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A.1 Aš - Hranice - Plesná 
A.2 Krušné hory - Kraslice 
A.3 Krušné hory - Jáchymov 
  

 
B.  KRAJINY PODKRUŠNOHO ŘÍ A CHEBSKA   
 B.1 Cheb – Františkovy Lázně 
 B.2 Chebská pánev 
 B.3 Sokolovská pánev  
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 B.5 Karlovy Vary 
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 C.1 Karlovy Vary - jih  
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C.3 Slavkovský les: Rovná 
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 D.1 Tepelsko – západ 

D.2 Toužim 
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A. KRAJINY KRUŠNOHOŘÍ  

A.1 Aš – Hranice – Plesná 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Ašského výběžku je řazena k vrchovinám Hercynica. Náleží ke geomorfologickému 
celku Smrčiny v západní části Krušnohorské hornatiny. Severní část území zabírá podcelek 
Ašská vrchovina, což je plochá vrchovina s výškovou členitostí 100 až 300 m a střední 
výškou 605 m. Kernou a klenbovou vrchovinu s převládajícími mírně až středně ukloněnými 
svahy tvoří v řešeném území tři okrsky, Hranická pahorkatina, Studánecká vrchovina a 
Hájská vrchovina. Nejvyšším bodem je zde vrch Háj (757 m), suk ve tvaru rozsáhlé kupy 
zalesněný smrkovými monokulturami a borovo-smrkovými porosty s příměsí břízy, dalšími 
významnými, převážně zalesněnými vrchy jsou Planina (637 m), Smolnice (607 m) či 
Štítarský vrch (716 m). Jižní část řešeného území tvoří Hazlovská pahorkatina, což je členitá 
pahorkatina s výškovou členitostí 100 až 200 m a střední výškou 551 m. V rámci této kerné 
pahorkatiny až vrchoviny se jedná zejména o okrsky Blatenská vrchovina a Lužská 
pahorkatina. Nejvyšším bodem této části území je souvisle zalesněný nízký kupovitý suk na 
širokém rozvodním hřbetu Záhoř (744 m), významným bodem pak vrch Blatná (640 m) 
jihozápadně od obce Libá, výrazný stolový vrch se zvlněnou vrcholovou plošinou a příkrými 
okrajovými svahy, a Lužský vrch (606 m), významný bod Lužské pahorkatiny ležící 
jihozápadně od obce Velký Luh, výrazný kuželovitý ostrovní vrch zalesněný smrkovými 
porosty s příměsí borovice a modřínu. Zejména v Lužské pahorkatině se objevuje řada 
útvarů zvětrávání a odnosu, izolované skály, mrazové sruby, balvany a bloky. Plošiny jsou 
rozčleněny zaříznutými údolími vodních toků. Hlavním vodním tokem Ašska je Bílý Halštrov, 
který pramení v Halštrovských horách mezi Aší a Hazlovem. Dalšími vodními toky jsou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_Hal%C5%A1trov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elstergebirge
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Ašský potok, Hazlovský potok, Hranický potok nebo Újezdský potok, Hranicko pak 
odvodňuje především Rokytnice, východní část území Lužní potok a jeho přítoky. V území se 
neobjevují rozsáhlejší vodní plochy.  

Ašský výběžek patří k chladnějším z mírně teplých oblastí (MT2, MT5), podnebí je drsné, 
silně oceánicky ovlivněné, přiměřeně zásobené srážkami. Krajina je značně zalesněná 
převážně jehličnatými (smrkovými) porosty, přirozené lesy téměř chybějí. Lesozemědělská 
krajina tak nabývá především jižně od Studánky a především v Blatenské vrchovině a 
Lužské pahorkatině již charakter krajiny lesní. Nezalesněné polohy pokrývají především 
louky a pastviny, větší plochy orné půdy jsou pouze na Ašsku. Krajinářské kvality území 
indikuje zařazení více než poloviny Ašského výběžku mezi přírodní parky. Podél západního 
okraje území se táhne přírodní park Smrčiny, vymezený v délce téměř 40 km podél celého 
Ašského výběžku až k údolí Odravy na Chebsku. Rozsáhlé území ve východní části 
Ašského výběžku je pak vymezeno jako přírodní park Halštrov, na který navazuje přírodní 
park Kamenné vrchy mezi Skalnou a Plesnou. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území Ašského výběžku patří k pozdně středověké sídelní krajině, osídlené vesměs až ve 
středověku, k převažujícímu typu středověké lánové radiální vsi. Region byl dlouho 
součástí Chebska, se kterým byl v roce 1266 připojen k českým zemím. Císař Zikmund v 
roce 1422 odtržením od Chebska ustanovuje v rámci zemí koruny české samostatné Ašsko, 
které bylo prakticky autonomním lénem, svrchovanou zemí v rámci svazku zemí koruny 
české se zvláštním postavením, a to až do roku 1771, kdy bylo trvale připojeno k Čechám. 
Historicky měl Ašský výběžek z velké části německý charakter. V období První 
československé republiky bylo Ašsko velkou a bohatou průmyslovou oblastí. Po skončení 
války však bylo veškeré německé obyvatelstvo odsunuto, začalo osidlování území Čechy z 
vnitrozemí, Slováky a Rumuny, které však nemohlo doplnit tak významný úbytek obyvatel. 
Záhy se navíc většina okrajového Ašska ocitla v zakázaném hraničním pásmu. Mnoho 
továren muselo být uzavřeno, řada sídel a objektů zanikla (Otov, Štítary, Újezd, Elfhausen, 
Pěnkava, Trojmezí, Nové Město, Altengrün, Neuengrün, Horní Paseky, Lumpenhau, Dolní 
Nebesa, Dolina, Újezd, Velký rybník, Kyselka a řada dalších), některé enklávy mají charakter 
opuštěné či částečně opuštěné pohraniční krajiny. Dodnes se zde nachází stopy i po řadě 
zaniklých vsí, osad a samot. Stopy původních krajinných struktur jsou částečně patrné 
(cestní síť, železnice, základní struktura lesozemědělské krajiny), avšak v celkovém pohledu 
nemá krajina výrazněji dochovanou historickou krajinnou strukturu, nenachází se zde ani 
velké množství památek, neboť většina z těch, které přežily druhou světovou válku, byla 
zničena během komunismu (vandalismus, rozkrádání či nedostatek péče). Nejsou zde 
vymezena žádná památkově chráněná území, zóny či rezervace.  

Nejvýznamnějším sídlem a centrem řešeného území je město Aš, písemně doložené k roku 
1232, dalším městem jsou Hranice, doložené k roku 1555, východní enkláva je ohraničena 
městy Plesná a Skalná. Jedná se o stará města středověkého původu, o Plesné je doložena 
první písemná zmínka k roku 1185, o Skalné k roku 1224 (dle Historického lexikonu obcí ČR, 
ČSÚ 2006). V Ašském výběžku se nachází nejzápadnější bod Česka i nejzápadnější 
česká železniční stanice. Spolupráce českých, bavorských a saských měst přispěla k obnově 
či k vytvoření několika turistických přechodů. Všechna města a obce ašského výběžku jsou 
členy česko-německého mikroregionu Přátelé v srdci Evropy, a sdružení Ašsko. 

Krajina Aše-Hranic-Plesné sousedí ze západu s bavorskými krajinami Oberes Vogtland / 
Horní Vogtland a Selb-Wunsiedler Hochfläche / Vyvýšenina Selb a Wunsiedel, z východu se 
saskou Elstergebirge / Halštrovské pohoří. Diskontinuita ve vymezení krajin je dána 
rozdílnými metodikami, které byly k vymezení na obou stranách hranice použity. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_N%C4%9Bmc%C5%AF_z_%C4%8Ceskoslovenska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo
http://zanikleobce.cz/index.php?obec=6327
http://zanikleobce.cz/index.php?obec=6447
http://zanikleobce.cz/index.php?obec=2535
http://zanikleobce.cz/index.php?obec=11103
http://zanikleobce.cz/index.php?obec=11111
http://zanikleobce.cz/index.php?obec=11111
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Turistick%C3%BD_hrani%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%99echod&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9_v_srdci_Evropy


 

4 

 

Krajina zahrnuje členité území Ašské hornatiny a Hazlovské pahorkatiny a klesá od 
výrazných terénních dominant Háj (458 m n.m.) a Skřivánčí vrch (736 m n.m.) přes  mohutný 
oblouk Halštrova  pahorkatinnými reliéfy na severu k hraničnímu toku Bystřiny a na 
jihovýchodě k okraji specifické krajiny Františkolázeňska a Chebska a k okraji Chebské 
pánve. Tento charakter geofeliéfu vytváří zřetelné vymezení krajiny a dává jí bohatost a 
dynamiku kontrastem mírně zvlněných okrajových částí výrazně rozčleněných masivů vnitřní 
části krajiny – masivu Háje (758 m n.m.), hřbetu Štítarského (716 m n.m.) a Studáneckého 
vrchu (697 m n.m.) a Masivu Záhoře (744) nad pramenem Bílého Halštrova. Druhým 
charakteristickým rysem, ovlivňujícím vizuální scénu a prostorové vztahy je kontrast 
mohutných lesních masivů a otevřených ploch kulturní krajiny. Vzniká specifický charakter 
lesozemědělské krajiny se sídly v širokých údolích (Aš, Hranice) a s partiemi kulturního 
bezlesí – často se stopami zaniklých vesnic. Scenérie „opuštěné“ krajiny vytvářejí v rámci 
rozsáhlých lesních porostů působivé scenérie stejně jako přírodě blízké partie skryté 
v zahloubených lesnatých údolích (partie Lužního potoka a Bystřiny, hluboké údolí Bílého 
Halštrova) a lesní interiéry Halštrovského lesa. Výrazné ohraničení severní části Chebské 
pánve tvoří působivá krajina uzavřených lesních porostů masivu Kamenných vrchů (Lužský 
vrch 606 m n.m.) s atraktivními partiemi drobných rybníků při okraji u Velkého Luhu.    

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Na většině území se uplatňuje krajina kulturní – harmonická (B), jen v jižní části přechází 
krajina do typu relativně přírodního (C) a v okolí Aše lze krajinu kvalifikovat jako přeměněnou 
člověkem (A). Převažuje zvýšená krajinářská hodnota (+) s enklávami průměrné hodnoty (0) 
v okolí Aše a v severním cípu krajiny. Krajinné složky se vyskytují ve prospěch pozitivně se 
uplatňujících, relativně rovnoměrně rozložených v krajinné matrici. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

A.1.1  Kontrast otevřených náhorních poloh „opuštěné“ kulturní krajiny a lesních porostů Smrčin 

A.1.2 EMBL. Terénní dominanta Háje s rozhlednou 

A.1.3  Působivé lesní interiéry v přírodních parcích Halštrov a Kamenné vrchy 

A.1.4  Členitá pahorkatina s plochým zvlněným povrchem a vystupujícími suky, na okrajích 
rozřezaným údolími vodních toků. 

A.1.5  Rozsáhlé plochy především jehličnatých, zejména smrkových, místy smíšených lesů. 

A.1.6  Krajina západního pohraničí, částečně opuštěná (zaniklá sídla a objekty), ovlivněná 
poválečným odsunem Němců, zřízením hraničního pásma a výstavbou z doby socialismu 

A.1.7 EMBL. Nejzápadnější bod Česka, nejzápadnější česká železniční stanice 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území má vlivem politického rozdělení a historických okolností periferní charakter. Téměř 
polovinu území pokrývá les, plochy orné půdy a trvalých travních porostů jsou zastoupeny 
zhruba stejným podílem. Zalidněním 120 obyvatel / km2 se pohybuje nad průměrem kraje. 
Oproti stavu před II. světovou válkou je počet obyvatel sotva poloviční, nicméně je možno 
dosažený stav považovat za relativně stabilizovaný.  

Dominantní roli v osídlení hraje město Aš, které demografickým mládím a s ním souvisejícími 
přirozenými populačními přírůstky ovlivňuje demografický profil celého území. V celkovém 
demografickém a sociálně ekonomickém hodnocení je území A1 Aš – Hranice na druhém 
místě v kraji, hned za vcelku úspěšným prostorem Mariánských Lázní.  

Celkově pozitivní populační vývoj je výslednicí mírného přirozeného přírůstku a pozitivního 
migračního salda. K pozitivním charakteristikám patří především poměrně malá 
nezaměstnanost, včetně nezaměstnanosti dlouhodobé. Vzhledem k poklesu pracovních 
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příležitostí narostla v posledních letech vyjížďka za prací do Chebu a dalších center mimo 
území, včetně vyjížďky přeshraniční. Území vykazuje nízkou intenzitu bytové výstavby, 
související zřejmě s přebytkem disponibilního bytového fondu. Relativně i absolutně nejvíce 
nových bytů vzniklo v příhraničních obcích Plesná a Krásná.    

TRENDY A RIZIKA  

Celkově lze území krajiny Ašska, Hranicka a Plesné považovat v rámci Karlovarského kraje 
za sociálně a ekonomicky relativně stabilizované. Dlouhodobý trend je rozporný: závisí 
především na míře propojení a integrace se sousedícími územími v Sasku a Bavorsku, 
včetně míry revitalizace zejména v saském sousedství. Pokud by se území Ašského výběžku 
vyvíjelo bez propojení s německými sousedy, lze očekávat posílení trendů periferizace, se 
všemi možnými (převážně negativními) dopady na sociální a ekonomický profil. Sílící trend 
rostoucích územních disparit, zaznamenaný v celé Evropě v posledních desetiletích, by v 
podmínkách izolovaného Ašského výběžku znamenal pokračování deprivace snad 
srovnatelné s dobami Železné opony, Naopak integrace prostoru do kontextu „širšího 
Chebska“ odkazující do prostorových vztahů snad až ve středověku, může perifernost území 
postupně vymazat, nicméně je třeba uvědomit si možné tlaky na změny v krajině, které 
mohou vzhledem k přetrvávající „mentální perifernosti“ Ašského výběžku z hlediska 
sousedních prostorů Bavorska, Saska a Chebu mít převážně negativní charakter „zadního 
dvorku“ Chebska.  

Rizikovým faktorem je extrémní závislost Ašska na propojení do německého zázemí, včetně 
nejistých perspektiv rozvoje přilehlých saských i bavorských regionů. I v případě vzrůstu 
prosperity a integrace může dojít k negativním dopadům na krajinu Ašska například 
využíváním této krajiny spojeným s její extrémní zátěží (odpady, znečišťující výroby, 
skladiště, tranzitní doprava). V opačném případě další periferizace pak hrozí sociální 
degradace popřípadě další vylidňování.   

Hodnoty – přírodní podmínky, rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, pracovištní potenciál (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    
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A.2 Krušné hory: Kraslice 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina řešeného území je podle reliéfu řazena k vrchovinám Hercynica, hluboká údolí 
Libockého potoka, Svatavy, Rotavy a Rolavy ke krajinám zaříznutých údolí, svahy obracející 
se do Sokolovské pánve ke krajinám výrazných svahů a horských hřebenů. Řešené území 
náleží ke geomorfologickému celku Krušné hory, ploché hornatině střední výšky 707 m a 
výškové členitosti 200 až 500 m, podcelku Klínovecká hornatina, kterou zde reprezentují 
okrsky Jindřichovická vrchovina a na jihu Krajkovská pahorkatina.  

Klínovecká hornatina je typická zdviženým zarovnaným povrchem s plochou vrcholovou 
částí s mělkými úvalovitými údolími, mírně ukloněnou k severozápadu, a naopak výraznými 
okraji při zlomovém svahu rozbrázděnými hlubokými údolími svahových toků.  

Sama Jindřichovická vrchovina je silně rozčleněná hlubokými údolími potoků přitékajících 
s vyššího horského stupně Krušných hor. Významnými body vrchoviny jsou Kamenáč (936 
m), nízký klenbovitý vrchol na jihu rozsáhlého hřbetu zalesněný smrkovými porosty, suk ve 
tvaru kupy Dančí vrch (718 m) či Kraslický průsmyk (538 m), hluboké erozní údolí Svatavy.  

Krajkovská pahorkatina pak představuje oblast nejslabšího vyzdvižení na okraji Krušnohoří. 
Západní výběžek vymezené krajiny náleží ke geomorfologickému celku Smrčiny v západní 
části Krušnohorské hornatiny.  

Kernou a klenbovou vrchovinu s převládajícími mírně až středně ukloněnými svahy 
reprezentuje v řešeném území okrsek Lubská vrchovina v ploše vyklenuté rozvodní oblasti 
mezi Ohří a Sálou. Významným bodem vrchoviny je smrkovými a smrkovo-borovými porosty 
pokrytá Liščí hora (657 m). Vodní toky, přítoky Ohře, stékající z vyšších poloh převážně 
v jihovýchodním směru, vytvářejí výrazné zářezy a hluboká údolí. Nejvýznamnějšími 
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vodotečemi jsou Libocký potok, Svatava, Rotava, Rolava, Lubinka a jejich četné přítoky. Na 
nich se objevují vedle menších vodních ploch i velké nádrže (Horka, Tatrovice – obě 
dokončené v roce 1970).  

Většina území náleží k chladné klimatické oblasti CH7 s chladným vlhkým oceánickým 
klimatem, okraje obracející se do Sokolovské pánve náleží k chladnější z mírně teplých 
oblastí MT3. Ovlivnění reliéfem se projevuje především teplotními inverzemi v poměrně 
hlubokých údolích. Krajina je zde značně zalesněná, částečně lesozemědělská, velké části 
území však mají jednoznačně charakter krajiny lesní. Většinu plochy původně zaujímaly 
borové doubravy a bukojedliny, dnes převažují kulturní smrčiny, přirozené lesy téměř 
chybějí, objevují se však i plochy smíšených lesů a segmenty nízkého lesa. Nezalesněné 
polohy pokrývají v okolí sídel pole (především v okolí Plesné), meliorované travinné porosty 
a mozaika luk a pastvin. Krajinářské kvality území indikuje kromě řady zvláště chráněných 
území zařazení velké části území do přírodního parku Kamenné vrchy a Leopoldovy Hamry. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Řešené území leží vesměs v krajině pozdně středověké kolonizace, při hranicích a ve 
vyšších polohách ke krajině kolonizace novověké, dle typu zdejší sídla náleží k lánové 
lineární a lánové radiální vsi, vyšší polohy Krušných hor k typu novověké parcelační a 
rozptýlené vsi. Polohy směřující do podkrušnohorské Sokolovské pánve patří ke krajině 
vrcholně středověké kolonizace. V raném středověku byla tato oblast součástí pohraničního 
hvozdu, plošně jen přibližně vymezené hranice mezi českou a německou stranou. 
Podstatným důvodem systematického osídlování hor, spojeného s odlesňováním a 
zakládáním trvalých osad, byla přítomnost lokalit s rudnými doly a rýžovišti (železnorudné 
doly, rýžoviště a doly na zlato, stříbro, olovo a wolframovou rudu, lomy na erlán, žulu a čedič 
atd.). V blízkosti města Luby probíhala po dlouhá staletí těžba rtuťové rudy. Později se vedle 
těžby a řemeslné výroby (textilní výroba, výroba hudebních nástrojů) obyvatelé živili 
zemědělstvím.  

Nejvýznamnějšími sídly jsou města Rotava (první písemná zmínka k roku 1597, dle 
Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), Kraslice (1272), Oloví (1523, pravidelné 
renesanční založení), Jindřichovice (1273), Luby (1158) či na hranici území Nejdek (1410). 
Území bylo ovlivněno poválečným odsunem Němců, postupným osidlováním Čechy, Slováky 
a Rumuny, uzavřením hranice a zřízením hraničního pásma. To vše vedlo k regresi kulturní 
krajiny, zániku sídel a úbytku obyvatelstva. Dodnes se zde nachází stopy po řadě zaniklých 
či částečně zaniklých vesnicích, osadách a samotách (Hraničná, Javořina, Květná, Černá, 
Opatov, Smrčina a řada dalších), některé původně zemědělské vsi dnes slouží pouze pro 
rekreaci (chatové osady). Stopy původních krajinných struktur jsou částečně patrné (cestní 
síť, torza členění plužiny, základní struktura lesozemědělské krajiny), zřetelnější struktury 
jsou dochované v okolí Bublavy. V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty 
celostátního významu, nejsou zde vymezena žádná památkově chráněná území, zóny či 
rezervace. 

