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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
1. Název organizace:
Karlovarský kraj

2. IČO
708 91 168

3. Sídlo (bydliště)
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
Ing. Karel Jakobec, člen rady Karlovarského kraje
karel.jakobec@kr-karlovarsky.cz
354 222 160

3/48

B. ÚDAJE O KONCEPCI
1. Název
ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KARLOVARSKÉHO KRAJE, Aktualizace 2017 - 2042
(dále jen „ÚEK KK“)

2. Obsahové zaměření (osnova)



ÚVOD
VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY
1. Strategické dokumenty EU
A. ROZBORY TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII
2. Analýza území
3. Analýza systémů spotřeby paliva a energie
B. ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ
4. Energetická bilance výchozího stavu
5. Analýza dostupnosti paliv a energie
6. Hodnocení využitelnosti zdrojů energie
C. HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
7. Stanovení technického potenciálu obnovitelných zdrojů
8. Analýza možností využití druhotných energetických zdrojů
D. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR
9. Potenciál úspor energie, definice, scénář SEK ČR
10.Stanovení technického potenciálu úspor energie
E. ZÁKLADNÍ CÍLE
11.Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií
12.Realizace energetických úspor
13.Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů
14.Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
15.Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
16.Rozvoj energetické infrastruktury
17.Specifikace základních cílů v rámci ostrovů elektrizační soustavy a inteligentních sítí
18.Využití alternativních paliv v dopravě
F. NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ
19.Nástroje Karlovarského kraje
20.Ostatní nástroje
21.Akční plán
G. ŘEŠENÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ
22.Návrh a definice variant
23.Hodnocení variant
24.Souhrnné výstupy zvolené rozvojové varianty
 SEZNAM LITERATURY, TABULEK, GRAFŮ, OBRÁZKŮ A POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

3. Charakter
Významnou součástí státní energetické politiky České republiky je energetická politika regionální. To
je také jedním z hlavních úkolů tohoto dokumentu uvést stávající energetickou koncepci v soulad
s aktualizovanou Státní energetickou koncepcí. ÚEK KK je dlouhodobá strategie, připravena pro období
do roku 2042.
Koncepce zachycuje všechny významné skutečnosti, k nimž v oblasti užití energie na území
Karlovarského kraje došlo a na základě rozboru předpovídá možný další vývoj v příštích letech.
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V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, jakými opatřeními a konkrétními aktivitami
může a má kraj budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat a jaké to může mít dopady.
ÚEK KK je zpracována v rozsahu dle nařízení vlády č. 195/2001 Sb. s přihlédnutím k novele zákona
406/2000 Sb., o hospodaření energií a k novému nařízení vlády k obsahu územní energetické koncepce
- NV č. 232/2015 Sb.

4. Zdůvodnění potřeby pořízení
ÚEK KK se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce, kterou v širších
územních souvislostech řešeného území kraje zpřesňuje a rozvíjí. ÚEK KK je podkladem pro zpracování
zásad územního rozvoje nebo územního plánu. Kraj zpracuje v období nejméně jednou za 5 let zprávu
o uplatňování ÚEK v uplynulém období a předloží ji Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), které ji
použije pro vyhodnocení nebo aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK). Obsah a způsob
zpracování ÚEK a obsah a strukturu podkladů pro zpracování ÚEK a zprávy o uplatňování ÚEK je
stanoven vládním nařízením č. 232/2015 Sb. V platnosti je aktualizovaná Státní energetická koncepce
schválená v roce 2015, která zohledňuje řadu podstatných změn, ke kterým došlo nejen
v rámci energetického hospodářství ČR, ale i v jeho vnějším okolí v období od předchozí schválené
státní energetické koncepce v roce 2004.
Ukázalo se, že přístup k některým zdrojům energie se stává v řadě producentských zemí nástrojem pro
ofenzivní prosazování jejich politiky, na kterou musejí spotřebitelské země reagovat dlouhodobou,
promyšlenou a koordinovanou energetickou politikou. Státní energetická koncepce, obsahuje vizi
a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních
trendů vývoje energetiky.

5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
Zpracování Územní energetické koncepce Karlovarského kraje na období let 2017–2042 bylo zadáno
týmu zpracovatelů pod vedením společnosti E-resources s. r. o., na základě výsledků výběrového řízení
z veřejné zakázky, vyhlášené ve druhé polovině roku 2016. Práce na zpracování návrhu byly zahájeny
ihned po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem a jejich ukončení je plánováno až po procesu SEA
a zapracování obdržených připomínek.
Koncepce byla zpracována ve dvou etapách:
 I. etapa – Analytická část ÚEK KK
 II. etapa – Strategická část ÚEK KK
V roce 2011 bylo provedeno vyhodnocení energetické situace v Karlovarském kraji se zaměřením na:
 vývoj spotřebitelských energetických systémů za uplynulé období
 hodnocení využitelnosti klasických zdrojů energie
 hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie
 hodnocení obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálního odpadu
 trendy v oblasti zásobování energií
 analýza možných zdrojů a způsobů nakládání s energií i ve vztahu k životnímu prostředí
 vývoj vnějších podmínek a energetické legislativy
 rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií ve vztahu na územní plány velkých
územních celků
 nástin vize v dalším období v oblasti využívání energií v kraji
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6. Hlavní cíle
Územní energetické koncepce krajů mají být v souladu se státní energetickou koncepcí, která byla
přijata v roce 2015. ÚEK KK respektuje nezbytnost jasného vymezení cílů, které je požadavkem Nařízení
vlády č. 232/2015 k obsahu státní a územní energetické koncepce.
Základními cíli jsou:
Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií















Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem
s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek
centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit
(uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména
u tepláren na hnědé uhlí.
Prosazovat dlouhodobou dostupnost uhlí pro teplárenské systémy a přednostní dodávky uhlí
do soustav zásobování tepelnou energií s vysokou celkovou účinností napříč celým výrobním
systémem (tzn. i včetně rozvodů tepla) na úkor nízko účinných zdrojů, a to v celém časovém
horizontu SEK. Podporovat využití biomasy, dalších obnovitelných a druhotných zdrojů
a maximální využití odpadů v kombinaci s ostatními palivy pro soustavy zásobování teplem,
zejména u středních a menších zdrojů a s rozumnou svozovou vzdáleností.
Zajistit postupný přechod ke kogenerační výrobě kombinované s efektivním užitím tepelných
čerpadel u všech výtopen. Podporovat využívání zemního plynu, biomasy, tepelných čerpadel
a solárních systémů pro náhradu vytápění na pevná paliva v domácnostech. Do roku 2020
zajistit maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech. Zajistit vyšší
účinnost užití elektřiny pro vytápění (náhrada přímotopných a akumulačních systémů za
tepelná čerpadla).
Podporovat restrukturalizaci energeticky a ekonomicky neefektivních systémů dodávek tepla
všude tam, kde je předpoklad dosažení vyšší energetické účinnosti, vyšší flexibility v užití paliv
a lepších parametrů z hlediska udržitelného rozvoje. Omezit nízko-účinnou kondenzační
výrobu elektřiny.
Zajistit postupný přechod od nevyhovujících zdrojů na tuhá paliva nižších emisních tříd (dle
ČSN 303‐5) na účinnější nízko‐emisní zdroje emisních tříd vyšších (náhrada nevyhovujících
kotlů s ručním přikládáním, nízkou účinností a vysokými emisemi umožňujícími spalovat
odpady a nekvalitní paliva za moderní dřevo‐zplyňující kotle nebo automatické kotle na pelety)
v souladu s aktuálním zněním zákona o ochraně ovzduší.
Podporovat restrukturalizaci energeticky a ekonomicky neefektivních systémů dodávek tepla
všude tam, kde je předpoklad dosažení vyšší energetické účinnosti, vyšší flexibility v užití paliv
a lepších parametrů z hlediska udržitelného rozvoje. Omezit nízko‐účinnou kondenzační
výrobu elektřiny.
Zajistit plnou provázanost územních energetických koncepcí se SEK, procesy územního
plánování a stavebního řízení a povolovacími procesy v energetice.
Podpořit územní rozvoj soustav zásobování teplem tam, kde je to reálné a efektivní, s cílem
využití přebytku tepelného výkonu v důsledku úspor v budovách.
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Realizace energetických úspor






Zavedení, resp. prohlubování energetického managementu objektů příspěvkových organizací
Karlovarského kraje, a s tím související využívání příslušných softwarových nástrojů.
V rámci energetického managementu aktivní vyhledávání zbývajícího potenciálu úspor energie
objektů příspěvkových organizací Karlovarského kraje a s tím související využívání příslušných
dotačních programů zejména pak OPŽP (především stavebně nákladná opatření).
Využívání potenciálu metody EPC (Energy Performance Contracting) u vhodných objektů
a opatření (především technická opatření).
Vytváření podmínek pro podporu úspor energie u výrobních, distribučních a spotřebních
systémů.

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů




Využití reálných energetických potenciálů OZE a tedy:
a. Zvýšení regionální energetické soběstačnosti.
b. Snížení produkce znečišťujících látek (globálně / lokálně).
Maximální využití národních a evropských dotačních programů k zvýšení podílu OZE
v energetickém mixu.
Podpora právnickým a fyzickým osobám při realizaci projektů zaměřených na OZE a výstavbu
související infrastruktury.
Zpracování akčního plánu využití OZE v objektech v majetku Karlovarské kraje a jeho naplnění.



Maximální využití energetického potenciálu odpadů v nově budovaných zařízení.




Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla


Podpora realizace a vytváření podmínek pro využívání kombinované výroby elektřiny a tepla
(KVET) ve stávajících i nových zdrojích energie v objektech majetku kraje.

Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů





Podpora realizace postupné náhrady tuhých paliv v lokálních topeništích v nízkoemitujících
zdrojích (kotle převážně v RD na tuhá paliva, převážně pak hnědé uhlí) šetrnějšími primárními
energetickými zdroji resp. obnovitelnými zdroji energie a tím přispět ke snížení imisní zátěže.
Po ukončení současného programu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji v rámci OPŽP 2014‐2020 – Kotlíkové dotace, vyčlenit v rámci
ročních rozpočtů určité prostředky na alespoň částečné pokračování náhrady lokálních zdrojů
tepla na tuhá paliva. Od září 2022 bude možné provozovat pouze zařízení (kotle, kamna
s teplovodním výměníkem), která splňují emisní třídu 3, staré kotle s emisní třídou 1 a 2
nebudou moci být používány. Tento požadavek povede k vynucené rychlé výměně těchto
zdrojů, určitou vytvořenou rezervou může Karlovarský kraj pomoci s výměnou těchto zdrojů
tepla u sociálně slabších obyvatel.
Podpora a vytváření podmínek pro plynofikaci obcí.
Cíle v souladu s dokumentem „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04“.
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Rozvoj energetické infrastruktury








Cílem je podporovat využití především větších tepláren pro dodávku regulačních služeb pro
přenosovou soustavu. Podporovat efektivní rozvoj tepelných čerpadel v teplárenských
systémech.
Vytvořit podmínky pro účast tepláren při vytváření krajských územních koncepcí a zabezpečení
jejich úlohy v ostrovních provozech jednotlivých oblastí v havarijních situacích.
Přechod od přímotopných a akumulačních systémů k tepelným čerpadlům.
Maximální odklon od využívání uhlí v konečné spotřebě u domácností a jeho náhrada zemním
plynem, biomasou, elektroteplem z tepelných čerpadel a solárními systémy v horizontu roku
2020. Zvýšení účinnosti lokálních topidel na zemní plyn.
Zvýšení účinnosti a emisních parametrů lokálních zdrojů na biomasu (zejména orientace na
pelety, automatizace provozu topenišť atd.), a to zvláště v oblastech s vysokým imisním
zatížením, kde spalování pevných paliv je zdrojem vyšší koncentrace především polétavého
prachu a polycyklických aromatických uhlovodíků. Preference vysokoúčinné kombinované
výroby tepla a elektřiny.

Specifikace základních cílů v rámci ostrovů elektrizační soustavy a inteligentních sítí







Cíle v oblasti realizace ostrovů elektrizační soustavy a inteligentních sítí pro řešení nouzových
stavů stanovila Státní energetická koncepce z prosince 2015 (SEK).
SEK požaduje „soustřeďovat pozornost na přípravu ostrovních provozů pro řešení nouzových
stavů“ a „zvyšovat odolnost elektrizační a plynárenské soustavy proti poruchám a výpadkům a
jejich schopnost pracovat v případě nouze v ostrovních provozech“.
V části „Koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a oblastí s energetikou souvisejících“
zařazuje mezi hlavní cíle rozvoj distribučních soustav, teplárenství, zvyšování účinnosti
a spolehlivosti energetických systémů a rozvodných sítí.
Podpora projektů na úrovni přenosových sítí bude zaměřena „na systémy řízení spolehlivosti
soustav a jejich regionální integrace, systémy údržby a provozu sítí založené na monitorování
prvků a řízení rizik a na havarijní mechanismy řízení ostrovních subsystémů.“

Využití alternativních paliv v dopravě



Cílem je zvyšování podílu vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními
strategiemi.
Mezi alternativní pohonné hmoty patří: stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn
(LNG), bioplyn, biopaliva, vodík/palivové články, elektrický pohon (elektromobily), hybridní
pohony. Zvýšení využívání alternativních pohonných hmot – CNG a elektromobility je i jedním
z opatření Státní energetické koncepce Priority II – Úspory a energetická účinnost v sekci
Doprava. Z uvedených alternativních paliv se předpokládá nejrychlejší vývoj právě v užívání
zemního plynu a elektrické energie, a to jak v individuální automobilové dopravě, tak městské
a příměstské hromadné dopravě. Cílem zvýšení využití alternativních paliv je na druhé straně
snížení závislosti na ropě, resp. na palivech vyráběných z ropy v dopravě s čímž souvisí
vybudování příslušné infrastruktury. Kromě snížení dovozové závislosti na ropě je přínosem i
snížení dopadů na životní prostředí (především snížení emisí).
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Kromě využití autobusů na CNG v Karlových Varech je plánováno zajištění meziměstské
dopravy mezi městy Karlovy Vary a Chodovem společností Ligneta, a to v průběhu roku 2017.
Dále tato dopravní společnost plánuje zavedení dvou městských autobusů v Ostrově nad Ohří.
V rámci postupné obnovy vozového parku přímo úřadu Karlovarského kraje bude zvažován
i nákup elektromobilů, a to především pro vozidla, resp. jejich využití ve městech a jejich okolí,
přičemž i s ohledem na nedostatečný počet dobíjecích stanic v Karlovarském kraji budou
příslušné elektromobily využity pro dopravu v Karlových Varech a jeho okolí.
Dále bude Karlovarský kraj podporovat a bude nápomocen plynárenským společnostem, které
budou mít zájem vybudovat další plnící stanice v Karlovarském kraji (nyní existují pouze 3), tak
aby jejich počet a rozmístění bylo rovnoměrné po celém Karlovarském kraji (instalace například
ve větších městech jako je Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně), tak aby jejich
počet v Karlovarském kraji byl minimálně 8-10.
Dále bude Karlovarský kraj podporovat a bude nápomocen distribučním společnostem, při
rozvoji a zvyšování počtu dobíjecích stanic, jejichž počet je nyní naprosto nedostatečný (nyní
existují pouze 2), tak aby jejich počet a rozmístění bylo rovnoměrné po celém Karlovarském
kraji (instalace například ve větších městech jako je Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně).

