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

 
2. IČO: 70891189:  

 
3. Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
4. Jméno, příjmení, 
bydliště, telefon a e-mail 
oprávněného zástupce 
předkladatele 
 

Ing. Regina Martincová, 
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
e-mail: regina.martincova@kr-karlovarsky.cz 

telefon: 354 222 220 
 
  
 

B. ÚDAJE O KONCEPCI 
  

B.1. Název 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje  
  

B.2. Obsahové zaměření (osnova) 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje (dále jen POH KVk) je základním 
strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství. POH Karlovarského kraje 
stanoví cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území Karlovarského kraje pro 
období 2015 – 2024. POH KVk vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství 
České republiky pro období 2015 – 2024.  
 
Osnova Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje 
 
I. Úvodní část   Uvedeny základní informace o působnosti, struktuře a 

obsahu POH KVk. Dále uvádí charakteristiku Karlovarského 
kraje z hlediska geografického, demografického a 
ekonomického. POH KVk se zpracovává na dobu nejméně 10 
let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, 
na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 1 roku 
od změny podmínek.  

II. Analytická  
část 

Analytická část plánu odpadového hospodářství kraje 
obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, 
a to: 
a) výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a 
posouzení vývoje jejich produkce a nakládání, 
b) vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s 
odpady na území kraje minimálně pro komunální odpady, 
směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, 
obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, 
výrobky s ukončenou životností, odpady podle části čtvrté 



zákona, včetně tříděného sběru materiálově využitelných 
složek odpadů,  
 
c) vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady na 
území kraje včetně posouzení kapacit pro jednotlivé způsoby 
nakládání, posouzení nezbytných změn a doplnění systémů 
sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou 
životností s ohledem na jejich zlepšení v souladu s principy 
soběstačnosti a blízkosti, 
 
d) podklady pro získání informací nezbytných pro 
vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro 
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, pokud 
je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 
 
Na základě výše uvedených informací a na základě priorit 
stanovených v POH ČR jsou stanoveny priority POH KVk. 

III. Závazná část Závazná část POH KVk bude vyhlášena obecně závaznou 
vyhláškou. Závazná část POH KVk je závazným podkladem 
pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro 
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních 
úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a 
podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace 
kraje.  
Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje 
cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, 
zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných 
způsobů nakládání.  
Dále obsahuje soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů 
plánu odpadového hospodářství kraje pro: 
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným 
komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými odpady,  
b) nakládání se stavebními odpady, 
c) nakládání s obalovými odpady, 
d) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými 
odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 
e) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a 
odstraňování odpadů minimalizující nepříznivý dopad na 
životní prostředí, 
g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, 
zejména biologicky rozložitelných odpadů, 
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve 
směsném komunálním odpadu.  

IV. Směrná část  Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje: 
a) výčet nástrojů pro splnění cílů plánu odpadového 
hospodářství kraje, 
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl 
plán odpadového hospodářství kraje zpracován,  
c) kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro 
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů, 
d) záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, 
pokud je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné. 

 
 
 



B.3. Charakter 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2015 - 2024 (dále jen POH KVk) 
stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 (dále jen „POH ČR“) cíle, zásady a 
opatření pro nakládání s odpady na území Karlovarského kraje.  
 
POH KVk je určujícím dokumentem pro vypracování plánů odpadového hospodářství obcí. 
Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro 
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového 
hospodářství. POH KVk je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje 
odpadového hospodářství na území Karlovarského kraje. 
 
POH KVk je zpracován na dobu 10 let tj. období 2015 až 2024 a bude změněn 
bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován 
(např. nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady, která bude zásadně ovlivňovat 
strategii odpadového hospodářství včetně stanovení nových cílů nebo redefinice 
stávajících cílů a opatření). 
  
POH KVk navazuje  na  předchozí  Plán  odpadového hospodářství Karlovarského kraje 
(2005 - 2015).  
 
Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje vyhlásí kraj obecně závaznou 
vyhláškou. 

B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení 
 
Povinnost  zpracovat  plán  odpadového  hospodářství  je  uložena zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 
a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen „rámcová směrnice o odpadech“). 
 
POH KVk se zpracovává za účelem:  
 

• vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů; 
• vytváření podmínek pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech 

a v souladu s hierarchií nakládání s odpady;  
• dosažení cílů stanovených rámcovou směrnicí o odpadech a dalších relevantních 

předpisů v oblasti odpadového hospodářství (zejména POH ČR);  
• nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v Karlovarském kraji. 

  

B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení 

Postupy (etapy) řešení 
Zákon o odpadech definuje základní náležitosti plánu odpadového hospodářství kraje. 
Struktura je dána především v §43 zákona o odpadech. Cílem POH KVk je zajištění 
souladu nakládání s odpady na území Karlovarského kraje s cíli POH ČR v oblastech, pro 
které POH ČR cíle na úrovni krajů stanovuje. Tyto cíle budou prostřednictvím indikátorů 
dle přílohy č. 2 POH ČR kvantifikovány na krajské úrovni a stav odpadového hospodářství 
(dále jen „OH“) kraje bude porovnán s národními cílovými hodnotami stanovenými POH 
ČR. Tam, kde bude mezi těmito cílovými hodnotami zjištěn nesoulad, budou navržena 
opatření k odstranění/zmírnění daného nesouladu. Ke každému cíli budou tedy stanovena 
opatření pro zajištění dosažení vytčených cílů, a to v kontextu zásad POH ČR pro danou 
oblast.  
 



Práce na POH Karlovarského kraje byly rozděleny na: 
 

• analytickou část, v rámci které byl zjišťovány a analyzován současný stav OH 
kraje v časovém i prostorovém kontextu; 

• závaznou část, v rámci které byly stanoveny cíle, zásady a opatření pro dosažení 
cílů POH kraje v oblastech nesouladu OH kraje s požadavky POH ČR; 

• směrnou část, v rámci které byl popsán systém řízení rozvoje OH kraje na krajské 
úrovni a byly vytipovány záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady.  

 
Data o OH Karlovarského kraje byla převzata z Informačního systému OH (tzv. ISOH) 
Karlovarského kraje. Data z ISOH byla využita zejména ke zjištění současné produkce a 
nakládání s odpady na úrovni jednotlivých klíčových původců a zařízení v Karlovarském 
kraji. Dále byly využity historické údaje z ISOH ČR od České informační agentury 
životního prostředí (CENIA), s jejichž pomocí byly popsány trendy vývoje produkce a 
nakládání s odpady v několika posledních letech. K analýze stavu zařízení pro nakládání s 
odpady byly využity údaje z dříve zpracovaných koncepčních dokumentů na úrovni kraje 
(viz níže – kapitola 8. „Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry“), POH původců, veřejných databází a 
vlastních zdrojů projektového týmu. V rámci směrné části byl pro identifikaci záměrů 
rozvoje OH proveden průzkum na úrovni větších obcí a u hlavních poskytovatelů služeb 
OH na území Karlovarského kraje. 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje zohledňuje: 

• Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024, 
• Zákon o odpadech, 
• Rámcovou směrnici o odpadech, 
• Strategii Karlovarského kraje v oblasti životního prostředí, 
• Plán rozvoje Karlovarského kraje, 
• Potřeby současného odpadového hospodářství kraje, 
• Potřeby rozvoje odpadového hospodářství kraje, 
• Princip hierarchie nakládání s odpady. 

 
Dokument je zpracováván s ohledem na nutnost disponovat na regionální úrovni 
základním strategickým dokumentem pro oblast OH pro následující desetileté období. 
POH Karlovarského kraje bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně 
podmínek, na jejichž základě byl zpracován (např. nová právní úprava v oblasti nakládání 
s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství včetně 
stanovení nových cílů nebo redefinice stávajících cílů a opatření). 
 
Strategie a priority dalšího rozvoje OH Karlovarského kraje jsou dány rámcově politikou 
ČR v odpadovém hospodářství (POH ČR), zákonem o odpadech, závazky ČR vůči 
Evropské unii, strategií Karlovarského kraje v životním prostředí a praktickými potřebami 
vyplývajícími ze stávajícího stavu OH Karlovarského kraje. 
 
Hlavní priority odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2015-
2024: 
 

• Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků s ukončenou životností. 
• Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, 

energetické, biologické) a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v 
regionu. 

• Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) 
a ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území Karlovarského kraje, 
s důrazem na oddělený sběr. 

• Omezení skládkování na území Karlovarského kraje. 
• Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a 

životního prostředí. 



• Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na vynaložené náklady 
a ekonomickou a sociální udržitelnost. 

• Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství 
v Karlovarském kraji. 

B. 6. Hlavní cíle 
 
Závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje vytyčuje cíle pro OH 
Karlovarského kraje a stanovuje zásady a opatření k jejich dosažení. Cíle Plánu 
odpadového hospodářství Karlovarského kraje jsou v souladu s cíly POH ČR.  
 
Cíle Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje 
 
Pořadové 
číslo cíle Definice cíle 

1 
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, 
skla a kovů. 

2 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy 
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je 
papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady 
jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům 
z domácností. 
Postupné hodnoty v určených letech: 
(2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 - 50 %) 

3 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 
35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.  

4 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy 
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a 
jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a 
demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým 
číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 

5 
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení 
k nakládání s odpady na území České republiky.  

6 
Vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému 
snižování produkce odpadů. 

 
 
Indikátory POH Karlovarského kraje 
 
POH KVk obsahuje indikátory cílů a indikátory popisné. Indikátory cílů sledují, jak je 
dosahováno stanovených cílů POH kraje ve sledovaném období (každý cíl má přiřazen 1 
indikátor, mimo cíl týkající se prevence vzniku odpadů) – umožňují srovnání stavu na 
počátku a v cílovém roce (poslední rok platnosti POH). Popisné indikátory popisují vývoj 
stavu OH v kraji – umožňují srovnání stavu na počátku sledovaného období a v cílovém 
roce (např. produkce odpadů, materiálové využití odpadů, skládkování odpadů, atd.) POH 
KVk obsahuje celkem 5 indikátorů cílů a 15 indikátorů popisných. Všechny indikátory byly 
stanoveny POH ČR a do POH KVk jsou převzaty. 
 
 
 
 
 



 
Název indikátoru Účel indikátoru Vyjádření indikátoru  
Podíl obcí, které zajišťují 
oddělený čtyřsložkový sběr 
(sklo, papír, plast, kovy) 
komunálních odpadů. 

Kontrola plnění cíle rozvoje 
tříděného sběru papíru, 
plastů, skla a kovů v 
komunálních odpadech.  

 Indikátor vyjádřen v (% 
počtu obcí) a v (% 
obyvatel) 

Míra recyklace papíru, 
plastu, skla, kovů 
obsažených v komunálních 
odpadech.  

Kontrola plnění cíle na 
zajištění přípravy k 
opětovnému použití či 
recyklaci 50 % papíru, 
plastu, skla, kovů 
pocházejících z domácností 
a podobných odpadů 

Indikátor vyjádřen v (%) 

Množství BRKO ukládaných 
na skládky odpadů. 

Kontrola plnění cíle 
postupného omezování 
množství BRKO ukládaného 
na skládky odpadů 
(pro porovnání s odpady 
vzniklými v roce 1995). 

Vztaženo k množství BRKO 
z obcí. 
(přepočet přes koeficienty 
podílu BRO v KO), Indikátor 
vyjádřen v (t/rok) a 
(kg/obyv./rok) 

Podíl BRKO ukládaných na 
skládky vzhledem ke 
srovnávací základně roku 
1995. 