Krajina má přeshraniční návaznost na saské krajiny Elstergebirge / Halštrovského pohoří a 
Oberes Westerzgebirge / Horní západní Krušnohoří. Diskontinuita ve vymezení krajin je 
dána rozdílnými metodikami, které byly k vymezení na obou stranách hranice použity. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Lesnatá krajina Jindřichovické vrchoviny - západní části Krušných hor na Kraslicku a 
Jindřichovicku, je prostorově rozdělena na západní a východní část hlubokým údolím říčky 
Svatavy, jejíž některé partie (Oloví, mohutný meandr u Hřebenů) jsou velmi působivé. 
Krajina ležící západně od koridoru Svatavy, je zahrnuta do Přírodního parku Leopoldovy 
Hamry a představuje mohutný vrchovinný reliéf, klesající od hraničního masivu Počáteckého 
vrchu (818 m n.m.), ze kterého stékají vodoteče, tvořící Libocký potok, který posléze ústí pod 
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vodní nádrží Horka do okraje Chebské pánve. Jihozápadní okraj vrchoviny tvoří zlomovým 
svahem výrazný kontrast lesnaté krajiny vůči otevřené, mírně zvlněné krajině povodí Plesné 
a Lužního potoka v Chebské pánvi. Střídání velkých ploch lesních porostů s enklávami 
kulturního bezlesí opuštěné zemědělské krajiny a s výhledy na hlavní hřeben Krušných hor 
vytváří scenérie harmonické a esteticky atraktivní krajiny.  

Východní část specifické krajiny je tvořena tou částí Jindřichovické vrchoviny, která 
v terénním reliéfu vytváří nižší terénní stupeň vůči ze severu navazující Přebuzské hornatiny. 
Přechod vrchoviny do hornatiny je v krajinné scéně zřetelný a vyznačuje se mohutnými 
lesnatými svahy s nadmořskými výškami okraje hornatiny (Komáří vrch 951 m n.m., Vršina 
900 m n.m., Sklenský vrch 816 m n.m.) výrazně vystupujícími nad horizont Jindřichovické 
vrchoviny (Zlatník 637 m n.m., Větrný 613 m n.m., Větrník 707 m n.m., Daňčí vrch 718 m 
n.m.). Je rozčleněna četnými vodotečemi, stékajícími (na rozdíl os situace západní části 
vrchoviny) z vyššího horského stupně. Vlivem velké členitosti a rozmanitosti terénu se 
střídajícími se údolími, plošinami a oblými mezivodními hřbety vzniká v krajině velmi 
zajímavá a živá skladba drobnějších i větších ploch kulturního bezlesí v souvislých lesních 
porostech. Krajina vyniká řadou cenných scenérií opuštěné zemědělské krajiny, místy 
dotčené chatovou zástavbou. Výrazné vymezení panoramat horskými svahy na severu 
kontrastuje s pohledy z jižních okrajů vrchoviny do otevřených prostorů Sokolovské pánve. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Na většině území se uplatňuje krajina kulturní – harmonická (B), byť se místy svým 
charakterem velmi přibližuje typu relativně přírodnímu (C). Zřetelně dominuje zvýšená 
krajinářská hodnota (+). Krajinné složky se vyskytují výrazně ve prospěch pozitivně se 
uplatňujících, vhodně doplňujících členitý reliéf. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

A.2.1 Střídání  lesních porostů s enklávami kulturního bezlesí  a s výhledy na hlavní hřeben Krušných hor 

A.2.2 Specifický reliéf Krušných hor typický zdviženým zarovnaným povrchem s plochou vrcholovou částí 
s mělkými údolími, mírně ukloněnou k severozápadu, a s výraznými okraji při zlomovém svahu 
rozbrázděnými hlubokými údolími svahových toků.  

A.2.3 Výrazně zalesněná krajina s převahou kulturních smrčin. 

A.2.4 Pohraniční lesní a lesozemědělská krajina se zaniklými sídly a objekty, v bezlesí s loukami a 
pastvinami, místy s dochovanými krajinnými strukturami (plužiny), lokálně zřetelnými (okolí Bublavy). 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území krajiny A2 Krušné hory – Kraslice patří mezi krajinami Karlovarského kraje k těm 
rozsáhlejším. V krajině převládají lesní plochy, podíl orné půdy je velmi malý (6% území), 
v nelesních plochách převládají louky a pastviny. Podílem zastavěných a ostatních ploch se 
krajina Krušných hor – Kraslic řadí k průměru kraje. Zalidněním 65 obyvatel / km2 je výrazně 
pod krajským průměrem.  

Základ osídlení tvoří města v sevřených horských údolích s cca 3 až 8 tisíci obyvatel 
(největší jsou Nejdek a Rotava) doplněná na horských mýtinách malými rozptýlenými obcemi 
do cca 600 obyvatel. Horské obce se skládají z řady prostorově oddělených osad a samot, 
často bývalých vesnic, dnes převážně nebo úplně přeměněných na individuální rekreační 
funkci.  

Populační vývoj je v průměru negativní, výrazně horší nežli je celokrajský průměr. Na tomto 
vývoji se podílí především migrace, ale i přirozená měna, zejména v demograficky starých 
obcích. Demografický ukazatel stáří je v průměru zhruba na celokrajském průměru, 
demograficky extrémně staré jsou některé odlehlé malé horské obce (Bublava, Stříbrná, 
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Smolné Pece a Šindelová), kde v případě pokračování stávajícího trendu hrozí jejich 
degradace na samoty. Demograficky stará jsou i města Kraslice, Luby a Nejdek.   

Míra nezaměstnanosti je mírně pod krajským průměrem, nadprůměrný je ale podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných. Nedostatek pracovních příležitostí v místě způsobuje vysokou 
vyjížďku za prací (cíle dojížďky Loket, Stanovice, Karlovy Vary). Sociální stabilitu může 
ovlivnit velmi nízký podíl obyvatel s vyšším vzděláním.    

Intenzita bytové výstavby je hluboko pod krajským průměrem. Ve většině obcí dochází 
k odpadu bytového fondu bez odpovídající kompenzace novou výstavbou, některé malé 
horské obce ale zaznamenávají případy znovuvyužití stávajících objektů k trvalému bydlení.  

TRENDY A RIZIKA  

Celkově lze území krajiny kraslické části Krušnohoří považovat v rámci Karlovarského kraje 
za sociálně a ekonomicky oslabené, s velmi negativním vývojovým trendem zejména 
v odlehlých polohách při saské hranici. Dlouhodobý trend sociálního a ekonomického vývoje 
krajiny je rostoucí závislost na externích vlivech. Hlavním rozvojovým faktorem se v intencích 
známých územně plánovacích záměrů stane rekreační využití soustředěné především do 
některých vybraných prostorů. Poroste tedy kontrast mezi potenciálně intenzivně 
využívaných prostorů soustředěné (a sezónní) rekreace a zbytkem území, i nadále 
„opouštěného“. Na rozdíl od širšího prostoru Chebska nelze očekávat větší pozitivní efekt 
propojení se sousedním území Saska, jež v dotyku s krajinou kraslické části Krušných hor 
trpí obdobnou odlehlostí, jako je tomu na české straně. Prosperita území tak bude 
soustředěna do vybraných prostorů a konzumentem této prosperity nemusí být lokální 
komunita.  

Rizika vývoje krajiny kraslické části Krušných hor tedy spočívají v rostoucích disparitách na 
mikroregionálním měřítku, projevujících se mimo jiné koncentrovaným rekreačním 
využíváním vybraných lokalit na jedné straně a dalším vylidňováním odlehlých partií s řadou 
sociálních, ale i ekologických a ekonomických důsledků (kolaps kulturní krajiny, ekonomické 
nároky obslužnosti velmi malých sídel).  

Tento vývoj se projeví i v krajině: vzhledem k prostorovému soustředění aktivit vyvolávajících 
změny v krajině se dají očekávat střety, jež bude při absenci zvláštní ochrany přírody a 
krajiny v Krušných horách obtížné zvládat jinými nástroji, nežli prostřednictvím územního 
plánování. Studie krajinných důsledků pro vymezené prostory rekreace je tedy nezbytných 
minimem pro předcházení negativním efektům změn z hlediska krajiny.  

Hodnoty – přírodní podmínky, rekreační potenciál, vodní zdroje (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, ekonomický potenciál (sociální a ekonomický pilíř), 
demografický vývoj zejména v severní části krajina s potřebou sociálního a ekonomického 
rozvoje    

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    



 

10 

 

A.3 Krušné hory: Jáchymov 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Jádro řešeného území náleží ke krajinám vysoko položených plošin obklopených krajinou 
výrazných svahů a horských hřbetů spadajících z nejvyšších poloh Krušných hor do níže 
položených okrsků, výrazná údolí vodních toků stékajících z náhorních poloh a členících 
svahy spadající do pánevní oblasti Podkrušnohoří patří ke krajinám zaříznutých údolí. 
Okrajově sem zasahuje i krajina vrchovin Hercynica (okolí Potůčků).  

Řešené území náleží ke geomorfologickému celku Krušné hory, ploché hornatině střední 
výšky 707 m a výškové členitosti 200 až 500 m, podcelku Klínovecká hornatina, kterou na 
vymezeném území reprezentují geomorfologické okrsky Přebuzská hornatina a 
Jáchymovská hornatina.  

Klínovecká hornatina v jihozápadní části Krušných hor je typická zdviženým zarovnaným 
povrchem s plochou vrcholovou částí s mělkými úvalovitými údolími, mírně ukloněnou 
k severozápadu, a naopak výraznými okraji při zlomovém svahu rozbrázděnými hlubokými 
údolími svahových toků.  

Přebuzská hornatina v její západní části je ve své vrcholové části charakterizována 
rozsáhlými zarovnanými povrchy s rašeliništi, zatímco na svém severovýchodním konci je 
ohraničená příčným zlomem. Nejvyšším bodem je Zaječí hora (1008 m) na jihovýchodním 
okraji rozvodního hřbetu, souvisle zalesněná smrkovými a březovými porosty. Dalšími 
významnými body jsou převážně smrkem zalesněné mírné vrchy Jeřábí vrch (964 m) 
s plochým vrcholem a mírně ukloněnými svahy, Čertova hora (987 m) při okraji širokého a 
plochého hřbetu, Dračí skála (952 m), klenbový vrchol na severozápadním okraji širokého 
hřbetu, a řada dalších.  

Jáchymovská hornatina patří v rámci Klínovecké hornatiny k oblasti nejvyššího vyzdvižení. 
Je charakterizována rozsáhlými zarovnanými povrchy a jednotným až 600 m vysokým 
jihovýchodním zlomovým svahem. Nejvyšším bodem je Klínovec (1243 m), mírně klenutý až 
plochý vrchol krátkého hřbetu v oblasti nejvyššího zdvihu pohoří. Dalšími významnými body 
jsou Blatenský vrch (1042 m), klenbovitý vrchol vyzdviženého hřbetu, Božídarský Špičák 
(1115 m), výrazný suk oválného kupovitého tvaru, Plešivec (1028 m), výrazná sopečná kupa 
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s plochým vrcholem a další. V náhorních polohách se objevují pramenné polohy mnoha 
potoků, vesměs přítoků Ohře, s vrcholovými rašeliništi, močály a navazující vegetací. 
Vodoteče následně stékají převážně ve směru k jihovýchodu do Podkrušnohoří, přičemž se 
hluboce zařezávají do okrajových svahů hornatiny. Nejvýznamnějšími vodotečemi jsou 
Rolava s mnoha přítoky v pramenné oblasti, dále Stříbrný potok, Rotava, Bystřice, 
Plavenský, Pekelský, Hornohradský, Jáchymovský potok a další. Některé z toků stékají i do 
sousedního Saska (Černá). 

 Nižší vrcholové plošiny leží v chladné oblasti CH7, polohy nad 800 m v oblasti CH6 a polohy 
nad 1000 m v oblasti CH4, tj. v české nejchladnější klimatické oblasti. Na nejvyšších 
elevacích je patrný vliv vrcholového fenoménu. Podnebí je tedy velmi drsné a vlhké.  

Krajina je zde značně zalesněná, většina území má charakter krajiny lesní, pouze v okolí 
sídel a v okrajových polohách krajiny lesozemědělské. Většinu plochy původně zaujímaly 
podmáčené smrčiny, rašeliniště a bučiny na svazích, dnes jsou lesy zčásti poničeny imisemi, 
vznikly rozsáhlé imisní holiny s výsadbami bříz, jeřábů a nepůvodních druhů smrků (v 
současnosti nízké porosty). Většinu lesních ploch tvoří smrkové monokultury, méně smrkové 
porosty s příměsí buku, zachovaly se i cenné zbytky bučin a porosty borovice rašelinné na 
hlubokých rašeliništích. Nezalesněné polohy pokrývá mozaika květnatých luk a zčásti 
nevyužívaných pastvin, orná půda se objevuje jen výjimečně v okrajových polohách v okolí 
sídel. Krajinářské kvality území indikuje vedle řady maloplošných zvláště chráněných území 
zařazení území do přírodních parků Přebuz, Jelení vrch a Zlatý kopec. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Řešené území patří k novověké sídelní krajině Krušných hor. Nejvyšší polohy hor jsou spjaty 
s typem parcelační a rozptýlené vsi novověké kolonizace, východní část území i s typem 
lánové lineární a lánové radiální vsi středověké kolonizace. Větší sídla se objevují pouze na 
okrajích horského masivu – Horní Blatná (první písemná zmínka 1518, dle Historického 
lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), Pernink (1532), Přebuz (1568), Abertamy (1529), Rotava 
(1597), Boží Dar (1546) a především Jáchymov (1516) – zatímco jeho jádro je pouze 
minimálně osídleno. První písemné zmínky poukazují na poměrně pozdní kolonizaci. 
Systematické osídlování hor, spojené s odlesňováním a zakládáním trvalých osad, sice 
začíná už ve 12. století, druhá kolonizační vlna však přichází až v době vrcholící těžby kovů 
v 16. století, kdy původní osady (Přebuz, Horní Blatná, Pernink) získávají status hornických 
měst a celá oblast se rychle rozvíjí. V té době se stávají Krušné hory nejobydlenějšími 
horami Evropy. Kromě těžby se zde rozvíjela různá řemesla (název Nové Hamry) a později 
průmysl.  

Zásadní změny sídelní struktury jsou spojeny poválečným odsunem Němců. Dodnes se zde 
nachází stopy po řadě zaniklých či částečně zaniklých vesnicích, osadách a samotách 
(Rolava, Břidlová, Jelení, Chaloupky, Hřebečná, Rýžovna, Vršek, Bludná, Háje, Arnoldov 
ad.). V bezlesých enklávách jsou místy zřetelně dochované struktury původního členění 
plužiny (Krásný Les, Krásná Lípa, Rudné, Arnoldov, okolí Jáchymova ad.), částečně 
dochovaná je i celková struktura krajiny.  

V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu. Historická 
města Jáchymov a Horní Blatná jsou chráněna jako městské památkové zóny s částečně 
dochovanou urbanistickou strukturou. Horní Blatná a Boží Dar jsou výraznými příklady 
renesančních měst s ortogonální šachovnicovou strukturou. Zdejší unikátně dochovaná 
krajina formovaná těžbou a zpracováním rud po dobu téměř sedmi století je zahrnuta do 
projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří (Montanregion) jako čekatel na zápis do 
seznamu světového dědictví UNESCO. V této části pohoří (v řešeném území) se jedná o 
historické hornické město Jáchymov, město Horní Blatná s Blatenským vodním příkopem, 
sejpoviště u Božího Daru a důl Mauritius v Hřebečné. 
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Krajina jáchymovské části Krušných hor sousedí na východě v Ústeckém kraji s krajinou 
Krušné hory, a na severu a západu v Sasku s krajinami Oberes Westerzgebirge / Horní 
západní Krušnohoří a Oberes Mittelerzgebirge / Horní střední Krušnohoří. Diskontinuita ve 
vymezení krajin je dána rozdílnými metodikami, které byly k vymezení na obou stranách 
hranice použity. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina zahrnuje horské polohy západní části Krušných hor v Klínovecké hornatině. Mohutné 
údolí Bílé Bystřice a Bystřice, stékajících z náhorních poloh rozvodí, rozděluje 
geomorfologicky rozdílné krajiny Přebuzské a Jáchymovské hornatiny. Východní část území 
je ovládána masivem Klínovce, který vybíhá k západu a rozčleňuje území na jižní část 
Jáchymovska s mohutnými údolími a mohutnými horskými rozsochami, spadajícími strmými 
lesnatými svahy do Podkrušnohoří a na severní části plošší zvlněné náhorní krajiny Božího 
Daru s postupně se zahlubujícím údolím Černé a uzavřené lesnaté krajiny povodí Zlatého 
potoka. V krajině tak vzniká neobyčejná rozmanitost a estetická působivost krajiny, která se 
vyznačuje výraznou dynamikou lesnatých srázů a hlubokých údolí a otevřenými náhorními 
polohami někdejší kulturní krajiny s jedinečnými památkami osidlování krajiny drobnými 
renesančními horními městy (Boží Dar, Horní Blatná). Horský masiv Klínovce a náhorní 
lesnaté polohy s rašeliništi kontrastují s velkými partiemi historické kulturní krajiny se stopami 
těžby. Východní část vymezené krajiny je z hlediska vzhledu charakteristická rozsáhlými 
lesnatými náhorními polohami s rašeliništi a otevřenými plochami vysoko položené opuštěné 
kulturní krajiny s pastvinami (Přebuz, Rolava, Jelení, Rudné). Vznikají zde jedinečné 
scenérie lesních interiérů a prostorů rašelinišť a pramenných oblastí vodotečí (Rolava, 
Rájecký potok, Černá voda). 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Převažuje krajina relativně přírodní (C). Plošně dominuje zvýšená krajinářská hodnota (+). 
Krajinné složky se vyskytují výrazně ve prospěch pozitivně se uplatňujících, když krajinná 
matrice je tvořena rozsáhlými lesními komplexy, které umístěním a částečně i skladbou 
reagují na členitý, rázovitý reliéf Krušných hor. Matrice je doplněna převážně travními 
porosty s významným zastoupením nelesní zeleně ve všech formacích. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

A.3.1 EMBL. Terénní dominanta Klínovce 

A.3.2 EMBL. Náhorní otevřené polohy se siluetou historického horního města Boží Dar 

A.3.3 EMBL. Lázeňské město Jáchymov v hluboce zaříznutém údolí Jáchymovského potoka  

A.3.4 Partie opuštěné kulturní krajiny v náhorních polohách Přírodních parků Přebuz a Jelení vrch se 
stopami těžby 

A.3.5 Jedinečné scenérie rašelinišť v náhorních polohách – Přebuzská vřesoviště, Velké jeřábí jezero, 
Velký močál, Božidarské rašeliniště 

A.3.6 Vysoká lesnatost území s převahou smrkových monokultur a smrkových porostů s vtroušeným 
bukem. 

A.3.7 Horská rašeliniště a vrchoviště s porosty borovice rašelinné a výskytem dalších vzácných rostlin 
a živočichů, květnaté louky a pastviny. 

A.3.8 Pohraniční krajina se zaniklými sídly a objekty, v bezlesí s loukami a pastvinami, místy 
s dochovanými krajinnými strukturami (plužiny), lokálně zřetelnými. 

A.3.9 Sídla vesměs renesančního původu (16. století), některá částečně vysídlená (např. Přebuz má 
nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku), místy s dochovanou urbanistickou strukturou 
(památkové zóny Jáchymov a Horní Blatná). 

A.3.10 EMBL. Unikátně dochovaná krajina formovaná těžbou a zpracováním rud zahrnutá do projektu 
Hornická kulturní krajina Krušnohoří (Montanregion). 
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SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Rozsahem území je krajina jáchymovské části Krušnohoří nadprůměrná. Dvě třetiny území 
zabírají lesy, v bezlesí převažují trvalé travní porosty. Míra zastavění a ostatního využití je 
nízká, což souvisí s velmi nízkým zalidněním 33 obyvatel / km2.   