Nástroje pro dosažení stanovených cílů
Karlovarský kraj disponuje desítkami zařízení a objektů, jejichž celkové energetické nároky nejsou
zanedbatelné. Celkově dle dostupných vstupních údajů z pasportizace těchto zařízení z roku 2012 tvoří
spotřeba tepla na vytápění/teplou vodu cca 200 tis. GJ/r, spotřeba el. energie potom cca 13000 MWh/r
(46800 GJ/r). čemuž odpovídají roční platby za energie cca 153 mil. Kč.
V těchto zařízeních může tedy Karlovarský kraj přímo realizovat cíle ÚEK, tj. postupná realizace
stavebních a technických opatření objektů vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov. Byl
stanoven celkový ekonomicky reálný nadějný potenciál úspor energie (především na vytápění)
v objektech příspěvkových organizací Karlovarského kraje, a to na základě dřívějších zpracovaných
pasportů budov, který byl odhadnut na 48 tis. GJ/rok a roční úspora provozních nákladů max.
23 mil. Kč. V rámci tohoto odhadu bylo zohledněno, že například u objektů s historickými členitými
fasádami není reálné provést např. vnější zateplení fasád.
Pro realizaci opatření je rovněž vhodné kombinovat vlastní nástroje (prostředky) s nástroji státu, a to
především ekonomickými ve formě finančních podpor – dotací (viz následující kapitola).

Investiční záměry
V budoucnu se předpokládá pokračování ve snižování především energetické náročnosti budov, a to
především ve snižování potřeby tepla na vytápění vlivem zlepšování tepelně-technických vlastností
budov (zateplování, výměna výplní otvorů) a také vlivem modernizace zdrojů tepla za účinnější. V
sektoru domácností dojde rovněž postupně ke změně „palivového mixu“, a to především ke snižování
spotřeby hnědého uhlí a jeho náhrady například za biomasu, teplená čerpadla, případně zemní plyn.
Vývoj ve snižování energetické náročnosti a k náhradě starých málo účinných zdrojů tepla bude záviset
na ekonomické situaci kraje, ČR, cenách energie (paliv), dotačních titulech.
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Na území Karlovarského kraje je respektována koncepce rozvoje stávající elektrizační soustavy
zásobující území elektrickou energií prostřednictvím distribučních sítí 110 kV.
Uzlovým bodem přenosové soustavy kraje je rozvodna Vítkov s transformací VVN 220/110 kV.
Prostřednictvím 220 kV vedení zajišťuje jak propojení s elektrárenskými zdroji v Tisové a Vřesové, tak
s rozvodnou Přeštice a rozvodnou Hradec u Kadaně, VVN 400/220/110 kV, které se však nachází mimo
území Karlovarského kraje. Pro zásobování kraje je rozhodující distribuční síť VVN 110 kV vyúsťující
z rozvodny Vítkov. Investiční plán zahrnuje:








Vybudování nové rozvodny R 420 kV Vernéřov (prvním rokem v realizaci).
Zasmyčkování stávajícího vedení EPRU – Hradec (V461) do nové rozvodny R 420 kV Vernéřov.
Vybavení jednoho pole v R 420 kV Hradec.
Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Vítkov – Vernéřov (V487/V488). Jedná se o
přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kV Hradec – Vítkov (V223/224) na vedení 400 kV.
Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Vítkov – Přeštice (V490/V491). Jedná se o přestavbu
stávajícího dvojitého vedení 220 kV Přeštice – Vítkov (V221/222) na vedení 400 kV.
Vybudování nové rozvodny 420 kV Vítkov.
Rozšíření rozvodny 420 kV Přeštice.

Přehled plánovaných realizací v oblasti instalace obnovitelných zdrojů energie, a to malých vodních
elektráren (MVE) a větrných elektráren (VTE) v Karlovarském kraji v následujících letech je uveden v
následujících tabulkách:
Tabulka 1: Seznam investičních záměrů na realizaci malých vodních elektráren v Karlovarském kraji

Tabulka 2: Seznam investičních záměrů na realizaci větrných elektráren v Karlovarském kraji
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Akční plán
Dle definovaných cílů a možných nástrojů využitelných pro jejich dosažení je nezbytné v dalším kroku
vypracovat AKČNÍ PLÁN, a to alespoň pro nadcházející pětileté období uvádějící konkrétní opatření
a aktivity. Navrhovaná opatření akčního plánu nebudou součástí schvalované verze koncepce. Akční
plán bude předložen samostatně k vyjádření MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence z hlediska nutnosti posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.

7. Přehled uvažovaných variant řešení
V ÚEK jsou navržené možné budoucí scénáře (varianty) vývoje, které respektují cíle Státní energetické
koncepce (SEK 2015) a zohledňují specifika Karlovarského kraje. Pro určení variant je vycházeno
z určitých dále specifikovaných předpokladů na základě, kterých je možné následně provést určení
parametrů v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb.
Navrženy jsou základní dvě možné varianty budoucího vývoje:



Varianta V1 – Mírný rozvoj (konzervativní)
Varianta V2 – Progresivní

Varianty se liší především v míře snižování energetické náročnosti, resp. zvyšování energetické
účinnosti, mírou využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (OZE a DZE) a s tím související
primární spotřeby energie.
Základními společnými vstupními předpoklady pro oba uvedené scénáře je stejný předpokládaný vývoj
Karlovarského kraje, a to v oblasti hospodářské a demografické. Každá z variant je rozdělena ještě do
dvou „podvariant“ značených 1a, 1b resp. 2a, 2b, které zohledňují vývoj v hlavních energetických
zdrojích v Karlovarském kraji a to v elektrárně Tisová a Vřesová.
V případě demografického hlediska, kdy především od roku 2010 dochází ke snižování počtu obyvatel
Karlovarského kraje, je předpokládáno, že určité mírné snižování počtu obyvatel bude pokračovat
i nadále. Naopak v případě celkového počtu bytů v rodinných a bytových domech se předpokládá mírný
nárůst z důvodu zvyšování životní úrovně (snížení počtu obyvatel/byt). V případě této nové bytové
výstavby se však předpokládá i s ohledem na již platnou legislativu (zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), že nové objekty již budou mít mnohem menší
nároky na spotřebu energie (budovy s tzv. téměř nulovou spotřebou energie), než stávající objekty
a určitý mírný nárůst jejich počtu bude mnohem nižší, než postupně realizované opatření u stávajících
budov. V případě průmyslu se předpokládá růst HDP i průmyslové produkce, avšak s minimálním
nárůstem nové spotřeby energie především pro vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení.
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Tabulka 3: Předpokládané společné parametry pro varianty do roku 2042