Kontrola plnění cíle snížit 
podíl množství BRKO 
ukládaných na skládky do 
roku 2020 v porovnání 
s BRKO vzniklými v roce 
1995. 

Vztaženo k množství BRKO 
z obcí.  
Indikátor vyjádřen v (%) 
  

Míra využití a materiálového 
využití stavebních a 
demoličních odpadů. 

Kontrola plnění cíle zvýšení 
recyklace a materiálového 
využití stavebních 
a demoličních odpadů na 
úroveň 70 % do roku 2020. 

Indikátor vyjádřen v (%) 

Produkce odpadů (celková,  
ostatní odpady, nebezpečné 
odpady, komunální odpady, 
komunální odpady z obcí) 

Sledování vývoje množství 
produkce odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 
komunální a komunální 
z obcí). 

Indikátor vyjádřen v (t/rok) 
a v (kg/obyv./rok). 

Produkce SKO Sledování produkce 
směsného komunálního 
odpadu na území ČR a 
příslušného kraje. 
 

Indikátor vyjádřen v (t/rok) 
a v (kg/obyv./rok). 

Produkce (výtěžnost) 
odděleného sběru 
komunálních odpadů  
(4 složkový sběr) původem 
z obcí 

Sledování výtěžnosti 
(produkce) odděleného 
sběru komunálních odpadů 
jednotlivých složek (sklo, 
papír, plast, kovy) původem 
z obcí na území ČR 
a příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen v 
(t/rok). 

Úprava odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu upravovaných 
odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, komunální) 
a vybraných druhů odpadů 
(např. směsný komunální 
odpad, objemný odpad). 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 



Název indikátoru Účel indikátoru Vyjádření indikátoru  
Využití odpadů Sledování vývoje množství 

a podílu využitých odpadů 
dle jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 
druhů odpadů (např. 
směsný komunální odpad, 
objemný odpad).  

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Materiálové využití odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu materiálově 
využitých odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 
druhů odpadů.  

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Recyklace odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu recyklovaných 
odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, komunální) 
a vybraných druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Energetické využití odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu energeticky 
využitých odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 
druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Odstraňování odpadů Sledování vývoje množství 
odstraňovaných odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 
druhů odpadů (např. 
směsný komunální odpad, 
objemný odpad). 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Spalování odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu spalovaných 
odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, komunální) 
a vybraných druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Skládkování odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu skládkovaných 
odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, komunální) 
a vybraných druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Kapacity zařízení Sledování vývoje kapacit 
jednotlivých druhů zařízení 
(v členění dle Katalogu 
zařízení). 

Indikátor vyjádřen dle 
druhu zařízení v (t), v (m3). 

Počty zařízení Sledování počtu 
jednotlivých druhů zařízení 
(v členění dle Katalogu 
zařízení). 

Indikátor se bude 
vyjadřovat dle druhu 
zařízení v (ks). 



Název indikátoru Účel indikátoru Vyjádření indikátoru  
Produkce BRO a BRKO Sledování produkce BRO a 

BRKO na území ČR 
a příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen v 
(t/rok). 

Produkce objemného 
odpadu 

Sledování produkce 
objemného odpadu na 
území příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen v 
(t/rok), v (kg/obyv./rok). 

Odstraňování odpadů Sledování vývoje množství 
odstraňovaných odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 
druhů odpadů (např. 
směsný komunální odpad, 
objemný odpad). 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Spalování odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu spalovaných 
odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, komunální) 
a vybraných druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Skládkování odpadů Sledování vývoje množství 
a podílu skládkovaných 
odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, komunální) 
a vybraných druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen v ( t/rok, 
%). 
 

Kapacity zařízení Sledování vývoje kapacit 
jednotlivých druhů zařízení 
(v členění dle Katalogu 
zařízení). 

Indikátor vyjádřen dle 
druhu zařízení v (t), v (m3). 

Počty zařízení Sledování počtu 
jednotlivých druhů zařízení 
(v členění dle Katalogu 
zařízení). 

Indikátor se bude 
vyjadřovat dle druhu 
zařízení v (ks). 

 

B. 7. Přehled uvažovaných variant řešení 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje je zpracován v jedné variantě.  
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje je zpracováván paralelně 
s dokumentací vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
  

8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje má vztah ke koncepčním a 
strategickým dokumentům přijatým na úrovni České republiky (národní strategie) a 
přijatým na úrovni Karlovarského kraje (krajské strategie).  
 
 
 
 
 



Národní strategie 

• Státní politika životního prostředí 2012-2020,  
• Program předcházení vzniku odpadů ČR,  
• Politika druhotných surovin,  
• Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020,  
• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-

2020,  
• Národní inovační strategie České republiky,  
• Národní program reforem pro rok 2013,  
• Státní energetická koncepce,  
• Strategický rámec udržitelného rozvoje,  
• Politika územního rozvoje ČR,  
• Státní program ochrany přírody a krajiny,  
• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR,  
• Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR,  
• Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů,  
• Sdělení Evropské komise „Evropa 2020“,  
• Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (KOM(2011)571),  
• Environmentální akční plán (rozhodnutí 1386/2013/EU),  
• Iniciativa v oblasti surovin (KOM(2008)699),  
• Ekoinovační akční plán EU 5. 

 
Krajské strategie 

• Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, 
• Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, 
• Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce 

Karlovarského kraje,  
• Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje, 
• Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje. 

 
Kumulativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými koncepcemi budou 
rozpracovány v další fázi procesu SEA.  

B. 9. Předpokládaný termín dokončení 
 
Rámcový termín dokončení procesu SEA Plánu odpadového hospodářství Karlovarského 
kraje je v období červen 2015.  
 
Následně bude Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje a dokumentace 
vyhodnocení vlivů POH KVk projednán s dotčenými orgány státní správy a předložen 
veřejnosti.  
 
Nový Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje musí být účinný od 1. 2. 2016.  
 

B. 10. Návrhové období 
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje je zpracován pro návrhové období 
2015 – 2024. 
  

B. 11. Způsob schvalování 
 
Závaznou část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje a její změnu vyhlásí 
kraj obecně závaznou vyhláškou.  



 

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 
  

C.1. Vymezení dotčeného území  
 
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje je zpracován pro území 
Karlovarského kraje.  
  

C.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být 
koncepcí ovlivněny 
 
Karlovarský kraj tvoří 3 okresy – Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.  
Území kraje je rozděleno do sedmi správních obvodů obcí s rozšířenou působností:   

• ORP Aš; 
• ORP Cheb; 
• ORP Karlovy Vary; 
• ORP Kraslice; 
• ORP Mariánské Lázně; 
• ORP Ostrov; 
• ORP Sokolov.  

 
Obrázek 1. Administrativní členění Karlovarského kraje  

  
Zdroj: ČSÚ 
 
 
V Karlovarském kraji je 132 samostatných obcí s 518 částmi obcí a 561 katastrálními 
územími (v tom je zahrnut vojenský újezd Hradiště s 5 k.ú.).  



 

C.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
Karlovarský kraj je převážně hornatý s vysokým podílem zalesnění a naopak nízkým 
podílem orné půdy. Osou Karlovarského kraje je tok Ohře, který protéká od jihozápadu k 
severovýchodu širokou sníženinou Podkrušnohorských pánví (Chebská a Sokolovská 
pánev). Na sever od Ohře se táhnou Smrčiny a Krušné hory, které tvoří přírodní hranici s 
Německem. Jižně od Ohře, na bavorské hranici, leží Český les a směrem do vnitrozemí 
Slavkovský les a vulkanické Doupovské hory. Jih území zaujímá Tepelská vrchovina. 
Většina území kraje je odvodňována Ohří (úmoří Severního moře), hladina Ohře na 
hranici kraje je jeho nejnižším bodem (340 m n. m.). Největší chráněnou krajinnou 
oblastí kraje je Slavkovský les.  
Hospodářství kraje je založeno na službách, jelikož podmínky pro zemědělství nejsou 
příznivé. Průmysl je zastoupen zejména těžbou a zpracováním surovin (hnědé uhlí a 
keramické jíly). Nejvýznamnějším odvětvím v kraji je cestovní ruch zaměřený zejména 
na lázeňství. Na území kraje se nacházejí nejen nejznámější lázně v ČR Karlovy Vary, ale 
i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. 
Značná část území Karlovarského kraje, zejména pánevní oblast, je výrazně ovlivněna 
průmyslovou a důlní činností. Jedná se o urbanizované prostředí, v němž je soustředěna 
většina hlavních hospodářských aktivit kraje. Životní prostředí je tu výrazně zatíženo 
nepříznivými vlivy. Naopak oblast vnitřní periferie a pohraničí je územím s méně 
zatíženým životním prostředím, kde zátěž představují spíše lokální vlivy (např. vytápění 
uhlím v údolních polohách způsobuje dočasné místní zhoršení kvality ovzduší). Tato 
oblast má také ve srovnání s pánevní oblastí zachované přírodní prostředí.  

C. 3.1. Odpady  
Při zpracování této kapitoly se vycházelo vesměs z údajů o odpadech pořizovaných v 
gesci Českého statistického úřadu (ČSÚ), avšak pro podrobné zpracování koncepce a 
následné etapy posuzování koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí (dokumentaci 
SEA) budou využity zejména údaje z informačního systému odpadového hospodářství 
(ISOH) v gesci MŽP. Údaje ČSÚ a ISOH se mohou v některých ohledech lišit, avšak to 
nemá podstatný vliv na celkový pohled na odpadové hospodářství kraje předkládané 
v tomto Oznámení. 
 
Celková produkce odpadů v roce 2013 činila za Karlovarský kraj 285 805 tun. Celková 
produkce podnikových odpadů v roce 2013 v Karlovarském kraji byla 198 910 tun, což je 
v porovnání s ostatními kraji nejméně. Největší podíl z celkového objemu 
vyprodukovaného odpadu je z podnikové sféry (70 %), celková produkce komunálního 
odpadu (86 895 t) je oproti jiným krajům malá, výrazně nejnižší z celé ČR, v 
Karlovarském kraji činí pouze 3 % z celkového množství komunálního odpadu ČR, 
dosahuje pouze 38 % celorepublikového průměru. Podíl komunálního odpadu z celkového 
množství odpadu v kraji je 30 %. (Výpočty vycházejí z údajů ze Statistické ročenky 
Karlovarského kraje – 2014, ČSÚ).  
Největší produkci odpadů mají v kraji města Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov a Aš. 
Komunálních odpadů v přepočtu na 1 obyvatele vyprodukovali občané Karlovarského 
kraje v množství 289 kg/rok (celorepublikový průměr je 307 kg/rok).  
Jak upozorňoval již Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, jeho 
analytická část: Analýza rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje 
2012 (Zadavatel: Karlovarský kraj, zpracovatel: BermanGroup, služby ekonomického 
rozvoje, březen 2012), byl v roce 2010 zaznamenán největší pokles v objemu odpadu 
vyprodukovaného podniky, ještě v roce 2005 bylo v regionu vyprodukováno 664 tis. tun 
odpadu. To znamená více než trojnásobný pokles během 5 let, což je velmi příznivý 
výsledek, zvláště pokud jde o kraj, kde je ve velké míře lokalizována povrchová těžba 
uhlí a energetika, odvětví s velkou produkcí odpadu. Podobně příznivý vývoj byl 
zaznamenán již pouze na Vysočině a Plzeňském kraji, ostatní regiony Česka zaznamenaly 



