyklistická doprava. V současné době dochází k výstavbě
cyklostezky v Moravské Třebové. Propojení jednotlivých tras je zobrazeno na následujícím obrázku.

2.1.12.3.
Informovanost
Návštěvníci regionu se mohou informovat o možnostech trávení volného času ve dvou turistických
informačních centrech, které velmi úzce spolupracují s destinační společností Východní Čechy a
doplňují záznamy do portálu vychodni-cechy.info. Jednotlivá TIC se nacházejí opět v Moravské
Třebové (poskytování turistických Informací, rezervace ubytování a stravování, průvodcovská
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činnost, tvoření itineráře apod.) a v Jevíčku (poskytování turistických Informací, prodej map a
upomínkových předmětů a další služby).
Mapa č. 17: Pěší a cyklotrasy na území MAS MTJ

Zdroj://www.mtrebova.cz/uap-aktualizace-2012

TIC v Moravské Třebové provozuje také internetový turistický informační systém, který pomáhá
návštěvníkům orientovat se v turistické nabídce města (památky, stezky, ubytování, restaurace,
možnosti trávení volného času apod.). Pro území Českomoravského pomezí je vytvořen slevový
systém tzv. Bonus Pas (při koupi tohoto pasu mohou návštěvníci využívat slev například na vstupné,
prohlídky apod.).
2.1.12.4.
Služby v cestovním ruchu
Kapacita a vybavenost ubytovacích a stravovacích služeb v regionu MAS MTJ je dostačující
v hlavních turistických centrech regionu (Moravská Třebová, Jevíčko), ostatní obce nabízejí spíše
objekty druhého bydlení, popř. ubytování v rekreačních střediscích. Celková ubytovací kapacita ve
městě Jevíčko je cca 290 lůžek. Návštěvníci mohou vybírat mezi ubytováním v hotelu, penzionu,
ubytovně, ale i ubytování v soukromí, kempech, a v objektech druhého bydlení. Ceny za ubytování
se pohybují v rozmezí 100Kč až 850Kč za lůžko. V Moravské Třebové lze také vybírat z různých typů
ubytovacích zařízení. Město nabízí zhruba 130 míst plus ubytování v soukromí nebo ubytování
v chatové osadě Svojanov, která nabízí pět osmilůžkových chat a šest čtyřlůžkových chat. Stravovat
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se můžeme v těchto ubytovacích zařízeních, která mají svou vlastní restauraci nebo v některé
z mnoha restaurací ve městě a okolí. Dále je umožněno ubytování v rekreační oblasti Srnčí, které
nabízí ubytování pro 33 osob ve třech a čtyřlůžkových pokojích (vybavení a rozmístění rekreačních
zařízení viz kapitola sport). Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení, která se nacházejí na území
MAS MTJ je uveden v nepovinné Příloze č. 12, tabulka č. 2.
2.1.12.5.

SWOT analýza v oblasti cestovního ruchu

Tabulka č. 59: SWOT analýza v oblasti cestovního ruchu
Silné stránky


Počet a dostupnost kulturních a historických
památek



Turistické atraktivity – Zámek Mor. Třebová,
poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích,
Průmyslové muzeum v Mladějově, židovská
tématika v Jevíčku a další

Slabé stránky


Nekvalitní dopravní dostupnost turistických
cílů a špatná dostupnost regionální silničních
tahů



Nedostatečná
oprava
a
revitalizace
významných kulturních památek mimo
město Moravská Třebová
Chátrající stav některých památek vlivem
nedostatku financí





Rozvinutá síť značených turistických a
cyklistických tras



Nedostatečná propagace regionu - poloha
na rozhraní Čech a Moravy



Turisticky
zajímavé
okolí
venkovského cestovního ruchu

z pohledu



Absence cyklostezek na území MAS MTJ



Různorodá ubytovací zařízení – každý turista
si přijde na své



Nízká úroveň kooperace a komunikace mezi
klíčovými subjekty cestovního ruchu



Spolupráce TIC
Východní Čechy



Nedostatečná
nabídka
kvalitních
ubytovacích kapacit a stravovacích zařízení



Nedostatečná nabídka místních produktů a
produktových balíčků pro turisty

s destinační společností

Příležitosti

Hrozby



Růst poptávky po venkovském cestovním
ruchu



Zvýšení podílu skupin zájemců o aktivní
pobyty, pěší turistiku a cykloturistiku



Podpora podnikání v cestovním ruchu a
tvorba nových pracovních míst



Pokračující zájem zahraničních turistů o
Česko



Rostoucí počet obchodních a služebních
cest, pořádání kongresů

Zdroj: vlastní zpracování
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Ztráta konkurenceschopnosti regionu kvůli
nedostatečné
kvalitě
a
struktuře
infrastruktury cestovního ruchu



Podcenění údržby památek a péče o přírodní
bohatství a krajinu



Poškozovaní zdrojů cestovního ruchu vlivem
jeho neorganizovaného rozvoje



Podcenění významu rozvoje cestovního
ruchu pro vývoj malého a středního
podnikání a pro tvorbu nových pracovních
míst



Růst zájmu o trávení dovolené v zahraničí –
pokles domácí turistiky

Analytická část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020

Území MAS MTJ má z hlediska současného vývoje cestovního ruchu poněkud nevýhodnou polohu,
jelikož se nachází na pomezí hranic tří krajů. Tuto situaci lze změnit vytvořením spolupráce se
sousedními mikroregiony, obcemi, Místními akčními skupinami a destinačními společnostmi. Tím se
může území stát atraktivním místem pro trávení volného času. Velkým potenciálem pro region je
využití možnosti venkovské turistiky a agroturistiky spojené s poznáváním místních tradic, folklóru a
neporušené přírody. Vytvoření komplexní marketingové strategie cestovního ruchu by mohlo
vybudovat dobrou image území MAS MTJ a celkově zvýšit konkurenceschopnost na regionální
úrovni a to i prostřednictvím vzdělávání. Prioritou by měl být organizovaný rozvoj cestovního ruchu,
podpora kvality služeb, doprovodné turistické infrastruktury a realizace turistických produktů a
programů. Vzhledem k tomu, že v regionu dochází ke stále většímu zájmu o cykloturistiku, bylo by
vhodné zaměřit se na budování cyklostezek, popřípadě vést cyklistické trasy spíše po zpevněných
vedlejších cestách, lesem, okolní krajinou a minimalizovat tak kontakt motorového vozidla
s cyklistou. Dalšími možnostmi zvýšení atraktivity území a turistických produktů je využívání
moderní techniky v muzeích, na zámku apod.
Je žádoucí, aby se současné památky nadále udržovaly a opravovaly. Velmi zajímavou atraktivitou
pro návštěvníky regionu se také mohou stát dnes moderní „turistické hry“ jako geocaching,
GEOFUN (unikátní projekt Českomoravského pomezí, který provede turistu po nejzajímavějších
místech regionu pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony – zapojeno město Moravská Třebová)
nebo třeba hra Questing (obdoba šipkované, turisté hledají indicie a luští tajenku a přitom prochází
turistickými trasami).
V území je málo atraktivních prvků pro turistický ruch. Je potřeba se zaměřit na rozšíření naučných
stezek, zpřístupnění lesa návštěvníkům – např. odpočinková místa, lanová centra, vyhlídková místa
a další.
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3. Celková SWOT analýza území
Celková SWOT analýza území prezentuje výsledky socioekonomické analýzy ve stručné a přehledné
formě jednotlivých oblastí na základě definování vnitřních (silné a slabé stránky) a vnějších
(příležitosti a hrozby) vlivů na rozvoj území. Výsledky SWOT analýzy byly podkladem pro nastavení
cílů a opatření ve strategické části.
Tabulka č. 60: Celková SWOT analýza území