Varianta V1 – Varianta mírného rozvoje (konzervativní)
V této variantě se předpokládá samovolný vývoj, kdy ke změnám dochází společně vlivem vnějšího
postupného technologického vývoje a také vlivem ovlivňovaných již existujícími nástroji (regulační,
ekonomické), které se však v průběhu času mění. Předpokládá se využití ekonomicky nadějného
potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Energetické úspory:
 Zvýšení tepelné odolnosti budov stavebními opatřeními typu výměna původních oken za nová
s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi (dvojskla či trojskla) a komplexní zateplení objektu na
úroveň stanovenou dnes platnou legislativou danou z. 406/2000 Sb. v platném znění,
tj. Průkazy energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené stavby a tedy z pohledu
průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy dosažení energetické třídy C, případně
nejhůře D. Výše ročních energetických úspor domácností koresponduje s ekonomicky
nadějným reálným potenciálem a je vztažena ke koncovému období ÚEK, tj. roku 2042.
Předpokládá se celkové snížení spotřeby energie na vytápění domácností bez zahrnutí úspory
energie dané instalací účinnějších zdrojů energie ve výši cca 1 PJ. U ostatní spotřeby energie
v sektoru domácností nelze očekávat významné úspory. Úspory ve spotřebě tepla na ohřev
teplé vody se předpokládají minimální, úspory dosažené účinnějšími zdroji ohřevu teplé vody
budou ve velké míře anulovány zvýšenými požadavky na komfort a hygienu. U domácích
elektrických spotřebičů vzniklé úspory energie náhradou starších spotřebičů za novější
a úspornější budou na druhou stranu vyrušeny nárůstem počtu nových spotřebičů
v domácnostech. Celková úspora energie v domácnostech vč. zahrnutí úspor daných výměnou
zdrojů tepla (kotlů) je určena ve výši 1,11 PJ (cca 16 %). V případě objektů veřejného sektoru
je předpokládaná úspora energie ve výši 0,76 PJ, tj. snížení o cca 21 %. V případě průmyslových
podniků snížení především energie na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení a využívání ve
zvýšené míře odpadního tepla. Přímá spotřeba el. energie na pohony výrobních zařízení se však
bude snižovat minimálně, naopak při hospodářském růstu se bude navyšovat produkce, a tedy
celkově i mírně spotřeba především el. energie. V průmyslovém sektoru (bez sektoru
Energetiky) a všech dalších ostatních sektorech je předpokládáno dosažení ročné úspory
energie o výši 0,74 PJ.
 Výměna zdrojů na vytápění (kotle) ve všech sektorech tj. domácnosti, veřejný sektor, průmysl
za běžně dostupné moderní (účinnější), tj. v případě plynových kotlů převážně za
kondenzační/nízkoteplotní, u malých zdrojů na tuhá paliva s ručním přikládáním (emisní třída
1 a 2) jejich eliminace daná i současnou legislativou od 09/2022 a jejich náhrada za modernější
s automatickým provozem (emisní třída 5 a vyšší) a náhrada za jiný druh paliva (zemní plyn,
dřevní pelety), elektrické přímotopné a akumulační vytápění nahrazení částečně tepelnými
čerpadly. Úspora energie byla již zahrnuta do určení úspory energie v jednotlivých sektorech.
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 Úspory v sektoru soustav zásobování teplem jsou docílené snižováním tepelných ztrát rozvodů,
instalací účinnějších zdrojů tepla a vyšším zastoupením kogeneračních zdrojů při výrobě
a rozvodu tepelné energie docílené.
Obnovitelné a druhotné zdroje energie:
 Je předpokládán mírný postupný nárůst oproti současnosti a koresponduje s ekonomicky
nadějným reálným potenciálem a je vztažena k období ÚEK, tj. roku 2042. Předpokládá se, že
řada z existujících výroben OZE za 25 let již nebudou z technických důvodů v provozu, a budou
nahrazovány novými. Předpokládá se ještě v prvních letech určitá forma podpory a následně
v letech po roce 2020 postupně se snižováním investičních nákladů na tyto zdroje zvýšení
počtu jejich instalací a výroby energie. Předpokládá se částečné využití směsných komunálních
odpadů pro energetické účely.
Hlavní zdroje energie v Karlovarském kraji:
 Zohledněny jsou specifické podmínky Karlovarského kraje, tj. dostupné vytěžitelné zásoby
hnědého uhlí (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. měla k 1.1.216 k dispozici 93,5 mil. t
vytěžitelných zásob) a možnosti dalšího provozu elektrárny Tisová, která byla do konce roku
konce roku 2016 vlastněna společností ČEZ, a.s. a nyní je ve vlastnictví Sokolovské uhelné,
právní nástupce, a.s.
 V budoucnu jsou možné v zásadě dva scénáře:
a) V1a: Provoz elektrárny Tisová pouze na bloku ETI 2 a to v teplárenském režimu zajišťujícím
dodávky tepla pro město Sokolov a další menší města/obce jako dosud, ukončení výroby na
bloku ETI 1. Přínosem je úspora hnědého uhlí a prodloužení životnosti lomu SU, právní
nástupce, a.s. až do cca 2038, kdy při prvním scénáři bilanční zásoby hnědého uhlí v limitech
dojdou. Město Sokolov by tak nadále bylo zásobováno z ETI 2 jako nyní a bude nutno
v průběhu času přebudovat parovodní rozvody na horkovodní, což přinese významné
investice v úrovni cca 1 miliardy Kč. Stejně tak by se musely po roce 2022 investovat
významné prostředky do ekologizace ETI 2 na základě nových BAT a BREF, jejichž parametry
nejsou doposud známy, budou však zcela jistě přísnější.
b) V1b: Elektrárna Tisová bude během několika let zcela odstavena. V první fázi bude odstavena
již v průběhu 2017 ETI 1 a ETI 2 bude vyrábět pouze v teplárenském režimu pro potřeby tepla
města Sokolov do doby výstavby horkovodního přivaděče a transformace rozvodů města, tzn.
do doby 2022-2023. Spotřeba hnědého uhlí bude nejprve snížena od 2017 na cca 600 tis.
tun/rok a do budoucna bude nadále ušetřena kompletní dodávka (cca 1,4 mil tun/rok)
a dodávka tepla do města Sokolov se zajistí vybudovaným horkovodním napaječem
z Vřesové.
 Pro vyčíslení vlivu obou scénářů na celkovou energetickou bilanci vč. zohlednění úspor energie
a obnovitelných zdrojů je varianta rozdělena na část V1a, která zahrnuje kvantifikované
energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a částečný provoz elektrárny Tisová, a na část
V1b, která zahrnuje stejnou výši energetických úspor, obnovitelné zdroje energie, ale již
zrušený provoz elektrárny Tisová po roce 2022/2023 a nahrazení dodávky tepla z elektrárny
Vřesová.
Varianta V2 – Progresivní (maximalistická)
V této variantě se předpokládá výraznější vývoj, kdy ke změnám dochází společně nejen vlivem
vnějšího postupného technologického vývoje ale také výraznějším uplatňováním již existujících
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nástrojů (regulační, ekonomické), ze strany státu. Předpokládá se ve vyšší míře využití ekonomicky
nadějného potenciálu úspor energie než u V1, a obnovitelných a druhotných zdrojů energie (OZE
a DZE), blížící se hodnotám teoretických potenciálů.
Energetické úspory:
 Zvýšení tepelné odolnosti budov stavebními opatřeními typu výměna původních oken za nová
s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi (dvojskla či trojskla) a komplexní zateplení objektu na
úroveň stanovenou dnes platnou legislativou danou z. 406/2000 Sb. v platném znění,
tj. Průkazy energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené stavby a tedy z pohledu
průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy dosažení energetické třídy C, případně
nejhůře D. Výše ročních energetických úspor domácností koresponduje s technickým
potenciálem určeným v kap. 10 a je vztažena ke koncovému období ÚEK, tj. roku 2042.
Předpokládá se celkové snížení spotřeby energie na vytápění domácností bez zahrnutí úspory
energie dané instalací účinnějších zdrojů energie ve výši cca 1,44 PJ, tj. snížení cca o 21 %.
U ostatní spotřeby energie v sektoru domácností nelze očekávat významné úspory. Úspory ve
spotřebě tepla na ohřev teplé vody se předpokládají jen mírné, úspory dosažené účinnějšími
zdroji ohřevu teplé vody budou ve velké míře anulovány zvýšenými požadavky na komfort
a hygienu. U domácích elektrických spotřebičů vzniklé úspory energie náhradou starších
spotřebičů za novější a úspornější budou na druhou stranu vyrušeny nárůstem počtu nových
spotřebičů v domácnostech. Celková úspora energie v domácnostech vč. zahrnutí úspor
daných výměnou zdrojů tepla (kotlů) je určena ve výši cca 1,5 PJ, tj. snížení cca o 21 %.
V případě objektů veřejného sektoru je předpokládaná úspora energie ve výši 1,12 PJ,
tj. snížení o 31 %. V případě průmyslových podniků snížení především energie na vytápění,
přípravu teplé vody, osvětlení a využívání ve zvýšené míře odpadního tepla. Přímá spotřeba el.
energie na pohony výrobních zařízení se však bude snižovat minimálně, naopak při
hospodářském růstu se bude navyšovat produkce, a tedy celkově i mírně spotřeba především
el. energie. V průmyslovém sektoru (bez sektoru Energetiky) a všech dalších ostatních
sektorech je předpokládáno dosažení ročné úspory energie o výši 1,08 PJ.
 Výměna zdrojů na vytápění (kotle) ve všech sektorech tj. domácnosti, veřejný sektor, průmysl
za běžně dostupné moderní (účinnější), tj. v případě plynových kotlů převážně za
kondenzační/nízkoteplotní, u malých zdrojů na tuhá paliva s ručním přikládáním (emisní třída
1 a 2) jejich eliminace daná i současnou legislativou od 09/2022 a jejich náhrada za modernější
s automatickým provozem (emisní třída 5 a vyšší) a náhrada za jiný druh paliva (zemní plyn,
dřevní pelety), elektrické přímotopné a akumulační vytápění nahrazení částečně tepelnými
čerpadly. Úspora energie byla již zahrnuta do určení úspory energie v jednotlivých sektorech.
 Úspory v sektoru soustav zásobování teplem jsou docílené snižováním tepelných ztrát rozvodů,
instalací účinnějších zdrojů tepla a vyšším zastoupením kogeneračních zdrojů při výrobě
a rozvodu tepelné energie docílené.
Obnovitelné a druhotné zdroje energie:
 Je předpokládán mírný postupný nárůst oproti současnosti a koresponduje v určité míře
s technickým potenciálem určeným v kap. 7 a je vztažen ke období ÚEK, tj. roku 2042.
Předpokládá se, že řada z existujících výroben OZE za 25 let již nebudou z technických důvodů
v provozu, a budou nahrazovány novými. Předpokládá se ještě v prvních letech určitá forma
podpory a následně v letech po roce 2020 postupně se snižováním investičních nákladů na tyto
zdroje zvýšení počtu jejich instalací a výroby energie.
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 Předpokládá se maximální využití směsných komunálních odpadů pro energetické účely.
Hlavní zdroje energie v Karlovarském kraji:
 Zohledněny jsou specifické podmínky Karlovarského kraje, tj. dostupné vytěžitelné zásoby
hnědého uhlí (SU, a.s. měla k 1.1.216 k dispozici 93,5 mil. t vytěžitelných zásob) a možnosti
dalšího provozu elektrárny Tisová, která byla do konce roku konce roku 2016 vlastněna
společností ČEZ, a.s. a nyní je ve vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
 V budoucnu jsou možné v zásadě dva scénáře:
a) V2a: Provoz elektrárny Tisová pouze na bloku ETI 2 a to v teplárenském režimu zajišťujícím
dodávky tepla pro město Sokolov a další menší města/obce jako dosud, ukončení výroby
na bloku ETI 1. Přínosem je úspora hnědého uhlí a prodloužení životnosti lomu SU, právní
nástupce, a.s. až do cca 2038, kdy při prvním scénáři bilanční zásoby hnědého uhlí
v limitech dojdou. Město Sokolov by tak nadále bylo zásobováno z ETI 2 jako nyní a bude
nutno v průběhu času přebudovat parovodní rozvody na horkovodní, což přinese
významné investice v úrovni cca 1 miliardy Kč. Stejně tak by se musely po roce 2022
investovat významné prostředky do ekologizace ETI 2 na základě nových BAT a BREF,
jejichž parametry nejsou doposud známy, budou však zcela jistě přísnější.
b) V2b: Elektrárna Tisová bude během několika let zcela odstavena. V první fázi bude
odstavena již v průběhu 2017 ETI 1 a ETI 2 bude vyrábět (viz. výše) pouze v teplárenském
režimu pro potřeby tepla města Sokolov do doby výstavby horkovodního přivaděče
a transformace rozvodů města, tzn. do doby 2022-2023. Spotřeba hnědého uhlí bude
nejprve snížena od 2017 na cca 600 tis. tun/rok a do budoucna bude nadále ušetřena
kompletní dodávka (cca 1,4 mil tun/rok) a dodávka tepla do města Sokolov se zajistí
vybudovaným horkovodním napaječem z Vřesové.
 Pro vyčíslení vlivu obou scénářů na celkovou energetickou bilanci vč. zohlednění úspor energie
a obnovitelných zdrojů je varianta rozdělena na část V2a, která zahrnuje kvantifikované
energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a částečný provoz elektrárny Tisová, a na část
V2b, která zahrnuje stejnou výši energetických úspor, obnovitelné zdroje energie, ale již
zrušený provoz elektrárny Tisová po roce 2022/2023 a nahrazení dodávky tepla z elektrárny
Vřesová.

Hodnocení variant
Navržené varianty byly v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb. vyhodnoceny z těchto hledisek:






Energetická bilance nového stavu
Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením
Provozní náklady systému zásobování energií
Dopady na účinnost užití energie a množství energetických úspor
Požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu ve vztahu k výstavbě energetické
infrastruktury a energetických zařízení
 Dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na kvalitu ovzduší
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Jednotlivé posuzované základní varianty V1 a V2 se liší jednak v míře dosažených energetických úspor
a jednak v množství energie vyrobené z OZE/DZE nahrazující v příslušné míře stávající palivový mix
zdrojů resp. el. energii v Karlovarském kraji. Ke každé z těchto dvou základních variant byl vytvořen
scénář značený a) resp. b), jenž zohledňuje možný budoucí provoz významného velkého zdroje energie
v Karlovarském kraji – Elektrárny Tisová (ETI). V případě scénáře a) jde o provoz jen v teplárenském
režimu pro výrobu tepla města Sokolov a přilehlých měst/obcí stávajícího systému SZT, v případě
scénáře b) o celkové ukončení provozu (ETI) po roce 2023 a náhrada dodávky tepla pro uvedený systém
SZT, teplem ze zdroje Vřesová, jenž nyní disponuje volnou tepelnou kapacitou pro pokrytí SZT z ETI při
nezvýšení spotřeby HÚ (množství tepla ve zdroji Vřesová je nyní mařeno v chladících věžích).
Při volbě doporučené varianty tak byla zohledněna ekonomický pohled, především nákladovost
rozvojových variant a jejich přepočtu na úsporu emisí CO2. Z tohoto pohledu je jako nejvýhodnější
varianta značená V1b, tj. z pohledu úspor energie a realizace nových OZE/DZE nazvaná varianta „mírný
rozvoj“ a současně ukončení provozu ETI po roce 2023 a nahrazení dodávaného tepla ze zdroje
Vřesová. Právě nahrazení tohoto již dosluhujícího zdroje má vliv na celkově relativně nízkou hodnotu
měrných investičních nákladů na úsporu emisí CO2.
Daný scénář b) rovněž umožní výraznější úsporu zásob hnědého uhlí (celková úspora dostavením ETI
cca 1,4 mil. t/rok HÚ) a tedy delší provoz v těžební lokalitě SUAS minimálně do roku 2042 a umožnění
tak provozu zdroji Vřesová. Z pohledu úspor energie a realizace OZE se v případě varianty V1b jedná
o plné využití reálného ekonomicky nadějného potenciálu.
Pro doporučenou rozvojovou variantu V1b jsou vypracovány i podrobné energetické bilance a další
charakteristiky požadované nařízením vlády č. 232/2015 Sb.
Doporučená varianta V1b – souhrnný výstup:
Ke konci sledovaného období se předpokládá oproti výchozímu roku celkový mírný pokles spotřeby el.
energie (-6%), pokles v sektoru domácností (-5,7%), u veřejného sektoru, jenž spadá do sektoru
„Obchod, služby, zdravotnictví, školství“ pokles spotřeby (-2%), pokles v podnikatelském průmyslu
(-11%). Celkový předpokládaný pokles spotřeby el. energie v rozvojové této variantě předpokládá
záměnu čistého el. vytápění a přípravy TV za tepelná čerpadla, postupně s dalším vývojem v segmentu
osvětlení (LED zdroje) bude klesat spotřeba elektřiny na osvětlení, v důsledku zvyšování účinnosti el.
spotřebičů bude klesat měrná spotřeba el. energie na domácnost, ale i celkově v dalších sektorech,
nicméně bude do jisté míry saturována zase vyšším počtem spotřebičů.
U soustav zásobování teplem se předpokládá pokles v množství prodaného tepla cca 22 % a to jednak
v důsledku úsporných opatření na straně spotřeby (zlepšování tepelně technických vlastností budov –
zateplování/výměna výplní otvorů), zvýšení účinnosti jak zdrojů, tak i rozvodů tepla, tj. náhrada
zastaralých a ztrátových rozvodů tepla za účinnější. Bude využit vyšší podíl biomasy v centrálních
zdrojích.
V případě spotřeby zemního plynu se předpokládá ke konci sledovaného období pokles oproti
výchozímu roku až o 22 % (cca 1,65 PJ). Hlavním důvodem budou také opatření na straně spotřeby
(zlepšování tepelně technických vlastností budov – zateplování/výměna výplní otvorů), instalace
a náhrada stávajících starších plynových zdrojů za účinnější (kondenzační), využití OZE a DZE.