stagnaci nebo dokonce nárůst objemu odpadu vyprodukovaného podniky. Pozitivně lze 
hodnotit snížení objemu vyprodukovaného odpadu v kraji i vzhledem k vývoji na národní 
úrovni, kde objem odpadu do roku 2008 mírně rostl, až v roce 2009 došlo k nepatrnému 
snížení, což je pravděpodobně zapříčiněno ekonomickou krizí a omezením výroby. 
Při pohledu na způsob nakládání s odpady v kraji situace příznivá není. V kraji je pouze 
velmi malá část odpadu vyprodukovaná podniky dále druhotně využívána. Malý podíl z 
celkového objemu odpadů se dále recykluje (10 %). Využíváno k výrobě paliva nebo 
energie je také pouze 3 %. Největší podíly podnikových odpadů jsou ukládány na 
skládky, resp. používány na terénní úpravy (celkem 13 %), dále 10 % je biologicky 
upravováno.  
Do roku 2007 se objem KO vyprodukovaného v Karlovarském kraji zvyšoval, v roce 2008 
došlo k poklesu objemu vyprodukovaného komunálního odpadu, následně opět ke 
slabému vzestupu a údaje za rok 2010 ukazují opět zlepšení situace, v dalších letech 
dochází k dalšímu snižování až stagnaci. Roky 2012 a 2013 jsou přibližně vyrovnané 
(skokové snížení roku 2012 oproti roku 2011 mohl být důsledek změny způsobu výpočtu 
od roku 2012).  
Z celkového množství vyprodukovaného BRKO je stále vysoké procento odpadů ukládané 
na skládky, nedostatečné množství je využito. Stávající systémy separace bioodpadů v 
kraji jsou realizovány prostřednictvím sběrných dvorů, sezónních svozů nebo svozu z 
domácností a jsou zaměřeny zejména na zahradní odpady.  
 
V Karlovarském kraji jsou podle údajů Centra pro hospodaření s odpady (CeHO) celkem 4 
provozované skládky ostatních odpadů S-OO, které jsou v souladu s legislativou EU. 
Postupně se zvyšuje podíl obcí zapojených do systému EKO-KOM na sběr separovaných 
složek komunálního odpadu a v kraji se nadále zvyšuje počet nádob na separovaný 
odpad. Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v regionu realizována a dle 
odborných analýz v dostatečné kapacitě. V porovnání s ostatními regiony ČR produkuje 
Karlovarský kraj menší množství nebezpečného odpadu.  
V odpadovém hospodářství realizuje kraj řadu pozitivních aktivit, avšak zároveň v této 
oblasti existuje řada výzev a potenciálu jak nakládání s odpady v kraji ještě více 
zefektivnit a zlepšit. 
 
Za nejvýznamnější zařízení k odstraňování odpadů v Karlovarském kraji lze považovat 
skládky odpadů:     
                             

Provozovatel Název skládky Skupina 
skládky 

k.ú. 

ZITAS – TKO spol. s r.o. Skládka TKO Činov S-OO Bražec u Hradiště 

SATER – Chodov spol. s r.o. Skládka TKO a PO Chodov S-OO Vintířov u Sokolova 

.A.S.A., spol. s r.o. Regionální centrum pro 
nakládání s odpady Tisová 
(RECENT) 

S-OO Tisová u Sokolova 

Technická služba Nová Role, s.r.o. Nová Role – skládka odpadů S-OO Božíčany 

Zdroj: Atlas zařízení pro nakládání s odpady, 2. díl, VÚV T.G.M., Praha 2010 

 
Tabulka 1. Produkce komunálního odpadu v Karlovarském kraji (v tunách) 

  2011 2012 2013 

Produkce komunálního odpadu celkem 94 300 86 332 86 896 

v tom/z toho1):    

běžný svoz 70 020 60 670 59 752 

svoz objemného odpadu 12 287 11 012 11 018 

odděleně sbírané složky 10 842 11 027 11 357 



  2011 2012 2013 

odpady z komunálních služeb  
(z čištění ulic, tržišť, parků atd.) 1 151 554 557 

Komunální odpad na 1 obyvatele v kg 311 285 289 
1) změna způsobu výpočtu od roku 2012  
Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2014, ČSÚ 
 

 

Tabulka 2. Způsoby nakládání s odpady podle sídla podniku v Karlovarském 
kraji v roce 2013*) 

 

 

v tom odpady Nakládání s odpady 

(v tunách) 
Celkem 

v % 

 
nebezpečné ostatní 

Nakládání s odpady celkem 224 854  100% 6 154 218 700 

v tom:      

využívání celkem 61 020  27% 5 034 55 986 

z toho:      

využití jako paliva nebo jiným 
způsobem k výrobě energie (R1) 7 643  3% i.d. i.d. 

recyklace, regenerace (R2-R6) 23 272  10% - 23 272 

úprava odpadů před jejich 
využitím (R12) 29 965  13% i.d. i.d. 

odstraňování celkem 51 064  23% 114 50 950 

z toho:      

skládkování a ostatní způsoby  
ukládání v úrovni nebo pod úrovní  
terénu (D1-D5) 29 233  13% i.d. i.d. 

biologická úprava (D8) 21 677  10% i.d. i.d. 

fyzikálně-chemická úprava (D9)  i.d.   - i.d. 

spalování (D10)  i.d.   i.d. - 

ostatní způsoby celkem 112 770  50% 1 006 111 764 

z toho:      

využití odpadů na terénní úpravy 
(N1) 57 949  26% - 57 949 

předání kalů ČOV k použití na 
zemědělské půdě (N2)  -   - - 

zůstatek na skladu k 31. 12. (N5) 10 256  5% 38 10 218 

vývoz odpadu do zahraničí 
(N7, N17) 16 628  7% - 16 628 

prodej odpadu jako suroviny 
(N10) 6 317  3% 232 6 086 

ukládání odpadů jako 
technologický materiál na 12 931  6% - 12 931 



 

 

v tom odpady Nakládání s odpady 

(v tunách) 
Celkem 

v % 

 
nebezpečné ostatní 

zajištění skládky (N12) 

kompostování (N13)  i.d.   - i.d. 

*) zahrnuje veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném roce nakládáno, tj. vyprodukované, 
odebrané ze skladu a dovezené ze zahraničí 
Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2014 (ČSÚ) 
 
Tabulka 3. Produkce podnikových odpadů ve vybraných ekonomických 
činnostech podle CZ-NACE1 podle sídla podniku v Karlovarském kraji v tunách 

Odvětví 2011 2012 2013 

Celková produkce 175 629 162 856 198 910 

z toho:    

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 879 964 760 

B Těžba a dobývání 8 271 8 271 12 305 

C Zpracovatelský průmysl 42 784 45 082 44 475 

  10 - Výroba potravinářských výrobků  493 521 521 

  11 - Výroba nápojů 4 226 2 313 1 237 

  12 - Výroba tabákových výrobků - - - 

  13 - Výroba textilií  5 783 7 123 10 842 

  14 - Výroba oděvů 242 72 71 

  15 - Výroba usní a souvisejících výrobků i.d. i.d. i.d. 

  

16 - Zpracování dřeva, výroba  
    dřevěných, korkových,  
    proutěných a slaměných výrobků,  
    kromě nábytku 305 355 389 

  17 - Výroba papíru a výrobků z papíru 938 938 1 636 

  
18 - Tisk a rozmnožování nahraných  
    nosičů 1 191 1 191 1 224 

  
19 - Výroba koksu a rafin. ropných 
    produktů - - - 

  
20 - Výroba chemický látek a chem.  
    přípravků 6 440 10 511 7 036 

  

21 - Výroba základních  
    farmaceutických výrobků 
    a farmaceutických přípravků - - - 

  
22 - Výroba pryžových a plastových 
    výrobků 2 243 1 809 2 021 

  
23 - Výroba ostat. nekovových 
    minerál. výrobků 5 622 3 787 3 514 

  24 - Výroba základních kovů, hutní  2 326 2 261 2 631 

                                                           
1 Klasifikace ekonomických činností dle ČSÚ 



Odvětví 2011 2012 2013 

    zpracování kovů; slévárenství 

  

25 - Výroba kov. konstrukcí a  
    kovodělných výrobků,  
    kromě strojů a zařízení 7 039 7 014 6 867 

  
26 - Výroba počítačů, elektronických 
    a optických přístrojů a zařízení i.d. - - 

  27 - Výroba elektrických zařízení  1 124 1 461 1 409 

  28 - Výroba strojů a zařízení  2 334 2 791 2 261 

  

29 - Výroba motorových vozidel 
    (kromě motocyklů), 
    přívěsů a návěsů 1 130 1 243 1 193 

  
30 - Výroba ostatních dopravních  
    prostředků a zařízení 301 301 251 

  31 - Výroba nábytku 253 198 405 

  32 - Ostatní zpracovatelský průmysl 478 508 387 

  33 - Opravy a instalace strojů a zařízení 279 175 183 

D 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
 tepla a klimatizovaného vzduchu 10 339 8 946 10 312 

E 

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními 
vodami, 
 odpady a sanacemi 51 291 44 343 53 236 

  
36 - Shromažďování, úprava 
    a rozvod vody 41 994 35 253 33 233 

  

37- 39 Činnosti související 
    s odpadními vodami;  
    Shromažďování, sběr  
    a odstraňování odpadů,  
    úprava odpadů k dalšímu využití;  
    Sanace a jiné činnosti  
    související s odpady 9 297 9 090 20 004 

F Stavebnictví 54 153 42 286 66 132 

G 
Velkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidel 1 074 5 078 2 125 

H Doprava a skladování 290 153 135 

I Ubytování, stravování a pohostinství  1 229 1 341 1 187 

J Informační a komunikační činnosti - - i.d. 

Q Zdravotní a sociální péče 4 012 4 087 4 494 

S Ostatní činnosti i.d. i.d. - 

Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2014 (ČSÚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka 4. Způsoby nakládání s odpady podle sídla podniku v Karlovarském 
kraji v roce 2013*) v tunách 

v tom odpady 

 Celkem 

nebezpečné ostatní 

Nakládání s odpady celkem 224 854 6 154 218 700 

v tom:    

využívání celkem 61 020 5 034 55 986 

z toho:    

využití jako paliva nebo jiným 
způsobem k výrobě energie (R1) 7 643 i.d. i.d. 

recyklace, regenerace (R2-R6) 23 272 - 23 272 

úprava odpadů před jejich využitím 
(R12) 29 965 i.d. i.d. 

odstraňování celkem 51 064 114 50 950 

z toho:    

skládkování a ostatní způsoby  
ukládání v úrovni nebo pod úrovní  
terénu (D1-D5) 29 233 i.d. i.d. 

biologická úprava (D8) 21 677 i.d. i.d. 

fyzikálně-chemická úprava (D9) i.d. - i.d. 

spalování (D10) i.d. i.d. - 

ostatní způsoby celkem 112 770 1 006 111 764 

z toho:    

využití odpadů na terénní úpravy 
(N1) 57 949 - 57 949 

předání kalů ČOV k použití na 
zemědělské půdě (N2) - - - 

zůstatek na skladu k 31. 12. (N5) 10 256 38 10 218 

vývoz odpadu do zahraničí 
(N7, N17) 16 628 - 16 628 

prodej odpadu jako suroviny (N10) 6 317 232 6 086 

ukládání odpadů jako technologický 
materiál na zajištění skládky (N12) 12 931 - 12 931 

kompostování (N13) i.d. - i.d. 

