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Zastupitelstvo Karlovarského kraje, p�íslušné podle §7 odst.2 písm.a) zákona �. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, za 
použití § 36 odst. 4 a § 41 odst. 1 stavebního zákona a p�ílohy �. 4 vyhlášky �. 500/2006 Sb., 
o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence 
územn� plánovací �innosti a dle § 171 a následujících zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

 
 

vydává tyto 
 
 

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 
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Upravený text zásad územního rozvoje po spole�ném jednání a ve�ejném projednání. 
 

TEXTOVÁ �ÁST 
ZÁSAD  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE  KARLOVARSKÉHO KRAJE 

a. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajišt�ní 
udržitelného rozvoje území    

 
Základní prioritou územního plánování Karlovarského kraje je vytvá�ení vyvážených 
územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost 
spole�enství obyvatel v území. P�i konkrétních územn� technických návrzích (plochy, 
koridory, podmínky pro využití území) je t�eba vždy zvažovat d�sledky t�chto návrh� jak na 
ochranu p�írody, tak i na hospodá�ský rozvoj a životní úrove� obyvatel p�i respektování 
kulturních a civiliza�ních hodnot území, v�etn� urbanistického, architektonického a 
archeologického d�dictví v daných územích. Vyvážená �ešení hledat ve spolupráci s obyvateli 
a dalšími uživateli území.  
 
1. Priority v oblasti sociální soudržnosti spole�enství obyvatel 

1.1 vytvá�ení p�edpoklad� pro zvyšování zam�stnanosti lokalizací nových zastavitelných 
ploch pokud možno mimo chrán�ná území nebo využíváním p�estavbových ploch bez 
p�ílišného narušení jejich chrán�ných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech 
s problémy hospodá�ského rozvoje a sociální soudržnosti (resp. v hospodá�sky slabých 
�ástech kraje),  

1.2 zkvalitn�ní podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj 
regionu a pro sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a pot�ebných 
koridor� pro dopravní a technickou infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo 
nep�im��en� dot�ena chrán�ná území a chrán�né hodnoty sídel, 

1.3 vytvá�ení podmínek pro zmenšení sociálního nap�tí ve vztahu k menšinám, které by 
m�ly být integrovány do v�tšinové spole�nosti – mj. prost�ednictvím kultivace 
urbánního prost�edí, 

1.4 obnova a rozvoj jedine�né urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, 
pokud jsou tyto hodnoty zachovány a lze je rozvíjet �i obnovit, p�itom respektovat 
stávající historicky utvo�ené sídelní struktury, tradi�ní obraz m�stských a vesnických 
sídel v krajin� a kulturní památky. Pokud je tato struktura nenávratn� p�em�n�na, 
nap�íklad jako následek t�žby nerostných surovin, navrhovat specifická �ešení nové 
krajiny a urbanistické struktury, která p�inesou do území nový potenciál 
hospodá�ského, sociálního i kulturního rozvoje. 

2. Priority v oblasti hospodá�ského rozvoje 
2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury - up�ednost�ování 

spole�ných koridor� s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu 
s promyšlenou etapizací; 

2.2 zlepšení podmínek pro kooperaci území s jinými oblastmi v �R i v zahrani�í, a to 
zkvalitn�ním ve�ejné infrastruktury, zejména dopravní; 

2.3 podpora center sídelní struktury v rozvojových oblastech a rozvojových osách s cílem 
zajistit pro jejich rozvoj dostatek zastavitelných i p�estavbových ploch; spolupráce  
mezi urbánními a venkovskými prostory zkvalitn�ním ve�ejné infrastruktury, zejména 
dopravní, s akcentem na sít� ve�ejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prost�edí; 
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2.4 vytvá�ení územn� technických podmínek pro stabilizaci perspektivních stávajících a 
lokalizaci nových významných pr�myslových zón k udržení a zvyšování úrovn� 
zam�stnanosti, a to pokud možno mimo chrán�ná území a mimo hodnotná území 
sídel; 

2.5 vytvá�ení územn� technických podmínek pro transformaci výrobní základny, její 
diversifikaci a rozvoj nových technologií;  

2.6 vytvá�ení územn� technických podmínek pro využití nových p�íležitostí, vzniklých 
ukon�ením t�žby;  

2.7 vytvá�ení územn� technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v láze�ství, 
v cestovním ruchu, i v eko- a agro- turistice;  

2.8 vytvá�ení územn� technických podmínek pro stabilizaci a rozvoj láze�ství zejména 
v tradi�ních centrech láze�ství;  

2.9 vytvá�ení podmínek pro r�zné formy cestovního ruchu, zejména ve specifických 
oblastech se zvýšeným významem pro láze�ství, pro rekreaci a cestovní ruch a v 
oblastech s problémy hospodá�ského rozvoje a sociální soudržnosti; v území 
stabilizovat a nov� navrhovat vhodné plochy pro tyto funkce a systém turistických tras 
a stezek r�zných typ� (p�ší, cyklistické, vodní, lyža�ské, hipostezky); 

2.10 uvážené a koordinované využívání p�írodních zdroj� - p�írodních lé�ivých zdroj�, 
zdroj� p�írodních minerálních vod a nerostných surovin obecn�;  

2.11 zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj zejména ve specifických oblastech 
s problémy hospodá�ského rozvoje a sociální soudržnosti; 

2.12 vytvá�ení podmínek pro p�izp�sobování zem�d�lství a lesnictví místním specifik�m; 
2.13 vytvá�ení územn� technických podmínek pro efektivní využití nerostného bohatství 

kraje; v územích, kde bude probíhat, omezit vliv d�sledk� t�žby na životní, p�írodní a 
kulturní prost�edí a st�ety s dalšími funkcemi a hodnotami území (nap�. s podmínkami 
pro láze�ství, turistický ruch, rekreaci). 

 
3. Priority v oblasti ochrany životního prost�edí 

3.1 hospodárné využívání zastav�ného území (nap�. využití brownfields všech typ�); 
3.2 d�sledná ochrana nezastav�ného území - ochrana p�írody a krajiny p�ed nadm�rnou 

zát�ží novou výstavbou a turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace 
(v rozvojových oblastech a osách), kde je t�eba zachovávat a vytvá�et podmínky pro 
územní systémy ekologické stability, pro vznik ve�ejn� p�ístupných pás� zelen�, které 
umožní rekrea�ní využívání krajiny a zachování jejích reproduk�ních schopností; 
p�itom jako významný p�írodní prvek chránit a nov� navrhovat lesní porosty; 

3.3 vytvá�ení podmínek pro preventivní ochranu p�ed potenciálními riziky a p�írodními 
katastrofami (zvyšování reten�ních schopností krajiny: návrh protierozních opat�ení, 
omezení umís�ování zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné 
minimum, návrh opat�ení protipovod�ové ochrany a ploch pot�ebných k rozliv�m 
povodní, apod.); 

3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami 
krajiny – d�sledným vyhodnocením zám�r� dle zák.�. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv� na životní prost�edí v platném zn�ní, resp. zák.�. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny v platném zn�ní, ale i zák.�. 44/1988 Sb., o ochran� a využití 
nerostného bohatství (horní zákon) v platném zn�ní;  

3.5 ochrana p�írodních lé�ivých zdroj� a zdroj� p�írodních minerálních vod;  
3.6 ochrana a využití nerostných surovin;  
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3.7 obnova území po ukon�ované t�žb� hn�dého uhlí;  
3.8 vytvá�ení podmínek pro ekologické zem�d�lství a pro využívání obnovitelných zdroj� 

energie.  

b. Zp�esn�ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových 
os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
oblastí se zvýšenými požadavky na zm�ny v území, které 
svým významem p�esahují území více obcí    

1 Zp�esn�ní vymezení rozvojových oblastí vymezených v PÚR �R 2008 na území 
Karlovarského kraje: 
1.1 rozvojová oblast Karlovy Vary (OB12) nadregionálního významu – je vymezena v 

Politice územního rozvoje �R 2008 jako oblast silné koncentrace obyvatelstva a 
ekonomických aktivit celorepublikového, resp. mezinárodního významu (-láze�ství), 
se zam��ením na ochranu láze�ské funkce. Podporujícím faktorem vymezení jsou 
územní souvislosti koridoru rychlostní komunikace R6;  
Oblast je v rámci ZÚR KK vymezena správními obvody obcí a ve výkresu �.1a 
ozna�ena: OB12 Karlovy Vary (sou�ást nadregionální rozvojové osy OS7 a 
nadmístní rozvojové osy OR3);  
Nadregionální rozvojová oblast OB12 zahrnuje obce: Karlovy Vary, And�lská Hora, 
Boži�any, B�ezová (okr. Karlovy Vary), Dalovice, D�poltovice, Dolní Rychnov, 
Hájek, Hory, Hrozn�tín, Chodov (okr. Sokolov), Jenišov, Kolová, Královské 
Po�í�í, Kyselka, Loket, Lomnice, Mírová, Nová Role, Nové Sedlo, Ostrov, 
Otovice, Pila, Sadov, Šemnice, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, T�šovice, Velichov, 
Vintí�ov, V�esová.  

2 Vymezení nadmístních rozvojových oblastí 
2.1 Nadmístní rozvojové oblasti regionálního významu vymezené v rámci ZÚR KK:  

2.1.1 RO4: Mariánské Lázn� – Kynžvart (sou�ást nadmístní rozvojové osy OR2); 
Regionální rozvojová oblast RO4 zahrnuje obce: Mariánské Lázn�, Drmoul, 
Velká Hle�sebe, Valy. 

2.2 Nadmístní rozvojové oblasti subregionálního významu vymezené v rámci ZÚR 
KK: 
2.2.1 SO1: Jáchymov; oblast zahrnuje katastry: Jáchymov. 
2.2.2 SO2: Bochov; oblast zahrnuje katastry: Bochov. 
2.2.3 SO3: Žlutice; oblast zahrnuje katastry: Žlutice. 
2.2.4 SO4: Toužim; oblast zahrnuje katastry: Toužim 
2.2.5 SO5: Teplá; oblast zahrnuje katastry: Klášter Teplá, Teplá. 
2.2.6 SO6: Horní Slavkov; oblast zahrnuje katastry: Horní Slavkov, Ležnice. 
2.2.7 SO7: Aš; oblast zahrnuje katastry: Aš, Mok�iny. 
2.2.8 SO8: Kraslice; oblast zahrnuje katastry: Bublava, Kraslice, Tisová u Kraslic, 

Zelená Hora u Kraslic. 
2.2.9 SO9: Nejdek; oblast zahrnuje katastry: Nejdek. 

3 Podmínky pro rozhodování o zm�nách v území v nadmístních rozvojových oblastech  
3.1 … nadregionálního a regionálního významu 

3.1.1 rozvojové oblasti s vysokou koncentrací obyvatelstva a soust�ed�ním 
ekonomických aktivit a služeb vytvá�ejí jádra sídelního a hospodá�ského 
rozvoje regionálního, p�ípadn� nadregionálního významu; v rozvojových 
oblastech je nezbytné minimalizovat negativní dopady zm�n ve využití území 
do životního prost�edí, na p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty území; 
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3.1.2 v nadregionální rozvojové oblasti OB12, která tvo�í ve vazb� na koridory 
komunikací R6 a I/13 jádro územního rozvoje v sídelní aglomeraci Sokolov – 
Karlovy Vary – Ostrov budou vytvo�eny podmínky pro lokalizaci 
strategických komer�ních zón (Sokolov – Staré Sedlo, Sokolov – Vítkov, 
Ostrov, Olšová Vrata) a zóny rekreace nadregionálního a mezinárodního 
významu Medard; sou�asn� bude sledována priorita láze�ství (Karlovy Vary); 
v oblasti Sokolovska je nezbytné po�ítat s pokra�ující t�žbou uhlí a využitím 
ostatních nerostných surovin (viz. Specifická oblast ochrany a využití 
nerostných zdroj� ST1 Sokolov), ale sou�asn� již vytvá�et p�edpoklady pro 
restrukturalizaci nabídky pracovních p�íležitostí v d�sledku chystaného 
ukon�ení t�žby uhlí; 

3.1.3 v regionální rozvojové oblasti RO4 v návaznosti na rozvojovou osu OR2 
budou vytvo�eny podmínky pro lokalizaci komer�ní zóny (Velká Hle�sebe – 
Klimentov); sou�asn� bude dále sledována priorita láze�ství (Mariánské Lázn� 
– Lázn� Kynžvart);    

3.2 … subregionálního významu 
3.2.1 soust�ed�ní ekonomických aktivit, centra služeb a infrastruktury sídelního a 

hospodá�ského rozvoje subregionálního významu vytvá�ejí jádra sídelní 
struktury v prostoru venkova; v rozvojových oblastech je nezbytné 
minimalizovat negativní dopady zm�n ve využití území do sféry životního 
prost�edí, na p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty území; 

3.2.2 v rozvojových oblastech SO2 (Bochov), SO3 (Žlutice), SO4 (Toužim) a SO5 
(Teplá) budou vytvá�eny územní podmínky pro podnikání v oblasti 
ekologického zem�d�lství, p�edpoklady pro poskytování ozdravných pobyt� 
v p�írod� ve spojení s aktivitami pro rekonvalescenci psychické i fyzické 
stránky organismu (agro-…, cyklo-…, hipo-… turistika) – dále jen tzv. 
„m�kké láze�ství“ (nejedná se o láze�skou pé�i ve smyslu zák.�. 164/2001 
Sb.) s cílem zajistit p�edpoklady pro zvýšení nabídky pracovních p�íležitostí a 
posílit hospodá�sky a sociáln� dlouhodob� slábnoucí oblast; 

3.2.3 v rozvojové oblasti SO6 (Horní Slavkov) je nezbytné vytvo�it územní 
podmínky pro ekonomické a hospodá�ské aktivity p�edevším s ohledem na 
zázemí, využití, resp. možné ovlivn�ní CHKO Slavkovský Les; 

3.2.4 v rozvojové oblasti SO7 (Aš) je žádoucí vytvo�it územní podmínky pro 
ekonomické a hospodá�ské aktivity zahrnující vyšší podíl p�eshrani�ní 
kooperace a v tom smyslu posílit zejména dopravní infrastrukturu; 

3.2.5 v rozvojových oblastech SO1 (Jáchymov), SO8 (Kraslice) a SO9 (Nejdek) 
budou vytvá�eny územní podmínky pro podnikání spojené p�evážn� 
s cestovním ruchem a zkvalitn�ním zázemí rekrea�ních st�edisek horské 
turistiky a sportu, pro lokalizaci zón rekreace nadregionálního a mezinárodního 
významu (Jáchymov – Boží Dar; Bublava - St�íbrná), ale i pro podnikání 
spojené s tradicí láze�ství a nabídkou dalších pracovních p�íležitostí pro trvale 
bydlící obyvatele. 

4 Zp�esn�ní vymezení rozvojových os vymezených v PÚR �R 2008 na území 
Karlovarského kraje: 
4.1 nadregionální rozvojová osa OS7 (Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – 

Cheb – hranice �R/N�mecko (Nürnberg) vymezená v Politice územního rozvoje �R 
jako území obcí mimo rozvojovou oblast OB12, s vysokou hustotou urbanizovaného 
osídlení a soust�ed�ním povrchové t�žby hn�dého uhlí s velkými dopady na zm�ny v 
území, s výraznou vazbou na významné dopravní tahy (R6 a I/13). V rámci ZÚR KK 
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je zp�esn�na ve form� vymezení správních obvod� obcí dot�ených vlivem rozvojové 
osy:  
v jihozápadní �ásti: B�ezová (okr.Sokolov), Bukovany, Citice, Dasnice, 
Františkovy Lázn�, Habartov, Cheb, Chlum Sv.Má�í, Kace�ov, Kynšperk nad 
Oh�í, Libavské Údolí, Nebanice, Odrava, Okrouhlá, Pomezí nad Oh�í, Šabina, 
T�ebe�, Tu�any. 
v severovýchodní �ásti: Krásný Les, Stráž nad Oh�í, Vojkovice. 

 

5 Vymezení nadmístních rozvojových os na území Karlovarského kraje 
5.1 Nadmístní rozvojové osy regionálního významu vytvá�ejí v rámci ZÚR KK 

dopl�ující kostru sídelní struktury v návaznosti na nadregionální osu (OS7) v liniích: 
5.1.1 OR1: Cheb – Františkovy Lázn� – Aš; v prostoru severn� od Františkových 

Lázní se osa �lení na v�tve: 
a) Františkovy Lázn� – Aš 
b) Františkovy Lázn� – Vojtanov  

5.1.2 OR2: Cheb – Lázn� Kynžvart – Mariánské Lázn�;  
5.1.3 OR3: Ostrov – Jáchymov – Boží Dar.  
Územní rozvoj v t�chto nadmístních rozvojových osách regionálního významu se 
bude p�evážn� soust�e�ovat do st�edisek Aš, Mariánské Lázn�, Jáchymov.  

 
6 Podmínky pro rozhodování o zm�nách v území v nadmístních rozvojových osách 

6.1 nadregionální rozvojová osa OS7 – oblast siln� urbanizované Chebské a Sokolovské 
pánve, v návaznosti na st�ediska rozvojové oblasti OB12 (Sokolov, Karlovy Vary a 
Ostrov) potenciáln� nejrozvojov�jší prostor podél toku Oh�e a komunikací R6 a I/13 s 
regionálním st�ediskem Cheb.  
V takto kumulované sídelní struktu�e pásu vysoce urbanizované aglomerace je 
nezbytné vytvo�it p�edpoklady pro posilování dopravní, technické i ob�anské 
infrastruktury a vyšší kvalitu sídelních funkcí; je nezbytné vytvo�it územní 
p�edpoklady pro nové komer�ní a výrobní �innosti s vysokou nabídkou pracovních 
p�íležitostí, pro nadmístní vybavenost a rozvoj obytné sféry. 
6.1.1 V rozvojových osách je nezbytné minimalizovat negativní dopady zm�n ve 

využití území do životního prost�edí, na p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty 
území. 

6.1.2 v nadregionální rozvojové ose OS7 navazující na rozvojovou oblast OB12 
budou vytvo�eny podmínky pro lokalizaci strategické komer�ní zóny (Cheb);  
sou�asn� bude sledována priorita láze�ství (Františkovy Lázn�); 

6.1.3 v oblasti Sokolovska je nezbytné:  
- vytvo�it podmínky pro nové využití území po ukon�ení t�žby uhlí a po�ítat 

s pokra�ujícím využitím ostatních nerostných surovin (viz. Specifická 
oblast ochrany a využití nerostných zdroj� ST1 Sokolov) 

- vytvo�it p�edpoklady pro restrukturalizaci nabídky pracovních p�íležitostí 
v d�sledku chystaného ukon�ení t�žby uhlí  

- vytvo�it podmínky pro lokalizaci zóny rekreace nadregionálního a 
mezinárodního významu (Medard), 

 

7 Sídelní struktura v prostoru venkova 
7.1 sídla obecn� mají s ohledem na svou p�vodní velikost dostate�ný prostor i flexibilní 

nabídku pro využití stávajícího fondu a území – pro rekreaci, vznik zem�d�lských 
(rodinných) farem, ekologické formy hospoda�ení, agroturistiku, apod. 

7.2 stabilizace osídlení mimo sídelní rozvojové osy a rozvojové oblasti: p�edpokladem 
pro stabilizaci obyvatel ve venkovské �ásti osídlení je vyvážená míra kompenzace 
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nevýhod rozvoln�ného osídlení – nap�.: zajišt�ní dopravních služeb; politicko-
hospodá�ských preferencí zde provozovaných �inností; zajišt�ní dobré kvality 
telekomunikací a možnosti internetového p�ipojení pro profese, které nevyžadují 
nezbytnou p�ítomnost na pracovišti.  
Míra  stabilizace osídlení je p�ímo úm�rná kvalit� dopravní a technické infrastruktury 
a kvalit� obytného prost�edí sídel. 

7.3 okrajové horské polohy jsou osídleny pom�rn� �ídce a jejich potenciál se týká spíše 
rozvoje rekrea�ní funkce. Sídelní struktura t�chto prostor� bude orientována na oblast 
rekrea�ních služeb s cílem minimalizovat jejich sezónní charakter. 

 
8 P�edpoklady pro stabilizaci a rozvoj sídelní struktury: 

8.1 zajišt�ní územních p�edpoklad� pro p�im��enou nabídku a spektrum pracovních 
p�íležitostí 

8.2 zajišt�ní územních p�edpoklad� pro p�im��enou nabídku bydlení 

8.3 zajišt�ní územních p�edpoklad� pro zlepšení úrovn� a kvality vybavenosti (školství, 
zdravotnictví, obchod ) 

8.4 zajišt�ní územních p�edpoklad� pro denní rekreaci a relaxaci obyvatel 

Uvedené p�edpoklady jsou s ohledem na specifika Karlovarského kraje �azeny sestupn� 
podle po�adí d�ležitosti - jednou z hlavních priorit je zajišt�ní ploch pro rozvoj výrobních 
podnik� a provozoven s dostate�nou nabídkou pracovních míst. 

 
9 Zp�esn�ní, resp. vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os je zobrazeno ve výkresu 
�. 1a „Výkres uspo�ádání území – rozvojové osy, rozvojové oblasti“ 

 

c. Zp�esn�ní vymezení specifických oblastí vymezených 
v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu   

 

1. Specifické oblasti nadmístního významu vymezené v PÚR �R 2008 
Politika územního rozvoje �R 2008 nevymezuje na území Karlovarského kraje žádnou 
specifickou oblast.  
 

2. Specifické oblasti nadregionálního významu vymezené návrhem ZÚR KK 
V rámci ZÚR KK jsou v návaznosti na specifikaci dalších úkol� podle PÚR 2008 
vymezeny specifické oblasti nadregionálního významu, které vykazují relativn� vyšší 
míru problém� z hlediska udržitelného rozvoje území, p�edevším s ohledem na nízkou 
hustotu osídlení a problémy spojené s výrazným sociálním a hospodá�ským útlumem. 
Rozsah problém� t�chto oblastí p�esahuje hranice uvedených obcí i kraje, ovliv�uje 
vyvážený udržitelný rozvoj jihovýchodní okrajové �ásti Karlovarského kraje a okrajových 
segment� sousedních kraj� Ústeckého, Plze�ského a St�edo�eského. Za zásadní problémy 
se považují: vysoká míra nezam�stnanosti, nevyvážená vzd�lanostní struktura, nízká 
úrove� mezd a omezená mobilita obyvatel za prací.  
 
Jedná se o následující oblasti: 
2.1 SH1 Žluticko (dle PUR 2008 Rakovnicko – Kralovicko – Podbo�ansko), specifická 

oblast nadregionálního významu s problémy hospodá�ského rozvoje a sociální 
soudržnosti vymezená v rozsahu správních území obcí: �ichalov, Chyše, Pšov, Št�drá, 
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Vale�, Veruši�ky, Vrbice, Žlutice (tj. ve vymezených �ástech území ORP Karlovy 
Vary). 

2.2 SH2 Tepelsko – Toužimsko (dle PUR 2008 Mariánské Lázn�) specifická oblast 
nadregionálního významu s problémy hospodá�ského rozvoje a sociální soudržnosti 
vymezená v rozsahu správních území obcí: Be�ov nad Teplou, Chodov (okr. Karlovy 
Vary), Krásné Údolí, Krásno, Mnichov, Nová Ves, Otro�ín, Ovesné Kladruby, Teplá, 
Toužim, Útvina (tj. ve vymezených �ástech území ORP Mariánské Lázn�, Karlovy 
Vary, Sokolov). 

2.3 Ve specifických oblastech SH1 a SH2 budou vytvá�eny podmínky pro rozvoj 
ekonomické sféry a sociální soudržnosti formou zajišt�ní územních p�edpoklad� pro: 
2.3.1 zkvalitn�ní dopravní a technické infrastruktury; 
2.3.2 zkvalitn�ní ob�anské infrastruktury; 
2.3.3 zkvalitn�ní sféry školství  a vzd�lávání; 
2.3.4 rozvoj podnikání; 
2.3.5 podporou rozší�ení nabídky služeb v oblasti tzv. „m�kkého láze�ství“ a 

rekreace; 
2.3.6 koordinaci zájm� plynoucích z p�ekryvu vymezení jiných druh� specifických 

oblastí; 

2.4 Vymezení specifických oblastí deklaruje, kde je dlouhodob� nezbytné z hlediska 
celokrajských územních souvislostí – p�i dodržení zásad obecné ochrany životního 
prost�edí, p�írody a krajiny, respektování kulturních a civiliza�ních hodnot území – 
hospodá�ský rozvoj a stabilizaci sociální soudržnosti podporovat d�razn�ji. 

 
3. Vymezení dalších specifických oblastí regionálního významu  

ZÚR KK vymezují následující specifické oblasti regionálního významu: 
3.1. specifická oblast láze�ství (SL) 
3.2. specifická oblast rekreace a cestovního ruchu (SR) 
3.3. specifická oblast ochrany a využití nerostných zdroj� (ST) 
3.4. specifická oblast zem�d�lství (SZ) 
3.5. specifická oblast krajinných hodnot a ochrany p�írody (SK)   
3.6. specifická oblast zvláštního ú�elu (SA)  

 
4. Specifická oblast láze�ství  

Problematika související s t�mito oblastmi nadmístního významu p�esahuje hranice 
jednotlivých obcí, resp. dosahuje republikové a mezinárodní úrovn�; specifické oblasti 
zahrnují lokality a sídla s vyšší koncentrací vybavenosti a služeb ve sfé�e láze�ství;     
4.1 ZÚR KK vymezují tyto specifické oblasti láze�ství: 

4.1.1 SL1 Karlovy Vary – oblast mezinárodního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Karlovy Vary, B�ezová, Bohatice, Doubí u Karlových 
Var, Drahovice, Dvory, Háje u Karlových Var, Kolová, Olšová Vrata, Rybá�e, 
Stanovice, Tašovice, Tuhnice.  

4.1.2 SL2 Mariánské Lázn� – oblast mezinárodního významu je vymezena 
v rozsahu katastrálních území: Mariánské Lázn�, Lázn� Kynžvart, Stanovišt� u 
Mariánských Lázní, Úšovice, Valy u Mariánských Lázní, Velká Hle�sebe. 