16/48

V případě obnovitelných a druhotných zdrojů se v doporučené variantě předpokládá nárůst výroby
z těchto zdrojů oproti výchozímu roku cca o 86 %, tj. 1,95 PJ (0,57 PJ pro výrobu el. energie a 1,38 PJ
pro výrobu tepelné energie. Na dalším rozvoji a navýšení podílu OZE se z velké míry podílí biomasa
především pro výrobu tepla, a to jak v konečné spotřebě v domácnostech, tak využití především lesní
biomasy u zdrojů SZT a využití tepla z DZE. Na dalším rozvoji se podílí jak rozvoj fotovoltaických
elektráren (převážně na střechách objektů a v areálech) a větrné elektrárny. Předpokládaný možný
rozvoj podílu výroby el. energie a tepla z OZE je uveden v tabulkách níže, budoucí rozvoj se předpokládá
již z velké míry na tržním principu.
Energetickými úsporami energie se v doporučené variantě předpokládá snížení konečné spotřeby
energie o 3,09 PJ. Největší podíl úspor energie je predikován v sektoru domácností o předpokládané
hodnotě úspor energie 1,11 PJ (cca -16 %), veřejném sektoru 0,76 PJ (cca -11 %), podnikatelském
sektoru 0,7 PJ (pokles cca -10%). Energetické úspory v sektoru SZT predikované ve výši 0,48 PJ (cca 7%) jsou dány úsporami jak na rozvodech a modernizaci zdrojů tepla, v této hodnotě není započtená
celková úspora energie v důsledku ukončení provozu elektrárny Tisová po roce 2022/2023, která je
zahrnuta do celkové úspory primární energie v energetické bilanci.
Tabulka 4: Předpokládaný vývoj v energetických úsporách doporučené varianty rozvoje

V důsledku realizovaných opatření jednak na straně energetických úspor, instalace nových zdrojů
OZE/DZE, nahrazení dodávky tepla na Sokolovsku z Elektrárny Tisová teplem ze zdroje Vřesová
a v důsledku toho útlum Elektrárny Tisová po roce 2023 přinese snížení emisí ve všech sledovaných
základních znečišťujících látek a emisí CO2.
Tabulka 5: Porovnání snížení množství emisí základních znečišťujících látek a CO2 s výchozím stavem
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8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
s jinými záměry
Koncepce ÚEK KK zohledňuje cíle a úkoly, stanovené různými koncepčními dokumenty a strategiemi
v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, na něž má rozvoj energetického hospodaření Karlovarského kraje
úzkou vazbu. Vzhledem k tomu, že ovzduší a jeho kvalita (ovlivněná energetickými zdroji) je jednou
z hlavních složek životního prostředí, ÚEK KK zohledňuje nebo respektuje i další strategické dokumenty
v oblasti ochrany životního prostředí.
Jedná se např. o následující koncepce a strategické dokumenty:













Energetická politika EU
Státní energetická koncepce ČR
Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a
druhotných zdrojů
Národní program snižování emisí ČR
Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (z roku 2015)
Národní rozvojový plán 2007-2013
Surovinová politika ČR
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK)
Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje
Strategie regionálního rozvoje 2007 -2013
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Strategické cíle a opatření stanovená v rámci ÚEK KK vycházejí z národních strategických a koncepčních
materiálů v relevantních oblastech, přičemž reflektují i širší mezinárodní souvislosti (Rámcová úmluva
o změně klimatu, Evropská úmluva o krajině).

9. Předpokládaný termín dokončení
Termín zpracování návrhu ÚEK KK byl stanoven nejpozději na 30. května 2017. Před vlastním předáním
ÚEK KK Ministerstvu průmyslu a obchodu předá Karlovarský kraj Oznámení koncepce ÚEK KK na MŽP,
aby se ve zjišťovacím řízení zjistilo, zda musí být ÚEK KK posouzena dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Definitivní schválení ÚEK KK proběhne v závislosti na závěrech zjišťovacího řízení
nebo po vydání Stanoviska MŽP a MPO ČR.

10. Návrhové období
ÚEK KK je zpracována pro návrhové období 2017 – 2042 (na 25 let).

11. Způsob schvalování
ÚEK KK bude projednána v orgánech Karlovarského kraje po ukončení procesu SEA podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí (případně po zpracování SEA) a po schválení dokumentu na
MPO (do 90 dnů od předložení). ÚEK KK bude schvalovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje po
projednání v Radě Karlovarského kraje.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Vymezení dotčeného území
Vymezené území Karlovarského kraje, které je předmětem řešené ÚEK KK se skládá ze tří okresů:




Cheb
Karlovy Vary
Sokolov

a celkem ze 7 správních obvodů obcí s rozšířenou působností:








Aš
Cheb
Karlovy Vary
Kraslice
Mariánské lázně
Ostrov
Sokolov

Celkem se v kraji nachází 134 obcí, které jsou dále rozděleny na 518 částí. Karlovarský kraj se
rozprostírá na území 3 314 km2 a zaujímá tak 4,2 % území České republiky. Počtem obcí v kraji je
Karlovarský kraj nejmenší v České republice. Průměrná rozloha obce je 25,1 km2. Dle údajů z veřejné
databáze Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) žilo v Karlovarském kraji ke konci roku 2015
celkem 297 828 obyvatel.

Obrázek 1: Umístění Karlovarského kraje

Karlovarský kraj se nachází na samém západě České republiky a sousedí s krajem Ústeckým
a Plzeňským. Velkou část své hranice sdílí s Německem. Přes území kraje se podél státní hranice
rozprostírají Krušné hory, kde nejvyšším bodem hor a zároveň celého kraje je Klínovec (1 244 m. n. m.).
Nejnižší bod je na řece Ohři u hranic kraje. Charakter klimatu kraje, složení půd a členitost terénu
nevytváří vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství. Složení půdy kraje je bohaté na zásoby hnědého
uhlí, keramických jílů, některých kovů a smolince. Nejdůležitějším prvkem půdního fondu je přítomnost
mnoha minerálních pramenů a léčivých vod. Krajským městem jsou Karlovy Vary, které byly založeny
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ve 14. století a jsou známé především svými termálními prameny, lázeňstvím, potravinářským
a sklářským průmyslem. V okresech Karlovy Vary a Cheb je hlavním prvkem ekonomického růstu
lázeňství a cestovní ruch. Okres Sokolov je bohatý na zásoby hnědého uhlí a kovových rud. Nachází se
zde také několik důležitých energetických, chemických a strojírenských společností.

2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
Územně samosprávně členění České republiky vychází ze základních jednotek – obcí. Jako vyšší územně
samosprávně celky jsou definovány kraje. Předpokládá se potenciální ovlivnění všech obcí na území
Karlovarského kraje.
Tabulka 6: přehled administrativního členění Karlovarského kraje (přehled obcí, obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí
s rozšířenou působností)

Okres

Obec s
rozšířenou
působností
Aš
Cheb

Cheb
Mariánské
Lázně

Karlovy
Vary
Karlovy
Vary

Ostrov
Hradiště

Sokolov
Sokolov

Kraslice

Obec s
pověřeným
obecním
úřadem
Aš

Obec

Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí
Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá,
Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel,
Cheb
Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná,
Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov
Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné
Mariánské
Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery,
Lázně
Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín
Andělská Hora, Bochov, Božičany, Březová, Dalovice,
Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka,
Karlovy Vary
Mírová, Nová Role, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice, Stružná,
Šemnice, Teplička
Nejdek
Černava, Nejdek, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec
Bečov nad Teplou, Chodov, Krásné Údolí, Otročín, Toužim,
Toužim
Útvina
Žlutice
Čichalov, Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice
Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov,
Ostrov
Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří,
Velichov, Vojkovice
Hradiště
Hradiště (Vojenský újezd)
Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov,
Sokolov
Habartov, Chlum Svaté Máří, Josefov, Krajková, Královské
Poříčí, Lomnice, Rovná, Sokolov, Svatava, Těšovice
Horní
Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves
Slavkov
Chodov
Chodov, Nové Sedlo, Tatrovice, Vintířov, Vřesová
Kynšperk
Kaceřov, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Šabina
nad Ohří
Loket
Loket, Staré Sedlo
Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava,
Kraslice
Stříbrná, Šindelová
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3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
Karlovarský kraj je převážně hornatý s vysokým podílem zalesnění a naopak nízkým podílem orné půdy.
Osou Karlovarského kraje je tok Ohře, který protéká od jihozápadu k severovýchodu širokou sníženinou
Podkrušnohorských pánví (Chebská a Sokolovská pánev). Na sever od Ohře se táhnou Smrčiny a Krušné
hory, které tvoří přírodní hranici s Německem. Jižně od Ohře, na bavorské hranici, leží Český les
a směrem do vnitrozemí Slavkovský les a vulkanické Doupovské hory. Jih území zaujímá Tepelská
vrchovina. Většina území kraje je odvodňována Ohří (úmoří Severního moře), hladina Ohře na hranici
kraje je jeho nejnižším bodem (340 m n. m.). Největší chráněnou krajinnou oblastí kraje je Slavkovský
les. Hospodářství kraje je založeno na službách, jelikož podmínky pro zemědělství nejsou příznivé.
Průmysl je zastoupen zejména těžbou a zpracováním surovin (hnědé uhlí a keramické jíly).
Nejvýznamnějším odvětvím v kraji je cestovní ruch zaměřený zejména na lázeňství. Na území kraje se
nacházejí nejen nejznámější lázně v ČR Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně
Kynžvart a Jáchymov. Značná část území Karlovarského kraje, zejména pánevní oblast, je výrazně
ovlivněna průmyslovou a důlní činností. Jedná se o urbanizované prostředí, v němž je soustředěna
většina hlavních hospodářských aktivit kraje. Životní prostředí je tu výrazně zatíženo nepříznivými vlivy.
Naopak oblast vnitřní periferie a pohraničí je územím s méně zatíženým životním prostředím, kde zátěž
představují spíše lokální vlivy (např. vytápění uhlím v údolních polohách způsobuje dočasné místní
zhoršení kvality ovzduší). Tato oblast má také ve srovnání s pánevní oblastí zachované přírodní
prostředí.
a) Klimatické podmínky
Z klimatického hlediska většina území Karlovarského kraje spadá do mírně teplé oblasti (roční teplota
nad 6 °C a 700 mm průměrného ročního úhrnu srážek). Místy, zejména na severu kraje v Krušných
horách a také na jihovýchodě (severně od Mariánských Lázní), má klima již parametry oblasti chladné.
Charakter klimatu i půd zde nevytváří vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství.

Obrázek 2: Klimatické regiony Karlovarského kraje dle Quitt
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Tabulka 7: Průměrné teploty dle klimatického regionu

Klimatický region

MT11

MT7

MT4

MT3

CH7

CH6

CH4

Podíl na území KK (%)

0,6

25,2

14,7

23,2

30,6

5,6

0,1

Prům. teplota – leden (°C)

-2 až -3

-2 až -3

-2 až -3

-3 až -4

-3 až -4

-4 až -5

-6 až -7

Prům. teplota – duben (°C)

7 až 8

6 až 7

6 až 7

6 až 7

6 až 7

4 až 6

2 až 4

Prům. teplota – červenec (°C)

17 až 18

16 až 17

16 až 17

16 až 17

15 až 16

14 až 15

12 až 14

Prům. teplota – říjen (°C)

7 až 8

7 až 8

6 až 7

6 až 7

6 až 7

5 až 6

4 až 5

Střední venkovní teplota za otopné období je v Chebu 3,6 °C a počet dní otopného období je 262. Pro město
Karlovy Vary je teplota 3,8 °C a 254 dní, a pro město Sokolov 3,9 °C a 254 dní.
Tabulka 8: Délka topného období

b) Ovzduší
Zdroje znečišťování ovzduší jsou kategorizovány do 4 skupin tzv. REZZO (Registr emisí a zdrojů
znečištění ovzduší):






REZZO 1 ‐ velké stacionární zdroje o tepelném výkonu vyšší než 5 MW a zařízení zvlášť
závažných technologických procesů
REZZO 2 ‐ střední stacionární zdroje znečišťování o tepleném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení
závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo
úletu znečišťujících látek
REZZO 3 ‐ malé stacionární zdroje o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW (např. emise
z domácích topenišť)
REZZO 4 ‐ mobilní zdroje znečišťování (např. silniční motorová vozidla)
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Tabulka 9: Emise základních znečišťujících látek a CO2 podle kategorie zdroje znečištění

Územní energetická koncepce sleduje primárně zdroje stacionární, které slouží pro krytí energetických
potřeb. Pravidelně jsou sledovány zdroje velké a střední (tj. REZZO 1 a 2) a nepřetržitě zdroje nad
50 MW tepelného výkonu. Při monitoringu znečištění ovzduší se sledují primárně ty látky, které
negativně, a hlavně dlouhodobě působí na lidské zdraví.
Emisní situaci v Karlovarském kraji nejvýznamněji ovlivňují stacionární zdroje vytápění a silniční
doprava. Velké a zvlášť velké zdroje jsou významnými zdroji emisí oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku
(NOx). Největšími zdroji emisí oxidu uhelnatého (CO) jsou doprava (REZZO 4) a malé stacionární zdroje
(REZZO 3). Malé zdroje tvoří rozhodující část emisí těkavých organických látek (VOC).
Vývoj emisí znečišťujících látek je ukazatelem spotřeby paliva a jeho složení ve velkých a středních
zdrojích. Od roku 2008 můžeme sledovat výrazný pokles emisí oxidu siřičitého, téměř o 50 % oproti
průměru z předešlých let. Tento trend od roku 2009 stagnuje. Pozitivním ukazatelem je klesající trend
emisí ze zdrojů REZZO 1 a REZZO 2 u všech sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 10: Vývoj znečišťujících látek REZZO1 a 2 v Karlovarském kraji rok 2001 - 2014
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V roce 2012 bylo evidováno 70 velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1). Mezi nejvýznamnější
bodové zdroje znečišťování ovzduší v Karlovarském kraji patří:






Palivový kombinát Vřesová
Elektrárna Tisová
Ostrovská teplárenská, a.s.
Hexion Specialty Chemicals, a.s.
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Nejvýznamnějšími liniovými zdroji znečišťování ovzduší jsou silnice I. třídy R/6 a I/13 mezi Ostrovem
a Chebem včetně průtahu Karlovými Vary, silnice I/21 v úseku Cheb - Mariánské Lázně a Cheb Františkovy Lázně, silnice I/6 Karlovy Vary směr Praha, silnice I/20 Doubí směr Plzeň a jejich dopravou
nejzatíženější úseky.
Využití energie větru
Území vhodná pro výstavbu větrných elektráren byla v ČR mapována pracovníky Ústavu fyziky
atmosféry Akademie věd ČR. Mezi nejvýhodnější oblasti z hlediska využití energie větru byly vytipovány
planiny Krušných hor, Milešovka a Praděd. V těchto oblastech byla naměřena nejvyšší střední rychlost
větru V ČR a to 8,5 m/s. Využívání větrné energie v rovinatém terénu nebude v ČR s ohledem na nízké
rychlosti větrů četné. Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (09/2016) je v České republice
provozováno 127 větrných elektráren o celkovém výkonu 285 MW.
Instalovaný výkon větrných elektráren na území Karlovarského kraje je dle výše prezentovaných dat
52 MW. Roční výroba elektrické energie tohoto typu zdroje představuje 88 663 MWh, což odpovídá
zhruba 57 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobené na území Karlovarského kraje.
c) Systém spotřeby paliv a energie a jejich dostupnost
V Karlovarském kraji se podle posledního sčítání lidu, domů a bytů nacházelo k roku 2011 celkem
44 979 domů, bytových domů a ostatních budov. Z toho je 39 845 budov obydlených, tj. 88,6 %. Oproti
roku 2001 je to pokles o 11,8 %. Tato statistika svědčí o tom, že ačkoli počet budov se zvýšil o 12,8 %,
jejich obydlenost se přibližně o stejně vysoké procento snížila.