Území vykazuje mírný přirozený přírůstek související s poměrným demografickým mládím 
obyvatelstva. Toto kontrastuje s vysokou migrační ztrátou výrazně převyšující krajský 
průměr. Ve výsledku je území zasaženo vysokým populačním regresem. Nevyskytují se 
větší sídla; největší obec Jáchymov má necelé tři tisíce obyvatel, dalšími relativně většími 
obcemi jsou Abertamy a Merklín. Obce se většinou skládají z „hlavního“ sídla a řady dalších 
prostorově oddělených sídel s charakterem osad či samot a převážně rekreačním využitím 
dochovaného stavebního fondu. Populační vývoj obcí se velmi liší, růst v posledním období 
závisí na rekreační atraktivitě (Boží Dar) a na možnosti obživy z přeshraničního obchodu 
(Potůčky). V případě růstu se však jedná o malé absolutní hodnoty vzhledem k malosti obcí, 
kde byl růst zaznamenán. Špatný sociální image Jáchymova způsobuje, že ani pozice 
významného lázeňského centra nedokáže obec populačně stabilizovat.    

Nezaměstnanost je nad průměrem kraje, s nadprůměrným podílem dlouhodobě 
nezaměstnaných. Intenzita nové bytové výstavby je nad krajským průměrem díky rozvoji 
výstavby v Božím Daru, Nových Hamrech a Perninku, tedy v obcích s potenciálem 
rekreačního využití. V týchž obcích a navíc v Jáchymově se rozvíjí výstavba ubytovacích 
zařízení.  

TRENDY A RIZIKA  

Celkové hodnocení území z demografického a sociálně ekonomického hlediska je 
v porovnání s krajem podprůměrné, a to i přes výrazný rekreační potenciál krajiny, jehož 
využití patří k největším v kraji. V dlouhodobém trendu zřejmě poroste rozdíl mezi sociálním 
a ekonomickým vývojem částí krajiny s intenzivním rekreačním využitím a ostatních částí, 
které charakterizuje jejich odlehlost a perifernost. Příslibem se jeví oživení malých horských 
městeček mimo prostory soustředěné rekreace (Nové Hamry, Pernink), naopak problémy se 
sociální soudržností v jiných místech mohou znehodnotit i zřejmé rozvojové potenciály 
spojené s rekreačním využitím a péčí o zdraví, jež jsou nesporným rozvojovým faktorem.  

Rizika dalšího vývoje spočívají především v pokračujícím trendu růstu sociálně prostorových 
disparit způsobujících oslabení sociální soudržnosti. Přinejmenším v místech 
s problematickou sociální soudržností hrozí, že konzumentem prosperity těchto míst nebude 
primárně lokální komunita a že úzce chápaná ekonomická kritéria uvažující v krátkých 
časových horizontech se budou střetat s dlouhodobými cílovými charakteristikami krajiny 
sledovanými územním plánováním. V prostou Krušných hor přitom mají nástroje územního 
plánování při absenci zvláštní ochrany přírody a krajiny v Krušných horách zcela zásadní 
význam. Územní plánování by mělo pro rozvoj (zejména rekreačního) využívání krajiny 
v prostoru Jáchymov – Boží Dar být provázáno s plánováním v přilehlém prostoru Vejprtska, 
Klínovce a Oberwiesenthalu, s cílem dosáhnout synergických efektů při minimalizaci 
negativního impaktu na krajinu. Studii krajinných důsledků pro vymezené prostory rekreace 
provázanou na obdobné studie pro tyto sousedící prostory lze chápat jako nezbytné 
minimum.  

Hodnoty – přírodní podmínky, rekreační potenciál, vodní zdroje, léčivé zdroje (ekologický 
pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, demografické charakteristiky, ekonomické disparity, 
pracovištní potenciál (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    
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B.   KRAJINY PODKRUŠNOHOŘÍ A CHEBSKA 

 

B.1 Cheb – Františkovy Lázně 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Vymezená krajina je řazena k vrchovinám Hercynica. Tvoří ji západní okraj Chebské pánve 
v jihozápadní části Podkrušnohoří, ve které leží dvě největší města, Cheb a Františkovy 
Lázně. V řešeném území je tento okraj Chebské pánve lemován celkem Smrčin, které již 
náleží ke Krušnohorské hornatině. Konkrétně na severu navazuje Chebská pánev na svahy 
Vojtanovské pahorkatiny, členité pahorkatiny na jihovýchodě Hazlovské pahorkatiny, tvořené 
ploše zvlněným povrchem nejnižší okrajové kry při Chebské pánvi. Při západní hranici 
lemuje Chebskou pánev Chebská pahorkatina s okrsky Výhledská vrchovina a Hrozňatovská 
pahorkatina.  

Sama Chebská pánev je tektonická sníženina (příkopová propadlina) o střední výšce 458 m 
charakterizovaná homogenním povrchem plošin a říčních teras s rozevřenými údolími Ohře 
a Odravy. Hlavním vodním tokem kotliny je řeka Ohře a její přítoky (Odrava, Plesná, Libocký 
potok). Navazující Výhledská vrchovina je plochá vrchovina s kerným až klenbovým 
povrchem s plochými suky, hřbety, zlomovými svahy, zarovnanými povrchy a asymetrickými 
údolími, kterou rozřezávají údolí Ohře a přítoků. Zatímco nejvýše položená jihozápadní část 
odpovídá nevětšímu výzdvihu, při okraji Chebské pánve je již nižší reliéf s pokryvy mladších 
sedimentů. Hrozňatovská pahorkatina je členitá kerná pahorkatina s asymetrickými údolími 
svahových potoků. Na tocích se objevují rybníky (soustava vodních nádrží a rybníků u 
Františkových Lázní) a další rozlehlé vodní plochy, z nichž největší jsou vodní nádrž 
Jesenice (již mimo řešené území) na řece Odravě (dokončená 1961) a na Ohři vodní nádrž 
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Skalka (dokončená 1964). V území dochází k intenzivním a plošně rozsáhlým přírodním 
únikům a výronům oxidu uhličitého. Nejznámějšími vývěry jsou prameny Františkových 
Lázní, přičemž první konkrétní zmínkou o zdejší minerální vodě je již kupní smlouva 
z počátku 15. století.  

Klimaticky zdejší krajina patří k mírně teplým oblastem MT4 a MT2. Podnebí je tedy mírné a 
vlivem srážkového stínu poměrně suché. Zvláště v zimních měsících je pod vlivem silných 
regionálních teplotních inverzí, přičemž výraznější inverze má především údolí Ohře. Krajina 
Chebské pánve je zalesněná poměrně málo, převažuje orná půda, cenné jsou nivní louky a 
rybníky, ojedinělé lesy jsou převážně smrčiny a bory, místy přirozené, dále i březové porosty. 
Krajina výše položených pahorkatin a vrchovin je zalesněná málo až středně, a to menšími 
komplexy smrkových a borových monokultur a borovo-smrkových porostů. Vesměs 
převažuje orná půda, v posledních letech se výrazně zvyšuje podíl luk a pastvin. Krajina je 
tedy z velké části zemědělská, případně, a to zejména v okrajových polohách pánve, 
lesozemědělská. Výraznou roli hrají velké vodní plochy (krajina rybniční v okolí vodních 
nádrží). Krajinářské hodnoty zejména okrajových poloh lemujících Chebskou pánev indikuje 
– kromě přítomnosti maloplošných chráněných území – vyhlášení přírodních parků – podél 
státní hranice se táhne přírodní park Smrčiny, jižně od nádrže Jesenice začíná rozlehlý 
přírodní park Český Les, na severním okraji pánve sem zasahuje přírodní park Halštrov. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Chebské pánve náleží k vrcholně středověké sídelní krajině. Převažují zde lánové 
radiální vsi středověké kolonizace. Nejvýznamnějším sídlem a centrem celého území je 
město Cheb, poprvé písemně doložené k roku 1061. Cheb byl ve středověku velmi bohaté, 
významné město a jedno z geopolitických a obchodních center střední Evropy, kde se 
odehrávala i důležité politické setkání tehdejších státníků. Tento význam byl podepřen 
mnoha privilegii. Chebští měli vlastní zemský sněm a soud, přes město Cheb vedla 
významná obchodní stezka tzv. Via regia. Chebsko bylo svébytným lénem, poprvé 
připojeným k českému státu v roce 1266, natrvalo jej získal Jan Lucemburský v roce 1322, 
kdy se stalo součástí zemí koruny české. Chebsko bylo samostatnou jednotkou v rámci 
svazku zemí koruny české s vlastní správou, a to až do roku 1714, kdy bylo připojeno 
k Čechám. Dalšími významnými sídly v řešeném území jsou Františkovy Lázně (první 
písemná zmínka k roku 1719, dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006),  město 
založené císařem Františkem I. jako první slatinné lázně na světě, Hazlov (1224) či Vojtanov 
(1299). Vedle existujících byla v řešeném území řada dalších vesnic, osad, usedlostí a 
samot, které zanikly nebo částečně zanikly v průběhu druhé poloviny 20. století (odsun 
Němců, budování hraničního pásma). Dodnes se v krajině nachází stopy po těchto zaniklých 
lokalitách (Horní Pelhřimov, Vokov, Hartoušov, Starost, Doubrava ad.).  

Krajinná struktura řešeného území je částečně dochovaná (základní rozložení funkcí, 
dopravní síť), vykazuje však řadu změn včetně nových velkých vodních děl (Skalka 1964, 
Jesenice 1961) a dopravní infrastruktury (R6).  

V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu (indikované 
přítomností národních kulturních památek), nachází se zde však řada památek a několik 
historicky a památkově cenných sídel – Cheb a Františkovy Lázně jsou prohlášeny 
městskými památkovými rezervacemi, Doubrava je vesnickou památkovou rezervací, Dolní 
Lažany jsou vesnickou památkovou zónou. Františkovy Lázně patří k nejvýznamnějším 
lázeňským městům tzv. Západočeského lázeňského trojúhelníku, který usiluje o zápis na 
prestižní Seznam světového dědictví UNESCO. 

Krajina sousedí ze západu v bavorském regionu Oberfranken / Horní Franky s krajinou Selb-
Wunsiedler Hochfläche / Vyvýšenina Selb a Wunsiedel. V sousedním regionu Oberpfalz-
Nord / Horní Falc-sever nejsou krajiny takto vymezeny. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 
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Specifická krajina vyděluje okraj otevřených, mírně zvlněných a přehledných poloh střední a 
východní části Chebské pánve od velmi rozmanité, prostorově členité a nepřehledné západní 
části pánve a Chebské pahorkatiny. Rozmanitost krajiny spočívá nejenom v tom, že zde leží 
část Havlovské pahorkatiny, Chebská pahorkatina  a výběžky Chebské pánve podél Ohře a 
Odravy, ale zejména prolínám urbanizované krajiny Chebska a Františkolázeňska s lesními 
a rybničními krajinami členěnými koridorem Ohře a Odravy s velkými vodními plochami 
vodních nádrží Skalka a Jesenice a drobnými působivými partiemi pahorkatin. Území Chebu 
se jedinečnými kulturními hodnotami vyniká estetickými kvalitami prostředí historického 
jádra. Významnými estetickými kvalitami prostředí vyniká prostředí lázeňského města 
Františkových lázní a jeho parků v návaznosti na západně navazující rybniční krajinu na 
Slatinném potoce. Okolní pahorkatinné polohy rozčleněné v prostoru Hazlova četnými 
zelenými koridory vodotečí stékajících z okrajů Smrčin jsou charakteristické drobnějším 
prostorovým členěním s překvapivou přítomností jedinečných scenérií historických sídel 
(Libá, Ostroh, Starý Hrozňatov). 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ  

Převážnou část území reprezentuje krajina kulturní – harmonická (B), jen v severní části 
přechází krajina do typu relativně přírodního (C) a v okolí Chebu lze krajinu kvalifikovat jako 
přeměněnou člověkem (A). Společně se uplatňují zvýšená krajinářská hodnota (+) v JZ části 
území i průměrná krajinářská hodnota (0). Krajinné složky se vyskytují mírně ve prospěch 
negativně se uplatňujících, krajinnou matrici tvoří většinou zemědělské kultury v podobě 
hrubozrnné mozaiky. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

B.1.1 EMBL. Partie prostředí historického lázeňského města Františkových Lázní a jeho parkového prostředí 

B.1.2 EMBL Partie prostředí historického města a jeho kulturních dominant 

B.1.3 Výrazné uplatnění vodních nádrží Skalka a Jesenice jakožto zásadních prvků prostorového 
členění krajiny 

B.1.4 Drobné rybniční soustavy Hazlovské pahorkatiny 

B.1.5 Poměrně málo lokálně středně zalesněná plochá krajina Chebské pánve lemované 
pahorkatinným až vrchovinným reliéfem při severní a západní hranici. 

B.1.6 Rozsáhlé vodní plochy (rybniční krajina v okolí Františkových Lázní) s velkými vodními 
nádržemi na Ohři a Odravě. 

B.1.7 EMBL. Významná historická sídla, městské památkové rezervace na okraji Chebské pánve, Cheb a 
Františkovy Lázně. 

B.1.8 EMBL. Františkovy Lázně, jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst tzv. Západočeského lázeňského 
trojúhelníku. 

B.1.9 Zemědělská a lesozemědělská krajina s městy a venkovskými sídly, bez výrazně a zřetelně 
dochovaných historických krajinných struktur, s velkými zásahy do krajiny a se stopami po 
zaniklých či částečně zaniklých sídlech po odsunu Němců. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Pás území v okolí Chebu přiléhající k hranici s Bavorskem patří velikostně k průměrným 
krajinám kraje. Vyznačuje se poměrně vyšším podílem orné půdy 44%, zalesněno je 26% 
území, trvalé travní porosty dosahují menšího podílu. Díky přehradní nádrži Skalka a 
rybníkům v zázemí Františkových Lázní jsou významně zastoupeny i vodní plochy. Celkově 
harmonickému rozdělení využití krajiny odpovídá i přiměřený podíl zastavěných a ostatních 
ploch. 

Zalidněním 196 obyvatel / km2 se území řadí k urbanizovaným prostorům kraje, nedosahuje 
ale hodnot Karlových Varů a Sokolovska. Dominantním centrem je Cheb jako po Karlových 
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Varech druhé největší město kraje, s více než 33 000 obyvatel. Františkovy Lázně vzhledem 
k lázeňství svým významem výrazně přesahují svoji populační velikost. Mimo tato dvě města 
se v území nacházejí pouze tři další obce, s dalšími povětšině velmi malými osadami – 
bývalými vesnicemi.    

Obyvatelstvo je demograficky poněkud mladší, nežli je krajský průměr. Relativně nejstarší 
obyvatelstvo mají Františkovy Lázně, z průměru extrémně vybočuje nově se dosídlující 
Pomezí nad Ohří v atraktivním krajinném rámci a na dopravním koridoru Cheb – Norimberk. 
S demografickým mládím a etnickou strukturou zřejmě souvisí kladný přirozený přírůstek 
obyvatelstva, ale ani ten není schopen kompenzovat celkovou populační ztrátu způsobenou 
vystěhováváním z území.  

Počtem obyvatel se krajina Cheb – Františkovy Lázně, kde žije 13,2 % obyvatel celého 
Karlovarského kraje, řadí mezi průměrné. Zřejmě ale plně nevyužívá své exponované pozice 
vůči sousedním regionům Německa. Ve srovnání s průměrem Karlovarského kraje vykazuje 
průměrné hodnoty celkového (negativního) vývoje počtu obyvatel a míry nezaměstnanosti, 
má demograficky mladší obyvatelstvo, vysoký přirozený přírůstek a nízkou dlouhodobou 
nezaměstnanost. K negativům Chebska patří zejména vysoké záporné migrační saldo.   

Území vykazuje typické charakteristiky centra představovaného Chebem se 
suburbanizujícím se zázemím obcí Pomezí nad Ohří a Lipová, dále pak Milíkov, Třebeň a 
Odrava v sousedním prostoru Tachovské brázdy. Jádrové obce Cheb a přidružené 
Františkovy Lázně přitom vykazují migrační úbytky (kontrastující s přirozenými přírůstky) a 
regres bytového fondu. Také hodnoty nezaměstnanosti a další sociálně ekonomické 
ukazatele vykazují značnou variabilitu, zde se však může jednat o odchylky vzniklé 
vlivem malých absolutních počtů obyvatel ve většině obcí.  

Území vykazuje mírně nadprůměrné celkové sociálně ekonomické hodnocení v porovnání s 
celkovým hodnocením kraje. Zjištěné hodnoty naznačují celkově pozitivní dynamiku 
sociálního prostředí ve srovnání s průměrem kraje, nicméně ve srovnání s ostatním územím 
Čech se jedná o území z hlediska sociálně ekonomického problémové.  

TRENDY A RIZIKA  

V dlouhodobém trendu lze očekávat pro prostor aglomerace Chebu růst ekonomických aktivit 
a s ním související efekty na společenství obyvatel a krajinné prostředí. Významným 
faktorem tohoto růstu je a v rostoucí míře bude propojení osy OS 8 na prostor Norimberku a 
také na přilehlé urbanizační prostory Saska. Kritickým faktorem pro charakter rozvoje v 
prostoru Chebu bude kvalitativní vývoj sociálních charakteristik týkajících se populace 
regionu. Zde může mít výrazný pozitivní synergický vliv výhodná poloha a tradiční / 
obnovující se kulturní vazby Chebu na jedné straně a lázeňství Františkových Lázní a 
krajinný rekreační potenciál na straně druhé. Z hlediska změn v krajině vyvolaných územním 
rozvojem je krajina Chebu úzce propojená s krajinou Chebské pánve.  Rizikem vyplývajícím 
z rozvojových trendů Chebska a Františkolázeňska je především nezvládnutá 
suburbanizace, a to jak v rezidenční (satelity, enklávy v krajině) tak i v nerezidenční složce 
(výrobní a logistické areály především v prostorové návaznosti na rychlostní komunikaci R 6 
a plánované přeložky). Pro Františkovy Lázně může být rizikem kolaps lázeňství vyvolaný 
probíhající restrikcí léčebné lázeňské péče hrazené pojištěním.   

Hodnoty – komunikační napojení, sídelní struktura, demografická struktura, léčivé zdroje, 
rekreační potenciál, vodní zdroje (ekonomický, sociální a ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální struktura v porovnání v ČR, excentrická poloha v ČR  

 krajina převážně stabilizovaná   
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B.2 Chebská pánev 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Chebské pánve je řazena k vrchovinám Hercynica, místy k širokým říčním nivám 
(zejména niva Ohře a okolí nádrže Jesenice), menší území u Skalné pak ke krajinám 
těžebním (kaolín). Náleží ke geomorfologickému celku Chebská pánev v jihozápadní části 
Podkrušnohoří. Chebská pánev je tektonická sníženina (příkopová propadlina) o střední 
výšce 458 m charakterizovaná homogenním povrchem plošin a říčních teras s rozevřenými 
údolími Ohře a Odravy. Hlavním vodním tokem kotliny je řeka Ohře a její přítoky (Odrava, 
Plesná, Libocký potok). Na tocích se objevují rybníky a další rozlehlé vodní plochy, z nichž 
největší jsou vodní nádrž Jesenice na řece Odravě (dokončená 1961). Zdejší třetihorní 
hnědouhelná pánev je oddělená od sousední Sokolovské pánve fylitovým hřbetem u Chlumu 
Sv. Máří. Mezi nejmladší sedimenty patří ložiska slatiny, využívaná k lázeňským účelům. 
Uprostřed pánve  se nachází rozlehlé rašeliniště a minerální slatiniště s dozvuky vulkanické 
činnosti, kde vyvěrají minerální prameny a ze kterých vybublává CO2 (NPR Soos). Díky 
pozdní vulkanické činnosti, rašelině i dalším vlivům nemá podobná lokalita ve střední Evropě 
obdoby.  

Klimaticky pánev patří především k mírně teplé oblasti MT4. Tato oblast je charakterizována 
jako mírně teplá, charakteristická krátkým létem, mírným, suchým až mírně suchým krátkým 
přechodným obdobím s mírným jarem a mírným podzimem, zima je v této klimatické oblasti 
normálně dlouhá. Podnebí je tedy mírné a vlivem srážkového stínu poměrně suché. Zvláště 
v zimních měsících je pod vlivem silných regionálních teplotních inverzí, přičemž výraznější 
inverze má především údolí Ohře. Krajina Chebské pánve je zalesněná poměrně málo, 
převažuje orná půda, cenné jsou nivní louky a rybníky, ojedinělé lesy jsou převážně smrčiny 
a bory, místy přirozené, dále i březové porosty. Krajina je tedy vesměs zemědělská, 
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případně, a to zejména v okrajových polohách pánve, lesozemědělská. Výraznou roli hrají 
velké vodní plochy (krajina rybniční), méně krajina post-těžební (industriální lada).  