4.1.3 SL3 Františkovy Lázn� – oblast mezinárodního významu je vymezena 
v rozsahu katastrálních území: Františkovy Lázn�, Dlouhé Mosty, Doubí u 
T�eben�, Horní Lomany, Horní Ves u T�eben�, Jedli�ná, Klest, Krapice, Lužná 
u Františkových Lázní, Mýtinka u Poustky, Nový Drahov, Ostroh, Poustka u 
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Františkových Lázní, Slatina u Františkových Lázní, St�ížov u Chebu, Tršnice, 
T�ebe�, Žírovice,  

4.1.4 SL4 Jáchymov – oblast republikového významu je vymezena v rozsahu 
katastrálního území Jáchymov. 

4.2 Zám�ry sm��ující do specifických oblastí láze�ství je nezbytné posoudit z hlediska 
jejich dopadu na charakter a image láze�ských míst. Jedná se p�edevším o posouzení 
zám�r�: 
4.2.1 plošn� náro�ných investic, rozsáhlých liniových nebo výškových staveb, které 

mohou zap�í�init p�ímo nebo zprost�edkovan� degradaci prost�edí láze�ských 
míst a tím trvalé poškození jejich hodnot; 

4.2.2 které mohou vyvolat negativní zm�ny v d�sledku vytvo�ení technických bariér 
omezujících pohyb a prost�edí láze�ských míst; 

4.2.3 konkrétní požadavky na zm�ny stávajícího využití území a staveb, které by 
mohly omezit možnosti využívání pro láze�ství, budou �ešeny v souladu 
s aktuáln� platnou legislativou. 

4.3 Ve specifických oblastech láze�ství budou zajišt�ny územní p�edpoklady pro:   
4.3.1 zkvalitn�ní služeb ve sfé�e láze�ství a jejich propojení s nabídkou rekrea�ních 

a relaxa�ních aktivit na území kraje; 
4.3.2 podporou rozší�ení nabídky služeb v oblasti tzv. „m�kkého láze�ství“ a 

rekreace (nap�. agroturistika, …); 
4.3.3 koordinaci využití území v p�ípad� lokalizace nových velkoplošných 

sportovních a sportovn� rekrea�ních za�ízení (areály zimních sport�, golfová 
h�išt�, …apod.); 

4.3.4 koordinaci zájm� plynoucích z p�ekryvu vymezení jiných specifických oblastí. 

4.4 Z vymezení specifických oblastí láze�ství nevyplývá, že ve zbývajících oblastech 
kraje nebude láze�ství (zejména tzv. „m�kké láze�ství“) provozováno. Vymezení 
t�chto oblastí nadmístního významu deklaruje, kde jsou pro sféru láze�ství a 
souvisejících služeb z hlediska celokrajských územních souvislostí optimální 
podmínky, resp. kde je žádoucí – p�i dodržení zásad obecné ochrany životního 
prost�edí, p�írody a krajiny, respektování kulturních a civiliza�ních hodnot území – 
dlouhodobou územní stabilizaci t�chto aktivit rozvíjet a podporovat d�razn�ji.  

 
5. Specifická oblast rekreace a cestovního ruchu  

Problematika související s t�mito oblastmi nadmístního významu p�esahuje hranice 
jednotlivých obcí; specifické oblasti zahrnují krajinné segmenty a sídla s vyšší 
koncentrací vybavenosti a služeb ve sfé�e rekreace a cestovního ruchu;  
5.1 ZÚR KK vymezují tyto specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu:    

5.1.1 SR1 Tepelsko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území:  Teplá, Beranov, Beranovka, Bezd�kov u Prachomet, 
Bezv�rov u Teplé, Branišov, Dobrá Voda u Toužimi, D�evohryzy, Horní 
Kramolín, Jankovice, Kladruby u Beranova, Klášter Teplá, K�epkovice, 
Mrázov, Nezdice u K�epkovic, Nežichov, P�kovice, Prachomety.   

5.1.2 SR2 Mariánskolázeško a Dyle�ský Les – oblast nadmístního významu je 
vymezena v rozsahu katastrálních území: Mariánské Lázn�, Drmoul, Háj u 
Staré Vody, Jedlová u Staré Vody, Klimentov, Krásné u T�í Seker, Lázn� 
Kynžvart, Malá Hle�sebe, Prameny, Slatina u Staré Vody, Sítiny, Skelné Hut�, 
Stanovišt� u Mariánských Lázní, Stará Voda u Mariánských Lázní, Tachovská 
Hu�, T�i Sekery u Kynžvartu, T�i Sekery u Tachova, Úšovice, Valy u 
Mariánských Lázní, Velká Hle�sebe, Vysoká u Staré Vody, Zádub.  
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5.1.3 SR3 Chebsko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Cheb, B�íza nad Oh�í, Cetnov, Dlouhé Mosty, Dobrošov u 
Libé, Dolní Lažany u Lipové, Dolní Lipina, Doubí u T�eben�, Doubrava u 
Lipové, D�enice u Chebu, Františkovy Lázn�, Háje u Chebu, Horní Lipina, 
Horní Lomany, Horní Ves u T�eben�, H�rka u Libé, Jedli�ná, Jesenice u 
Chebu, Klest, Kozly u Lipové, Krapice, Libá, Lipová u Chebu, Lužná u 
Františkových Lázní, Mechová, Mýtina, Mýtinka u Poustky, Nový Drahov, 
Okrouhlá u Chebu, Ostroh, Podho�í u Chebu, Podhrad, Pomezí nad Oh�í, 
Pomezná, Poustka u Františkových Lázní, Skalka u Chebu, Slatina u 
Františkových Lázní, Starý Hroz�atov, Stebnice, St�ížov u Chebu, Tršnice, 
T�ebe�, T�n�, Žírovice,  

5.1.4 SR4 Ašsko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Aš, Dolní Paseky, Doubrava u Aše, Kopaniny, Krásná, 
Podhradí u Aše,  

5.1.5 SR5 Kraslicko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Kraslice, Bublava, Hrani�ná, Krásná u Kraslic, Sn�žná, 
St�íbrná, Tisová u Kraslic, Zelená Hora u Kraslic. 

5.1.6 SR6 Jáchymovsko a Nejdecko – oblast nadmístního významu je vymezena 
v rozsahu katastrálních území: Jáchymov, Abertamy, Arnoldov, Boží Dar, 
Horní Blatná, Lípa, Merklín u Karlových Var, Nejdek, Nové Hamry, 
Old�ichov u Nejdku, Pernink, Popov u Jáchymova, Pstruží u Merklína, 
Pozorka u Nejdku, Tisová u Nejdku, Vysoká Pec u Nejdku, Vysoká Štola, 

5.1.7 SR7 Žluticko a Vale�sko – oblast nadmístního významu je vymezena 
v rozsahu katastrálních území: Žlutice, Chyše, Je�e�, Kobylé, Kolešov u Žlutic, 
Kostr�any, Mokrá u Chyší, Mostec, Protivec u Žlutic, Podšt�ly, Semt�š u 
	lutic, Vale� v �echách, Velký Hlavákov, Verušice, Vlado�ice, Vrbice u 
Val�e, Záho�ice,  

5.1.8 SR8 Karlovarsko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Karlovy Vary, Be�ov nad Teplou, Bohatice, Boší�any, 
B�ezová, Cihelny, Dolní Hluboká, Doubí u Karlových Var, Drahovice, Dvory, 
Dvory u Lokte, Háje nad Teplou, Háje u Karlových Var, Horní Slavkov, Hory 
u Jenišova, Kfely u Horního Slavkova, Kolová, Krásno nad Teplou, Krásný 
Jez, Ležnice, Ležni�ka, Loket, Milešov, Nadlesí, Olšová Vrata, Rybá�e, 
Stanovice, Tašovice, Tepli�ka, Tuhnice, Údolí u Lokte, Vodná u Be�ova nad 
Teplou,  

5.1.9 SR9 Sokolovsko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Sokolov, Bukovany u Sokolova, Citice, �istá u Svatavy, 
Dasnice, Dolní Pochlovice, Dolní Rychnov, Habartov, Hlavno, Horní 
Pochlovice, Chlum Svaté Ma�í, Kace�ov u Kynšperka nad Oh�í, Kamenný 
Dv�r, Kynšperk nad Oh�í, Libavské Údolí, Lítov, Šabina, Svatava, Tisová u 
Sokolova, Vítkov u Sokolova, Zlatá u Kynšperka nad Oh�í,  

5.2 Zám�ry sm��ující do specifických oblastí rekreace a cestovního ruchu je nezbytné 
posoudit z hlediska jejich dopadu na charakter a image rekrea�ních oblastí a 
krajinných segment�. Jedná se p�edevším o posouzení zám�r� …: 
5.2.1 plošn� náro�ných investic, rozsáhlých liniových nebo výškových staveb, které 

mohou zap�í�init p�ímo nebo zprost�edkovan� degradaci prost�edí rekrea�ních 
oblastí a tím trvalé poškození jejich hodnot; 

5.2.2 které mohou vyvolat negativní zm�ny v d�sledku vytvo�ení technických bariér 
omezujících pohyb a prost�edí rekrea�ních oblastí a lokalit cestovního ruchu; 
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5.2.3 zm�n stávajícího využití, které by výrazn�ji omezily možnosti využívání pro 
rekreaci a cestovní ruch, budou povolovány, jen je-li to nezbytné v zájmu 
ochrany p�írody, nebo v jiném ve�ejném zájmu a na základ� pr�kazu, že 
ve�ejný zájem na zm�n� bude v dlouhodobém horizontu v�tším p�ínosem než 
zachování daných p�edpoklad� pro rekrea�ní využití; 

5.2.4 z hlediska zásad ochrany životního prost�edí, p�írody a krajiny v souladu 
s aktuáln� platnou legislativou. 

5.3 Ve specifických oblastech rekreace a cestovního ruchu budou zajišt�ny územní 
p�edpoklady pro:   
5.3.1 Dlouhodobé zachování a  aktivní rozvoj potenciál� cestovního ruchu a 

rekreace, to je zvlášt� p�írodních kulturních a civiliza�ních hodnot území 
5.3.2 zkvalitn�ní služeb ve sfé�e cestovního ruchu a rekreace a jejich propojení 

s nabídkou láze�ských služeb na území kraje; 
5.3.3 podporu rozší�ení nabídky služeb v oblasti tzv. m�kkého láze�ství a rekreace 

(nap�. agroturistika, …); 
5.3.4 lokalizaci nových sportovních a sportovn� rekrea�ních za�ízení (areály zimních 

sport�, golfová h�išt�, …apod.); 
5.3.5 koordinaci zájm� plynoucích z p�ekryvu vymezení jiných specifických oblastí. 

5.4 Z vymezení specifických oblastí rekreace a cestovního ruchu nevyplývá, že ve 
zbývajících oblastech kraje nebudou rekreace a cestovní ruch provozovány. Vymezení 
t�chto oblastí nadmístního významu deklaruje, kde jsou pro rekreaci a cestovní ruch 
z hlediska celokrajských územních souvislostí optimální podmínky, resp. kde je 
žádoucí – p�i dodržení zásad obecné ochrany životního prost�edí, p�írody a krajiny, 
respektování kulturních a civiliza�ních hodnot území – dlouhodobou územní 
stabilizaci t�chto aktivit rozvíjet a podporovat d�razn�ji. 

 
6 Specifická oblast ochrany a využití nerostných zdroj� 

Problematika související s touto sférou nadregionálního významu p�esahuje hranice 
jednotlivých obcí a ovliv�uje vyvážený udržitelný rozvoj v jádrové oblasti hlavní sídelní 
aglomera�ní osy. Specifická oblast zahrnuje území, v n�mž dochází k velkému 
soust�ed�ní t�žby nerostných surovin a kulminaci jejích d�sledk� z hlediska celokrajských 
územních souvislostí, resp. kde je žádoucí – p�i dodržení zásad ochrany životního 
prost�edí, p�írody a krajiny – t�žební �innost lokalizovat a sou�asn� zajistit cílovou 
urbanistickou koncepci po ukon�ení t�žby a podmínky pro vznik nových pracovních 
p�íležitostí soub�žn� s jejím útlumem. Na území Karlovarského kraje je nezbytné zám�ry 
t�žby vždy posoudit z hlediska p�ímých souvislostí a vzájemného ovlivn�ní priorit a vliv� 
t�žby nerostných zdroj� a ochrany láze�ských zdroj�.  

6.1 ZÚR KK vymezují tuto specifickou oblast ochrany a využití nerostných zdroj�:  
6.1.1 ST1 Sokolov - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 

katastrálních území: Bou�í, Dolní Nivy, Vintí�ov u Sokolova, Týn u Lomnice, 
Lomnice u Sokolova, Královské Po�í�í, Nové Sedlo u Lokte, Chranišov, které 
jsou dot�eny existujícími povrchovými doly Ji�í a Družba v�etn� ploch 
ur�ených k revitalizaci po ukon�ení t�žby.  

6.2 Zám�ry sm��ující do specifické oblasti ochrany a využití nerostných zdroj� je 
nezbytné koordinovat z hlediska územních vztah� a využití území a sou�asn� 
z hlediska harmonogramu etapizace pr�b�hu a záv�ru t�žby. Jedná se p�edevším o 
následující: 
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6.2.1 Zám�ry rekultivace a revitalizace ploch po povrchové t�žb� je t�eba 
koordinovat s cílovou urbanistickou koncepcí využití území a novým 
formováním krajiny; protože rekultivace jsou zpravidla zahájeny již v pr�b�hu 
t�žby a �asto jen podle úzce oborových podklad� dle horního zákona a 
souvisejících p�edpis�, je nezbytné cílovou koncepci využití území a 
formování krajiny schválit v dostate�ném p�edstihu.  

6.2.2 Do�asné využití objekt� opoušt�ných postupn� v pr�b�hu útlumu t�žby 
provozy dolu je nezbytné koordinovat s dlouhodobými cíli využití území po 
jeho revitalizaci. Zám�ry je t�eba hodnotit z hlediska cílových úprav území a v 
p�ípad� pot�eby omezit jejich platnost do doby ukon�ení provozu velkolomu. 

6.2.3 Pro oblasti velkoplošné t�žby nerostných zdroj� (nap�. dol� Ji�í, Družba, …) je 
proto nezbytné ve shod� Karlovarského kraje a subjektu povinného 
k provedení následné rekultivace stanovit urbanistickou koncepci cílového 
využití území v dostate�ném p�edstihu p�ed ukon�ením t�žby – tak, aby se 
chystaná rekultiva�ní opat�ení mohla v�as p�izp�sobit a koordinovat 
s budoucími zám�ry. 

6.3 Ve specifické oblasti ochrany a využití nerostných zdroj� budou zajišt�ny územní 
p�edpoklady pro:   
6.3.1 efektivní a ekologicky vhodné využití nerostného bohatství na území kraje; 
6.3.2 zkvalitn�ní dopravní a technické infrastruktury související z p�epravou a 

zpracováním vyt�ženého materiálu; 
6.3.3 propojení hospodá�ských aktivit s nabídkou služeb v oblasti v�deckého 

výzkumu a specifického cestovního ruchu (geologie, …); 
6.3.4 koordinaci zájm� plynoucích z bezprost�edního kontaktu vymezení jiných 

specifických oblastí. 

6.4 Vymezení specifické oblasti ochrany a využití nerostných zdroj� neznamená, že 
ochrana nerostných zdroj� a jejich t�žba se zbývajících oblastí kraje nedotýká. 
Podmínky uvedené v bodech 6.2 a 6.3 budou proto p�im��en� uplatn�ny a vztaženy i 
k ostatním aktivitám t�žby nerostných surovin na území kraje.  

 
7 Specifická oblast zem�d�lství 

Problematika související s t�mito oblastmi nadmístního významu p�esahuje hranice 
jednotlivých obcí; jedná se o krajinné segmenty s relativn� (z krajského hlediska) 
vhodnými podmínkami pro zem�d�lskou �innost, kterou je nezbytné podporovat.  

7.1 ZÚR KK vymezují tyto specifické oblasti zem�d�lství: 
7.1.1 SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko - oblast nadmístního významu je 

vymezena v rozsahu katastrálních území: Teplá, Beranov, Bezd�kov u 
Prachomet, Borek u Št�dré, Brložec u Št�dré, Br�, Budov, �eský Chloumek, 
�ichalov, Dobrá Voda u Toužimi, D�evohryzy, Chlum u Novosedel, Chylice u 
Útviny, Chyše, Kladruby u Beranova, Klášter Teplá, Kobylé, Kojšovice, 
Kolešov u Žlutic, Komárov u Št�dré, Kosmová, Ková�ov u Žlutic, Krásné 
Údolí, Lachovice, Lažany u Št�dré, Luhov u Toužimi, Luka u Veruši�ek, 
Mo�idlec, Mokrá u Chyší, Novosedly u Žlutic, Odolenovice, Otro�ín, Políkno 
u Toužimi, Pose�, Prachomety, Proho�, Protivec u Žlutic, P�ílezy, Pšov u 
Žlutic, Radotín u Chyší, Radyn�, Sedlo u Toužimi, Sk�ipová, Smilov u Št�dré, 
Štoutov, Svinov u Toužimi, Št�drá, Toužim, T�ebou�, Týništ�, Útvina, Velký 
Hlavákov, Veruši�ky, Vlado�ice, Vrbice u Val�e, Záho�í u Veruši�ek, Zbraslav 
u Št�dré, Žlutice,  
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7.1.2 SZ2 Mariánskoláze�sko - oblast nadmístního významu je vymezena 
v rozsahu katastrálních území: Brtná u Dolního Žandova, Dolní Žandov, 
Drmoul, Háj u Staré Vody, Horní Žandov, Horní Ves u Mariánských Lázní, 
Chodovská Hu�, Jedlová u Staré Vody, Jesenice u Chebu, Krásné u T�í Seker, 
Lipoltov, Malá Šitbo�, Mok�ina, Okrouhlá u Chebu, Plánská Hu�, Skelné Hut�, 
Stará Voda u Mariánských Lázní, Tachovská Hu�, T�šov u Milíkova, Trst�nice 
u Mariánských Lázní, T�i Sekery u Kynžvartu, T�i Sekery u Tachova, Úval, 
Velká Šitbo�, Vysoká u Staré Vody,  

7.1.3 SZ3 Chebsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Bor u Kopaniny, Božetín, �ižebná, D�vín, Dlouhé Mosty, 
Dolní Dvory, Dolní Pochlovice, Doubí u T�eben�, Doubrava u Milhostova, 
Hartoušov, Hluboká u Milhostova, Hn�vín, Horka u Milhostova, Horní Dvory, 
Horní Lomany, Horní Ves u T�eben�, Hrzín u Nového Kostela, Chocovice, 
Chotíkov u Kynšperka nad Oh�í, Chvoje�ná, Jind�ichov u Tršnic, Kace�ov u 
Kynšperka nad Oh�í, Kopanina, K�ižovatka, Lesina, Lesná u Nového Kostela, 
Liboc u Kynšperka nad Oh�í, Loužek, Milhostov, Mlýnek, Mostek u 
K�ižovatky, Nebanice, Nový Drahov, Nový Kostel, Obilná, Poto�išt�, Povodí, 
Skalná, Starý Rybník, Suchá u Skalné, Tršnice, T�ebe�, Vackovec, Vokov u 
T�eben�, Vrbová, Žírovice,  

7.1.4 SZ4 Františkoláze�sko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Ostroh, Polná u Hazlova, Táborská,  

7.1.5 SZ5 Ašsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu katastrálních 
území: Krásná, Podhradí u Aše, Štítary u Krásné,  

7.1.6 SZ6 Plesensko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Plesná, Dolní Luby, Horní Luby, Lomni�ka u Plesné, 
Luby I, Luby II, Smr�ina, Šneky, Vackov, Velký Luh, Výspa,  

7.1.7 SZ7 Jind�ichovicko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Jind�ichovice v Krušných Horách, Bernov, He�manov 
v Krušných Horách, Horní Nivy, Hory u Oloví, Lesík, Krásná Lípa u 
Šindelové, Lou�ná v Krušných Horách, Milí�e u Šindelové, Pouš�, Pta�í, Stará, 
Šindelová,  

7.1.8 SZ8 Abertamsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Abertamy, H�ebe�ná, Pernink,  

7.1.9 SZ9 Hrozn�tínsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Hrozn�tín, Byst�ice u Hrozn�tína, Dolní Ž�ár u Ostrova, 
Hluboký, Kfely u Ostrova,  

7.1.10 SZ10 Bochovsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Bochov, Dlouhá Lomnice, Horní Tašovice, N�mecký 
Chloumek,  

7.2 Zám�ry sm��ující do specifických oblastí zem�d�lství je nutné posoudit z hlediska 
územních dopad� na zem�d�lskou výrobu. Jedná se p�edevším o: 
7.2.1 plošn� náro�né investice, které by mohly zp�sobit a� p�ímé �i vyvolané trvalé 

odn�tí významn�jšího podílu zem�d�lské p�dy v dot�ené oblasti (p�esahující 
p�irozený plošný rozvoj zem�d�lské oblasti) nebo výrazn�ji zhorší organizaci 
p�dního fondu �i jeho možnosti zem�d�lského obhospoda�ování; 

7.2.2 zám�ry, které by výrazn�ji zhoršily organizaci p�dního fondu nap�íklad 
nevhodným �len�ním pozemk�, vytvá�ením technických bariér omezujících 
nebo komplikujících hospoda�ení na zem�d�lských pozemcích apod.; 
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7.2.3 všechny zám�ry sm��ované do oblasti je nezbytné posoudit z hlediska jejich 
dopadu na hospodá�ské obvody jednotlivých zem�d�lských subjekt� a 
vyvolaných kompenzací.  

7.3 Ve specifických oblastech zem�d�lství budou zajišt�ny územní p�edpoklady pro:   
7.3.1 stabilizaci obhospoda�ování p�dy a chovu užitkové zv��e na zem�d�lských 

farmách; 
7.3.2 propojení hospodá�ských aktivit s nabídkou služeb v oblasti rekreace (nap�. 

agroturistika, …); 
7.3.3 koordinaci využití území v p�ípad� lokalizace nových velkoplošných 

sportovních a sportovn� rekrea�ních za�ízení (areály zimních sport�, golfová 
h�išt�, …apod.); 

7.3.4 koordinaci zájm� plynoucích z p�ekryvu vymezení jiných specifických oblastí. 
7.4 Z vymezení specifických oblastí zem�d�lství nevyplývá, že se na zbývající 

zem�d�lské p�d� kraje nebude zem�d�lsky hospoda�it. Vymezení t�chto oblastí 
nadmístního významu deklaruje, kde jsou pro zem�d�lství z hlediska celokrajských 
územních souvislostí optimální podmínky, resp. kde je žádoucí – p�i dodržení zásad 
obecné ochrany životního prost�edí, p�írody a krajiny – dlouhodobou územní 
stabilizaci zem�d�lství podporovat d�razn�ji. 

 
8 Specifická oblast krajinných hodnot a ochrany p�írody  

Problematika související s t�mito oblastmi nadmístního významu p�esahuje hranice 
jednotlivých obcí; jedná se o krajinné segmenty s vysokou p�írodní a estetickou hodnotou, 
které vytvá�ejí hlavní charakter krajinných typ� Karlovarského kraje a jako celek 
nemusejí mít jinou formu legislativní ochrany (jako nap�. krajinná památková zóna 
Vale�sko). I když uvedené krajinné segmenty zahrnují �ásti ploch podléhající n�které 
z forem ochrany p�írody, vymezení specifických oblastí z nich p�ímo nevychází – je 
omezeno na hlavní specifika krajinných hodnot Karlovarského kraje.  

8.1 ZÚR KK vymezují tyto specifické oblasti krajinných hodnot a ochrany p�írody:   
8.1.1 SK1 Mariánskoláze�sko – oblast nadmístního významu je vymezena 

v rozsahu katastrálních území: Mariánské Lázn�, Bohuslav u Poutnova, 
Drmoul, Chot�nov u Mariánských Lázní, Lázn� Kynžvart, Louka u 
Mariánských Lázní, Lazy, Mnichov u Mariánských Lázní, Nová Ves u 
Sokolova, Poutnov, Prameny, Sítiny, Stanovišt� u Mariánských Lázní, Tisová 
u Otro�ína, Trst�nice u Mariánských Lázní, Úšovice, Valy u Mariánských 
Lázní, Vranov u Rovné,  

8.1.2 SK2 Františkoláze�sko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Františkovy Lázn�, B�íza nad Oh�í, Cetnov, Dobrošov u 
Libé, Klest, Krapice, Lužná u Františkových Lázní, Ostroh, Pomezná, Poustka 
u Františkových Lázní, Rybá�e u Libé, Slatina u Františkových Lázní,  

8.1.3 SK3 T�ebe�sko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Dvorek,  Nová Ves u K�ižovatky, Vonšov,  

8.1.4 SK4 Krásensko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí, Újezd u 
Krásné,  

8.1.5 SK5 Olovsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Leopoldovy Hamry, Liboc u Kraslic, Mlýnská, Studenec 
u Oloví,  

8.1.6 SK6 Krušnohorské h�ebeny - oblast nadmístního významu je vymezena 
v rozsahu katastrálních území: Jáchymov, Boží Dar, H�ebe�ná, Chaloupky u 
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P�ebuze, Jelení u Nových Hamr�, Nová Ves u Kraslic, Obora u Šindelové, 
Pernink, Pot��ky, P�ebuz, Rolava, Ryžovna, St�íbrná,  

8.1.7 SK7 Strážsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Stráž nad Oh�í, Bo�, Korunní, Krásný Les, Osvinov, 
Peklo, Srní u Bo�e,  

8.1.8 SK8 Žluticko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Vlado�ice, Záho�ice,  

8.1.9 SK9 Loketsko - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Loket, Doubí u Karlových Var, Hory u Jenišova, 
Tašovice, Údolí u Lokte,  

8.2 Zám�ry sm��ující do specifických oblastí krajinných hodnot a ochrany p�írody je 
nutné posoudit se zna�nou opatrností zejména z hlediska:  
8.2.1 plošn� náro�ných investic a rozsáhlých liniových staveb, které by mohly 

zp�sobit p�ímo nebo zprost�edkovan� zm�nu charakteru prost�edí, nebo jeho 
degradaci;      

8.2.2 zám�r�, které mohou vyvolat negativní zm�ny krajiny v d�sledku vytvo�ení 
technických bariér omezujících pohyb a pr�chodnost krajiny; 

8.2.3 zám�r�, které by výrazn�ji zhoršily pom�ry v krajin� nap�íklad nevhodným 
�len�ním pozemk�, zm�nou vodního režimu, vytvá�ením technických bariér 
omezujících nebo komplikujících údržbu krajiny;  

8.2.4 dopadu na kvalitu krajinného prost�edí a zachování krajinného rázu.  