*) zahrnuje veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném roce nakládáno, tj. 
vyprodukované, odebrané ze skladu a dovezené ze zahraničí 
Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2014 (ČSÚ) 
 
 
 



C. 3. 2 Klimatické poměry 
Z klimatického hlediska většina území Karlovarského kraje spadá do mírně teplé oblasti 
(roční teplota nad 6 °C a 700 mm průměrného ročního úhrnu srážek). Místy, zejména na 
severu kraje v Krušných horách a také na jihovýchodě (severně od Mariánských Lázní), 
má klima již parametry oblasti chladné. Charakter klimatu i půd zde nevytváří vhodné 
podmínky pro rozvoj zemědělství. 
 
Tabulka 5. Klimatické poměry 
 
Klimatický 

region 
MT11 

 
MT7 MT4 MT3 CH7 CH6 CH4 

podíl na 
území KK 
[%]   

0,6   25,2   14,7   23,2   30,6 5,6   0,1 

počet 
letních dnů 

40-50     30-40   20-30   20-30   0-30 0-30 0-20 

počet 
mrazových 
dnů   

110-130   110-130   110-130   130-160   140-160   140-160   160-180  
 

počet 
ledových 
dnů   

30-40   40-50 40-50 40-50 50-60     60-70  
 

  60-70  
 

délka hl. 
vegetačního 
období  
[dny] 

140-160   140-160   140-160   120-140   120-140   120-140   80-120 

prům. tepl. 
– leden 
[°C]   

-2 až -3   -2 až -3   -2 až -3   -3 až -4   -3 až -4   -4 až -5 -6 až -7  
 

prům. tepl. 
– duben 
[°C]   

7 - 8   6 - 7   6 - 7   6 - 7   6 - 7   4 - 6   2 - 4  
 

prům. tepl. 
– červenec 
[°C] 

17 - 18   16 - 17   16 - 17   16 - 17   15 - 16 14 - 15 12 – 14 

prům. tepl. 
– říjen [°C] 

7 - 8   7 - 8   6 - 7   6 - 7   6 - 7   5 - 6   4 - 5  
 

počet dnů 
se srážkami 
1 mm 

90 - 100      100-120   110-120   110-120   120-130 140-160     120-140 

srážky ve 
veget. 
období  
(IV - IX) v 
mm   

350-400     400-450   350-450   350-450   500-600   600-700  
 

600-700  
 

srážky v 
zimním 
období  
(X - III) v 
mm   

200-250   250-300   250-300   250-350     350-400   400-500  
 

400-500  
 

sněhová 
pokrývka 
(dny) 

50 - 60   60 - 80   60 - 80   60 - 100 100-120     120-140     140-160 

počet dnů s 
oblačností 
> 0,8   

120-150   120-150   150-160 120-150   150-160   150-160   130-150  
 



Klimatický 
region 

MT11 
 

MT7 MT4 MT3 CH7 CH6 CH4 

počet dnů s 
oblačností  
< 0,2 

  40 - 50    40 - 50    40 - 50    40 - 50    40 - 50    40 - 50  30 -40 

  Zdroj: ÚAP 2013     
 
 
       
Obrázek 2. Klimatické regiony 
 

 
 
 

 

C. 3. 3. Ovzduší 

Emisní situace 
Emisní situaci v Karlovarském kraji nejvýznamněji ovlivňují stacionární zdroje vytápění a 
silniční doprava. Velké a zvlášť velké zdroje jsou významnými zdroji emisí oxidu siřičitého 
(SO2) a oxidů dusíku (NOx). Největšími zdroji emisí oxidu uhelnatého (CO) jsou doprava 
(REZZO 4) a malé stacionární zdroje (REZZO 3). Malé zdroje tvoří rozhodující část emisí 
těkavých organických látek (VOC).  
V roce 2012 bylo evidováno 70 velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1). Mezi 
nejvýznamnější bodové zdroje znečišťování ovzduší v Karlovarském kraji patří: 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Palivový kombinát Vřesová; Elektrárna Tisová; 
Ostrovská teplárenská, a.s.; Hexion Specialty Chemicals, a.s. a Lias Vintířov, lehký 
stavební materiál k.s.  
 
 



 
Tabulka 6. Územní rozložení zdrojů REZZO 1 

Správní území obce s rozšířenou 
působností (ORP) 

Zdroje REZZO I. 
(počet) 

Aš 18 
Cheb 28 
Karlovy Vary 51 
Kraslice 6 
Mariánské Lázně 3 
Ostrov 30 
Sokolov 73 
Celkem 203 

Zdroj: ÚAP KVK 2013 
 
 
K výraznému snížení celkového množství emisí v kraji došlo mezi roky 2007 a 2008 díky 
odsířením elektrárny Tisová. Přesto v porovnání s ostatními kraji ČR je v Karlovarském 
kraji nadprůměrná produkce emisí na 1.000 obyvatel u pevných částic, SO2 a NOx, což je 
dáno zejména umístěním zvláště velkých zdrojů znečištění, zejména v okrese Sokolov 
(např. elektrárna Tisová). Karlovarský kraj má v porovnání s jinými regiony velmi vysoký 
podíl emisí právě v kategorii REZZO 1.  
 

Tab. 7 Produkce emisí na území Karlovarského kraje ze zdrojů REZZO 1 – 
REZZO4 v období 2008 – 2012 

REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4 
Rok 

(t/rok) % (t/rok) % (t/rok) % (t/rok) % 
Celkem 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 

2008 445,8 21,2 342,8 16,3 598,5 28,4 720,1 34,2 2 107,2 

2009 561,7 27,6 206,9 10,2 513,4 25,2 755,3 37,1 2 037,3 

2010 547,2 25,6 214,1 10,0 633,5 29,7 739,4 34,6 2 134,2 

2011 432,2 25,7 70,0 4,2 535,8 31,9 641,1 38,2 1 679,1 

2012 297,3 18,7 49,1 3,1 621,5 39,1 620,8 39,1 1 588,7 

Oxid siřičitý (SO2) 

2008 9 013,3 91,3 96,3 1,0 743,9 7,5 15,0 0,2 9 868,5 

2009 8 537,3 93,2 78,0 0,9 529,9 5,8 16,2 0,2 9 161,4 

2010 8 828,6 91,3 61,8 0,6 767,0 7,9 15,0 0,2 9 672,4 

2011 7 998,9 90,0 58,0 0,7 818,7 9,2 12,6 0,1 8 888,2 

2012 8 787,2 93,5 54,5 0,6 540,2 5,8 12,7 0,1 9 394,6 

Oxidy dusíku (NOx) 

2008 8 359,2 70,8 165,7 1,4 166,4 1,4 3 112,2 26,4 11 803,5 

2009 7 752,8 70,4 98,1 0,9 157,3 1,4 3 002,1 27,3 11 010,3 

2010 7 746,3 73,0 94,1 0,9 183,9 1,7 2 585,5 24,4 10 609,8 

2011 6 411,3 69,7 89,7 1,0 169,8 1,8 2 528,4 27,5 9 199,2 

2012 6 092,1 69,8 96,9 1,1 187,9 2,2 2 354,4 27,0 8 731,3 

Oxid uhelnatý (CO) 

2008 1 348,8 13,4 218,6 2,2 2 382,1 23,7 6 089,7 60,7 10 039,2 



REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4 
Rok 

(t/rok) % (t/rok) % (t/rok) % (t/rok) % 
Celkem 

2009 1 231,2 13,3 128,5 1,4 2 189,6 23,6 5 736,8 61,8 9 286,1 

2010 1 209,2 15,0 120,4 1,5 2 540,1 31,5 4 198,2 52,0 8 067,9 

2011 1 071,3 14,6 86,2 1,2 2 478,0 33,8 3 698,6 50,4 7 334,1 

2012 1 224,0 10,3 94,9 0,8 7 199,2 60,8 3 318,6 28,0 11 836,7 

Zdroj: ČHMÚ 

 
 
Nejvýznamnějšími liniovými zdroji znečišťování ovzduší jsou silnice I. třídy R/6 a I/13 
mezi Ostrovem a Chebem včetně průtahu Karlovými Vary, silnice I/21 v úseku Cheb-
Mariánské Lázně a Cheb-Františkovy Lázně, silnice I/6 Karlovy Vary směr Praha, silnice 
I/20 Doubí směr Plzeň a jejich dopravou nejzatíženější úseky.  
  

Imisní charakteristika 
Imisní situaci v Karlovarském kraji lze popsat na základě vymezení oblastí s 
překročenými imisními limity, které jsou každoročně zveřejňovány ČHMÚ na základě 
prováděného měření a následných analýz. 
  
V roce 2012 došlo k překročení limitu v těchto oblastech:  

• Benzo(a)pyren – překročení limitu bylo lokálně zaznamenáno na území okresu 
Cheb a Karlovy Vary. Celkově zabírají oblasti s překročenými imisními limity asi 
0,2 % rozlohy Karlovarského kraje. Rozsah překročení imisního limitu pro ochranu 
zdraví lidí pro benzo(a)pyren byl identifikován na 6 km2.  

  
• Troposférický ozón – limit pro průměrné roční koncentrace byl překročen na 

větším území okresu Cheb, Sokolov i Karlovy Vary. Celkově zabírají oblasti s 
překročenými imisními limity asi 40,6 % rozlohy Karlovarského kraje. Rozsah 
překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon byl 
identifikován na 1346 km2. 

  
  

 C. 3. 4. Půda 
 
V Karlovarském kraji je nejnižší podíl zemědělské půdy ze všech krajů ČR a naopak vyšší 
podíl ploch lesních porostů. Zemědělská půda tvoří pouze 37,4 % celkové výměry kraje 
(124 032 ha z 331 4336 ha ke dni 31.12. 2013). 
Výrazně nejvyšší podíl zemědělské půdy vykazuje ORP Cheb (57,2 %), kde zemědělská 
půda zaujímá více než polovinu území ORP, zároveň je zde  podstatně nižší podíl trvalých 
travních porostů (18,9%). To ukazuje na vysoký podíl zornění a intenzivní zemědělskou 
výrobu. Nejnižší podíl zemědělské půdy vykazují ORP Kraslice (22,8 %) a ORP Ostrov 
(27,2 %), kde jsou podmínky pro zemědělství nejslabší.  
Trvalé travní porosty zaujímají 20,0 % území Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl trvalých 
travních porostů vykazuje ORP Mariánské Lázně (25,8 %), v ostatních ORP se podíl 
pohybuje kolem 20 %. 
Podíl zemědělské půdy v posledních letech klesá, v období 2006 až 2011 o 6,3%. Podíl 
zemědělské půdy klesal ve všech správních obvodech ORP, kromě ORP Sokolov, což 
souvisí s rekultivacemi území zatíženého těžbou. 
Kvalitu zemědělské půdy vyjadřuje zastoupení 1. a 2.třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, do kterých je zařazeno něco přes 10 % území kraje. Obecně nižší kvalita 
zemědělské půdy v kraji vyplývá z faktu, že úhrnný podíl 4. a 5.třídy ochrany činí téměř 
50 % z výměry zemědělské půdy.  