Silné stránky
Obyvatelstvo:
1. Druhý největší správní obvod Pardubického kraje. SO ORP M. Třebová tvoří 33 obcí, ve kterých žije
26 512 obyvatel
2
2. Ve spádových centrech regionu žije více než polovina obyvatel. Hustota zalidnění je 63,5 osob/km
3. Zemědělské pozemky pokrývají více než polovinu plochy, lesní pozemky 37,66 %, což je hodnota vyšší
než republikový průměr
Vybavenost obcí:
Zdravotnictví:
1. Existence základních ambulantních služeb, které zajišťuje Nemocnice následné péče v M. Třebové
2. Nadregionální působnost OLÚ Jevíčko
3. Pořádání preventivních akcí pro občany v rámci programu Zdravé město – Moravská Třebová
Školství:
1. Dostatečná kapacita ZŠ a SŠ
2. Zapojení škol do projektů financování
3. Široká nabídka kroužků
Sociální služby:
1. Pro seniory je na území MAS MTJ dostupná pečovatelská služba. Zřízeny jsou také domovy pro
seniory v Moravské Třebové a v Jaroměřicích
2. Osoby se ZP mohou v Mor. Třebové využívat ambulantní služby (denní stacionář a sociálně
terapeutické dílny)
3. Pro rodiny s dětmi jsou na území registrované soc. služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ekonomická činnost a zaměstnanost:
1. Existence průmyslové zóny v Moravské Třebové
2. Dostatek brownfields pro umístění případných nových investic
3. Velké množství malých a středních podniků s možností dalšího rozvoje
Zemědělství a lesnictví:
1. Stabilizované malé a střední podniky
2. Menší erozní ohroženost na velké části území
3. Velká zásoba dřevní hmoty
4. Velká část území pokrývající obnovitelné zdroje energie
Životní prostředí:
1. Rozličný krajinný ráz
2. Relativně vyvážená ekologická stabilita území, vysoká míra lesnatosti
3. Četné zastoupení přírodních rezervací, přírodních památek, evropsky významných lokalit, památných
stromů, existence přírodního parku a významných krajinných prvků
4. Pestrá geologická skladba v území
Klimatické změny:
1. Dostupnost IZS
2. Fungující SDH ve většině obcí v regionu
3. Modernizace rozhlasu na bezdrátový systém propojený s IZS – ale pouze větší obce
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Dopravní infrastruktura:
1. Dostatečný počet spojů na hlavních tazích Mor. Třebová – Jevíčko
2. Hustá síť značených cyklotras
Technická infrastruktura:
1. Část infrastruktury je majetkem obcí
Volnočasové aktivity:
1. Dostateční množství sportovních zařízení
2. Zázemí pro pořádání sportovních a kulturních akcí
3. Chránění tradičních zvyků na menších obcích a snaha o pokračování
Cestovní ruch:
1. Poloha území sousedící se 2 kraji
2. Bohatá historie
3. Turistické zajímavosti a příroda

Slabé stránky
Obyvatelstvo:
1. Počet obyvatel klesá
2. Stárne populace, zvýší se průměrný věk obyvatel
3. Nízký soulad nabídky škol s kvalifikačními požadavky významných zaměstnavatelů regionu
Vybavenost obcí:
Zdravotnictví:
1. Nevyhovující dopravní obslužnost regionu z hlediska dostupnosti zdravotní péče
2. Nedostatečný počet stomatologů a gynekologů v regionu
3. Věkový průměr praktických a dětských lékařů
Školství:
1. Žádné zařízení jeslového typu
2. Ekonomická náročnost školských budov a zařízení
3. Nedostatek technického vybavení a nedostatek rekonstrukcí škol
4. Málo speciálních pedagogů a asistentů pedagogů na školách
5. Nezpracovaný komunitní plán v oblasti školství pro celé území MAS MTJ
6. Nedostatečná spolupráce škol a ostatních významných aktérů v území
Sociální služby:
1. Nezpracovaný komunitní plán sociálních služeb pro celé území MAS MTJ
2. Na území MAS MTJ chybí pobytová služba domov se zvláštním režimem (pro seniory s demencí,
podporované bydlení pro osoby se ZP), nedostatečná terénní služba.
3. V regionu není azylový dům pro matky s dětmi nebo noclehárna pro osoby bez přístřeší
4. Nedostatek sociálních bytů v regionu
Ekonomická a zaměstnanost:
1. Zastaralá zařízení a stroje, která vedou ke snížení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů
2. Chybějící technické profese a současná nabídka, která převyšuje poptávku na trhu práce po
technických oborech
3. Nedostatek pracovních příležitostí
4. Nedostatečná informovanost v oblasti dotací a finanční podpory z EU
5. Nedostatečná spolupráce důležitých aktérů v území MAS MTJ
6. Existence malého množství sociálních podniků
7. Neexistuje žádné funkční školící středisko v území MAS MTJ
8. Krátká doba V MŠ, družinách je problémem pro zaměstnané matky
Zemědělství a lesnictví:
1. Velká důchodová závislost ve srovnání s produkčními oblastmi
2. Chybí zpracovatelské kapacity pro hlavní produkty zemědělství a lesnictví
3. Zastaralá zařízení a stroje, která vedou ke snížení konkurenceschopnosti zemědělských subjektů
Nedostatek malých rodinných farem a ekofarem
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4.
5.
6.

