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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

B(a)P

Benzo(a)pyren

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CO

Oxid uhelnatý

CO2

Oxid uhličitý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Posuzování vlivů záměrů na ŽP

EU

Evropská unie

EVL

Evropsky významná lokalita (Natura 2000)

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČ

Identifikační číslo

IRZ

Integrovaný registr znečišťování

Koncepce, Strategie

V tomto textu vždy dokument ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

k.ú.

Katastrální území

Ldvn

Hlukový indikátor pro den-večer-noc

Ln

Hlukový indikátor pro noc

LPIS

Veřejný registr půdy (angl.: Land Parcel Identification System)

MZCHÚ

Maloplošné zvláště chráněné území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOX

Oxidy dusíku

N2O

Oxid dusičitý

NATURA 2000

Soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)

NH3

Amoniak (čpavek)

ORP

Obec s rozšířenou působností

PM10, PM2,5

Suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)

PO

Ptačí oblast (Natura 2000)
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POH

Plán odpadového hospodářství

PRKK 21+

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027

SEA

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

SEZ

Stará ekologická zátěž

SHM

Strategické hlukové mapování

SO2

Oxid siřičitý

SWOT analýza

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (formalizovaný závěr analýzy)

TKO

Tuhý komunální odpad

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vodní nádrž

VOC

Těkavá organická látka (angl.: Volatile organic compounds)

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ (dále také
Oznámení koncepce nebo PRKK 21+) je zpracováno na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází
z obsahu přílohy číslo 7 citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí
pro uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 22, písm. b) zákona, v působnosti Karlovarského kraje
(dotčené území tvoří území Karlovarského kraje).
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření
je nutno přijmout. O stanoviska k návrhu koncepce byly požádány tyto dotčené orgány ochrany
přírody:


Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88,
360 01 Karlovy Vary



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les,
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary



Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IV, Husovo Nám. 38, 430 01
Chomutov



Vojenský újezd Hradiště, 1. máje č. 5/3, 360 06 Karlovy Vary

Z obdrženého stanoviska AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les vyplývá, že
nelze vyloučit negativní vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (viz kap. E.4. a příloha č. 1
Oznámení) a musí tedy být zpracováno hodnocení vlivů koncepce na EVL a ptačí oblasti dle § 45i výše
uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je aktuální stav zpracování návrhu
koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ (dále také jen PR KVK 2021+) a další
koncepční podklady a informace předané zpracovatelům Oznámení předkladatelem koncepce, dále
konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a zkušenosti zpracovatelů při
zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní použité materiály jsou
uvedeny v závěru Oznámení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly části
„C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.
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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Karlovarský kraj
A.2 IČ
IČ: 70891168
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Karlovarský kraj
Závodní 353/88

A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON A E-MAIL OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE
Ing. Petr Kulhánek
hejtman Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 105 – sekretariát hejtmana
e-mail: simona.smidlova@kr-karlovarsky.cz – asistentka hejtmana

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Bělohoubková
vedoucí oddělení strategické plánování a regionálního rozvoje
Karlovarský kraj
Oddělení strategické plánování a regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje
tel.: 354 222 271
e-mail: jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 (dále také PRKK 21+ nebo koncepce) zejména:


analyzuje současný stav a očekávaný vývoj územního obvodu kraje,



stanovuje cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění dynamického
a vyváženého rozvoje.

Analytická část
Analytická část vzniká jako výstup první fáze plánovacího procesu v rámci kompetencí Karlovarského
kraje. Cílem socioekonomické analýzy je stručné zhodnocení stavu a vývoje kraje a identifikace
klíčových témat pro rozvojové priority kraje.
Analýza je sestavena na základě základních statistických údajů, které jsou doplněny o základní popis,
interpretace a klíčová zjištění či tvrzení, i s využitím koncepčních sektorových dokumentů
Karlovarského kraje. Výstupy jsou projednány a validovány v rámci odborných pracovních skupin.
Analytická část obsahuje několik témat, které se věnují stavu a vývoji kraje v posledních letech.


Hospodářsky prosperující a atraktivní region



Cestovní ruch, lázeňství, kultura



Vzdělávání a sport



Sociální oblast a zdravotnictví



Životní prostředí, zemědělství a energetika



Doprava



Správa, ochrana a rozvoj území

Každá kapitola a obsahuje základní informace o současném stavu a o trendech v kraji a také klíčové
výzvy a problémy. Klíčová zjištění jsou strukturována do formy SWOT analýzy, která je stěžejním
východiskem pro návrhovou část. Od výstupů Analytické části se odvíjí Návrhová část.
Strategická část
V současnosti se finalizují práce na Strategické části. Ta obsahuje sedm prioritních oblastí (viz výše),
přičemž pro každou prioritní oblast je uvedeno manažerské shrnutí nejpodstatnějších zjištění a dále
popis prioritních oblastí, specifických cílů a opatření. Témata jsou aktuálně rozpracovávána do této
struktury, avšak zařazení specifických cílů do jednotlivých priorit včetně opatření se může ještě
měnit.
Implementační část
Implementační část určuje jednotlivé kroky, které je potřeba pravidelně provádět, aby byl Program
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naplňován a aby mohlo být dosahováno cílů stanovených ve strategické části. Program může být
kvalitně naplňován pouze za předpokladu pravidelného vyhodnocování a sledování plnění opatření
a vývoje. Pro úspěšnou implementaci Programu je tedy potřebné nastavit kvalitní systém jeho řízení
(zejména nastavení jednoznačných odpovědností za části Programu) a monitoring.
B.3 CHARAKTER
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na
základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní
specifické cíle rozvoje území Karlovarského kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení.
PRKK 21+ je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování
o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje.
Povinnost zpracovat PRKK vyplývá ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.
Na základě uvedených opatření a aktivit v PRKK 21+ pak vydává odbor regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje vyjádření k souladu projektů se záměry kraje.
B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
PRKK 21+ je základním vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje. Potřeba
aktualizace krajské strategie a zpracování koncepce vyplývá mj. ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře
regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v obou případech ve znění pozdějších
předpisů.
Program rozvoje kraje určuje ve stanoveném období zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s ohledem
na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a jednotlivých částí jeho území a stanoví základní podmínky pro
naplňování těchto cílů a mj.


analyzuje současný stav a očekávaný vývoj kraje,



stanoví specifické cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění
dynamického a vyváženého rozvoje kraje,



případně vymezí krajem podporované části jeho území.

B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Návrh střednědobého dokumentu „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ bude zveřejněn
na Internetových stránkách Karlovarského kraje.
Základní etapy řešení PRKK 21+ jsou následující a strategie bude obsahovat tyto části:




Analytická část
Návrhová část
Implementační část

Tvorbu PRKK 21+ garantují jednotlivé odbory, které strategii vytvářejí, přičemž na průběžnou
supervizi jednotlivých částí strategie byl přizván externí zpracovatel. Kromě zpracovatelského týmu
jsou do přípravy strategie zapojeny také pracovní skupiny složené z odborníků a členové výborů
Zastupitelstva Karlovarského kraje.
Návrh strategie bude posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v případě, že tak
rozhodne příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení. Rada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje jsou
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orgány, kterým jsou předkládány výstupy, průběžné zprávy a finální strategie. Strategie rozvoje kraje
bude zastupitelstvem schválena dle zákona.
B.6 HLAVNÍ CÍLE
Koncepce je řešena v širokém záběru na komplexní množství témat s postupnou koncentrací na
priority rozvoje. Témata jsou aktuálně rozpracovávána do těchto prioritních oblastí, specifických cílů
a opatření (zařazení specifických cílů a opatření do jednotlivých priorit se může ještě měnit), z nichž
budou následně vyplývat opatření.
Tab. 1
Prioritní
oblast

Struktura prioritních oblastí, specifických cílů a opatření
Specifický cíl

Podnikání a inovace

Opatření
Podpora a rozvoj podnikání, podnikavosti a vzniku nových firem
Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury a podnikatelských
nemovitostí
Atraktivní prostředí a kvalitní služby pro investory
Podpora zavádění nových trendů

Hospodářsky Výzkum, vývoj a inovace
prosperující
a atraktivní
region
Kvalifikované lidské zdroje
Nová image regionu

Podpora výzkumných organizací a výzkumných týmů
Podpora rozvoje VaV infrastruktury
Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel
Získávání a stabilizace pracovních sil ve vybraných profesích/oborech
Zajištění a podpora podmínek pro marketing regionu
Vytvoření a budování značky regionu (brandbuilding)
Systematická a dlouhodobá podpora identifikace obyvatel s regionem

Patriotismus a aktivní občanská
společnost

Podpora občanských aktivit
Věda a výzkum v oblasti balneologie

Rozvoj a podpora současného
léčebného lázeňství

Vzdělávání a edukace v oblasti léčebného lázeňství a balneologie
Certifikace a standardizace lázeňské léčebně rehabilitační péče
Obnova, ochrana a údržba přírodních léčivých zdrojů

Rozvoj potenciálu wellness a health
tourism
Využití lázeňství pro rozvoj regionu
Lázeňství,
Rozvoj potenciálu udržitelného
cestovní
cestovního ruchu
ruch, kultura

Posílení role kultury jako veřejné
služby v rámci spravedlivé
transformace regionu

Zkvalitnění lázeňských procedur poskytovaných v rámci wellness
Podpora "health tourismu"
Využití lázeňství jako nesporné ekonomické výhody Karlovarského
kraje při spravedlivé transformaci regionu
Marketing a PR lázeňství
Podpora spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
Rozvoj infrastruktury udržitelného cestovního ruchu
Propagace cestovního ruchu pro residenty kraje
Zvýšení efektivity a rozvoj muzeí a galerií
Zvýšení efektivity prezentace a využití potenciálu kulturních památek
s důrazem na památky UNESCO
Rozvoj uměleckých aktivit
Podpora komunitní role knihoven Karlovarského kraje
Ochrana a podpora muzeí, galerií a tradiční lidové kultury

Ochrana a podpora kultury

Ochrana a podpora hmotného kulturního dědictví kraje
Ochrana a podpora umění
Ochrana a podpora knihoven
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Prioritní
oblast

Specifický cíl

Opatření

Rozvoj a využití kulturních a
kreativních odvětví

Vytvoření krajského systému řízení KKO
Kreativní učení
Rozvoj a modernizace vzdělávací infrastruktury
Zkvalitnění metod a forem vzdělávání a řízení ve školách

Kvalitní počáteční vzdělávání

Další vzdělávání

Vzdělávání a
sport

Rovné příležitosti ve vzdělávání a
rozvoj nadání

Podpora spolupráce škol a firem
Podpora rozvoje klíčových kompetencí a funkční gramotnosti dětí,
žáků, studentů
Podpora vysokoškolského vzdělávání v KVK a zvýšení podílu VŠ
vzdělaných obyvatel v KVK
Podpora základního uměleckého a zájmového vzdělávání
Podpora dalšího vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků - podpora zvyšování
kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických pracovníků
Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení v oblasti práce s heterogenním kolektivem
Rozvoj nadaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů
Podpora aktivit vedoucích ke snížení dopadu slabého sociálněekonomického zázemí rodiny na školní výsledky žáků
Podpora zvýšení materiálně technické připravenosti škol a školských
zařízení na společné vzdělávání
Podpora zvýšení kvality a dostupnosti školských poradenských služeb
Zkvalitnění systému prevence rizikového chování dětí a mládeže

Zefektivnění vzdělávacího systému

Zvýšení zájmu o sport a zlepšení
podmínek pro sportování

Podpora kariérového poradenství
Zefektivnění oborové struktury středních škol ve vazbě na potřeby
trhu práce
Zefektivnění soustavy MŠ a ZŠ
Výstavba, údržba a provoz sportovních zařízení
Podpora sportujících dětí a mládeže a vytváření podmínek pro spojení
vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu
Podpora sportovních akcí

Zvýšení dostupnosti a kvality
zdravotní péče

Příprava a rozvoj sportovních talentů
Zajištění dostupnosti a územní rovnoměrnosti rozložení sítě
sociálních služeb pro všechny cílové skupiny v souladu s definovanými
potřebami
Posilování ambulantních a terénních služeb z titulu zachování
sociálních vazeb
Prevence vzniku a řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených
osob a osob sociálním vyloučením ohrožených na celém území kraje
Prevence kriminality a sociálně patologických jevů
Podpora vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a jejich motivování
pro práci ve zdravotnických zařízeních v kraji
Zajištění dostatečné vybavenosti a dostupnosti zdravotnických
zařízení

Prevence a zdravý životní styl

Podpora elektronického zdravotnictví
Podpora zdravého životního stylu

Zvýšení dostupnosti sociálních
služeb v kraji

Posílení sociální stability
Sociální
oblast a
zdravotnictví

Propojení vodárenských soustav
Životní
Kvalitní pitná voda, ochrana
prostředí, povrchových a podzemních vod
zemědělství,
energetika
Adaptace na dopady klimatické