Obrázek 3: Rozdělení počtu bytů v rodinných domech podle druhu energie využívané k vytápění
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Obrázek 4: Rozdělení počtu bytů v bytových domech podle druhu energie využívané k vytápění

Tabulka 11: Spotřeba paliv a energie ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 a více

Přenosovou soustavu elektrické energie provozuje jako jediný držitel licence v Karlovarském kraji
společnost ČEPS, a.s. Celkový instalovaný elektrický výkon v Karlovarském kraji je 1 035,5 MWe.
Největší zastoupení na výrobě elektřiny mají parní elektrárny s instalovaným výkonem 549,3 MW. Dále
se na výrobě elektřiny podílí paroplynové elektrárny s instalovaným výkonem 400 MW, větrné
elektrárny s instalovaným výkonem 52,1 MW, plynové a spalovací elektrárny s instalovaným výkonem
13,6 MW, vodní elektrárny včetně elektráren přečerpávajících s instalovaným výkonem 7,5 MW
a elektrárny fotovoltaické s instalovaným výkonem 1,3 MW. Celkem se Karlovarský kraj podílí na
výrobě elektřiny brutto v celé ČR 5,9 %, od roku 2012 se tento podíl téměř nemění. Výroba elektřiny
z parních elektráren od roku 2012 klesá (z 3 060,6 GWh v roce 2012 na 2 906,6 GWh v roce 2014).

Obrázek 5: Rozdělení instalovaného elektrického výkonu v Karlovarském kraji dle technologie elektrárny
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Největším spotřebitelem elektrické energie je v Karlovarském kraji sektor obchodu, služeb, školství
a zdravotnictví. Tento sektor spotřebuje celkem 418,6 GWh, což je 28,4 % z produkce elektřiny
v Karlovarském kraji. Dalším významným spotřebitelem je sektor průmyslový se spotřebou 409,6 GWh
(27,8 %), sektor domácnosti se spotřebou 333,5 GWh (22,6 %) a sektor energetický se spotřebou
282,3 GWh (19,1 %) zbylé sektory dopravy, stavebnictví, dopravy a ostatní jsou se svou spotřebou
zanedbatelnými a jejich podíl spotřeby se pohybuje do 1 % z celkové spotřeby.
V Karlovarském kraji je poměrně vysoké procento výroby elektřiny z elektráren využívající přírodní síly
větru. Se svým instalovaným výkonem 52,1 MW je Karlovarský kraj na druhé příčce v ČR, hned za
krajem Ústeckým. K největším producentům elektrické energie je elektrárna Vřesová (400 MWe)
a elektrárna Tisová (288,8 MWe). Distribuční soustava zemního plynu je zásobována 10 předávacími
stanicemi s celkovým smluvním výkonem cca 600 tis. m3/h. Plynovodem DN 500 je plyn přiváděn do
Vřesové po trase Sviňomazy a do Mariánských Lázní DN 200. K dalším důležitým plynovodům v kraji
patří plynovod DN 300 Vřesová – TP Úžín, DN 500 Vřesová – Prunéřov a plynovod vedoucí do jižních
Čech DN 700 z Vřesové. Plynofikováno je v Karlovarském kraji zhruba 60 % obcí (79 obcí ze 134).
K nejvýznamnějším zdrojům tepla pro CZT patří elektrárna Tisová a elektrárna Vřesová.
Tabulka 12: Spotřeba elektřiny podle kategorie odběru

Obrázek 6: Podíl sektorů národního hospodářství na celkové spotřebě elektřiny v Karlovarském kraji, rok 2014
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Přenosovou síť tvoří převážně vedení 400 kV, trasy 220 kV z počátku 70. let 20. století plní úlohu
doplňkových vedení. Přímo do přenosové soustavy je připojeno 12 142 MW z celkového instalovaného
výkonu elektráren ČR, jejíž celková hodnota je 21 921 MW, zbývajících 9 779 MW je připojeno do
distribučních soustav (stav brutto k 31.12.2014). Přenosová soustava je propojena s přenosovými
soustavami sousedních států přeshraničními vedeními a dochází k výměnám el. energie v rámci
sjednaných plánů pro trh s elektřinou a k udržení stability propojeného evropského systému.
Záměry a investiční plán rozvoje přenosové soustavy v Karlovarském kraji:
Podkladem je „Plán rozvoje přenosové soustavy na období 2016–2025“ společnosti ČEPS, a.s. na
základě kterého je proveden tzv. „Strategický investiční plán (SIP)“, který je 3x ročně aktualizován.
Investiční opatření souvisí s vyvedením výkonu větrného parku Chomutov cca 140 MW a vyvedením
výkonu OZE o předpokládaném výkonu 100 MW v Karlovarském kraji do DS. Investiční plán zahrnuje:







Vybudování nové rozvodny R 420 kV Vernéřov (prvním rokem v realizaci)
Zasmyčkování stávajícího vedení EPRU – Hradec u Kadaně (V461) do nové rozvodny R 420 kV
Vernéřov
Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Vítkov – Vernéřov (V487/V488). Jedná se
o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kV Hradec – Vítkov (V223/224) na vedení 400 kV
Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Vítkov – Přeštice (V490/V491). Jedná se o přestavbu
stávajícího dvojitého vedení 220 kV Přeštice – Vítkov (V221/222) na vedení 400 kV
Vybudování nové rozvodny 420 kV Vítkov
Rozšíření rozvodny 420 kV Přeštice

Obrázek 7: Vyznačení vedení Vernéřov - Vítkov V487/488

Největší vliv na spotřebu zemního plynu v kraji má v hlavní řadě aktuální venkovní teplota, proto
spotřebu plynu nelze přesně předpovídat na delší časový úsek, zejména v otopném období. Dle ERÚ
probíhaly dodávky zemního plynu po celý rok 2015 plynule podle potřeby zákazníka. Plynofikace kraje
dosahuje úrovně cca 60 %, tzn., že zásobováno plynem je 79 obcí ze 134 a dalších 13 městských částí
či osad. Plynofikace se nachází tedy zhruba v úrovni průměru plynofikace ČR.
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Distribuční síť zemního plynu
Výhradním zprostředkovatelem a dovozcem zemního plynu je společnost innogy (dříve RWE), která
v České republice vlastní mnoho energetických společností a u dalších je majoritním vlastníkem.
Regionální plynárenské společnosti se výhradně zabývají obchodem se zemním plynem. V síti
plynovodů Karlovarského kraje je 10 předávacích stanic s maximálním výkonem přenosu plynu cca
600 000 m3/h. Z tranzitního plynovodu je plyn do vysokotlakých plynovodů distribuován z předávací
stanice Sviňomazy, které se nachází mimo území Karlovarského kraje. K nejdůležitějším plynovodům
v kraji patří následující:






Sviňomazy – Vřesová v dimenzi DN 500
Sviňomazy – Mariánské lázně v dimenzi DN 200
Vřesová – Prunéřov v dimenzi DN 500
Vřesová – Úžín v dimenzi DN 300
Vřesová – Jižní Čech v dimenzi DN 700

Obrázek 8: Síť plynovodů Karlovarského kraje, rok 2015

Centralizované zásobování teplem
V Karlovarském kraji existuje řada systémů centralizované dodávky tepla, jenž je možné rozdělit dle
velikosti zdrojů tepla a s tím související velikosti zásobovaného území:
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Velké zdroje tepla s teplárenskou výrobou kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)
a dodávkou tepla do veřejné sítě. Mezi takové zdroje patří největší zdroje tepla/elektřiny
v Karlovarském kraji Elektrárna Tisová, která byla do nedávna majetkem společnosti ČEZ a.s.,
která tento zdroj prodala společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Městské systémy CZT s vlastními zdroji tepla, mezi které patří centrální soustavy zásobování
teplem ve městech Aš, Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Kraslice, Ostrov a Žlutice.
Menší zdroje systémů CZT s blokovými a domovními kotelnami

Hlavním zdrojem paliva pro tepelné elektrárny a výtopny v Karlovarském kraji je hnědé uhlí, zemní plyn
a v malé míře i topné oleje a biomasa.

Obrázek 9: Oblasti se systémem centrálního zásobování teplem v Karlovarském kraji

Přímé využití sluneční energie – fotovoltaické elektrárny
Energie slunce může být v klimatických podmínkách České republiky prakticky využívána k výrobě
elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách. Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné
energie na elektrickou energii v polovodičovém prvku označovaném jako fotovoltaický článek.
V posledních letech došlo v případě fotovoltaických elektráren k razantnímu poklesu investičních
nákladů, který ve spojitosti s nastavenou úrovní garantovaných výkupních cen způsobil masivní
rozšíření tohoto typu zařízení v celé České republice. Vzhledem ke značnému zatížení konečné
spotřebitelské ceny elektrické energie příspěvkem na obnovitelné zdroje energie, jehož nárůst byl
způsobem zejména podstatným rozšířením fotovoltaických elektráren, byla přijata na úrovni národní
politiky opatření, která by měla další rozvoj v tomto odvětví regulovat. Podle posledních zveřejněných
informací ERÚ (09/2016) je v České republice provozováno 28 341 fotovoltaických elektráren
o celkovém výkonu 2 127 MWp.
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Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren na území Karlovarského kraje je dle výše prezentovaných
dat 13 MWp. Roční výroba elektrické energie tohoto typu zdroje představuje 12 042 MWh, což
odpovídá zhruba 8 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobené na území Karlovarského kraje.
Geotermální energie
Některé oblasti Karlovarského kraje (Chebská pánev, okolí Karlových varů a Františkových Lázní)
vykazují vhodné geologicko‐energetické parametry. Stávající technická řešení užívaná pro realizaci
geotermálních zdrojů energie neumožňují ekonomicky efektivní využití daných lokalit.
Energetické využití biomasy, spalování rostlinné fytomasy
Biomasa je v přírodních podmínkách České republiky považována za nejperspektivnější ze všech
obnovitelných zdrojů. Lze ji rozdělit na dva základní typy – biomasu pěstovanou přímo pro energetické
účely a biomasu odpadní (zemědělská, potravinářská, lesní produkce, komunální organické odpady
apod.). Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (09/2016) je v České republice provozováno 93
elektráren na biomasu o celkovém výkonu 2 988 MW.
Instalovaný výkon elektráren na biomasu na území Karlovarského kraje není ve statistických datech
dostupný. Roční výroba elektrické energie tohoto typu zdroje představuje 3 346 MWh, což odpovídá
zhruba 2 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobené na území Karlovarského kraje.
Metanové kvašení – využití bioplynu
Termín „bioplyn“ je dle současné technické praxe používaný pro plynný produkt anaerobní metanové
fermentace organických látek uváděný též pod pojmy anaerobní digesce, biomethanizace,
biogasifikace anebo vyhnívání (u čistírenských kalů). Zpracování organických látek se současným
vznikem bioplynu se nazývá anaerobní fermentace neboli metanogenní kvašení. Bioplyn (starší název
kalový plyn) je směs plynů a obsahuje 55 až 75 % metanu, 25 až 40 % oxidu uhličitého a 1 až 3 % dalších
plynů. Podle posledních zveřejněných informací ERÚ (09/2016) je v České republice provozováno 422
bioplynových stanic o celkovém výkonu 333 MW.
Instalovaný elektrický výkon bioplynových stanic na území Karlovarského kraje není ve statistických
datech dostupný. Roční výroba elektrické energie tohoto typu zdroje představuje 31 217 MWh, což
odpovídá zhruba 20 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobené na území Karlovarského
kraje.

d) Voda
Na území Karlovarského kraje je mírně nadprůměrná hustota říční sítě. V kraji se nachází dostatek
vodních ploch, významné jsou především vodárenské nádrže. V souvislosti s povrchovou těžbou je
v území přeloženo velké množství přítoků Ohře a v souvislosti s rekultivací území po těžbě vznikají nové
vodní plochy. Významný je výskyt mokřadů. Více než 50 % území kraje je vyhodnoceno z hlediska stavu
útvarů povrchových vod jako nevyhovující či potenciálně nevyhovující. Podíl čištěných odpadních vod
je v Karlovarském kraji velmi vysoký (91 %), ale problematická je kvalita čištění. Do budoucna proto
bude nutné zlepšit parametry čištění odpadních vod. Významným zdrojem znečištění, vedle
komunálních odpadních vod, jsou důlní vody a průmyslové odpadní vody. Z hlediska přirozené
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akumulace vody je území Karlovarského kraje vodohospodářsky významné, na 54 % plochy kraje je
vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV Chebská pánev – Slavkovský les,
CHOPAV Krušné hory). Na území kraje jsou vyhlášeny vodohospodářsky zranitelné oblasti, nicméně
svou rozlohou dosahují pouze 3,6 % plochy kraje. Významné zdroje podzemních vod se nacházejí
v CHOPAV Chebská pánev – Slavkovský les, na ostatních částech území se nevyskytují vydatné
využitelné zdroje podzemních vod. Unikátní je počet minerálních pramenů. Jsou základem lázeňství,
které je charakteristickým oborem a velkou komparativní výhodou Karlovarského kraje, využívají se
i pro produkci balených minerálních vod. Stav útvarů podzemních vod byl vyhodnocen jako
nevyhovující zhruba na 12 % území Karlovarského kraje, potenciálně nevyhovující téměř na 20% území
kraje. Z hlediska vodohospodářské bilance podzemních vod je množství zásob vody dostatečné. Pro
Karlovarský kraj je typický zimní režim povodní, nejsou stanovena prioritní území z hlediska povodní,
kterým by měla být věnována zvláštní pozornost. Dle plánů oblasti povodí příslušných pro území kraje
je celkem 23 obcí nechráněno nebo nedostatečně chráněno před povodněmi.