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Chebské pánve náleží k vrcholně středověké sídelní krajině. Převažují zde lánové 
radiální vsi středověké kolonizace. Nejvýznamnějším sídlem a centrem celého území bylo 
město Cheb, za hranicemi řešeného území. Chebští měli vlastní zemský sněm a soud, přes 
město vedla významná obchodní stezka tzv. Via regia. Chebsko bylo svébytným lénem, 
poprvé připojeným k českému státu v roce 1266, natrvalo jej získal Jan Lucemburský v roce 
1322, kdy se stalo součástí zemí koruny české. Chebsko bylo samostatnou jednotkou 
v rámci svazku zemí koruny české s vlastní správou, a to až do roku 1714, kdy bylo 
připojeno k Čechám. Významnými sídly v pánvi je město Skalná (první písemná zmínka 
1224, dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), Třebeň (1339), Milhostov (1219), 
Křižovatka (1382), Nebanice (1392), Odrava (1370), Tuřany (1352), Okrouhlá (1299) a další.  

Krajinná struktura řešeného území je částečně dochovaná (základní rozložení funkcí, 
dopravní síť), vykazuje však řadu změn vč. nových velkých vodních děl (Jesenice 1961) a 
dopravní infrastruktury (R6).  

V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu (indikované 
přítomností národních kulturních památek). Třebeň (Nový Drahov) je prohlášena vesnickou 
památkovou rezervací. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Základní prostorovou strukturu mírně zvlněné a vizuálně otevřené krajiny Chebské pánve 
tvoří na území vymezené specifické krajiny meandrující tok Ohře a dlouhý vějíř levobřežních 
toků Sázek, Luční potok a zejména Plesná. Plesná a Sázek jsou provázeny v ploché krajině 
vegetačními doprovody a vyvinutými nivami, krajina jejich povodí je však členěna 
velkoplošně a je mírně zvlněna terasami a plošinami. Výrazně s touto otevřenou krajinou 
kontrastuje území kolem obce Kateřina a Hájek, zahrnuté do NPR Soos (mozaika rašelinišť, 
slatin, slanišť a rákosin) vytvářející zcela specifický – unikátní - charakter krajinné scény. 
Z otevřených poloh pánve se otevírají panoramatické pohledy na ohraničující okraje 
Českého a Slavkovského lesa na jihu a jihovýchodě a na siluetu Krušných hor. Na severu a 
severovýchodě. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Téměř celé území reprezentuje krajina kulturní – harmonická (B). Plošně významněji 
převažuje průměrná krajinářská hodnota (0), v J části se částečně uplatňuje zvýšená 
krajinářská hodnota (+). Krajinné složky se vyskytují mírně ve prospěch negativně se 
uplatňujících, krajinnou matrici tvoří většinou zemědělské kultury v podobě hrubozrnné 
mozaiky. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

B.2.1 Vizuálně otevřená mírně zvlněná krajina velkého měřítka 

B.2.2 EMBL. Scenérie unikátní krajiny rašelinišť a slanišť NPR Soos 

B.2.3 Cenné partie krajiny nivy Plesné mezi Milhostovem a Nebanicemi    

B.2.4 Plochá téměř odlesněná krajina se širokými údolími vodních toků, přítoků Ohře. 

B.2.5 EMBL. Unikátní rozlehlé rašeliniště a minerální slatiniště s dozvuky vulkanické činnosti na dně 
vyschlého slaného jezera (NPR Soos) 

B.2.6 Zemědělská otevřená krajina se sídly středověkého původu, s pozměněnou krajinnou 
strukturou bez zřetelně dochovaných historických krajinných struktur. 
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SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Chebské pánve je ze sociálně ekonomického hlediska komplementem krajiny Chebu 
a Františkových Lázní. Od svého západního souseda se krajina Chebské pánve poněkud liší 
vyšším stupněm zornění 44% a tomu odpovídajícím menším zastoupením lesů pouze 21%. 
Zastoupení travních porostů je zhruba stejné jako lesů, podíl zastavěných a ostatních území 
10% je nízký, odpovídající spíše horským vysídleným krajinám. Zastoupení vodních ploch v 
krajině je minimální. 

Zalidnění krajiny Chebské pánve 46,5 obyvatel / km2 je velmi nízké; odpovídá však zalidnění 
prostoru západně od Chebu a Františkových Lázní, tedy krajiny B1 bez těchto měst. Řada 
původně velkých a výstavných zemědělských vesnic degradovala na malé osady. Největší 
obcí je Kynšperk nad Ohří s 5000 obyvateli, který ale leží zcela na okraji Chebské pánve, 
v těsném dotyku s masivem Slavkovského lesa. Další obec podle velikosti je Skalná 
s necelými 1900 obyvatel, ostatní obce až na výjimku nedosahují 500 obyvatel.  

Obyvatelstvo je demograficky poněkud mladší, nežli je krajský průměr. Relativně nejstarší 
obyvatelstvo je v Kynšperku a Vojtanově. Vyskytují se obce s extrémně mladým 
obyvatelstvem, což zřejmě souvisí s přítomností romského etnika. Tyto malé obce sice 
nemohly zvrátit celkově negativní přirozený vývoj, kladné migrační saldo ale vede k celkově 
pozitivní bilanci populačního vývoje.  

Pozitivní populační vývoj je výsledkem poměrně vysokého pozitivního salda migrace, 
zatímco přirozenou měnou dochází k úbytku obyvatel především díky vlivu demograficky 
starého Kynšperku nad Ohří. Vzhledem k vysokému podílu migrujících Romů nelze 
populační vývoj považovat za stabilní.   

Míra nezaměstnanosti je mírně pod celokrajským průměrem, podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných je ale podprůměrný. Nedostatek pracovních příležitostí v místě způsobuje 
vysokou vyjížďku za prací. Sociální stabilitu negativně ovlivňuje velmi nízký podíl obyvatel 
s vyšším vzděláním.    

Intenzita bytové výstavby je na úrovni krajského průměru. Vzhledem k malé absolutní 
velikosti obcí území vykazuje vysoké zastoupení nových ubytovacích zařízení. Jsou 
zaznamenány případy znovuvyužívání dříve odpadlého bytového fondu.  

Celkově lze území krajiny Chebské pánve považovat v rámci Karlovarského kraje za 
sociálně a ekonomicky nestabilní, závislé na okolních pracovištních centrech Chebu a 
v Sokolovské pánvi. Poměrně dobrá dostupnost těchto center činí z obcí v území potenciální 
noclehárny pro příležitostné pracovníky, což může území dále destabilizovat.  

TRENDY A RIZIKA  

Trend sociálního a ekonomického rozvoje krajiny Chebské pánve je úzce propojen s kvalitou 
vývoje společenství obyvatel a ekonomiky v prostoru Chebu. Vlastním rozvojovým 
potenciálem pro Chebskou pánev se mohou stát poměrně dobré podmínky pro zemědělství 
spolu s dobrým dopravním napojením na potenciální odběratele.  

Z popsaných podmínek a trendů se odvíjejí i hlavní rizika. Je jimi jednak nadále rostoucí 
závislost krajiny na vývoji v širším kontextu (Cheb, celý prostor rozvojové osy (Norimberk -) 
Cheb – Karlovy Vary …) a dále další pokles konkurenceschopnosti českého zemědělství. 
Rizikem pro krajinu se může stát další suburbanizace se zakládáním satelitních lokalit 
zejména v atraktivních krajinných partiích a nerezidenční suburbanizace podél rychlostní 
komunikace R 6. Opačným rizikem je vylidňování nebo sociální degradace vesnic.       

Hodnoty – zemědělská půda, komunikační napojení, demografická struktura, rekreační 
potenciál (ekologický pilíř)  
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Deficitní charakteristiky – pracovištní potenciál, sociální struktura (sociální a ekonomický 
pilíř)    

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

 

B.3 Sokolovská pánev  

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Sokolovské pánve je řazena k vrchovinám Hercynica, z velké části pak ke krajinám 
těžebním. V rámci Karlovarského kraje se jedná o největší těžební oblast, jejíž 
morfostruktura byla v posledních desetiletích značně pozměněna velkoplošnými 
antropogenními zásahy (novotvary), kdy byl původní povrch silně porušen a místy zcela 
změněn činnostmi spojenými s povrchovou těžbou hnědého uhlí. Náleží ke 
geomorfologickému celku Sokolovská pánev ve střední části Podkrušnohoří. Sokolovská 
pánev je průměrně 8 km široká sníženina (stupňovitá příkopová propadlina) o střední výšce 
451 m s mírně zvlněným pahorkatinným povrchem, omezená příkrými a vysokými zlomovými 
svahy Krušných hor. Od východu ji tvoří Ostrovská pánev (mimo vymezené území), 
Chodovská pánev, Svatavská pánev a Chlumský práh, který ji zlomovým svahem vymezuje 
od jihozápadně ležící Chebské pánve. Území pánve je odvodňováno do Ohře (Svatava, 
Rolava, Chodovský potok), řada vodotečí je umělých či má v důsledku velkoplošné těžby 
pozměněná koryta. V pánvi se objevuje množství vodních ploch, mnohé jako výsledek vodní 
rekultivace. Největší je vznikající jezero Medard severozápadně od Sokolova, v lomové 
lokalitě Medard – Libík (ze starších rybníků např. Novorolský rybník z přelomu 19. a 20. 
století).  

Klimaticky pánev patří k mírně teplé oblasti MT4, okrajově MT2. Podnebí je tedy mírné a 
vlivem srážkového stínu poměrně suché. Krajina je málo zalesněná, lesozemědělská, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov
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s rozsáhlými plochami ovlivněnými povrchovou těžbou (bez vymezeného pokryvu), smrkové 
monokultury, borovo-smrkové a březové (rekultivace) porosty jsou rozptýleny do mnoha 
drobných lesíků, převládá orná půda, přerušená četnými antropogenními tvary (hnědouhelné 
a kaolínové lomy, lada, rekultivované výsypky, násypy silnic a tratí). Zdejší krajina 
představuje antropogenní činností nejvíce přeměněné území v rámci celého Karlovarského 
kraje. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Sokolovská pánev náleží k vrcholně středověké sídelní krajině, s převahou lánových 
radiálních vsí středověké kolonizace. V průběhu celého středověku jsou v Krušných horách a 
pod nimi postupně odkrývána ložiska železných rud, barevných a drahých kovů. V pánvích 
Podkrušnohorské oblasti jsou mj. velká ložiska hnědého uhlí. Tzv. „selské dobývání“ tu sice 
probíhalo už od středověku, jako nejdůležitější palivo je však uhlí využíváno teprve od první 
poloviny 19. století. Zejména v západní části Sokolovské pánve se pak objevují četné výrony 
oxidu uhličitého podél zlomových linií vytvářející minerální prameny (Františkovy Lázně, 
Karlovy Vary). Díky přírodním zdrojům (lázně na jedné straně a těžba uhlí s navazujícím 
průmyslem na druhé) je Podkrušnohorská oblast i přes odsun německého obyvatelstva po 
druhé světové válce poměrně hustě osídlena. Sokolovská pánev je tedy silně urbanizovaná 
a jsou zde koncentrovány i výrobní funkce. Řešené území patří k nejvíce antropogenně 
pozměněným územím celého Karlovarského kraje. Původní rovinná nebo mírně zvlněná 
převážně zemědělská krajina se povrchovou těžbou změnila v lomy a zbytkové jámy někdy 
více než 200 m hluboké, v převýšené výsypky dosahující až 500 m a nová jezera. 
Velkoplošná těžba hnědého uhlí vedla k naprosté změně krajinné a sídelní struktury, zániku 
řady sídel a vzniku nových prvků (povrchové těžbě uhlí padlo v poválečném období 
v Podkrušnohoří za oběť více než 100 vesnic). Přesto se v této výrazně pozměněné krajině 
zachovaly ojedinělé historické prvky a struktury.  

Nejvýznamnějšími sídly v území jsou Sokolov (první písemná zmínka 1279, dle Historického 
lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), Chodov (1195), Kynšperk nad Ohří (1188), Habartov (1339), 
Nová Role (1293), Lomnice (1339), Vintířov (1525) či Nové Sedlo (1397) a další.  

V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu (indikované 
přítomností národních kulturních památek). Královské Poříčí je prohlášeno vesnickou 
památkovou zónou. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Prostor asymetrické příkopové propadliny Sokolovské pánve je výrazně ohraničen 
zlomovými svahy Slavkovského lesa a Krušných hor a vyznačuje se rozmanitostí krajinné 
scény jednotlivých svých částí. Od Chebské pánve je rozlehlý prostor sníženiny oddělen 
zlomovými svahy, kterými se projevuje okraj hrásťové kry prořezané hlubokým údolím Ohře 
a skrývající velmi členitou krajinou Chlumského Práhu s kulturními dominantami kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Sv. Máří a při úpatí svahů siluetu historického města 
Kynšperk nad Ohří. Rovněž sníženina Svatavské pánve - a do této specifické krajiny 
zahrnutá i východní část Krajkovské pahorkatiny - má vedle emocionálně působivých, 
rozlehlých a zcela přetvořených území těžby (lom Jiří, lom Družba, lom Marie, důl Marie 
Majerová, lom Medard, lom Boden, Podkrušnohorská výsypky, výsypky Antonín, Gustav, 
Litovická a další) též v těžební a postindustriální krajině se výrazně uplatňující přirozené 
terénní dominanty a velmi zajímavé a působivé přírodní scenérie. Jedná se o Lomnický vrch 
(492 m n.m.) a Svatavský vrch (508 m n.m.), o hluboce zaříznuté údolí Svatavy na rozhraní 
s krajinou A.2 Krušné hory - Kraslice  a zejména o hluboce zaříznuté kaňonovité údolí Ohře 
mezi Královským Poříčím a Starým Sedlem. V krajině velkého měřítka a velké vizuální 
otevřenosti s jedinečnými výhledy na těžební krajinu a na siluety Krušných hor a 
Slavkovského lesa tak vznikají prostorově uzavřené partie drobnějšího měřítka 
s dynamickým a živým výrazem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_pramen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
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KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území reprezentuje krajina přeměněná člověkem (A) i krajina kulturní – harmonická (B). 
Plošně se uplatňují především snížená (-) i průměrná krajinářská hodnota (0). Krajinné 
složky se vyskytují ve prospěch negativně se uplatňujících, s postupujícími rekultivacemi se 
však tento poměr bude dále vyvíjet ve prospěch pozitivně se uplatňujících složek 
krajiny. Krajinnou matrici zde tvoří většinou těžební a post-těžební plochy, které 
v současnosti zřetelně homogenizují krajinu.   

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

B.3.1 EMBL. Otevřenost, velké měřítko a unikátnost přetvořené těžební krajiny s kontrastem lesnatých 
zlomových svahů a horizontů Klínovecké hornatiny   

B.3.2 Vizuálně uzavřené scenérie hlubokého údolí Ohře v Chlumském prahu 

B.3.3 Jedinečné vizuálně uzavřené scenérie kaňonu Ohře u Starého Sedla  

B.3.4 Široká sníženina omezená vysokými zlomovými svahy Krušných hor. 

B.3.5 EMBL Krajina v rámci celého Karlovarského kraje antropogenní činností nejvíce přeměněná vč. 
změněného původního povrchu (povrchová těžba, změna vodních toků, nové vodní plochy ad.) 

B.3.6 Původní rovinná nebo mírně zvlněná převážně zemědělská krajina změněná antropogenní 
činností spojenou s těžbou v nejvíce pozměněné území v rámci celého kraje (jámy, výsypky, 
nové vodní plochy atd.) s městy a venkovskými sídly, vesměs bez jedinečných kulturních 
hodnot. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Poměrně rozsáhlé území Sokolovské pánve je zároveň nejlidnatější krajinou Karlovarského 
kraje. Velkou část krajiny zaujímají lomy povrchové těžby uhlí, výsypky a odvaly a zařízení 
spojená s těžbou a na ni navazující energetikou. Tyto plochy sledované v katastru jako 
ostatní se podílejí na celkové výměře území 40 %. Na druhém místě v pořadí za ostatními 
plochami se s podílem 29 % nacházejí lesní pozemky zaujímající okrajové polohy zejména 
v jižní části, v předpolí Slavkovského lesa podél Ohře.  

S vysokou mírou exploatace krajiny souvisí i její vysoká míra zalidnění. Sokolovská pánev 
dosahuje počtem 251,2 obyvatel / km2 druhé pořadí hned za plně urbanizovaným prostorem 
městské krajiny Karlových Varů. Největším městem v Sokolovské pánvi je Sokolov s 24 tisíci 
obyvatel, následovaný Chodovem s více než 14 tisíci a dalšími obcemi s dělnickými sídlišti 
Habartovem, Březovou, Novým Sedlem atd. s počtem obyvatel v řádu tisíců. Toto osídlení je 
rozmístěno kolem těžební krajiny na terasách v úpatí sousedních podhůří Krušných hor a 
Slavkovského lesa. Obce nedotčené výstavbou pro pracovníky energetického komplexu 
dosahují podstatně menších počtů obyvatel v řádu několika set. Tyto obce jsou rozmístěny 
v krajinářsky méně dotčenějších polohách, zejména podél Ohře a na návrších nad ní.   

Obyvatelstvo Sokolovské pánve je demograficky mladší, nežli je průměr Karlovarského kraje. 
K demograficky nejstarším patří obce s výstavbou sídlišť pro dělníky, jako je Březová, 
Habartov a také Sokolov. Naopak k demograficky nejmladším patří malé obce s novou 
bytovou výstavbou z posledního období. Díky relativnímu demografickému mládí a také 
vlivem vysokého podílu Romů vykazuje populace Sokolovské pánve populační přírůstek 
přirozenou měnou, pro výsledný populační vývoj je ale určující vysoká migrační ztráta. 
Populační regres přesahuje celokrajskou průměrnou hodnotu.  

Ukazatele nezaměstnanosti v Sokolovské pánvi jsou nad celokrajskými průměrnými 
hodnotami. Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných se soustřeďuje zejména v menších 
původně dělnických lokalitách: Novém Sedle, Dasnici a Vřesové.   

Intenzita bytové výstavby v posledním období je v poměru k počtu obyvatel velmi nízká. To 
mimo jiné svědčí o malé atraktivitě zdevastované krajiny Sokolovské pánve pro bydlení. 
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Relativně nejvíce bytů se v posledním období postavilo v nejmenších obcích v relativně 
kvalitním krajinném prostředí. Ve větších sídlech vznikají spíše ubytovací zařízení.  

Celkově lze území Sokolovské pánve z demografických, sociálních a ekonomických hledisek 
hodnotit jako velmi problémové, a to zejména vzhledem k vysokému zalidnění této krajiny a 
extrémní míře její přeměny s řadou vyvolaných střetů a disparit v jejím využívání. To spolu 
s exponovanou polohou v rozvojové ose vyvolává řadu rozporných trendů a nejasností 
týkajících se dalšího vývoje.  

 

TRENDY A RIZIKA  

V dlouhodobém trendu lze v optimistické variantě očekávat postupnou krajinářskou 
rekonverzi vytěžených prostorů a rekultivaci dalších antropogenních útvarů (odkališť, 
výsypek). I v tomto případě bude ale přetrvávat problematický sociální profil obyvatelstva, 
což může komplikovat i předpokládané rekreační využití rekultivovaných a krajinářsky 
upravených areálů. I nadále bude přetrvávat růst převisu pracovní síly nad dostupnými 
pracovními příležitostmi v místě, lze očekávat rostoucí pohyb za prací s důsledky na další 
destabilizaci ekonomicky aktivní a potenciálně progresivní populace. Na druhé straně lze (v 
optimistické variantě) očekávat přinejmenším v některých částech území postupné 
zlepšování image v souvislosti s odstraněním nejzávažnějších ekologických problémů a 
krajinářských závad.  