 
Tabulka 8. Kultury zemědělské půdy 

Správní 
území obce 
s rozšířenou 
působností 

Území ORP 
(ha) 

Zemědělská 
půda % 

Orná půda 
(%) 

TTP 
(%) 

Zahrady a 
sady (%) 

Aš 14 375 38,6 15,4 21,6 1,6 
Cheb 49 688 57,2 37,1 18,9 1,1 
Karlovy Vary 119 638 37,2 18,2 18,0 1,0 
Kraslice 26 462 22,8 1,8 20,3 0,7 
Mariánské 
Lázně 

40 528 40,2 13,7 25,8 0,7 

Ostrov 31 843 27,2 6,3 19,4 1,5 
Sokolov 49 919 29,8 7,6 20,8 1,4 
Celkem kraj 331 454 37,4 16,3 20,0 1,1 
Zdroj: ČSÚ, Ročenka 2012 
 
Tabulka 9: Kvalita zemědělské půdy 

Správní 
území 
ORP 

Území 
ORP (ha) 

Zeměděls
ká půda 

(ha) 

Zeměděls
ká půda 

(%) 

1.TO 2.TO 3.TO 4 – 5. 
TO 

Aš 14 375 5 544 38,6 14,99 6,09 8,83 17,91 
Cheb 49 688 28 420 57,2 4,12 6,89 24,75 29,82 
Karlovy 
Vary 

119 638 44 544 37,2 4,45 6,35 11,71 20,36 

Kraslice 26 462 6 027 22,8 2,17 3,23 6,17 15,35 
Mariánské 
Lázně 

40 528 16 307 40,2 13,81 4,25 13,28 13,90 

Ostrov 31 843 8 642 27,2 2,12 4,77 6,86 21,49 
Sokolov 49 919 14 577 29,8 3,97 4,86 9,84 23,98 

Celkem 
kraj 

331 454 124 061 37,4 12,3 12,3 28,3 47,1 

Zdroj: ÚAP KVK, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obrázek 3. Nejkvalitnější zemědělská půda 

 

 

C. 3. 5. Voda 
 
Na území Karlovarského kraje je mírně nadprůměrná hustota říční sítě. V kraji se nachází 
dostatek vodních ploch, významné jsou především vodárenské nádrže. V souvislosti s 
povrchovou těžbou je v území přeloženo velké množství přítoků Ohře a v souvislosti s 
rekultivací území po těžbě vznikají nové vodní plochy. Významný je výskyt mokřadů.  
Více než 50 % území kraje je vyhodnoceno z hlediska stavu útvarů povrchových vod jako 
nevyhovující či potenciálně nevyhovující . Podíl čištěných odpadních vod je v 
Karlovarském kraji velmi vysoký ´( 91 %), ale problematická je kvalita čištění. Do 
budoucna proto bude nutné zlepšit parametry čištění odpadních vod. Významným 
zdrojem znečištění, vedle komunálních odpadních vod, jsou důlní vody a průmyslové 
odpadní vody. Z hlediska přirozené akumulace vody je území Karlovarského kraje 
vodohospodářsky významné, na 54 % plochy kraje je vyhlášena chráněná oblast 
přirozené akumulace vod (CHOPAV Chebská pánev – Slavkovský les, CHOPAV Krušné 
hory). Na území kraje jsou vyhlášeny vodohospodářsky zranitelné oblasti, nicméně svou 
rozlohou dosahují pouze 3,6 % plochy kraje. Významné zdroje podzemních vod se 
nacházejí v CHOPAV Chebská pánev – Slavkovský les, na ostatních částech území se 
nevyskytují vydatné využitelné zdroje podzemních vod.  
Unikátní je počet minerálních pramenů. Jsou základem lázeňství, které je 
charakteristickým oborem a velkou komparativní výhodou Karlovarského kraje, využívají 
se i pro produkci balených minerálních vod.  



Stav útvarů podzemních vod byl vyhodnocen jako nevyhovující zhruba na 12 % území Karlovarského 

kraje, potenciálně nevyhovující téměř na 20% území kraje. Z hlediska vodohospodářské bilance 

podzemních vod je množství zásob vody dostatečné.  

Pro Karlovarský kraj je typický zimní režim povodní, nejsou stanovena prioritní území z 
hlediska povodní, kterým by měla být věnována zvláštní pozornost. Dle plánů oblasti 
povodí příslušných pro území kraje je celkem 23 obcí nechráněno nebo nedostatečně 
chráněno před povodněmi. 
 

Vodní toky a plochy  
Téměř celé území Karlovarského kraje spadá do povodí Ohře (74.4 %). Největším 
vodním tokem a odvodňovací páteří kraje je řeka Ohře s velkým množstvím přítoků 
(Teplá, Rolava, Svatava). Jihovýchodní oblasti kraje spadají do povodí Berounky a Mže 
(20,3 %) s páteřní řekou Střelou. Část Ašského výběžku a Krušných hor od spojnice 
Klínovec – Horní Blatná jsou odvodňovány na území Spolkové republiky Německo do 
povodí řeky Muldy (5,3 %).  
Hustota říční sítě na území Karlovarského kraje je 1,4 km/km2, což je mírně nad 
průměrem ČR (1,25 km/ km2). Nejvyšší hustota říční sítě je v oblastech s vyšší 
nadmořskou výškou, např. Smrčiny, Slavkovský les, Krušné hory, Tepelská vrchovina a 
Doupovské hory. Součástí říční sítě jsou i historická vodní díla Blatenský příkop a Dlouhá 
stoka.  
Významnou součástí vodstva na území Karlovarského kraje jsou vodní nádrže a rybníky. 
Vodní nádrže (umělé i přirozené) jsou vesměs víceúčelové, slouží především jako zdroje 
povrchové vody pro zásobování pitnou a průmyslovou vodou, ke snížení povodňových 
průtoků, k zajištění minimálních průtoků nebo k udržení odběrů vody na tocích. 
Využívány jsou také pro rekreaci a rybářství, případně pro výrobu elektrické energie. 
Největší koncentrace rozsáhlejších vodních ploch je v ORP Cheb, kde se nacházejí 
největší vodní nádrže kraje Jesenice (760 ha) a Skalka (378 ha), naopak nejmenší 
koncentrace vodních ploch je v ORP Aš. Jako vodárenské slouží nádrže Mariánské Lázně, 
Žlutice, Horka, Podhora, Stanovice a Myslivny.  
V souvislosti s rekultivacemi území po těžbě vznikají na Sokolovsku rozsáhlé nové vodní 
plochy (např. vodní nádrž Michal - 30 ha, v současné době napouštěná vodní nádrž 
Medard - 494 ha). Vodní rekultivace popsaného rozsahu jsou výrazným zásahem do 
vodního režimu v území a výrazně mění vodohospodářské a klimatické poměry v území.  
Kromě vodních nádrží jsou významným, a to i krajinným fenoménem rybniční soustavy, 
které jsou vybudovány především na Bochovsku, Ostrovsku, Tepelsku, v okolí 
Františkových Lázní a jižně od Mariánských Lázní.  
Zastoupení vodních ploch na území kraje (2 % rozlohy kraje) patří v ČR k průměrným, v 
souvislosti s realizací vodních rekultivací se tento podíl zvyšuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrázek 4. Vodní toky a plochy 

 
 

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



 
 
 
Obrázek 5. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
 

 

 

Zdroje vod  

Minerální prameny, přírodní léčivé zdroje  
 
Území Karlovarského kraje je i v evropském měřítku ojedinělé počtem vývěrů 
minerálních vod a plynů a pestrostí jejich chemického složení. Počet vývěrů dosahuje 
několika set. Převládají vývěry studených uhličitých železnatých kyselek (7 až 10 °C), 
vzácnější jsou zřídla termální vody (39 - 73,4 °C) nebo radonové vody čerpané z 
bývalých uranových dolů.  
Z hlediska územního rozložení je největší počet studených pramenů v oblastech kolem 
Františkových Lázní a Mariánských Lázní, termálních zřídel pak v oblasti Karlových Varů. 
Vybrané minerální prameny - přírodní léčivé zdroje - jsou využívány k léčebným kúrám v 
pěti lázeňských městech - Mariánské Lázně (13 pramenů), Františkovy Lázně (12), Lázně 
Kynžvart (4), Karlovy Vary (12) a Jáchymov.  
K ochraně přírodních léčivých zdrojů jsou stanovena ochranná pásma v lázeňských 
místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Mýtina-Kyselecký Hamr a 
Lázně Kynžvart. Pásma I.stupně s přísnějšími podmínkami ochrany jsou vymezena na 1,4 
% území kraje, pásma 2.stupně na 37,2 % území kraje .  
Minerální prameny jsou také využívány pro plnění do lahví, což představuje specifické 
výrobní odvětví Karlovarského kraje. Hlavními subjekty provozujícími tuto činnost jsou 
Karlovarské minerální vody Mattoni. Nejvýznamnějšími místy plníren jsou Kyselka, 
Korunní, Louka (Nová Ves), Mnichov. 



 
 
Obrázek 6: Zdroje minerální vody, ochranná pásma 
 

 

Zdroje pitné vody  
 
Podzemní vody  
Nejvýznamnější zdroje podzemních vod se nalézají v CHOPAV Chebská pánev – 
Slavkovský les. Kvalita vody podzemních zdrojů je poměrně dobrá. Z podzemních zdrojů 
je významný zdroj Nebanice a prameniště Dyleň. Severně od Jáchymova se nachází 
prameniště využívané jako zdroj pitné vody, vydatnějším zdrojem je i např. Fojtov – 
Lužec v Krušných horách a území Manětínské pánve od Štědré k Manětínu.  
Některé podzemní zdroje zejména v okolí Jáchymova jsou znehodnoceny radioaktivitou 
nebo beriliem. Území kraje dotčená těžbou vykazují značně narušený vodní režim, 
některé zdroje musí být chemicky upravovány nebo jsou pro pitnou vodu zcela 
nepoužitelné, např. Krušné hory (Abertamy), Sokolovská pánev atd. V rámci plánů 
oblasti povodí byl hodnocen stav podzemních vod z hlediska indikátoru chemický stav a 
kvantitativní stav. Jednotkou pro hodnocení jsou útvary podzemních vod ve vertikálních 
vrstvách – svrchní vrstvy a základní vrstvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obrázek 7. Zdroje pitné vody, ochranná pásma 

 

Povodně a záplavová území  
Na území Karlovarského kraje jsou stanovena záplavová území Q5, Q20, Q100 a aktivní 
zóny záplavových území. Záplavové území Q100 je stanoveno na 2 % území kraje.  
Pro Ohři a její přítoky je typický zimní režim povodní, spojený s táním sněhu v horských 
oblastech. Významné letní povodně jsou poměrně řídké, což souvisí s relativně dobrou 
retenční schopností území kraje. K transformacím povodňových vln na Ohři přispívají 
nádrže situované na jejím horním toku a na jejích přítocích.  
Na území Karlovarského kraje nejsou stanovena prioritní území z hlediska povodní, 
kterým by měla být věnována zvláštní pozornost. Přesto je v kraji celkem 23 obcí 
nechráněných nebo nedostatečně chráněných před povodněmi. Na jejich území je 
ohrožováno více než 1.800 domů, což představuje přes 5 % obydlených domů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Obrázek 8. Záplavová území 

 

C. 3. 6. Krajina a příroda 
 

Zvláště chráněná území  
Zvláště chráněná území v kraji zaujímají celkem 65.465 ha, což je 19,8 % rozlohy 
Karlovarského kraje. Vzhledem k celorepublikovému průměru (16,4 %) lze situaci na 
území Karlovarského kraje označit jako nadprůměrnou. V tomto parametru je 
Karlovarský kraj na 6. místě mezi všemi kraji ČR. Převážná část plochy ZCHÚ je tvořena 
územím CHKO Slavkovský les (61.060 ha).  
V jednotlivých ORP Karlovarského kraje se podíl zvláště chráněných území značně liší. 
Nejmenší podíl mají ZCHÚ v ORP Kraslice (0,8 %) a ORP Aš (1,3 %), naopak největší 
podíl plochy je v ORP Mariánské Lázně (51,4 %) a ORP Sokolov (40,6 %). Z hlediska 
počtu ZCHÚ lze sledovat dlouhodobý postupný nárůst zvláště chráněných území. Na 
území KK je vyhlášeno 72 MZCHÚ (stav k březnu 2015) v těchto kategoriích: 7 národních 
přírodních památek (NPP), 5 národních přírodních rezervací (NPR), 30 přírodních památek 
(PP), 30 přírodních rezervací (PR). 
 