Nedostatečná kapacita v oblasti agroturistiky a navazujících kvalitních služeb
Nedostatek regionálních zemědělských produktů
V území jsou nedostatečně značené cyklotrasy, neexistence lanových center a volnočasových lesních
aktivit
Životní prostředí:
1. Poddolovaná území zasahují do zastavěných lokalit
2. Výrazné zásahy do krajiny těžbou nerostných surovin
3. Záplavové oblasti zasahují do území mnoha obcí
Klimatické změny:
1. Technické zázemí JPO SDH
2. Malá informovanost problému v regionu o nastávajících klimatických změnách a jejich dopadech
3. Zastaralý nebo chybějící rozhlas v menších obcích sloužící pro varování obyvatel v případě blížícího se
nebezpečí
Dopravní infrastruktura:
1. Slabá dopravní obslužnost okrajových částí regionu
2. Špatné spojení s krajským městem Pardubice
3. Dopravní přetíženost komunikace I/35
4. Bezpečnost cyklistů na komunikacích
Technická infrastruktura:
1. Zastaralé vybavení informačního systému v některých obcích
2. Zastaralé vedení vodovodu a chybějící vodovod v malých osadách
3. Jen v polovině obcí na území zaveden plyn
4. V některých obcích špatné pokrytí mobilních operátorů
Volnočasové aktivity:
1. Technický stav a vybavení některých sportovních zařízení v menších obcích
2. Rozdílnost a nevyváženost v nabídce sportovních aktivit pro veřejnost
3. Absence krytého bazénu
4. Nekvalitní propagace kulturních akcí
Cestovní ruch:
1. Nedostatečné ubytovací kapacity a služby spojené s cestovním ruchem
2. Nedostatečná prezentace regionu
3. Absence regionálních produktů
4. Málo prostředků na obnovu památek

Příležitosti
Obyvatelstvo:
1. Vznik nových pracovních míst, udržení mladých lidí v regionu
2. Vybudovat nové byty, zajistit lepší podmínky pro rodiny s dětmi
Vybavenost obcí:
Zdravotnictví:
1. Nárůst počtu absolventů všeobecného lékařství i středních zdravotnických škol
2. Tvorba a zpracování strategií a koncepcí o podpoře a ochraně zdraví propojující všechny resorty
3. Zvýšení finanční podpory zdravotnickým zařízením a zlepšení zdravotní péče prostřednictvím
modernizace infrastruktury zdravotních zařízení
Školství:
1. Zvyšování kvalifikace pedagogů
2. Zvýšení spolupráce mezi školami v území, případně se zahraničními školami
3. Zapojení žáků při prezentaci školy
4. Využití dotačních titulů pro vybavení a modernizaci výuky na školách
5. Dostupnost kvalitního vzdělání pro každé dítě a žáka
Sociální služby:
1. Finanční prostředky ze strukturálních fondů EU
2. Podpořit zřízení chybějících sociálních služeb na území MAS MTJ
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3. Akreditace existujících dobrovolnických programů
Ekonomická činnost a zaměstnanost:
1. Využití stávajících a nově zavedených dotačních titulů pro podporu podnikání a tvorbu pracovních
míst
2. Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými centry a zavádění inovací a nových
technologií
3. Vysoký pracovní potenciál v podobě velkého počtu uchazečů o zaměstnání
4. Podpora a rozvoj vzdělávání, včetně rekvalifikací
5.
Zemědělství a lesnictví:
1. Rozvoj dříve nevyužívaných odvětví (kozí farma, pěstování bylin, sady, apod.)
2. Možnosti využití odpadního tepla
3. Krajinný ráz s velkým podílem lesů, možnost k rekreačnímu využití
4. Podpora šetrného způsobu hospodaření a využití přirozeného zmlazení lesa
Životní prostředí:
1. Užší spolupráce obcí a zemědělských subjektů při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
2. Rozvoj geoturistiky, vznik geoparku
3. Podpora činností ekologicky zaměřených neziskových org., osvěta, zapojení veřejnosti do ochrany ŽP
v regionu
Klimatické změny:
1. Využití dotačních titulů pro prevenci nebo připravenost na dopady klimatických změn
2. Zpracování podrobných analytických podkladů o častých úderech přírodních jevů na území
3. Každý jednotlivec má možnost ovlivnit dopady klimatické změny svou činností (šetření vodou,
energiemi, hospodaření s půdou, apod.)
Dopravní infrastruktura:
1. Podpora budování cyklostezek
2. Využití železniční trati Česká Třebová – Skalice nad Svitavou přes Chornice
3. Výstavba R 35 a R 43
Technická infrastruktura:
1. Investice do modernizace rozhlasů, vodovodů
2. Hledání řešení pro výstavbu kanalizace bez megalomanských projektů
Volnočasové aktivity:
1. Trend rozvoje a podpory zdravého životního stylu
2. Růst neorganizované kondiční rekreační činnosti obyvatelstva
3. Možnosti hledání spolupráce s rodiči, dětmi, školami i celého regionu
4. Podpora spolků a sportovních klubů
Cestovní ruch:
1. Převzetí zkušeností z okolních regionů
2. Podpora cestovního ruchu obcí i kraje
3. Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu

Hrozby
Obyvatelstvo:
1. Dlouhodobě převládá vysoká nezaměstnanost, odchod obyvatel za prací
2. Klesající bilance zemědělské půdy, která se od roku 2005 snížila o 123 ha
3. Klesající demografická křivka
Vybavenost obcí:
Zdravotnictví:
1. Snížení participace občanů na podpoře, ochraně a rozvoji vlastního zdraví
2. Nedostatečný systém přípravy praktických lékařů
3. Další změny v úhradách za zdravotní výkony a změny v proplácení zdravotními pojišťovnami
v neprospěch zdravotních zařízení
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Školství:
1. Ztráta motivace žáků ke vzdělání
2. Neochota při inovaci pomůcek a metod výuky
3. Klesající počet prakticky zaměřených předmětů na základních školách
Sociální služby:
1. Neochota či nezájem obcí spolupracovat v oblasti sociálních služeb
2. Nedostatek finančních prostředků (snižování dotací MPSV ČR)
Ekonomická činnost a zaměstnanost:
1. Odchod kvalifikované pracovní síly z území
2. Rostoucí ceny energetických vstupů zvyšující celkové náklady podnikatelských subjektů
3. Změny v oblasti legislativy vytvářející překážky pro rozvoj podnikání
Zemědělství a lesnictví:
1. Nestabilní zemědělská politika
2. Zvyšující se věkový průměr zemědělců, nezájem mladých lidí o práci v zemědělství
3. Výpadek vyrovnávacího příspěvku na podporu podnikání v méně příznivých oblastech
4. Převaha jehličnatých lesů
5. Vysoké procento nahodilých těžeb
Životní prostředí:
1. Znečišťování vodních zdrojů nevhodnými hospodářskými postupy
2. Nové ekologické zátěže, brownfields, zakládání černých skládek
3. Zhoršení čistoty ovzduší dlouhodobé povahy
4. Pokles lesní rozlohy – snížení ekologické stability
Klimatické změny:
1. Malá znalost a podceňování problému široké veřejnosti
2. Nezájem řešení problému
3. Plýtvání přírodními zdroji a nekoncepční hospodaření
Dopravní infrastruktura:
1. Stále se oddalující výstavba R 35 a R 43.
2. Špatná koncepce veřejné dopravy.
3. Nárůst vlastní automobilové dopravy.
4. Občasné investice do opravy komunikací.
Technická infrastruktura:
1. Zkrácení podpory ze strany státu pro obnovu a modernizaci technické infrastruktury.
Volnočasové aktivity:
1. Snížení zájmu mládeže o sportovní a aktivní trávení volného času.
2. Nedostatečná finanční podpora ze strany státu a kraje.
3. Zvyšující se věkový průměr členů spolků a kulturních oddílů.
4. Stále složitější podmínky pro chod a pořádání kulturních akcí ze strany státu.
Cestovní ruch:
1. Odsouvání problémů s cestovním ruchem do pozadí kvůli řešení ostatních problémů v obci.
2. Neschopnost místních podnikatelů vytvořit kvalitní zázemí pro cestovní ruch.
3. Neznalost vlastního regionu a s tím spojení rčení „Tady nic není“.
Zdroj: vlastní zpracování

Shrnutí:
Uvedené nejdůležitější body v celkové SWOT analýze jsou odrazem skutečného stavu území MAS
MTJ a navzájem spolu souvisí. Závažným problémem našeho území je stárnutí populace, odchod
mladých a kvalifikovaných lidí za lépe placenou prací do velkých měst. Hlavním důvodem je
nedostatečná nabídka pracovních příležitostí s odpovídající výší platu a nejistota stálého
zaměstnání. Chybějící rychlostní komunikace, která by umožňovala rychlý přesun do vzdálenějších
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měst za prací, je také dalším stálým neřešitelným problémem závisejícím na rozhodnutí státních
orgánů. Celková změna veřejné dopravy v Pardubickém kraji zapříčinila ztížené cestování do
zaměstnání i škol a lidé se tak uchylují k přepravě vlastními automobily a vzrůstají tak nároky na
parkovací místa. Intenzita dopravy na komunikacích roste a silnice jsou tak více nebezpečné pro
cyklisty. V regionu je jediná cyklostezka na ul. Jevíčská v Moravské Třebové a od kruhového objezdu
na komunikaci I/35 v Mor. Třebové po křižovatku s obcí Boršov.
Dalším problémem území MAS MTJ je nedostatečná spolupráce školských zařízení mezi sebou
navzájem. V území je také nedostatečná spolupráce základních škol a podnikatelských subjektů,
kteří nabízejí volná místa. S tímto problémem je spojena i nedostatečná odborná podpora při
rozhodování žáků o jejich budoucím vzdělávání a povolání. Z tohoto důvodu se v praxi často stává,
že žáci a studenti vystudují obor, který nemá uplatnění na místním trhu práce. Následně dochází
k odlivu mladých a vzdělaných lidí za prací do jiných regionů.
Velkým problémem území MAS MTJ je nadprůměrný podíl nezaměstnanosti, a to jak vůči
krajskému, tak i celorepublikovému průměru. Nejvyšší procento nezaměstnanosti je evidováno
zejména u osob znevýhodněných na trhu práce - osob starších 50 let, absolventů, OZP, žen po
rodičovské dovolené, osob se základním vzděláním.
Z pohledu životního prostředí, lze region považovat za relativně ekologicky stabilní území především
díky značné rozloze lesních pozemků. Převážná většina z nich byla již dříve uznána jako lokalita
s vyšším stupněm ochrany, což představuje potenciál pro rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky.
V souvislosti s tímto rozvojem je nezbytné dbát o zachování současného krajinného rázu a nenarušit
jeho jedinečnost nevhodnými zásahy (např. umisťování atypických staveb). Nejenom chráněná
území, ale i bohaté geologické dědictví a s ním spojená důlní činnost historické povahy představují
základní kámen pro rozvoj geoturistiky a vznik geoparku.
Klimatické změny a jejich projevy nás v budoucnu budou doprovázet čím dál častěji. Proto je
potřeba už teď podnikat různá opatření k zmírnění dopadů projevů klimatické změny. Různé
problémy a potřeby jsou popsány v jednotlivých bodech Analýzy problémů a potřeb a také ve všech
bodech SWOT analýzy. Klimatické změny se netýkají jenom jedné kapitoly, ale jsou prolínány do
kapitoly Ekonomická činnost, Zemědělství, Dopravní a technická infrastruktura, Životní prostředí a
další. Navrhovaná opatření ve strategické části myslí na klimatické změny a opět se prolínají
v různých strategických i specifických cílech. Např. Inovativní prvky hospodaření v zemědělství,
zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy nebo nemotorové dopravy, ale týká se to také
zateplování objektů a výměna oken, výměna domácích topenišť a další.
Pevně věříme, že prostřednictvím realizace SCLLD se situace na území MAS MTJ obrátí k lepšímu.
Velkou pomocí rozvoji regionu bude koordinační činnost MAS, nastartování a rozvoj tolik potřebné
spolupráce všech důležitých aktérů v území a jejich setkávání. Význam spolupráce v území a
neexistence místních plánů rozvoje v oblastech školství, v sociálních službách, v zaměstnanosti byla
doposud podceňovaná a přesto má velký význam pro další rozvoj území. Je nutné, aby na území
došlo k udržení stabilní úrovně ekonomického růstu podniků a jejich konkurenceschopnosti. Další
důležitou oblastí podpory je školství a celoživotní vzdělávání, vzdělané obyvatelstvo s dobrým
umístěním na místním trhu práce je důležitým prvkem stabilizace území MAS MTJ. Tím dojde i ke
snížení nezaměstnanosti. Zaměstnanost je nutné podporovat i prodloužením pracovní doby, MŠ,
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školních družin, zřízením dětských skupin, podporovat příměstské tábory. Tím se otevře větší
možnost uplatnění na trhu práce matkám samoživitelkám i ostatním rodinám s dětmi. Samozřejmě
neméně důležitou oblastí je zkvalitnění dopravní infrastruktury, životního prostředí a sociálního
rozvoje. Jen tak se stane území MAS MTJ regionem, který bude pro své občany kvalitním zázemím
pro budování dlouhodobých vazeb a zároveň se stane přitažlivým územím pro nové investory, kteří
by mohli zajistit tolik potřebná pracovní místa. Stabilní a spolupracující region s trvale udržitelným
a harmonickým rozvojem bude atraktivním prostředím i pro cestovní ruch a návštěvníky z jiných
oblastí.
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4. Dotazníkové šetření
Průzkum území formou dotazníkového šetření probíhal v období podzim 2013 - červen 2014.
Dotazník byl distribuován místním aktérům, a to občanům, podnikatelským subjektům,
zemědělcům, neziskovým organizacím a zástupcům jednotlivých obcí na území MAS MTJ.