V této souvislosti existuje riziko prostorové sociální segregace se vznikem uzavřených 
komunit na jedné straně a pokračující ghetoizací s lokalitami vyloučených na straně druhé. 
Trvá též riziko neprovedení nebo neúspěšného provedení rekultivačních prací.    

Hodnoty – nerostné bohatství, komunikační napojení, sídelní struktura, pracovištní potenciál, 
(ekonomický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální struktura, devastace krajiny (sociální a environmentální 
pilíř)    

 krajina k transformaci – potřeba rekultivace a regenerace krajiny, sociálního 
rozvoje a ekonomické transformace     
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B.4 Podhůří Krušných hor: Ostrov 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina východní poloviny Sokolovské pánve ve střední části Podkrušnohoří je řazena k 
vrchovinám Hercynica, místy pak ke krajinám těžebním (u Chodova). V řešeném území je 
tvořena především Chodovskou a Ostrovskou pánví. Sokolovská pánev je průměrně 8 km 
široká sníženina (stupňovitá příkopová propadlina) o střední výšce 451 m s mírně zvlněným 
pahorkatinným povrchem, omezená příkrými a vysokými zlomovými svahy Krušných hor. 
Ostrovská a Chodovská pánev jsou tektonické sníženiny s mírně zvlněným pahorkatinným 
reliéfem. Území pánví je odvodňováno do Ohře (Rolava, Chodovský potok, Vitický potok, 
Bystřice). Objevuje se zde množství vodních ploch (Velký rybník, rybníky na Ostrovsku a 
Hroznětínsku), takže enkláva u Ostrova je typologicky zařazena ke krajinám rybničním. V 
okolí rybníků se objevují i mokřady, vlhké louky a olšiny.  

Klimaticky tato část pánve patří především k mírně teplé oblasti MT7,  která se dá 
charakterizovat jako mírně teplá, mírně vlhká s mírnou zimou. Podnebí je tedy mírné a 
vlivem srážkového stínu poměrně suché. Krajina je málo až středně zalesněná, 
lesozemědělská. Smrkové monokultury, borovo-smrkové i březové porosty (na rekultivacích) 
jsou rozptýleny do mnoha menších komplexů, převládá orná půda, poslední dobou však ve 
velkém proměňována v plochy luk a pastvin. V pánvích se objevuje řada kaolínových dolů. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Celá Sokolovská pánev náleží k vrcholně středověké sídelní krajině, s převahou lánových 
radiálních vsí středověké kolonizace. V průběhu celého středověku jsou v Krušných horách a 
pod nimi postupně odkrývána ložiska železných rud, barevných a drahých kovů, později 
uranu a kaolínu. V pánvích Podkrušnohorské oblasti jsou mj. velká ložiska hnědého uhlí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
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Tzv. „selské dobývání“ tu sice probíhá už od středověku, jako nejdůležitější palivo je však 
uhlí využíváno teprve od první poloviny 19. století.  Poválečná léta jsou ve znamení 
odsunu Němců a nového osídlování. Díky přírodním zdrojům (těžba uhlí s navazujícím 
průmyslem, uranu na Jáchymovsku, kaolínu) – ač v této východní části Sokolovské pánve 
nedošlo k jejich tak intenzivní a velkoplošné exploataci jako v části západní – je 
Podkrušnohorská oblast i přes odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce 
poměrně hustě osídlena (např. masivní výstavba sídlišť v Ostrově pro pracovníky 
jáchymovských uranových dolů – Ostrov se stal po druhé světové válce společně 
s Jáchymovem centrem zpracování uranové rudy).  

Sokolovská pánev je tedy silně urbanizovaná a jsou zde koncentrovány i četné výrobní 
funkce. Stopy původních krajinných struktur jsou sice částečně patrné (cestní síť, železnice, 
částečně sídlení struktura, rybníky ad.), avšak v celkovém pohledu nemá zdejší krajina 
výrazněji dochovanou historickou krajinnou strukturu.  

Nejvýznamnějším sídlem v území je především Ostrov (první písemná zmínka 1269, dle 
Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), dále Hroznětín (1213) či Děpoltovice (1273) a 
další.  

V řešeném území patří mezi cenné památkové objekty celostátního významu (indikované 
přítomností národní kulturní památky) Rudá věž smrti v Ostrově. Historické jádro Ostrova je 
prohlášeno městskou památkovou zónou. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Mírně zvlněný pahorkatinný reliéf s některými výraznými výšinami sopečného původu 
vyplňuje krajinu Ostrova – podhůří Krušných hor. Zásadním rysem krajiny je kontrast mírně 
členité krajiny s množstvím lesů a lesíků a výrazných lesnatých srázů Klínovecké hornatiny 
na severu (převýšení až 500 m) a okrajů Slavkovského lesa na jihu. Vůči prostoru Karlových 
Varů je krajina ohraničena souvislými lesními porosty v masivech Strážiště, Čihadla (490 m 
n.m.) a Sadovského vrchu (497 m n.m.).  Členitost krajiny je doplněna množstvím drobných i 
větších rybníků a vodních nádrží. V krajinné scéně však také hrají významnou roli výsypky, 
hnědouhelné a kaolínové doly, násypy silnic a tratí. Krajina podél toku Bystřice západně od 
Ostrova pod úpatím lesnatých srázů a též jižně mezi masivem Jahodníku (538 m n.m.) a 
lesnatými hluboce rozčleněnými polohami nad levým břehem Ohře se vyznačuje otevřeností 
a drobnou prostorovou členitostí s množstvím rybníků. V lokalitě PR Ostrovské rybníky se 
zachovaly zbytky přirozených společenstev, tvořících jedinečné přírodě blízké scenérie, 
místy degradované vlivem návštěvnosti z blízkého města Ostrov.  

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Vesměs celé území reprezentuje krajina kulturní – harmonická (B). Plošně významněji 
převažuje zvýšená krajinářská hodnota (+) místy doplněná o průměrnou krajinářskou 
hodnotu (0). Krajinné složky se vyskytují mírně ve prospěch pozitivně se 
uplatňujících, krajinnou matrici tvoří většinou zemědělské kultury v podobě střednězrnné 
mozaiky. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

B.4.1  EMBL. Výrazné ohraničení krajiny lesnatými zlomovými svahy Klínovecké hornatiny, hluboce 
rozčleněnými údolími svahových toků 

B.4.2 Uzavřené scenérie komplexu lesů ohraničujících okraj krajiny Karlových Varů 

B.4.3 Množství antropogenních stop využívání krajiny (těžba kaolinu a hnědého uhlí, výsypky, náspy 
atd.)  
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B.4.4 Mírně zvlněný reliéf Chodovské a Ostrovské pánve, málo až středně zalesněný (převážně 
jehličnaté, místy smíšené i listnaté lesy), s množstvím vodních ploch (zejména na Ostrovsku a 
Hroznětínsku). 

B.4.5 Rovinná nebo mírně zvlněná převážně lesozemědělská krajina s historickými sídly, rybníky, bez 
výrazněji dochované historické krajinné struktury. 

B.4.6 Historické město Ostrov s cenným historickým centrem (památková zóna). 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina podhůří Krušných hor kolem Ostrova nad Ohří je pokračováním příkopové propadliny 
Sokolovské pánve. Východním směrem na ni po přerušení tvořeném kaňonem Ohře 
navazují další části Podkrušnohorské pánve. Jedná se o krajinu s poměrně vyváženým 
podílem jednotlivých složek: nejvíce jsou zastoupeny lesy (37 %), poněkud méně je luk a 
pastvin (24 %) a orné půdy (20 %), Vodní plochy jsou zastoupeny především rybníky 
rozmístěnými rovnoměrně v celém prostoru bezlesí. Krajina obklopuje ze tří stran 
urbanizovaný prostor Karlových Varů a na východě přechází přes terénní předěl do krajiny 
Poohří – Kyselky.  

V ostrovské části podhůří Krušných hor se nachází jen několik obcí. Jednoznačně největší 
z nich je Ostrov s více než 17 tisíci obyvatel, další je Nová Role s více než čtyřmi tisíci. 
Prostor mezi těmito dvěma městy je poměrně málo osídlen; tvoří vlastně širší zázemí 
Karlových Varů s vedením dálkových tahů technických infrastruktur. Výsledným průměrným 
zalidněním se 183 obyvateli / km2 se prostor řadí do stejné kategorie jako krajina Chebu –
Františkových Lázní, zhruba na dvojnásobku průměrného zalidnění Karlovarského kraje.   

Obyvatelstvo ostrovské části Podkrušnohoří je demograficky mírně starší, nežli je průměr 
Karlovarského kraje. Z tohoto průměru se výrazně vymykají na jedné straně demograficky 
stará města Nová Role a Ostrov a na straně druhé malé obce Hájek a Krásný Les 
s extrémně vysokými relativními populačními přírůstky migrací podpořenými novou 
výstavbou bytů, Celková populační bilance takto rozrůzněného osídlení je pozitivní, 
především díky přistěhovalcům do malých obcí. Demograficky stará města vykazují 
přirozené úbytky.  

Ukazatele nezaměstnanosti se pohybují kolem celokrajských průměrných hodnot a 
nevykazují výraznější výkyvy ani ve srovnání jednotlivých obcí. Poměrně stabilizovaná 
situace je ovlivněna pracovištním potenciálem Ostrova a především dostupností Karlových 
Varů.   

Intenzita bytové výstavby v posledním období je nad celokrajským průměrem a soustřeďuje 
se především do již zmíněných malých obcí v suburbanizačním zázemí Karlových Varů.  

Celkově lze území ostrovské části Podkrušnohoří hodnotit z demografických, sociálních a 
ekonomických hledisek jako spíše nadprůměrné. V území se odlišují rostoucí suburbanizační 
obce od stagnujících měst. 

TRENDY A RIZIKA  

V dlouhodobém trendu se posílí vazby ostrovské části podhůří Krušných hor s Karlovými 
Vary a dalšími centry a prostory na rozvojové ose OS 8. Zejména v zázemí Karových Varů 
lze očekávat suburbanizační tlaky a rostoucí sociální a demografické disparity mezi sídly se 
suburbanizací a (zpravidla většími) sídly pro rezidenční suburbanizaci méně atraktivními. 
Poroste závislost zejména malých obcí atraktivních pro rezidenční suburbanizaci na 
vybavení a pracovištích v Karlových Varech. Ve východní části v prostoru Ostrova nad Ohří 
může docházet ke střetům rozvojových trendů s ochranou zemědělské půdy.  

Rizikem pro krajinu ostrovské části podhůří Krušných hor se může stát umisťování některých 
aktivit s velkými plošnými nároky anebo významnými negativními vlivy na životní prostředí 
(například dopravní zátěž) do této krajiny, díky jejímu dobrému (a v souladu s plánovanými 
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stavbami dopravní infrastruktury zlepšenému) dopravnímu napojení a menší míře rekreační 
atraktivity a ochrany krajiny oproti sousedním krajinám.  

Hodnoty – komunikační napojení, sídelní struktura, pracovištní potenciál (ekonomický pilíř), 
vyvážené využití krajiny   

Deficitní charakteristiky –     

 krajina převážně stabilizovaná  

 

B.5 Karlovy Vary 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Nejmenší vymezená krajina se omezuje především na město Karlovy Vary a jeho 
bezprostřední zázemí. Typologicky je toto urbanizované území zařazeno ke krajinám bez 
vylišeného reliéfu. Leží na okraji Chodovské pánve oproti prudkému okrajovému zlomovému 
svahu Loketské vrchoviny. Chodovská pánev, tektonická sníženina vyplněná mírně 
zvlněným reliéfem, se nachází ve střední části Sokolovské pánve v Podkrušnohoří.  Hlavní 
osou území je tok řeky Ohře, do kterého se vlévá na levém břehu Rolava a Chodovský potok 
a na pravém břehu se v nadmořské výšce 380 m vlévá do Ohře řeka Teplá, prořezávající se 
kaňonovitým údolím v zalesněné krajině Slavkovského lesa. Na levých přítocích Ohře je 
rozloženo několik menších vodních ploch. Byly vybudovány jako umělá vodní díla nebo 
vznikaly živelně jako pozůstatek důlní činnosti po zatopení lomů a propadlin v místech 
hlubinné těžby. Na úseku Ohře protékající městem leží dva jezy, Tuhnický a jez u Solivárny.  

Řešené území patří k mírně teplé klimatickým oblastem MT7, okrajově MT4, které se dají 
charakterizovat jako mírně teplé, mírně vlhké s mírnou zimou. Zdejší krajina je z velké části 



 

29 

 

zastavěná a v jejím obraze tak výrazně převládají urbánní struktury oproti prvkům a 
strukturám přírodním. Řada přírodních hodnot je proto vázána na prvky městské zeleně vč. 
několika památných stromů a zámeckého parku v Dalovicích vč. cca 700–900 let 

starého Körnerova dubu. V Karlových Varech a okolí, ačkoli převážně za jižní hranicí 

řešeného území, se nachází velké množství léčivých pramenů, které daly základ největším a 
nejznámějším lázním v ČR. V minulosti však hrála významnou roli i těžba kaolinu (sedlecký 
kaolin byl pro svou kvalitu vyhlášen roku 1892 za světový standard) a následná výroba 
porcelánu.  

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Urbanizovanou krajinu ležící v oblasti vrcholně středověké kolonizace Hercynica tvoří město 
Karlovy Vary se svými předměstími, dříve samostatnými obcemi či osadami připojenými 
k městu (Tašovice, Dvory, Rybáře, Počerny, Bohatice, Drahovice, Sedlec, Rosnice ad.) a 
správně samostatnými obcemi, které jsou však s krajským městem prostorově i funkčně 
svázány (Dalovice, Otovice, Jenišov ad.). Město Karlovy Vary bylo založeno ve 14. století 
Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních 
pramenů jeho loveckou družinou. Dnešní místní části Karlových Varů a okolní obce mají 
dochované první písemné zmínky vesměs ze 14. až 16. století (dle Historického lexikonu 
obcí ČR, ČSÚ 2006), ovšem Sedlec, který byl v 11. a 12. století přemyslovským správním 
centrem (provincia sedlensis), je písemně doložen už k roku 1086. Lázně se těšily přízni 
mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním 
pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov.  

Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století. Nejcennější lokality a objekty 
Karlových Varů se nacházejí v jejich lázeňském centru, v zářezu říčky Teplé, již mimo řešené 
území (ovšem v logickém vztahu). Karlovy Vary samy, mající světový unikát v počtu léčivých 
horkých pramenů na světě, patří k nejvýznamnějším lázeňským městům tzv. Západočeského 
lázeňského trojúhelníku, který usiluje o zápis na prestižní Seznam světového dědictví 
UNESCO. Městské centrum je městskou památkovou zónou. Kostel sv. Maří Magdaleny a 
Císařské lázně jsou národními kulturními památkami. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Karlových Varů zaujímá nižší jižní část asymetricky utvářené Chodovské pánve. 
Terén vytváří podkovovitý lesnatý horizont mezi výšinami Na Vyhlídce (441 m n.m.), 
Havířský vrch (462 m n.m.), Čihadlo (490 m n.m.), proříznutý  tokem Rolavy. Krajina se 
sklání k toku Ohře, ohraničenému lesnatými okraji Slavkovského lesa, resp. Loketské 
vrchoviny (převýšení v místě Goethovy rozhledny cca 280 m). Mimo urbanizované území  
jsou mírné svahy nad levými břehy Ohře a Rolavy rozčleněny lesy, lesíky, četnými sídly a 
drobnými rybníky a vodními nádržemi na vodotečích stékajících od okrajů lesů ohraničující 
prostor Karlových Varů k jihu. V krajině se projevují četné stopy těžby kaolinu. 
V urbanizovaném území vynikají panoramata a scenérie historického lázeňského města 
Karlových Varů s cennou architekturou ve výrazném krajinném rámci. Zapojení zástavby a 
četných výrazných architektonických solitér do jedinečného prostorového ohraničení hluboce 
zaříznutého údolí Teplé vytváří nezaměnitelné znaky osobitostí krajiny.      

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Většinu území reprezentuje krajina kulturní – harmonická (B), vlastní zastavěnou část města 
Karlovy Vary pak krajina přeměněná (A). Plošně převažuje průměrná krajinářská hodnota (0) 
v centru města doplněná o zvýšenou krajinářskou hodnotu (+). Krajinné složky se vyskytují 
ve vyrovnaném poměru pozitivně i negativně se uplatňujících, krajinnou matrici tvoří většinou 
zemědělská krajina příměstského charakteru. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY KRAJINY 
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B.5.1 EMBL. Jedinečné scenérie historického lázeňského města v krajinném rámci údolí Teplé 

B.5.2 Střídání urbanizovaných ploch s mírně členitou krajinou otevírající se k jihu k toku Ohře 

B.5.3 Výrazné ohraničení krajiny lesnatými horizonty okrajů Slavkovského lesa P1Mírně zvlněná 
krajina z velké části zastavěná, s převahou urbánních struktur oproti strukturám a prvkům 
přírodním. 

B.5.4 Nejslavnější část toku Teplé v historickém centru lázeňského města podél kolonády, soutok 
Ohře a Teplé v centru města. 

B.5.5 EMBL Vysoká koncentrace léčivých pramenů, jež daly základ zdejší lázeňské tradici (většina ovšem 
za hranicí, ve vazbě na svahy Loketské vrchoviny).  

B.5.6 Výrazně urbanizovaná krajina krajského města s okolní aglomerací 

B.5.7 Významné stavby lázeňského centra Karlových Varů, městské památkové zóny, i připojených 
místních částí a blízkých obcí vč. národních kulturních památek (za jižní hranicí vymezené 
krajiny). 

B.5.8 EMBL Karlovy Vary jako nejvýznamnější lázeňské město náležející k tzv. Západočeskému lázeňského 
trojúhelníku. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Urbanizovaná krajina Karlových Varů je na severu a severozápadě vymezena terénním 
lesnatým předělem a na jihu dosahuje po okraj zalesnění Slavkovského lesa. Zaujímá tak 
podstatnou část městské aglomerace Karlových Varů. Převažují zastavěné a ostatní plochy, 
lesní plochy se podílejí 38 % díky okrajovým částem území. Krajina Karlových Varů je 
obklopena krajinou ostrovské části Podkrušnohoří a krajinou Karlovy Vary-jih, jež s ní tvoří 
funkční celek.  

V sídelní struktuře jednoznačně dominují Karlovy Vary s více než 50 tisíci obyvatel; ostatní 
obce tvoří s Karlovými Vary městskou aglomeraci. Zalidnění 655 obyvatel / km2 odpovídá 
urbanizovanému charakteru této krajiny.  

Vysoké demografické stáří (index stáří 1,43 respektive 1,49 pouze Karlovy Vary) odpovídá 
poměrům velkých měst. Naopak aglomerované obce jsou díky suburbanizaci relativně 
demograficky mladé. Aglomerace jako celek vykazuje velmi vysoký přirozený úbytek 
obyvatelstva; záporné saldo migrace je na celokrajském průměru. I v těchto ukazatelích se 
výrazně odlišují malé suburbanizující se aglomerované obce.  

Nezaměstnanost i dlouhodobá nezaměstnanost jsou jen mírně pod celokrajským průměrem, 
což vzhledem k významu a pracovištní atraktivitě krajského centra není povzbuzující. O 
atraktivitě prostoru svědčí poměrně vysoká intenzita výstavby bytů a ubytovacích zařízení, 
nicméně i v tomto ukazateli vlastní Karlovy Vary předčí jižní zázemí Karlových Varů ležící 
v atraktivním krajinném rámci CHKO Slavkovský les a Mariánskolázeňsko.  

Celkové hodnocení aglomeračního prostoru Karlových Varů z demografického a sociálně 
ekonomického hlediska je nad průměrem kraje. Zjištěné hodnoty ale naznačují, že růst a 
prosperita se z jádrového prostoru přesouvají spíše do jeho zázemí, především do prostoru 
Karlovy Vary-jih v CHKO Slavkovský les.  