NATURA 2000  
Lokality soustavy NATURA 2000 zaujímají v Karlovarském kraji více než 20 % území 
(republikový průměr 14,1 %), což řadí kraj na třetí místo mezi kraji ČR (za Zlínský a 
Jihočeský kraj). V Karlovarském kraji je vymezeno celkem 53 evropsky významných 
lokalit o celkové rozloze 59.337 ha – převážná většina je vymezena uvnitř již existujících 



ZCHÚ. Na území kraje zasahují dvě ptačí oblasti - oblast Doupovské hory (oblast 
zasahuje také na území Ústeckého kraje) a oblast Novodomská rašeliniště - Kovářská, 
jejíž hlavní část je vymezena v Ústeckém kraji. Celková rozloha ptačích oblastí na území 
Karlovarského kraje je 48.293 ha. Karlovarský kraj má jednu z nejvyšších absolutních 
rozloh ptačích oblastí mimo ZCHÚ (46.651 ha), podíl rozlohy těchto lokalit vzhledem k 
rozloze kraje je vůbec nejvyšší (14,1 % z celkové rozlohy kraje, celorepublikový průměr 
3,2 %). 
 
Seznam evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji 
Nadlesí (111.2594 ha), Blažejský rybník (50.4943 ha), Soos (452.6410 ha), Vladař 
(237.2516 ha), Rudné (443.6366 ha), Vysoká Pec (210.3183 ha), Vysoký kámen (2.4716 
ha), Krásenské rašeliniště (151.7351 ha), Bečovské lesní rybníky (50.8354 ha), 
Kaňon Ohře (339.5169 ha), Kladské rašeliny (2672.8471 ha), Medvědí rozhledy (1.6242 
ha), Pramenské pastviny (0.4994 ha), Raušenbašská lada (497.1617 ha), 
Skalka pod Tisovým vrchem (1.4596 ha), Bochov (20.1239 ha), Borecké rybníky (4.2023 
ha), Bystřina - Lužní potok (1129.5805 ha), Horní Kramolín (27.3054 ha), 
Horní Kramolín - Ovesné (18.1443 ha), Javorná (64.9831 ha), Krásno (36.6363 ha), 
Pískovna Erika (21.8527 ha), Matyáš (70.8804 ha), Odolenovice (8.2731 ha), 
Olšová vrata (46.1322 ha), Ostrovské rybníky (121.0345 ha), Pila (14.5389 ha), 
U sedmi rybníků (7.5571 ha), Střela (22.8630 ha), Teplá s přítoky a Otročínský potok 
(27.5302 ha), Týniště (5.8321 ha), Úpolínová louka - Křížky (687.1829 ha), 
Lomnický rybník (109.6452 ha), Krušnohorské plató (11779.5896 ha), Hradiště 
(33159.0685 ha), Nadlesí (111.2594 ha), Medvědí rozhledy (1.6242 ha).  

Územní systém ekologické stability (USES)  
Nadřazená síť ÚSES vyšších úrovní, je ve vydaných Zásadách územního rozvoje 
Karlovarského kraje z roku 2010, zahrnuje nadregionální a regionální biocentra a 
biokoridory. Celkem je vymezeno 14 nadregionálních biokoridorů a 8 nadregionálních , z 
toho reprezentativní jsou Amerika, Mnišský les, Studenec, Božídarské rašeliniště, Kladská 
a Svatošské skály a unikátní Soos a Mnichovské hadce. Dále je vymezeno 154 
regionálních biocenter a 175 regionálních biokoridorů.  
Síť ÚSES pokrývá celé území kraje s hustotou, která odpovídá diferencovaným přírodním 
podmínkám pánevních a horských oblastí. Řidší síť regionálního systému je patrná v 
oblastech Nejdku, Karlových Varů, Chebu, Plesné a Otročína.  
Lokální ÚSES je vymezen (bude vymezen) v územních plánech obcí. Dle Koncepce 
ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje (2005) má schválený lokální ÚSES zatím 
jen menší část území v rámci územních plánů obcí, zatím jen v několika katastrálních 
územích jsou již vyřešeny i vlastnické vztahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrázek 9. Skladebné prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické 
stability 
 

 
 

Krajina  
Krajina Karlovarského kraje je velmi pestrá, s výraznými kontrasty, na významné části 
území kraje je jen málo dotčená podstatnějšími negativními zásahy člověka (s výjimkou 
druhové, věkové a prostorové skladby lesů). Velkoplošné negativní devastační zásahy 
probíhají ještě pouze v místech povrchové těžby hnědého uhlí a některých dalších 
nerostných surovin (kaolinu).  
Současným největším problémem krajiny je rozvoj zástavby „na zelené louce“ 
(greenfields) pro účely komerčních center, logistických či průmyslových areálů, v 
některých případech i zón bydlení (suburbanizace). Výstavba je realizována ve volné 
krajině či na okraji sídel, dochází k nežádoucímu stírání rozdílu mezi městem a volnou 
krajinou, snižuje se prostupnost krajiny, ničí se krajinný ráz území.  
Významným problémem je narůstání „estetického znečišťování“ krajiny v důsledku 
realizace vysokých staveb technického charakteru ve volné krajině (vedení VVN, věže 
operátorů GSM, vysoké větrné elektrárny apod.). 
 
Fragmentace krajiny 
 
Rozsáhlé terénní úpravy, šířka komunikací a vysoká intenzita provozu omezují migraci 
živočichů a vedou k nežádoucí fragmentaci populací volně žijících druhů.  
Pro posuzování míry fragmentace území se v ČR používá metoda UAT (Unfragmented 
Area with Transport), která vymezuje území nefragmentované dopravou.  
Hlavními předěly méně fragmentovaných území (kategorie A až C) tvoří silnice I.třídy. 
Nadměrná fragmentace území dopravou se projevuje zejména na území ORP Aš, v 
sídelním pásu severně od silnice I/6, na Sokolovsku a Ostrovsku a na malém území u 



Mariánských Lázní. Nejpříznivější situace z hlediska fragmentace krajiny dopravou je v 
ORP Mariánské Lázně a i ve větší části ORP Karlovy Vary. 
 
Obrázek 10. Fragmentace krajiny dopravou – polygony UAT na území kraje 
 

 
 

Flóra a fauna  
Vysoký podíl lesů (43,4 %) a trvalých travních porostů (20 %) z území Karlovarského 
kraje, který se mimo intenzivně urbanizované území pánevních oblastí uplatňuje ještě 
výrazněji, poskytuje výhodné podmínky pro život množství druhů planě rostoucích rostlin 
a volně žijících živočichů.  
Na území Karlovarského kraje jsou evidovány stanoviště zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin. Mezi nimi je řada kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených 
druhů.  
Z kriticky ohrožených druhů živočichů jsou nejvýznamnější užovka stromová (Elaphe 
longissima), která se v ČR vyskytuje v jediné lokalitě na svazích údolí Ohře u Stráže nad 
Ohří, dále čolek hranatý, jehož výskyt na Kraslicku je jedinou populací v ČR.  
Na druhé straně se na území Karlovarského kraje vyskytují i druhy invazních rostlin, mezi 
nimi se vyskytují také rizikové a silně rizikové druhy, které se neúměrně šíří do 
původních přírodních biotopů. Jedná se např. o bolševník velkolepý, křídlatku japonskou 
a křídlatku sachalinskou, či netýkavku žláznatou. 
 
 
 
 
 
 



C. 3. 7. Lesy 
Lesní půda se zaujímá v Karlovarském kraji 1.438 km2, což je 43,4 % území kraje. Tento 
podíl je v rámci ČR vysoce nadprůměrný. Průměrná lesnatost v ČR je 33,6 %. Kraj má 
jako jediný v republice plochu lesních pozemků větší, než plochu zemědělské půdy. 
Karlovarský kraj je spolu s Libereckým krajem územím s nejvyšším podílem lesní půd. 
Vysoká lesnatost odráží přírodní podmínky a koresponduje s relativně nízkým podílem 
zemědělské půdy.  
Nejvyšší lesnatost se vyskytuje v ORP Kraslice (69,8 %) a Ostrov (61,5 %). Nejmenší 
lesnatost je v ORP Cheb (27,5 %). S výjimkou ORP Cheb jsou všechny ORP kraje 
nadprůměrné z hlediska lesnatosti v porovnání s průměrem ČR.  
Poměrně vysoké je zastoupení lesů zvláštního určení (zejména v ORP Aš a Mariánské 
Lázně – nad 30 % z celkové výměry ORP). Jsou významné z hlediska mimoprodukčních 
funkcí lesa. Jejich nejvýznamnější soustředění lze nalézt v zázemí lázeňských měst 
Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Jáchymov a specificky i ve vojenském újezdu Hradiště.  
Významná soustředění hospodářských lesů jsou v Krušných horách (ORP Kraslice 50,5 
%, Karlovy Vary a Ostrov), Slavkovském lese (ORP Sokolov), Český les (ORP Mariánské 
Lázně), ale i na Tepelsku, Toužimsku, Bochovsku a Žluticku.  
V Karlovarském kraji výrazně převládají jehličnany (přes 83 % lesních porostů), 
republikový průměr cca 74 %), listnaté lesy tvoří v kraji 15 % lesních porostů 
(republikový průměr 25 %). Nejvyšší podíl listnatých lesů vykazují ORP Karlovy Vary a 
Sokolov.  
 