4.1. Dotazníkové šetření mezi občany
Na území MAS MTJ bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit informace
ohledně potřeb a problémů, dále názory občanů, jaké oblasti rozvoje regionu vnímají jako
problémové a do jaké oblasti by měla směřovat podpora místních veřejných subjektů. Pro
zjednodušení bylo občanům v dotazníku nabídnuto několik okruhů, z nichž si mohli vybrat několik
oblastí, které vnímají jako problémové a na které by se mělo v budoucnu zaměřit.
Celkem bylo na území distribuováno přes 600 tištěných dotazníků, z nich se vrátilo 410 vyplněných
tiskopisů. Elektronickou cestou bylo vyplněno a odesláno cca 50 dotazníků.
Ve dnech 16. – 17. 8. 2014 provedli pracovníci MAS anketu s občany z území MAS MTJ.
Graf č. 31: Výsledky dotazníkového šetření - občané

Zdroj: vlastní zpracování

Dle grafu č. 31 je zřejmé, že nejvíce místní obyvatele trápí nedostatečná nabídka pracovních míst a
nedostatečné možnosti drobného podnikání (15 %). Dalším stěžejním problémem místních občanů
je nedostatečná a málo kvalitní dopravní infrastruktura (14 %). Následuje nespokojenost
s bezpečností v obcích (11 %). Naopak oblast rozvoje cestovního ruchu není pro občany území tolik
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potřebná. Na vysvětlenou je potřeba dodat, že naše území se skládá z 30 obcí pod 1000 obyvatel
z celkových 33. Hlavním bodem turistického ruchu v našem území jsou města Moravská Třebová,
Jevíčko a obec Jaroměřice.

4.2. Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými subjekty a zemědělskými
subjekty
V případě podnikatelské sféry a jejího průzkumu bylo distribuováno 100 dotazníků. Zpět do
kanceláře MAS MTJ se vrátilo 50 dotazníků. Hlavními body šetření bylo zjistit, co nejvíce negativně
ovlivňuje vývoj firmy a jaké mají záměry do budoucna. Realizované šetření přineslo odpovědi od
řady podnikatelských subjektů různé právní formy.
Graf č. 32: Podnikatelské záměry rozvoje firmy v území MAS MTJ

Zdroj: vlastní zpracování

Z grafu č. 32 je zřejmé, že nejvíce odpovědí se vztahuje na nutnost pořízení nového vybavení
podnikatelských subjektů – jedná se převážně o malé a střední podniky nebo OSVČ (78 %). V území
je také zájem o rozvoj a rozšíření služeb typu masáže, kadeřnictví, zahradnictví, řemeslné obory
apod. V oblasti nízkých ubytovacích kapacit v regionu nás potěšil zájem některých podnikatelských
subjektů o vybudování právě ubytovacích kapacit, které pomohou zvýšit turistickou atraktivitu
našeho regionu. Z okruhu dalších poskytovaných služeb byl projeven zájem o vybavení veterinární
ordinace a jeden podnikatelský subjekt má záměr o rozšíření kapacity své firmy vystavěním drobné
stavby.
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Graf č. 33: Negativní vlivy na vývoj firmy

Zdroj: vlastní zpracování

4.3. Dotazníkové šetření mezi obcemi
Graf č. 34: Dotazníkové šetření mezi obcemi

Zdroj: vlastní zpracování

Dotazníkové šetření proběhlo ve všech 33 obcích. Celkem bylo navrženo 93 projektů. Z šetření
vyplynulo, že je velká potřeba investovat do oprav komunikací a chodníků – 19 %. Dále je potřeba
zmodernizovat mateřské a základní školy – 22 %. Také jejich zateplení a oprava budov byla velmi
žádána – 12 %. Multifunkční centrum chtělo 7 %, byty pro potřebné 3 %.
Dalším požadavkem je vybudování kanalizace a s ním související potřebné čističky odpadních vod.
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V menší míře byl zájem o techniku do lesa – 6 %, řešit zadržování vody v krajině 4 %, rozhlas a
osvětlení 2 %, naučné stezky 3 %, cyklostezku 3 %, hasičská auta 4 %, o vybudování dětských hřišť
má zájem 2 %.

4.3.1.

Dotazníkové šetření mezi obcemi – osoby ohrožené sociálním vyloučením

Nadále bylo ve všech 33 obcích provedeno dotazníkové šetření na téma – osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Dotazníky byly vyplněny starosty, případně místostarosty obcí.
Graf č. 35: Dotazníkové šetření mezi obcemi – osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zdroj: vlastní zpracování

Jak je vidět z uvedeného grafu č. 35 je vidět, že všechny obce na území MAS MTJ se potýkají
s existencí nízkopříjmových skupin obyvatel. Ve většině obcí se nachází velký počet dlouhodobě
nezaměstnaných a obyvatelé v nepříznivé sociální situaci. Ve většině obcí se nachází osoby se
zdravotním postižením a senioři.

4.4. Dotazníkové šetření mezi ženami
Při veřejných projednáváních a kulatých stolech se ženami byly zjištěny hlavní problémy, které
potřebují vyřešit ženy. Výsledkem těchto jednání bylo zjištěno, že ohroženou kategorií žen jsou 2
skupiny – ženy po rodičovské dovolené a ženy nad 50 let. S těmito skupinami bylo následně
provedeno dotazníkové šetření. Výstupy tohoto šetření jsou uvedeny v grafu č. 36 a v grafu č. 37.
Tyto grafy znázorňují nejčetnější problémy, které uvedené ženy musí řešit.
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Graf č. 36: Dotazníkové šetření mezi ženami nad 50 let

Zdroj: vlastní zpracování

Ženy nad 50 let nejvíce trápí nedostatek pracovních příležitostí a zaměstnané ženy trápí obava ze
ztráty zaměstnání. Zaměstnané ženy také řeší problém s dopravou do zaměstnání, dále starost o
stárnoucí rodiče. Uvítaly by rozšíření terénních sociálních služeb, denní stacionář pro důchodce
úklidové služby, možnost rekvalifikací, celoživotní vzdělávání. Nezaměstnané ženy zvažují založení
sociálního podniku, ale chybí jim metodická a administrativní pomoc se založením podniku.