8.3 Ve specifických oblastech krajinných hodnot a ochrany p�írody budou zajišt�ny 
územní p�edpoklady pro:   
8.3.1 zajišt�ní ochrany krajinného rázu a kvality krajinného prost�edí;   
8.3.2 propojení ochrany p�írody a krajinných hodnot s nabídkou v oblasti rekreace a 

relaxace v krajin�; 
8.3.3 koordinaci využití území v p�ípad� lokalizace nových velkoplošných 

sportovních a sportovn� rekrea�ních za�ízení (areály zimních sport�, golfová 
h�išt�, …apod.) p�i zohledn�ní významu krajinného rázu; 

8.3.4 koordinaci zájm� plynoucích z p�ekryvu vymezení jiných specifických oblastí 
p�i zohledn�ní významu krajinného rázu.  

8.4 Vymezení specifických oblastí krajinných hodnot a ochrany p�írody má za cíl 
stabilizovat a chránit p�ed narušením prostory s vysokou kvalitou p�írodní složky. 

 
9 Specifická oblast zvláštního ú�elu  

Problematika související s touto oblastí republikového významu p�esahuje hranice 
vymezené oblasti; jedná se o oblast významnou pro obranu republiky.   

9.1 ZÚR KK vymezují tuto specifickou oblast zvláštního ú�elu:  
9.1.1 SA1 Hradišt� - oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 

katastrálních území: Doupov u Hradišt�, Ž�ár u Hradišt�, Bražec u Hradišt�, 
Radošov u Hradišt�, Ture� u Hradišt�, tj. v rozsahu správního území 
vojenského újezdu Hradišt� o celkové rozloze 33.161 ha. 

9.2 Zám�ry, jimiž je dot�eno území vojenského újezdu Hradišt� nebo jeho ochranné 
pásmo podléhají souhlasu �i povolení správy vojenského újezdu a p�íslušných orgán� 
A�R. Správa vojenského újezdu vykonává povinnosti obce v p�eneseném smyslu, 
podle zákona �.222/1999 Sb. o zajišt�ní obrany v platném zn�ní. 
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9.3 Využití území specifické oblasti SA1 se �ídí územním plánem vojenského újezdu 
Hradišt� (VLS �R, s.p. – Ing.arch. K. Typovský – 2004) zpracovaným v úrovni ÚP 
VÚC.  

 
10 Zp�esn�ní, resp. vymezení specifických oblastí je zobrazeno ve výkresu �. 1b „Výkres 

uspo�ádání území – specifické oblasti“ 
 

d. Zp�esn�ní vymezení ploch a koridor� vymezených 
v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridor� 
nadmístního významu, ovliv�ujících území více obcí, 
v�etn� ploch a koridor� ve�ejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv    

d.01 Zp�esn�ní vymezení ploch a koridor� vymezených v PÚR �R 
2008 

1. Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje zp�es�ují vymezení následujících staveb 
dopravní a technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje �R 2008: 
1.1 koridor pro rychlostní silnici mezinárodního významu R6 (úsek Nové Strašecí – 

Karlovy Vary; VPS D.01) – homogenizace trasy komunikace R6 (Praha – Karlovy 
Vary – Cheb – hranice SRN; VPS D.01, D.02, D.03) – mezinárodní tah E48; trasa 
bude dopln�na novými úseky a rozší�ením  na �ty�pruhovou rychlostní komunikaci, 
resp. komunikaci I.t�ídy v celé délce jejího pr�chodu Karlovarským krajem – dále viz 
kap. d.02.2, bod 1.1.3;  

1.2 koridor pro silni�ní dopravu republikového významu S10 – v trase silnice I/13 
(Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov; VPS D.04) – sou�ást mezinárodního tahu E 442 
– viz kap. d.02.2, bod 1.1.4; 

1.3 koridor pro konven�ní železni�ní dopravu mezinárodního významu C-E 40a – v trase 
celostátní železni�ní trat� �.170 a 171 (Praha – Plze� – Cheb – hranice �R/SRN (-
N�rnberg); v�etn� VPS D.100) – viz kap. d.02.2, bod 1.2.1;  

1.4 koridor pro konven�ní železni�ní dopravu ŽD3 – v trase Cheb – Karlovy Vary – 
Chomutov – Most – Ústí nad Labem – viz kap.  d.02.2, bod 1.2.1; 

1.5 prodloužení a rozší�ení stávající vzletové a p�istávací dráhy, vzletové a p�istávací 
prostory letišt� v�etn� nutného zv�tšení zázemí mezinárodního letišt� Karlovy Vary 
L2; VPS D.200 – viz kap. d.02.2, bod 1.3.1; 

1.6 koridor a plochy technické infrastruktury mezinárodního významu E2 – pro novou 
rozvodnu 400kV Vítkov (VPS E.11) a trasu navrhovaného propojení vedením 400kV 
s novou rozvodnou 400kV Verné�ov (v Ústeckém kraji); (VPS E.04) – viz kap. 
d.02.2, bod 2.3.2 a 2.3.3; 

 

d.02 Vymezení ploch a koridor� nadmístního významu 

d.02.1 Plochy nadmístního významu 
ZÚR KK sledují s ohledem na své zam��ení pouze problematiku regionálního a 
nadregionálního významu. Vzhledem k tomu, že zajišt�ní územních p�edpoklad� a podmínek 
pro zvýšení nabídky pracovních p�íležitostí je jedním z prioritních cíl� kraje, vymezují ZÚR 
KK následující lokality nadmístního významu: 
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1 Významné plochy nadmístního významu (funk�n� homogenní) pro komer�ní, 
hospodá�ské a výrobní aktivity 

1.1 Hospodá�ský park Aš  [ 1 ]  
o lokalizace na jihozápadním okraji m�sta Aše p�i novém silni�ním obchvatu m�sta 

komunikací I/64 
o dobré dopravní p�ipojení pro nákladní silni�ní dopravu jak z �eské, tak z n�mecké 

strany  
o preference lehkého pr�myslu, obchodu a �emesel, bez negativního vlivu na životní 

prost�edí. 

1.2 Pr�myslový park Cheb  [ 2 ]   
o lokalizace na severovýchodním okraji m�sta Chebu v t�sné blízkosti severního 

obchvatu m�sta komunikací R6 
o dobrá dostupnost jak z hlavního tahu nové rychlostní komunikace, tak i z vlastního 

m�sta 
o dostatek pracovních sil.  

1.3 Pr�myslová zóna Sokolov – Staré Sedlo  [ 3 ]   
o lokalizace východn� od Sokolova a silnice I/6 
o dobrá dostupnost z komunikace R6 a silnic III. t�ídy (od mimoúrov�ových 

k�ižovatek Staré Sedlo a Sokolov) 

1.4 Pr�myslová zóna Sokolov – Vítkov  [ 4 ]   
o lokalizace na jižním okraji m�sta, mezi silnicí I/6 Cheb – Karlovy Vary a silnicí 

II/210 
o zájmem je umíst�ní st�edních a malých pr�myslových podnik� 

1.5 Pr�myslová zóna Dolní Rychnov - Silvestr  [ 5 ]   
o lokalizace mezi Dolním Rychnovem a Tisovou na jižním okraji m�sta Sokolov 

(severní okraj bývalé výsypky Silvestr) 
o dostupnost ze silnice III. t�ídy Dolní Rychnov – Citice 
o podél severního okraje vede parovod z Elektrárny Tisová, na východním okraji 

linky VN  

1.6 Pr�myslová zóna Ostrov - jih [ 6 ]   
o lokalizace na jižním okraji m�sta Ostrov, východn� od silnice I/13 
o dobrá dostupnost z k�ižovatek se silnicí I/13 
o zóna je p�ipravena v�etn� základní technické infrastruktury (kapacitní p�íjezdové 

komunikace a centrální obslužná komunikace; inženýrské sít� jsou p�ivedeny ke 
hran� všech využitelných ploch)  

o vybudování st�edních a malých pr�myslových podnik�.  

1.7 Hospodá�ský park Bochov  [ 8c ]  
o plocha pro komer�ní a výrobní zónu s p�edpoklady zvýšení nabídky pracovních 

p�íležitostí pro oblast Žluticka a Vale�ska;  
o lokalizace severn� od stávající silnice I/6 (budoucí doprovodné II/606) a jižn� od 

budoucí komunikace R6 – severn� od obce Bochov 
o dobrá dostupnost z nové mimoúrov�ové k�ižovatky na R6 a z doprovodné silnice 

II/606.  
o Bochov má velmi dobré podmínky napojení na technickou infrastrukturu 
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1.8 Hospodá�ský park Olšová Vrata  [ 9 ]   
o lokalizace na jižním okraji areálu mezinárodního letišt� Karlovy Vary – Olšová 

Vrata; 
o dostupnost zajišt�na po místních komunikacích od silnice I/6 (R6); 
o Lokalita se nachází v ochranném pásmu letišt� – avšak mimo vlastní ochranné 

pásmo vzletového a p�istávacího koridoru.  

1.9 Pr�myslová zóna Velká Hle�sebe - Klimentov  [ 10 ]   
o lokalizace na severním okraji zastav�né �ásti obce (areál bývalých kasáren A�R 

ur�en k transformaci z�ásti pro výrobní zónu); 
o výhodou je úplné zainvestování plochy všemi sít�mi; 

1.10 Pr�myslová zóna Žlutice – Knínice  [ 16 ]   
o plocha pro komer�ní a výrobní zónu s p�edpoklady zvýšení nabídky pracovních 

p�íležitostí pro oblast Žluticka a Vale�ska;  
o lokalizace jižn� od stávající silnice I/6 (budoucí doprovodné II/606) a severn� od 

budoucí komunikace R6 – severn� od obce Žlutice a sídel Knínice a Veselov; 
o dobrá dostupnost z nové mimoúrov�ové k�ižovatky na R6 a z doprovodné silnice 

II/606;  
 
2 Významná plocha nadmístního významu (funk�n� homogenní) vodní nádrže Medard 

2.1 V souvislosti s rekultivací ploch po povrchové t�žb� hn�dého uhlí a jako základ pro 
vznik ploch nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport [11] bude 
v prostoru západn� od Sokolova mezi sídly Svatava a Habartov realizována vodní 
nádrž Medard s hladinou na kót� 400,00 m n.m., objemem nadržené vody 136 500 000 
m3 a vodní plochou cca 500 ha s p�evážn� rekrea�ním využitím; podkladem pro 
využití uvedené plochy jsou následující územní studie: ÚS západní �ásti Sokolovské 
pánve – jezero Medard; ÚS Pod Jelením Vrchem. 

 
3 Významné plochy nadmístního významu (funk�n� homogenní) pro cestovní ruch, 

rekreaci a sport 
3.1 Medard (Medard východ [ 11a ]; Medard západ [ 11b ])   

o lokalizace západn� od Sokolova a Svatavy [11a], jižn� od Habartova [11b]; 
rekultivace a revitalizace území po t�žb�. V prostoru Medard vznikne významná 
vodní plocha (cca 500 ha);  

o v území jsou vymezeny dv� plochy nadmístního významu, jedna mezi 
Habartovem a Bukovany [11b] a druhá u Svatavy a Sokolova [11a]; 

o významnou funkcí území bude rekreace a ob�anská vybavenost (školství, v�da, 
výzkum); 

o dostupnost zajišt�na po komunikaci II/181 (Podkrušnohorská paralela) a II/210; 
Podkladem pro využití uvedených ploch jsou následující územní studie: ÚS západní 
�ásti Sokolovské pánve – jezero Medard; ÚS Pod Jelením Vrchem. 
 

4 Významné plochy nadmístního významu (k up�esn�ní funk�ního vymezení) pro 
cestovní ruch , rekreaci a sport 
4.1 Jáchymov – Boží Dar – Klínovec  [ 12 ] 

o lokalizace severn� od Jáchymova, jihovýchodn� od Božího Daru;  
o plochy pro novou vybavenost zimních i letních sport� v návaznosti na stávající 

st�ediska a jejich vybavenost. Obnova stávajících a výstavba nových lanových 
drah (n�které i s celoro�ním provozem), sjezdových tratí a dopln�ní infrastruktury 



������������	�
����������������������������� 

���������� � ������
 

(výstavba zasn�žovacích systém�, objekty sociálního a stravovacího zázemí, 
parkovišt� apod.). Jižn� od Božího Daru - výstavba za�ízení i pro letní rekreaci;  

o za hranicí navazuje na n�mecké stran� st�edisko zimních sport� Kurort 
Oberwiesenthal. St�edisko bude rozvíjeno koordinovan� se sousedními územími (v 
Ústeckém kraji navazuje další �ást st�ediska s centrem Lou�ná); 

o dostupnost zajišt�na po komunikaci I/25; 
Rozsah a zp�sob využití uvedených ploch p�i zachování priorit ochrany p�írody je 
podmín�n prov��ením v územní studii – viz kap. i. 

4.2 St�íbrná - Bublava  [ 13a  /  13b ] 
o v území jsou vymezeny dv� plochy nadmístního významu východn� a severn� od 

St�íbrné [13a], a severn� od Bublavy [13b]; 
o plochy jsou ur�eny zejména pro výstavbu lyža�ských vlek�, sjezdových drah a 

doprovodné infrastruktury v jednom z jádrových území rekreace v Krušných 
horách (nevýznamn�jšími rekrea�ními st�edisky jsou Bublava a St�íbrná). Na 
n�mecké stran� (mimo území �R) navazuje st�edisko zimních sport� Klingenthal; 

o Dostupnost zajišt�na po komunikaci II/210 a II/218; 
Rozsah a zp�sob využití uvedených ploch p�i zachování priorit ochrany p�írody je 
podmín�n prov��ením v územní studii – viz kap. i. 

4.3 Nové Hamry  [ 14 ] 
o lokalizace západn� od Nových Hamr�; 
o plochy pro výstavbu rekrea�ního a sportovního st�ediska pro zimní i letní 

využívání,  zejména pro výstavbu sjezdových drah a doprovodné infrastruktury v 
jednom z jádrových území rekreace v Krušných horách  (dostupnost zajišt�na po 
komunikaci II/220; 

Rozsah a zp�sob využití uvedených ploch p�i zachování priorit ochrany p�írody je 
podmín�n prov��ením v územní studii – viz kap. i. 

4.4 Plešivec  [ 15 ] 
o lokalizace v prostoru mezi Abertamy a Merklínem, v okolí hory Plešivec; 
o plochy pro výstavbu lyža�ských vlek�, sjezdových drah a doprovodné 

infrastruktury v jednom z jádrových území rekreace v Krušných horách; 
o dostupnost zajišt�na po komunikaci II/221 a II/219; 
Rozsah a zp�sob využití uvedených ploch p�i zachování priorit ochrany p�írody je 
podmín�n prov��ením v územní studii – viz kap. i. 

 

5 Kriteria a podmínky využití ploch nadmístního významu funk�n� homogenních 
5.1 Plochy nadmístního významu funk�n� homogenní jsou plochy s jednozna�ným 

funk�ním zam��ením. Plochy je možné v územním plánu vymezit v celém rozsahu 
jako zastavitelné plochy, a to výhradn� k ú�el�m, pro n�ž jsou podle ZÚR KK ur�eny; 

5.2 Výjime�n� je možné ve vymezených plochách lokalizovat za�ízení, která p�ispívají 
k podpo�e, rozvoji a servisní �innosti p�ímo spojené s ú�elem, pro který jsou plochy 
ur�eny. 

5.3 Lokalizace konkrétních za�ízení musí být v souladu s územním plánem a musí 
odpovídat požadavk�m na ochranu životního prost�edí a udržitelný rozvoj území.  

 

6 Kriteria a podmínky využití ploch nadmístního významu k up�esn�ní funk�ního 
vymezení 
6.1 Plochy nadmístního významu k up�esn�ní funk�ního vymezení jsou plochy, které 

nelze v územním plánu vymezit jako zastavitelné v celém rozsahu dle vymezení v 
ZÚR. Zastavitelné plochy budou v územním plánu vymezeny jen na �ásti uvedených 
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ploch – a to tak, aby byly respektovány oprávn�né požadavky obecn� chrán�ných 
zájm� v území v souladu s aktuáln� platnou legislativou. Takto vymezené plochy 
budou sloužit výhradn� k ú�el�m, pro n�ž jsou podle ZÚR KK ur�eny; 

6.2 Výjime�n� je možné ve vymezených plochách lokalizovat za�ízení, která p�ispívají 
k podpo�e, rozvoji a servisní �innosti p�ímo spojené s ú�elem, pro který jsou plochy 
ur�eny. 

6.3 Lokalizace konkrétních za�ízení musí být v souladu s územním plánem a musí 
odpovídat požadavk�m na ochranu životního prost�edí a udržitelného rozvoje území.  

6.4 K ov��ení kriterií a podmínek využití uvedených ploch nadmístního významu a k 
up�esn�ní funk�ního vymezení budou zpracovány územní studie, které budou sloužit 
jako podklad pro zp�esn�ní jejich vymezení a koordinace územních zájm� v rámci 
podrobn�jšího stupn� územn� plánovací dokumentace. 

d.02.2 Plochy a koridory ve�ejné infrastruktury 
Plochy a koridory ve�ejní infrastruktury mezinárodního, republikového i nadmístního 
významu budou v územních plánech up�es�ovány tak, aby byly respektovány, a jen 
výjime�n� – pokud p�eváží jiný ve�ejný zájem – ve zcela nezbytném rozsahu omezeny, 
obecn� chrán�né zájmy. 
1 Dopravní infrastruktura 

1.1 Silni�ní doprava 
1.1.1 Plánované zám�ry na silni�ní síti Karlovarského kraje vycházejí z celkové 

schválené koncepce silni�ní sít� �R s ohledem na aktualizované zám�ry 
vedení silni�ní sít� a navrhovaná �ešení zapracovaná v jednotlivých územních 
plánech VÚC, m�st a obcí. Sledovaná silni�ní sí� zahrnuje krom� vybrané sít� 
hlavních a základních tah� veškeré silnice v úrovni stávajících silnic II.t�ídy, 
které spole�n� se sítí silnic III.t�ídy p�edstavují tzv.regionální silnice. 

1.1.2 Koncepce rozvoje silni�ní sít� Karlovarského kraje je založena na nové 
trase �ty�pruhové rychlostní silnice R6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb - SRN); 
[VPS D.01; D.02; D.03; D.77; D.81; D.82], která prochází nap�í� celým 
územím ve sm�ru západ – východ a která je sou�ástí  mezinárodního tahu E48 
s vazbou na silnici A15 na n�mecké stran� a na koridor silnice I/13 (Karlovy 
Vary – D��ín – Liberec); [VPS D.04], která je sou�ástí mezinárodního tahu E 
442. Ve sm�ru od Plzn� tento systém dopl�ují další významné dopravní tahy a 
to silnice I/21 (D5 – Planá – Cheb – Vojtanov); [VPS D.07; D.08; D.09; D.10; 
D.11] a I/20 (Plze� – Karlovy Vary); [VPS D.06c]. Na tento systém navazuje 
sí� silnic I.t�ídy, u nichž je nezbytné sledovat p�edevším zkvalitn�ní jejich 
vedení tak, aby odpovídalo návrhovým parametr�m a výhledovým pot�ebám. 
Z toho a dále s ohledem na jejich dopravní význam vyplývají navrhovaná 
p�eložení jejich sou�asných tras mimo zastav�né území jednotlivých sídel. 
Základní silni�ní sí� pak dále dopl�ují silnice II.t�íd, u kterých je p�edevším 
sledováno odstran�ní jednotlivých dopravních závad, úpravy ší�kového 
uspo�ádání stávajícího vedení a p�ípadné p�eložky související se zm�nami 
vedení silnic vyšších t�íd. V rámci p�ípravy ZÚR KK byly ov��eny n�které 
koncep�n� zásadní zám�ry dopravních propojení a zlepšení dopravní 
dostupnosti n�kterých �ástí území: 
��dopravní propojení v trase Mariánské Lázn� – Lubenec (R6) v jižní �ásti 

kraje; návrhy na odstran�ní jednotlivých dopravních závad na této trase 
nejsou vyvolány nadm�rným dopravním zatížením, ale snahou o zlepšení 
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dopravní dostupnosti území. Z �asového hlediska se jedná o zna�n� 
dlouhodobé �ešení, jehož realizace bude možná formou etapové výstavby 
jednotlivých dopravních staveb a postupným uvád�ním této trasy do 
normových parametr� odpovídající kategorii S 7,5/60.  

��dopravní propojení v severní podkrušnohorské �ásti kraje – tzv. 
Podkrušnohorská paralela; s ohledem na postupnou transformaci a rozvoje 
tohoto území dojde následn� i rovnom�rn�jšímu rozložení dopravních 
vztah� a k vytvo�ení �i posílení  nových dopravních vazeb. Navrhovaná 
podélná obslužná osa propojuje p�edevším oblast severn� od Sokolova 
(nové aktivity a centra pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu v  oblasti 
bývalého lomu Medard – Libík) v podstat� se všemi významnými centry 
osídlení celého Karlovarského kraje. Dále umož�uje kvalitní propojení 
t�chto sídel vedené mimo kapacitní koridor dálkové dopravy – trasu 
rychlostní silnice R6. Veškeré podélné (i radiální) obslužné osy v tomto 
území jsou navrženy v kategorii silnic II.t�ídy pro postupnou p�estavbu na 
odpovídající parametry kvalitních dvoupruhových silnic.  

��nové silni�ní propojení Karlovy Vary – Zwickau, na jehož základ� je 
navrženo zkvalitn�ní dopravní dostupnosti prostoru Kraslic a prostoru 
Pot��ky v tzv. variant� minimálních úprav s tím, že hrani�ní p�echody 
z�stanou využívány pouze pro pot�eby regionální dopravy.    

1.1.3 Rychlostní komunikace 
��R6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb - SRN); [VPS D.01; D.02; D.03; D.77; 

D.81; D.82] – nové úseky a dopln�ní �ty�pruhové rychlostní silnice - 
mezinárodního tahu E48 s vazbou na silnici A15 na n�mecké stran� 
(zp�esn�ní koridoru rychlostní silnice mezinárodního významu R6 dle PÚR 
�R 2008) a na koridor silnice I/13 (Karlovy Vary – D��ín – Liberec), který 
je sou�ástí mezinárodního tahu E 442. Sou�ástí �ešení je návrh nové trasy 
velkého obchvatu Karlových Var�, jehož trasu – zejména 
v severovýchodním segmentu – je nutné v rámci vymezených koridor� 
up�esnit na základ� územní studie (cílem je vyhledání trasy, která umožní 
vydobytí rozhodující �ásti nejkvalitn�jších zásob ložiska kaolinu Dalovice 
– Vysoká, zhodnocení podmínek pro bá�ské �ešení otvírky a t�žby ložiska, 
posouzení hospodá�ských p�ínos� a ztrát nebo pr�kaz, že žádná reálná 
varianta budoucího využití ložiska neexistuje) – viz kap. i.   

1.1.4 Silnice I. t�ídy 
��Silnice I/6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – SRN); vedení silnice bude 

nahrazeno trasou komunikace R6 a její sou�asná trasa bude p�evedena do 
silnic II.t�ídy jako silnice II/606 (pokud nebude její sou�asná trasa využita 
pro trasu silnice R6). 

��Silnice I/13 (Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov – D��ín – Liberec); úsek 
Karlovy Vary – Ostrov – k�ižovatka se silnicí I/25 byl již realizován ve 
�ty�pruhovém uspo�ádání v kategorii S 22,5/80. Další úsek ve sm�ru na 
Klášterec nad Oh�í je navrhován ve dvoupruhovém uspo�ádání v kategorii 
S11,5/70 s tím, že v úseku Damice – hranice kraje (Smilov) [VPS D.04] je 
v návrhu ZÚR zapracována výsledná varianta trasy p�eložky silnice, která 
vzešla z doporu�ení a projednání EIA (zp�esn�ní koridoru silni�ní dopravy 
republikového významu S10 dle PÚR �R 2008).  

��Silnice I/20 (návrh trasy: Plze� – Toužim – R6 Žalmanov) / p�vodní 
trasa: Be�ov nad Teplou – Karlovy Vary) – je navrhována nová trasa v 
úseku Toužim – Žalmanov (R6) [VPS D.06c] v kategorii S11,5/80. 
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��Silnice I/21 (D5 Bor – Planá – Cheb – Vojtanov – SRN) [VPS D.07; D.08; 
D.09; D.10; D.11]; ve sm�ru od dálnice D5 jsou navrhovány p�eložky do 
nové trasy v prostoru obcí Drmoul – Velká Hle�sebe, Stará Voda a 
v prostoru hráze Jesenické p�ehrady s napojením na již realizovanou 
mimoúrov�ovou k�ižovatku se silnicí R6. V úseku severn� od silnice R6 je 
navrhováno rozší�ení sou�asného ší�kového uspo�ádání na �ty�pruhové 
uspo�ádání v�etn� navazujícího úseku nov� vedeného severn� od 
Františkových Lázní v nové trase ve více odsunuté poloze 
s mimoúrov�ovou k�ižovatkou se silnicí I/64, v rámci které bude �ešeno i 
mimoúrov�ové k�ížení železni�ní trat�. 

��SilniceI/25 (Ostrov – Jáchymov – Boží Dar – SRN) – je vedena ve 
stabilizované trase.  