Rozvoj vodovodů a kanalizací v malých obcích
Snížení znečištění vody ve VN Skalka rtutí
Sanace starých ekologických zátěží
Revitalizace a využití brownfields
Zpracování plánů pro zvládání sucha pro území ORP
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Specifický cíl

Opatření

změny

Obecná opatření pro zvládání sucha realizovaná za účelem bránění
nadměrné erozi půdy a přispění k obnově původní polní fauny a flóry
Povodňová opatření
Podpora obcí ohrožených extrémními přívalovými srážkami

Zavádění principů oběhového
hospodářství a zlepšení nakládání s
odpady

Omezení vzniku odpadů a materiálové využití odpadů
Energetické využití odpadu
Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Restrukturalizace velkých spalovacích zdrojů

Udržení dobré kvality ovzduší

Snížení emisí z vytápění domácností
Využívání nízkoemisních vozů (vozový park KK)
Podpora a vytváření podmínek pro plynofikaci obcí
Zlepšení přírodních poměrů vodních a na vodu vázaných ekosystémů
Obnova antropogenních struktur ve volné krajině

Ochrana přírody a péče o krajinu

Omezení výskytu invazních druhů rostlin a živočichů
Podpora zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin
Podpora pastvy
Péče o krajinu
Kompenzace imisní zátěže a snížení deficitu živin v lesních půdách
Zvýšení druhové pestrosti lesních porostů

Udržitelné zemědělství a lesnictví

Snížení škod způsobených zvěří redukcí stavu zvěře
Osvěta v oblasti zemědělství (ekologického zemědělství)
Podpora managementu půdy v chráněných oblastech
Osvěta v oblasti životního prostředí

Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta (EVVO)
Udržitelné zásobování tepelnou
energií

Podpora environmentálního vzdělávání v praxi
Podpora činnosti spolků a nestátních neziskových organizací (NNO) s
činností v oblasti ŽP
Zvýšení podpory soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE)
Zavedení energetického managementu u budov ve vlastnictví kraje

Energetické úspory

Energeticky úsporná opatření u objektů ve vlastnictví kraje
Osvěta v oblasti energeticky úsporných opatření
Realizace KVET na majetku kraje a u podnikatelských subjektů

Využívání obnovitelných a
druhotných zdrojů energie
Lepší vnitřní i vnější dopravní
napojení kraje

Doprava
Udržitelná mobilita a zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Rozvoj letecké dopravy

Podpora využití OZE
Dořešení silničního napojení kraje na evropskou dálniční síť
Zlepšení stavebního a dopravně-technického stavu silnic II. a III. třídy
a místních komunikací
Zlepšení stavu regionálních tratí a optimalizace využití infrastruktury
železniční dopravy
Zvýšení kvality a zachování intenzity přepravy cestujících včetně
integrace veřejné dopravy v kraji
Výstavba infrastruktury umožňující využívání veřejné dopravy (např.
P+R, Bike + R, přestupní terminály, cyklostojany)
Podpora budování a údržby sítě cyklostezek a cyklotras, popularizace
cyklistické dopravy
Podpora a popularizace udržitelných forem dopravy (jiných než
cyklodoprava).
Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v drážním a silničním
provozu (BESIP)
Rozvoj technické infrastruktury letecké dopravy letiště Karlovy Vary
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Prioritní
oblast

Specifický cíl

Efektivní veřejná správa

Opatření
Rozvoj potenciálu letecké dopravy letiště Karlovy Vary
prostřednictvím spolupráce zainteresovaných subjektů
Efektivní chod úřadu
Modernizace vybavení potřebného pro efektivnější služby veřejné
správy a jejich lepší dostupnost
Rozvoj ICT a zavádění služeb eGovernmentu
Zajištění kyberbezpečnosti

Správa,
ochrana a
rozvoj území

Funkční systém řízení bezpečnosti

Zajištění a optimalizace bezpečnosti a krizového řízení, vč. vzdělávání
Zajištění adekvátní infrastrukturní a materiální vybavenosti v oblasti
bezpečnosti a krizového řízení
Zajištění veřejné infrastruktury a kultivace veřejného prostoru
Podpora dostupnosti bydlení

Udržitelný rozvoj území

Systematické propojování aktivit strategického a územního plánování
Podpora spolupráce a lepší komunikace aktérů v regionu, vč.
participace občanů
Rozvoj potenciálu nadregionálních i mezinárodních vztahů a
spolupráce

B.7 MÍRA, V JAKÉ KONCEPCE STANOVÍ RÁMEC PRO ZÁMĚRY A JINÉ ČINNOSTI, VZHLEDEM K JEJICH
UMÍSTĚNÍ, POVAZE, VELIKOSTI, PROVOZNÍM PODMÍNKÁM, POŽADAVKŮM NA PŘÍRODNÍ
ZDROJE APOD.
PRKK 21+ bude hlavním strategickým dokumentem Karlovarského kraje a vytyčí zásadní směry
rozvoje území na období 2021-2027 tak, aby byl region připraven na další ekonomický, demografický
a politický vývoj. Koncepce bude sloužit jako pevný rámec pro další dílčí tematické koncepce. Bude
respektovat zásady udržitelného rozvoje.
Koncepce bude podkladem pro:


rozhodování o podpoře projektů rozvoje Karlovarského kraje



rozhodování o (spolu) financování projektů dotačních programů Karlovarského kraje, ČR, EU
a dalších zdrojů.

Na základě PRKK 21+ budou realizovány konkrétní projekty naplňující prioritní oblasti, specifické cíle
a opatření, které budou následně stanoveny na základě souladu se zaměřením koncepce.
Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze,
velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je komentována zde:


umístění záměrů – část z předpokládaných opatření a z nich vyplývajících záměrů bude
pravděpodobně administrativního, organizačního či marketingového charakteru bez
významnějšího územního průmětu. Některá opatření mohou mít konkrétnější územní průmět
(např. opatření v oblasti mobility, podpory podnikání, infrastruktury, cestovního ruchu,
životního prostředí apod.), tzn. že u některých projektů bude možné odhadnout jejich
umístění, zároveň však koncepce nebude stanovovat podrobnější požadavky na jejich
lokalizaci, rozsah, apod. Umístění většiny záměrů sice bude vycházet z platné ZÚR a územně
plánovacích dokumentací, zároveň bude PRKK 21+ podkladem pro změny ZÚR a nové ÚPD či
jejich změny.



povaha a velikost záměrů – konkrétní velikost záměrů v koncepci nebude rámcově
specifikována a bude řešena až v dalších fázích přípravy projektů. Záměry budou uvedeny
výčtem, jejich povaha, rozsah, případně kapacity však nebudou podrobněji charakterizovány.
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provozní podmínky a požadavky na přírodní zdroje – tyto informace nebudou s ohledem na
podrobnost koncepce uvedeny a budou předmětem řešení v navazujících fázích přípravy
konkrétních záměrů dle stavebního zákona, případně v rámci procesu EIA či naturového
hodnocení záměrů.

B.8 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 bude navržen v jedné hlavní variantě. Forma návrhu
ovšem umožňuje alternativní postup při implementaci koncepce v rámci realizaci projektů / aktivit při
respektování hlavního rámce koncepce.
Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy
podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), naturovému a biologickému hodnocení,
respektive hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu
č. 100/2001 Sb., zákonu č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.
B.9 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
B.9.1 VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na evropské,
národní, krajské a místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé
úrovni vzájemných vazeb – účelný. Je potřeba zmínit následující principy:
1. PRKK 21+ by měl být v souladu s tematickými prioritami EU pro období 2021-2027 i cíli Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+ tak, aby nedocházelo ke kumulaci vlivů na životní prostředí
prostřednictvím nekoordinovaných záměrů.
2. PRKK 21+ je základní, střešní strategií kraje pro návrhové období, s níž by se stávající koncepční
dokumenty kraje měly postupně sladit, nebudou-li s ní a nově stanovenými prioritami v principiálním
souladu.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni:


Nová politika soudržnosti EU 2021-2027 (návrh)



Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni:


Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)



Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)



Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 5 (2020)



Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 (akt. 2016)



Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 (2016)



Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny (2009)



Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR (2019)



Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR



Politika ochrany klimatu ČR (2017)

20-R-18
Březen 2021

15

Oznámení koncepce
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027



Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)



Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 2017



Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, 2017



Národní plány povodí – Povodí Labe 2015



Státní energetická koncepce ČR (2015)



Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024 (2014)



Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)



Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP) (1998),



Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (akt. 2019)



Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
v 21. století (2002)

Vztah strategie k hlavním strategickým dokumentům na krajské úrovni:


Současný Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020



Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění aktualizace č. 1 (2018)



Územně analytické podklady Karlovarského kraje, ve znění 4. aktualizace (2017)



Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severozápad - CZ04 (2016-2020)



Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042



Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje (2018)



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (2005)



Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016 – 2025



Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016-2025



Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje
B.9.2 VZTAH K PŘIJATÝM CÍLŮM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cíle navrhované v rámci této koncepce by měly být v souladu s cíli vybraných strategických
a programových dokumentů, především těch, které byly či jsou připravovány pro období 2021+.
Níže je tabulkovou formou (0) provedeno vyhodnocení vztahu PRKK 21+ k jiným koncepcím přijatým
na mezinárodní, vnitrostátní a regionální úrovni, které se vztahují k zájmovému území, předmětu
řešení posuzované koncepce a způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí. Hodnocení je
provedeno pomocí stupnice uvedené v následující tabulce, která byla převzata z Metodického
doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP č. 1/2019).
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Tab. 2

Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní, vnitrostátní
a regionální úrovni

Intenzita vztahu Popis vztahu

Odůvodnění vztahu

velmi silný (přímý) vztah

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s konkrétně definovaným nárokem na změnu využití
území, které se přímo promítají do posuzované koncepce,
jejich zahrnutí je nezbytnou podmínkou vyplývající z přijatého
strategického dokumentu.

2

silný (přímý) vztah

Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na
promítnutí do předkládaného dokumentu. Do předkládané
koncepce se promítají ve formě priorit, požadavků nebo
podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není přímo
závislá na přijatém strategickém dokumentu.

1

slabý
vztah

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, je však
podkladem pro odůvodnění konkrétních návrhů.

0

bez vztahu

3

nebo

nepřímý

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo
záměry, které vyžadují řešení v rámci předkládané koncepce.

V následující tabulce (Tab. 3) je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu PRKK 21+ k těm koncepcím,
ke kterým byl identifikován nějaký vztah nebo u kterých nebylo možno tento vztah a priori vyloučit.
Koncepce, u kterých bylo možno vztah a priori vyloučit nebo byl zjevně zanedbatelný (intenzita
vztahu 0), nejsou, až na výjimky, v následující tabulce uváděny.

Tab. 3

Vztah PRKK 21+ k dalším koncepčním dokumentům
Možná
vazba

Komentář

Nová politika soudržnosti EU 2021-2027
(návrh)

2

Obsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci. Cíle Nové politiky se promítají např. do cílů
a opatření zaměřených na adaptace na změnu klimatu,
transformaci energetiky, podpory OZE a další.

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030

1

Neobsahuje podněty s přímou vazbou na předkládanou
koncepci. Je podkladem pro odůvodnění návrhů cílů.

Možná
vazba

Komentář

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se přímo
promítají do posuzované koncepce. PRKK 21+ ze
Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ vychází a rozvíjí její
témata.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se přímo
promítají do posuzované koncepce. PRKK 21+ z ČR 2030
vychází a rozvíjí její témata.

Mezinárodní dokumenty

Národní dokumenty

Strategie regionální rozvoje ČR 2021+

Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030
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Politika územního rozvoje České
republiky, ve znění Aktualizace č. 5
(2020)

Státní politika životního prostředí České
republiky 2012-2020

Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky 2016 –
2025

Aktualizace státního programu ochrany
přírody a krajiny, 2009

2

Obsahuje požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
PRKK 21+ se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím prioritních oblastí Životní prostředí,
zemědělství, energetika a Doprava a cílů, zaměřených na
alternativní formy dopravy, adaptace sídel na změnu
klimatu, OZE, budování vodovodů a kanalizace a dalších.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Pravděpodobně se budou promítat do předkládané
koncepce prostřednictvím prioritních oblastí Životní
prostředí, zemědělství, energetika a Doprava, např. ve
formě ochrany ovzduší (např. ekologizace dopravy)
snižování emisí skleníkových plynů (podpora OZE,
mitigace) nebo adaptace na klimatickou změnu (voda)
a realizaci prvků zeleně.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
především prostřednictvím prioritní oblasti Životní
prostředí, zemědělství, energetika a cílů zaměřených na
zlepšování kvality životního prostředí (např. péče o zeleň,
zadržení vody v krajině, využívání brownfields).

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Program se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím prioritní oblasti Životní prostředí,
zemědělství, energetika a cílů s důrazem na zlepšení
kvality životního prostředí a adaptace sídel na změnu
klimatu (např. péče o zeleň, zadržení vody v krajině,
mitigace, využívání brownfields).