Vodní toky a plochy
Téměř celé území Karlovarského kraje spadá do povodí Ohře (74.4 %). Největším vodním tokem
a odvodňovací páteří kraje je řeka Ohře s velkým množstvím přítoků (Teplá, Rolava, Svatava).
Jihovýchodní oblasti kraje spadají do povodí Berounky a Mže (20,3 %) s páteřní řekou Střelou. Část
Ašského výběžku a Krušných hor od spojnice Klínovec – Horní Blatná jsou odvodňovány na území
Spolkové republiky Německo do povodí řeky Muldy (5,3 %). Hustota říční sítě na území Karlovarského
kraje je 1,4 km/km2, což je mírně nad průměrem ČR (1,25 km/ km2). Nejvyšší hustota říční sítě je
v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, např. Smrčiny, Slavkovský les, Krušné hory, Tepelská vrchovina
a Doupovské hory. Součástí říční sítě jsou i historická vodní díla Blatenský příkop a Dlouhá stoka.
Významnou součástí vodstva na území Karlovarského kraje jsou vodní nádrže a rybníky. Vodní nádrže
(umělé i přirozené) jsou vesměs víceúčelové, slouží především jako zdroje povrchové vody pro
zásobování pitnou a průmyslovou vodou, ke snížení povodňových průtoků, k zajištění minimálních
průtoků nebo k udržení odběrů vody na tocích. Využívány jsou také pro rekreaci a rybářství, případně
pro výrobu elektrické energie. Největší koncentrace rozsáhlejších vodních ploch je v ORP Cheb, kde se
nacházejí největší vodní nádrže kraje Jesenice (760 ha) a Skalka (378 ha), naopak nejmenší koncentrace
vodních ploch je v ORP Aš. Jako vodárenské slouží nádrže Mariánské Lázně, Žlutice, Horka, Podhora,
Stanovice a Myslivny.
V souvislosti s rekultivacemi území po těžbě vznikají na Sokolovsku rozsáhlé nové vodní plochy (např.
vodní nádrž Michal - 30 ha, vodní nádrž Medard - 494 ha). Vodní rekultivace popsaného rozsahu jsou
výrazným zásahem do vodního režimu v území a výrazně mění vodohospodářské a klimatické poměry
v území.

Kromě vodních nádrží jsou významným, a to i krajinným fenoménem rybniční soustavy, které jsou
vybudovány především na Bochovsku, Ostrovsku, Tepelsku, v okolí Františkových Lázní a jižně od
Mariánských Lázní. Zastoupení vodních ploch na území kraje (2 % rozlohy kraje) patří v ČR
k průměrným, v souvislosti s realizací vodních rekultivací se tento podíl zvyšuje.
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Obrázek 10: Vodní toky a plochy Karlovarského kraje

Akumulace vod
Z hlediska přirozené akumulace vody lze považovat Karlovarský kraj za vodohospodářsky významné
území. Na území kraje zasahují 2 chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV Krušné hory
a CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, s celkovým podílem 56,2 % na výměře kraje. CHOPAV jsou
rozložena na území všech ORP, největší podíl plochy zaujímají v ORP Cheb (96,8 %), Kraslice (95,8 %)
a Ostrov (77 %). CHOPAV Krušné hory je stanoveno pro ochranu dosavadních vyšších specifických
odtoků z oblasti Krušných hor k nadlepšování průtoků vodohospodářsky důležitých vodních toků,
CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les pro ochranu území infiltrace a akumulace významných zdrojů
podzemní vody.
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Obrázek 11: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Minerální prameny, přírodní léčivé zdroje
Území Karlovarského kraje je i v evropském měřítku ojedinělé počtem vývěrů minerálních vod a plynů
a pestrostí jejich chemického složení. Počet vývěrů dosahuje několika set. Převládají vývěry studených
uhličitých železnatých kyselek (7 až 10 °C), vzácnější jsou zřídla termální vody (39 - 73,4 °C) nebo
radonové vody čerpané z bývalých uranových dolů.
Z hlediska územního rozložení je největší počet studených pramenů v oblastech kolem Františkových
Lázní a Mariánských Lázní, termálních zřídel pak v oblasti Karlových Varů. Vybrané minerální prameny
- přírodní léčivé zdroje - jsou využívány k léčebným kúrám v pěti lázeňských městech - Mariánské Lázně
(13 pramenů), Františkovy Lázně (12), Lázně Kynžvart (4), Karlovy Vary (12) a Jáchymov.
K ochraně přírodních léčivých zdrojů jsou stanovena ochranná pásma v lázeňských místech Karlovy
Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Mýtina-Kyselecký Hamr a Lázně Kynžvart. Pásma I.stupně s
přísnějšími podmínkami ochrany jsou vymezena na 1,4 % území kraje, pásma 2.stupně na 37,2 % území
kraje .
Minerální prameny jsou také využívány pro plnění do lahví, což představuje specifické výrobní odvětví
Karlovarského kraje. Hlavními subjekty provozujícími tuto činnost jsou Karlovarské minerální vody
Mattoni. Nejvýznamnějšími místy plníren jsou Kyselka, Korunní, Louka (Nová Ves), Mnichov.
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Podzemní vody
Nejvýznamnější zdroje podzemních vod se nalézají v CHOPAV Chebská pánev – Slavkovský les. Kvalita
vody podzemních zdrojů je poměrně dobrá. Z podzemních zdrojů je významný zdroj Nebanice
a prameniště Dyleň. Severně od Jáchymova se nachází prameniště využívané jako zdroj pitné vody,
vydatnějším zdrojem je i např. Fojtov – Lužec v Krušných horách a území Manětínské pánve od Štědré
k Manětínu.
Některé podzemní zdroje zejména v okolí Jáchymova jsou znehodnoceny radioaktivitou nebo
berylliem. Území kraje dotčená těžbou vykazují značně narušený vodní režim, některé zdroje musí být
chemicky upravovány nebo jsou pro pitnou vodu zcela nepoužitelné, např. Krušné hory (Abertamy),
Sokolovská pánev atd. V rámci plánů oblasti povodí byl hodnocen stav podzemních vod z hlediska
indikátoru chemický stav a kvantitativní stav. Jednotkou pro hodnocení jsou útvary podzemních vod
ve vertikálních vrstvách – svrchní vrstvy a základní vrstvy.
Povodně a záplavová území
Na území Karlovarského kraje jsou stanovena záplavová území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny
záplavových území. Záplavové území Q100 je stanoveno na 2 % území kraje.
Pro Ohři a její přítoky je typický zimní režim povodní, spojený s táním sněhu v horských oblastech.
Významné letní povodně jsou poměrně řídké, což souvisí s relativně dobrou retenční schopností území
kraje. K transformacím povodňových vln na Ohři přispívají nádrže situované na jejím horním toku a na
jejích přítocích.
Na území Karlovarského kraje nejsou stanovena prioritní území z hlediska povodní, kterým by měla být
věnována zvláštní pozornost. Přesto je v kraji celkem 23 obcí nechráněných nebo nedostatečně
chráněných před povodněmi. Na jejich území je ohrožováno více než 1.800 domů, což představuje přes
5 % obydlených domů.
Využití vodní energie
Výstavba vodních elektráren je významným zásahem do životního prostředí a výběr vhodné lokality je
proto omezen mnoha faktory. V současnosti přicházejí v úvahu především výstavby malých vodních
elektráren MVE (v ČR do 10 MW, v EU do 5 MW), nejlépe v místech starších vodních děl (hamry, mlýny
apod.) nebo instalací moderních a účinnějších turbín do stávajících zařízení, které budou pracovat
efektivněji. Při výstavbě nových MVE je kromě míry zásahu do životního prostředí, nutné vzít v úvahu
i dostupnost pro těžké stavební stroje, vhodné geologické podmínky, hydrologickou bilanci, možnost
odstraňování naplavenin, majetkoprávní vztahy, vzdálenost od připojení do distribuční sítě a možnost
narušení pohody obyvatel hlukem.
Instalovaný výkon vodních elektráren na území Karlovarského kraje je dle výše prezentovaných dat 7,5
MW. Roční výroba elektrické energie tohoto typu zdroje představuje 21 277 MWh, což odpovídá
zhruba 14 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrobené na území Karlovarského kraje.
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e) Půda a horninové prostředí
V Karlovarském kraji je nejnižší podíl zemědělské půdy ze všech krajů ČR a naopak vyšší podíl ploch
lesních porostů. Zemědělská půda tvoří pouze 37,4 % celkové výměry kraje (124 032 ha z 331 4336 ha
ke dni 31. 12. 2013). Výrazně nejvyšší podíl zemědělské půdy vykazuje ORP Cheb (57,2 %), kde
zemědělská půda zaujímá více než polovinu území ORP, zároveň je zde podstatně nižší podíl trvalých
travních porostů (18,9%). To ukazuje na vysoký podíl zornění a intenzivní zemědělskou výrobu. Nejnižší
podíl zemědělské půdy vykazují ORP Kraslice (22,8 %) a ORP Ostrov (27,2 %), kde jsou podmínky pro
zemědělství nejslabší. Trvalé travní porosty zaujímají 20,0 % území Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl
trvalých travních porostů vykazuje ORP Mariánské Lázně (25,8 %), v ostatních ORP se podíl pohybuje
kolem 20 %.
Podíl zemědělské půdy v posledních letech klesá, v období 2006 až 2011 o 6,3%. Podíl zemědělské půdy
klesal ve všech správních obvodech ORP, kromě ORP Sokolov, což souvisí s rekultivacemi území
zatíženého těžbou. Kvalitu zemědělské půdy vyjadřuje zastoupení 1. a 2. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, do kterých je zařazeno něco přes 10 % území kraje. Obecně nižší kvalita zemědělské
půdy v kraji vyplývá z faktu, že úhrnný podíl 4. a 5. třídy ochrany činí téměř 50 % z výměry zemědělské
půdy.

Obrázek 12: Rozdělení ZPF 1. a 2. třídy v Karlovarském kraji

Na území kraje se nacházejí rozsáhlá ložiska nerostných surovin, zejména v pánevních oblastech
Chebska, Sokolovska a Karlovarska. Nejvýznamnějšími jsou ložiska hnědého uhlí a kaolinu. V území se
nachází velký podíl poddolovaných území.
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Těžba nerostných surovin je důležitou součástí hospodářství Karlovarského kraje. Přes všechny
negativní souvislosti a dopady a jejich dlouhodobost je nutno těžbu považovat za důležitý prvek, byť
jen dočasného využití území. Je nezbytné důsledně trvat na zpětné rekultivaci vytěžených ploch
a výsypek, počítat s jejich postupnou stabilizací a využitím pro nové funkce.
Na území kraje je k roku 2012 evidováno 287 lokalit starých ekologických zátěží, postupně probíhá
jejich sanace, nicméně některé významné zátěže v území nejsou zatím vyřešeny.
Území kraje se vyznačuje poměrně velkým podílem oblastí se středním a vysokým radonovým
indexem.
f)

Odpady

Celková produkce odpadů v roce 2015 činila za Karlovarský kraj 877 490 tun. Celková produkce odpadů
prudce vzrostla a to z důvodu velkých staveb v Karlovarském kraji, jako je jihovýchodní obchvat Chebu,
optimalizace železniční tratě Cheb - státní hranice se SRN a odstranění staré ekologické zátěže na
Dolním nádraží Karlovy Vary. Čili jen za ORP Cheb a Karlovy Vary vzniklo 308 tis tun odpadu Zemina
a kamení. Naproti tomu však podíl KO na celkové produkci odpadů a produkce KO na obyvatele v
časové řadě klesá (427,84 kg/obyvatele/rok) a lze konstatovat, že celkem výrazně. (Údaje vychází
z vyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2015).
Největší produkci odpadů mají v kraji města Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov a Aš.
Tabulka 13: Vývoj produkce odpadů v Karlovarském kraji rok 2013 - 2015

Celková produkce odpadů (1000 t/rok)
Podíl KO na celkové produkci odpadů (%)
Produkce KO na obyvatele
(kg KO/obyvatele/rok)
Produkce odděleného sběru KO a obalů
(kg/obyv./rok)
Podíl stavebních a demoličních odpadů na
celkové produkci odpadů (%)
Podíl nebezpečných odpadů ze
zdravotnictví na celkové produkci odpadů
ze zdravotnictví (%)
Celková produkce NO 1000 (t/rok)
Celkové množství odpadů ze zdravotnictví
(t)