��Silnice I/64 (Františkovy Lázn� – Aš – SRN) – je vedena ve stabilizované 
trase.  Zásadní dopravní stavby na její trase (obchvat Hazlova a Aše) již 
byly realizovány. Výhledov� je sledována p�estavba v úseku Antonínova 
Výšina – Hazlov a Hazlov – za�átek p�eložky Aš v trase stávající 
komunikace s odstran�ním bodových dopravních závad v ší�kové kategorii 
S 11,5/70.  

1.1.5 Silnice II. t�ídy 
��Silnice II/179 (p�vodní trasa: Útvina I/20 - Javorná II/208) [VPS D.76] – je 

v návrhu v souvislosti s navrhovaným p�eložením silnice I/20 do soub�žné 
trasy p�e�azena do silnic III.t�ídy.  

��Silnice II/181 (návrh trasy: Ostrov – Hrozn�tín – Nová Role –  Chodov 
– Nové Sedlo – Královské Po�í�í – Sokolov – Habartov – Kace�ov – 
Františkovy Lázn� / p�vodní trasa: Královské Po�í�í – Sokolov) –  
p�edpokládá se její vedení jako uceleného tahu tzv. „Podkrušnohorské 
paralely“ k rychlostní silnici R6 a silnici I/13, tedy silnice, která má 
dopravní význam pro dopravní obsluhu osídlení severn� od t�chto silnic. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou komunika�ní osu území je na 
ní navržena �ada p�eložek a to: po jižním okraji Hrozn�tína (dnešní silnice 
II/221) [VPS D.38], dále v prostoru obcí Ode� [VPS D.37] a D�poltovice 
[VPS D.36], jihovýchodní obchvat Nové Role [VPS D.35], východní 
obchvat Chodova [VPS D.34], krátkou p�eložkou v prostoru zastav�né 
�ásti Nového Sedla [VPS D.33], severními obchvaty Královského Po�í�í a 
Sokolova, nové napojení na silnici II/212 severn� od Sokolova s navazující 
p�eložkou na jižním okraji Svatavy a rektifikací sm�rových oblouk� 
v úseku mezi Svatavou a Habartovem [VPS D.23; D.24; D.79].   

��Silnice II/193 (p�vodní trasa: Ún�šov – Ne�tiny – Žlutice) – je navržena 
k p�e�azení do silnic III.t�ídy  

��Silnice II/194 (návrh trasy: Podbo�anský Rohozec – Vale� – Chyše – 
Toužim / p�vodní trasa: Podbo�anský Rohozec – Vale� – Chyše) [VPS 
D57; D.58; D.59; D.60; D.61]– je severn� od navrhované trasy rychlostní 
silnice R6 stabilizovaná ve své dnešní trase. Jižn� od této silnice je sou�ástí  
propojení Mariánské Lázn� – Toužim –  R6. 

��Silnice II/198 (návrh trasy: R6 Bochov – Toužim – Teplá – II/230 / 
p�vodní trasa: T�šetice – R6 – Bochov – Toužim – Teplá – Planá) – je 
severn� od navrhované trasy rychlostní silnice R6 navržena k p�e�azení do 
silnic III.t�ídy, zde plní funkci pouze dopravního zp�ístupn�ní vojenského 
újezdu Hradišt�. V úseku mezi Bochovem a Toužimí je v podstat� 
stabilizovaná ve své dnešní trase, pouze u obou t�chto obcí je navrhováno 
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p�eložení mimo zastav�né území [VPS D.55; D.56; D.66; D.73]. 
Jihozápadn� od Toužimi je trasa sou�ástí navrhovaného propojení 
Mariánské Lázn� – Toužim – R6 s p�eložkami v prostoru Kosmové [VPS 
D.54], Prachomet [VPS D.53], Beranova [VPS D.52], Teplé [VPS D.51] a 
Horního Kramolína [VPS D.50]. 

��Silnice II/205 (Man�tín – Žlutice – R6) – vedení silnice v podstat� z�stává 
ve stávající trase s navrhovanými p�eložkami v prostoru Veselova [VPS 
D.62; D.63; D.69;  

��Silnice II/207 (p�vodní trasa: Toužim – Borek II/193) – silnice je v návrhu 
uvažována jako prodloužení trasy silnice II/194 a to v celém úseku. 

��Silnice II/208 (Bochov - Be�ov nad Teplou – Krásno – II/210) – vedení 
silnice je možné považovat za stabilizované v sou�asné trase; jediná 
navrhovaná p�eložka je v zastav�né �ásti obce Hlinky [VPS D.65]. 

��Silnice II/209 (návrh trasy: R6 – Bochov – Toužim – Teplá – II/230 / 
p�vodní trasa: T�šetice – R6 – Bochov – Toužim – Teplá – Planá) – 
severn� od silnice I/6 (v návrhu R6) se p�edpokládá v souvislosti 
s návrhem tzv. „Podkrušnohorské paralely“ k R6 a I/13  její ukon�ení 
v MÚK Nové Sedlo. V dalším pokra�ování bude trasa vedena jako silnice 
II/181 a to až po napojení na silnici I/13 u Ostrova. Jižn� od silnice R6 je 
stabilizovaná, pouze v zastav�né �ásti Horního Slavkova je navrhováno 
p�eložení silnice do soub�žné trasy s železni�ní tratí [VPS D.48]. 
V souvislosti s p�eložením silnice I/20 do nové trasy je navrhováno 
prodloužení této silnice až po Toužim. V úseku mezi obcemi Krásno a 
Be�ov nad Teplou je tato silnice vedena v peáži se silnicí II/208 a od 
Be�ova nad Teplou je vedena po sou�asné trase silnice I/20. V t�chto 
úsecích je vedení silnice stabilizováno v sou�asných trasách. 

��Silnice II/210 (návrh trasy: Kraslice – Oloví – Sokolov – II/208 – Teplá  
- Krsy / p�vodní trasa: Kraslice – Jind�ichovice – Sokolov – II/208 –  
Prameny – Teplá – Krsy) [VPS D.18; D.19; D.20; D.21; D.22] – silnice od 
hrani�ního p�echodu pro regionální dopravu p�es Kraslice z�stává ve 
stávající trase. Dále je navrženo p�evedení její sou�asné trasy do trasy 
silnic III/21042 a III/21036 p�es Oloví s p�eložkami v úseku Anenské údolí 
- Bou�í. Další p�eložka je navrhována v prostoru Sokolova [VPS D.25] a to 
do polohy severozápadního obchvatu m�sta s novým mostem p�es Oh�i a 
p�ímým navázáním na již vybudovaný úsek obchvatové trasy. Jižn� od 
silnice R6 je její trasa stabilizována v její dnešní poloze a to až po napojení 
na silnice II/208. Další její sou�asné pokra�ování až po prostoru Teplé je 
vzhledem k nižšímu dopravnímu významu a dále vzhledem k jeho 
pr�chodu velmi cennými partiemi CHKO Slavkovský les navrženo k 
p�e�azení do sít� silnic III.t�ídy. V tomto úseku je navržena pouze krátká 
p�eložka po severovýchodním okraji obce Prameny [VPS D.72]. V úseku 
jihovýchodn� od Teplé z�stává její vedení ve stávající trase. 

��Silnice II/211 (návrh trasy: I/21 – Lázn� Kynžvart / p�vodní trasa: I/21 – 
Lázn� Kynžvart – Prameny) – je v úseku I/21 – Lázn� Kynžvart navržena 
k p�evedení do sou�asné silnice III/2113, která navazuje p�ímo na 
navrhovanou p�eložku silnice I/21 u Staré Vody. V navazujícím úseku je 
vzhledem k nižšímu dopravnímu významu a dále vzhledem k pr�chodu 
velmi cennými partiemi CHKO Slavkovský les navržena k p�e�azení do 
sít� silnic III.t�ídy. 
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��Silnice II/212 (návrh trasy: R6 – Kynšperk nad Oh�í – Luby – Kraslice 
/ p�vodní trasa:  Lázn� Kynžvart – R6 – Kynšperk nad Oh�í – Luby - 
Kraslice) – stávající úsek silnice mezi Lázn�mi Kynžvart a silnicí R6 je 
vzhledem k nižšímu dopravnímu významu a dále vzhledem k jeho 
pr�chodu velmi cennými partiemi CHKO Slavkovský les navržen k 
p�e�azení do sít� silnic III.t�ídy. Severn� od silnice R6 se v prostoru 
Kynšperka nad Oh�í po�ítá s p�eložkou do polohy západního obchvatu 
m�sta s p�ímou vazbou na navrhovanou mimoúrov�ovou k�ižovatku na 
rychlostní silnici R6 [VPS D.75]. V prostoru Kynšperka nad Oh�í je dále 
navrhováno p�emost�ní železni�ní trat� [VPS D.74]. Další p�eložky jsou 
navržené v prostoru obce Nový Kostel [VPS D.29] s �áste�ným využitím 
úseku silnice III/21239 a s p�ímým napojením do k�ižovatky 
s navrhovanou trasou silnice II/216.  

��Silnice II/213 (návrh trasy: Františkovy Lázn� – Skalná – Plesná / 
p�vodní trasa: Libá – Hazlov  – Skalná – II/212) –  sou�asné vedení silnice 
je v úseku mezi Hazlovem a Starým Rybníkem navrženo k p�evedení do 
silnic III. t�. Nov� navrhované vedení silnice je sm��ováno radiálním 
sm�rem na Františkovy Lázn� a to v dnešní trase silnice III/31313. V úseku 
mezi Hazlovem a Skalnou, tedy v její sou�asné trase však z�stávají 
v platnosti uvažované p�eložky a to jihovýchodn� od Hazlova s novým 
napojením na silnici I/64 a p�eložka v úseku Vojtanov – Starý Rybník 
[VPS D.70; D.71 ]. Severn� od Skalné je trasa silnice v návrhu p�evedena 
do dnešní trasy silnice III/3136 s p�eložkou východn� od Plesné navazující 
na navrhovaný severní obchvat silnice II/216 [VPS D.16]. V její p�vodní 
trase (nov� II/218) z�stává v návrhu p�eložka v prostoru obce K�ižovatka 
[VPS D.15]. 

��Silnice II/214 (návrh trasy: st.hranice – Cheb – II/181 / p�vodní trasa: 
st.hranice – Cheb) – na trase je navrženo p�eložení mimo centrální �ást 
m�sta Cheb a to do polohy jihovýchodního objezdu, kde napojuje 
rozvojové území [VPS D.14]. V souvislosti s návrhem tzv. 
„Podkrušnohorské paralely“ (silnice II/181), která je v této �ásti území 
vedena od Kace�ova na T�ebe� a Františkovy Lázn� v trase dnešní silnice 
III/21217 je navrženo prodloužení silnice II/214 až po napojení na tuto 
„paralelu“ – v trase dnešní silnice III/21226. 

��SilniceII/215 (p�vodní trasa: Velká Hle�sebe – Mariánské Lázn�) – je 
v souvislosti s návrhem nového p�ipojení silnice II/230 na silnici I/21 
vy�azena ze silnic II.t�ídy.  

��Silnice II/216 (návrh trasy: Aš - Bad Brambach – Plesná – II/212 / 
p�vodní trasa: Aš – Doubrava) – tato silnice je, v souladu se zpracovanou 
dokumentací „Koncepce rozvoje silni�ní sít� Karlovarského kraje“, 
p�evedena do trasy Aš – Bad Brambach – Plesná – II/212. Stávající trasa 
Aš – Doubrava bude p�evedena do silnic III.t�ídy. V této souvislosti se 
p�edpokládají p�eložky nové trasy na jihovýchodním okraji Aše [VPS 
D.78] s napojením na silnici I/64 a v koridoru severn� od Plesné. Po 
napojení na silnici II/212 u obce Spálené pak navrhovaná trasa využívá 
silnice III/21240. 

��SilniceII/217 (Aš - Hranice) [VPS D.12; D.13] – se zm�nou dopravního 
významu trasy souvisí otev�ení hrani�ního p�echodu pro regionální 
automobilovou dopravu. To si vyžádá realizaci navrhovaného  
severozápadního obchvatu Aše a západního obchvatu obce Hranice. 
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��Silnice II/218 (návrh trasy: Luby – Kraslice / p�vodní trasa: Luby – 
Kraslice – Nejdek) – v úseku mezi Luby a Kraslicemi je trasa 
stabilizovaná. V úseku mezi Nejdkem a Kraslicemi se p�edpokládá její 
p�evedení do silnic III.t�ídy. 

��Silnice II/219 (návrh trasy: II/210 Anenské údolí - Jind�ichovice – 
Nejdek – Pernink – I/25 / p�vodní trasa: Jind�ichovice – Nejdek – Pernink 
– I/25) –  je ve své trase v podstat� stabilizována. Z navrhovaných úprav  
její trasy se jedná hlavn� o p�eložku v zastav�né �ásti Nejdku [VPS D.30] a 
dále o úpravy trasy v úseku mezi Jind�ichovicemi a napojením od Rotavy 
[VPS D.27; D.26]. Tento úsek je dnes sou�ástí silnice II/210 a po jejím 
navrhovaném p�evedení tak silnice II/219 bude pokra�ovat až po nové 
napojení na silnici II/210 v Anenském údolí. 

��Silnice II/220 (návrh trasy: Karlovy Vary – Nejdek / p�vodní trasa: 
Karlovy Vary – Nejdek – Jelení). Sou�ástí trasy je návrh vnit�ního 
obchvatu Karlových Var� [VPS D.45]. Úsek mezi Nejdkem a Karlovými 
Vary je možné považovat za stabilizovaný, krom� p�eložky v prostoru obce 
Mezirolí [VPS D.86]. V dalším pokra�ování severozápadn� od Nejdku, kde 
její dopravní význam výrazn� klesá, je navrženo její p�evedení do silnic 
III.t�ídy. 

��Silnice II/221 (návrh trasy: Karlovy Vary – Pernink – Pot��ky / 
p�vodní trasa: Kyselka – Ostrov – Pernink – Pot��ky) – východn� od 
silnice I/13, kde v sou�asné dob�  pouze zp�ístup�uje prostor Velichova a 
Kyselky, je navrženo její p�evedení do silnic III.t�ídy. Západn� od Ostrova, 
v souvislosti s vytvo�ením tzv. „Podkrušnohorské paralely“ a v souvislosti 
s návrhem na vy�azení p�edchozího úseku ze silnic II.t�ídy, bude její trasa 
po Hrozn�tín sou�ástí silnice II/181 a vedení  silnice II/221 od severu bude 
vedeno v radiálním sm�ru na Karlovy Vary v trase silnice III/22129. Návrh 
úprav trasy v úseku mezi Hrozn�tínem a Ostrovem je tak popsán u silnice 
II/181. Z navrhovaných p�eložek stávající trasy se jedná o:  
- jihozápadní obchvat obce Horní Blatná [VPS D.31]; 
- rektifikaci sm�rových oblouk� na pr�chodu obce Pstruží [VPS D.39]; 
- západní obchvat Hrozn�tína [VPS D.40]; 
- p�eložku silnice v prostoru Ruprechtova [VPS D.41]; 
- p�eložku silnice v prostoru Podlesí [VPS D.42]; 
- p�eložku silnice v prostoru Otovic [VPS D.43]. 

��Silnice II/222 (návrh trasy: Kyselka – Karlovy Vary – Chodov – Bou�í / 
p�vodní trasa: Kyselka – Karlovy Vary – Chodov – Jind�ichovice) – je 
v úseku Karlovy Vary – Kyselka rekonstruována ve stávající trase a 
nep�edpokládají se na ní žádné p�eložky. V úseku Karlovy Vary - Chodov 
se navrhuje SV obchvat Chodova [VPS D.32] a s p�eložkou v prostoru 
Karlových Var�. V následném úseku za V�esovou bude její dnešní trasa 
p�evedena mezi silnice III.t�ídy a tato bude dále vedena v dnešní trase 
silnice III/2222 ve sm�ru na Dolní Nivy a Bou�í, kde bude napojena na 
silnici II/210 Sokolov – Kraslice. 

��Silnice II/226 (p�vodní trasa: Žlutice II/205 - Lubenec) – vzhledem 
k navrhovaným úpravám trasy silnice II/194  od obce Chyše na silnici R6 
(MÚK Bošov) je trasa této silnice navrhována v úseku Chyše – Lubenec k 
p�evedení do silnic III.t�ídy.  V úseku západn� od obce Chyše by pak její 
trasa byla vedena jako pokra�ování silnice II/194. 
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��Silnice II/230 (návrh trasy: Planá – Mariánské Lázn� - Be�ov nad 
Teplou – Karlovy Vary - R6 / p�vodní trasa: Planá – Mariánské Lázn� - 
Be�ov nad Teplou); stabilizovaná trasa, která umož�uje p�edevším 
regionální vazby Mariánské Lázn� – Karlovy Vary. P�eložky její trasy jsou 
navrženy pouze jižn� od Mariánských Lázní s novým napojením na 
p�eložku silnice I/21 [VPS D.28] a po východním okraji obce Mnichov 
[VPS D.49]. V souvislosti s návrhem p�eložení silnice I/20 do nové trasy 
od Toužimi na Žalmanov bude silnice II/230 vedena v dnešní trase silnice 
I/20 od Be�ova nad Teplou až po napojení na silnici R6 u Karlových Var�. 

��Silnice II/606 (návrh trasy: Pomezí nad Oh�í – Cheb – Sokolov – 
Karlovy Vary - Lubenec / p�vodní trasa: Pomezí nad Oh�í – Cheb) – je 
bývalou trasou silnice I/6, která po realizaci rychlostní  silnice R6 bude 
postupn� p�evád�na do silnic II.t�ídy jako doprovodná trasa k R6. P�eložky 
na její sou�asné trase jsou zásadn� vyvolány realizací trasy silnice R6, 
které v�tšinou vedou vsoub�hu [VPS D.44; D.46; D.47; D.67; D.68; D.83]. 
Do nové trasy je p�eložena pouze v úseku od Kynšperka nad Oh�í p�es 
Lipoltov (SZ obchvat) na silnici I/21. 

��Silnice II/613 (návrh trasy: Ostrov – Karlovy Vary) – je nov� 
navrhovanou silnicí II.t�ídy vedenou  soub�žn� k trase silnice I/13 
v radiálním sm�ru od Ostrova na Karlovy Vary, která pln� využívá 
dnešního vedení silnice III/22222. 

��U silnic III.t�íd nebyly zám�ry jejich p�eložek do dokumentace ZÚR 
zahrnuty – krom� již uvažovaných p�eložek na stávajících silnicích II.t�ídy, 
u kterých se v návrhu p�edpokládá jejich p�evedení do sít� silnic III.t�ídy a 
dále krom� vybraných úsek� nadmístního významu:  
- napojení letišt� Karlovy Vary [VPS D.84];  
- p�íjezdové komunikace k pr�myslové zón� Velká Hle�sebe – 

Klimentov [VPS D.85]; 

1.2 Železni�ní doprava 
Koncepce železni�ní dopravy zahrnuje systém následujících železni�ních tratí: 
1.2.1 celostátní trat�  

���.170  Praha – Plze� – Cheb – hranice SRN (N�rnberg); optimalizace 
koridoru ve stávajícím t�lese dráhy (zp�esn�ní koridoru konven�ní 
železni�ní dopravy mezinárodního významu C-E 40a dle PÚR �R 2008). 
P�edm�tem návrhu ZÚR KK je propojení tratí Plze� – Cheb a Cheb – 
Schirnding (dle studie SUDOP Praha a.s. – varianta 6) [VPS D.100].   

���.140  Chomutov – Karlovy Vary – Cheb (koridor ŽD3 dle PUR 2008); 
p�edpokládá se její úprava v rozsahu optimalizace nebo modernizace trat� 
s cílem zvýšení tra�ové rychlosti, modernizací zabezpe�ovacího za�ízení,  s 
p�estavbou železni�ních stanic a jejich d�slednou peronizací, apod. - bez 
územních nárok�. 

���.147 Tršnice – Františkovy Lázn� – Vojtanov – Plesná – SRN 
���.148 Cheb – Františkovy Lázn� – Aš – SRN 
���.142 Karlovy Vary, dolní nádraží – Pot��ky – hranice SRN 

(Johanngeorgenstadt) 
1.2.2 regionální trat�  

���.141 Merklín – Dalovice   
���.143 Chodov – Nová Role 
���.144 Nové Sedlo u Lokte – Loket – Krásný Jez; provoz na trati v úseku 

Loket – Krásný  Jez  je pozastaven.  
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���.145 Sokolov – Kraslice – st.hranice (Klingethal)  
���.146 Tršnice – Luby u Chebu 
���.148 Aš – Hranice v �echách 
���.149 Karlovy Vary, dolní nádraží – Be�ov nad Teplou – Mariánské Lázn� 
���.161 Rakovník – Be�ov nad Teplou 
���.163 Protivec – Bochov  

1.2.3 Prioritním zám�rem st�edn�dobého �asového horizontu je modernizace 
hlavních železni�ních koridor�, modernizace tratí celostátního významu a 
uvedení regionálních tratí do normového stavu, tedy v sou�asných trasách bez 
zásadních prostorových zm�n. 

1.2.4 Nov� navrhovanou železni�ní tratí je vybudování propojení železni�ních tratí  
mezi Bezdružicemi a Teplou.  

1.2.5 V železni�ním uzlu Karlovy Vary je navrhováno nové propojení železni�ních 
tratí �.140 a 149,  To p�edpokládá vybudování nové kolejové spojky v trase 
zastávka Dvory – Dolní nádraží (Tuhnická spojka) a propojení do žst.Dalovice 
(Bohatická spojka).  

1.3 Letecká doprava 
Ve�ejnou leteckou dopravní sí� �R v Karlovarském kraji zastupuje: 
1.3.1 ve�ejné mezinárodní letišt� 

��Karlovy Vary - zám�r L2 dle PÚR 2008: prodloužení a rozší�ení vzletové a 
p�istávací dráhy (o 500 m východním sm�rem – mj. i vn� stávajících ploch 
letišt�), vzletové a p�istávací prostory letišt� v�etn� nutného zv�tšení 
zázemí mezinárodního letišt� s cílem zvýšit p�epravní kapacitu a umožnit 
p�ímé lety i do vzdálen�jších destinací [VPS D.200]. 

1.3.2 ve�ejná vnitrostátní letišt� 
��Mariánské Lázn� 
��Toužim – P�ílezy 
��Cheb - (po úpravách bývalého vojenského letišt�) 

1.4 Turistická doprava 
Koncepce turistické dopravy zahrnuje následující dopravní systémy: 
1.4.1 Cykloturistické trasy 

Nadregionáln� významné trasy: 
��Cyklostezka  Oh�e: dle návrhu ZÚR KK páte�ní cykloturistická trasa kraje; 

cyklostezka bude propojena s územím SRN od Waldsassenu p�es 
Hundsbach na Slapany do Chebu; 

��Euregio Egrensis; 
Další nadregionáln� a regionáln� významné trasy: 
��35 – Podbo�anský Rohozec – Vale� - Chyše – Žlutice - Man�tín 
��36 – Boží Dar – Horní Blatná – Pernink – Kraslice – Luby – Skalná 

(Krušnohorská magistrála) – Františkovy Lázn� – Cheb – Lázn� Kynžvart 
dále sm�r Tachov (Magistrála �eský Les) 

��204 – Sokolov – Karlovy Vary 
��352 – Teplá – Úterý (Plze�ský kraj) 
��361 – Mariánské Lázn� – Teplá 
��362 – Horní Slavkov – Be�ov nad Teplou - Teplá 

1.4.2 P�ší turistické trasy 
Karlovarský kraj je vybaven hustou sítí p�ších turistických cest soust�ed�ných 
zejména v klasických turistických oblastech jako jsou Krušné hory, Smr�iny, 
Slavkovský Les, ale i v okolí láze�ských center a ostatních m�stských 
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st�edisek cestovního ruchu. V oblastech s podporou cestovního ruchu (Medard, 
Tepelsko, Toužimsko, Žluticko, Vale�sko) je žádoucí hustotu turistických cest 
zvyšovat a stezky vybavovat pot�ebným zázemím pro turisty. 

1.4.3 Zimní lyža�ské b�žecké trasy 
Lyža�ské b�žecké trasy:  
��zokruhování výletních tras v okolí rekrea�ních st�edisek a p�ipojující 

vzdálen�jší sídla; 
��areály b�žeckých okruh� a závodních tratí s pot�ebnou vybaveností 

v blízkosti lyža�ských st�edisek; 
S ohledem na význam Krušných Hor pro lyža�ský b�žecký sport je i nadále 
rozvoj lyža�ských b�žeckých tras podporován. 

1.4.4 Vodácká trasa Oh�e  
Vodní turistika je v Karlovarském kraji zastoupena vodáckou trasou po Oh�i. 
Rozvoj vodácké turistiky je podmín�n rozší�ením zázemí pro vodáky (po�et 
tábo�iš�, jejich kapacita a kvalita) a zkvalitn�ním propagace �eky jako 
turistické destinace (propaga�ní letáky, informa�ní tabule apod.) 
 