Obrázek 11. Kategorie pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 
 

 
 



 

C. 3. 8. Hluk  
 
Hlavním zdrojem hluku je jednoznačně silniční doprava, která se podílí na celkovém 
počtu lidí zasažených nadměrným hlukem v ČR více než 90ti %.  
Ochrana před vnějším hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Limitován je hluk ve vyjmenovaném 
(chráněném) prostoru a v oblasti do 2 m od vyjmenovaných typů staveb (chráněný 
venkovní prostor staveb). 
Hygienické hlukové limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limit ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T pro hluk ve vnějším chráněném prostoru budov a ostatních chráněných 
venkovních prostorech se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a korekce. 
Pro noční dobu se připočítává další korekce -10 dB s výjimkou ochranného pásma dráhy, 
kde se připočítává korekce –5 dB. 
Mezní hodnoty hlukových ukazatelů pro účely strategického hlukového mapování v ČR 
jsou dány vyhláškou č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování.  
Dle výsledků 1. fáze strategického hlukového mapování (SHM, k roku 2012) je v ČR 
zatíženo hlukem přesahujícím hygienické limity celkem 258,8 tis. lidí (2,5 % obyvatel) z 
pohledu celodenní hlukové zátěže a 319,6 tis.lidí (3% obyvatel) v noci. Hodnoty se 
vztahují k indikátorům Lden nad 70 dB a Lnoc nad 60 dB. 
Území kraje je poměrně zřetelně rozděleno na jádrovou, metropolitní oblast, která se 
nachází v pánevní oblasti v ose měst Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Ostrov a ostatní 
spíše okrajová, periferní území. Tomuto rozdělení odpovídají i hlavní dopravní osy v 
území. Hlavní dopravní osou v regionu je právě spojení výše uvedených čtyř měst. 
Dílčími, již méně významnými osami, jsou Cheb – Mariánské Lázně, Cheb – Františkovy 
Lázně – Aš. Krajem také prochází některé mezinárodní silniční tahy. Je to koridor E 48 
(Praha – Karlovy Vary – Bayreuth – Schweinfurth), který územím kraje prochází ve 
směru od Prahy přes Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Druhým evropským koridorem je 
trasa E49 (Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg), která v 
současné době prochází regionem ve směru Toužim, Bečov nad Teplou, Karlovy Vary, 
Sokolov, Cheb a hraniční přechod Vojtanov. 
Hustota a obecně stav dopravní infrastruktury je významným faktorem ovlivňujícím 
dopravní dostupnost regionu. Hustota sítě silnic dálničního typu (dálnice a rychlostní 
komunikace) v Karlovarském kraji je na mírně podprůměrné úrovni, v porovnání s 
ostatními kraji mu patří 10. místo, ovšem již s výraznějším odstupem na přední kraje s 
rozvinutou dopravní infrastrukturou. Příčinou je perifernost kraje a to, že územím 
neprochází žádná významnější tranzitní silniční trasa. 
Hodnoty intenzity přepravy cestujících vykazují větší mezikrajské rozdíly. Karlovarský 
kraj se nachází s výrazným odstupem na posledním místě. Příčinou je především jeho 
malá populační velikost, ale také menší mobilita obyvatel, která nejpravděpodobněji 
souvisí s vyšší nezaměstnaností a také tím, že v kraji chybí větší počet silných (i 
mikroregionálních) ekonomických center, která by byla cílem každodenní pracovní 
dojížďky. Zároveň také některé periferní části kraje nedisponují dobrým dopravním 
spojením. 
Úroveň hladiny hluku v důsledku automobilového provozu je závislá na rychlosti vozidla, 
na stáří vozidel, jejich technickém stavu a způsobu jízdy. 
Na základě Celostátního sčítání dopravy za rok 2010 (ŘSD ČR, 2011) jsou za nejvíce 
zatížené komunikace na území Karlovarského kraje považovány: 

• silnice I/6 v Karlových Varech – úsek Pražský most – Karlovy Vary – Dvory; 
• silnice R/6 v úseku Karlovy Vary – Dvory – sjezd č. 136 (směr Sokolov z 

Karlových Varů); 
• silnice I/13 v úsek Ostrov – Větrný Vrch – Karlovy Vary – Všeborovice; 
• silnice I/13 v úseku Karlovy Vary – Všeborovice – Pražský Most; 
• silnice I/6 v Karlových Varech – úsek Pražský most – Drahovice; 
• silnice II/210 v Sokolově – ulice Kraslická. 



 
 
Jako nejzatíženější z hlediska vlivů na obyvatele a obytnou zástavbu jsou území: 

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

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

• zřizování obchvatů sídel (zejména pro nákladní a tranzitní dopravu), jejichž 
realizace by měla předcházet výstavbě průmyslových zón, hospodářských parků a 
dalších záměrů, u nichž existuje riziko zvýšení intenzity provozu v sídlech vlivem 
vyvolané automobilové dopravy; 

• soustředění dopravy na vybrané vyhovující komunikace a regulace vjezdu vozidel 
(zejména nákladních); mimoúrovňové křížení komunikací, přičemž MÚK by měly 
být umístěny (resp. orientovány) co nejdále od obytné zástavby;  

• zajištění pravidelného intenzivního čištění vozovek; 
• aplikace vhodných protihlukových opatření v místech přiblížení komunikací k 

obytné zástavbě;  
• vytvoření pěších a klidových zón a využití dalších technických a organizačních 

opatření. 
 
Dalším liniovým zdrojem hluku je železniční doprava. Vzhledem k relativně vyšším 
rychlostem, větším objemům vozidel a kontaktu kovových kol s kovovou kolejnicí je 
železniční doprava velmi významným zdrojem hluku. Hluk z železniční dopravy je méně 
vyrovnaný než hluk z dopravy automobilové, průjezdy vlaku mají menší frekvenci, o to 
však vyšší špičkové hladiny hluku. Kromě hluku působí železniční doprava i významnější 
vibrace. 
V oblasti železniční dopravy je podkladem pro hodnocení hluku strategická hluková mapa 
železniční dopravy, kterou pro MZd ČR vypracoval Zdravotní ústav Ostrava v r. 2007. 
Toto mapování se ale zabývalo pouze nejvíce zatíženými úseky tratí (nad 60 tisíc vlaků 
za rok). Na území Karlovarského kraje se však nenacházejí tratě s počtem vlaků 
přesahující uvedenou hranici. 
Modernizace železniční sítě je spojena s (pozitivním) vytvářením podmínek pro snížení 
zátěže ze silniční dopravy (přesun části dopravních výkonů na železnici) a s omezováním 
negativních vlivů z provozu stávající železniční dopravy (snížení hladiny hluku a zvýšení 
bezpečnosti provozu). Rekonstrukce i novostavby železničních koridorů a tratí, pokud 
neodklánějí železniční dopravu mimo zástavbu, však mají být spojeny s realizací 
odpovídajících protihlukových opatření k ochraně obytného prostředí přilehlé zástavby. 
Letecká doprava rovněž působí na části území Karlovarského kraje hlukovou zátěž. 
Připravuje se rozšíření letiště Karlovy Vary, což bude znamenat nárůst intenzity letecké 
dopravy. Vlivy budou posuzovány v procesu EIA. 
 

C. 3. 9. Hospodářská základna  
Karlovarský kraj patřil ještě v polovině 90. let k bohatším krajům v rámci České 
republiky. Hodnoty hrubého domácího produktu (HDP)/obyvatele dosahovaly téměř 
úrovně České republiky. Jeho ekonomická výkonnost však v dalších letech stagnovala a 
zejména po roce 2002, kdy Česká republika procházela obdobím hospodářského růstu, 
Karlovarský kraj ve srovnání s ostatními regiony ještě více zaostával. 
Příčinou hospodářské stagnace Karlovarského kraje je především nízká produktivita práce 
(Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, BermanGroup, 2012). V 
ekonomice kraje jsou více zastoupeny obory, které mají spíše nižší produktivitu práce a 
méně přispívají k tvorbě přidané hodnoty. Sektorová struktura hospodářství kraje je tedy 



jednou z příčin jeho relativního zaostávání oproti ostatním oblastem České republiky. 
Druhou, neméně významnou příčinou slabých hospodářských výsledků, je především 
velmi nízká úroveň samotné produktivity práce napříč téměř všemi odvětvími ekonomiky 
Karlovarského kraje. Příčinou toho může být především orientace na jednodušší výrobu s 
nižší přidanou hodnotou, která souvisí s pozicí firem na nízkém stupni hodnotového 
výrobního řetězce. 
Podle dosažené úrovně hospodářské produkce na obyvatele je Karlovarský kraj nejvíce 
zaostávajícím krajem. V roce 2010 představoval HDP/obyv. jen 72,3% průměru za celou 
ČR. Významnější než dosažený stav je dlouhodobý trend postupného poklesu relativní 
pozice kraje vůči hodnotám za celou Českou republiku: Karlovarský kraj rostl za 
posledních 15 let výrazně nejpomaleji ze všech krajů ČR, neboť index růstu HDP od roku 
1995 byl jen 102,8%. 
Z hlediska odvětvové specializace, strukturálních charakteristik hospodářství konstatuje 
Analýza rozvojových charakteristik a potenciálu KV kraje, která je součástí Programu 
rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 (zpracovatelem BermanGroup, 
2012), že regionální ekonomika Karlovarského kraje se vyznačuje velkým podílem 
sektoru služeb (terciér) na tvorbě HPH (hrubé přidané hodnoty), který má navíc rostoucí 
tendenci (57,3 % v roce 2009). V porovnání s ostatními kraji se jedná o 2. nejvyšší 
hodnotu hned po Praze. Tento vysoký podíl služeb však neodpovídá vyspělosti 
Karlovarského kraje jako spíše slabé výkonnosti průmyslu, především zpracovatelského. 
Významný podíl tvoří také primární sektor (zemědělství a lesní hospodářství, rybolov a 
dobývání nerostných surovin). Tento sektor ekonomiky se podílí 7,5 % na tvorbě HPH 
(jeho podíl se v čase mírně snižuje), což je v porovnání s ostatními kraji nejvyšší 
hodnota. Příčinou je těžba hnědého uhlí a lehkých stavebních materiálů v kraji. 
Sektor průmyslu (sekundér) vykazuje zhruba průměrné podíly na tvorbě HPH v porovnání 
s Českou republikou, pokud ovšem porovnáme hodnoty s průměrem České republiky bez 
Prahy, která toto srovnání zkresluje, zjistíme, že právě v průmyslu Karlovarský kraj 
nejvíce zaostává za ostatními kraji. Toto porovnání nabízí nutně pouze velmi hrubý obraz 
o odvětvové specializaci hospodářství kraje, ovšem poskytuje informace o některých 
základních tendencích vývoje. V ekonomice kraje dominují služby, významnou roli má 
rovněž primární sektor, naopak v porovnání se zbytkem České republiky dosahuje slabší 
výkonnosti průmysl. 
Z hlediska struktury zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu existuje výrazná 
orientace Karlovarského kraje na některá, především tradiční, odvětví. Jsou to odvětví: 
Výroby nekovových minerálních výrobků (25% podíl na zaměstnanosti ve 
zpracovatelském průmyslu), Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků (podíl se stále 
drží kolem 10 %, v ČR klesl dvojnásobně – z 8 % na 4 %) a odvětví Výroba základních 
kovů, hutních a kovodělných výrobků, jehož podíl i absolutní počty zaměstnaných se v 
kraji dokonce zvyšují. Stále větší zastoupení ve struktuře zaměstnanosti má také odvětví 
Výroba elektrických a optických zařízení a přístrojů, kde se podíl i absolutní počty 
zaměstnaných také zvyšují.  
Zpracovatelský průmysl v kraji je nejvíce specializován na tato čtyři dílčí odvětví. Jedná 
se převážně (kromě výroby elektrických a optických zařízení) o odvětví tradiční, která 
mají v regionu již dlouhou historii. V porovnání s ostatními odvětvími zpracovatelského 
průmyslu však často dosahují nižší přidané hodnoty a produktivity. V posledních několika 
letech se v kraji výrazněji profiluje právě odvětví výroby elektrických a optických zařízení 
a přístrojů, které hraje významnou roli především z pohledu exportu. Rovněž posilující 
tendenci má strojírenský průmysl. Naopak v kraji je oproti Česku výrazně nižší 
zaměstnanost v odvětví Výroby dopravních prostředků a zařízení. Podíl této skupiny se 
navíc za sledované období výrazně snížil z 9,1 % na 2,5 %. Poměrně velké množství 
firem v kraji je však na automobilový průmysl navázáno jako dodavatelé dílčích 
komponent (např. zabezpečovacích zařízení, čalounění apod.). 
Průmysl v regionu je tedy tvořen převážně tradičními odvětvími využívajícími místní 
zdroje, jako jsou kovodělný a hutnický průmysl, sklářský, keramický průmysl a průmysl 
stavebních hmot (Výroba nekovových minerálních výrobků) a potravinářství. Stále více 
se začínají rozvíjet průmysl elektrických a optických zařízení, který je velmi exportně 



orientovaný a plastikářský průmysl. Jako klíčová, nosná, odvětví zpracovatelského 
průmyslu v Karlovarském kraji tedy můžeme označit:  

• Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků  
V kraji tradiční odvětví, které se podílí nejvíce na tržbách ve z. p. Je zde řada českých i 
zahraničních společností, nejvýznamnější je Witte Nejdek, dále pak HF – Czechforge, 
Metalis, EUTIT. Řada firem má oborový přesah do strojírenství či automotive.  