TRENDY A RIZIKA  

Urbanizovaná krajina Karlových Varů v severní části má převážně obytnou a částečně 
výrobní funkci, na rozdíl od krajiny Karlovy Vary-jih s výrazným charakterem lázeňství a na 
ně navazujících rekreačních a prestižních rezidenčních funkcí. Trend rostoucího kontrastu 
mezi severní částí aglomerace s profilem blížícím se ostatním velkým městům v rozvojové 
ose OS 8 a jižní částí aglomerace určenou lázeňským charakterem může výhledově 
překročit práh sociální udržitelnosti. Z tohoto trendu hrozící bipolarity se vymykají 
suburbanizující se sídla v aglomeraci.  
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Hlavním rizikem pro krajinu Karových Varů je tedy nárůst sociálních disparit s prostorovým 
dopadem a s tím související rezidenční suburbanizace vytvářející sociálně a demograficky 
uniformní enklávy. Se suburbanizací souvisí i riziko neregulovaného zastavování krajiny, 
včetně obsazování krajinných horizontů jako atraktivních míst s dalekým výhledem.  

Hodnoty – sociální a ekonomický potenciál, komunikační napojení, sídelní struktura, 
demografická struktura, léčivé zdroje, rekreační potenciál, vodní zdroje (ekonomický, sociální 
a ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální soudržnost, disparity  

 krajina převážně rozvojová    

 

B.6 Kyselka 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Dlouhý a poměrně úzký pás krajiny na levém břehu Ohře náleží především ke krajině 
zaříznutých údolí Ohře a jejích levých přítoků (Bystřice, Plavenský, Pekelský, Hornohradský 
potok), na kterou navazuje krajina sopečných pohoří (Doupovské hory). Na jihu u Karlových 
Varů se jedná o krajinu vrchovin Hercynica, na severu, u Stráže nad Ohří, se objevuje typ 
krajiny výrazných svahů a horských hřbetů při svahu Krušných hor oproti Doupovským 
horám.  Většina území náleží k severozápadní okrajové části Jehličenské hornatiny, okrsku 
v severozápadní části Doupovských hor, jihozápadní okraj území pak náleží k Ostrovské 
pánvi ve východní části Sokolovské pánve v Podkrušnohoří. Jehličenská hornatina je plochá 
hornatina s hlubokým zářezem průlomového údolí Ohře při jejím severozápadním okraji. 
Významným bodem v severní části území je smíšeným lesem porostlá Pekelská skála (774 
m), výrazný kupovitý vrch na jižním konci hřbetu mezi úpatím zlomového svahu Krušných 
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hor a průlomovým údolím Ohře. Z úbočí vrchu Bučina na pravém břehu Ohře nad Kyselkou 
vyvěrají léčivé prameny (první chemický rozbor 1724). Ve středně zalesněném území se 
střídají střední i větší celky převládajících smrkových monokultur a smrkových porostů 
s příměsí buku, modřínu, borovice, dubu, lípy a javorů, ale i plochy smíšených a listnatých 
porostů bukových, lipovo-jasanových, jasanových, ojediněle i dubových. V bezlesí se 
objevují četné plochy květnatých luk a pastvin i plochy orné půdy.  

Lesozemědělská krajina náleží vesměs k mírně teplé a vlhké oblasti MT7. Krajinářské 
hodnoty severní části území indikuje vyhlášení přírodního parku Stráž nad Ohří, pro který 
jsou charakteristické špičaté kopce protkané skalními žílami i souvislé horské hřebeny ve 
vyšších partiích nad údolím řeky Ohře. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Vymezené území náleží vesměs ke krajině vrcholně středověké kolonizace, pouze polohy na 
severu, při svazích Krušných hor, ke krajině kolonizace novověké. Jedná se o území 
převážně středověké kolonizace lánové radiální a lánové lineární vsi, místy kolonizace 
různorodé, vč. novodobé (lázně Kyselka). Řada historických sídel ale i starších (pravěkých) 
hradišť se objevuje právě na hranách údolí Ohře. První písemné zmínky o řadě zdejších 
sídel pochází již z první poloviny 13. století (Stráž nad Ohří 1238, Velichov 1226, Vojkovice 
1226, Radošov 1226 – dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), kdy Slované postupně 
osídlili celé Doupovské hory a založili většinu sídel. K poněmčení pohoří došlo až ve 14. a 
15. a u horských částí až v 16. století. Poválečné vysídlení německého obyvatelstva vedlo ke 
změnám v sídelní struktuře, zanikly či částečně zanikly některé objekty či osady (mlýny, 
samoty).  

Většina řešeného území nevykazuje výrazné a zřetelné historické krajinné struktury, 
v severní části se však objevují krajinné segmenty, kde jsou původní struktury částečně či 
zřetelně dochované (dochovaná struktura členění původní plužiny v okolí Srní, Malého 
Hrzína, Krásného Lesa, Stráže nad Ohří). Léčivé prameny vyvěrající z úbočí vrchu Bučina 
vedly k založení lázní Kyselka (první zmínka z roku 1867), přičemž obec a lázně i lázeňské 
památky v obci dnes chátrají. Nachází se zde hlavní stáčírna minerální vody firmy Mattoni. 
V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu indikované 
přítomností národních kulturních památek, nejsou zde vymezena žádná památkově 
chráněná území, zóny či rezervace. 

Krajina Kyselky pokračuje dále v Ústeckém kraji jako součást krajiny Doupovské hory. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Západní okraj Doupovských hor představuje podivuhodnou krajinu, ve které se okraj 
Sokolovské pánve, vyplňující západní část Podkrušnohoří, láme do hluboce zaříznutého 
průlomového údolí Ohře s rozčleněnými svahy - zaříznutým levobřežním přítokem Bystřice a 
lesnatými zářezy Petrovského potoka a Lomnice na pravém břehu. Řeka se prořezává 
vulkanickým pohořím v četných zákrutech a s meandrem pod ostrohem Košťálu. 
V dynamické krajině velkého měřítka vznikají jedinečná panoramata vnímaná z vyšších 
horizontů okrajů údolí (pohledy na lázně Kyselka a na Radošov).  Mohutné údolí Ohře se 
v severní části území – v Přírodním parku Stráž – otevírá hlubokými údolími levobřežních 
přítoků do rozčleněné a málo osídlené historické krajiny se zříceninami hradů Horní Hrad a 
Himlštejn s výhledy na Doupovské hory a s klidnými harmonickými partiemi kulturního 
bezlesí na úpatí Krušných hor. Krajina údolí Ohře v popisovaném úseku vyniká vizuální 
atraktivností, proměnlivostí a působivostí krajinných scenérií.    

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 
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Území reprezentuje krajina kulturní – harmonická (B) s výraznou přírodní dominantou údolí 
Ohře. Plošně výrazně dominuje zvýšená krajinářská hodnota (+). Krajinné složky se vyskytují 
ve prospěch pozitivně se uplatňujících, krajinnou matrici tvoří většinou lesní ekosystémy nad 
údolím řeky. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

B.6.1 Dynamická scéna hlubokého zářezu řeky Ohře 

B.6.2 Nezaměnitelné uplatnění zástavby lázně Kyselka a Radošova v krajinném rámci 

B.6.3 Opuštěná kulturní krajina podhůří Krušných hor v prostoru Stráže nad Ohří  s jedinečnými výhledy 
na Doupovské hory a do údolí Ohře 

B.6.4 Ploše hornatinný reliéf mezi průlomovým údolím Ohře a svahy Krušných hor. 

B.6.5 Hluboké průlomové údolí Ohře a jejích přítoků. 

B.6.6 Středně zalesněná krajina s harmonickou skladbou jehličnatých ale i smíšených a listnatých lesů, 
květnatých luk a pastvin a plocha orné půdy. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina podél Ohře v prostoru Kyselky a průchodu řeky mezi Doupovskými a Krušnými 
horami tvoří předěl mezi karlovarskou a severočeskou částí rozvojové osy OS 7. Svým 
charakterem neodpovídá prostředí rozvojové osy. Podíl lesů dosahuje téměř poloviny území 
(47 %), naproti tomu louky, pastviny a orná půda dohromady dosahují jen 37 %. Také nízké 
zalidnění 56 obyvatel / km2 odpovídá spíše venkovským částem kraje.  

Sídla jsou seřazena podél toku Ohře. Největší Stráž nad Ohří dosahuje osmi set obyvatel, 
ostatní obce mají méně než 200 obyvatel. Zalidnění 58 obyvatel / km2 je hluboko pod 
celokrajským průměrem a na úrovni osídlenější části Slavkovského lesa. Obyvatelstvo je 
demograficky mladé, s kladnými populačními bilancemi jak přirozené měny, tak i migrace. 
Jedná se ale o malé absolutní hodnoty dané malou populační velikostí obcí i celého území.  

Nezaměstnanost je mírně pod celokrajským průměrem, naproti tomu dlouhodobá 
nezaměstnanost vykazuje hodnoty vyšší. Malý objem bytové výstavby potvrzuje celkově 
stagnační profil území. Z demografického a sociálně ekonomického hlediska krajina Kyselky 
spíše tvoří přechod do sousedních prostorů Krušných hor a Doupovských hor. Z těchto 
hledisek lze tuto krajinu charakterizovat jako stagnující.  

TRENDY A RIZIKA  

Výhled dalšího vývoje krajiny podél Ohře v prostoru severovýchodně od Karlových Varů je 
rozdílný pro zázemí Karlových Varů, kde lze přepokládat sílící suburbanizační tlak, pro 
střední část v okolí Kyselky závisející na tom, zda se podaří alespoň částečně obnovit 
lázeňství nebo obdobné využití (wellness) tohoto prostoru, a konečně odlehlé části Poohří 
v soutěsce mezi Doupovskými a Krušnými horami s výrazně periferními charakteristikami, 
nicméně s rekreačním potenciálem.   

Rizikem pro krajinu Poohří severovýchodně od Karlových Varů je na jedné straně chaotická 
suburbanizace a suburban sprawl, na straně druhé pokračující stagnace a regresní vývoj.    

Hodnoty – léčivé zdroje, rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – ekonomický potenciál, pracovištní potenciál, komunikační napojení, 
sídelní struktura, demografická struktura  

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    
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C.  KRAJINY SLAVKOVSKÉHO LESA A 

DOUPOVSKÝCH HOR 

 

C.1 Karlovy Vary – jih 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina severní části Slavkovského lesa vystupující příkře nad Sokolovskou pánev je řazena 
k Loketské vrchovině, severní části Hornoslavkovské vrchoviny. Typologicky patří k 
vrchovinám Hercynica, okrajové partie směrem k Sokolovské pánvi ke krajinám výrazných 
svahů a horských hřbetů, údolí Teplé, Ohře pod Loktem a Stoky ke krajinám zaříznutých 
údolí. Loketská vrchovina je členitá vrchovina vyznačující se prořezanými hlubokými údolími 
a výrazným okrajovým zlomovým svahem spadajícím do Sokolovské pánve. Významnými 
body jsou Buková (736 m), zaoblený kuželovitý vrch zalesněný smíšenými porosty, Vítkův 
vrch (644 m), suk s plochým vrcholem se severními svahy zalesněnými smrkem a jižními 
svahy zorněnými, Bukový vrch (700 m), Doubská hora (645 m) a další. Území je 
odvodňováno do Ohře (Stoka, Teplá). V údolí Teplé je vybudována vodní nádrž Březová 
(stavěná v letech 1931 až 1935).  

Jedná se o krajinu vesměs lesní, místy lesozemědělskou. V lesích převažují smrkové 
porosty s příměsí buku a jedle, ojediněle borové porosty a zbytky bukových a javorovo-
lipových porostů, v bezlesí na okraji vymezeného území (okolí Kolové, Olšových vrat, Pily) 
převažují louky a pastviny. V okolí Karlových Varů se nachází velké množství horkých 
minerálních pramenů, které daly základ významnému lázeňskému městu. Rozsáhlé lesní 
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komplexy Slavkovského lesa vytváří přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim 
širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních 
pramenů se Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v 
ČR.  

Převážná část území leží na území s mírně chladným a mírně suchým létem a normálně 
dlouhou zimou se sněhovou pokrývkou (mírně teplá oblast MT3). Přírodní a krajinářské 
hodnoty Slavkovského lesa indikuje zahrnutí celého území do chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les.  

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Polohy Slavkovského lesa v širším okolí řeky Teplé, Loketsko, Hornoslavkovsko, Krásenko, 
patří ke krajinám vrcholně středověké kolonizace, vyšší a vzdálenější lokality ke krajině 
kolonizace pozdně středověké (Kolová, Olšová Vrata, Pila). Sídla patří typologicky k lánovým 
lineárním a radiálním vsím středověké kolonizace, avšak na většině území k různorodé 
kolonizaci. První věrohodné zprávy o osídlení Slavkovského lesa pocházejí z konce 12. 
století.  

K významnějším sídlům ležícím na vymezeném území patří kromě historické části Karlových 
Varů (první písemná zmínka z roku 1349, dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), 
Loket (1234), Březová (1543), Kolová (1785) a další. Protože je území téměř celé zalesněné, 
nejsou dochované historické krajinné struktury patrné či zřetelné.  

Z nejcennějších objektů a souborů se v historickém centru Karlových Varů, které je 
prohlášeno městskou památkovou zónou, nachází národní kulturní památky Císařské lázně 
a kostel sv. Máří Magdalény. Historické město Loket, které bývalo důležitým královským 
městem a centrem Loketského kraje, je městskou památkovou rezervací, Tašovice – Starý 
Loket pak archeologickou památkovou rezervací, nejlépe prozkoumaným mezolitickým 
sídlištěm (skalnaté vyvýšeniny a ostrožny nad řekou Ohří jsou na území Karlových Varů 
obsazeny celkem sedmi známými mezolitickými tábořišti od Tašovic po Všeborovice). 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina severního okraje Slavkovkého lesa zaujímá velmi atraktivní partie Loketské 
vrchoviny, rozčleněné dramatickými zářezy průlomového údolí Ohře a údolí Teplé. Zlomové 
svahy oddělují převážně lesnatou krajinu od Sokolovské pánve, resp. od krajiny Karlových 
Varů. Krajinná scéna vyniká jedinečnými partiemi údolí Ohře ve Svatošských skalách stejně 
jako jedinečnými scenériemi historického města Loket. Estetickými kvalitami vyniká též 
hluboké údolí Teplé svírající lesnatými svahy úzkou vodní plochu Vodní nádrže Březová 
s golfovým hřištěm v nivě nad nádrží u Cihelen. Krajina obklopující lázeňskou část Karlových 
Varům parkově upravené partie s vyhlídkovými místy a drobnými architektonickými 
dominantami, vytvářející působivé scenérie a umožňující vnímat panoramata lázní.  

Východní část krajiny zahrnuje i náhorní polohy jižně od hrany lesnatých zlomových svahů 
s areálem mezinárodního letiště a s původními zemědělskými vesnicemi, představujícími 
dnes příměstská sídla se značným rozvojovým potenciálem (Háje, Kolová, Pila, Olšová 
Vrata, Andělská Hora). 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ  

Vesměs celé území reprezentuje krajina relativně přírodní (C), v JV části přecházející do 
krajiny kulturní – harmonické (B). Téměř výhradně se uplatňuje zvýšená krajinářská hodnota 
(+), jen lokálně doplněná o průměrnou krajinářskou hodnotu (0). Krajinné složky se vyskytují 
výrazně ve prospěch pozitivně se uplatňujících, krajinnou matrici tvoří většinou rozsáhlé lesní 
ekosystémy. 
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HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

C.1.1 EMBL. Jedinečné scenérie parkově upravených partií okolí Karlových Varů s vyhlídkami na lázeňské 
město 

C.1.2 EMBL. Jedinečné scenérie historického města Loket na terénním ostrohu obtékaném Ohří 

C.1.3 Lesnatá krajina s množstvím drobných kulturních dominanta a s výhledy ze strmých svahů do 
údolí Ohře i do údolí Teplé 

C.1.4 Členitá téměř zcela zalesněná vrchovina s hlubokými zářezy vodních toků a výrazným 
okrajovým zlomovým svahem spadajícím do Sokolovské pánve. 

C.1.5 Velké množství termálních minerálních pramenů v severní části Loketské vrchoviny. 

C.1.6 EMBL. Loket, historické město, původní správní centrum Loketského kraje, městská památková 
rezervace.  

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina v jižním zázemí Karlových Varů je rozsahem nevelké území v severovýchodním cípu 
CHKO Slavkovský les. Jedná se o převážně lesnatou krajinu (54 % území) s menším 
podílem luk a pastvin (20 %) a velmi malým podílem orné půdy (13 %).  

Součástí krajiny je lázeňská část Karlových Varů (bilancuje se v krajině Karlovy Vary) a 
město Loket; ostatní obce jsou vesnice s počtem obyvatel mezi necelými třemi a sedmi sty. 
Zalidněním 89 obyvatel / km2 je tato krajina těsně pod průměrem Karlovarského kraje. 
S výjimkou Karlových Varů a Lokte se osídlení nachází na horských mýtinách v lesních 
masivech Slavkovského lesa; Březová leží ve stísněném údolí Teplé a Lomnického potoka. 
V některých místech probíhá residenční suburbanizace.  

Obyvatelstvo je převážně demograficky staré, s výjimkou obcí s podílem suburbanizace 
(Šemnice, Kolová, Pila) a Lokte. Míra nezaměstnanosti je pod průměrem kraje, zřejmě díky 
dobré dostupnosti Karlových Varů. Velmi vysoký podíl nových bytů (nejvyšší ze sledovaných 
krajin Karlovarského kraje) dokresluje poměrně optimistické hodnocení vývojových trendů 
v sociální oblasti, absolutní čísla ale dojem rychle rostoucího osídlení poněkud upravuje. 
Výrazné migrační zisky a přirozené přírůstky spojené s demograficky mladými přistěhovalci 
se ale týkají jen malých obcí kromě Březové, kde nedostatek pozemků suburbanizační růst 
znemožňuje.  

Sociálně, ekonomicky a funkčně tvoří území krajiny Karlovy Vary-jih jeden celek s Karlovými 
Vary. Do krajiny Karlovy Vary-jih se soustřeďuje hlavní proud suburbanizace krajského 
města. Kvůli střetům a omezením platícím v CHKO Doupovské hory se rozvoj odehrává 
především mimo toto zvláště chráněné území. Krajinu proto lze charakterizovat jako 
převážně rozvojovou.    

TRENDY A RIZIKA  

V dalším vývoji lze očekávat další nárůst střetů mezi ochranou přírody a krajiny včetně 
ochranou rekreačních kvalit zázemí města a lázní na jedné straně a tlaky na rezidenční 
využití tohoto krajinářsky hodnotného území. Z hlediska soudržnosti obyvatel je zvláště 
kontroverzní trend vzniku luxusních enkláv uzavřených komunit.  

Rizika vyplývající z těchto trendů jsou současně sociální a environmentální. Rezidenční 
suburbanizace vede k nárůstu sociálních disparit v prostoru. Vznikají sociálně a 
demograficky uniformní enklávy, vzhledem k atraktivnímu přírodnímu prostředí v těsném 
zázemí lázeňské metropole zpravidla určené ekonomicky silným vrstvám. Se suburbanizací 
souvisí i riziko neregulovaného zastavování krajiny, včetně obsazování krajinných horizontů 
jako míst s dalekým výhledem atraktivních pro rezidenční funkci, a obestavování obvodu 
CHKO Slavkovský les popřípadě „vytěžování“ jeho čtvrté zóny pro bydlení.    
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Hodnoty – atraktivní krajinný rámec při současné blízkosti lázeňského centra (sociální pilíř 
s výhradou problematické sociální soudržnosti), rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – ekonomický potenciál, pracovištní potenciál, komunikační napojení, 
sídelní struktura, demografická struktura  

 krajina převážně rozvojová    

 

C.2 Horní Slavkov – Bečov 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina řešeného území je vesměs řazena k vrchovinám Hercynica, údolí Teplé a jejích 
přítoků (Dolský potok, Otročínský potok, Pramenský potok) ke krajinám zaříznutých údolí. 
Celé území patří ke Karlovarské vrchovině, celku Slavkovský les. Jádro vymezené krajiny 
tvoří Mnichovská vrchovina, geomorfologický okrsek v západní a jihozápadní části Bečovské 
vrchoviny, což je členitá vrchovina o střední výšce 666 m. Západní část zasahuje Loketská 
vrchovina a Krásenská vrchovina, okrsky Hornoslavkovské vrchoviny, což je členitá 
vrchovina s hluboce zařezanými údolími se střední výškou 649 m. Významnými body jsou 
Hůrka (817 m), osamocená vyvýšenina souvisle zalesněná převážně smrkovými 
monokulturami, Špičák (829 m), Dřevařský vrch (684 m), Tisovský vrch (740 m), Krásenský 
vrch (777 m) a další. Osou území je hluboké údolí Teplé a zářezy jejích přítoků. Největší 
vodní plochou je vodní nádrž Stanovice na Lomnickém potoce (dokončena 1978).  