2 Technická infrastruktura 
Zákres všech sítí je s ohledem na m��ítko a zachování �itelnosti informativní. 
2.1 Zásobování pitnou vodou 

2.1.1 Vodovodní sí� bude nadále dopl�ována s cílem zabezpe�it optimální možnosti 
zásobování pitnou vodou; 

2.1.2 Bude realizováno napojení co nejvyššího po�tu sídel na skupinové vodovody, 
v�etn� vzájemného propojení skupinových vodovod�; 

2.1.3 Bude sledována kvalita pitné vody, úpravny vody budou modernizovány 
s cílem zabezpe�it dostate�né množství pitné vody odpovídající kvality; 

2.1.4 Do ZÚR KK jsou zahrnuty pouze akce nadmístního významu, které slouží 
k vylepšení situace v zásobování vodou v dané oblasti a jsou v souladu 
s Programem rozvoje vodovod� a kanalizací Karlovarského kraje (SV – 
skupinový vodovod, ÚV – úpravna vody): 
��Vodovod Krásné Údolí – Chodov – Be�ov nad Teplou – Nová Ves [VPS 

V.05] 
��Vodovod Útvina – P�ílezy [VPS V.06] 
��Vodovod Vrbice  – Bošov - SV Žlutice [VPS V.07]  
��Vodovod Velichov – Vojkovice – Stráž nad Oh�í [VPS V.09] 
��Vodovod Stanovice – Dražov – Hlinky [VPS V.21] 
��Vodovod SV Žlutice – Mrázov – Beranova – Píkovice – SV Tachov [VPS 

V.22] 
��Vodovod Kozlov – Sovolusky – SV Žlutice [VPS V.23] 
��Vodovod Polom – Ratibo� – Knínice – Veselov [VPS V.24] 
��Vodovod Knínice – Budov – Luka [VPS V.25] 
��Vodovod Budov – Veruši�ky – �ichalov [VPS V.26] 
��Vodovod Bražec – Horní Tašovice – Stružná – Žalmanov [VPS V.27] 
��Vodovod Bochov – Dlouhá Lomnice [VPS V.28] 
��Vodovod Kobylé – SV Žlutice [VPS V.29] 
��Modernizace ÚV Žlutice 
��Vodovod Nejdek  – SV Karlovy Vary [VPS V.31] 
��Vodovod Podhradí – Kopaniny – Doubrava [VPS V.32] 
��Vodovod Plesná – Hrzín – Nový Kostel – Luby [VPS V.33] 
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2.2 Odkanalizování a �išt�ní odpadních vod 
2.2.1 Kanaliza�ní sí� bude nadále dopl�ována s cílem zabezpe�it co nejširší 

možnosti odvád�ní odpadních vod do kanalizace s následným �išt�ním – 
zejména u sídel v ochranném pásmu II. stupn� vodárenských zdroj� a nádrží; 

2.2.2 �istírny odpadních vod budou modernizovány s cílem zabezpe�it vysokou 
ú�innost �istícího procesu a minimalizovat zatížení recipient� vypoušt�nou 
vy�išt�nou vodou; 

2.2.3 Do ZÚR jsou zahrnuty pouze akce nadmístního významu, které slouží 
k vylepšení situace v oblasti odkanalizování a jsou v souladu s Programem 
rozvoje vodovod� a kanalizací Karlovarského kraje (SK – skupinová 
kanalizace, �OV – �istírna odpadních vod): 
��Rozší�ení SK Karlovy Vary [VPS K.02] 
��Rekonstrukce �OV Karlovy Vary 
��Intenzifikace �OV Mariánské Lázn� 
��Rozší�ení �OV Aš 
��Rekonstrukce �OV Cheb 

2.3 Zásobování elektrickou energií 
2.3.1 Na území Karlovarského kraje bude respektována koncepce rozvoje stávající 

elektriza�ní soustavy zásobující území elektrickou energií prost�ednictvím 
distribu�ní sít� 110kV. Soustava je napojena na nad�azený energetický systém 
400kV p�es rozvodnu Hradec s transformací 400/220/110kV a na systém 
220kV p�es rozvodnu Vítkov s transformací 220/110kV.  

2.3.2 Vzhledem k pot�ebám regionálního �ešení a zvýšení spolehlivosti zásobování 
elektrickou energií bude akceptován další rozvoj v soustav� 110kV a 400kV 
vedení. 
��Návrh nových vedení 

- V rámci soustavy 110kV je po úprav� na základ� dohod navržena nová 
trasa propojující rozvodnu Drmoul a odbo�ení od stožáru �.62 stávající 
trasy 110kV mezi rozvodnami Vítkov a Jind�ichov. Bude realizováno 
rozší�ení stávajících rozvoden Vítkov, Drmoul a Ostrov o další pole a 
zdvojeno napájecí vedení mezi rozvodnami v�etn�  výše uvedené nové 
trasy; 

- V soustav� 400kV je navrženo vybudovat novou rozvodnu 400kV 
Vítkov a její propojení vedením 400kV s novou rozvodnou 400kV 
Verné�ov (lokalizována v Ústeckém kraji) - zp�esn�ní koridoru a 
plochy technické infrastruktury mezinárodního významu E2 dle PÚR 
�R 2008.  Dále jsou navrženy nové trasy vedení 400kVVítkov – 
Pomezí a Vítkov – P�eštice. 

��Návrh p�eložek vybraných úsek� 
- V souvislosti s realizací nové trasy vedení 400kV z TR Vítkov do TR 

P�eštice bude p�eloženo vedení 220kV v úseku p�es NPP K�ížky;  celá 
trasa soub�hu vedení soustavy 400kV a 220kV (v�etn� p�eložky) bude 
vedena po spole�ných stožárech;  

2.3.3 Na území obcí bude respektována územní ochrana následujících tras 
navrhovaných vedení celostátního významu a ploch technického za�ízení:      
��vedení 2x110kV, propojení Vítkov/Jind�ichov – Drmoul [VPS E.07]; 
��vedení 400kV, TR Verné�ov-TR Vítkov (zp�esn�ní koridoru a plochy 

technické infrastruktury mezinárodního významu E2 dle PÚR �R 2008) 
[VPS E.04]; 

��vedení 400kV Vítkov-Pomezí [VPS E.05]; 
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��vedení 400kV Vítkov – P�eštice [VPS E.06]; 
��plochy pro TR400kV- Vítkov [VPS E.11]; 

2.4 Zásobování zemním plynem 
2.4.1 P�ipravovaná výstavba vysokotlakých (VTL) plynovod� vytvá�í p�edpoklady 

pro tém�� plošnou plynofikaci obcí. VTL plynovody a na n� navazující 
vysokotlaké regula�ní stanice (VTL-RS) jsou zdrojovým �lánkem; teprve 
navazující sí� st�edotlakých (STL) plynovod� je základem pro plošnou 
plynofikaci. 

2.4.2 V Karlovarském kraji je p�ipravena výstavba t�chto VTL plynovod�: 
��Bochov – And�lská Hora [VPS P.01]; 
��Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše [VPS P.02]; 
��Toužim – Št�drá [VPS P.03]; 
��Hazlov – Polná [VPS P.04]; 
��Dobroše – Návrší [VPS P.05]; 

2.4.3 STL plynovody (provozované až do p�etlaku 400 kPa) budou mít p�i vhodném 
dimenzování dostate�nou p�epravní kapacitu i pro zna�né vzdálenosti a budou 
sloužit vždy pro plošnou plynofikaci skupiny obcí. 

2.4.4 Rozhodujícím ukazatelem pro plynofikaci dalších obcí a jejich místních �ástí 
je vyhodnocení efektivity plynofikace obce a zajišt�ní finan�ních prost�edk�. 
S ohledem na p�edpokládaný pokles po�tu obyvatel nemusí dojít k plynofikaci 
všech dále uvedených sídelních lokalit. 
V jednotlivých okresech kraje se uvažuje s plynofikací t�chto obcí a místních 
�ástí: 
��okres Cheb: 

Obce: Libá, Milíkov, Okrouhlá, Trst�nice, Tu�any, Vlkovice, Vojtanov, 
Milhostov, Lipová 
Místní �ásti:  Verné�ov, Horní Paseky, Horní Ves, Chodovská Hu� , Klest, 
Pastviny, Dvorek, Krásné, Lipná, Polná, Rájov, Sítiny, Lipoltov, Šitbo�, 
Hartoušov, Hn�vín, Lesinka, Povodí, Vackovec, Martinov, Návrší. 

��okres Karlovy Vary: 
Obce: And�lská Hora, Pila, Otro�ín, Stružná, Chyše, Krásný Les, Žlutice, 
�ernava, Smolné Pece, Vrbice, Št�drá 
Místní �ásti: Bor, Háje, Kolová, Olšová Vrata, Strá�, Br�, Chýlice, 
Žalmanov, Damice, Dlouhá Lomnice, Horní Tašovice, Kojšovice, Kozlov, 
Mirotice, Nové M�sto, Tele�, Dlouhá Ves, P�ílezy , Rájec, Rudné, Sedlo, 
Zbraslav, Lažany, Brložec 

��okresu Sokolov: 
Obce:  Šindelová, Nová Ves 
Místní �ásti:   Kostelní B�íza,  Chotíkov. 

2.5 Zásobování teplem 
2.5.1 Vzhledem k vyšší ú�innosti ekologických opat�ení a vyšší efektivit� p�i 

centrální výrob� tepla bude nadále podporováno zvýšení kvality a rozší�ení 
systém� CZT a jejich technické zabezpe�ení; 

2.5.2 Rozší�ení systém� CZT se týká p�edevším:  
��v oblasti Karlových Var� – na zdroj Elektrárna V�esová (CZT EVR) 

- p�ipojení rozvojových lokalit na severním a západním okraji m�sta 
��v oblasti Sokolovska – na zdroj Elektrárna Tisová (CZR ETI) 

- lokality v prostoru jezera Medard (prostor Bukovany – Habartov); 
- lokality komer�ních zón „Sokolov – Staré Sedlo“ a „Sokolov – Vítkov“ 
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2.6 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 

2.6.1 Rozhodujícím ukazatelem pro využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) je 

vyhodnocení efektivity záměru a posouzení specifických lokálních podmínek 

s ohledem na možnosti využití potenciálu: 

 biomasy; 

 bioplynu; 

 vodní energie; 

 větrné energie; 

 geotermální energie; 

 solární energie.  

 

2.6.2 Každý záměr využití OZE musí dále obsahovat minimálně následující údaje: 

 možnosti a způsob zajištění OZE ve sledované lokalitě; 

 kapacita OZE pro zabezpečení dodávky a krytí energetických potřeb 

sledované lokality: 

- při individuální aplikaci (maloodběr a domácnosti);  

- při skupinovém využití (části měst a obcí) nebo skupinových zdrojích 

OZE (např. větrné farmy, apod.);   

 v závislosti na kapacitě sledovaného OZE vyhodnocení požadavků na 

distribuci energie a vlivu využití OZE na životní prostředí, obytný prostor 

lokality (zastavěná území sídel) a na krajinný rámec. 

Investiční záměr využití alternativních zdrojů energie, který je v souladu s 

ekologickými hledisky, je možné dále rozpracovat a projednat s příslušným 

správcem sítě. 

2.6.3 Lokality pro využití větrné energie v Karlovarském kraji   

 Rozvoj větrných elektráren v Karlovarském kraji je nezbytné koordinovat a 

podřídit prioritním cílům kraje – zejména ochraně krajinného rázu, rozvoji 

lázeňství a ochraně přírody;  

 Větrné elektrárny by měly být realizovány pouze výjimečně - při splnění 

všech podmínek Metodického pokynu MŽP a při respektování požadavku 

na klidový charakter specifických oblastí lázeňství jak z hlediska hlukové, 

tak i psychické zátěže. 

 Vysoká větrná elektrárna (VVE) – jednotlivá větrná elektrárna s výškou 

nosného sloupu vyšší než 35 m – se pokládá za stavbu nadmístního 

významu. Pro VVE vymezují ZÚR KK plochy k podrobnějšímu prověření 

možností využití větrné energie (viz výkres č.2 - výkres ploch a koridorů 

nadmístního významu): 

- plochy s potenciálně možnou lokalizací VVE jsou vymezeny na 

základě vyloučení střetů z hlediska vlivu na životní prostředí ve 

vzdálenosti min 1 km od zastavěných území sídel; 

- plochy s podmíněně možnou lokalizací VVE jsou vymezeny na základě 

vyloučení střetů z hlediska vlivu na životní prostředí ve vzdálenosti 

min 0,5 km od zastavěných území sídel; podmínkou využití těchto 

ploch je prověření vlivu každé větrné elektrárny na zastavěné území, 

resp. obytné prostředí sídel. 

Mimo tyto plochy není možné VVE lokalizovat. Záměr výstavby VVE 

musí být prověřen navazující územně plánovací dokumentací; musí být 

posouzen vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

 Větrné elektrárny (včetně zařízení o výšce nosného sloupu menší než 35m 

nebo nižší větrné elektrárny jiné konstrukce – jednotlivé, skupiny nebo 
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parky větrných elektráren) – mohou být lokalizovány pouze v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací obcí. 

 Při posouzení vlivu na životní prostředí bude současně zhodnocen vliv na 

krajinný ráz, ale také na zastavěné území a obytné prostředí sídel a kulturní 

a civilizační hodnoty území. 

Poznámka:  

           části odstavce 2.6.3. zrušeny rozsudkem NSS ze dne: 30.3.2012, č. j. 8 Ao 7/2011-138. 

 

2.7 Dálkovody 

2.7.1 V rámci ZÚR KK se ve sféře dálkové přepravy hořlavých kapalin nebo jiných 

médií nenavrhují žádná nová zařízení nadmístního významu. 

2.8 Telekomunikace 

2.8.1 Na území Karlovarského kraje bude respektována koncepce rozvoje stávající 

telekomunikační soustavy. Telekomunikace jsou z hlediska telekomunikačních 

zařízení děleny na samostatné celky (místní telefonní síť, radioreléová síť, síť 

přenosové techniky rozhlasových a TV signálů, síť přenosové techniky 

dálkových a optických kabelů a síť vojenských zařízení). 

 Telefonica  O2: 

Dokončená přenosová síť bude nadále udržována a zkapacitňována. Další 

vývoj není nutný; použitá digitální technologie je rekonfigurovatelná – 

kapacity lze snadno a rychle rozšířit nebo přesunout.  

 Síť mobilních operátorů: 

Hlavní rozvoj se bude týkat vytváření nových typů služeb, které využívají 

již vybudovanou infrastrukturu, resp. navyšování kapacity této sítě. 

Realizace nových základnových stanic je vzhledem k charakteru a rychlosti 

budování mobilních sítí velice pružná.   

Výhledově – pro pásmo 3G vysokých kmitočtů – budou realizovány nové 

základnové stanice, jejichž lokalizace se bude překrývat se stávajícími 

stanicemi pouze částečně; jejich hustota bude o řád vyšší a služby nabízené 

touto sítí o řád rychlejší. 

2.9 Odpadové hospodářství 

2.9.1 V rámci ZÚR KK se ve sféře odpadového hospodářství nenavrhují žádná 

zařízení nadmístního významu. 

2.9.2 Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje (POH KK - zpracovaný 

k časovému horizontu roku 2015) je i nadále základním materiálem pro 

organizaci odpadového hospodářství. Cíle a návrhy opatření jsou zaměřeny na 

hlavní priority v kraji a z hlediska vlivů na životní prostředí je možno očekávat 

postupné zlepšování v porovnání se současným stavem. 
 

3 Kriteria a podmínky využití ploch a koridorů pro dopravní a technickou 

infrastrukturu 

3.1 Plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou chráněny pro 

zpřesnění lokalizace záměrů, pro něž jsou podle ZÚR KK vymezeny;  

3.2 Výjimečně je možné ve vymezených koridorech lokalizovat zařízení, která přispívají 

k podpoře, rozvoji a servisní činnosti přímo spojené s účelem, pro který je koridor 

určen.  

3.3 Lokalizace konkrétních zařízení musí být v souladu s územním plánem, resp. musí 

odpovídat požadavkům na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj území.  
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4 Dimenze koridor� pro sledované zám�ry dopravní a technické infrastruktury 
4.1 Pro jednotlivé druhy infrastruktury jsou v ZÚR KK vymezeny koridory v níže 

uvedených minimálních dimenzích. V p�ípad� st�etu sledovaného zám�ru s územními 
limity nebo v p�ípad� od�vodn�ného p�edpokladu zvýšení nárok� na jeho technické 
�ešení s ohledem na konfiguraci terénu a místní podmínky je koridor rozší�en na 
plochu vymezenou možnými krajními polohami trasy sledovaného liniového zám�ru. 
Koridory jsou vyzna�eny ve výkresu �.2 – výkres ploch a koridor� nadmístního 
významu (1 : 100.000). 

4.2 Koridory pro sledované zám�ry dopravních staveb jsou v ZÚR KK vymezeny 
v následujících dimenzích: 
- rychlostní komunikace a silnice I.t�ídy … 150m od osy, tj. celkem … 300m 
- komunikace II. t�. …   100m od osy, tj. celkem … 200m 
- vybrané sledované komunikace III. t�ídy..   50m od osy, tj. celkem … 100m 
- železnice …     100m od osy, tj. celkem … 200m 

4.3 Koridory pro sledované zám�ry staveb technické infrastruktury jsou v ZÚR KK 
vymezeny v následujících dimenzích: 
- nadmístní systémy vodovod� …  100m od osy, tj. celkem … 200m 
- nadmístní systémy odkanalizování … 100m od osy, tj. celkem … 200m 
- nadmístní systémy elektrorozvod� … 100m od osy, tj. celkem … 200m 
- nadmístní systémy plynovod� …  100m od osy, tj. celkem … 200m 
- nadmístní systémy teplovod� …  100m od osy, tj. celkem … 200m 

 

d.02.3 Návrh regionálního a nadregionálního ÚSES 
1. ZÚR KK navrhují systém ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni 

(výkres �. 3 grafické �ásti), který je nutno p�i zpracování následných dokumentací 
respektovat.  

1.1 Nadregionální úrove� 
1.1.1 Nadregionální biocentra jsou v návrhu vymezena hranicí; jedná se p�evážn� o 

reprezentativní biocentra. Soos a Mnichovské hadce jsou biocentra unikátní. 
1.1.2 Nadregionální biokoridory propojující nadregionální biocentra jsou složeny 

z os a ochranných zón t�chto os. V ZÚR KK jsou navrženy osy vodní, nivní, 
mezofilní bu�inná a horská. V ochranné zón� nadregionálního biokoridoru je 
nutno všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovn� (regionální a 
lokální), významné krajinné prvky a ekosystémy se stupn�m ekologické 
stability t�i a výše chápat jako sou�ást nadregionálního biokoridoru. 

1.1.3 P�i vymezování nadregionálních biokoridor� je nutno respektovat požadavky 
na prostorovou a funk�ní regulaci prvk� ÚSES v rozsahu následujících 
minimálních parametr�: 
��ší�ka osy nadregionálního biokoridoru: lesní spole�enstva - 40 m, lu�ní 

spole�enstva v nivách - 50 m, vodní spole�enstva - skute�ná ší�ka vodního 
toku �i plochy; 

��ší�ka ochranného pásma nadregionálního biokoridoru – 2000m na ob� 
strany od osy; 

1.2 Regionální úrove� 
1.2.1 Regionální biocentra a regionální biokoridory rozlišují dva stupn� vymezení, 

„vymezené“ a „k vymezení“.  
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1.2.2 U prvk� ÚSES regionální úrovn� k vymezení je p�i zp�esn�ní prostorové a 
funk�ní regulace nutno respektovat následující minimální parametry dané 
p�íslušným metodickým pokynem: 
��velikost regionálního biocentra - obvykle v rozp�tí 20 - 30 ha, u 

mok�adních spole�enstev dosta�uje 10 ha, u lesních spole�enstev je 
uvedený minimální parametr vázán na ekologický zp�sob hospoda�ení v 
lesích (podrostní a výb�rné). P�i zachování holose�í se požadovaná plocha 
pro biocentrum zdvojnásobuje; 

��ší�ka regionálního biokoridoru: lesní spole�enstva a mok�ady - 40 m, lu�ní 
spole�enstva - 50 m;  

��U regionálního biokoridoru je p�ípustné p�erušení, které má charakter 
polopropustné bariéry. P�erušení nesmí být delší než: 
o lu�ní, mok�adní spole�enstva, spole�enstva stepních lad - max. 100 m 

(zastav�ná plocha), 150 m (orná p�da), 200 m (ostatní kultury); 
Maximální délka biokoridoru mezi biocentry je od 500 do 1000m; 

o lesní spole�enstva - úplné p�erušení není povoleno, p�erušení bezlesím 
na vzdálenost do 150 m je možné za p�edpokladu zúžení biokoridoru 
na parametr lokální, tj. 15 m. Maximální délka biokoridoru je 700m. 

 
2. ZÚR KK vymezují v souladu s platnými právními p�edpisy ÚSES jako ve�ejn� prosp�šná 

opat�ení, pro která lze práva k pozemk�m a stavbám, pot�ebná pro jejich uskute�n�ní 
odejmout nebo omezit (viz výkres �. 5. grafické �ásti.).  

 
3. ZÚR stanovují v souvislosti s vymezením ÚSES tyto zásady pro usm�r�ování územního 

rozvoje a rozhodování o zm�nách v území  
3.1 Respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a 

nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability krajiny. 

3.2 Plochy vymezených biocenter a biokoridor� v p�ípad�, že jejich sou�asný stav 
odpovídá cílovému, všestrann� chránit. V p�ípad�, že neodpovídá, podporovat jeho 
urychlenou realizaci. Realizaci cílového stavu vymezených skladebných �ástí ÚSES je 
nutné zajistit i v lesních porostech, a to prost�ednictvím lesních hospodá�ských plán�. 

3.3 Do nefunk�ních nebo �áste�n� funk�ních skladebných �ástí ÚSES nelze umís�ovat 
funkce, které by znemožnily jejich pozd�jší realizaci �i zabránily uvedení plochy do 
požadovaného cílového stavu. Všechny (i p�echodné) zásahy do vymezených ploch 
skladebných �ástí ÚSES (v�etn� zde nevyjmenovaných možných vliv� a st�et�) lze 
provád�t pouze na základ� odborného posouzení a souhlasu p�íslušného orgánu 
ochrany p�írody. 

3.4 Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a 
biokoridory ÚSES p�ipoušt�t v nezbytných p�ípadech za podmínky, že nedojde k 
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat zne�išt�ní, erozi �i jiné 
fyzikální nebo chemické zát�ži prost�edí a zárove� nedojde k podstatnému snížení 
schopnosti bez dalších opat�ení plnit stabilizující funkce v krajin�. 

 
4. ZÚR stanovují v souvislosti s vymezením ÚSES tyto úkoly pro územní plánování 

4.1 Pokud nedojde k vymezení skladebných �ástí regionální a nadregionální hierarchie 
ÚSES, pak je nutné alespo� zp�esnit vymezení ochranných zón nadregionálních 
biokoridor� podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného 
území tak, aby byly zachovány p�irozené prostorové parametry biokoridor�. 
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4.2 Zp�es�ování regionálního a nadregionálního systému ekologické stability v 
podrobn�jší ÚPD provád�t v souladu s metodikou vymezování ÚSES (Metodika 
zapracování ÚSES do územních plán� obcí – Návod na používání ÚTP regionálních a 
nadregionálních ÚSES �R, MMR a ÚÚR Brno, 1998) a dalšími oborovými 
dokumentacemi (vypracované plány ÚSES apod.) – tak, aby byly dodrženy jejich 
minimální parametry, a zajišt�na jejich funk�nost 

4.3 Skladebné �ásti ÚSES je nutno prioritn� vymezovat mimo plochy zjišt�ných a 
p�edpokládaných ložisek nerost� vzhledem k jejich nep�emístitelnosti. Tam, kde to 
nebude výjime�n� možné, respektovat p�i vymezování �ástí ÚSES na ložiscích 
stanovené DP, mimo DP pak nap�. do�asným stanovením �ásti ÚSES a jeho finálním 
vytvo�ením až po skon�ení t�žby stanovením podmínek rekultivace. 
Pokrytí vymezených biocenter a biokoridor� do ložisek nerostných surovin se 
vzájemn� nevylu�uje, protože skladebné �ásti ÚSES nejsou p�ekážkou využívání 
ložisek nerost� takovým zp�sobem, který zajistí vzájemnou koexistenci t�žby ložisek 
nerost� a funkce ÚSES p�i probíhající t�žb�, nebo zajistí budoucí obnovu do�asn� 
omezené funkce ÚSES. St�ety mezi ložisky nerostných zdroj� a stávajícím ÚSES �ešit 
v rámci zohledn�ní vzájemných pot�eb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, 
tak i pro t�žbu, p�i kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace územípo ukon�ení 
t�žby v rámci povolení hornické �innosti nebo plánu dobývání. Plochy po t�žb� 
nerostných surovin v území ur�eném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritn� 
v souladu se zájmy ochrany p�írody a krajiny. 
Vymezení skladebných �ástí ÚSES v území ložisek tudíž není p�ekážkou 
k p�ípadnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím 
ložiska nerost� do�asn� omezeny, budou po ukon�ení t�žby obnoveny v pot�ebném 
rozsahu. 
P�i �ešení st�et� (p�ekryv�) ochrany nerostných surovin se skladebnými �ástmi ÚSES, 
tj. s obecnou ochranou p�írody a krajiny, zohlednit podmínku: akceptovat charakter 
�ástí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak p�i samotné t�žb�, tak 
p�i ukon�ování t�žby a rekultivaci t�žbou dot�eného území ve prosp�ch ÚSES. 

 

d.02.4 Územní rezervy 
1 Výhledové vodní nádrže 

1.1 V rámci ZÚR KK jsou evidovány územní rezervy pro výhledové vodní nádrže podle 
dosud platného Sm�rného vodohospodá�ského plánu (SVP) �.34 schváleného MLVH 
�SR v r. 1988 a dále dle dohod s dot�enými orgány. Na území Karlovarského kraje 
jsou v rámci ZÚR KK podle uvedeného podkladu a uzav�ených dohod vyzna�eny 
územní rezervy pro následující výhledové vodní nádrže s p�evažujícím ú�elem 
(uvedeno v závorce): 
1.1.1 Povodí Berounky: 

- po�.�.   76 Broumov (vodárenský) 
1.1.2 Povodí Oh�e 

- po�.�.   98 Dvore�ky (vodárenský)  
- po�.�.   99 H�ebeny (ochranný a pr�myslový) 
- po�.�. 107  Hrzín  (vodárenský) 
- po�.�. 108 Rotava  (vodárenský) 
- po�.�. 109 Sk�ivá� (vodárenský) 
- po�.�. 110 Oloví  (�istící a asana�ní) 
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1.2 V sou�asné dob�  se dokon�uje Generel lokalit vhodných pro akumulaci povrchových 
vod (Generel LAPV), který nahradí SVP. Zpracováním je pov��eno Ministerstvo 
zem�d�lství v dohod� s Ministerstvem životního prost�edí. Sledované LAPV budou po 
schválení Generelu prov��eny v rámci aktualizace ZÚR Karlovarského kraje a 
vymezeny jako územní rezervy se stanovenými zásadami pro plánování zm�n v území 
a úkoly pro územní plánování. Dle aktuálních informací jsou v návrhu Generelu 
LAPV sledovány Tyto lokality: Dvore�ky na Libav�, Poutnov na Teplé, Chaloupky na 
Rolav�, M�tikalov a Hlubocká Pila na Liboci. Lokality výhledových vodních nádrží, 
které nebudou p�edm�tem ochrany v rámci schváleného Generelu LAPV, budou 
v rámci aktualizace ze ZÚR KK vy�azeny. Zám�r vychází z p�edpokladu 
dlouhodobých klimatických zm�n a jejich vlivu na zásoby pitné i užitkové vody. 