Aktualizace Národního program
snižování emisí České republiky, 2019

2

Střednědobá strategie (do roku 2020)
zlepšení kvality ovzduší v ČR

2

Politika ochrany klimatu ČR (2017)

Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR, 2015

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Programu se v koncepci budou pravděpodobně
promítat do cílů zaměřených na dopravu (zejm. podpora
alternativních forem dopravy, multimodalita, omezení
tranzitu) a OZE.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Strategie se v koncepci budou pravděpodobně
promítat prostřednictvím cílů zaměřených na dopravu
(zejm. podpora alternativních forem dopravy,
multimodalita, omezení tranzitu), OZE a smart
technologií.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Politika ochrany klimatu se v koncepci bude
pravděpodobně promítat prostřednictvím prioritních
oblastí Životní prostředí, zemědělství, energetika a
Doprava a cílů zaměřených na energetické úspory,
snižování emisí skleníkových plynů z dopravy (např.
podpora alternativních forem dopravy), využití OZE a
další.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím prioritní oblasti Životní prostředí,
zemědělství, energetika a cílů s důrazem na zvýšení
kvality životního prostředí, adaptace na změnu klimatu
(voda, mitigace), OZE.
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Národní akční plán adaptace na změnu
klimatu, 2017

2

Koncepce ochrany před následky sucha
pro území České republiky, 2017

2

Národní plány povodí – Povodí Labe,
2015

2

Státní energetická koncepce ČR (2015)

Plán odpadového hospodářství ČR pro
období 2015-2024 (2014)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority SEK se v koncepci budou pravděpodobně
promítat prostřednictvím prioritní oblasti Životní
prostředí, zemědělství, energetika zejména v podobě
snižování energetických úspor.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím
podpory
zavádění
oběhového
hospodářství, snižováním produkce KO apod.

Program předcházení vzniku odpadů ČR
(2014)

2

Strategický rámec rozvoje péče o zdraví
v České republice do roku 2030 (akt.
2019)

2

Dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR –
Zdraví pro všechny v 21. století

2

Národní akční plán zdraví a životního
prostředí ČR (NEHAP) (1998)

1

Krajské dokumenty

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Národní akční plán se v koncepci bude pravděpodobně
promítat prostřednictvím prioritní oblasti Životní
prostředí, zemědělství, energetika a intervencí v oblasti
mitigací, zlepšování mikroklimatu ve městech a posílení
přirozených funkcí krajiny (zadržování vody, péče o
zeleň) a OZE.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Koncepce ochrany před následky sucha se v
koncepci
budou
pravděpodobně
promítat
prostřednictvím prioritní oblasti Životní prostředí,
zemědělství, energetika a intervencí v podobě
zadržování vody v krajině apod.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Priority Národního plánu povodí se v koncepci budou
pravděpodobně promítat prostřednictvím prioritní
oblasti Životní prostředí, zemědělství, energetika a
intervencí v podobě obnovy přirozeného vodního režimu
a zlepšování přirozené retenční schopnosti krajiny.

Možná
vazba

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím
podpory
zavádění
oběhového
hospodářství, snižováním produkce KO apod.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategický rámec se v koncepci bude pravděpodobně
promítat prostřednictvím cílů v oblasti zlepšováním
kvality ovzduší, bezpečnosti, zajištění sociální péče apod.
Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Strategie se v koncepci bude pravděpodobně promítat
prostřednictvím cílů s důrazem na sociální oblast
(podpora seniorů, lepší životní podmínky a bezpečnost
apod.) a zlepšení kvality životního prostředí (např.
podpora udržitelných forem dopravy).
Neobsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Je podkladem pro odůvodnění budoucích návrhů
opatření a aktivit, celkově pak prostřednictvím prioritní
oblasti Životní prostředí, zemědělství, energetika.
Komentář
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3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se přímo
promítají do posuzované koncepce, slouží jako základní
dokument pro PRKK 21+, váží se na něj tedy všechny cíle
a opatření.

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se budou přímo
promítat do posuzované koncepce, která ze ZÚR vychází
a respektuje je (všechny cíle).

3

Obsahuje podněty a požadavky s konkrétně definovaným
nárokem na změnu využití území, které se budou přímo
promítat do posuzované koncepce, která ze ÚAP vychází
a respektuje je (všechny cíle).

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se promítat se do předkládané koncepce
především prostřednictvím podpory nízkoemisních
forem dopravy ad.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se promítat do předkládané koncepce především
prostřednictvím
podpory
bezpečnosti,
snížení
energetické náročnosti, podpory OZE, snižování emisí a
znečišťujících látek, využívání alternativních paliv
v dopravě, podpory udržitelného rozvoje apod.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím
podpory
zavádění
oběhového
hospodářství, snižováním produkce KO apod.

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se promítat se do předkládané koncepce
především prostřednictvím podpory retenční schopnosti
krajiny, ad.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
(2005)

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci.
Budou se do předkládané koncepce promítat především
prostřednictvím zvyšování počtu obyvatel připojených na
vodovody a kanalizaci, apod.

Koncepce ochrany přírody a krajiny
Karlovarského kraje na období 20162025

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci,
např. podporu
různorodosti
lesních
porostů,
udržitelného hospodaření v lesích ad.

Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského
kraje

2

Obsahuje podněty řešitelné v předkládané koncepci,
např. podporu informovanosti veřejnosti o třídění
a recyklaci odpadů, oběhovém hospodářství apod.

Program rozvoje Karlovarského kraje
2014-2020

Zásady územního rozvoje Karlovarského
kraje, ve znění aktualizace č. 1 (2018)

Územně analytické podklady
Karlovarského kraje, ve znění 4.
aktualizace (2017)

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna
Severozápad - CZ04 (2016-2020)

Územní energetická koncepce
Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 –
2042

Plán odpadového hospodářství
Karlovarského kraje 2016 – 2025

Strategie ochrany před povodněmi pro
území Karlovarského kraje (2018)

Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný (3) nebo silný (2) vztah PRKK
21+ budou podrobněji popsány v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví v případě, že o nutnosti jeho zpracování rozhodne příslušný úřad v další fázi
procedury SEA.
Vlivy realizace těchto koncepcí budou vzájemně interferovat. Největší vazba je mezi dokumenty na
krajské úrovni – tj. zejména se ZÚR a ÚAP. Lze předpokládat, že tyto a další koncepce s větší vazbou
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se budou vzájemně doplňovat, tj. budou provázány. Jejich působení tak bude synergické – např.
v oblasti odpadového hospodářství bude PRKK 21+ vycházet z platného POH KK a zpětně může,
pokud se tato potřeba objeví, u této koncepce podněcovat změny při její budoucí aktualizaci.
B.10 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce je připravována v průběhu let 2020 až 2021. Finální termín dokončení a schválení koncepce
bude záviset také na dalším vývoji procesu SEA. Předpokládané definitivní schválení dokumentu je
v druhé polovině roku 2021.
B.11 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Koncepce je zpracována primárně pro nadcházející programové období EU, tj. od 2021 do r. 2027.
B.12 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2017 bude projednána a schvalována Zastupitelstvem
Karlovarského kraje. Dle § 10 g, odst. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, nemůže koncepce bez stanoviska dle tohoto zákona schválena.
Zastupitelstvo je povinno zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci,
popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo
jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva ŽP ČR, Karlovarského kraje a z dalších zdrojů. Výše uvedené zdroje byly tam, kde
to bylo možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí, například získanými
z aktuálních dokumentů, týkajících se stavu ŽP v kraji, ve smyslu § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Územím dopadu pro realizaci koncepce je Karlovarský kraj. Vzhledem k charakteru koncepce se dá
předpokládat, že opatření budou směřovat primárně na jeho území.
Vymezení kraje je patrné na následující mapě (Obr. 1).

Obr. 1

Vymezení Karlovarského kraje
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C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Koncepce je zaměřena na celé území Karlovarského kraje. V kraji se nachází tři okresy (Cheb, Karlovy
Vary, Sokolov). Dále se v kraji nachází 7 správních obvodů obcí s rozšířenou působností SO ORP (Aš,
Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov).
Dále se na území kraje nachází 134 obcí, z nich 38 má statut města. Největšími městy jsou Karlovy
Vary, Cheb a Sokolov. Ve výše uvedených 38 městech žije 81,8 % všech obyvatel kraje (ČSÚ, 2020).
C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dotčené území je tvořeno Karlovarským krajem, který se nachází v západní části ČR, a se svou
rozlohou 3 310 km2 se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Na
severu a západě uzavírá území republiky státní hranice s Německem, na východě sousedí s Ústeckým
krajem a na jihu s krajem Plzeňským.
Z geografického hlediska lze Karlovarský kraj rozdělit do několika oblastí – centrální část je tvořena
Karlovarskou vrchovinou a Podkrušnohorskou oblastí, která směrem na severozápad přechází
v Krušnohorskou hornatinu (Krušné hory, Smrčiny), jihozápadní část kraje je představena
Českoleskou oblastí. Přes severní část území kraje, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory.
Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n. m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod
kraje (320 m n. m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Ohře je zároveň nejvýznamnější
řekou Karlovarského kraje a celé území také spadá do jejího povodí.
Karlovarský kraj je proslulý především svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše
nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.
Lázně v Kyselce nejsou v současné době v provozu. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na
přírodní minerální vody (ČSÚ, 2020).
C.3.1 KLIMA
Z hlediska klimatických poměrů se Karlovarský kraj nachází v mírném klimatickém pásmu. Podle
klimatologické klasifikace E. Quitta z roku 1971 lze vymezit na území Karlovarského kraje několik typů
klimatických oblastí. Vyskytují se zde mírně teplé oblasti MT2, MT3, MT4, MT5 a zejména na severu
v oblasti Krušných hor chladné oblasti CH4, CH6, CH7.
Charakteristiky jednotlivých klimatických oblasti jsou pak uvedeny v tabulce níže (Tab. 4).
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Tab. 4

Charakteristiky klimatických oblastí Karlovarského kraje dle Quitta (1971)

Číslo oblasti

MT2

MT3

MT4

MT5

CH4

CH6

CH7

20 až 30

20 až 30

20 až 30

30 až 40

0 až 20

10 až 30

10 až 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

120 až 140

140 až 160

140 až 160

80 až 120

120 až 140

120 až 140

Počet mrazových dnů

110 až 130

130 až 160

110 až 130

130 až 140

160-180

140 až 160

140 až 160

Počet ledových dnů

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

60 až 70

60 až 70

50 až 60

Průměrná teplota v lednu

-3 až -4

-3 až -4

-2 až -3

-4 až -5

-6 až -7

-4 až -5

-3 až -4

Průměrná teplota v červenci

16 až 17

16 až 17

16 až 17

16 až 17

12 až 14

14 až 15

15 až 16

Průměrná teplota v dubnu

6 až 7

6 až 7

6 až 7

6 až 7

2 až 4

2 až 4

4 až 6

Průměrná teplota v říjnu

6 až 7

6 až 7

6 až 7

6 až 7

4 až 5

5 až 6

6 až 7

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

120 až 130

110 až 120

110 až 120

100 až 120

120 až 140

140 až 160

120 až 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období

450 až 500

350 až 450

350 až 450

350 až 450

600 až 700

600 až 700

500 až 600

Srážkový úhrn v zimním období

250 až 300

250 až 300

250 až 300

250 až 300

400 až 500

400 až 500

350 až 400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

80 až 120

60 až 100

60 až 80

60 až 100

140 až 160

120 až 140

100 až 120

Počet dnů zamračených

150 až 160

120 až 150

150 až 160

120 až 150

130 až 150

150 až 160

150 až 160

40 až 50

40 až 50

40 až 50

40 až 50

30 až 40

40 až 50

40 až 50

Počet letních dnů

Počet dnů jasných
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V současnosti dochází na globální úrovni ke změnám v distribuci teplot a srážek, což se projevuje na
evropské úrovni i v rámci ČR a jejich regionů. Ochrana klimatu se tak stává důležitým globálním
environmentálním tématem. Z predikce vývoje klimatu pro území ČR vyplývá:


Postupný nárůst průměrných ročních teplot (o cca 1 °C do r. 2040, přes 2 °C do r. 2070 a přes
3 °C do r. 2100)



Nejvýraznější oteplení v letních měsících (až o téměř 4 °C do r. 2100)



Četnější a delší vlny veder



Mírné snížení množství srážek v letních měsících (o cca 10 % do r. 2100)



Četnější období bezesrážkových období



Častější a intenzivnější výskyt extrémních meteorologických jevů – povodní, přívalových
srážek, období sucha, požárů, apod. (EKOTOXA, 2018).