Graf č. 37: Dotazníkové šetření mezi ženami po rodičovské dovolené

Zdroj: vlastní zpracování

Ženy po rodičovské dovolené nejvíce řeší hledání vhodného zaměstnání s přiměřenou pracovní
dobou. Pro tuto kategorii žen je obtížné zajištění hlídání dětí, uvítaly by delší provozní dobu
v mateřských školách a školních družinách, chybí jim dětské skupiny, dostatek příměstských táborů
a v posledním roce je nedostatek dětských lékařů. Většina lékařů je v důchodovém věku.
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5. Analýza potřeb
Analýza problémů a potřeb celého regionu je výsledkem socioekonomické analýzy území,
komunitního projednávání a dotazníkového šetření. Jde o vyznačení problému v dané oblasti a
vydefinování možných řešení problémů = potřeb území. Tyto potřeby jsou následně promítnuty do
jednotlivých opatření SCLLD.
Tabulka č. 61: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Obyvatelstvo

Oblast problému

Označení problému

Řešení problému





Úbytek obyvatel

I. Obyvatelstvo
Stárnutí obyvatelstva

Ekonomické jistoty obyvatelstva
dostatek pracovních příležitostí v území
Vhodná prorodinná politika
motivace mladých zakládat rodiny – daňové
úlevy, jistota zaměstnání, pomoc při bydlení

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 62: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Občanská vybavenost

Oblast problému

Podoblast
problému

Označení problému

Věkový průměr lékařů
na území MAS MTJ

A) Zdravotnictví
Absence trvalých
programů na podporu
zdraví občanů

Vysoké náklady na
rekonstrukci školy
Nedostatečné kvalitní
vybavení škol

II. Občanská
vybavenost

B) Školství

Problematika
vyučování
nemoderními
metodami
v praktických
činnostech na školách
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Řešení problému
 Motivace mladých lékařů v podobě
dostatečné nabídky bytů, stavebních
parcel
 Finanční pomoc mladým lékařům
např. snížené nájemné při zřízení
ordinace, levnější vytápění
 Podpora různých aktivit, programů
ve spolupráci s místními zdravotníky
 Organizování přednášek a besed
v obcích s lékaři na daná témata
(např. první pomoc, zdravý životní
styl apod.)
 Využití dotačních titulů
 Využití dotací na moderní vybavení
učeben a laboratoří
 Smluvní partnerství školy s místními
firmami o praxi žáků, studentů a tím
vytvoření smysluplné praxe, kde se
žáci
a
studenti
setkají
s modernějšími metodami a postupy
práce
 Smluvní partnerství s firmami na
pořádání exkurzí do firem pro žáky
7, 8 a 9 tříd, pro jejich představu o
jejich
budoucím
povolání
a
případném výběru střední školy
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Nedostatečná nabídka
sociálních služeb (např.
pro seniory, vážně
nemocné osoby, OZP,
osoby bez přístřeší a
osoby v tíživé životní
situaci

C) Sociální služby

Chybí komunitní
plánování sociálních
služeb pro celý region

Krácení finanční
pomoci ze strany státu
pro subjekty zabývající
se programem pro
sociální začleňování
rizikových skupin
obyvatelstva, hlavně
dětí
Nedostatek sociálních
služeb v oblasti
poradenství, např.
pěstounství, finanční
gramotnost, práce
s ohroženými
skupinami

nebo učiliště
 Smluvní partnerství mezi školami
navzájem a dalšími subjekty
 Podpora zřízení pobytové služby pro
seniory trpící demencí (domov se
zvláštním režimem)
 Zajištění podporovaného bydlení
(terénní služba) pro osoby se ZP
 Nalezení a vybudování prostor pro
zřízení azylového domu pro matky
s dětmi
 Nutná spolupráce obcí v sociální
oblasti
 Vybudování sociálního bydlení
 Na vytvoření komunitního plánu by
se měly podílet všechny obce na
území MAS MTJ a také všichni
poskytovatelé služeb
 Pro rozvoj sociálních služeb v obcích
je nutná finanční pomoc státu

 Potřebou je stálá a neměnná politika
státu, kvůli přípravě programů

 Předání zkušeností a příkladů dobré
praxe zkušenějšími organizacemi
dalším subjektům

Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 63: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Podnikání a zaměstnanost

Oblast problému

III.
Ekonomická
činnost
a
zaměstnanost

Označení problému

Řešení problému

Nadprůměrný podíl
nezaměstnanosti vůči
republikovému a krajskému
průměru

 Využití stávajících dotačních titulů
 Motivace
zaměstnavatelů
k
vytvoření
pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením, např. osoby nad 50 let, žen po
MD, OZP a absolventů – je potřeba, aby se
zaměstnavatelům vyplatilo zaměstnat tyto
skupiny lidí
 Vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj
sociálních podniků
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Nedostatek pracovních
příležitostí

Nedostatečné podmínky pro
malé a střední podnikatele,
nízká konkurenceschopnost

 Zatraktivnění území pro potenciální investory
 Osvěta pro začínající živnostníky
 Zadávají zakázek veřejného sektoru místním
firmám
 Dostatečná podpora a pomoc pro začínající
podnikatele bez zbytečné byrokracie
 Investování do modernizace podniků, zavedení
inovativních prvků a procesů

Neustále měnící se
legislativa, která vytváří
překážky pro rozvoj
podnikání

 Stabilizace nastavení podmínek tak, aby se
s příchodem nové situace neustále neměnila
pravidla

Nevyhovující provozní doba
MŠ a školních družin

 Vhodná prorodinná opatření (např. příměstské
tábory v období prázdnin, dětské skupiny,
prodloužení provozní doby MŠ a ŠD apod.)