1.3 Lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod v rámci adapta�ních opat�ení ke 
zmírn�ní negativních dopad� klimatických zm�n budou využity až po vy�erpání 
možností p�írod� blízkých opat�ení, po potvrzení nep�íznivého vývoje klimatu a po 
p�ezkoumání p�evažujícího ve�ejného zájmu – a to v rámci zm�ny, resp. aktualizace 
ÚPD. 

 

e. Up�esn�ní územních podmínek koncepce ochrany a 
rozvoje p�írodních, kulturních a civiliza�ních hodnot 
území kraje    

e.01 Koncepce ochrany a rozvoje p�írody a krajiny a krajinných 
hodnot 

1. Zásady koncepce ochrany a rozvoje p�írody, krajiny a krajinných hodnot  
V souladu s  Koncepcí ochrany p�írody a krajiny Karlovarského kraje navrhují ZÚR KK 
následující zásady ochrany a rozvoje p�írody, krajiny a krajinných hodnot:  
       
1.1 Stávající p�írodní potenciál bude chrán�n a rozvíjen na plochách prost�ednictvím 

opat�ení ochrany p�írody zahrnující: 
1.1.1 zvlášt� chrán�ná území p�írody 
1.1.2 p�írodní parky 
1.1.3 územní systémy ekologické stability 
1.1.4 lokality výskytu chrán�ných rostlin a živo�ich� 
1.1.5 lokality Natura 2000 
1.1.6 mok�ady a vodní plochy 
1.1.7 významné krajinné prvky (registrované i ze zákona) 
1.1.8 p�írodní zdroje        

1.2 Ochranu a tvorbu p�írodního a krajinného prost�edí kraje je nutno považovat za 
prvo�adý zájem, jehož p�ípadné p�evážení jiným ve�ejným zájmem je p�ípustné pouze 
na základ� pr�kazu, že tento ve�ejný zájem v dlouhodobém horizontu p�evyšuje zájem 
zachování krajinných hodnot;    

2. V ZÚR KK nejsou nové jevy ochrany p�írody odpovídající platným p�edpis�m 
navrhovány. 
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e.02  Koncepce ochrany vodních pom�r� a vodních zdroj� a 
koncepce ochrany a využití zdroj� nerostných surovin 

1. Ochrana vodních pom�r� a zdroj� bude p�i využití území d�sledn� uplat�ována ve smyslu 
aktuáln� platných právních p�edpis�. 

2. Vodní toky 
2.1 
ada vodních tok� Karlovarského kraje bude i nadále sloužit k vodárenským 

odb�r�m. Jedná se o významné vodní toky: Byst�ice, Byst�ina, Eliáš�v potok, Libava 
(Velká Libava), Libocký potok, Lomnický potok, Oh�e, Plavenský potok, Rokytnice, 
Rolava, St�ela, Teplá, Úšovický potok. 

2.2 Protipovod�ová opat�ení na vodních tocích 
2.2.1 Na vodních tocích Karlovarského kraje, tj. v povodí Oh�e, Berounky a Mže 

budou nadále sledována opat�ení ke snížení škod v d�sledku možných záplav 
podle Strategie ochrany p�ed povodn�mi pro území Karlovarského kraje a dále 
d�sledným uplat�ováním režimu využití území ve stanovených záplavových 
územích; 

2.2.2 V rámci ÚPD, ÚPP a Plán� oblastí povodí budou sledována p�írod� blízká 
opat�ení pro podporu reten�ní schopnosti krajiny; 

3. Vodní zdroje - pro zásobování vodou budou na území KK respektovány tyto rozhodující 
zdroje vody: 

- Nebanice 
- vodárenská nádrž Stanovice 
- vodárenská nádrž Horka 
- vodárenská nádrž Žlutice 
- vodohospodá�ská soustava vodních d�l Podhora a Mariánské Lázn� 

4. P�írodní minerální vody 
4.1 Využití zdroj� p�írodních minerálních vod a p�írodních lé�ivých zdroj� je základem 

na n�mž p�edevším stojí význam láze�ství v Karlovarském kraji. �etnost výv�r� 
minerálních vod na území kraje je v evropském m��ítku ojedin�lá. Ochranu zdroj� 
p�írodních minerálních vod a p�írodních lé�ivých zdroj� je proto nezbytné sledovat 
jako jednu z klí�ových priorit kraje. 

4.2 Využití území v prostoru dot�eném ochranou zdroj� p�írodních minerálních vod nebo 
p�írodních lé�ivých zdroj� musí respektovat soubor podmínek, které vycházejí 
z aspekt� hydrogeologických, balneotechnických, právních, ekonomických, 
administrativních a politických. 

4.3 Kvalita a kvantita minerálních vod musí být vždy chrán�na proti externím faktor�m – 
nap�. exploatace ložisek nerostných surovin, stavebních aktivity, specifické aktivity 
krenotechnické, vliv infrastruktury v okolí výv�r� �i láze�ského místa. 

5. Koncepce ochrany zdroj� nerostných surovin 
5.1 Význam nejv�tšího soust�ed�ní t�žby nadregionálního významu je zd�razn�n 

vymezením  specifické oblasti  ochrany a využití nerostných zdroj� ST1 Sokolov. 
5.2 Využití nerostných zdroj� je v ZÚR KK považováno za �innost nadmístního 

významu a tak je k ní nutno p�istupovat i v navazující ÚPD. 
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e.03 Koncepce ochrany a rozvoje kulturních a civiliza�ních hodnot  
v území 

1. ZÚR KK stanovují následující podmínky využití území s ohledem na koncepci ochrany 
kulturního d�dictví a kulturních hodnot: 
1.1 Hmotné kulturní d�dictví a kulturní hodnoty, které se uplat�ují v území (nemovité 

kulturní památky, krajinné památkové zóny, památkové zóny a rezervace, památkov� 
hodnotná sídla, architektonicky hodnotná historická zástavba sídel) budou chrán�ny 
d�sledným uplatn�ním aktuáln� platných právních p�edpis� z oblasti památkové 
ochrany maloplošných území, sídelních soubor�, areál� i staveb; kvalita stavu 
hmotného kulturního d�dictví dlouhodob� až trvale zvyšuje potenciál cestovního 
ruchu; 

1.2 Koncepce rozvoje sídel se nebude omezovat pouze na vymezení potencionáln� 
vhodných rozvojových ploch pro novou výstavbu a prosté prodlužování technické 
infrastruktury. Stejnou pozornost je nutno v�novat ochran� urbanistických i stavebních 
hodnot historicky utvá�ených lokalit v�etn� rehabilitace ve�ejných prostranství. P�i 
vymezování nových zastavitelných ploch je nutno d�kladn� prov��it možné negativní 
dopady p�ímé optické návaznosti a vizuálního p�ekrývání stávající a mové zástavby 
v ur�ujících blízkých i dálkových pohledech. 

1.3 V rámci rozvoje sídel a sídelní struktury je nezbytné vytvo�it územní podmínky pro 
ochranu a rozvoj nehmotného kulturního d�dictví formou: 
1.3.1 vymezení prostor� pro kulturní, sportovní a spole�enské akce;  
1.3.2 vymezení prostor� orientovaných na podporu tradice lidové kultury a tradice 

láze�ství jako p�edpoklad� pro posílení kulturní kontinuity kraje; 
1.4 V rámci územn� plánovací dokumentace budou vytvo�eny podmínky pro ochranu 

kulturního prost�edí sídel a jejich vzhledu formou: 
1.4.1 zachování a ochrany kompozi�ních vztah� sídelní struktury;   
1.4.2 zachování ochrany a p�sobnosti stavebních dominant a prvk� lokální identity; 
1.4.3 zachování a ochrany kulturní a kultivované krajiny jako jedine�ného rámce 

sídelní struktury Karlovarského kraje. 

2. ZÚR KK  stanovují následující podmínky využití území s ohledem na láze�ství, rekreaci a 
cestovní ruch na území celého kraje: 
2.1 Stávající potenciál kraje pro láze�ství, rekreaci, cestovní ruch a sport bude chrán�n 

(hodnotná krajina, území ochrany p�írody, zdroje p�írodních lé�ivých vod a p�írodních 
minerálních vod a jejich ochranná pásma, láze�ská místa (dle statutu – vnit�ní a vn�jší 
láze�ská území), m�stské a venkovské památkové rezervace a zóny, kulturní 
památky). 

2.2 Pro území dot�ená t�žbou bude v dostate�ném p�edstihu stanovena urbanistická 
koncepce revitalizace a cílového využití prostoru. Na jejím základ� je t�eba 
koordinovat a usm�r�ovat formy sanace a rekultivace území provád�né již v pr�b�hu a 
po ukon�ení t�žby. Sou�asné plochy t�žby p�edstavují do budoucna významný 
rozvojový potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu, rekreace a sportu i relaxace 
obyvatel (lomy Medard - Libík, Lítov - Boden, výhledov� lom Ji�í, Družba, …). 

2.3 Bude podporováno budování sportovních za�ízení a rekrea�ních areál� zp�sobem 
citlivým k  ochran� p�írody a krajiny v souladu s územn� plánovací dokumentací obcí 
a s ohledem na možnosti �ešení dopravní a technické infrastruktury. Budou 
dovybavena významná st�ediska cestovního ruchu a láze�ství a další turisticky 
atraktivní místa sportovn�-rekrea�ní infrastrukturou (jako nap�íklad koupališt�, 
bazény, sportovní areály, víceú�elové sportovní areály, golfová h�išt�, wellness areály, 
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lyža�ské trat�, vleky, doprovodná infrastruktura zajiš�ující údržbu b�žeckých tratí 
atd.).  

2.4 Individuální pobytová rekreace bude koncentrována ve stávajících územích 
(zkvalitn�ní  dopravní dostupnosti, ob�anské vybavenosti, technické vybavenosti, 
nakládání s odpady). Nebudou zakládána nová st�ediska individuální pobytové 
rekreace ve volné krajin� (výjime�n� lze realizovat novou rekrea�ní zástavbu 
v bývalém zastav�ném území zaniklých sídel - pokud to není v rozporu s ochranou 
hodnot a limity využití území). Chalupa�ení bude podporováno jako forma údržby a 
obnovy vesnických sídel a oživení venkovských region�. 

2.5 V krajin� bude rekreace, sport a cestovní ruch chápána jako jedna z jejích funkcí, která 
p�i zachování zájm� ochrany p�írody a krajiny m�že p�inést ekonomickou prosperitu 
do venkovských oblastí. Bude podporována agroturistika. 

2.6 Budou podporovány další programy související s rozvojem rekreace a cestovního 
ruchu (nap�. �esko-bavorský geopark, Císa�ské lázn�). 

3. V rámci �ešení koncepce láze�ství, rekreace a cestovního ruchu ZÚR KK vymezují 
následující regiony cestovního ruchu: 1) Láze�ský trojúhelník; 2) Krušné hory a Smr�iny; 
3) Jihovýchod (Žluticko, Toužimsko, Tepelsko, Vale�sko).  
3.1 Láze�ský trojúhelník – v rozsahu specifických oblastí SL1 Karlovy Vary, SL2 

Mariánské Lázn�, SL3 Františkovy Lázn�, SR2 Mariánskoláze�sko a Dyle�ský Les, 
SR3 Chebsko, SR4 Ašsko, SR8 Karlovarsko a SR9 Sokolovsko: 
��láze�ství, soust�ed�né v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových 

Lázních a Lázních Kynžvart je jednou z hlavních a trvalých rozvojových funkcí 
území, která vedle nadregionálního významu zdravotního má nesporný význam 
ekonomický; 

��v území nebudou povolovány �innosti v rozporu s ochranou zdroj� p�írodních 
lé�ivých vod,  a zdroj� p�írodních minerálních vod a s láze�skou funkcí území;  

��budou vytvá�eny podmínky pro p�im��ené využití kapacit zdroj� p�írodních 
minerálních vod a pro rozší�ení kapacit stávajících láze�ských míst; 

��zázemí láze�ských m�st Karlovy Vary, Františkovy Lázn�, Mariánské Lázn� a 
Lázn� Kynžvart bude chrán�no p�ed znehodnocením podmínek pro láze�ství a 
rekreaci zejména nevhodnou zástavbou; 

��budou chrán�ny kulturní hodnoty krajiny v zázemí urbanisticky a historicky 
cenných m�st (zejména m�st Karlovy Vary, Loket, Františkovy Lázn�, Cheb, 
Mariánské Lázn�, Be�ov nad Teplou); 

��v CHKO Slavkovský les budou preferovány šetrné formy rekreace, zejména p�ší 
turistika a cykloturistika s pot�ebným vybavením; 

��bude podporován rozvoj nového centra cestovního ruchu – Be�ova nad Teplou; 
��do oblasti Sokolovska budou integrovány nové nabídky rekrea�ních aktivit v 

prostorech rekultivací po ukon�ené t�žb� hn�dého uhlí; jedná se p�edevším o 
lokalizaci vodních ploch s využitím pro vodní sporty, nová ubytovací a sportovní 
za�ízení, utvá�ení nové plnohodnotné krajiny prostupné pro p�ší turisty i 
cykloturisty, se zajišt�ním dopravní dostupnosti, parkování a technické 
vybavenosti; 

��v oblasti Chebska bude zvýšena kvalita vybavenosti pro hromadnou i individuální 
letní rekreaci u vody (zejména u rekrea�ních vodních nádrží Skalka a Jesenice); 

��ve volné krajin� nebudou povolovány nové stavby pro rekreaci, nebudou 
zakládány nové lokality pro individuální rekreaci (s výjimkou rekultivovaných 
území po t�žb� a bývalých zastav�ných území zaniklých sídel); 
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3.2 Krušné hory a Smr�iny – v rozsahu specifických oblastí SL4 Jáchymov, SR5 
Kraslicko, SR6 Jáchymovsko a Nejdecko: 
��láze�ství, soust�ed�né v Jáchymov� je jednou z trvalých rozvojových funkcí 

území, která vedle nadregionálního významu zdravotního má nesporný význam 
ekonomický; 

��v území budou preferovány šetrné formy rekreace, zejména p�ší turistika, 
cykloturistika, b�h a turistika na lyžích; 

��ve volné krajin� nebude povolována výstavba nových staveb pro rekreaci, 
s výjimkou t�ch staveb, kdy nebude prokázán negativní vliv na životní prost�edí a 
pokud bude prokázán výrazný p�ínos realizace takové výstavby (významné 
oživení cestovního ruchu, zvýšení zam�stnanosti); to se týká areál� zimních 
sport�, golfových h�iš� a podobn�; 

��rozvíjet horská rekrea�ní st�ediska;  
��krom� zimních rekrea�ních areál� realizovat i areály a za�ízení pro rekreaci letní, 

tak aby se omezila sezónnost návšt�vnosti; 
��nezakládat nové lokality individuální rekrea�ní zástavby; podporovat chalupá�ství 

jako formu údržby stavebního fondu p�vodních venkovských sídel a oživení 
venkovského prostoru; 

��chránit les jako základní potenciál této oblasti. 
3.3 Jihovýchod – v rozsahu specifických oblastí SR1 Tepelsko, SR7 Žluticko a Vale�sko: 

��podporovat rozvoj hromadné i individuální rekreace, avšak nezakládat nové 
lokality individuální rekrea�ní zástavby (chatové osady); 

��výstavba staveb a areál� pro rekreaci (s výjimkou areál� individuální pobytové 
rekreace – chatové osady) ve volné krajin� není vylou�ena, pokud není v rozporu s 
limity využití území; 

��podporovat rozvoj nových center cestovního ruchu; 
��podporovat výstavbu cyklostezek, hipostezek a p�ších turistických stezek v�etn� 

jejich vybavenosti; 
��podporovat agroturistiku a ekoturismus; 
��propagovat a podporovat obnovu krajinné památkové zóny Vale�ovska jako 

atraktivního cíle  cestovního ruchu. 
 

f. Vymezení cílových  charakteristik krajiny    

f.01 Krajinné typy 
1. v kontextu Evropské úmluvy o krajin� jsou na území Karlovarského kraje identifikovány 

tyto rámcové krajinné typy:  
1.1 dle osídlení: 

3 - krajiny vrcholn� st�edov�ké kolonizace Hercynica  
5 - krajiny pozdní st�edov�ké kolonizace  
6 - krajiny novov�ké kolonizace Hercynica  

1.2 dle zp�sobu využití: 
Z - zem�d�lské krajiny  
M - lesozem�d�lské krajiny  
L - lesní krajiny  
R - rybni�ní krajiny  
U - urbanizované krajiny  
X - krajiny bez vymezeného pokryvu  
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1.3 dle reliéfu: 
0 - krajiny bez vymezeného reliéfu  
2 - krajiny vrchovin Hercynica  
6 - krajiny hornatin 
7 - krajiny sope�ných poho�í  
8 - krajiny vysoko položených plošin  
10 - t�žební krajiny  
11 - krajiny širokých �í�ních niv  
13 - krajiny výrazných svah� a skal horských h�eben�  
15 - krajiny za�íznutých údolí  
16 - krajiny izolovaných kužel� 

2. Výsledkem syntézy uvedených t�í rámcových krajinných typ� je výkres oblastí se 
shodným krajinným typem. Každý krajinný segment má stanoven t�ímístný kód, p�i�emž 
první pozice náleží typu sídelní oblasti, druhá typu využití území a t�etí georeliéfu (nap�. 
3M2, 3Z2, ...atd.). Geologie a geomorfologie vytvá�í kostru celé krajiny a jsou základní 
charakteristikou každé krajiny.  Krajinné typy dle reliéru se z hlediska jejich vzácnosti 
d�lí na typ unikátní, význa�ný a b�žný. 
2.1 typ unikátní - je pot�eba chránit ve všech aspektech: 

��izolované kužele a kupy 
��vysoko položené plošiny 
��reliéf sope�ných poho�í  
��výrazná údolí  
��širší �í�ní nivy 
��krajiny izolovaných kužel�  

2.2 typ význa�ný - je pot�eba chránit ve všech zachovaných aspektech: 
��krajiny vysoko položených plošin  
��krajiny výrazných svah� a skalnatých horských h�bet� 

2.3 ostatní rámcové typy jsou za�azeny mezi b�žné typy 
 

f.02  Cílové charakteristiky krajiny 
1. Rámcové sídelní krajinné typy 

Doba osídlení krajiny dané biogeografické podprovincie Hercynica (biota západní a 
st�ední Evropy) koresponduje s p�íslušnou vegeta�ní stup�ovitostí, odpovídá jí i typ sídla 
a plužiny a lidového domu (ozna�ení následujících odstavc� odpovídá výše uvedeným 
díl�ím kód�m krajinných typ�): 
1.1 - 3 - vrcholn� st�edov�ká sídelní krajina Hercynica 

��osídlení v rámci velké st�edov�ké kolonizace (12. - 13. století), 
��sídelní struktura statická, st�edisková; osídlení zásadn� soust�ed�né, vsi menší 

v kategorii do  500 obyvatel, do oblasti zasahují urbanizovaná území, 
��p�evažují vsi návesní a návesní ulicovky s plužinou tra�ovou, typicky roztoušeny 

jsou další sídelní typy - hromadné vsi s úsekovou plužinou a vsi lesní návesní 
s plužinou záhumenicovou, 

��dochované osnovy pozemkových blok� p�vodních plužin, 
��lidový d�m - typický p�vodní starší krušnohorský a chebský roubený d�m, 

okrajov� do oblasti p�esahuje i d�m západoevropský hrázd�ný. 

1.2 - 5 - krajina pozdní st�edov�ké kolonizace 
��osídlení a dosídlení v rámci vn�jší st�edov�ké kolonizace (13. - po�. 14. století), 
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��sídelní struktura statická, st�edisková; osídlení zásadn� soust�ed�né, vsi p�evážn� 
m�nší v kategorii do 200 obyvatel, urbanizovaná území okrajov�, 

��p�evažují vsi návesní a návesní ulicovky, v enklávách se vyskytují i vsi hromadné 
s úsekovou plužinou a vsi ulicové s plužinou délkovou, 

��oblast pravých tra�ových plužin, 
��lidový d�m - p�evažuje typ staršího krušnohorského a chebského roubeného domu, 

do kterého zasahuje i západoevropský hrázd�ný d�m.   

1.3 - 6 - krajiny novov�ké kolonizace Hercynica 
��osídlení horských oblastí v novov�ku v souvislosti s hornictvím (16. století) 
��sídelní struktura p�vodn� statická, v severních oblastech p�ekryta dynamickou 

strukturou urbaniza�ní; osídlení soust�ed�né i rozptýlené, urbanizovaná území 
typu aglomerací zde nejsou, 

��vsi jsou p�vodn� menší v kategorii do 200 obyvatel, p�ekrytím industrializací 
v�tší, 

��plužiny p�vodn� záhumenicové, osídlení ve svazích s individuáln� vymezovanými 
úsekovými plužinami - dnes významná sí� rekrea�ních objekt�, 

��lidový d�m – mladší krušnohorský zd�ný a chebský hrázd�ný. 
 
2. Rámcové krajinné typy zp�sobu využití území 

Charakteristika sekundární krajinné struktury krajinu �lení podle p�evažujícího zp�sobu 
využití, tomu odpovídá i typ aktuálního pokryvu zemského povrchu: 

2.1 - Z - zem�d�lské krajiny 
dominuje zem�d�lské využití s vysokým procentem zorn�ní s p�evahou nebo 
významným podílem intenzivn� obd�lávaných trvalých travních porost�. Cílem je 
hospoda�ení trvale udržitelným zp�sobem - ochrana p�dy, zachování a zvyšování 
ekologických a produk�ních funkcí p�dy, zvyšování reten�ní schopnosti p�dy, 
zvyšování biologické rozmanitosti zem�d�lské krajiny, podpora ekologického 
zem�d�lství. 

2.2 - M - lesozem�d�lské krajiny 
optimální zp�sob využívání krajiny se zastoupením n�kolika druh� vegeta�ních 
formací, kde d�ležitý význam má i struktura sídel a jejich architektura. Cílem je 
zachování mozaikovité rázovitosti krajiny a hospoda�ení trvale udržitelným zp�sobem 
(viz. Z, L, R). 

2.3 - L - lesní krajiny 
souvislé lesní komplexy s omezeným zastoupením jiných vegeta�ních formací a sídel. 
Cílem je hospoda�ení v lesích trvale udržitelným zp�sobem - zachování a zv�tšování 
vým�ry les�, ochrana zdraví a vitality lesních ekosystém�, zvyšování biodiverzity 
les�, obnova a stabilizace vodního režimu v lesích, zachování a zvyšování schopnosti 
plnit produk�ní a mimoproduk�ní funkce lesa. 

2.4 - R - rybni�ní krajiny 
kulturní krajiny založené na zadržení vody a recyklaci živin. Cílem je ochrana 
p�irozených stojatých vod a mok�ad�, zvyšování reten�ní schopnosti krajiny, podpora 
ekologického chovu ryb, podpora mimoproduk�ních funkcí vodních ploch. 

2.5 - U - urbanizované krajiny 
m�stská krajina - hustá až kompaktní zástavba s p�evahou um�lých povrch� a um�le 
zakládanou vegetací. P�irozené ekosystémy se vyskytují okrajov� ve fragmentech. 
Cílem je regenerace území, která povede ke kvalitativnímu zlepšení životních 
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podmínek a prost�edí; vytvá�ení podmínek pro rozvoj pr�myslu a bydlení trvale 
udržitelným zp�sobem. 
p�ím�stská krajina - hust� osídlená území s mozaikou zastav�ných ploch, 
obd�lávaných ploch a zbytk� izolovaných p�irozených ekosystém�. Cílem je regulace 
výstavby, náprava stavu uspo�ádání území, regenerace p�írodních ploch a založení 
krajinotvorné zelen�, revitalizace brownfield�. 
láze�ská krajina - specifický typ urbanizované krajiny m�stské a p�ím�stské. Území 
využívané pro láze�skou lé�bu, terénní lé�bu a další �ízenou fyzickou zát�ž. Sou�ástí 
lé�ebných proces� jsou láze�ské parky a lesoparky. Cílem je podpora pé�e o p�írodní 
zázemí lázní, ochrana minerálních pramen�.   

2.6 - X - krajiny bez vymezeného pokryvu 
plochy, u kterých nelze trvalejší zp�sob využití i pokryvu stanovit. Cílem je 
rekultivace území a jeho za�azení do n�kterých z p�edchozích typ� (Z, M, L, R). 

 
3. Rámcové krajinné typy dle reliéfu 

Typy georeliéfu vycházejí z relativní �lenitosti reliéfu a vyjád�ení jeho vyjíme�nosti. 

3.1  - 2 - krajiny vrchovin Hercynica 
území s �lenitým georeliéfem s p�evládající relativní výškovou �lenitostí 150 - 300 m 
a s výrazným úpatím v��i sousednímu území.  B�žný a p�evládající typ krajiny 
v území. Cílem je podpora ochrany krajinného rázu, prosazovat prostupnost krajiny 
pro p�ší  turistiku a cykloturistiku. 

3.2  - 6 - krajiny hornatin 
siln� �lenitý georeliéf s p�evládající výškovou �lenitostí 300 - 450 m a s výrazným 
úpatím v��i sousedním terénním tvar�m. Nep�ístupné území v rámci VVP Hradišt� p�i 
severovýchodním okraji Doupovských hor. 

