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P!ísp"vek k#cíli 2030
V#rámci programu Regenerace lze dosáhnout zkvalitn"ní ochrany p!írody 
k#adaptaci na zm"nu klimatu a#k#sekvestraci uhlíku, vyu$ití p!írody jako 
zdroje ekosystémov%ch slu$eb, ekologického zem"d"lství jako zdroje zdra-
v%ch potravin a#ochrany p&dy p!ed erozí, sní$it rizika kontaminace zejména 
podzemních vod a#revitalizací m"st a#obcí p!isp"t k#adaptaci na zm"nu 
klimatu, sni$ování tepeln%ch ostrov&, zadr$ování vody v#míst" spadu a#sek-
vestraci uhlíku.
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Speci'cké cíle Programu (.5 &7-1?@-!FE.FC-1@8,>
5.1    Regenerace brown'eld& a#star%ch ekologick%ch zát"$í
5.2    Regenerace krajiny a#nové zem"d"lství 
5.3    Zelená m"sta a#obce
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Nástroji ke zkvalitn"ní $ivotního prost!edí, k#rozvoji aktivit s#nízk%mi emise-
mi skleníkov%ch plyn& a#zejména s#p!ísp"vkem k#adaptaci na zm"nu klimatu 
a#sekvestraci uhlíku jsou opat!ení v#oblasti odstra)ování star%ch ekologic-
k%ch *kod a#jejich revitalizace, znovuvyu$ití brown'eld&, rozvoj ekologic-
kého zem"d"lství, revitalizace m"stsk%ch center a#upadajících (sociáln" 
vylou(en%ch) lokalit, v%stavba „zelen%ch“ (tvrtí m"st a#obcí, v(etn" modré 
a#zelené infrastruktury.

KVK vyniká v#oblasti ekologického zem"d"lství, kde tradi(n" dominují mén" 
p!íznivé horské a#podhorské oblasti +eské republiky, ve kter%ch se v#roce 
2019 nacházelo tém"! 60 % ploch v#ekologickém zem"d"lství. Absolutní 
nár&st ploch vyu$ívan%ch pro ekologické zem"d"lství byl za poslední rok 
nejvy**í v#Plze)ském (o#více ne$ 3 500 ha) a# Karlovarském kraji (o#více ne$ 
2 300 ha).

P!i v%po(tu podílu v%m"ry ekologick%ch ploch na celkovém p&dním fondu 
kraje KVK zcela dominuje. V#roce 2019 byl celorepublikov% pr&m"r podílu 
v%m"ry ekologick%ch ploch na celkovém p&dním fondu +R 15,2 %, p!i(em$ 
v#Karlovarském kraji tvo!il tém"! 57 %. V#rámci jednotliv%ch kategorií u$ití 
p&dy (orná p&da, travní porosty a#trvalé kultury) dominoval také - v#ekolo-
gickém re$imu hospoda!ení se nacházelo tém"! 17 % ploch orné p&dy a#se 
78 % m"l také nejvy**í podíl trval%ch travních porost&.  

V#roce 2019 byl v#KVK druh% nejvy**í po(et zam"stnan%ch v#oblasti zem"-
d"lství, lesnictví a#rybá!ství ze v*ech kraj& v#+eské republice (celkem 3,2 % 
zam"stnan%ch v#KVK). Karlovarsk% kraj pat!í mezi nejlesnat"j*í regiony +es-
ké republiky a#lze o(ekávat, $e v#d&sledku ukon(ení t"$ební (innosti m&$e 
podíl lesních pozemk& dále nar&stat.

V#KVK se nachází !ada ploch a#území, která jsou více (i mén" zasa$ena 
strukturálními zm"nami. Jedná se zejména o#území zasa$ená d&lní (innos-
tí a#t"$bou, ale také o#plochy ovlivn"né související pr&myslovou (inností. 
Vlivem útlumu t"$by následn" vzniká pot!eba nejen pro rekultivaci a#obno-
vu krajiny, ale také pro nové vyu$ití t"chto rekultivovan%ch ploch. Na konci 
roku 2016 bylo evidováno celkem 5 017 ha plochy ukon(en%ch rekultivací,   
1 493 ha rozpracovan%ch rekultivací a#2766 ha plánovan%ch rekultivací.
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V#Národní databázi brown'eld& je v#Karlovarském kraji evidováno n"kolik 
lokalit (v#soukromém (i ve!ejném vlastnictví), které napl)ují znaky de'nice 
brown'eld&. Jedná se nap!. o#areál Textilky Libock% D&l (obec Luby), areál 
M%tina (obec B!ezová) nebo areál Stará vodárna Karlovy Vary, revitalizace 
areálu $elezni(ního depa v#Sokolov", nové prostory pro podporu podnikání 
a#sklady a#b%valé housla!ské *koly v#Lubech (ve ve!ejném vlastnictví). 

Zárove) byly identi'kovány projektové zám"ry jako nap!. v%stavba byt& 
a#zasí,ování parcel Sokolov v#rámci obnovy lokalit, Staré sedlo  - pr&myslo-
vá zóna, elektrárna Tisová, Revitalizace prostoru b%valé kaolinky Markéta, 
Silvestr - P!átelství: pr&myslová zóna nebo Revitalizace brown'eldu kasár-
na a#!adov%ch gará$í ve M"st" Ostrov. Jen v#Karlovarské aglomeraci se jedná 
o#brown'eldy o#velikosti 1,5 mil. m2.

Vá$n%m  problémem  regionu jsou staré ekologické zát"$e, v"t*inou v#okolí 
m"st, zp&sobené t"$bou nebo pr&myslovou (inností. Z#celkem 677 star%ch 
ekologick%ch zát"$í evidovan%ch v#Systému evidence ekologick%ch zát"$í 
jich je nejvíce v#okolí m"st Sokolov a#Vintí!ov, nejhor*í zát"$e (ozna(eny 
jako A1 a#A2) pocházejí z#chemického (i sklá!ského pr&myslu, jsou poz&stat-
kem po minulém p&sobení armády, apod.

Jak ji$ bylo uvedeno v%*e, rovn"$ bytov% fond a#obecn" fond budov je v#KVK 
v#pr&m"ru star*í ne$ v#jin%ch krajích, roste po(et opu*t"n%ch budov. M"sta 
a#obce s#vylou(en%mi lokalitami mohou revitalizaci t"chto oblastí vyu$ít 
k#podpo!e „zeleného“ v%stavby.