Území je řazeno k mírně teplé klimatické oblasti MT3, která je charakterizována krátkým 
létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodným obdobím 
normálním až dlouhým, normálně dlouhou zimou, mírnou až mírně chladnou, suchou až 
mírně suchou. Nejvyšší polohy jsou zařazeny k chladné klimatické oblasti CH7, která je 
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charakteristická velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým 
přechodným obdobím, dlouhou, mírnou, mírně vlhkou zimou.  

Území je místy rozptýleně a místy téměř souvisle zalesněné převážně smrkovými a borovými 
porosty místy s příměsí jedle a buku, ojediněle borovými porosty se zbytky bukových a 
javorovo-lipových porostů. Bezlesí tvoří enklávy luk, a pastvin, orná půda se objevuje jen 
ojediněle, přičemž v posledních letech došlo k jejímu velkému úbytku. Většina území má 
charakter lesozemědělské a lesní krajiny. Přírodní a krajinářské hodnoty indikuje kromě 
několika maloplošných zvláště chráněných území zahrnutí řešené krajiny do chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Pronikání člověka do neprostupných hvozdů Slavkovského lesa je spojeno až se 
středověkou kolonizací ve 12. století. Okolí Teplé a přítoků patří ke krajinám vrcholně 
středověké kolonizace Hercynica, vzdálenější a vyšší polohy ke krajině pozdně středověké 
kolonizace Hercynica. Sídla patří typologicky k lánovým lineárním a radiálním vsím 
středověké kolonizace, většinou však k oblasti kolonizace různorodé. Osidlování 
Slavkovského lesa přímo souviselo s objevem ložisek cínu, stříbra a částečně i železa. To 
vedlo ke vzniku hornických měst Horní Slavkov (první písemná zmínka k roku 1322 dle 
Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), Krásno (1330) či dnes zaniklá Čistá (1370). 
Dodnes se v regionu zachovaly stopy staleté hornické činnosti. V druhé polovině 15. století 
oblast patřila k nejlépe prosperujícím regionům. Jednalo se zde o největší dobývané ložisko 
v celé tehdejší Evropě. Již v 17. století došlo k útlumu těžby a v 19. století k náhradě 
hornictví výrobou porcelánu. Z důvodů těžby strategických zásob uranových rud, zřízení 
pracovních táborů i vojenského újezdu Prameny na části vymezeného území (zřízen 1946) 
oblast fungovala v období 50. let minulého století v částečném režimu omezení volného 
pohybu, což mělo za důsledek devastaci řady památek. Ta vyvrcholila úplným zničením 
královského horního města Čistá a likvidací historické části města Horní Slavkov. Kvůli 
potřebě těžby uranu na řadě míst Slavkovského lesa byl vojenský újezd Prameny záhy 
zrušen a jako náhrada byl za něj vybrán Doupov. Vojáci se tam začali přesouvat a roku 1954 
byl újezd Prameny definitivně opuštěn. Když vojáci opouštěli zdejší prostory, zanechali za 
sebou jen částečně či úplně zaniklé obce, osady, objekty a zničené lázně. Stopy původních 
krajinných struktur jsou částečně patrné (cestní síť, sídelní struktura, základní struktura 
lesozemědělské krajiny), avšak v celkovém pohledu nemá krajina výrazněji dochovanou 
historickou krajinnou strukturu. Na přelomu 50. a v 60. let oblast zažila masivní příliv 
obyvatel, díky čemuž vyrostla ve stylu socialistického realismu unikátní část města Horní 
Slavkov, sídliště, které představuje doklad komplexní výstavby hornického městského celku 
v uvedeném období.  

V řešeném území se dochovaly unikátní památky celostátního významu, prohlášené 
národními kulturními památkami, což je hrad Bečov nad Teplou a středověký důl Jeroným 
v Čisté. Historické jádro města Bečov nad Teplou je městskou památkovou zónou. Historické 
jádro města Horní Slavkov bylo prohlášeno městskou památkovou zónou poté, co bylo 
vzhledem k rozsáhlým demolicím zrušeno prohlášení za městskou památkovou rezervaci. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Rozsáhlý a velmi členitý segment krajiny leží v Bečovské vrchovině. Krajinou osu tvoří údolí 
Teplé, které prochází krajinou v severojižní směru. V jižní části se údolí Teplé postupně 
vynořuje nad dramatickou meandrující partií pod soutokem s Pramenským potokem (PR 
Údolí Teplé) do mírně zvlněné krajiny Mnichova se širokými údolími drobných vodotečí a s 
drobnými vesnickými sídly (Sítiny, Bohuslav, Popovice, Tisová). Středem jižní části území je 
Bečov na terénním ostrohu na soutoku Teplé a bečevského potoka. Údolí potoka Sádka  a 
lesnatý hřbet Krásenského vrchu (777 m n.m.) ohraničují rozlehlou kotlinu Horního Slavkova 
s historickým jádrem, novodobou zástavbou a s četnými průmyslovými objekty a stopami 
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těžby v širokém okolí. Východně od koridoru Teplé se postupně zahlubuje údolí 
Dražovského potoka s Vodní nádrží Stanovíce. 

Krajinná scéna je díky rozmanitosti krajiny proměnlivá a je charakteristická scenériemi 
lesních interiérů východně od Teplé, zdlouhavým výrazem krajinného interiéru zahloubeného 
údolí Teplé s meandrujícími partiemi říčky provázené silnicí a železnicí, tajemnými partiemi 
údolí Sádky nad Dolní Hlubokou, otevřenou odlehlou krajinou oblouku Mnichovského potoka, 
odlehlými polohami Drakova, Stanovic a Nových Stanovic, velkým měřítkem urbanizované a 
industrializované krajiny Horního Slavkova a nakonec jedinečnou scenérií Bečova 
v krajinném rámci hlubokého údolí Teplé. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území reprezentují dva typy krajin - krajina relativně přírodní (C) v S a SV části, resp. krajina 
kulturní – harmonická (B) ve zbývajícím území. Téměř výhradně se uplatňuje zvýšená 
krajinářská hodnota (+), jen lokálně doplněná o průměrnou krajinářskou hodnotu (0). 
Krajinné složky se vyskytují výrazně ve prospěch pozitivně se uplatňujících, krajinnou matrici 
tvoří vesměs rozsáhlé lesní porosty. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

C.2.1 EMBL. Jedinečné scenérie Bečova v krajinném rámci hlubokého údolí Teplé 

C.2.2 EMBL. Meandrující tok v hlubokém zářezu v PR Údolí Teplé 

C.2.3 Otevřené náhorní polohy zemědělské krajiny s loukami a pastvinami  v prostoru Mnichova a 
v prostoru Dražova  

C.2.4 Rozlehlý úval Horního Slavkova s charakterem průmyslové a těžební krajiny  

C.2.5 Vrchovinná středně až souvisle zalesněná krajina s údolími a zářezy Teplé a jejích přítoků i 
výraznějšími zalesněnými vrcholy. 

C.2.6 Nejvýznamnější trojměstí hornických měst Slavkovského lesa Horní Slavkov – Krásno – Čistá 
ze 14. století (stříbro, cín, wolfram, uran). 

C.2.7 Stopy staleté těžby vč. NKP středověký důl Jeroným v Čisté. 

C.2.8 Částečně opuštěná krajina na části bývalého vojenského újezdu Prameny (1946 – 1954) vč. 
zaniklého města Čistá. 

C.2.9 EMBL. Restaurovaný románský relikviář svatého Maura v expozici na zámku Bečov nad Teplou, po 
českých korunovačních klenotech druhá nejcennější památka a vůbec nejvýznamnější 
románská klenotnická památka v ČR. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území přiléhá k funkčnímu urbanizovanému území Karlových Varů a tvoří jakýsi přechod 
mezi ním a jádrem CHKO Slavkovský les. V krajině převládají lesy (53 % celkové plochy), 
dále se zde nacházejí louky a pastviny (26 %). Podíl orné půdy je velmi malý (8 %). Jedná se 
o krajinu řídce zalidněnou s 56 obyvateli na km2.    

Největší obcí je Horní Slavkov s 5,6 tisíci obyvatel, s rozsáhlým sídlištěm vybudovaným 
v 50. letech 20. století ve slohu socialistického realismu. Další Bečov nad Teplou nedosahuje 
tisíce obyvatel, ostatní obce jsou menší. Sídla jsou převážně kompaktní, bez většího počtu 
prostorově oddělených osad.   

Z polohy v širším zázemí Karlových Varů vyplývá demografický a sociálně ekonomický profil 
krajiny. Vysoký přirozený přírůstek obyvatel zřejmě souvisí s demografickým mládím 
populace s vysokým podílem Romů. Migrační ztráta je menší, nežli je krajský průměr. 
Výsledný celkový populační vývoj je pozitivní díky populačním přírůstkům, které relativně 
malé migrační ztráty nedokázaly plně odčerpat.  Nezaměstnanost včetně podílu dlouhodobě 
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nezaměstnaných odpovídá celokrajskému průměru. Intenzita výstavby bytů je ve všech 
obcích nízká.  

Celkově lze území hodnotit jako demograficky a sociálně ekonomicky relativně dobré, 
nicméně s nedostatečným podílem populace s vyšším dosaženým vzděláním.  Podílem 
obyvatel 3% z obyvatel kraje se jedná o populačně méně významnou krajinu.  

TRENDY A RIZIKA  

Pro další vývoj krajiny je určující vývoj sociální struktury v území. Ten bude ovlivněn 
především vnějšími vlivy: rolí, kterou bude území hrát v kontextu karlovarsko – sokolovského 
sídelního prostoru. Pokračování dosavadních trendů může vést k další sociální regresi a 
degradaci s důsledky na fyzický stav sídel i krajiny mimo sídla. Vzhledem k výchozímu 
sociálnímu profilu hrozí zejména ve větších sídlech městského typu jejich ghetoizace. V 
případě naplnění tohoto rizika by se zřejmě nepodařilo v plné míře využít potenciálu 
rekreačně atraktivní krajiny v dobré prostorové vazbě na karlovarsko – sokolovskou sídelní 
aglomeraci.  

Hodnoty – rekreační potenciál krajiny, významný podíl relativně stabilizované populace, 
pracovní síla obyvatel. (především ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, malá pracovištní kapacita  a atraktivita   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

 

C.3 Slavkovský les: Rovná 
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PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Centrum řešené krajiny náleží ke krajinám vrchovin Hercynica, zčásti ke krajinám výrazných 
svahů a horských hřbetů, hluboké zářezy Lobezského potoka a Velké Libavy ke krajinám 
zaříznutých údolí. Geomorfologicky náleží k celku Slavkovský les, podcelkům Kynžvartská 
vrchovina (okrsek Arnoltovská hornatina) a Hornoslavkovská hornatina (okrsek Krásenská 
vrchovina). Arnoltovská hornatina je členitá vrchovina až hornatina s vnitřní blokovou 
stavbou různě vyzdvižených ker, na severozápadě a jihovýchodě omezená zlomovými 
svahy, se zarovnanými povrchy v rozvodních částech mezi členícími toky (Velká Libava, 
Malá Libava, Lobezský potok). Krásenská vrchovina je plochá vrchovina s širokými hřbety a 
velkými zbytky zarovnaných povrchů, prořezaných hlubokými údolími (Velká Libava). 
Významnými body jsou Pasecký vrch (743 m), vrchol plochého hřbetu částečně zalesněný 
smrkovými monokulturami s nezalesněnou vrcholovou částí, Lazský vrch (848 m), jen 
částečně zalesněný plochý vrchol širokého hřbetu se zbytky zarovnaného povrchu, či 
Chrudim (838 m), smrkovými monokulturami souvisle zalesněný suk nad okrajovým 
zlomovým svahem do Sokolovské pánve, a řada dalších. Vymezené území je středně místy i 
převážně zalesněné, převládají smrkové monokultury, časté jsou borovo-smrkové a borové 
porosty, bezlesí pokrývají především louky a pastviny, které v posledních desetiletích 
nahradily původní plochy orné půdy. Území je odvodňováno do Ohře (Velká Libava, Malá 
Libava, Lobezský potok), v pramenných oblastech se objevují i rašeliniště a vrchoviště. 
Vodních ploch je poměrně málo.  

Území je řazeno především k mírně teplé klimatické oblasti MT3, která je charakterizována 
krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodným obdobím 
normálním až dlouhým, normálně dlouhou zimou, mírnou až mírně chladnou, suchou až 
mírně suchou. Jižní okraj území zasahuje do chladné klimatické oblasti CH7. Krajina má 
charakter lesní a lesozemědělské krajiny. Přírodní a krajinářské hodnoty zdejší krajiny 
indikuje kromě řady maloplošných zvláště chráněných území zahrnutí řešené krajiny do 
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Kolonizace Slavkovského lesa probíhala až poměrně pozdně, většina vymezeného území 
náleží ke krajině pozdně středověké kolonizace. Sídla patří typologicky zejména k typům 
různorodé kolonizace. První písemné zmínky o zdejších sídlech pocházejí vesměs ze 14. 
století – Rudolec (první písemná zmínka k roku 1370 dle Historického lexikonu obcí ČR, 
ČSÚ 2006), Novina (1370), Štědrá (1370), Kostelní Bříza (1370), Dvory (1491), Hrušková 
(1290). Největší vesnice v řešeném území Rovina vznikla pod názvem starší zaniklé vsi jako 
socialistická experimentální vesnice až v roce 1969. Po druhé světové válce (1946) byl po 
odsunu velké části obyvatel německé národnosti v jižní části vymezené krajiny zřízen 
vojenský újezd Prameny. Oblast v období 50. let 20. století fungovala v částečném režimu 
omezení volného pohybu, což mělo za důsledek devastaci řady památek. Kvůli potřebě 
těžby uranu na řadě míst Slavkovského lesa byl vojenský újezd Prameny záhy zrušen (1954) 
a jako náhrada byl za něj vybrán Doupov. Když vojáci opouštěli zdejší prostory, zanechali za 
sebou jak částečně (Novina, Kamenice, Arnoltov ad.) tak úplně zaniklé obce, osady, objekty 
(Milíře, Lobzy, Paseka ad.). Dodnes se v regionu zachovaly i stopy staleté hornické činnosti, 
která byla podnětem pro kolonizaci Slavkovského lesa na konci středověku a v novověku. 
Stopy původních krajinných struktur jsou téměř setřené a v celkovém pohledu nemá krajina 
výrazněji dochovanou historickou krajinnou strukturu. Dnes má lesozemědělská krajina 
charakter částečně opuštěné krajiny s několika venkovskými sídly na okraji Slavkovského 
lesa. Nejsou zde vymezena žádná památkově chráněná území, zóny či rezervace, ani 
památky celostátního významu indikované přítomností národní kulturní památky. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 
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Severozápadní část Slavkovského lesa představuje prostorově členitou krajinu s náhorními 
rovinami v rozvodních polohách a s výraznými zlomovými lesnatými svahy, spadajícími do 
okrajů Chebské a Sokolovské pánve. Lesní porosty se střídají v opuštěné kulturní krajině 
s plochami květnatých luk a pastvin. Stopy znalého osídlení zemědělských vesnic vytvářejí 
specifický charakter krajinné scény. Její působivost tkví v opuštěnosti otevřených náhorních 
poloh vymezených okraji rozsáhlých lesních porostů i v harmonických partiích zahloubeného 
údolí Velké Libavé s proměnlivými prostory nivních luk ohraničených lesnatými svahy. 
V nemnohých scenériích osídlených míst vyniká zástavba Kostelní Břízy s četnými kulturními 
dominantami stejně jako bizarní silueta Rovné - socialistické vesnice, resp. sídliště. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území reprezentuje typ krajiny - krajina kulturní, harmonická (B). Téměř výhradně se 
uplatňuje zvýšená krajinářská hodnota (+), jen lokálně doplněná o průměrnou krajinářskou 
hodnotu (0). Krajinné složky se vyskytují ve prospěch pozitivně se uplatňujících, krajinnou 
matrici tvoří vesměs lesní porosty, které rovnoměrně rozdělují krajinu do jednotlivých 
krajinných submozaik se střednězrnnou strukturou. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

C.3.1  Působivé scenérie náhorních rozvodních partií se skladbou jasně ohraničených otevřených prostorů 
květnatých luk a pastvin. 

C.3.2 Výrazné lesnaté zlomové svahy spadající do okrajů Chebské a Sokolovské pánve.  

C.3.3 Zejména jehličnatými porosty středně až převážně zalesněná členitá vrchovina až hornatina s průřezy 
vodních toků a výraznými svahy hlubokých údolí. 

C.3.4 Částečně opuštěná krajina, středně zalesněná, s drobnými venkovskými sídly, ale i s obcemi, osadami a 
objekty zaniklými či částečně zaniklými uprostřed luk a pastvin. 

C.3.5 Ves Rovná jako experimentální socialistická ves z roku 1969, zajímavá ukázka k vývoji pohledu na 
venkovský urbanismus v druhé polovině 20. století.  

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina se nachází na severozápadním rozhraní CHKO Slavkovský les. V krajině výrazně 
převládají lesy (63 % území) následovány pastvinami a lukami na 30 % území (procentuální 
podíly se vztahují k územím obcí, proto neodpovídají fyzickému vymezení krajin). Zalidněním 
11 obyvatel / km2 patří tato část Slavkovského lesa k nejméně obývaným krajinám, hned po 
vysídleném prostoru Doupovských hor.  

Jedinou obcí v území je nově postavené sídliště Rovná s necelými 500 přihlášených 
obyvatel. Demograficky se jedná o extrémně mladé obyvatelstvo, převážně Romy. Proti 
mírným populačním přírůstkům přirozenou měnou stojí vysoce negativní migrační saldo.  
Absence místních pracovních příležitostí, odlehlá poloha vůči pracovištním centrům a velmi 
nízká vzdělanostní úroveň pracovní síly vyúsťují v extrémně vysoké nezaměstnanosti včetně 
podílu dlouhodobě nezaměstnaných, obojí zhruba na dvojnásobku průměrných 
celokrajských hodnot. Výstavba nových bytů nebyla v posledních letech zaznamenána.   

Ze sociálně ekonomického hlediska je území této části Slavkovského lesa nejproblémovější, 
bez významnějších pracovních příležitostí a s dosti špatnou dostupností pracovištních center 
v okolí. Podílem obyvatel méně než 0,2 % z obyvatel Karlovarského kraje se jedná o území 
populačně marginální, nicméně rozloha území této krajiny není zanedbatelná. Na rozdíl od 
Doupovských hor, kde je jakási sociálně ekonomická stabilita zajišťována pracovišti Armády 
ČR, Slavkovský les – Rovná takovéhoto relativně “spolehlivého“ zaměstnavatele postrádá.  

Území Slavkovský les – Rovná tvoří spolu s krajinami Doupovských hor, Slavkovského lesa-
Kladské a Pramenů, Toužimska, Tepelska, Bochova – Žlutic a Pšova rozsáhlé spojité území 
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patřící k „vnitřním periferiím“ státu, mimo dosah vlivu významnějších pracovištních center a 
jejich funkčních urbanizovaných území.  

TRENDY A RIZIKA  

Krajina Slavkovského lesa – Rovné je produktem předchozích diskontinuit, jimi vnucených 
změn ve využití území a z nich vyplývajících sociálních a ekologických kolapsů. Výsledkem 
je krajina opuštěná, s jediným „střediskovým“ sídlem Rovnou jako mementem pro další 
jakkoliv dobře míněné pokusy „řídit osídlení“ a mechanicky aplikovat obecné teorie do 
konkrétních specifických podmínek. Opuštěnost této krajiny je těžko změnitelným faktem. 
Spontánní sukcesní změny v krajině, k nimž došlo za poslední půlstoletí, lze chápat jako 
hodnotu nebo alespoň svým způsobem atraktivitu. V tomto smyslu lze krajinu v její přírodní 
složce hodnotit jako stabilizovanou, i když již ne zcela kulturní. Zcela rozporné je však 
hodnocení krajiny jako místa k životu člověka, včetně trendů vývoje. Zde je třeba konstatovat 
zcela neuspokojivý trend, který je v rozporu s principem udržitelného rozvoje. Ukazuje se, že 
koncentrace osídlení do jediného střediskového sídla při současném vylidnění ostatní krajiny 
není udržitelným řešením a jako taková vyžaduje revizi.  