3.3  - 7 - krajiny sope�ných poho�í 
reliéf krajiny podmín�n stratovulkanickou stavbou - Doupovské hory a osamocené 
sope�né kopce v okolí.  Reliéf má  charakter ploché hornatiny s výškovou �lenitostí 
300 - 450 m až �lenité hornatiny s �lenitostí do 520 m. Unikátní typ krajiny. Cílem je 
snaha o zp�ístupn�ní okrajových �ástí VVP Hradišt� pro individuální turistiku a 
ochrana krajinného rázu sope�ných poho�í, které jsou cílem návšt�v. 

3.4 - 8 - krajiny vysoko položených plošin 
zarovnané vrcholové plošiny Krušných hor (v nadm. výšce 940 - 1000 m) a 
Slavkovského lesa (v nadm. výšce 750 - 770 m) s vrchovišti  a rašeliništi 
v kotlinových sníženinách zavod�ované srážkovou vodou. Vysoko položené plošiny 
jsou typem unikátním, krajiny vysoko položených plošin jsou typem význa�ným. 
Cílem je podpora územní ochrany všech typ� vrchoviš�, ochrana krajinného rázu, 
v od�vodn�ných p�ípadech útlum návšt�vnosti v n�kterých �ástech ZCHÚ. 

3.5 - 10 - t�žební krajiny 
výrazn� antropogenn� p�em�n�ná krajina vlivem t�žby uhlí a dalších nerost� 
v Sokolovské pánvi. Charakteristické jsou antropogenní tvary - povrchové doly, 
výsypky, odkališt� s odstran�nou nebo nevyvinutou p�dou, bez vegetace nebo se 
sporadickou vegetací. Cílem je rekultivace území, podpora založení nau�né stezky 
s geologickými motivy. 
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3.6 - 11 - krajiny širokých �í�ních niv 
rozsáhlejší plošiny v niv� Odravy a podél Oh�e s lužními spole�enstvy. Unikátní typ 
krajiny. Cílem je mimo zastav�né a zastavitelné území využít nivy jako p�irozeného 
rozlivového území k eliminaci ú�ink� povodní a k podpo�e stavu nivních ekosystém�. 

3.7 - 13 - krajiny výrazných svah� a skal horských h�eben� 
strmé okrajové zlomové svahy Krušných hor, Slavkovského lesa, Doupovských hor a 
�eského lesa. Svahy mají ráz �lenité hornatiny až velehornatiny s výškovou �lenitostí 
250 - 500 m. Svahy jsou roz�len�né hlubokými údolími tok�.  Význa�ný typ krajiny. 
Cílem je podpora ochrany p�írodních hodnot v turisticky atraktivních oblastech a 
provád�t pe�livé posuzování lokalizace sportovních a rekrea�ních center v biologicky 
významných a citlivých oblastech. 

3.8 - 15 - krajiny za�íznutých údolí 
Zahloubená ka�onovitá údolí �ek Teplé, Oh�e, Svatavy, Rolavy, Byst�ice, St�ely a 
p�ítok�, s výškovou �lenitostí 200 - 400 m,  zahrnující celou �adu specifických 
stanoviš� podmín�ných �í�ním fenoménem.  Unikátní typ krajiny. Cílem je zachování 
a ochrana �í�ního fenoménu, revitalizace širšího i vlastního povodí a úprava drobných 
meliorovaných p�ítok� p�írod� blízkým zp�sobem. 

3.9 - 16 - krajiny izolovaných kužel� 
izolované suky neovulkanit�, které vystupují v podob� tabulových hor nad okolní 
krajinu, s plošinou ve vrcholové partii a p�íkrými okrajovými svahy. Jedná se o 
dominanty krajiny. Izolované kužele i krajiny izolovaných kužel� jsou unikátním 
typem, jsou p�edm�tem ochrany p�írody a krajiny. 

 
4. Rámcové cílové charakteristiky krajiny jsou stanoveny kombinací díl�ích cíl� výše 

stanovených pro jednotlivé krajinné typy. 
 
5. Typologie krajiny �R je rámcová a vytvá�í podmínky pro stanovení rozhodovacích priorit 

na této úrovni. Na hlavní cíle navážou další interpretace vlastností krajinných typ� na 
regionální a nižší úrovni. Pro vymezení podrobn�jších krajinných typ� a jejich cílových 
charakteristik je nezbytné vyhotovit samostatnou studii / krajinný plán. Záv�ry budou 
zapracovány v rámci aktualizace ZÚR Karlovarského kraje.   

 
6. Diferenciace krajinných typ� z hlediska využitelnosti jejich potenciál�:             

Potenciál každého typu krajiny vychází z jeho vlastností a hodnot, které jim spole�nost 
p�isuzuje a z prioritních pot�eb jejich ochrany. Od toho je odvozen potenciál využití 
z hlediska vhodnosti pro jednotlivé lidské �innosti, p�i�emž tento potenciál musí 
respektovat podmínky trvalé udržitelnosti. P�i hledání potenciál� daného krajinného typu 
je nutné vycházet ze stanovení pot�eb trvalé udržitelnosti, tedy trvalého zachování 
ekologické a sociální stability. 

 
7. U jednotlivých krajinných typ� chránit a podporovat rozvoj ur�ujících charakteristik 

území, v dosud nenarušených lokalitách v�etn� p�dorysného typu osídlení, regionálního 
charakteru venkovské zástavby a p�evažujícího zp�sobu obhospoda�ování zem�d�lského a 
lesního p�dního fondu. U dominant v�novat pozornost p�edevším významným vrch�m a 
ochran� jejich svah�, u krajinných os vodním tok�m a ochran� jejich b�eh�. 
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g. Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� 
prosp�šných opat�ení, staveb a opat�ení k zajiš�ování 
obrany a bezpe�nosti státu a vymezených asana�ních 
území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemk�m a stavbám vyvlastnit  

g.01 Ve�ejn� prosp�šné stavby 

g.01.1 Dopravní infrastruktura 
Silni�ní doprava 
�.VPS Silnice Popis Poznámka 
D.01 R6 stavba rychlostní silnice R6 v úseku Olšová Vrata – hranice 

kraje (Bošov) 
 

D.02 R6 rozší�ení silnice I/6 na kategorii S22,5 v úseku Olšová Vrata – 
Karlovy Vary 

 

D.03 R6 stavba rychlostní silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dv�r  
D.04 I/13 stavba p�eložky silnice I/13 v úseku Kv�tnová – Damice – 

hranice kraje (Smilov) 
 

D.06c I/20 Stavba p�eložky silnice I/20 Toužim – Žalmanov  
D.07 I/21 p�eložka silnice I/21 v prostoru Jesenice  
D.08 I/21 rozší�ení silnice I/21 v úseku R6 – Františkovy Lázn�  
D.09 I/21 p�eložka silnice I/21 Františkovy Lázn�  
D.10 I/21 p�eložka silnice I/21 Stará Voda  
D.11 I/21 p�eložka silnice I/21 Drmoul - Velká Hle�sebe  
D.12 II/217 p�eložka silnice II/217 v prostoru m�sta Hranice  
D.13 II/217 p�eložka silnice II/217 v prostoru m�sta Aš  
D.14 II/214 p�eložka silnice II/214 - jihovýchodní obchvat Chebu  
D.15 II/213 p�eložka silnice II/213 v obci K�ižovatka  
D.16 II/216 p�eložka navrhované trasy silnice II/216 a navrhované trasy 

silnice II/213 v prostoru obce Plesná 
 

D.18, 
19, 20, 
21,  22 

II/210 p�eložky navrhované silnice II/210 v úseku Anenské údolí – 
Bou�í 

 

D.23 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 v úseku Svatava – 
Habartov 

 

D.24 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 jihovýchodn� od 
Svatavy 

 

D.25 II/210 p�eložka silnice II/210 – obchvat Sokolov  
D.26 II/219 p�eložka silnice II/219 u Rotavy  
D.27 II/219 p�eložka silnice II/219 u Jind�ichovic  

D.28 II/230 p�eložka silnice II/230 - jižní obchvat Mariánských Lázní  
D.29 II/212 p�eložka silnice II/212 v prostoru Nového Kostela  
D.30 II/219 p�eložka silnice II/219 v Nejdku  
D.31 II/221 p�eložka silnice II/221 v prostoru Horní Blatné  
D.32 II/222 p�eložka silnice II/222 v prostoru Chodova  
D.33 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru 

Nového Sedla 
 

D.34 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru 
Chodova 

 

D.35 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice  II/181(dnes  II/209) 
v prostoru Nové Role 
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D.36 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru D�poltovic  
D.37 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 v prostoru Ode�e  
D.38 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/221) v prostoru 

Hrozn�tína 
 

D.39 II/221 p�eložka silnice II/221 v prostoru obce Pstruží  
D.40 II/221 p�eložka silnice II/221  v prostoru obce Hrozn�tín  
D.41 II/221 p�eložka navrhované trasy silnice II/221 v prostoru obce 

Ruprechtov 
 

D.42 II/221 p�eložka navrhované trasy silnice II/221 v prostoru obce 
Podlesí 

 

D.43 II/221 p�eložka navrhované trasy silnice II/221 v prostoru obce 
Otovice 

 

D.44 II/606 p�eložka silnice II/606 v prostoru Lipoltova (v souvislosti 
s realizací R6) 

 

D.45 II/220 p�eložka silnice – vnit�ní obchvat Karlových Var  
D.46 II/606 p�eložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru 

obce Lou�ky 
 

D.47 II/606 p�eložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru     
u sídla  Jalový Dv�r 

 

D.48 II/209 p�eložka silnice II/209 v prostoru Horního Slavkova (varianta 
stávajícího vedení) 

 

D.49 II/230 p�eložka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov  
D.50 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru H.Kramolína  
D.51 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru Teplé (severní obchvat)  
D.52 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru obce Beranova   
D.53 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru Prachomety  
D.54 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru Kosmové  
D.55 II/198 p�eložka silnice II/198 v jihovýchodním prostoru m�sta Toužim  
D.56 II/198 p�eložka silnice II/198 v severovýchodním prostoru 

m�sta¨Toužim 
 

D.57 II/194 p�eložka navrhované trasy silnice II/194 (sou�asná II/207) 
v prostoru Lažan a Št�dré 

 

D.58 II/194 p�eložka navrhované trasy silnice II/194 v úseku Pšov – 
Strahovský Mlýn 

 

D.59 II/194 p�eložka navrhované trasy silnice II/194 (dnešní II/226) 
v prostoru jižn� od obce Protivec 

 

D.60 II/194 p�eložka navrhované trasy silnice II/194 (dnešní II/226 
v prostoru Chyše 

 

D.61 II/194 p�eložka silnice II/194 v prostoru Bošova  
D.62 II/205 p�eložka silnice II/205 v prostoru obce Veselov  
D.63 II/205 p�eložka silnice II/205 v prostoru obcí Veselova a Knínice   
D.65 II/208 p�eložka silnice II/208 v prostoru obce Hlinky  
D.66 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru Bochova (varianta stávajícího 

vedení) 
 

D.67 II/606 p�eložka silnice II/606 (v souvislosti s realizací R6) v úseku 
Bochov – Horní Tašovice 

 

D.68 II/606 p�eložka silnice II/606 (v souvislosti s realizací R6) v úseku 
Žalmanov – And�lská Hora 

 

D.69 II/205 p�eložka silnice II/205 v prostoru m�sta Žlutice  
D.70 II/213 p�eložka bývalé trasy silnice II/213 v prostoru obcí Vojtanov – 

Starý Rybník (v návrhu vy�azeno ze silnic II.t�ídy) 
 

D.71 II/213 p�eložka bývalé trasy silnice II/213 v prostoru obcí Hazlov - 
Vojtanov (v návrhu vy�azeno ze silnic II.t�ídy) 

 

D.72 II/210 p�eložka bývalého vedení silnice II/210 v prostoru obce 
Prameny (v návrhu vy�azeno ze silnic II.t�ídy)  
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D.73 II/198 p�eložka silnice II/198 v prostoru Toužimi – p�emost�ní žel. 
Trat� 

 

D.74 II/212 p�eložka silnice II/212 v prostoru Kynšperka (p�emost�ní žel. 
trat�) 

 

D.75 II/212 p�eložka silnice II/212 v prostoru Kynšperka (obchvat)  
D.76 II/179 p�eložka bývalého vedení silnice II/179 v prostoru obce Útvina 

(v návrhu vy�azeno ze silnic II.t�ídy) 
 

D.77 R6 dostavba úseku rychlostní silnice R6 na �ty�pruhové 
uspo�ádání severozápadn� od m�sta Cheb 

 

D.78 II/216 p�eložka navrhované trasy silnice II/216 jižn� od m�sta Aš  
D.79 II/181 p�eložka navrhované trasy silnice II/181 na severním okraji 

Svatavy (úprava sm�rového oblouku) 
 

D.81 R6 stavba p�eložky rychlostní silnice R6 (obchvat Karlových Var�) 
v úseku Jenišov – silnice I/13 

 

D.82 R6 stavba p�eložky rychlostní silnice R6 –  vedení v úseku silnice 
I/13 – silnice I/6 

 

D.83 II/606 p�eložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru 
obce B�ezová 

 

D84  Silni�ní napojení letišt� Karlovy Vary  
D85  Silni�ní napojení pr�myslové zóny Velká Hle�sebe - Klimentov  
D86 II/220 Stavba p�eložky silnice II/220 v prostoru obce Mezirolí  

 
Železni�ní doprava 
�.VPS Tra� �. Popis Poznámka 
D.100 170 propojení železni�ních tratí �.170 Plze� – Cheb a Cheb – 

Schirnding v jižní �ásti m�sta Cheb 
 

D.101 149, 140 propojení tratí �.149 a �.140 v západní �ásti m�sta Karlovy 
Vary 

 

D.102 149, 140 propojení tratí �.149 a �.140 ve východní �ásti m�sta Karlovy 
Vary 

 

D.104 149, 175 propojení tratí �.149 a �.175 v úseku Teplá - Bezdružice  
 
Letecká doprava 
�.VPS  Popis Poznámka 
D.200  prodloužení a rozší�ení stávající vzletové a p�istávací dráhy, 

vzletové a p�istávací prostory v�etn� nutného zv�tšení zázemí 
mezinárodního letišt� Karlovy Vary  

 

 

g.01.1 Technická infrastruktura 
Zásobování pitnou vodou 
�.VPS Popis Poznámka 
V.05 Vodovod Krásné Údolí – Chodov – Be�ov nad Teplou – Nová Ves  
V.06 Vodovod Útvina – P�ílezy   
V.07 Vodovod Vrbice  – Bošov – SV  Žlutice   
V.09 Vodovod Velichov – Vojkovice – Stráž nad Oh�í  
V.21 Vodovod Stanovice – Dražov – Hlinky   
V.22 Vodovod SV Žlutice – Mrázov – Beranov – Píkovice – SV Tachov  
V.23 Vodovod Kozlov – Sovolusky – SV  Žlutice   
V.24 Vodovod Polom – Ratibo� – Knínice – Veselov   
V.25 Vodovod Knínice – Budov – Luka   
V.26 Vodovod Budov – Veruši�ky - �ichalov  
V.27 Vodovod Bražec – Horní Tašovice – Stružná – Žalmanov  
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V.28 Vodovod Bochov – Dlouhá Lomnice  
V.29 Vodovod Kobylé – SV  Žlutice    
V.31 Vodovod Nejdek  – SV Karlovy Vary   
V.32 Vodovod Podhradí – Kopaniny – Doubrava   
V.33 Vodovod Plesná – Hrzín – Nový Kostel – Luby   

SV – skupinový vodovod 
 

Odkanalizování a �išt�ní odpadních vod 
�.VPS Popis Poznámka 
K.02 Rozší�ení SK Karlovy Vary  

SK – skupinová kanalizace 
 

Zásobování elektrickou energií 
�.VPS Popis Poznámka 
E.04 Vedení VVN 400 kV – propojení TR Vítkov-TR Verné�ov  
E.05       Vedení VVN 400kV –propojení TR Vítkov-Pomezí   
E.06 Vedení VVN 400kV-propojení TR Vítkov-TR P�eštice  
E.07 Vedení VVN 110 kV – propojení mezi  TR Drmoul a stávající trasou 

propojení TR Vítkov -TR Jind�ichov 
 

E.11 Rozvodna 400kV- Vítkov  
 

Zásobování plynem 
�.VPS Popis Poznámka 
P.01 Bochov – And�lská Hora (DN 100, PN 40)  
P.02 Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše   
P.03 Toužim - Št�drá  
P.04 Hazlov - Polná  
P.05 Dobroše - Návrší  

 

Zásobování teplem 
�.VPS Popis Poznámka 
T.02 Karlovy Vary – Stará Role  
T.03 Karlovy Vary - �ankovská  
T.04 Karlovy Vary st�ed  
T.05 Karlovy Vary – Staré Tuhnice – Na Oh�i  
T.06 Sokolov - B�ezová  
T.07 Dolní Rychnov  

 

g.02 Ve�ejn� prosp�šná opat�ení 

g.02.1 VPO – p�írodní d�dictví / ÚSES    
�. VPO Ozn. ÚSES Popis Typ ÚSES 

U.01 70 Božídarské rašeliništ� NRBC 
U.02 69 Studenec NRBC 
U.03 73 Svatošské skály NRBC 
U.04 32 Amerika NRBC 
U.05 2005 Soos NRBC,U 
U.06 72 Kladská NRBC 
U.07 2008 Mnichovské hadce NRBC,U 
U.08 33 Mnišský les NRBC 
U.09 1190 Zlatý kopec RBC 
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U.10 391 Rolava RBC 
U.11 1191 Pot��ky RBC 
U.12 1193 Na strašidlech RBC 
U.13 1177 Tisovec RBC 
U.14 1176 Mlžný vrch RBC 
U.15 1178 Hat� RBC 
U.16 1181 Macecha-Meluzina RBC 
U.17 1940 Kozí H�bet RBC 
U.18 1161 Pod Plešivcem RBC 
U.19 1179 Lužní potok RBC 
U.20 1143 Pekelská skála RBC 
U.21 1174 St�íška RBC 
U.22 397 Popovský k�íž RBC 
U.23 1140 Dubový vrch RBC 
U.24 1180 U Kozáka RBC 
U.25 990 Merklín RBC 
U.26 398 Fojtovský vrch RBC 
U.27 1210 Na Háji RBC 
U.28 1173 Plesná RBC 
U.29 1160 Ostrovské rybníky RBC 
U.30 239 Smr�ina RBC 
U.31 1145 Ústí Byst�ice RBC 
U.32 1678 Nad silnicí RBC 
U.33 1159 Rolavská role RBC 
U.34 1158 Rybníky u Nové Role RBC 
U.35 1157 Vintí�ov RBC 
U.36 1172 Mok�iny RBC 
U.37 1166 Horka RBC 
U.38 1941 Nový Ž�ár RBC 
U.39 1165 Velký luh RBC 
U.40 376 Hloubek-Bukový vrch RBC 
U.41 1142 Svatava RBC 
U.42 1171 Libský les RBC 
U.43 1141 Údolí Oh�e RBC 
U.44 1682 U B�ezové RBC 
U.45 1169 Antonín RBC 
U.46 1988 Železný dv�r RBC 
U.47 1167 Kace�ovský les RBC 
U.48 1170 Blatná RBC 
U.49 1680 Tabule RBC 
U.50 1168 Libavský vrch RBC 
U.51 1163 Meandry Oh�e RBC 
U.52 1139 Milí�e RBC 
U.53 1223 Dolnice RBC 
U.54 1162 Trpeš RBC 
U.55 1137 Krásný Jez RBC 
U.56 1136 Chloumek RBC 
U.57 1138 Krásenské rašeliny RBC 
U.58 1679 Studánka RBC 
U.59 1681 Hluboké RBC 
U.60 1126 Lažanský les RBC 
U.61 1131 Matouš�v Mlýn RBC 
U.62 1164 Hor�á�kova louka - Hauwald RBC 
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U.63 1130 St�ela pod �er�ákem RBC 
U.64 535 Údolí St�ely RBC 
U.65 1125 �erný rybník RBC 
U.66 1135 Ka�on Teplé RBC 
U.67 1129 Zákruty St�ely RBC 
U.68 1128 Vlada� RBC 
U.69 1127 Meandry St�ely RBC 
U.70 1113 Teplá - Poutnov RBC 
U.71 1124 Zámecký park RBC 
U.72 375 Dyle� RBC 
U.73 1098 T�ebou�ský vrch RBC 
U.74 1022 Žižk�v vrch RBC 
U.75 1123 Kameništ� RBC 
U.76 1112 Beranovské rybníky RBC 
U.77 1110 Podhorní vrch - Podhora RBC 
U.78 1103 Kozelka-Chlum RBC 
U.79 1097 Meandry Úterského potoka RBC 
U.80 1107 Hamrníky RBC 
U.81 1111 Nezdické louky RBC 
U.82 1122 Údolí Tiché RBC 
U.83 1175 Jelení potok RBC 
U.84 10001 Pila RBC 
U.85 10002 Oceán RBC 
U.86 10003 Ode� RBC 
U.87 10004 Ostrý vrch RBC 
U.88 10005 Borecké rybníky RBC 
U.89 10006 Rybníky u Bražce RBC 
U.90 10007 Údr�ské rybníky RBC 
U.91 10008 Hradecké rybníky RBC 
U.92 10009 Blažejský rybník RBC 
U.93 10101 Hrani�ní prameništ� RBC 
U.94 10102 Údolí u Nancy RBC 
U.95 10103 Krásná RBC 
U.96 10104 Liš�í vrch RBC 
U.97 10105 Smolná RBC 
U.98 10106 Sklenský vrch RBC 
U.99 10107 Mok�ady u Sk�iván� RBC 
U.100 10108 Novohorský potok RBC 
U.101 10109 Bou�ský vrch RBC 
U.102 10110 Chaloupky RBC 
U.103 10111 Prameništ� u Hruškové RBC 
U.104 11012 Pod Byst�inou RBC 
U.105 10114 Pod pasekou RBC 
U.106 10113 Pivovarské louky RBC 
U.107 1 Studenec - Božídarské rašeliništ� NRBK 
U.108 2 Božidarská rašeliništ�-H�enská skalní m�sta NRBK 
U.109 3 Studenec-Jeze�í NRBK  
U.110 38 K1 - SRN - hranice �R NRBK 
U.111 39 Amerika - K38 NRBK 
U.112 40 Amerika-Svatošské skály NRBK 
U.113 41 Svatošské skály-Uhoš� NRBK 
U.114 46 Svatošské skály - Kladská NRBK 
U.115 47 Kladská-Zahrádky NRBK 
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U.116 50 Kladská-Tý�ov, K�ivoklát NRBK 
U.117 51 Kladská-Mnišský les-K50 NRBK 
U.118 52 Kladská-Diana-�erchov NRBK 
U.119 179 K41-K2 NRBK 
U.120 180 Božídarské rašeliništ� - hranice �R NRBK 
U.501 1000 Svatava - Vintí�ov RBK 
U.502 1001 Vintí�ov - Rybníky u Nové role RBK 
U.503 1002 Rolavské role - Rybníky u Nové Role RBK 
U.504 1003 Rolavské role - Ostrovské Rybníky RBK 
U.505 1004 RK 1003 - Merklín RBK 
U.506 1005 Ostrovské rybníky - ústí Byst�ice RBK 
U.507 1006 Pod Plešivcem  - Merklín RBK 
U.508 1007 Merklín - RBK 1005 RBK 
U.509 1016 K 40 - Milí�e RBK 
U.510 1017 Milí�e - Krásenské rašeliny RBK 
U.511 1018 Krásenské rašeliny - K 46 RBK 
U.512 1019 Ka�on Teplé - K 46 RBK 
U.513 1020 Mnichovské hadce - Ka�on Teplé RBK 
U.514 1021 Chloumek - K 46 RBK 
U.515 1022 Chloumek - St�ela pod �er�ákem RBK 
U.516 1023 St�ela pod �er�ákem - Údolí St�ely RBK 
U.517 1024 Údolí St�ely - T�ebou�ský vrch RBK 
U.518 1027 Matouš�v mlýn - RK 1030 RBK 
U.519 1028 Zákruty St�ely - St�ela pod �er�ákem RBK 
U.520 1029 Vlada� - Zákruty St�ely RBK 
U.521 1030 RBK 1029 - Meandry St�ely RBK 
U.522 1032 RBK 1030 - Jelení skok RBK 
U.523 1046 Teplá - Pout�ov - ka�on Teplé RBK 
U.524 1047 Teplá - Pout�ov - Nezdické louky RBK 
U.525 1048 Nezdické louky - Podhorní vrch - Podhora RBK 
U.526 1051 T�ebou�ský vrch - K 47 RBK 
U.527 20001 Na strašidlech - Pila RBK 
U.528 20002 Pot��ky - Pila RBK 
U.529 20003 Pila - Božídarské rašeliništ� RBK 
U.530 20004 Zlatý kopec - Pila RBK 
U.531 20006 Fojtovský vrch - Mok�ady u Sk�iván� RBK 
U.532 20007 Fojtovský vrch - Rolavské role RBK 
U.533 20008 Rolavské role - K 41 RBK 
U.534 20009 Oceán - K3 RBK 
U.535 20010 RBK 1007 - Popovský k�íž RBK 
U.536 20011 RBK 1005 - Borecké rybníky RBK 
U.537 20012 RBK 1022 - Rybníky u Bražce RBK 
U.538 20014 Údr�ské rybníky - St�ela pod �er�ákem RBK 
U.539 20015 Hrádecké rybníky - Zákruty St�ely RBK 
U.540 20016 Blažejský rybník - Meandry Uterského potoka RBK 
U.541 20018 Údr�ské rybníky - RBK 20012 RBK 
U.542 20019 RBK 20011 - K3 RBK 
U.543 20101 Hrani�ní prameništ� - Mlžný vrch RBK 
U.544 20102 Rolava - Chaloupky RBK 
U.545 20103 RBK 980 - Chaloupky RBK 
U.546 20104 Mlžný vrch - Liš�í vrch RBK 
U.547 20105 Liš�í vrch - RBK 20106 RBK 
U.548 20106 Horka - Smolná RBK 
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U.549 20107 Sklenský vrch - RBK 981 RBK 
U.550 20108 hranice SRN - Studenec RBK 
U.551 20109 Mok�ady u Sk�iván� - Nad silnicí RBK 
U.552 20110 Studenec - Bou�ský vrch RBK 
U.553 20111 Nad silnicí - Vintí�ov RBK 
U.554 20112 Bou�ský vrch - K40 RBK 
U.555 20113 K40 - RBK 20 116 RBK 
U.556 20114 Mok�ady u Sk�iván� - K3 RBK 
U.557 20115 Mok�ady u Sk�iván� - Chaloupky RBK 
U.558 20116 K40 - Prameništ� u Hruškové RBK 
U.559 20117 Kladská - Pod Byst�inou RBK 
U.560 20118 Pod Byst�inou - RBK 992 RBK 
U.561 20119 Krásná - Mlžný vrch RBK 
U.562 20120 RBC 10114 - K40 RBK 
U.563 20121 K1 - Pot��ky RBK 
U.565 534 Rolava - Tisovec RBK 
U.566 536 Božídarské rašeliništ� - Pod Plešivcem RBK 
U.567 979 Mlžný vrch - Tisovec RBK 
U.568 980 Rolava - Hat� RBK 
U.569 981 Hat�  - Studenec RBK 
U.570 991 Kacerovský les - Libavský vrch RBK 
U.571 992 Libavský vrch - Studánka RBK 
U.572 994 Svatava - Antonín RBK 
U.573 972 Lužní potok - stát.hranice RBK 
U.574 973 Lužní potok-Nový Ž�ár RBK 
U.575 974 RBK 972-Kozí H�bet RBK 
U.576 975 Kozí H�bet-U Kozáka RBK 
U.577 976 U Kozáka-st.hranice RBK 
U.578 977 U Kozáka-K 38 RBK 
U.579 978 Mlžný vrch-st.hranice RBK 
U.580 982 Novy Zdar-RBK 983 RBK 
U.581 983 Libský les-K 39 RBK 
U.582 984 Blatná  - Libský les RBK 
U.583 985 Amerika-Blatna RBK 
U.584 986 Libský les - st. hranice RBK 
U.585 987 Mok�iny-Velký luh RBK 
U.586 988 RBK 987-Soos RBK 
U.587 989 Soos-K 40 RBK 
U.588 990 Horka - Kace�ovský les RBK 
U.589 993 Studánka-Kladská RBK 
U.590 995 Trpeš-K 40 RBK 
U.591 996 Lažanský les - Trpeš RBK 
U.592 997 Trpeš - �erný rybník RBK 
U.593 998 Dolnice-K 40 RBK 
U.594 999 Velký luh-K 38 RBK 
U.595 1008 Ústí Byst�ice-K 41 RBK 
U.596 1031 St�ela - Rabštejn - meandry St�ely RBK 
U.597 1033 Lažanský les - Dyle� RBK 
U.598 1034 �erný rybník - Zámecký park RBK 
U.599 1035 Zámecký park - K 51 RBK 
U.600 1036 Zámecký park - Kladská RBK 
U.601 1037 Údolí Tiché - Jeleni potok RBK 
U.602 1039 Broumov - Údolí Tiché RBK 
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U.603 1049 Podhorní vrch, Podhora - K 50 RBK 
 