2013
300 999 obyv.
579,68

2014
304 588 obyv.
680,11

2015
298 506 obyv.
877,49

22,44

19,27

14,55

432,19

430,29

427,84

88,7

83,74

78,24

38

45

62

94,63

88,61

85,06

21,48

25,20

27,29

1 363

1359

1301

Z celkového množství vyprodukovaného BRKO je stále vysoké procento odpadů ukládané na skládky,
nedostatečné množství je využito. Stávající systémy separace bioodpadů v kraji jsou realizovány
prostřednictvím sběrných dvorů, sezónních svozů nebo svozu z domácností a jsou zaměřeny zejména
na zahradní odpady.
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V Karlovarském kraji jsou podle údajů Centra pro hospodaření s odpady (CeHO) celkem 4 provozované
skládky ostatních odpadů S-OO, které jsou v souladu s legislativou EU. Postupně se zvyšuje podíl obcí
zapojených do systému EKO-KOM na sběr separovaných složek komunálního odpadu a v kraji se nadále
zvyšuje počet nádob na separovaný odpad. Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v regionu
realizována a dle odborných analýz v dostatečné kapacitě. V porovnání s ostatními regiony ČR
produkuje Karlovarský kraj menší množství nebezpečného odpadu.
V odpadovém hospodářství realizuje Karlovarský kraj řadu pozitivních aktivit, avšak zároveň v této
oblasti existuje řada výzev a potenciálu jak nakládání s odpady v kraji ještě více zefektivnit a zlepšit.
g) Ochrana přírody
Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území v kraji zaujímají celkem 65.465 ha, což je 19,8 % rozlohy Karlovarského kraje.
Vzhledem k celorepublikovému průměru (16,4 %) lze situaci na území Karlovarského kraje označit jako
nadprůměrnou. V tomto parametru je Karlovarský kraj na 6. místě mezi všemi kraji ČR. Převážná část
plochy ZCHÚ je tvořena územím CHKO Slavkovský les (61.060 ha).
V jednotlivých ORP Karlovarského kraje se podíl zvláště chráněných území značně liší. Nejmenší podíl
mají ZCHÚ v ORP Kraslice (0,8 %) a ORP Aš (1,3 %), naopak největší podíl plochy je v ORP Mariánské
Lázně (51,4 %) a ORP Sokolov (40,6 %). Z hlediska počtu ZCHÚ lze sledovat dlouhodobý postupný nárůst
zvláště chráněných území. Na území KK je vyhlášeno 72 MZCHÚ (stav k březnu 2015) v těchto
kategoriích: 7 národních přírodních památek (NPP), 5 národních přírodních rezervací (NPR), 30
přírodních památek (PP), 30 přírodních rezervací (PR).
NATURA 2000
Lokality soustavy NATURA 2000 zaujímají v Karlovarském kraji více než 20 % území (republikový průměr
14,1 %), což řadí kraj na třetí místo mezi kraji ČR (za Zlínský a Jihočeský kraj). V Karlovarském kraji je
vymezeno celkem 53 evropsky významných lokalit o celkové rozloze 59.337 ha – převážná většina je
vymezena uvnitř již existujících ZCHÚ. Na území kraje zasahují dvě ptačí oblasti - oblast Doupovské
hory (oblast zasahuje také na území Ústeckého kraje) a oblast Novodomská rašeliniště - Kovářská, jejíž
hlavní část je vymezena v Ústeckém kraji. Celková rozloha ptačích oblastí na území Karlovarského kraje
je 48.293 ha. Karlovarský kraj má jednu z nejvyšších absolutních rozloh ptačích oblastí mimo ZCHÚ
(46.651 ha), podíl rozlohy těchto lokalit vzhledem k rozloze kraje je vůbec nejvyšší (14,1 % z celkové
rozlohy kraje, celorepublikový průměr 3,2 %).
Seznam evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji
Nadlesí (111.2594 ha), Blažejský rybník (50.4943 ha), Soos (452.6410 ha), Vladař (237.2516 ha),
Rudné (443.6366 ha), Vysoká Pec (210.3183 ha), Vysoký kámen (2.4716 ha), Krásenské rašeliniště
(151.7351 ha), Bečovské lesní rybníky (50.8354 ha), Kaňon Ohře (339.5169 ha), Kladské rašeliny
(2672.8471 ha), Medvědí rozhledy (1.6242 ha), Pramenské pastviny (0.4994 ha), Raušenbašská lada
(497.1617 ha), Skalka pod Tisovým vrchem (1.4596 ha), Bochov (20.1239 ha), Borecké rybníky
(4.2023 ha), Bystřina - Lužní potok (1129.5805 ha), Horní Kramolín (27.3054 ha),
Horní Kramolín - Ovesné (18.1443 ha), Javorná (64.9831 ha), Krásno (36.6363 ha), Pískovna Erika
(21.8527 ha), Matyáš (70.8804 ha), Odolenovice (8.2731 ha), Olšová vrata (46.1322 ha),
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Ostrovské rybníky (121.0345 ha), Pila (14.5389 ha), U sedmi rybníků (7.5571 ha), Střela (22.8630 ha),
Teplá s přítoky a Otročínský potok (27.5302 ha), Týniště (5.8321 ha), Úpolínová louka - Křížky
(687.1829 ha), Lomnický rybník (109.6452 ha), Krušnohorské plató (11779.5896 ha), Hradiště
(33159.0685 ha), Nadlesí (111.2594 ha), Medvědí rozhledy (1.6242 ha).
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Nadřazená síť ÚSES vyšších úrovní zahrnuje nadregionální a regionální biocentra a biokoridory. Celkem
je vymezeno 14 nadregionálních biokoridorů a 8 nadregionálních, z toho reprezentativní jsou Amerika,
Mnišský les, Studenec, Božídarské rašeliniště, Kladská a Svatošské skály a unikátní Soos a Mnichovské
hadce. Dále je vymezeno 154 regionálních biocenter a 175 regionálních biokoridorů.
Síť ÚSES pokrývá celé území kraje s hustotou, která odpovídá diferencovaným přírodním podmínkám
pánevních a horských oblastí. Řidší síť regionálního systému je patrná v oblastech Nejdku, Karlových
Varů, Chebu, Plesné a Otročína.
Lokální ÚSES je vymezen (a dále bude vymezen) v územních plánech obcí.

Obrázek 13: Skladebné prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability
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Krajina
Krajina Karlovarského kraje je velmi pestrá, s výraznými kontrasty, na významné části území kraje je
jen málo dotčená podstatnějšími negativními zásahy člověka (s výjimkou druhové, věkové a prostorové
skladby lesů). Velkoplošné negativní devastační zásahy probíhají ještě pouze v místech povrchové
těžby hnědého uhlí a některých dalších nerostných surovin (kaolinu).
Současným největším problémem krajiny je rozvoj zástavby „na zelené louce“ (greenfields) pro účely
komerčních center, logistických či průmyslových areálů, v některých případech i zón bydlení
(suburbanizace). Výstavba je realizována ve volné krajině či na okraji sídel, dochází k nežádoucímu
stírání rozdílu mezi městem a volnou krajinou, snižuje se prostupnost krajiny, ničí se krajinný ráz území.
Významným problémem je narůstání „estetického znečišťování“ krajiny v důsledku realizace vysokých
staveb technického charakteru ve volné krajině (vedení VVN, věže operátorů GSM, vysoké větrné
elektrárny apod.).
Flóra a fauna
Vysoký podíl lesů (43,4 %) a trvalých travních porostů (20 %) z území Karlovarského kraje, který se
mimo intenzivně urbanizované území pánevních oblastí uplatňuje ještě výrazněji, poskytuje výhodné
podmínky pro život množství druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
Na území Karlovarského kraje jsou evidovány stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Mezi nimi je řada kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených druhů.
Z kriticky ohrožených druhů živočichů jsou nejvýznamnější užovka stromová (Elaphe longissima), která
se v ČR vyskytuje v jediné lokalitě na svazích údolí Ohře u Stráže nad Ohří, dále čolek hranatý, jehož
výskyt na Kraslicku je jedinou populací v ČR.
Na druhé straně se na území Karlovarského kraje vyskytují i druhy invazních rostlin, mezi nimi se
vyskytují také rizikové a silně rizikové druhy, které se neúměrně šíří do původních přírodních biotopů.
Jedná se např. o bolševník velkolepý, křídlatku japonskou a křídlatku sachalinskou, či netýkavku
žláznatou.
Lesy
Lesní půda se zaujímá v Karlovarském kraji 1.438 km2, což je 43,4 % území kraje. Tento podíl je v rámci
ČR vysoce nadprůměrný. Průměrná lesnatost v ČR je 33,6 %. Kraj má jako jediný v republice plochu
lesních pozemků větší, než plochu zemědělské půdy. Karlovarský kraj je spolu s Libereckým krajem
územím s nejvyšším podílem lesní půd. Vysoká lesnatost odráží přírodní podmínky a koresponduje s
relativně nízkým podílem zemědělské půdy.
Nejvyšší lesnatost se vyskytuje v ORP Kraslice (69,8 %) a Ostrov (61,5 %). Nejmenší lesnatost je v ORP
Cheb (27,5 %). S výjimkou ORP Cheb jsou všechny ORP kraje nadprůměrné z hlediska lesnatosti v
porovnání s průměrem ČR.
Poměrně vysoké je zastoupení lesů zvláštního určení (zejména v ORP Aš a Mariánské Lázně – nad 30 %
z celkové výměry ORP). Jsou významné z hlediska mimoprodukčních funkcí lesa. Jejich nejvýznamnější
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soustředění lze nalézt v zázemí lázeňských měst Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Jáchymov a specificky
i ve vojenském újezdu Hradiště.
Významná soustředění hospodářských lesů jsou v Krušných horách (ORP Kraslice 50,5 %, Karlovy Vary
a Ostrov), Slavkovském lese (ORP Sokolov), Český les (ORP Mariánské Lázně), ale i na Tepelsku,
Toužimsku, Bochovsku a Žluticku.
V Karlovarském kraji výrazně převládají jehličnany (přes 83 % lesních porostů), republikový průměr cca
74 %), listnaté lesy tvoří v kraji 15 % lesních porostů (republikový průměr 25 %). Nejvyšší podíl
listnatých lesů vykazují ORP Karlovy Vary a Sokolov.
h) Hluk
Hlavním zdrojem hluku je jednoznačně silniční doprava, která se podílí na celkovém počtu lidí
zasažených nadměrným hlukem v ČR více než 90 %.
Ochrana před vnějším hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů. Limitován je hluk ve vyjmenovaném (chráněném) prostoru a v oblasti do
2 m od vyjmenovaných typů staveb (chráněný venkovní prostor staveb).
Území kraje je poměrně zřetelně rozděleno na jádrovou, metropolitní oblast, která se nachází
v pánevní oblasti v ose měst Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Ostrov a ostatní spíše okrajová, periferní
území. Tomuto rozdělení odpovídají i hlavní dopravní osy v území. Hlavní dopravní osou v regionu je
právě spojení výše uvedených čtyř měst. Dílčími, již méně významnými osami, jsou Cheb – Mariánské
Lázně, Cheb – Františkovy Lázně – Aš. Krajem také prochází některé mezinárodní silniční tahy. Je to
koridor E 48 (Praha – Karlovy Vary – Bayreuth – Schweinfurth), který územím kraje prochází ve směru
od Prahy přes Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Druhým evropským koridorem je trasa E49 (Vídeň – České
Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg), která v současné době prochází regionem ve směru
Toužim, Bečov nad Teplou, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a hraniční přechod Vojtanov.
Hustota a obecně stav dopravní infrastruktury je významným faktorem ovlivňujícím dopravní
dostupnost regionu. Hustota sítě silnic dálničního typu (dálnice a rychlostní komunikace)
v Karlovarském kraji je na mírně podprůměrné úrovni, v porovnání s ostatními kraji mu patří 10. místo,
ovšem již s výraznějším odstupem na přední kraje s rozvinutou dopravní infrastrukturou. Příčinou je
perifernost kraje a to, že územím neprochází žádná významnější tranzitní silniční trasa.
Úroveň hladiny hluku v důsledku automobilového provozu je závislá na rychlosti vozidla, na stáří
vozidel, jejich technickém stavu a způsobu jízdy.
Na základě Celostátního sčítání dopravy za rok 2010 (ŘSD ČR, 2011) jsou za nejvíce zatížené
komunikace na území Karlovarského kraje považovány:







silnice I/6 v Karlových Varech – úsek Pražský most – Karlovy Vary – Dvory;
silnice R/6 v úseku Karlovy Vary – Dvory – sjezd č. 136 (směr Sokolov z Karlových Varů);
silnice I/13 v úsek Ostrov – Větrný Vrch – Karlovy Vary – Všeborovice;
silnice I/13 v úseku Karlovy Vary – Všeborovice – Pražský Most;
silnice I/6 v Karlových Varech – úsek Pražský most – Drahovice;
silnice II/210 v Sokolově – ulice Kraslická.
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Jako nejzatíženější z hlediska vlivů na obyvatele a obytnou zástavbu jsou území:




zástavba podél silnice I/6 (Pobřežní ulice) na území města Karlovy Vary;
zástavba podél silnice I/6 (směr Drahovice) na území města Karlovy Vary;
zástavba podél silnice II/210 na území města Sokolov.

Jedním ze základních kroků ke snížení negativních vlivů silniční dopravy na obyvatelstvo bude pro další
období omezení dopravy v obytných územích, převedení tranzitní dopravy mimo obytná území sídel
a usměrnění hlavních dopravních tahů do nejvýhodnějších tras. Konkrétně se jedná o tato opatření:






zřizování obchvatů sídel (zejména pro nákladní a tranzitní dopravu), jejichž realizace by měla
předcházet výstavbě průmyslových zón, hospodářských parků a dalších záměrů, u nichž
existuje riziko zvýšení intenzity provozu v sídlech vlivem vyvolané automobilové dopravy;
soustředění dopravy na vybrané vyhovující komunikace a regulace vjezdu vozidel (zejména
nákladních); mimoúrovňové křížení komunikací, přičemž MÚK by měly být umístěny (resp.
orientovány) co nejdále od obytné zástavby;
zajištění pravidelného intenzivního čištění vozovek;
aplikace vhodných protihlukových opatření v místech přiblížení komunikací k obytné zástavbě;
vytvoření pěších a klidových zón a využití dalších technických a organizačních opatření.