Průvodním jevem regionální změny klimatu je výskyt epizod s vysokou rychlostí větru spojených
s přechody hlubokých tlakových níží přes Evropský kontinent, zejména v zimě, což představuje rizika
například pro lesní porosty, zemědělství, stavby, energetiku a obyvatelstvo (MŽP, 2015).
Uvedené skutečnosti pak mají přímé dopady na rozvoj území a projevují se v různých oblastech
života. Zejména se jedná o dopady v oblasti zemědělství (gradace škůdců, snižování výnosů), lesnictví
(usychání smrkových porostů a rozvoj škodlivého hmyzu v důsledku lepších klimatických podmínek
pro nárůst jeho populace i v důsledku oslabení lesních porostů), sociální a zdravotní sféře (dopady vln
veder na seniory, děti a nemocné) a v neposlední řadě také na cestovní ruch (snižování
konkurenceschopnosti zimních středisek v důsledku nedostatku sněhu i vody na zasněžování atd.).
Tyto skutečnosti musí být vzaty v úvahu při plánování rozvoje regionu, zejména v souvislosti
s nezbytnými adaptacemi na klimatickou změnu.
C.3.1 KVALITA OVZDUŠÍ
Emisní situace
Vývoj emisí znečišťujících látek v Karlovarském kraji byl v období 2005–2019 rozkolísaný, celkově však
mají emise sestupný trend. Výjimkou jsou emise amoniaku, které nemají výrazný trend. Největší
pokles byl evidován u emisí SO2 o 69,5 % a NOx o 44,8 %, což souvisí s odsířením a denitrifikací
velkých elektráren a tepláren. Celkové emise znečišťujících látek do ovzduší na plochu území
v Karlovarském kraji v roce 2019 dosahovaly průměrných hodnot vzhledem k ostatním krajům,
podobně jako v předchozích letech. Ovšem u emisí SO2 přepočtených na plochu území zaujímá
Karlovarský kraj třetí místo ze všech krajů (po Ústeckém a Moravskoslezském kraji). V roce 2019
došlo meziročně u sledovaných látek ke stagnaci či mírnému nárůstu s výjimkou SO2, kde emise klesly
o 23,8 % a NOx o 13,1 %.
Znečištění ovzduší v Karlovarském kraji v roce 2019 ovlivňovaly především velké stacionární zdroje
emisí. Emise TZL (2,0 tis. t) a emise CO (16,2 tis. t) pocházely převážně z lokálního vytápění
domácností. Emise NOx (5,5 tis. t) a SO2 (5,0 tis. t) byly produkovány především velkými zdroji
znečišťování (NOx 63,6 % a SO2 91,3 %), kam se zahrnuje hlavně výroba elektřiny a tepla. Emise NH3
(1,6 tis. t) pocházely zejména z chovu hospodářských zvířat a aplikace minerálních dusíkatých hnojiv.
Emise VOC (6,2 tis. t) pocházejí hlavně z aplikace organických rozpouštědel a lokálního vytápění
domácností. Poměr zdrojů emisí základních znečišťujících látek se ve sledovaném období 2005–2019
příliš neměnil, největší změna nastala u emisí CO, významná je též změna poměru zdrojů u emisí
PM2,5 (CENIA, 2020).
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Obr. 2

Vývoj emisí znečišťujících látek v Karlovarském kraji [index, 2005 = 100], 2005–2019
(CENIA, 2020)

V Karlovarském kraji bylo v roce 2019 v provozu 30 průmyslových zařízení, která spadají do režimu
IPPC z celkového počtu 1 487 zařízení IPPC na území ČR. Po Hl. m. Praha je to druhý nejnižší počet ze
všech krajů ČR. Průmyslová zařízení jsou umístěna zejména v podkrušnohorských pánvích.
V kategorii Energetika jsou provozována 4 zařízení, kterými jsou elektrárna Tisová, teplárna
v Ostrově, výtopna v Mariánských Lázních a Zpracovatelská část Vřesová. V kategorii Výroba
a zpracování kovů jsou v provozu 3 zařízení, a to slévárna hliníku Krásná, Galvanovna Abertamy
a průmyslový park v Chebu. Nerosty se zpracovávají ve 3 IPPC zařízeních, která jsou zaměřena na
výrobu skla a stavebního materiálu, je zde také slévárna čediče. Chemický průmysl v kraji zastupují
3 zařízení, jedná se o výrobu akrylové chemie, výrobu za použití PUR a výrobu PERSTERILU a peroxidu
vodíku. Pro nakládání s odpady je v Karlovarském kraji provozováno 6 zařízení. Jedná se o skládky
a centrum pro nakládání s odpady. V kategorii Ostatní průmyslové činnosti je v provozu 11 zařízení
IPPC, kterými jsou chov prasat a drůbeže, výroba potravinářských a krmných komodit, dále
zpracování vlny a papírenská výroba. Z celkového počtu 208 objektů v ČR, které spadají do směrnice
SEVESO (zákon o prevenci závažných havárií), jich je v Karlovarském kraji 5 (z toho je 1 objekt zařazen
do skupiny A a 4 objekty do skupiny B).
Na vývoji emisí sledovaných znečišťujících látek v období 2005–2019 v kategoriích REZZO 1 a 2 (velké
a střední stacionární zdroje znečištění) v Karlovarském kraji se projevují dva protichůdné jevy. Jednak
je potřeba plnit legislativní povinnosti, dodržovat emisní limity a neustále zlepšovat technologie
s důrazem na snižování vlivu na životní prostředí, na druhé straně se však po roce 2011 projevuje
zvyšování průmyslové výroby po překonání ekonomické krize. Emise CO, VOC a TZL byly v tomto
období rozkolísané bez výraznějšího trendu. Emise NOx a SO2 zaznamenávají výrazný pokles –
v období 2007–2019 poklesly emise NOx o 61,4 % a emise SO2 o 77,8 %, přičemž výrazný pokles
nastal mezi lety 2016 a 2019.
Co se týče dopravy, Karlovarský kraj má vzhledem k okrajové poloze mimo hlavní tranzitní trasy
silniční dopravy a struktuře osídlení malou emisní zátěž z dopravy. Měrné emise NOx z dopravy na
jednotku plochy v roce 2019 činily 0,4 t.km-2, což je druhá nejnižší hodnota z krajů ČR po Plzeňském
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kraji (průměr ČR je 0,7 t.km-2). Na znečišťování ovzduší dopravou se v kraji rozhodujícím způsobem
podílela individuální automobilová doprava, v případě emisí CO její podíl na celkových dopravních
emisích dosáhl 90,4 %. Podíl nákladní silniční dopravy na celkových emisích jednotlivých látek
z dopravy byl ve srovnání s ostatními kraji zřetelně nižší, v případě emisí PM činil 25,2 % emisí
a u emisí NOx pak 24,3 %.
V průběhu období 2000–2019 v kraji poklesly dopravní emise CO o 73,2 % a VOC o 64,8 %, klesající
trend emisí těchto látek ovlivnila obnova vozového parku a s ní spojené snižování emisní náročnosti.
Emise NOx poklesly během sledovaného období 2000–2019 pouze o 24,4 %. V období 2000–2005
docházelo dokonce k růstu emisí NOx, který byl výrazný v případě nákladní silniční dopravy, ze které
emise v tomto období stouply o 61,5 %. Emise PM z dopravy za období 2000–2019 stouply o 6,0 %,
tento vývoj ovlivnila individuální automobilová doprava, kde emise PM vzrostly o 74,9 %. Důvodem
tohoto vývoje byl růst přepravních výkonů v kraji a zvyšování podílu dieselových vozidel (s vyšší
emisní náročností) ve vozovém parku osobních automobilů. Emise skleníkového plynu CO2 v průběhu
období vzrostly téměř na dvojnásobek (o 98,6 %), vývoj odrážel růst spotřeby energií a paliv
v dopravě. V roce 2019 v meziročním srovnání poklesly emise všech sledovaných znečišťujících látek,
nejvíce emise CO, a to o 13,5 %. V případě emisí CO2 z dopravy byl naopak potvrzen rostoucí trend
a emise meziročně vzrostly o 2,1 % (CENIA, 2020).
Imisní situace
Kvalita ovzduší v Karlovarském kraji je dlouhodobě ovlivňována především vývojem v průmyslovém
a energetickém sektoru. V roce 2019 nebylo vymezeno na území Karlovarského kraje žádné území,
kde došlo k překročení alespoň jednoho imisního limitu bez zahrnutí přízemního ozonu. Taková
situace v žádném dalším kraji v roce 2019 nenastala.
V roce 2019 byl na obou měřících stanicích (Přebuz a Sokolov) v Karlovarském kraji překročen imisní
limit vyjádřený denními 8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi ozonu. Ostatní imisní
limity nebyly na stanicích sítě imisního monitoringu v kraji překročeny. Souhrnně tedy po zahrnutí
přízemního ozonu bylo v roce 2019 vymezeno 99,2 % plochy kraje, na které došlo k překročení
hodnoty imisního limitu u alespoň jedné znečišťující látky.
Z dlouhodobého hlediska se hodnoty podílů ploch s překročenými imisními limity v kraji pohybují
výrazně pod hodnotami pro celou ČR v jednotlivých letech, kromě ozonu. V kraji byl překročen imisní
limit pro ochranu lidského zdraví pro 24hodinovou koncentraci PM10 pouze v letech 2005 a 2011, kdy
ale v roce 2011 podíl plochy nepřekročil 1 %. Imisní limit pro roční koncentraci PM 10 ve sledovaném
období 2005–2019, ani pro roční koncentraci PM2,5 ve sledovaném období 2012–2019 nebyl
překročen.
Ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území Karlovarského kraje udává následující mapa oblastí
s překročením imisních limitů. Dle tohoto vymezení došlo v roce 2019 na více než 99,2 % území kraje
k překročení imisního limitu pro alespoň jednu znečišťující látku (se zahrnutím přízemního ozónu)
CENIA, 2020).
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Obr. 3

Oblasti kraje s překročenými imisními limity, 2019
C.3.2 GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY

Téměř celý Karlovarský kraj se geomorfologicky nachází v Krušnohorské subprovincii, na jihozápadě
malá část vstupuje do území Šumavské subprovincie, na jihovýchodě pak do Poberounské
subprovincie. Území je dále členěno na základní geomorfologické celky, které sdružují zpravidla nižší
jednotky stejné struktury, geneze a vývoje reliéfu, a výrazně se odlišují od sousedních celků. Na
území Karlovarského kraje se vymezuje 10 základních celků – Smrčiny, Chebská pánev, Krušné hory,
Sokolovská pánev, Slavkovský les, Doupovské hory, Tepelská vrchovina, Rakovnická pahorkatina,
Podčeskoleská pahorkatina, Český les.
Geologická stavba území Karlovarského kraje je velmi pestrá s významným množstvím nerostných
surovin. Rozhodující množství hnědého uhlí se nachází v Sokolovské pánvi, která představuje druhé
největší nahromadění zásob hnědého uhlí v ČR. Ložiska uhlí se nacházejí dále i v Chebské pánvi.
Území kraje je nejvýznamnější oblastí s ložisky kaolinů v ČR. Vlastní ložisková oblast se rozkládá
v oblasti Sokolovské pánve. Krušné hory a Slavkovský les jsou historickou hornickou oblastí rud (rudy
mědi, železa, uranu, cínu, wolframu, polymetalické rudy). Výskyty rud jsou v Krušných horách v okolí
Kraslic, Oloví, Perninku a Jáchymova a ve Slavkovském lese v okolí Krásna. Jíly a písky se hojně
vyskytují jako tzv. doprovodné suroviny v nadloží i podloží uhelných slojí v Sokolovské pánvi.
Cihlářské suroviny se kromě podkrušno-horských pánví nacházejí i na Žluticku. Bohaté zdroje kamene
(čediče, žuly) se nacházejí nepravidelně v Sokolovské pánvi, Krušných horách, Doupovských horách,
na Tepelsku (ÚAP, 2017).
Těžba nerostných surovin
Celkový objem těžby nerostných surovin na území Karlovarského kraje v roce 2019 činil 9 501,8 tis. t
a meziročně tak poklesl o 4,7 %. Dlouhodobý vývoj těžby nerostů v kraji kolísá dle stavu národní
ekonomiky a projevuje se zejména na těžbě stavebních surovin, která reaguje na stavební výrobu
v závislosti na ekonomickém vývoji a hospodářské situaci.
Na území Karlovarského kraje se v největších objemech těží hnědé uhlí, a to v sokolovské uhelné
pánvi. V roce 2019 se zde vytěžilo 5 969 tis. t této energetické suroviny. Těžba hnědého uhlí od roku
2008 postupně klesala, což souviselo s horší dostupností uhlí a také se sníženým odběrem uhlí pro
elektrárny. V roce 2019 nastal výraznější pokles těžby hnědého uhlí, a to o 12,8 %.
Významnou skupinou těžených surovin jsou v kraji rovněž stavební suroviny – stavební kámen
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a štěrkopísky. Ve sledovaném období 2000–2019 těžba těchto surovin kolísala v závislosti na stavební
výrobě. V roce 2019 bylo na území Karlovarského kraje vytěženo 2 165 tis. t stavebního kamene
(meziroční nárůst o 16,9 %) a 423 tis. t štěrkopísků (meziroční nárůst o 25,1 %). Další důležitou
komoditou v kraji jsou živcové suroviny (výhradní ložisko Krásno-Vysoký kámen), které se používají
např. pro výrobu keramiky, kameninových hmot či dlažeb. Objem jejich těžby v roce 2019 činil
275 tis. t (meziroční nárůst o 7,8 %). Pro keramický průmysl jsou také významná ložiska kaolinu pro
výrobu porcelánu (výhradní ložiska na Karlovarsku). Těží se zde jeden z nejkvalitnějších
a nejžádanějších kaolinů v porcelánovém průmyslu. V roce 2019 se ho v kraji vytěžilo 122 tis. t, což je
o 3,2 % méně než v roce 2018. V kategorii Ostatní je zahrnuta těžba surovin, které se těží v menších
objemech, ale jedná se též o významné typy surovin. Jsou to např. bentonit, jíly žáruvzdorné
pórovinové a kameninové jíly nežáruvzdorné, sklářský písek (ložiska na Skalensku v chebské pánvi) či
tavné horniny.
V roce 2019 činila plocha dotčená těžbou v Karlovarském kraji 7 413,9 ha, což odpovídá 2,2 % rozlohy
kraje. Dále bylo v oblastech dotčených těžbou 1 143,6 ha rozpracovaných rekultivací a 5 682,4 ha
ukončených rekultivací (CENIA, 2020).
Sesuvná území
Na území kraje jsou registrovány recentní sesuvy, které jsou označeny ve stupni aktivity potenciální,
případně i jako aktivní svahové pohyby, a to především v oblasti Doupovských hor a podél toku Ohře.
Na území kraje jsou evidovány i další sesuvy. Báňská činnost v sokolovském revíru je provázena řadou
závažných problémů se stabilitou svahů a propadů v území, v lokalitách vnější Podkrušnohorské
a Smolnické výsypky, a prostorů vnitřních výsypek lomů Družba a Jiří. Sesuvy se vyskytují i v Chebské
pánvi. Nejvíce sesuvů je registrováno v ORP Sokolov, Cheb a Karlovy Vary (ÚAP, 2017).
Poddolovaná území
Poddolovaná území představují další rizikový geofaktor podmiňující stabilitu území. Na rozdíl od
sesuvů jsou výhradně produktem lidské činnosti – podpovrchové těžby nerostných surovin.
Území Karlovarského kraje je značně postiženo územními důsledky těžby nerostných surovin. Těžbou
nerostných surovin je v těžených dobývacích prostorech dotčeno 34 km2, což je 1,02 % z výměry
kraje. Největší podíl těchto ploch je v ORP Sokolov (24 km2). Rozloha území dotčená těžbou již
ukončenou je mnohonásobně větší (více než 100 km2).
Významným důsledkem těžby v řešeném území jsou poddolovaná území, která ovlivňují negativně
možnost dalšího rozvoje rozsáhlých oblastí. Množství poddolovaných území v kraji je ve srovnání
s ostatními kraji ČR poměrně velké. Poddolovaná území se nacházejí ve všech ORP kraje. Nejvíce se
jich nachází v ORP Sokolov a Ostrov, rozsáhlá poddolovaná území se nacházejí také v ORP Kraslice
a Karlovy Vary.
C.3.3 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována lokalita, kde se vyskytuje závažné riziko kontaminace
podzemních vod, povrchových vod nebo horninového prostředí způsobené lidskou činností. Tato
možná kontaminace ohrožuje zdraví člověka nebo složky životního prostředí a její původce již
neexistuje nebo není znám.
V Karlovarském kraji je v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM 3) potvrzena kontaminace
u 1152 lokalit (schválených lokalit). Mnoho z těchto lokalit se nachází spíše v severní části kraje,
zejména kolem měst Chebu, Sokolova, Chodova, Karlových Varů, Aše. Na území kraje se dále
vyskytují neprověřené kontaminované lokality, tedy tento počet kontaminovaných míst nemusí být
úplný.
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Nejvíce lokalit SEZ v kraji představuji vyloučené lokality (889). Dalšími typickými SEZ na území KVK
jsou skládky TKO (113) a také kontaminované areály po průmyslových nebo obchodních aktivitách
(45). Nejzávažnější SEZ jsou postupně již od devadesátých let odstraňovány, stále jich však mnoho
zbývá k odstranění. Stále také přetrvává problém vzniku nových nepovolených skládek (SEKM3,
2021).
V následující tabulce jsou uvedeny nejrizikovější lokality (kategorie priority A3 – sanace je naléhavá),
které se nacházejí v zájmovém území.
Tab. 5

Staré ekologické zátěže s největší rizikovostí v Karlovarském
bezodkladného nápravného opatření – kategorie A3 (SEKM3, 2021)

Název lokality

Obec, k. ú.

Původ kontaminace

Slévárna HEUNISCH, a.s.

Krásná

hutnictví a strojírenství

ZČE a.s. Karlovy Vary
Tuhnice

Tuhnice

výroba a distribuce elektrické
energie

Prameny

Prameny

zemědělství, lesnictví

AMATI - Denak, s.r.o.

Kraslice

strojírenství

Dolní Rychnov

sběrné suroviny,
autovrakoviště

Kovošrot
Sokolov

-

divize

kraji

s nutností

Kontaminace a rizika
k. půdy, povrchových
a podzemních vod,
r. kontaminace VKP, přírodních
památek, CHOPAV, zdroje pitné
vody vč. ochranného pásma,
zemědělské půdy, ÚSES, lokalit
soustavy Natura 2000, útvarů
podzemních vod
s vodohospodářským významem
a dalších
k. podzemních vod,
r. kontaminace VKP, přírodních
památek, CHOPAV, ochranných
lesů zvláštního určení, vodních
toků třídy čistoty 1 a 2,
zemědělské půdy, CHKO, útvarů
podzemních vod
s vodohospodářským významem
a dalších
k. půdy, podzemních vod,
r. kontaminace ochranného
pásma přírodního léčivého
zdroje, CHOPAV, zdroje pitné
vody vč. ochranného pásma,
ochranných lesů zvláštního
určení, zemědělské půdy, ÚSES,
lokalit soustavy Natura 2000,
CHKO a dalších
k. půdy, povrchových
a podzemních vod,
r. kontaminace VKP, přírodních
památek, CHOPAV, ÚSES, lokalit
soustavy Natura 2000
k. půdy, podzemních vod,
r. kontaminace ochranného
pásma přírodního léčivého
zdroje, vodních toků třídy čistoty
1 a 2, zemědělské půdy, ÚSES,
významných odběrů povrchových
vod
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C.3.4 VODA
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 nádrže 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 – 495,76 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 fenoménem, a to i krajinným, 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 (2,1 % rozlohy kraje) patří v ČR k průměrným, v souvislosti
s realizací vodních rekultivací se tento podíl zvyšuje (ÚAP, 2017).
Jakost povrchových vod
Jakost vody v Karlovarském kraji byla v období 2018–2019, stejně jako v období 2017–2018,
hodnocena na základě hodnocení hlavních sledovaných profilů převážně I. a II. třídou jakosti
(neznečištěná a mírně znečištěná voda) a III. třídou jakosti (znečištěná voda). Silně znečištěná voda
(IV. třída jakosti) byla zjištěna, stejně jako v minulém období, v Blšance. Nejvýznamnějším zdrojem
znečištění vody jsou v kraji těžba surovin a plošné znečištění ze zemědělství, v menší míře komunální
znečištění. Znečištění bylo zjištěno i na odtoku z vodní nádrže Skalka.
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Obr. 4

Jakost vody v tocích Karlovarského kraje v období 2018-2019 (CENIA, 2020)

V rámci monitoringu koupacích vod bylo v Karlovarském kraji v koupací sezoně 2019 sledováno 11
koupacích oblastí. Zákaz koupání byl vydán z důvodu přemnožení sinic ve VN Jesenice (u ATC Václav),
ve VN Skalka (u ATC Pohoří) a stejně jako v minulém roce ve Velkém rybníku. Voda nevhodná ke
koupání byla zjištěna v koupališti Jesenice-Dřenice a zhoršená kvalita vody byla zjištěna na koupališti
Rolava-Karlovy Vary. Na ostatních sledovaných lokalitách se po celou sezonu udržela voda vhodná ke
koupání bez výhrad nebo se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Znečištění podzemních vod, obdobně jako u vod povrchových, pochází z bodových a plošných zdrojů
znečištění. Z bodových zdrojů jsou to především staré ekologické zátěže. Významné plošné zdroje
představují zejména zemědělsky obhospodařované pozemky. Z chemického vyhodnocení stavu
útvarů podzemních vod bylo zjištěno, že nevyhovující stav byl identifikován zhruba na 30 %
a vyhovující téměř na 70 % území Karlovarského kraje. Situace se však v Karlovarském kraji postupně
zlepšuje (ÚAP, 2017).
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Obr. 5

Vyhodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod 2016 (ÚAP, 2017)

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou vyhlašovány nařízením vlády a představují
území, která mají být přednostně chráněna jako přirozené zásobárny povrchových a podzemních od,
která může být v budoucnu použita pro zásobování obyvatel.
Z hlediska přirozené akumulace vody lze považovat Karlovarský kraj za vodohospodářsky významné
území. Na území Karlovarského kraje se nacházejí dvě území CHOPAV. CHOPAV Krušné hory je
stanovena 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 (HEIS
VÚV, 2021; ÚAP, 2017).
Přírodní léčivé vody, zdroje přírodní minerální vody
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 (17 pramenů), Františkovy Lázně (12 pramenů), Lázně Kynžvart (4 prameny), Karlovy Vary
(16 pramenů) a Jáchymov (4 prameny, důlní voda s obsahem radonu).
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K ochraně přírodních léčivých zdrojů jsou stanovena ochranná pásma v lázeňských místech Karlovy
Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Mýtina-Kyselecký Hamr, Korunní a Lázně Kynžvart. Pásma
I. stupně s přísnějšími podmínkami ochrany jsou vymezena na 1 % území kraje, pásma 2. stupně na
41,3 % území kraje. Minerální prameny jsou také využívány pro plnění do lahví, což představuje
specifické výrobní odvětví Karlovarského kraje. Hlavním subjektem provozujícím tuto činnost je
a.s. Karlovarské minerální vody. Nejvýznamnějšími místy plníren jsou Kyselka, Korunní a Mnichov
(ÚAP, 2017).
Povodňové riziko a povodňová ochrana
Na území Karlovarského kraje jsou stanovena záplavová území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny
záplavových území. Záplavové území Q100 je stanoveno na 2,2 % 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 kraje nejsou ke snížení nepříznivých účinků povodní navržena žádná konkrétní
opatření, jsou navrhována pouze opatření organizační. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe stanovuje oblasti s významným povodňovým rizikem na 10 tocích kraje (Ohře, Hranický potok,
Plesná, Svatava, Lobezský potok, Chodovský potok, Rolava, Nejdecký potok, Teplá a Liboc). V kraji je
celkem 46 obcí, které mají 733 nechráněných nebo nedostatečně chráněných obytných domů před
povodněmi, což představuje necelá 2 % z celkového počtu domů.
Povodňová problematika souvisí rovněž s problematikou změn klimatu. Do budoucna se předpokládá
nárůst četnosti výskytu a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které patří nejen
povodně, ale také delší období sucha a nárůst teploty. Bude tedy nutné věnovat pozornost
adaptacím na tyto změny, například na vhodné úpravy vodního režimu v krajině, kdy je
doporučováno jak zvyšování retence vody v krajině, tak umožnění rozlivu povodňových vod. Také ve
městech je nezbytné reagovat na potenciální změny, zejména na zvyšující se teploty v rámci
tepelných ostrovů měst.
Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a Plán dílčího povodí Berounky klade
velký důraz na opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha – zvětšování retenční schopnosti krajiny,
snižování nadměrné eroze z plošného odtoku vody, snižování množství srážkových vod odváděných
kanalizací, zlepšování podmínek pro jejich přímé vsakování do půdního prostředí, územně chránit
vybrané hydrologicky a morfologicky vhodné lokality pro umělou akumulaci povrchových vod (ÚAP,
2017).
Vodní hospodářství
Zásobování vodou
Karlovarský kraj dlouhodobě vyniká vysokou dostupností připojení na vodohospodářskou
infrastrukturu. V případě vodovodů dosahuje podíl připojených obyvatel 100,0 %, což představuje
nejvyšší podíl ze všech krajů ČR. Spotřeba vody v domácnostech od roku 2000 klesla ze 109,2 l.obyv.1
.den-1 na 86,5 l.obyv.-1.den-1 v roce 2019 a je pod průměrem ČR. Naopak spotřeba vody ostatních
odběratelů, mezi něž se řadí např. služby, zdravotnictví, školství či menší průmyslové podniky
připojené na veřejný vodovod, byla v roce 2019 v rámci ČR nadprůměrná a dosáhla hodnoty
48,6 l.obyv.-1.den-1. Ztráty pitné vody ve vodovodní síti, které jsou ovlivněny stářím a stavem této sítě,
v roce 2019 činily 12,6 % a patří tak v ČR k podprůměrným (CENIA, 2020).