• Výroba nekovových minerálních výrobků  
Další tradiční odvětví, výroba skla, porcelánu, keramiky a lehkých stavebních hmot. V 
kraji je několik velkých firem v tomto oboru (Thun, Moser). Některé z nich se zabývají 
průmyslovou keramikou a jsou svým zaměřením spíše na pomezí keramického průmyslu 
a strojírenství (Fornax, Elektroporcelán Louny), v kraji nalezneme také významného 
výrobce zdících materiálů – Lias Vintířov  

• Výroba potravinářských výrobků  
Odvětví využívá v kraji dostupných zdrojů minerálních vod (hlavní firmou v regionu je 
Mattoni), dále menší potravinářské firmy.  

• Výroba elektrických a optických přístrojů  
Tento obor se v kraji soustřeďuje převážně na export do zemí západní Evropy a mnoho 
firem funguje jako dodavatelé dílčích komponentů do automobilového průmyslu. Většina 
podniků jsou pobočky zahraničních firem (Wieland Electric, Amphenol, KE Ostrov), 
některé jsou české (GR Electronic, OIET).  

• Výroba pryžových a plastových výrobků  
Poměrně dynamicky se rozvíjející odvětví v posledních letech. Jeho rozvoj souvisí 
především s několika novými zahraničními investory v kraji (především JSP International, 
Speciální obaly Cheb), ale i českými firmami – např. VJB Partner.  

• Výroba textilií  
Další tradiční obor v kraji. Firmy se soustředí na rozličné portfolio produktů od dodávek 
potahů pro automobilový průmysl, přes výrobu funkčních textilií až po výrobu vlny a 
přízí. Největšími firmami jsou CarTrim, TUP Bohemia, Vlnap.  
• Výroba a opravy strojů a zařízení  
Toto odvětví v Karlovarském kraji zahrnuje především strojírenské podniky s velmi 
rozličnou strukturou produktů, která sahá od strojů pro energetický průmysl, těžbu či 
keramickou výrobu přes zámečnickou výrobu až po stroje a zařízení pro odvětví 
automobilového průmyslu. Největšími firmami jsou SOKSTR, strojírny Chodos, strojírny 
Rotas, Swiss – Form, Stasis – ZBA. Strojírenství je v kraji v porovnání s ostatními 
regiony Česka spíše méně rozvinuté. 
 
Z hlediska primárního sektoru národního hospodářství (zemědělství, lesnictví a rybářství) 
pokračoval pokles počtu zaměstnaných osob z předchozích let až na necelých 150 tis. v 
roce 2010. Podíl na celkové zaměstnanosti tak poklesl až na 3,1 %. 
Karlovarský kraj svých charakterem sice není uzpůsoben k výraznému rozvoji 
zemědělství, ale lesnictví a zpracování dřeva jsou významnějším odvětvím hospodářství 
kraje. Zalesnění Karlovarského kraje ze 43 % dokládá omezené možnosti extenzivního 
rozvoje zemědělství v kraji. Karlovarský kraj má jako jediný z krajů v Česku menší 
zastoupení zemědělské půdy, než lesní půdy. Zemědělská půda tvoří pouze 37,4 % 
celkové výměry kraje (124 032 ha z 331 4336 ha ke dni 31.12.2013). Rovněž procento 
zornění zemědělské půdy je velmi nízké – 43,5 %, naproti tomu procento zatravnění je 
výrazně nadprůměrné (podíl trvalých travních porostů je 53,6 %) zejména z důvodu 
přítomnosti horských celků Slavkovského lesa, Doupovských hor a Krušných hor s méně 
vhodnými podmínkami pro zornění. 
Karlovarsky kraj dosahuje také nejnižšího zornění v České republice (40,8 %). 
Zemědělské podniky se sídlem v Karlovarském kraji mají ve struktuře osevních ploch 
jeden z nejnižších podílů obilovin v republice. 
Zemědělství nepatří v Karlovarském kraji mezi významná odvětví v porovnání s ostatními 
regiony ČR, což je dáno převážně geografickými podmínkami kraje. Přestože podíl 
zemědělství a lesnictví na HPH v Karlovarském kraji byl v roce 2007 mírně nad 
celorepublikovým průměrem (KVK 2,6 %, ČR 2,4 %), tak zemědělství v kraji má spíše 



zanedbatelný význam. V Karlovarském kraji působí nejnižší počet hospodařících 
zemědělských subjektů. 
Z porovnání jednotlivých krajů podle podílu obhospodařované půdy na rozloze kraje je 
zřejmé, že význam primárního sektoru v Karlovarském kraji je nízký. Tento malý význam 
zemědělství v kraji dokazuje také velmi nízký podíl orné půdy v kraji. Orná půda z 
obhospodařované zemědělské půdy představuje pouze necelých 33 % a na rozloze kraje 
se podílí pouze 10 %. Naopak podíl půdy ležící ladem je v porovnání s celostátním 
průměrem osmkrát vyšší.  
V Karlovarském kraji obhospodařují největší část zemědělské půdy právnické osoby – 
64,3 %. Zatímco v rámci ČR jsou to převážně akciové společnosti, tak v Karlovarském 
kraji mají nejvyšší podíl společnosti s ručením omezeným 69,8 % z celkové plochy 
obhospodařované zemědělské půdy. 
Vývoj celkové zaměstnanosti byl provázen pokračujícími změnami v odvětvové skladbě 
pracujících. V primárním sektoru národního hospodářství (zemědělství, lesnictví a 
rybářství) pokračoval pokles počtu zaměstnaných osob z předchozích let až na necelých 
150 tis. v roce 2010. Podíl na celkové zaměstnanosti tak poklesl až na 3,1 %. 
Všechny typy zemědělských podniků (fyzických i právnických osob) v Karlovarském kraji 
zaměřují svou činnost především na živočišnou výrobu, zatímco v rámci republiky 
převažuje zaměření na rostlinnou výrobu a případně smíšené hospodářství. 
 

C. 4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 
 
Informace o stávajících problémech životního prostředí v Karlovarském kraji jsou 
převzaty z kvalitativního hodnocení životního prostředí uvedené ve SWOT analýze 
v Územně analytických podkladech Karlovarského kraje - Rozbor udržitelného rozvoje 
území (2013).  
 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 
Hygiena životního prostředí 

Méně příznivé klimatické podmínky většiny 
území kraje 

Růst emisí z mobilních zdrojů při  
zvyšování intenzity automobilové dopravy  
 

Inverzní poloha hlavních center osídlení  
(pánevní oblasti, horská údolí) 

Růst produkce komunálních a  
nebezpečných odpadů 

Koncentrace zdrojů emisí (REZZO I.)  
v sídelních prostorech (Cheb, Karlovy  
Vary, Sokolov) 

 

Emisní a hluková zátěž ze silniční dopravy  
(průtahy silnic I.třídy) 

 

Velký počet a rozsah lokalit starých  
ekologických zátěží 

 

Velký rozsah oblastí se střední a vysokou  
kategorií radonového indexu 

 

Ochrana přírody a krajina 
Výskyt území s velmi nízkou ekologickou  
stabilitou krajiny (zejména ORP Cheb a  
Sokolov) 

Dopady změn klimatu na přírodu a  
krajinu (změny vodního režimu)  

Velký rozsah souvislých území dotčeného  
těžbou hnědého uhlí (Sokolovsko) 

Nadměrný růst lidských činností  
v přírodním prostředí a krajině (rekreace,  
cestovní ruch, lesnictví) 

Oblasti silné fragmentace území dopravní  
infrastrukturou (ORP Aš, pánevní oblasti) 

Chybné hodnocení dopadů rozvojových  
záměrů na přírodu a krajinu (v rámci  
povolovacích procesů)  

Výskyt a šíření invazivních druhů rostlin  Další fragmentace krajiny dopravními  
stavbami  



SLABÉ STRÁNKY HROZBY 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Nízký podíl zemědělské půdy (nejméně  
ORP Kraslice, Ostrov a Sokolov) 

Dopady změn klimatu na lesní  
a zemědělské ekosystémy (změny  
vegetačních období, srážkového režimu,  
průměrných teplot) 

Nízký podíl orné půdy (nejméně ORP  
Kraslice a Ostrov) 

Další úbytek zemědělské půdy způsobený  
nárůstem zastavěných a ostatních ploch 

Nízký podíl kvalitních zemědělských půd  
(s výjimkou ORP Aš a Mariánské Lázně) 

 

Nevhodná druhová skladba lesů (vysoký  
podíl jehličnanů) 

 

Vysoký podíl ostatních ploch (těžba v ORP  
Sokolov, VÚ v ORP Karlovy Vary)  

 

 
 

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
S ohledem na hlavní priority a cíle Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje 
(předcházení vzniku odpadů, upřednostnění vyšších stupňů hierarchie nakládání s 
odpady, odklon odpadů od skládkování, zlepšení nakládání s nebezpečným odpadem a 
další) lze předpokládat, že POH ČR nebude mít negativní vliv na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 
Vyhodnocení vlivů Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na životní 
prostředí a veřejné zdraví bude předmětem dalšího postupu procesu SEA. 
  

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
  

E.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České 
republiky 

 
Vzhledem k cílům Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje, které jsou 
orientovány na zlepšení nakládání s odpady v Karlovarského kraje a konkretizují priority 
a cíle Plánu odpadového hospodářství České republiky a na posun k vyšším úrovním 
hierarchie nakládání s odpady se nepředpokládají negativní vlivy na životní prostředí 
mimo území ČR. 
 
Provedeným screeningem nebyla identifikována rizika pro životní prostředí sousedních 
krajů a států sousedících s ČR. 
 
Přeshraniční vlivy mohou být zjištěny u konkrétních záměrů. V takovém případě budou 
předmětem posouzení vlivů těchto záměrů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  
 
 
 
 
 
 
 



E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v 
oznámení koncepce 
Součásti Oznámení nejsou mapové ani jiné dokumentace.  
  

E. 3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na 
životní prostředí a veřejné zdraví 
  
Nejsou uvedeny.  
 
 
 
 
 
Datum zpracování oznámení koncepce    15. dubna 2015 
 
  
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na 
zpracování oznámení koncepce 
 
Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. 
Závist 1159 
156 00 Praha 5 – Zbraslav 
 
Telefon: + 420 724 039 528 
E-mail: alena.kubesova@seznam.cz 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
 
 

 



 
 
 



 



 
 
Seznam zkratek  
 
 
BRO Biologicky rozložitelný odpad 
BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 
CEHO Centrum hospodaření s odpady 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČSÚ Český statistický úřad 
dB Decibel 
EU Evropská unie 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
ISOH Informační systém odpadového hospodářství 
k.ú. Katastrální území 
MZd Ministerstvo zdravotnictví 
NOx Oxidy dusíku 
POH Plán odpadového hospodářství 
POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 
POH KVk Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 
OH Odpadové hospodářství 
ORP Obec s rozšířenou působností 
REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
SKO Směsný komunální odpad 
TKO Tuhý komunální odpad 
ÚAP KVk Územně analytické podklady Karlovarského kraje 
UAT Unfragmented area with transport 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
 
 