Dalším liniovým zdrojem hluku je železniční doprava. Vzhledem k relativně vyšším rychlostem, větším
objemům vozidel a kontaktu kovových kol s kovovou kolejnicí je železniční doprava velmi významným
zdrojem hluku. Hluk z železniční dopravy je méně vyrovnaný než hluk z dopravy automobilové,
průjezdy vlaku mají menší frekvenci, o to však vyšší špičkové hladiny hluku. Kromě hluku působí
železniční doprava i významnější vibrace.
Modernizace železniční sítě je spojena s (pozitivním) vytvářením podmínek pro snížení zátěže ze silniční
dopravy (přesun části dopravních výkonů na železnici) a s omezováním negativních vlivů z provozu
stávající železniční dopravy (snížení hladiny hluku a zvýšení bezpečnosti provozu). Rekonstrukce
i novostavby železničních koridorů a tratí, pokud neodklánějí železniční dopravu mimo zástavbu, však
mají být spojeny s realizací odpovídajících protihlukových opatření k ochraně obytného prostředí
přilehlé zástavby.
Letecká doprava rovněž působí na části území Karlovarského kraje hlukovou zátěž. Připravuje se
rozšíření letiště Karlovy Vary, což bude znamenat nárůst intenzity letecké dopravy. Vlivy budou
posuzovány v procesu EIA.

4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území
 Emisní situaci v Karlovarském kraji nejvýznamněji ovlivňují stacionární zdroje vytápění a silniční
doprava. Velké a zvlášť velké zdroje jsou významnými zdroji emisí oxidu siřičitého (SO2) a oxidů
dusíku (NOx). Karlovarský kraj má v porovnání s jinými regiony velmi vysoký podíl emisí
v kategorii REZZO 1.
 Další významnou složkou životního prostředí je voda, která umí výrazně zasáhnout i do
energetického hospodářství, ať už za zvýšených stavů nebo v období sucha. Všechny záměry
by tak měly být hodnoceny i jako ochrana před povodněmi a z hlediska akumulace vody.
41/48

 Dalším negativním vlivem jsou hluk a vibrace. Každý záměr je třeba zkoumat z hlediska
hlukových zátěží a vibrací samotného zařízení a také z hlediska dopravy.
 V úvahu je třeba brát rovněž odpadové energeticky využitelné zdroje.
 V Karlovarském kraji se dále nachází velký rozsah oblastí se střední a vysokou kategorií
radonového indexu a množství lokalit starých ekologických zátěží.
 Dalšími hrozbami pro Karlovarský kraj je např. velký rozsah souvislých území dotčených těžbou
hnědého uhlí (Sokolovsko), růst produkce komunálních a nebezpečných odpadů, růst emisí
z mobilních zdrojů při zvyšování intenzity automobilové dopravy, dopady změn klimatu na
přírodu a krajinu (změny vodního režimu), výskyt a šíření invazivních druhů rostlin, nízký podíl
zemědělské půdy, nevhodná druhová skladba lesů (vysoký podíl jehličnanů).
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE
VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
Míra vlivu na jednotlivé složky životního prostředí bude záviset na stanovených opatřeních a jejich
lokalizaci do konkrétního území. ÚEK KK je zaměřena na stanovení cílů v oblasti energetiky.
Posouzení konkrétních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí resp. veřejného zdraví bude náplní
následujících stupňů přípravy konkrétních projektů, které budou vyhodnoceny z hlediska vlivů na
životní prostředí v procesu EIA, a to do hloubky úměrné jejich potenciálním vlivům (dle rozsahu
stanoveného ve zjišťovacím řízení).
Lze očekávat, že jednotlivé záměry této koncepce mohou mít potenciálně negativní vlivy na životní
prostředí - jedná se především o plánované aktivity v oblasti rozvoje energetické infrastruktury
a infrastruktury dopravní, a s tím spojené potenciální dopady na území.
Na druhé straně lze očekávat příznivé vlivy koncepce zejména vzhledem k významné podpoře
zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování dopadů lidské činnosti v energetické oblasti na
životní prostředí. Tato podpora je směřována především k ochraně ovzduší a zprostředkovaně
i veřejného zdraví, přírody a krajiny díky odklonu od stávající politiky založené na převládajícím využití
uhlí směrem k environmentálně šetrnějšímu energetickému mixu, deklarace důsledného přechodu na
vyspělejší technologie výroby elektrické energie a tepla, snižování spotřeby energie a energetické
náročnosti jako celku, energetickému využívání druhotných surovin a obnovitelných zdrojů při
zamezení jejich negativních dopadů na životní prostředí apod.
Potenciální pozitivní vlivy
 Posílení veřejné dopravy (zlepšení efektivity dopravního systému emise, energetická
náročnost, rekuperace atd.).
 Zlepšení ochrany ovzduší snížením emisí primárních látek z energetických zdrojů.
 Snížení negativních vlivů na klima.
 Zlepšení zdravotního stavu lesa díky nižší kyselosti prostředí.
 Důsledkem snížení spotřeby uhlí díky vyšší účinnosti a transformaci infrastruktury
a optimalizaci energetického mixu by mělo být postupné omezení těžby energetických surovin
včetně negativních vlivů na životní prostředí.
 Zvýšení energetického využití odpadů po vytřídění a tím i snížení podílu skládkování odpadů.
 Zvýšení bezpečnosti energetických zdrojů a přenosových soustav včetně zabezpečení krizových
stavů.
 Snížení spotřeby paliv a optimalizace jejich spektra směrem k ekologicky šetrnějším a
obnovitelným zdrojům.
 Snížení spotřeby kapalných paliv a uhlí.
 Rozvoj a využívání BAT technologií v energetice i průmyslu.
 Zvýšení účinnosti spalovacích motorů a tím i snížení měrných emisí z dopravy.
 Úspory energie na straně přenosové soustavy a využití úsporných spotřebičů a spotřebního
chování uživatelů.
 Úspory energie využitím pokročilých stavebních technologií a vybavením a rekonstrukcemi
budov zlepšit tepelně – izolační vlastnosti obálek budov.
 Zvýšení využití odpadního tepla při výrobě elektřiny.
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 Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie.
Potenciální negativní vlivy

 Negativní vlivy výstavby resp. posílení energetické infrastruktury na přírodu a krajinný ráz;
ovlivnění krajinného rázu; mortalita živočichů při provozu větrných elektráren; rušení živočichů
hlukem, světlem - při stavbě i provozu; zábor ploch zemědělské půdy pro výstavbu nových
prvků infrastruktury; zvýšení spotřeby zdrojů nutných k realizaci nově budované
infrastruktury, jejichž zajištění je spojeno s environmentálními náklady (těžba a přeprava
stavebních surovin, spotřeba vody, atd.).
 Riziko střetů využívání obnovitelných zdrojů energie s ochranou přírody a krajiny.
 Znečišťování ovzduší, vody i půdy při využívání fosilních paliv.
 Znečišťování ovzduší, vody i půdy při těžbě energetických surovin.
 Spotřeba vody pro nové zdroje.
 Blokování zemědělské půdy pro biomasu na úkor pěstování potravin.
 Zvýšení eroze půdy v souvislosti s pěstováním energetických plodin.
Spotřeba elektrické energie
Ke konci sledovaného období se předpokládá oproti výchozímu roku celkový mírný pokles spotřeby el.
energie (-6%), pokles v sektoru domácností (-5,7%), u veřejného sektoru, jenž spadá do sektoru
„Obchod, služby, zdravotnictví, školství“ pokles spotřeby (-2%), pokles v podnikatelském průmyslu
(-11%). Celkový předpokládaný pokles spotřeby el. energie předpokládá záměnu čistého el. vytápění
a přípravy TV za tepelná čerpadla, postupně s dalším vývojem v segmentu osvětlení (LED zdroje) bude
klesat spotřeba elektřiny na osvětlení, v důsledku zvyšování účinnosti el. spotřebičů bude klesat měrná
spotřeba el. energie na domácnost, ale i celkově v dalších sektorech, nicméně bude do jisté míry
saturována zase vyšším počtem spotřebičů.
Soustavy zásobování tepelnou energií
U soustav zásobování teplem se předpokládá pokles v množství prodaného tepla cca 22 % a to jednak
v důsledku úsporných opatření na straně spotřeby (zlepšování tepelně technických vlastností budov –
zateplování/výměna výplní otvorů), zvýšení účinnosti jak zdrojů, tak i rozvodů tepla, tj. náhrada
zastaralých a ztrátových rozvodů tepla za účinnější. Bude využit vyšší podíl biomasy v centrálních
zdrojích.
Spotřeba zemního plynu
V případě spotřeby zemního plynu se předpokládá ke konci sledovaného období pokles oproti
výchozímu roku až o 22 % (cca 1,65 PJ). Hlavním důvodem budou také opatření na straně spotřeby
(zlepšování tepelně technických vlastností budov – zateplování/výměna výplní otvorů), instalace
a náhrada stávajících starších plynových zdrojů za účinnější (kondenzační), využití OZE a DZE.
Obnovitelné a druhotné zdroje
V případě obnovitelných a druhotných zdrojů se předpokládá nárůst výroby z těchto zdrojů oproti
výchozímu roku cca o 86 %, tj. 1,95 PJ (0,57 PJ pro výrobu el. energie a 1,38 PJ pro výrobu tepelné
energie. Na dalším rozvoji a navýšení podílu OZE se z velké míry podílí biomasa především pro výrobu
tepla, a to jak v konečné spotřebě v domácnostech, tak využití především lesní biomasy u zdrojů SZT
a využití tepla z DZE. Na dalším rozvoji se podílí jak rozvoj fotovoltaických elektráren (převážně na
střechách objektů a v areálech) a větrné elektrárny. Předpokládaný možný rozvoj podílu výroby el.
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energie a tepla z OZE je uveden v tabulkách níže, budoucí rozvoj se předpokládá již z velké míry na
tržním principu.

Energetické úspory
Energetickými úsporami energie se v doporučené variantě předpokládá snížení konečné spotřeby
energie o 3,09 PJ. Největší podíl úspor energie je predikován v sektoru domácností o předpokládané
hodnotě úspor energie 1,11 PJ (cca -16 %), veřejném sektoru 0,76 PJ (cca -11 %), podnikatelském
sektoru 0,7 PJ (pokles cca -10%). Energetické úspory v sektoru SZT predikované ve výši 0,48 PJ (cca
-7%) jsou dány úsporami jak na rozvodech a modernizaci zdrojů tepla, v této hodnotě není započtená
celková úspora energie v důsledku ukončení provozu elektrárny Tisová po roce 2022/2023, která je
zahrnuta do celkové úspory primární energie v energetické bilanci.
Tabulka 14: Předpokládaný vývoj v energetických úsporách doporučené varianty

Emise a imise znečišťujících látek a emise CO2
V důsledku realizovaných opatření jednak na straně energetických úspor, instalace nových zdrojů
OZE/DZE, nahrazení dodávky tepla na Sokolovsku z Elektrárny Tisová teplem ze zdroje Vřesová
a v důsledku toho útlum Elektrárny Tisová po roce 2023 přinese snížení emisí ve všech sledovaných
základních znečišťujících látek a emisí CO2.
Tabulka 15: Porovnání snížení množství emisí základních znečišťujících látek a CO2 s výchozím stavem
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Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií
Principiálně lze konstatovat, že zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie v území
Karlovarského kraje patří k základním a strategickým cílům kraje a navržená opatření je doporučeno
realizovat nezávisle na ostatních cílech a opatřeních.
Předložená koncepce respektuje požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů a nevykazuje žádné významné negativní vlivy na problematiku ochrany ovzduší ani
na veřejné zdraví.
Předložená koncepce respektuje požadavky zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a nevykazuje žádné negativní vlivy na problematiku
ochrany podzemních nebo povrchových vod.
Předložená koncepce respektuje požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje
a nevykazuje žádné významné negativní vlivy na problematiku ochrany životního prostředí ani na
veřejné zdraví.
Předložená koncepce respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, i Koncepci ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje a nevykazuje žádné
negativní vlivy na problematiku ochrany přírody a krajiny ani na soustavu Natura 2000.
Předložená koncepce respektuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů a ZÚR KK včetně ostatních koncepčních a plánovacích dokumentů.
Celkově by neměla mít Územně energetická koncepce Karlovarského kraje žádný významně
negativní vliv na hodnocené složky životního prostředí ani na veřejné zdraví a ani na jiné koncepce,
naopak řada opatření vede ke zlepšení životního prostředí.
Detailnější vyhodnocení vlivů ÚEK KK na životní prostředí a veřejné zdraví bude provedeno až v rámci
dalšího postupu SEA.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
Vzhledem k cílům Územní energetické koncepce Karlovarského kraje, které konkretizují priority a cíle
Státní energetické koncepce ČR se nepředpokládají negativní vlivy na životní prostředí mimo území ČR
a nebyla identifikována rizika pro životní prostředí sousedních krajů a států sousedících s ČR.
Přeshraniční vlivy mohou být zjištěny u konkrétních záměrů. V takovém případě budou předmětem
posouzení vlivů těchto záměrů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.

2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
Orientační mapové podklady jsou začleněny přímo do textu oznámení koncepce.

3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné
zdraví
Karlovarský kraj je příjemcem dotace na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v rámci OPŽP 2014 – 2020 – Kotlíkové dotace I. Cílem projektu je vyměnit 440 stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší, tj. přidělit finanční prostředky konečným uživatelům za účelem dosažení
pozitivního přínosu pro životní prostředí na území Karlovarského kraje.
Dne 23. 2. 2017 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 24/02/17 Dodatek č. 1
k Pravidlům pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I".
Dne 21. 4. 2017 podal Karlovarský kraj žádost o projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II".

4. Stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb. – viz přílohy





Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
AOPK, regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
Újezdní úřad Hradiště
MŽP, Odbor výkonu státní správy IV Chomutov

Stanoviska orgánu ochrany přírody byla vydána k finální verzi zpracování návrhu ÚEK KK.
Datum zpracování oznámení koncepce: 13. 7. 2017
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení
koncepce:
Ing. Monika Jandová, Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, monika.jandova@kr-karlovarsky.cz, 354 222 595

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:
Ing. Karel Jakobec, člen rady Karlovarského kraje
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