20-R-18
Březen 2021

34

Oznámení koncepce
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027

Obr. 6

Spotřeba pitné vody [l.obyv.-1.den-1], 2000-2019 (CENIA, 2020)

Odpadní vody
Rovněž v případě kanalizace i kanalizace zakončené ČOV dosahuje podíl připojených obyvatel
100,0 %, což představuje nejvyšší podíl ze všech krajů ČR. V kraji bylo v roce 2019 v provozu celkem
100 ČOV, přičemž terciární stupeň čištění (s přidaným odstraňováním nutrientů – dusík a fosfor) mělo
53,0 % ČOV v kraji. Vodohospodářské akce by se měly tedy zaměřovat na rekonstrukce ČOV, které
budou vést k efektivnějšímu čištění. V roce 2019 bylo dokončeno několik stavebních prací, které
vedly k modernizaci kanalizace anebo ČOV. Výstavba a rekonstrukce vodohospodářských sítí jsou
podporovány mimo jiné také z dotací kraje na výstavbu a rekonstrukce veřejné kanalizace, vodovodu
a ČOV u obcí do 2 000 ekvivalentních obyvatel (CENIA, 2020).

Obr. 7 Podíl obyvatel připojených na vodohospodářskou
s celorepublikovými průměry [%], 2000-2019 (CENIA, 2020)
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C.3.5 PŘÍRODA A KRAJINA
Velkoplošná zvláště chráněná území
Rozloha všech zvláště chráněných území Karlovarského kraje (bez překryvů) v roce 2019 činila celkem
63,2 tis. ha, tj. 19,4 % území kraje. Na území Karlovarského kraje se v roce 2019 nacházelo
1 velkoplošné zvláště chráněné území, a to Chráněná krajinná oblast Slavkovský les s celkovou
rozlohou 59,2 tis. ha. Karlovarský kraj byl krajem s nejnižším počtem zvláště chráněných území v ČR
(hned po Praze). Podíl přírodních biotopů na ploše kraje je 32,4 % (CENIA, 2020).
CHKO Slavkovský les je osobitý krajinný celek s parovinným rázem, který příkře vystupuje nad
Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi
a podmáčenými loukami vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim
širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou míst tvorby minerálních pramenů se
chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od jiných chráněných krajinných oblastí
v České republice.

Obr. 8

Přehled zvláště chráněných území v Karlovarském kraji (CENIA, 2020)

Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
V roce 2019 se na území Karlovarského kraje nacházelo 88 maloplošných zvláště chráněných území
(87 v roce 2018) o celkové rozloze 5,0 tis. ha. Mezi ně patřilo 5 národních přírodních rezervací,
9 národních přírodních památek, 31 přírodních rezervací a 43 přírodních památek (38 v roce 2018)
(CENIA, 2020).
Přírodní parky
Přírodní parky v Karlovarském kraji představují instituty ochrany přírody pro ochranu krajinného rázu.
Na území Karlovarského kraje bylo do roku 2019 vyhlášeno celkem 11 přírodních parků o celkové
rozloze 60,0 tis. ha (CENIA, 2020).
Významné krajinné prvky (VKP)
Součástí cenných částí přírody jsou v Karlovarském kraji také významné krajinné prvky (VKP), kterými
jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, která utvářejí její typický
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vzhled nebo přispívají k udržení její stability (ze zákona se jedná například o lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy), ale i vybrané charakteristické antropogenní prvky krajiny - nádrže
a další). Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje (například
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy).
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou vzájemně propojené soubory přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišují se na
místní, regionální a nadregionální ÚSES a jejich cílem je:


uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny



zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich
prostorové oddělení



podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny



uchování významných krajinných fenoménů

Nadřazená síť ÚSES vyšších úrovní ve vydaných Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje
zahrnuje nadregionální a regionální biocentra a biokoridory. Celkem je vymezeno 21 nadregionálních
biokoridorů a 11 nadregionálních biocenter, z toho reprezentativní jsou Amerika, Mnišský les,
Studenec, Božídarské rašeliniště, Kladská, Svatošské skály, unikátní Soos a Mnichovské hadce. Dále je
vymezeno 105 regionálních biocenter a 111 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 (nebo bude vymezen) v územních plánech
obcí. Dle Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (2005) má zatím lokální ÚSES
schválena jen menší část území v rámci územních plánů obcí a jen v několika katastrálních územích
jsou již vyřešeny i vlastnické vztahy (ZÚR KK, 2018).
Invazní druhy
Invazní druh je druh, který není na našem území původní, ale který zde postupně zdomácněl
a přizpůsobil se místním podmínkám. Snadno se rozmnožuje a šíří a nekontrolovatelně až agresivně
vytlačuje původní druhy. Vznikají tak rozsáhlé monotónní porosty těchto přizpůsobivých druhů
a může dojít až rozvratu celého ekosystému a zániku mnoha původních druhů.
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 (ÚAP,
2017).
Natura 2000
V roce 2019 se na území Karlovarského kraje nacházelo či do něj zasahovalo 57 lokalit soustavy
Natura 2000. Jednalo se o 2 ptačí oblasti (Doupovské hory a Novodomské rašeliniště – Kovářská)
s celkovou rozlohou 47,9 tis. ha a 55 evropsky významných lokalit s celkovou rozlohou 59,0 tis. ha.
Celková rozloha soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji činila v roce 2019 (bez překryvů)
69,0 tis. ha (20,8 % území kraje). Zároveň se 9,4 tis. ha (13,6 %) z celkové rozlohy lokalit Natura 2000
nacházelo ve zvláště chráněných územích. Ptačí oblast Doupovské hory byla s výměrou 63,1 tis. ha
druhou největší ptačí oblastí v ČR, na území Karlovarského kraje se nacházelo 75,8 % její celkové
rozlohy.
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Obr. 9

Ptačí oblasti a evropsky významné lokality v Karlovarském kraji (CENIA, 2020)

Krajinný ráz
Krajina Karlovarského kraje je velmi pestrá, s výraznými kontrasty, na významných částech 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 ještě stále 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.) (ÚAP, 2017).
C.3.6 PŮDA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V roce 2019 dle katastru nemovitostí zaujímala v Karlovarském kraji zemědělská půda 124,2 tis. ha,
tedy 37,5 % území kraje, z toho 52,6 tis. ha zabírala orná půda (42,3 %). Rozloha trvalých travních
porostů dosahovala 67,9 tis. ha (54,7 % zemědělské půdy). Míra zatravnění zemědělské půdy je zde
nejvyšší v rámci všech krajů ČR. Zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy v roce 2019 pokrývaly
16,6 % Karlovarského kraje (v roce 2000 to bylo 16,9 %). Jedná se tak o kraj s druhým nejvyšším
podílem těchto ploch, což je způsobeno především povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Od roku 2000 se rozloha lesních pozemků zvýšila o 1,9 tis. ha (1,3 %). Vodní plochy zaujímaly 2,2 %
území Karlovarského kraje. V období 2000–2019 klesla výměra orné půdy o 5,9 tis. ha, tj. o 10,1 %.
Zároveň vzrostla plocha trvalých travních porostů o 4,5 tis. ha (7,1 %), a to převážně zatravněním
orné půdy a částečně i díky rekultivacím po ukončení těžby. Celková výměra zemědělské půdy od
roku 2000 tedy klesla o 1,4 tis. ha (1,1 %). Dle databáze LPIS bylo v Karlovarském kraji v roce 2019
registrováno 101,2 tis. ha zemědělské půdy, což představuje 81,5 % zemědělské půdy evidované
v katastru nemovitostí a 30,6 % území kraje. Dle databáze CORINE Land Cover z roku 2018 je více než
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polovina území kraje zalesněna (51,8 %) a téměř polovinu území kraje tvoří zemědělské plochy
(42,2 % území).
Nejvíce změn krajinného pokryvu v kraji proběhlo v období 2012–2018 v souvislosti s lesním
hospodařením (2,7 tis. ha, z toho 142,4 ha se týkalo kácení). V rámci přeměn mezi zemědělskými
pozemky (1,9 tis. ha) se z toho 1,4 tis. ha týkala přeměn travních porostů na zemědělskou půdu
a zatravněno bylo 509,9 ha zemědělské půdy. V rámci útlumu zemědělství bylo 374,5 ha přeměněno
na lesy. Část urbanizovaného území včetně bývalých dolů se přeměnila na zemědělskou půdu
(278,8 ha) a vzniklo 219,8 ha vodních útvarů, zejména v rámci rekultivací po dokončené těžbě. Na
387,7 ha především zemědělské půdy a částečně i na lesních pozemcích probíhal rozvoj
urbanizovaných ploch. Změny proběhly celkem na 1,7 % území kraje (CENIA, 2020).
V Karlovarském kraji je do 1. třídy ochrany zemědělského půdního fondu zařazeno téměř 215,15 km2
(6,5 %) území kraje, do 2. třídy ochrany necelých 175,43 km2 (5,3 %) území kraje. Obecně nižší kvalita
zemědělské půdy vyplývá z faktu, že úhrnný podíl 4. a 5. třídy ochrany činí téměř 21 % z výměry
zemědělské půdy (ÚAP, 2017).
Eroze půdy
Z důvodu intenzivního zemědělského využívání půd, využití agrotechnický postupů nerespektujících
charakter půd, nevhodné velikosti půdních bloků, jejich svažitost a nedostatek stabilizačních prvků
v krajině (meze, aleje, rozptýlená zeleň, zatravněné údolnice, louky, polní cesty, nivní porosty apod.)
dochází v Karlovarském kraji v posledních desetiletích k významnému nárůstu erozního ohrožení půd.
S významným záborem zemědělských půd je spojeno rozšiřování obytné zástavby, komerčních
areálů, ploch a zařízení výrobní a skladové funkce a výstavba nových prvků dopravní infrastruktury
Mezi další příčiny degradace půd v ČR patří acidifikace, dehumifikace, utužení, podmáčení
a zasolování půd, v jejichž důsledku dochází ke snížení produkčních i ekologických funkcí. Snižuje se
také biodiverzita, infiltrace v daném území a pH (eAGRI, 2021).
Zranitelnost území vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám bude narůstat. Je proto důležité
v rámci koncepčních kroků s daným fenoménem počítat.
C.3.7 LESY
Lesní ekosystémy jsou důležitou složkou životního prostředí nejen ve vztahu k ochraně přírody
a biodiverzity, ale i z hlediska retenční schopnosti krajiny, kvality půdy atd. Zároveň je lesnická
produkce významnou složkou hospodářství ČR a důležitým krajinným prvkem pro rekreaci a cestovní
ruch.
Lesnatost Karlovarského kraje v roce 2019 byla 43,7 %, tedy jedna z nejvyšších ze všech krajů v ČR.
Lesní porosty jsou tvořeny převážně jehličnany, jejichž podíl v roce 2019 činil 81,0 %. Nejčastěji
zastoupenými jehličnany byly smrky (68,3 %) a borovice (9,6 %). Zastoupení smrku v tomto kraji je tak
jedno z nejvyšších v rámci celé ČR. Příčinou vysokého zastoupení smrků bylo vysazování smrkových
monokultur v minulosti, a to zejména z produkčních důvodů, často však na nevhodných stanovištích.
Mezi listnáči převažovaly buky (4,8 %) a břízy (4,2 %). Nově zakládané porosty byly tvořeny z 60,1 %
jehličnany, které však rovněž zaujímaly 96,9 % vytěženého dřeva, což vedlo k mírnému posílení
podílového zastoupení listnáčů. Pozvolné navyšování podílu listnáčů v lesích Karlovarského kraje lze
pozorovat od roku 2000, což je v souladu s trendem přibližování se doporučené skladbě lesa v rámci
celé ČR.
Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorii představovaly porosty ve věku 41–60 let, jejíž podílové
zastoupení postupně narůstá stejně jako v případě kategorie 101–120 let, naopak klesá zastoupení
kategorií 61–100 let.
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Porostní plocha lesů v Karlovarském kraji v roce 2019 činila 140,8 tis. ha, tj. 42,5 % rozlohy kraje.
Karlovarský kraj je tak druhým nejlesnatějším krajem ČR. Hospodářské lesy se na celkové porostní
ploše lesů podílely 49,0 %. Následovaly lesy zvláštního určení s podílem 48,9 % a lesy ochranné
s podílem 2,1 %. Po Hl. m. Praze se jedná o druhé nejvyšší zastoupení lesů zvláštního určení v rámci
krajů ČR, které je dáno významným lázeňským využitím kraje, kdy se většina lesů zvláštního určení
nachází v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
V roce 2019 bylo v Karlovarském kraji vytěženo celkem 773,8 tis. m 3 dřeva bez kůry. Toto množství
není sice výrazně nadprůměrné, nicméně, podobně jako v minulém roce dosáhl objem nahodilé těžby
88,4 % celkové těžby. Vyšší objem nahodilé těžby byl zaznamenán pouze v roce 2007, kdy probíhala
likvidace škod po orkánu Kyrill. Nárůst objemu nahodilé těžby, který je způsoben především
zpracováním dřeva v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, byl zaznamenán v rámci celé ČR. Většina
(96,9 %) vytěženého dřeva v roce 2018 byla proto tvořena jehličnany (CENIA, 2020).
Stejně jako v ostatních částech České republiky dochází v Karlovarském kraji k degradaci smrkových
porostů. V roce 2015 začaly v souvislosti s projevy klimatické změny (sucho, horko) a rozmnožením
lýkožrouta smrkového lesní porosty v kraji chřadnout.
Jedná se o dlouhodobější problém, který je způsoben kombinací více faktorů – nepříznivé klimatické
podmínky (sucho, méně srážek, polomy), napadení škůdci (kůrovec), menší odolnost lesa v důsledku
založení porostů v nevhodném prostředí (nepůvodnost smrku), nevhodné způsoby hospodaření
v lesích v minulosti, které nezohledňovaly přirozenou skladbu lesa, a také pomalé reakce na kalamitní
situace. Zejména rok 2018 byl rokem s extrémně suchým létem, které pozitivně ovlivnilo populace
kůrovce, a to v takové míře, že došlo k jeho plošnému přemnožení. Problém odumírání smrkových
porostů je problémem celého území České republiky. Lýkožroutem smrkovým je na území
Karlovarského kraje zasažena nejvíce oblast Klínovce, Karlových Varů a jižní části kraje.
Kůrovcová kalamita může ovlivňovat jak ekonomiku (dřevozpracující průmysl), tak mohou mít změny
také vliv na zdraví a pohodu obyvatel kraje, kdy absence lesa a vzrostlé zeleně působí negativně na
psychiku člověka. Dále může být ovlivněn také cestovní ruch, protože návštěvníci se do Karlovarského
kraje vydávají také kvůli jeho přírodním krásám.