NRBC – nadregionální biocentrum     
NRBC, U – nadregionální biocentrum unikátní 
RBC – regionální biocentrum 
RBK – regionální biokoridor 
 

g.03 Opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu 
Plochy a za�ízení ur�ená k zajišt�ní obrany a bezpe�nosti státu jsou na území Karlovarského 
kraje stabilizovaná. Nové plochy tohoto využití nejsou na území kraje vymezeny. 
 

g.04 Asana�ní území nadmístního významu 
Asana�ní území nadmístního významu nejsou na území Karlovarského kraje vymezena. 
 

h. Stanovení požadavk� nadmístního významu na 
koordinaci územn� plánovací �innosti obcí a na �ešení    
v územn� plánovací dokumentaci obcí, zejména                
s p�ihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 

 

1. Územní plány musí být koordinovány se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 
i s územními plány sousedních obcí – a to zejména ve sfé�e zám�r� nadmístního 
významu, které jsou �ešeny v rámci ZÚR KK. 

2. P�i  po�izování a vydávání územních plán� a p�i veškeré územn� plánovací �innosti musí 
být respektovány následující podmínky stanovené Zásadami územního rozvoje 
Karlovarského kraje: 
2.1 podmínky pro rozhodování o zm�nách v území v nadmístních rozvojových oblastech  

OB12, RO4, SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8, SO9 – viz kap.b, bod 3);  
2.2 podmínky pro rozhodování o zm�nách v území v nadmístních rozvojových osách  

OS7,  OR1, OR2, OR3 – viz kap. b, bod 6;     
2.3 podmínky pro rozhodování o zm�nách v území ve specifických oblastech 

nadregionálního významu SH1 a SH2  vymezených návrhem ZÚR KK – viz kap. c, 
bod 2; 

2.4 podmínky pro rozhodování o zm�nách ve specifických oblastech regionálního 
významu, a to:  
��ve specifických oblastech láze�ství (SL) – viz kap. c, bod 4; 
��ve specifických oblastech rekreace a cestovního ruchu (SR) – viz kap. c, bod 5; 
��ve specifických oblastech ochrany a využití nerostných zdroj� (ST) – viz kap. c, 

bod 6; 
��ve specifických oblastech zem�d�lství (SZ) – viz kap. c, bod 7; 
��ve specifických oblastech krajinných hodnot a ochrany p�írody (SK) – viz kap. c, 

bod 8;  
��ve specifických oblastech zvláštního ú�elu (SA) – viz kap. c, bod 9;  

3. V územních plánech bude zp�esn�no vymezení významných ploch a koridor� nadmístního 
významu vymezených v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. Na hranicích 
obcí musí být zajišt�na návaznost ploch a koridor�.  
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P�i po�izování a vydávání územních plán� i p�i ostatní územn� plánovací �innosti musí 
být dodrženy podmínky stanovené v ZÚR KK pro využití t�chto ploch a koridor�: 
3.1 významné plochy nadmístního významu pro komer�ní, hospodá�ské a výrobní aktivity 
�.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8c, 9, 10,16 – viz kap. d.01, bod 1; 

3.2 významné plochy nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport �.11, 12, 
13, 14, 15 – viz kap. d.01, bod 2; 

3.3 plochy a koridory ve�ejné infrastruktury v rozsahu stanovené koncepce a vymezených 
ploch a koridor� pro ve�ejn� prosp�šné stavby – viz kap. d.02.2, g.01; 

3.4 plochy a koridory územního systému ekologické stability v rozsahu stanovené 
koncepce a vymezených ploch a koridor� pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení – viz kap. 
d.02.3, g.02; 

3.5 plochy pro územní rezervy výhledových vodních nádrží dle SVP a uzav�ených dohod 
s dot�enými orgány – viz kap. d.02.4; 

4. V územních plánech bude zp�esn�no vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� 
prosp�šných opat�ení (pro která lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit) 
specifikovaných v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje – viz kap. g; 

5. V územních plánech budou zapracovány, zp�esn�ny a respektovány veškeré platné územní 
limity, nap�. týkající se ochrany p�írody (ZCHÚ, lokalita NATURA 2000, …), p�írodního 
bohatství (v�etn� p�edpoklad� pro ochranu a využití nerostných surovin) – tak, aby byla 
zajišt�na ú�inná ochrana a v�asná koordinace využití území; 

6. P�i hodnocení územních plán� na evropsky významné lokality a pta�í oblasti, podle § 45i 
zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní, ve kterých budou 
zahrnuty a zp�es�ovány plochy, koridory, oblasti a osy, u nichž bylo v hodnocení této 
dokumentace ZÚR KK na lokality soustavy NATURA 2000 upozorn�no na možné 
ovlivn�ní, je nutné v�novat pozornost rizik�m, která jsou uvedena v p�íloze �. 3 
dokumentace Hodnocení vliv� ZÚR KK na evropsky významné lokality a pta�í oblasti 
(Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ond�ej Volf, únor 2010). Vyhodnocení územních plán� je 
nutné zam��it zejména na st�ety uvedené v této p�íloze, jenž je nedílnou sou�ástí 
od�vodn�ní ZÚR KK; 

7. P�i hodnocení územních plán� na evropsky významné lokality a pta�í oblasti, podle § 45i 
zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní, ve kterých budou 
zahrnuty a zp�es�ovány plochy a koridory zmín�né v kapitole 4.3. dokumentace 
Hodnocení vliv� ZÚR KK na evropsky významné lokality a pta�í oblasti, je nutné 
v�novat pozornost hodnocení jejich vliv� ve spojení s dalšími uvedenými plochami a 
koridory (kumulativní vlivy). Dokumentace Hodnocení vliv� ZÚR KK na evropsky 
významné lokality a pta�í oblasti (Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ond�ej Volf, únor 2010) je 
nedílnou sou�ástí od�vodn�ní ZÚR KK; 

8. P�i  po�izování a vydávání územních plán� a p�i veškeré územn� plánovací �innosti musí 
být respektovány podmínky stanovené Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 
pro cílové charakteristiky krajiny – viz kap. f.02; 

9. S ohledem na zachování krajinného rázu bude v územních plánech chrán�n dochovaný 
p�írodní charakter krajinných horizont� a vrcholových krajinných partií. Rozvoj nové 
zástavby sídel a za�ízení technické infrastruktury na h�ebenech bude omezen na zám�ry 
nezbytné v zájmu ochrany p�írody, nebo zám�ry v jiném ve�ejném zájmu – a to na základ� 
pr�kazu, že tento ve�ejný zájem v dlouhodobém horizontu p�evyšuje zájem zachování 
krajinného rázu a p�írodního rámce sídelní struktury kraje. 

10. Zám�ry nadmístního významu �ešené v rámci ZÚR KK se týkají správních území obcí 
v následujícím rozsahu (plochy jsou uvedeny pod po�adovým �íslem v hranaté závorce; 
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ostatní zám�ry jsou uvedeny pod �íslem ve�ejn� prosp�šné stavby nebo ve�ejn� 
prosp�šného opat�ení):   

Abertamy plocha nadmístního významu: [15] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U01; U566 

And�lská Hora ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; D68; D.200 

Aš plocha nadmístního významu: [ 1 ] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D13; D78; V32 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U24; U27; U36; U38; U110; U111; 

U574; U576; U577; U578; U580; U581 

Be�ov nad Teplou ve�ejn� prosp�šné stavby: V05; E04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U55; U114; U512; U514 
 

Bochov plocha nadmístního významu: [8c] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; D06c; D66; D67; V23; V24; 

V27; V28; E04; P01; P02 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U56; U63; U89; U90; U515; U516; 

U519; U537; U538; U541 

Boží Dar plocha nadmístního významu: [12] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U01; U09; U120; U529; U530 

Boží�any ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U34; U109; U502; U503 

B�ezová u Sokolova plocha nadmístního významu: [ 5 ] 
  ve�ejn� prosp�šné stavby: D03; D83; E05; E06 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U06; U58; U104; U105; U112; 

U555; U559; U560; U562; U571; U589 
B�ezová u Karl. Var� ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U113; 

Bublava plochy nadmístního významu: [13a, 13b] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U13; U93; U107; U543 

Bukovany plochy nadmístního významu: [11b] 

Citice ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U112 

�ernava ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U109 

�ichalov ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; V26; E04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U61; U518 

Dalovice ve�ejn� prosp�šné stavby: D81; D82; D102 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U40; U113 

Dasnice ve�ejn� prosp�šné stavby: E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U50; U112 

D�poltovice ve�ejn� prosp�šné stavby: D36 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U33; U87; U109; U504; U505 

Dolní Nivy ve�ejn� prosp�šné stavby: D21; D22 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U32; U35; U101; U109; U501; 

U552; U553;  

Dolní Rychnov plocha nadmístního významu: [ 5 ] 
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 ve�ejn� prosp�šné stavby: D03; D83; E05; T06; T07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U555 

Dolní Žandov ve�ejn� prosp�šné stavby: E07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U60; U65; U71; U589; U592; 

U597; U598 

Drmoul ve�ejn� prosp�šné stavby: D11; D28 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U08; U80 

Františkovy Lázn� ve�ejn� prosp�šné stavby: D08; D09; D77;  E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U04; U112; U593 

Habartov plocha nadmístního významu: [11b] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D23; E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U37; U588 

Hájek  ve�ejn� prosp�šné stavby: K02 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U29; U504 

Hazlov ve�ejn� prosp�šné stavby: D71; P04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U04; U36; U42; U110; U111; 

U580; U581; U584; U585 

Horní Blatná ve�ejn� prosp�šné stavby: D31 

Horní Slavkov ve�ejn� prosp�šné stavby: D48; E04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U52; U114; U509; U510 

Hory ve�ejn� prosp�šné stavby: D03; D46; D47 

Hradišt� ve�ejn� prosp�šné stavby: D04; V09; V27 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U89; U113; U119; U595 

Hranice ve�ejn� prosp�šné stavby: D12 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U17; U19; U573; U575; U576 

Hrozn�tín ve�ejn� prosp�šné stavby: D36; D37; D38;  D40; D41 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U25; U29; U86; U87; U109; U504; 

U505; U508; U535 

Cheb plocha nadmístního významu: [ 2 ] 
  ve�ejn� prosp�šné stavby: D08; D14; D77; D100; E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U51; U53; U112; U591; U593 

Chlum Svaté Ma�í ve�ejn� prosp�šné stavby: E05 

Chodov u Karl. Var� ve�ejn� prosp�šné stavby: D32; D34 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U30; U46; U502;  

Chodov u Be�ova n.T. ve�ejn� prosp�šné stavby: V05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U514 

Chyše ve�ejn� prosp�šné stavby: D60; D61; V07; P02 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U68; U69; U521; U522; U596 

Jáchymov plochy nadmístního významu: [12] [15] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U01; U22; U108; U109; U535; 

U566 

Jenišov ve�ejn� prosp�šné stavby: D81 
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Jind�ichovice ve�ejn� prosp�šné stavby: D26; D27 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U32; U99; U100; U109; 

U531; U551; U556; U569 

Josefov ve�ejn� prosp�šné stavby: D23 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U101 

Kace�ov ve�ejn� prosp�šné stavby: E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U47; U570; U588 

Karlovy Vary ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; D02; D43; D45; D68; D81; 
D82; D84; D101; D102; D200; T02; T03; T04; T05 

 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U03; U33; U40; U44; U49; U113; 
U114; U533 

 

Kolová plocha nadmístního významu: [ 9 ] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D200 

Krajková ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U37; U101 

Královské Po�í�í ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U43; U112 

Kraslice plocha nadmístního významu: [13a] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U13; U14; U21; U95; U96; 

U97; U98; U107; U110; U543; U546; U547; U548; U549; 
U550; U561; U567; U579 

Krásná ve�ejn� prosp�šné stavby: D13 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U19; U110; U574; U576 

Krásné Údolí ve�ejn� prosp�šné stavby: V05 

Krásno ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U55; U57; U59; U510; U114; 
U511; U512; U514 

Krásný Les ve�ejn� prosp�šné stavby: D04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U16; U23; U108; U109; U113; 

U119 

K�ižovatka  ve�ejn� prosp�šné stavby: D15 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U05; U586; U587 

Kynšperk nad Oh�í ve�ejn� prosp�šné stavby: D74; D75 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U50; U106; U112; U560; U570; 

U571 

Kyselka ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U113 

Lázn� Kynžvart ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U06; U71; U116; U117; U118; 
U559; U589; U598; U599; U600 

Libá ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U04; U42; U48; U112; U582; 
U583; U584 

Libavské Údolí ve�ejn� prosp�šné stavby: D03 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U560; U571 

Lipová  ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U60; U72; U597 
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Loket ve�ejn� prosp�šné stavby: E04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U03; U49; U112; U114; U509 

Lomnice ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U41; U101; U501 

Luby ve�ejn� prosp�šné stavby: V33 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U21; U107; U110; U547 

Mariánské Lázn� ve�ejn� prosp�šné stavby: D28 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U06; U08; U74; U80; U115; U116; 

U117; U118 

Merklín plocha nadmístního významu: [15] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D39 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U18; U25; U85; U109; U507; 

U534; U566 

Milhostov ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U37; U47; U588 

Milíkov ve�ejn� prosp�šné stavby: E07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U58; U589; U592 

Mírová ve�ejn� prosp�šné stavby: D32; D34 

Mnichov ve�ejn� prosp�šné stavby: D49; E06 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U07; U66; U70; U115; U513 

Nebanice ve�ejn� prosp�šné stavby: E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U51; U112; U587; U590 

Nejdek ve�ejn� prosp�šné stavby: D30 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U26; U85; U99; U109; U531; 

U532; U534 

Nová Role ve�ejn� prosp�šné stavby: D35; D36 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U33; U34; U109; U503; U532; 

U533 

Nová Ves ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U07; U62; U66; U114; U511; 
U512; U513 

Nové Hamry plocha nadmístního významu: [14] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U10; U102; U107; U563 

Nové Sedlo ve�ejn� prosp�šné stavby: D03; D33; D46 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U43; U112 

Nový Kostel ve�ejn� prosp�šné stavby: D29 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U37; U588 

Odrava ve�ejn� prosp�šné stavby: D07; D44; E07; P05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U54; U112; U590; U591 

Okrouhlá ve�ejn� prosp�šné stavby: E07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U60; U591 

Oloví ve�ejn� prosp�šné stavby: D19; D20 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U100; U101; U109; U552 

Ostrov plocha nadmístního významu: [ 6 ] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D04 
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 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U22; U29; U31; U88; U109; U506; 
U508; U535; U536; U542; U595 

Otovice ve�ejn� prosp�šné stavby: D42; D43; D45; D81 

Otro�ín ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U66; U70 

Ovesné Kladruby ve�ejn� prosp�šné stavby: D50 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U77; U115; U525; U603 

Pernink plocha nadmístního významu: [15] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U01; U18; U85; U107; U566 

Pila ve�ejn� prosp�šné stavby: D200 

Plesná ve�ejn� prosp�šné stavby: D16; V33 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U28; U39; U110; U594 

Podhradí ve�ejn� prosp�šné stavby: V32 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U24; U110; U576; U578 

Pomezí nad Oh�í ve�ejn� prosp�šné stavby: E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U04 

Pot��ky  ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U11; U12; U84; U107; U527; 
U528; U529; U530; U563 

Poustka  ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U04 

Prameny ve�ejn� prosp�šné stavby: D72; E06 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U06; U07; U114; U115 

P�ebuz ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U10; U102; U107; U544; U545; 
U557; U565; U568 

Pšov ve�ejn� prosp�šné stavby: D58; V29 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U69; U78; U520; U539; U596  

Rotava ve�ejn� prosp�šné stavby: D18 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U02; U97; U99; U550; U569  

Rovná ve�ejn� prosp�šné stavby: E06 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U06; U52; U104; U559 

Sadov ve�ejn� prosp�šné stavby: D42; D81; K02 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U40; U113 

Skalná ve�ejn� prosp�šné stavby: D70 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U05; U39; U585; U586 

Smolné Pece ve�ejn� prosp�šné stavby: V31 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U26; U109; U531; U532 

Sokolov plocha nadmístního významu: [ 3 ] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D03; D25; E04; E05; E06; E11; T06; 

T07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U45; U103; U112; U509; U554; 

U555; U558; U572 

Stanovice ve�ejn� prosp�šné stavby: D65; V21; E04 

Stará Voda ve�ejn� prosp�šné stavby: D10; E07 
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 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U72; U75; U118; U597; U599 

Staré Sedlo plochy nadmístního významu: [ 3 ] [ 4 ] 
  ve�ejn� prosp�šné stavby: D03 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U43; U112; U509; U558 

Stráž nad Oh�í ve�ejn� prosp�šné stavby: D04; V09 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U16; U20; U23; U109; U113; U119 

Stružná ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; D06c; D67; D68; V27; P01 

St�íbrná plochy nadmístního významu: [13a, 13b] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U10; U13; U15; U93; U94; U107; 

U549; U565; U568; U569 

Svatava plochy nadmístního významu: [11a] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D23; D24; D25; D79 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U41; U101; U554; U572 

Šabina ve�ejn� prosp�šné stavby: D03; D83; E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U112; U560; U562; U571 

Šemnice ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U40; U113 

Šindelová ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U15; U99; U557; U568; U569 

Št�drá ve�ejn� prosp�šné stavby: D57; P03 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U63; U67; U91; U519; U520; U539 

Tatrovice ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U30; U109; U556 

Teplá ve�ejn� prosp�šné stavby: D50; D51; D52; D104; V22; E06 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U66; U70; U76; U77; U81; U115; 

U513; U523; U524; U525 

Tepli�ka ve�ejn� prosp�šné stavby: E04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U114 

T�šovice ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U43; U112 

Toužim ve�ejn� prosp�šné stavby: D06c; D53; D54; D55; D56; D57; 
D73; P03 

 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U63; U64; U73; U79; U91; U92; 
U115; U515; U516; U517; U526; U540 

Trst�nice ve�ejn� prosp�šné stavby: D11; E07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U08 

T�ebe� ve�ejn� prosp�šné stavby: D09; E05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U05; U51; U112; U587 

T�i Sekery ve�ejn� prosp�šné stavby: D11; D85; E07 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U75; U82; U83; U118; U601; U602 

Tu�any ve�ejn� prosp�šné stavby: D07; D44; E07; P05 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U54; U591; U592 

Útvina ve�ejn� prosp�šné stavby: D06c; D56; D76; V06 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U56; U64; U514; U516; U517 

Vale� ve�ejn� prosp�šné stavby: E04 
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Valy plocha nadmístního významu: [10] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D85 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U116; U117; U118; U599 

Velichov ve�ejn� prosp�šné stavby: V09 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U31; U113; U595 

Velká Hle�sebe plocha nadmístního významu: [10] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D11; D85 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U80; U117 

Velký Luh ve�ejn� prosp�šné stavby: D16 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U39 

Veruši�ky plocha nadmístního významu: [16] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; D63; V25; V26 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U518 

Vintí�ov ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U35; U502; U553;  

Vlkovice ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U116; U603 

Vojkovice ve�ejn� prosp�šné stavby: D04; V09 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U31; U113; U119; U506; U595 

Vojtanov ve�ejn� prosp�šné stavby: D70 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U585; U586 

Vrbice ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; V07; E04 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U518 

V�esová ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U109 

Vysoká Pec plocha nadmístního významu: [14] 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U102; U557 

Zádub-Závišín ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U115; U603 

Žlutice plocha nadmístního významu: [16] 
 ve�ejn� prosp�šné stavby: D01; D58; D59; D60; D62; D63; 

D69; V23; V24; V25; V29; E04; P02 
 ve�ejn� prosp�šná opat�ení: U61; U63; U67; U68; U518; U519; 

U520; U521; U538 
 

i. Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je prov��ení zm�n 
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, 
a dále stanovení lh�ty pro po�ízení územní studie, její 
schválení po�izovatelem a vložení dat o územní studii do 
evidence územn� plánovací �innosti 
Prov��ení zm�n využití území územní studií stanovují ZÚR KK pro: 
��zp�esn�ní trasy tzv. velkého obchvatu Karlových Var� silnicí R6 v rámci vymezených 

koridor� s cílem vyhledat trasu, která umožní: vydobytí rozhodující �ásti 
nejkvalitn�jších zásob ložiska kaolinu Dalovice – Vysoká, zhodnotit podmínky pro 
bá�ské �ešení otvírky a t�žby ložiska, posoudit hospodá�ské p�ínosy a ztráty nebo 
poskytnout pr�kaz, že žádná reálná varianta budoucího využití ložiska neexistuje. 
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Lh�ta pro po�ízení územní studie, její schválení po�izovatelem a vložení dat o územní 
studii do evidence územn� plánovací �innosti je stanovena do 3 let ode dne nabytí 
ú�innosti ZÚR KK. 

��plochy nadmístního významu k up�esn�ní funk�ního vymezení (�.12 Jáchymov – Boží 
Dar – Klínovec; �.13a, 13b St�íbrná – Bublava;  �.14 Nové Hamry; �.15 Plešivec) – s 
cílem ov��it kriteria a podmínky využití jako podklad pro zp�esn�ní jejich vymezení a 
koordinaci územních zájm� v rámci podrobn�jšího stupn� územn� plánovací 
dokumentace. Lh�ta pro po�ízení územní studie, její schválení po�izovatelem a vložení 
dat o územní studii do evidence územn� plánovací �innosti je stanovena do 10-ti let 
ode dne nabytí ú�innosti ZÚR KK. 

 

j.  Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je po�ízení a 
vydání regula�ního plánu orgány kraje podmínkou pro 
rozhodování o zm�nách jejich využití, a dále stanovení 
lh�ty pro po�ízení regula�ního plánu a jeho p�edložení 
zastupitelstvu kraje 
Po�ízení a vydání regula�ního plánu se ZÚR KK nestanovuje. 

 

k.  Vymezení ploch a koridor�, ve kterých je podmínkou pro 
rozhodování o zm�nách jejich využití po�ízení a vydání 
regula�ního plánu na žádost, 
Po�ízení a vydání regula�ního plánu na žádost se ZÚR KK nestanovuje. 

 

l.  Zadání regula�ního plánu v rozsahu dle p�ílohy �. 9 pro 
plochu nebo koridor vymezený podle písmene k) a l) 
Po�ízení a vydání regula�ního plánu se ZÚR KK nestanovuje. 

 

m. Stanovení po�adí zm�n v území (etapizace) 
Po�adí zm�n v území (etapizace) se ZÚR KK nestanovuje. 

 

�� Údaje o po�tu list� textové �ásti a po�tu výkres� 
grafické �ásti ZÚR KK   

Textová �ást Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje je vypracována v rozsahu      
65 stran textu v�etn� obsahu, tj. 33 list�.  
Grafická �ást Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje zahrnuje celkem 6 výkres�, 
jejichž soupis je uveden za obsahem textové �ásti.   
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