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 64: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Zemědělství a lesnictví

Oblast problému

Označení problému

Řešení problému

Nemoderní a nedostatečné
skladovací kapacity,
zastaralé strojní vybavení

 Pořízení
nových
budov,
rekonstrukce
současných objektů
 Pořízení nového strojního vybavení
 Investice do výroben pelet, briket a jejich
následný prodej konečným spotřebitelům na
vytápění domácností, rozšíření řemeslné
činnosti, agroturistika
 Využití přebytků z těžby pro topné a parkové
účely (štěpka)
 Finanční podpora pro pořízení potřebného
vybavení nejen pro soukromé lesní pracovníky,
ale i pro obce mající v majetku lesní plochy a
využití štěpky k topným účelům obecních
budov nebo k jejich následnému prodeji
 Dostatečná podpora a pomoc pro začínající
podnikatele metodická pomoc, spolupráce,
 vzdělávání
 Podpora poradenské činnosti subjektů
vyřizujících dotace pro zemědělce a jejich
následná osvěta příjemcům dotací
 Provázanost práce v zemědělství i lesnictví –
vytyčení cílů
 Podpora investic na straně zpracovatele
(zemědělce)
 Podpora provázanosti spolupráce zemědělců
jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě (mléko,
maso)
s potravinářským
průmyslem
a
obchodem (smlouvy na odběr výrobku –

Nízká diverzifikace
zemědělství

Nedostatečné využívání
odpadu při lesní činnosti

IV. Zemědělství a
lesnictví

Nedostatečné podmínky pro
malé a střední podnikatele,
obava začít podnikat
Nedostatečné využívání
dotací z více dotačních
titulů, nevědomost

Nedostatečná
zpracovatelská činnost a
nedostatečná spolupráce
s místními potravinářským
průmyslem a obchodem
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Nedostatek zemědělských
podniků s ekologickým
zemědělstvím (nedostatek
zahradnictví, ovocnářství)

Nedostatečná nabídka
agroturistiky v území MAS
MTJ

možnost např. vzniku regionálních potravin),
 Podpora vzniku nových místních potravin,
zpracování produktů z místních sadů, bylinné
produkty.
 Podpora vzniku nových ekofarem a dalších
drobných
zemědělských
subjektů
se
zaměřením na zahradnictví, ovocnářství,
chovatelství, včelařství
 Příležitost pro vznik sociálních podniků se
zemědělským zaměřením
 Podpora
drobného
zpracovatelského
průmyslu, regionální výrobky
 Podpora rozvoje agroturistiky a nových
ubytovacích kapacit na území
 Zajištění osvěty a vzdělávání v oblasti rozvoje
agroturistiky

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 65: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Životní prostředí

Oblast problému

Označení problému

Řešení problému

Nízká ekologická stabilita
obcí s výrazným podílem
zemědělsky
obhospodařovaných
pozemků

V. Životní
prostředí

Nedostatečně využitý
potenciál spolupráce obcí a
zemědělských subjektů při
nakládání s odpady
Značná část zastavěných
ploch zasahuje do
záplavových území
Překračování imisních limitů
znečištění ovzduší

Absence zařízení nakládání s
odpady

Zdroj: vlastní zpracování
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 Důsledně zachovávat stávající biodiverzitu
méně stabilních území a podněcovat zvyšování
rozmanitosti krajiny v celém regionu
 Ponechat prostor pro vznik nových ploch
rozptýlené a liniové zeleně
 Podpořit výsadbu stromů, remízků a hájů
v krajině (pozitivní vliv i na kvalitu ovzduší)
 Zprostředkovávat spolupráci obce a zemědělce
při nakládání s bioodpadem
 Informovat o přínosech decentralizovaného
kompostování veřejnou a soukromou sférou
(ekonomické, ekologické, hospodářské a
společenské přínosy)
 Zvyšovat retenční funkci krajiny – revitalizace
vodních toků pro zmírnění průběhu možných
povodní
 Snižovat míru znečištění přechodem
domovních topenišť na ekologické vytápění
 Podporovat
výstavbu
nových
zařízení
k využívání odpadu – recyklační linky, centra
pro opětovné využití odpadu na konci
životnosti
 Rozvíjet systém sběru a shromažďování
komunálních odpadů v obcích – dovybavit
obce sběrnými dvory, místy i sběrnými hnízdy
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Tabulka č. 66: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Klimatické změny

Oblast problému

Označení problému

Řešení problému

Malá informovanost o
klimatických změnách a
jejich možných dopadech

VI. Klimatické
změny
Absolutní nepřipravenost
území

 Předávání více informací ohledně daného
problému mezi širokou veřejnost, veřejnou i
podnikatelskou sféru
 Pořádat workshopy, diskuze, aby se problém
dostal do povědomí obyvatel
 Začít se více zajímat o danou problematiku,
plánovat a využívat dotační tituly k zajištění
připravenosti území, začít co nejdříve podnikat
první krok k připravenosti území
 Dostatečné kvalitní vybavení složek IZS
 Všechna opatření uvedená v této kapitole
souvisí s připraveností území na přírodní
katastrofy

Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 67: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Dopravní infrastruktura

Oblast problému

Označení problému

Řešení problému

Nevyhovující dopravní
koncepce

VII. Dopravní
infrastruktura

Zrušení vlakové osobní
dopravy na části území

Nedostatečné spojení
okrajových obcí
s centrálními městy území

Přetížená komunikace I/35
na území
Nespokojenost se stavem
komunikací
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 Dohoda s PK k přepracování koncepce na
základě analýzy – při zpracování analýzy brát
v úvahu začátky a konce pracovní směny
místních a okolních firem, škol, ordinační doby
lékařů a otevírací doby obchodů
 Vhodná definice přepravních linek, aby lidé
necestovali veřejným prostředkem déle než je
to nutné
 Nevhodné jízdní řády = nárůst individuální
dopravy – chybí zázemí – parkoviště, úschovny
kol
 Možnost zbudování terminálu s doprovodným
zázemím
 Využití místního železničního uzlu v Chornicích
a vzít na vědomí nutnost cestování studentů
z této části území na Českou Třebovou a
Pardubice
 Obnova víkendových spojů – využití hlavně
prarodičů k návštěvě svých rodin, turistů a
studentů
 Domluva několika sousedních obcí na pořízení
mikrobusu = vznik pracovního místa
 Využití možné finanční podpory kraje nebo
státu
 Využití mikrobusů alespoň k přepravě dětí do
škol a školek
 Výstavba a dokončení rychlostní komunikace R
35 a R 43
 Investice kraje a obcí do oprav komunikací
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Bezpečnost na
komunikacích a absence
cyklostezek na celém území

 Využití finanční podpory SFID, kraje, IROP
 Vyřešení
vlastnictví
pozemků
kolem
komunikací směnou pozemků
 Připravené projekty na zbudování cyklostezek
a využití opravy komunikace ke stavbě
cyklostezky
 Bezpečnost na komunikacích – potřeba
výstavby chodníků pro pěší, přechodů,…

Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 68: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Technická infrastruktura

Oblast problému

VIII. Technická
infrastruktura

Označení problému

Řešení problému

V některých částech území
problémy s kvalitou a
kvantitou pitné vody,
zastaralé vodovody,
v odlehlých osadách
chybějící vodovod

 Investice do infrastruktury

V některých obcích pouze
chybějící nebo pouze
dešťová kanalizace

 Hledání řešení problému, jak situaci
s odpadními vodami na malých vesnicích
vyřešit = výstavba kanalizace a ČOV je často
pro malé obce finančně náročná s rizikem
vysoké zadluženosti

Informační systémy v obcích
jsou zastaralé nebo
nefunkční

 Obnova modernizace rozhlasu v obcích

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 69: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Volnočasové aktivity

Oblast problému

IX. Volnočasové
aktivity

Podoblast
problému

A) Kultura

Označení problému

Úpadek tradiční
spolkové činnosti,
zvyšování věkového
průměru členů ve
spolcích

Upadající návštěvnost
kulturních akcí
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Řešení problému
 Podpora dětí a mládeže ze strany
spolků, příměstské tábory
 Zaměření spolkové činnosti na zájmy
dětí, mládeže i celé rodiny
 Pořádání přednášek, exkurzí, výstav
 Finanční pomoc pro začínající členy
spolku
na
nutné
vybavení
k provozování činnosti
 Výhody pro aktivní členy spolků (ČČK
– darující krev, kostní dřeň, …)
 Dostatečná
vybavenost
obcí
zázemím (dětská hřiště, areály pro
kulturní akce,…) pro zabavení dětí
 Dohoda mezi obcemi na konání akcí
 Zřízení „mediálního“ koordinátora
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Zasahování státu do
dobrovolnické činnosti
v podobě legislativních
opatření

B)Sport

Technické vybavení,
nerovnoměrnost a
rozdílnost ve sportovní
infrastruktuře,
nedostatečná
informovanost o
možnostech trávení
volného času v obci a
regionu a finanční
zátěž při návštěvě
sportoviště






pro celý region (staral by se o
dostatečnou
propagaci
akcí,
spolupracoval s obcemi,…)
Lidé dělají dobrovolnickou činnost ve
svém volném čase a bez nároku na
zisk, snaží se být ku prospěchu obce,
avšak stát jim to často znepříjemní a
komplikuje = vede to k stagnující a
upadající činnosti členů, vystupování
členů ze spolků a tím i k mizení
tradičních spolků a akcí z povědomí
lidí
Komplexní nabídka sportovišť za celý
region
Společná propagace
Nabídka slevových nebo členských
karet
Podpora sportovních událostí a
projektů, mimoškolních aktivit

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 70: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ v oblasti Cestovní ruch

Oblast problému

X. Cestovní ruch

Označení problému

Řešení problému

Relativně malá spolupráce
obcí s Informačními centry
Malá propagace regionu,
absence regionálních
produktů
Nedostatek ubytovacích
služeb, doprovodných
služeb k CR (půjčovna kol),
krátká otevírací doba
cukráren a ostatních služeb,
využívajících turisty
Finanční problém
s rekonstrukcí místních
památek – upřednostnění
řešení jiných problémů v
obcích

 Využití IC k jakékoliv propagaci obce, kulturní
akce,…
 Více publikací, které zaujmou
 Výroba produktů s regionální značkou

Celkově nevyužitý potenciál
území na poli CR
Zdroj: vlastní zpracování
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 Exkurze, školení, příklady dobré praxe
 Kvalitní propagace území MAS MTJ
 Pořízení nových ubytovacích kapacit včetně
navazujících kvalitních služeb
 Větší pozornost věnovat místním památkám
 Využít jakékoliv finanční podpory pro
rekonstrukci památky a zvelebit její okolí pro
příjemný pocit turistů
 Podpora programů a školení v destinacích, kde
cestovní ruch funguje a převzetí zkušeností a
následná aplikace na naše území
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Tabulka č. 71: Problémy a rozvojové potřeby území MAS MTJ - ostatní

Oblast problému

XI. Ostatní

Označení problému

Řešení problému

Neznalost vlastního regionu

Zdroj: vlastní zpracování
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 Aplikovaná školní výuka na místní poměry,
místní území (přehled historických událostí na
území v rámci dějepisu a probírané látky,…)
 Školní výlety v regionu – naučné stezky,
rozhledny, kostely, studánky, památky, …
 Zvýšení zájmu o tom, „kde bydlím“
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7. Seznamy
7.1. Seznam zkratek
AES

Aktivní ekonomické subjekty

CK

Cestovní kancelář

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

CP

Celková produkce

CVČ

Centrum volného času

ČČK

Český červený kříž

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

DDM

Dům dětí a mládeže

DS Domeček

Denní stacionář Domeček

EAO

Aktivní ekonomické subjekty

EU

Evropská unie

FBLR

Fyziatrie, balnetologie a léčebná rehabilitace

GYM JE

Gymnázium Jevíčko

GYM MT

Gymnázium Moravská Třebová

IDOS

Autobusové a vlakové spoje

IROP

Integrovaný regionální operační program

ISŠ

Integrovaná střední škola

LDN

Léčebna dlouhodobě nemocných

MAS

Místní akční skupina

MěÚ

Městský úřad
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MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS

Myslivecký spolek

MŠ

Mateřská škola

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MTJ

Moravskotřebovsko a Jevíčsko

NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

OCHM

Oblastní charita Moravská Třebová

OKB

Klinická biochemie

OLÚ

Odborný léčebný ústav

OPZ

Operační program Zaměstnanost

ORL

Ordinace oční, ušní krční

ORP

Obec s rozšířenou působností

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

OZP

Osoby se zdravotním postižením

PK

Pardubický kraj

PL

Primární lékař

PRV

Program rozvoje venkova

PS

Pečovatelská služba

RES

Registrované ekonomické subjekty

RTG

Rentgenové zařízení

SRPŠ

Sdružení přátel školy

STD Ulita

Sociálně terapeutická dílna Ulita

SUS

Správa údržba silnic
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SVČ

Středisko volného času

SVL

Sociálně vyloučená lokalita

TBC

Tuberkulóza

TIC

Turistické informační centrum

TJ

Tělovýchovná jednota

ÚP

Úřad práce

ÚPD

Územně plánovaná dokumentace

VHD

Veřejná hromadná doprava

ZP

Zdravotní pracovník

ZŠ

Základní škola

ZÚR PK

Zásady územního rozvoje

ZUŠ

Základní umělecká škola
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