Obr. 10 Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v Česku v roce 2018
Při následné obnově lesů se předpokládá, že obnova lesa nebude moci být zvládnuta přímým
zakládáním hospodářsky (funkčně) plnohodnotnými dřevinami. V úvahu tak přichází časově rozložená
obnova s pomocí přechodných porostů pionýrských dřevin, jako jsou břízy a osiky (Silvarium, 2019).
Problémem při obnově lesů však mohou být, kromě již narušených půd vodní erozí a nedostatku
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zejména bazických prvků v půdě důležitých pro růst stromů v důsledku kumulované depozice imisí
v lesních půdách v průběhu minulých let, také vysoké stavy spárkaté zvěře, včetně nepůvodních
druhů (např. daněk, muflon, jelen sika), které okusují semenáčky a brání tak založení lesa nového.
C.3.8 ODPADY
Celková produkce odpadů na obyvatele v Karlovarském kraji mezi lety 2009 a 2019 klesla o 9,8 %
a meziročně 2018–2019 o 15,7 % na hodnotu 2 642,9 kg.obyv.-1. Celková produkce odpadů na
obyvatele v průběhu let 2009–2019 kolísala v souvislosti s celkovou produkcí ostatních odpadů na
obyvatele. Tato produkce odpadů totiž tvoří podstatnou část celkové produkce odpadů a od roku
2009 poklesla o 12,5 % na hodnotu 2 470,2 kg.obyv.-1. Do jejího vývoje se promítla především
stavební činnost – například nárůst produkce v roce 2014 byl způsoben velkými stavbami, a to hlavně
stavbou obchvatu Lubence, z níž se vyvezlo značné množství zeminy a kamení. Na navýšení produkce
odpadů v roce 2017 se rovněž podílely stavební činnosti, a to zejména rekonstrukce železniční trati
Karlovy Vary – Mariánské Lázně a modernizace železniční stanice Chodov na Sokolovsku. V roce 2019
došlo v souvislosti s postupným útlumem těchto stavebních činností k poklesu celkové produkce
ostatních odpadů na obyvatele.
Celková produkce nebezpečných odpadů na obyvatele mezi lety 2009–2019 kolísala a celkově
narostla o 62,7 % na 172,7 kg.obyv.-1, což je spjato zejména s průběhem sanačních a stavebních prací.
Zvýšení produkce nebezpečných odpadů po roce 2016 bylo důsledkem výše zmíněné rekonstrukce
železniční trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně a také zahájení sanace lokality „Skládka tuhých
dehtových kalů Stará Chodovská“. Podíl celkové produkce nebezpečných odpadů na celkové produkci
odpadů na obyvatele mezi lety 2009 a 2019 narostl z 3,6 % na 6,5 %.
Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele v období 2009–2019 vzrostla o 9,1 % na
492,2 kg.obyv.-1 (i tak jde o nejnižší hodnotu v rámci ČR), přičemž v první fázi vývoje mírně vzrůstala
a po poklesu v roce 2012 až do roku 2015 spíše stagnovala. Vývoj produkce komunálních odpadů
v posledních letech souvisí především se zvýšením produkce biologicky rozložitelného odpadu
v důsledku zavedení jeho separace, a tím i evidence produkce. Celková produkce směsného
komunálního odpadu na obyvatele se mezi lety 2009–2019 snížila o 11,0 % na 262,8 kg.obyv.-1 a její
podíl na celkové produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období klesl z 65,4 % na
53,4 % (CENIA, 2020).
Odpady v Karlovarském kraji, stejně jako ve většině ostatních částí České republiky, v současné době
stále převážně skládkují. V posledních letech však panuje snaha co nejvíce rozvíjet systémy
odděleného sběru využitelných složek odpadů, orientované především na sběr skla, papíru a plastů
za účelem jejich materiálového využití. V roce 2019 bylo skládkováno 16,6 % z celkové produkce
odpadu (ÚAP, 2017; VISOH, 2021).
V současnosti je v odpadovém hospodářství evropských zemí stěžejním trendem snaha o přechod na
oběhové hospodářství, kdy dochází k uzavírání toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech a důraz je
kladen na prevenci vzniku odpadů, opětovné využití výrobků, recyklaci a přeměnu na energie namísto
těžby nerostných surovin a přibývání skládek.
C.3.9 HLUK
Hluk je jedním z negativních faktorů životního prostředí, který se lidé vzhledem k intenzitě
a dynamicky se rozvíjejícímu průmyslu, infrastruktuře a hospodářství stále více uvědomují. Hluk
začíná být velmi obtěžujícím a škodlivým faktorem životního prostředí.
Hluková zátěž obyvatelstva ze silniční dopravy v Karlovarském kraji patří ve srovnání s ostatními kraji
mezi nejnižší v ČR. Celodenní (24hodinové) hlukové zátěži nad 55 dB z hlavních silnic bylo v roce 2017
vystaveno 2,1 % území, kde bylo hluku exponováno 22,6 tis. obyvatel, což představuje 13,3 %
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obyvatel vstupujících do hlukového mapování, resp. 7,7 % všech obyvatel kraje. Hladinám hluku nad
mezní hodnotu (70 dB) bylo exponováno 1,3 tis. obyv. celodenně a 1,8 tis. obyv. v nočních hodinách,
kdy je mezní hodnota nižší (60 dB). Hluku nad mezní hodnotu z hlavních silnic bylo v roce 2017 v kraji
vystaveno 135 bytových objektů (nejméně v ČR) a 1 školské zařízení. Osob vysoce obtěžovaných
hlukem s potenciálními zdravotními dopady bylo v kraji celkově 3,8 tis., osob s vysoce rušeným
spánkem 2,4 tis.
Největší hlukovou zátěž v kraji způsoboval provoz na dálnici D6 a silnici I/6, tyto komunikace však
převážně procházejí mimo sídla a nezpůsobují tak výraznější expozici obyvatel hlukové zátěži. Vyšší
počty exponovaných obyvatel byly zjištěny při silnici I/21 z Chebu na Tachov a navazující silnici
II/2114 na Mariánské Lázně. V obci Velká Hleďsebe bylo celodennímu hluku nad mezní hodnotu
exponováno 7,3 % obyvatel.
Ve srovnání s předchozím kolem SHM z roku 2012 celodenní expozice hlukové zátěži z hlavních silnic
nad mezní hodnotu výrazně poklesla (o 64,9 %), což kromě metodických změn v mapování souvisí
s efektem rozvoje silniční infrastruktury v kraji a realizací protihlukových opatření. Celková délka
protihlukových stěn na silniční infrastruktuře v kraji v roce 2019 dosáhla 11,3 km, výstavba dalších
protihlukových stěn je součástí novostaveb komunikací. Hluková zátěž ze železniční dopravy je v kraji
nevýznamná.
C.3.10 KULTURNÍ PAMÁTKY
V Karlovarském kraji jsou vyhlášeny níže uvedené kulturní památky.

Světové dědictví UNESCO:
 Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří

Národní kulturní památky:


Chebská falc



Blatenský vodní kanál



Zámek Kynžvart



Jáchymovská mincovna



Kynžvartská daguerrotypie



Císařské lázně v Karlových Varech



Lázeňská
Lázních



Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových
Varech



Klášter premonstrátů Teplá



Rudá věž smrti v Ostrově



Dlouhá stoka s rybníky Kladským a
Novým





Důl Mauritius v Hřebečné

Poutní areál Chlum Svaté Maří
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Maří Magdaleny



Hrad Bečov nad Teplou



Středověký důl Jeroným v Čisté



Ostatková skříň sv. Maura

kolonáda

v

Mariánských

Památkové rezervace:


Cheb



Nový Drahov



Loket



Tašovice



Doubrava
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Památkové zóny:


Salajna



Hornická kulturní krajina Jáchymov



Dolní lažany



Karlovy Vary



Mariánské Lázně



Ostrov nad Ohří



Beranov



Kojšovice



Popovice



Kosmová



Teplá



Toužim



Kladská



Valeč



Hornická kulturní krajina Abertamy Horní Blatná - Boží Dar



Valečsko





Žlutice

Bečov nad Teplou





Dolní Rychnov

Bečovsko





Horní Slavkov

Horní Blatná





Královské Poříčí (NPÚ, 2021)

Jáchymov

Na území kraje se dále vyskytují mnohá archeologická naleziště, především v oblasti kolem Sokolova,
Karlových Varů, Ostrova, Nejdku, Jáchymova, Božího Daru a dalších oblastech zejména na severu
kraje (ISAD NPÚ, 2021).
C.3.11 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Karlovarský kraj má zpracovanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
z roku 2011. Koncepce EVVO je dlouhodobý dokument, který představuje vizi, cíle a opatření,
prostřednictvím kterých bude vize realizována. Cílem je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel
o životním prostředí.
Dále Karlovarský kraj podporuje spolky a organizace věnující se obecně životnímu prostředí
a zemědělství, výsadby zeleně, odpadovému hospodářství apod. Na internetových stránkách kraje
jsou uvedeny informace o aktuální nabídce environmentálně osvětových akcí, ekologických
výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, a jsou zde zveřejněny důležité dokumenty
vztahující se k EVVO.
Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, nakládání s odpady (separovaný
sběr, eliminace spalování odpadů v domácnostech, odpor proti energetickému využití odpadu
v moderních zařízeních), ochrany přírody, ochrany klimatu a dalších jsou nástroje EVVO nezbytnou,
nikoliv však postačující, podmínkou řešení. Pouze legislativní, administrativní ani ekonomické
nástroje nejsou při ochraně životního prostředí samospasitelné, bez zapojení informované, vzdělané,
poučené a v důsledku také aktivní veřejnosti.
C.3.12 ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL
K 31. 12. 2019 žilo v Karlovarském kraji 294 664 obyvatel, což představuje 2,8 % obyvatel České
republiky.
Obdobně jako v celé Evropě i v Karlovarském kraji dochází na většině území ke stárnutí obyvatelstva.
Zatímco v roce 2010 byl index stáří Karlovarského kraje 98,1, v roce 2019 dosáhl hodnoty 134,5 což je
nadprůměr i ve srovnání s průměrem České republiky. Ve věkové kategorii 0 až 14 let žilo v roce 2019
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v kraji 44 750 osob (15,2 %), ve věkové kategorii 15-64 celkem 189 736 obyvatel (64,4 %) a nad 65 let
60 178 obyvatel (20,4 %).
V Karlovarském kraji v roce 2019 zemřelo celkem 3 405 obyvatel, z toho nejvíce na nemoci oběhové
soustavy. Dalšími nejčastějšími příčinami byly novotvary a nemoci dýchací soustavy (ČSÚ, 2020).
Prognóza vývoje zdravotního stavu je zpracována na základě současného zdravotního stavu
a budoucího populačního vývoje obyvatelstva Karlovarského kraje a lze (stejně jako v celé ČR)
očekávat následující trendy:


další prodlužování doby dožití, stárnutí populace a s tím spojené zvyšování počtu lidí ve
vyšších věkových skupinách, bude vzhledem k silné závislosti nemocnosti na věku pacientů
znamenat další nárůst nemocnosti,



pokračující změna struktury onemocnění od akutních k chronickým,



další nárůst počtu závažných chronických onemocnění, zejména:
o

nádorová onemocnění, o onemocnění oběhové soustavy (ischemické nemoci
srdeční, cévní nemoci mozku),

o

muskuloskeletální poruchy,

o

metabolické poruchy (diabetes, metabolický syndrom, obezita),

o

astma, chronická obstruktivní onemocnění plic,

o

vysoký krevní tlak,

o

onemocnění ledvin,

o

poruchy zraku,

o

poruchy sluchu;

o

nárůst počtu onemocnění nervového systému (demence a Alzheimerovou
choroba).

Je nutné si uvědomit, že ukazatele zdravotního stavu celkově ukazují vliv genetické dispozice,
životního stylu vázaného často k zaměstnání, potencující vliv životního prostředí, historii profesní
i osobní. Ukazují také dále na účinnost primární, sekundární či terciární prevence.
Na kvalitu života obyvatel a veřejné zdraví se velkou měrou podílí kvalita ovzduší a hluková zátěž.
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C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:

KLIMA A ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU


Nízká míra adaptací měst a krajiny na dopady klimatické změny.



Narůstající počet událostí s extrémními projevy počasí (sucho, povodně, vlny veder, snižování
zásob vody v půdě, pokles hladin vodních zdrojů, snižování jakosti povrchových vod).

OVZDUŠÍ
 Znečištění ovzduší v Karlovarském kraji v roce 2019 ovlivňovaly především velké stacionární
zdroje emisí.


Překračován imisní limit vyjádřený denními 8hodinovými klouzavými průměrnými
koncentracemi ozonu na většině území kraje.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE


Přítomnost starých ekologických zátěží v lokalitách bývalých i dosud provozovaných
průmyslových zařízení.



Problémy se stabilitou svahů a propadů v území.

VODA


Jakost povrchových vod byla v období 2018-2019 hodnocena převážně I. a II. třídou jakosti
(neznečištěná a mírně znečištěná voda) a III. třídou jakosti (znečištěná voda), ale i přesto
stále dochází k výskytu silně znečištěných vod (IV. třída jakosti).



Nejvýznamnějším zdrojem znečištění vody jsou těžba surovin, plošné znečištění ze
zemědělství a staré ekologické zátěže, v menší míře komunální znečištění.



V pěti vodních nádržích byla v sezóně 2019 voda nevhodná ke koupání.



Oblasti s významným povodňovým rizikem byly stanoveny na 10 tocích kraje (Ohře, Hranický
potok, Plesná, Svatava, Lobezský potok, Chodovský potok, Rolava, Nejdecký potok, Teplá
a Liboc).



Nízká efektivita čistění komunálních odpadních vod.

PŮDA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ


Zvyšování podílu zastavěných ploch a pokračující zábory zemědělské půdy, zejména v okolí
větších sídel a při hlavních silničních trasách pro účely podnikání a bydlení.



Vodní a větrná eroze půdy, spojená s intenzivním zemědělstvím a nesprávnými zemědělskými
postupy, urychlená změnou klimatu.

LESY


Degradace smrkových porostů v důsledku kombinace sucha a škodlivého hmyzu, vycházející
z nevyvážené věkové a druhové porostní struktury lesa.
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PŘÍRODA A KRAJINA


Střety mezi zájmy ochrany přírody a rozvojovými záměry (např. v oblasti dopravní
infrastruktury, budování vodních děl, energetické infrastruktury - OZE).



Degradace krajinného rázu spojená také v souvislosti s degradací lesních porostů a těžbou
dřeva.



Civilizační tlak na ZCHÚ, zejména v souvislosti s atraktivitami cestovního ruchu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Nejvýznamnější skupinou odpadu jsou stavební a demoliční odpady.



Nárůst množství komunálních odpadů, zejména v souvislosti s biologicky rozložitelnými
odpady.



Nízké využití biologicky rozložitelného odpadu a jeho ukládání na skládky.



Nevyřešený problém využívání směsných komunálních odpadů (převaha skládkování).



Pomalý přechod k oběhovému hospodářství a naplňování požadavků EU.

HLUK


Hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou
dopravou, zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených komunikací (dálnice, silnice
I. třídy).

ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL


Stejně jako v ostatních částech České republiky se i Karlovarský kraj potýká se stárnutím
obyvatelstva.



Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, následují zhoubné novotvary.



Zdraví obyvatel je ovlivněno kvalitou ovzduší a hlukovou zátěží.
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
Níže jsou uvedeny obecné předpoklady vlivu na životní prostředí dle charakteru PRKK 21+ a specifika
řešeného území vzhledem k aktuální verzi strategické části koncepce. Cílem koncepce je nalézt
opatření a aktivity, které bude vhodné podpořit. Při zohlednění stávajících problémů životního
prostředí uvedených v kapitole C.IV byly identifikovány potenciální vlivy PRKK 21+ na základě
posouzení aktuálního znění její strategické části vůči jednotlivým sledovaným složkám
a problémovým okruhům životního prostředí relevantním k zaměření posuzovaného dokumentu
a analýze životního prostředí:


Ochrana přírody a krajiny, včetně biologické rozmanitosti, půda a les



Kvalita a dostupnost vody



Kvalita ovzduší



Klima a adaptace na změnu klimatu, včetně eliminace rizik dopadů klimatické změny



Materiálové toky a využití odpadů



Obyvatelstvo a veřejné zdraví



Environmentální výchova a osvěta

Následující tabulka předběžně identifikuje možné vlivy uplatňování PRKK 21+ na životní prostředí
a veřejné zdraví (Tab. 6).
Tab. 6

Identifikace vlivů PRKK 21+ na životní prostředí a veřejné zdraví

Problémový okruh ŽP
relevantní vzhledem k PRKK
21+ / relevantní specifický cíl
Ochrana přírody a krajiny,
biologické rozmanitosti,
půda a les
•
Ochrana přírody a
péče o krajinu
•
Udržitelné zemědělství
a lesnictví
•
Lepší vnitřní i vnější
dopravní napojení
kraje

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem k PRKK 21+

Předběžná identifikace vlivů na ŽP
v důsledku uplatňování PRKK 21+

Existence řady přírodně cenných
území, chráněných národními
předpisy (chráněná území) i
evropskou legislativou (Natura
2000).

Potenciální střety modernizace a
rekonstrukce dopravní infrastruktury s
předměty ochrany chráněných území a
přírodně cennými lokalitami (VKP,
ÚSES), potenciální fragmentace území.
Jedná se především o záměry v
intravilánu,
předpokládaná
rizika
minimální, řešená v rámci územních
plánů.

Degradace lesních porostů, eroze,
nedostatek
vody,
povodně,
zhoršení kvality života v sídlech.

Dále se předpokládá zvýšení stability
krajiny
podporou
modrozelené
infrastruktury, retence vod a další.
Lze předpokládat pozitivní vlivy
navrhovaných opatření na zlepšení
stavu půdy, lesů, zvýšení biologické
rozmanitosti a další.
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Problémový okruh ŽP
relevantní vzhledem k PRKK
21+ / relevantní specifický cíl
Kvalita vody

 Kvalitní pitná voda,
ochrana povrchových
a podzemních vod 

Specifické problémy ŽP relevantní
vzhledem k PRKK 21+

Předběžná identifikace vlivů na ŽP
v důsledku uplatňování PRKK 21+

Existence řady vodních toků,
vodních ploch a vodních zdrojů v
území.

Předpokládá se zvýšení retence vod a
také zlepšení kvality vod z důvodu
lepšího čištění odpadních vod.

Kvalita vod ovlivněna zejména
těžbou
surovin,
plošným
znečištěním
ze
zemědělství,
přítomností starých ekologických
zátěží, v menší míře komunálním
znečištěním.

Lze předpokládat pozitivní vlivy
navrhovaných opatření na zlepšení
kvality vod a zvýšení retenční
schopnosti půd.

Nízká
efektivita
čistění
komunálních odpadních vod.
Adaptace na dopady
klimatické změny





Adaptace na dopady
klimatické změny



Energetické úspory



Využívání
obnovitelných
druhotných
energie






Udržení dobré kvality
ovzduší
Využívání
obnovitelných
druhotných
energie

a
zdrojů


Udržitelná mobilita a
zvýšení bezpečnosti v
dopravě

Odpadové hospodářství


Zavádění
principů
oběhového
hospodářství
a
zlepšení nakládání s
odpady

Strategie bude zaměřena na revitalizaci
veřejných
prostranství,
rozvoj
modrozelené infrastruktury, retenci
vod, snižování energetické náročnosti,
podporu OZE apod.


Lze předpokládat pozitivní vlivy
navrhovaných opatření na zlepšení
stavu lesů, půdy, vody i obyvatelstvo v
důsledku snižování dopadů klimatické
změny v území.

a
zdrojů

Ochrana ovzduší


Dopady klimatické změny v území

(nedostatek
vody,
povodně,
degradace lesů, vliv na zemědělství,
zhoršení kvality života v sídlech,
dopady na obyvatelstvo).

Přítomnost velkých stacionárních

zdrojů emisí, lokálních topenišť a
vliv dopravy na znečišťování
ovzduší zejména v blízkosti
komunikací zatížených individuální
automobilovou dopravou.
Vysoká spotřeba energie vede k
vyšší produkci emisí skleníkových

plynů.

Narůstající
produkce
komunálního odpadu, nízká
míra využití a recyklace
komunálních odpadů, vysoká
míra skládkování komunálního
odpadu a pomalý přechod
k oběhovému hospodářství.

Uvedené specifické cíle obsahují
opatření, zaměřená na snižování
znečišťování
ovzduší,
podporu
nemotorové
dopravy,
ekologizaci
vozového parku MHD, snižování
energetické náročnosti, podporu zdraví
a další.
Lze předpokládat pozitivní vlivy
navrhovaných opatření v důsledku
podpory opatření zlepšující stav ovzduší.
Předpokládá se zavádění prvků
oběhového hospodářství (re-use centra
apod.),
podpora
energetického
a materiálového využití odpadů a další.
Lze předpokládat pozitivní vlivy
navrhovaných opatření v důsledku
podpory opatření zlepšující odpadového
hospodářství.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost pro území Karlovarského kraje nepředpokládá její
významné negativní vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. Pokud by takové vlivy byly
zjištěny v průběhu posuzování, bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn příslušný úřad.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se dotčeného
území, je vesměs uvedena v textu Oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly
použity pro zpracování tohoto Oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které byly
známy v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 s jeho stručnou
charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o stanovisko
k potenciálním vlivům koncepce na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Z přijatých stanovisek plyne, že nelze vyloučit
významný vliv na území soustavy NATURA 2000.

Stručné obsahové znění doručených stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Lze vyloučit významný vliv

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO
Nelze vyloučit významný vliv
Slavkovský les
Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IV

Lze vyloučit významný vliv

Vojenský újezd Hradiště

Lze vyloučit významný vliv

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou obdržená stanoviska orgánů ochrany přírody.
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Datum zpracování oznámení koncepce:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 8. 3. 2021
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení
koncepce:
Zpracovatel oznámení:
RADDIT consulting, s.r.o.
Fojtská 574
739 24 Krmelín
telefon: +732 948 338
email: info@raddit.cz
Složení týmu (abecedně):
Martina Blahová
Mgr. Zuzana Karkoszková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Renata Vojkovská

Podpis oprávněného zástupce předkladatele oznámení:

RNDr. Digitálně
podepsal RNDr.
Misiaček
Radim Radim
Datum:
2021.03.08
Misiaček
16:19:17 +01'00'
..………………………………………….
RADDIT consulting s.r.o.
RNDr. Radim Misiaček
Jednatel společnosti
Na základě plné moci (viz příloha č. 2).
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<https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOKAdaptacni_strategie-20151029.pdf>.
Quitt (1971): Klimatické oblasti Československa.
Silvarium (2019): Vychází kniha o uplatnění břízy a osiky při obnově lesa po kalamitách. Dostupné na
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ÚAP (2017): Územně analytické podklady Karlovarského kraje – 4. Úplná aktualizace 2017. Dostupné
na <http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAPKK/UAP_Karlovarskeho_kraje.aspx>.
VÚLHM, v. v. i. (2019): Škodliví činitelé v lesích Česka 2017/2018 In: Zpravodaj ochrany lesa. Svazek
21/2018. Dostupné na
http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_21-2018.pdf
ZÚR KK (2018): Úplné znění 3 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání aktualizace č. 1.
Dostupné na <https://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblastregion-rozvoje/UZ_A1_ZUR_KK.aspx>.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
MŽP (2018): Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí.
Dostupné na <https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/dokumentSoubor/117/SOTPRVestnik_leden_2019_priloha2-190206.pdf>.
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 http://www.ochranaprirody.cz/ (AOPK ČR, 2021b)
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1: STANOVISKA PODLE § 45I ZÁKONA Č. 114/1992 SB.,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88,
360 01 Karlovy Vary



AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, Závodu míru 725/16, 360 17
Karlovy Vary



Ministerstvo životního prostředí – Odbor výkonu státní správy IV, Husovo Nám. 38, 430 01
Chomutov



Vojenský újezd Hradiště, 1. máje č. 5/3, 360 06 Karlovy Vary
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PŘÍLOHA Č. 2: PLNÁ MOC
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