Spontánní negativní trend dalšího sociálního a ekonomického rozvoje je předchozím 
vývojem předurčen a zřejmě by potvrdil negativní až odstrašující image, který život člověka 
v této krajině získává. Tento image je do značné míry překážkou pro jinak žádoucí rozvoj 
rekreačního využití krajiny ve formách, které nejsou kontradiktorické statutu a poslání CHKO 
Slavkovský les.     

Hodnoty – rekreační potenciál krajiny, součást ostrova post-kulturní krajiny (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, (ne)přítomnost člověka v krajině a identifikace 
s krajinou, téměř nulová pracovištní kapacita a atraktivita   

 krajina k transformaci – potřeba revitalizace osídlení s cílem dosáhnout obnovení 
sociálního a ekonomického rozvoje  
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C.4 Slavkovský les: Kladská, Prameny 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina vysoko položených plošin a výrazných svahů a horských hřbetů je obklopená 
krajinami vrchovin Hercynica. Geomorfologicky náleží k celku Slavkovský les, podcelkům 
Kynžvartská vrchovina (okrsek Lysinská hornatina) a Hornoslavkovská hornatina (okrsek 
Krásenská vrchovina), a k celku Tepelská vrchovina, podcelku Toužimská plošina (okrsek 
Mariánskolázeňská vrchovina). Lysinská hornatina v jihovýchodní části Kynžvartské 
vrchoviny je plochou kernou hornatinou, nejvýše vyzdviženou krou s mírným úklonem 
k severozápadu a s vysokým rozčleněným zlomovým svahem na jihovýchodě. Krásenská 
vrchovina je plochá vrchovina s širokými hřbety a velkými zbytky zarovnaných povrchů, 
prořezaných hlubokými údolími (Velká Libava, Dlouhá stoka). Mariánskolázeňská vrchovina 
je plochá vrchovina s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů, ojedinělými suky a vrchy a 
výrazným zlomovým svahem oproti Tachovské brázdě na jihozápadě okrsku. Významnými 
body jsou smrkovými monokulturami a smrkovými porosty s ojedinělou příměsí buku a jedle 
zalesněné vrchy Lesný (982 m), suk na rozčleněném hřbetu nad okrajovým zlomem, Lysina 
(981 m), plochý vrchol nad okrajovým zlomem, Vlčí kámen (882 m), vrchol širokého hřbetu 
s izolovanými skalami a sutěmi, Na polomu (802 m), nejvyšší místo rozsáhlého třetihorního 
zarovnaného povrchu nad Mariánskými Lázněmi a řada dalších. Celé území je z velké části 
souvisle zalesněné smrkovými monokulturami a smrkovými porosty s příměsí buku a jedle. 
Objevují se zde rašeliniště s borovicí blatkou, rašelinnou klečí a podmáčenými smrčinami. 
Ojediněle se vyskytují i smíšené listnaté porosty. Část území je odvodňována do Kosového 
potoka, přítoku Mže, protékajícího Tachovskou brázdou, větší část území pak odtéká do 
Ohře (Velká Libava) nebo do Teplé (Mnichovský potok, Dlouhá stoka). V území je několik 
menších vodních ploch (největší Kladský rybník). Na Úšovickém potoce byla v roce 1896 
vybudována vodní nádrž Mariánské lázně.  
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Území je řazeno především k chladné klimatické oblasti CH7, která je charakteristická velmi 
krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím, 
dlouhou, mírnou, mírně vlhkou zimou. Zasahuje sem i mírně teplá klimatická oblast MT3. 
Většina území má charakter krajiny lesní, pouze na okrajích se v okolí sídel (Prameny) 
objevuje krajina lesozemědělská. Plochy bezlesí v současnosti pokrývají vesměs louky a 
pastviny. Přírodní a krajinářské hodnoty zdejší krajiny indikuje kromě řady maloplošných 
zvláště chráněných území zahrnutí řešené krajiny do chráněné krajinné oblasti Slavkovský 
les. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Kolonizace nejvyšších poloh Slavkovského lesa probíhala až poměrně pozdně, okrajové 
polohy vymezeného území náleží ke krajině pozdně středověké kolonizace Hercynika, 
zatímco dnes téměř celoplošně zalesněná centrální část území patří ke krajině kolonizace 
novověké. Sídla patří typologicky k lánovým lineárním vsím středověké kolonizace a k sídlům 
kolonizace různorodé. Ta přímo souvisela s objevem ložisek cínu, stříbra a částečně i 
železa. Také Prameny, v současné době největší sídlo ve vymezeném území, vznikly jako 
hornické sídliště (první písemná zmínka k roku 1357 dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 
2006). Dodnes se v regionu zachovaly stopy staleté hornické činnosti. V současnosti je celé 
území – které bylo vždy osídleno řídce – téměř bez osídlení, což je způsobeno mimo jiné 
vysídlením obyvatelstva po druhé světové válce a zřízením vojenského újezdu Prameny 
(zřízen 1946). Oblast fungovala v období 50. let minulého století v částečném režimu 
omezení volného pohybu, což mělo za důsledek devastaci řady památek. Kvůli potřebě 
těžby uranu na řadě míst Slavkovského lesa byl vojenský újezd Prameny záhy zrušen a jako 
náhrada byl za něj vybrán Doupov. Vojáci se tam začali přesouvat a roku 1954 byl újezd 
Prameny definitivně opuštěn. Když vojáci opouštěli zdejší prostory, zanechali za sebou jen 
částečně či úplně zaniklé obce, osady, objekty (Studánka, Ostrov, Smrkovec, Krásná Lípa, 
Rovná, Vranov, Horní Žitná, Horní Lazy). Stopy původních krajinných struktur jsou téměř 
setřené a v celkovém pohledu nemá krajina výrazněji dochovanou historickou krajinnou 
strukturu. Zajímavou historickou lokalitou v centrální části území je osada Kladská, lovecká 
osada se zámečkem založená v roce 1875. Nejsou zde vymezena žádná památkově 
chráněná území, zóny či rezervace, ani památky celostátního významu indikované 
přítomností národní kulturní památky. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Ústřední lesnatá část Slavkovského lesa zahrnuje nejvyšší část Slavkovského lesa – 
tektonickou kru Lysinské hornatiny s nejvyššími body plochých vrcholových poloh – Lysinou 
(982 m n.m.) a Lesný (983 m n.m.). Zlomové svahy do Tachovské brázdy jsou lesnaté a 
rozčleněné údolími krátkých strmých vodotečí. Krajinná scéna vyniká působivostí lesních 
interiérů a soustavy blatkových rašelinišť v plochých náhorních polohách (Kladské rašeliny – 
Lysina, Tajga, Husí les, Malé rašeliniště, Patera). V severovýchodní části se krajina otevírá  
do lučních poloh Krásenek vrchoviny v okolí Pramenů. Z terénní dominanty hadcové skalky 
Křížky se otevírají jedinečné pohledy na Lysinskou hornatinu. Prostředí NPR Křížky i 
blízkých podmáčených a rašelinných luk v NPP Úpolínová louka pod Křížky vytváří 
harmonické přírodě blízké scenérie s drobnou kulturní dominantou křížků.   

Nezaměnitelné scenérie vytváří kombinace vrchovištního rašeliniště Tajga a souboru 
roubených staveb v alpském stylu – loveckého zámečku a dalších budov – přenesených sem 
v roce 1873. Na úpatí zlomových svahů leží lázně Kynžvart s jedinečnými scenériemi zámku 
a zámeckého parku na okraji Tachovské brázdy. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území reprezentuje typ krajiny - krajina relativně přírodní (C). Téměř výhradně se uplatňuje 
zvýšená krajinářská hodnota (+), jen lokálně doplněná o průměrnou krajinářskou hodnotu 
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(0). Krajinné složky se vyskytují výrazně ve prospěch pozitivně se uplatňujících, krajinnou 
matrici tvoří rozsáhlé lesní porosty. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

C.4.1 EMBL. Jedinečná scenérie hadcové skalky Křížky nad rašelinnými loukami otevřené krajině Pramenů. 

C.4.2 EMBL. Jedinečné scenérie vrchovištních rašelinišť (Kladské rašeliny) v prostoru Kladské   

C.4.3 Vrchovinný až hornatinný reliéf s rozsáhlými lesními masivy vesměs jehličnatých lesů vázaných 
na nejvyšší polohy Slavkovského lesa. 

C.4.4 EMBL. Výrazný zalesněný zlomový svah nad Tachovskou brázdou. 

C.4.5 EMBL. Rozsáhlé plochy rašelinišť a vrchovišť v lokalitě Kladská, pod vrchem Lysina. 

C.4.6 Téměř opuštěná krajina, prakticky celá zalesněná, se zaniklými či částečně zaniklými obcemi, 
osadami a objekty na místě bývalého vojenského výcvikového prostoru Prameny i se stopami 
historické těžby rud na území Slavkovského lesa. 

C.4.7 EMBL. Lokalita Kladská s loveckým zámečkem a dalšími objekty švýcarsko - tyrolského typu z 19. 
století, dnes oblíbené východisko pro výlety ve vazbě na NPR Kladské rašeliny. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Slavkovský les: Kladská, Prameny zaujímá jihozápadní část CHKO Slavkovský les. I 
v této části Slavkovského lesa převládají lesy se 61 % plochy území, doplněné 30 % podílem 
připadajícím na louky a pastviny (procentuální podíly se vztahují k územím obcí, proto 
neodpovídají fyzickému vymezení krajin). Jedná se převážně o krajinu bez dochovaných 
sídel: zalidnění nedosahuje ani 7 obyvatel na km2. Zejména v západní části území zanikla 
řada sídel po odsunu Němců a v důsledku vytvoření vojenského prostoru. Zůstaly zachovány 
rozsáhlé mýtiny, na kterých se vesnice nalézaly.  

Jedinými dvěma obcemi v této krajině jsou Prameny a Nová Ves v severovýchodní části 
území; v jihozápadní části se nachází osada Kladská. Počte obyvatel obcí je v řádu jednoho 
až dvou set. Obce jsou demograficky velmi mladé, ale vlivem negativního salda migrace se 
dlouhodobě vylidňují. Stejně jako je tomu v případě Slavkovského lesa - Rovné, absence 
místních pracovních příležitostí, odlehlá poloha vůči pracovištním centrům a velmi nízká 
vzdělanostní úroveň pracovní síly vyúsťují do extrémně vysoké nezaměstnanosti. Také zde 
nebyl zaznamenán vznik nových bytů.   

Ze sociálně ekonomického hlediska je území této části Slavkovského lesa vysoce 
problémové, bez významnějších pracovních příležitostí a s velmi špatnou dostupností 
pracovištních center. Podílem obyvatel cca  0,1 % z obyvatel Karlovarského kraje se jedná o 
území populačně marginální, nicméně rozloha území této krajiny s minimálním osídlením 
není zanedbatelná. Spolu s krajinami Doupovských hor, Slavkovského lesa - Rovné, 
Toužimska, Tepelska, Bochova – Žlutic a Pšova tvoří rozsáhlé spojité území patřící k 
„vnitřním periferiím“ státu, mimo dosah vlivu významnějších pracovištních center a jejich 
funkčních urbanizovaných území. 

TRENDY A RIZIKA  

Krajina Slavkovského lesa v části Kladská a Prameny je obdobně jako sousedící část krajiny 
s obcí Rovná produktem předchozích diskontinuit, jimi vnucených změn ve využití území a 
z nich vyplývajících sociálních a ekologických kolapsů. Na rozdíl od krajiny severozápadní 
části CHKO Slavkovský les s Rovnou a řadou zaniklých sídel se však jedná o převažující 
hluboký hvozd, který ani v minulosti nebyl zemědělsky využíván, a tudíž byl jen sporadicky 
osídlen. Proto trend dalšího vývoje krajiny lze hodnotit jako v zásadě stabilizovaný. Hlavním 
využitím krajiny zůstává její ekologická funkce a lesní hospodářství s vodními a léčivými 
zdroji.  
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Rizika pro krajinu Slavkovského lesa – Kladská a Prameny spočívají v možných tlacích na 
rezidenční a intenzivnější rekreační využití zejména v jižní části přiléhající k Mariánským 
Lázním a nadmístní rozvojové ose OR2.     

Hodnoty – lesy, vodní a léčivé zdroje, rekreační potenciál krajiny (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – (ne)přítomnost člověka v krajině, prakticky nulová pracovištní 
kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina převážně stabilizovaná  

 

C.5 Doupovské hory 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina Doupovských hor je řazena ke krajinám sopečných pohoří, údolí některých pravých 
přítoků Ohře ke krajinám zaříznutých údolí (Lomnice, Petrovský potok, Dubinský potok), 
rozlehlá oblast na severu, jižně od Klášterce nad Ohří, je klasifikována jako krajina hornatin, 
svahy spadající do údolí Ohře u Šemnice pak jako krajina výrazných svahů a hřbetů. Území 
náleží ke geomorfologickému celku Doupovské hory ve střední části Krušnohorské 
hornatiny. Tvoří je v řešeném území především podcelky Jehličenská hornatina a Hradišťská 
hornatina, okraje zasahuje Rohozecká vrchovina. Po Vogelsbergu a Českém středohoří jsou 
Doupovské hory nejrozsáhlejším hercynským neovulkanickým pohořím. Reliéf má charakter 
ploché hornatiny s výškovou členitostí 300 až 450 m a střední výškou 558 m. Jižní svahy 
pohoří jsou plošší a mají charakter členité vrchoviny, okraje u Ostrova, Bochova a na 
východě charakter ploché vrchoviny, zatímco v průlomovém údolí Ohře, která lemuje řešené 
území, se objevuje i charakter členité hornatiny s členitostí do 520 m. Střed oblasti tvoří 
ústřední kotlinovitá sníženina, otevřená k východu údolím potoka Liboce a obklopená hřbety 
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podkovovitého tvaru, rozčleněnými erozí potoků, přítoků Ohře a Střely, stékajících radiálně 
na všechny strany (Lomnice, Pstružný potok, Petrovický potok, Korunní potok, Bublava, 
Liboc, jejich přítoky a další). Významnými body jsou Hradiště (933 m), suk ve tvaru protáhlé 
kupy s vrcholem zalesněným smrkovými kulturami a na svazích s pastvinami a listnatými 
dřevinami, Pustý zámek (933 m), suk zalesněný smrkovými, bukovo-smrkovými a bukovými 
porosty, Trmovský vrch (743 m), oblý vrchol z větší části odlesněný, či Velká Jehličná (827 
m), kupovitý vrchol zalesněný smrkovými, bukovo-smrkovými a bukovými porosty.  

Doupovské hory na východě (už mimo Karlovarský kraj) náležejí k teplé oblasti T2, svahy 
leží v mírně teplých oblastech MT11, MT7, MT4 a MT3, vrcholy zasahují do chladné oblasti 
CH7. Zčásti se nacházejí ve srážkovém stínu Krušných hor. V údolí Ohře jsou časté teplotní 
inverze, na nejvyšších kopcích se projevuje vrcholový fenomén. Lesozemědělská a zčásti 
lesní krajina, ležící uvnitř vojenského prostoru, vykazuje značné hodnoty. Původní vegetační 
kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé 
zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu Pustého zámku. Pro 
Doupovské hory je v současné době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, mozaika 
travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na 
opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Objevují se zde 
neobyčejně rozsáhlá travinná a křovinná lada, květnaté pastviny, opuštěné sady, lesy jsou 
převážně smrkové kultury, smrkové porosty s příměsí buku, modřínu, borovice, dubu, lípy a 
javorů, velké zastoupení však mají i přirozené listnaté porosty (bukové, lipovo-javorové, 
jasanové) a smíšené lesy, vzácnější jsou i ojedinělé doubravy. S omezením vojenské 
činnosti v některých částech území souvisí zarůstání bezlesí trnitými křovinami. Pole jsou 
plošně omezená. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Doupovské hory náleží vesměs ke krajině pozdně středověké kolonizace, pouze polohy 
obracející se k toku Ohře a Liboce ke krajině kolonizace vrcholně středověké. Jedná se o 
území převážně různorodé kolonizace. Do 13. století Slované postupně osídlili celé 
Doupovské hory a založili většinu sídel. K poněmčení pohoří došlo až ve 14. a 15. a u 
horských částí až v 16. století. Po třicetileté válce byla oblast téměř úplně vylidněna a region 
byl znovu osidlován jen pozvolna. Chyběly zde jakékoli průmyslové závody, rozšířená byla 
pouze řemeslná výroba, ani zemědělství nebylo příliš výnosné. Poválečné vysídlení 
německého obyvatelstva vedlo k vylidnění oblasti a pokusy o dosídlení novým obyvatelstvem 
trvaly jen do 1953, kdy byl na základě vojensko-politického rozhodnutí zřízen na území 
Doupovských hor vojenský výcvikový prostoru (VVP Hradiště), který je největším v ČR. 
Zbývající obyvatelstvo bylo vystěhováno. V rámci VVP tedy zaniklo několik desítek sídel 
včetně města Doupov (první zmínky pocházejí z roku 1012).  

V řešeném území se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu, nejsou zde 
vymezena žádná památkově chráněná území, zóny či rezervace. 

Krajina plynule přechází na území Ústeckého kraje do stejnojmenné krajiny Doupovské hory. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina zahrnuje území Vojenského újezdu Hradiště a leží v geomorfologickém celku 
Doupovské hory. V severní části krajiny ležící horský masiv Jehličenské hornatiny 
s lesnatými dominantami Velké Jehličné (828 m n.m.), Hory (815 m n.m.) a lesné (812 m 
n.m.) je směrem k jihu propojen hřbetem  mezi vrcholy Složiště (778 m n.m.) a Huseň (762 m 
n.m.) s masivem Hradišťské hornatiny s vrcholy Pustého zámku (928 m n.m.), Javorné (912 
m n.m.) a zejména Hradiště (934 m n.m.). Zatímco západní část území je více lesnatá, ve 
východní části převažuje otevřenější krajina (a to i ve vyšších polohách) s květnatými 
loukami a pastvinami. Horský masiv stratovulkánu vymezuje Doupovskou kotlinu s Libockým 
potokem a  hřbet Doupovského strážiště (717 m n.m.) ohraničuje od východu uzavřené údolí 
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horního toku potoka Liboc. V krajině tak vznikají velmi rozmanité scenérie horského reliéfu 
s dynamickými panoramaty, se scenériemi lesních interiérů s bukovými porosty ve 
vrcholových polohách a s otevřenými plochami pastvin, umožňujícími vnímání krajinných 
panoramat, pohledů do údolí i dálkových výhledů. Působivé jsou uzavřenější scenérie údolí 
potoka Liboc, otevírajícího se do rozlehlé Doupovské kotliny. Krajina vyniká jedinečností 
přírodních a přírodě blízkých scenérií horské lesní krajiny i opuštěné kulturní krajiny se 
stopami zaniklého osídlení.   

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území je tvořeno krajinou kulturní, harmonickou (B), která má vzhledem k rozsáhlému 
uplatnění přirozené sukcese tendenci místy plošně přecházet do krajiny relativně přírodní 
(C). Téměř výhradně se uplatňuje zvýšená krajinářská hodnota (+), jen lokálně doplněná o 
průměrnou krajinářskou hodnotu (0). Krajinné složky se vyskytují ve prospěch pozitivně se 
uplatňujících, krajinnou matrici tvoří vesměs opuštěná původně zemědělská krajina, 
dynamicky se vyvíjející s velkým poměrem rozptýlené nelesní zeleně. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

C.5.1  Působivé scenérie horských partií a lesních interiérů vrcholových poloh i lesnatých údolí 
svahových potoků 

C.5.2 Otevřené partie květnatých luk a pastvin opuštěné kulturní krajiny ve vysokých polohách, 
umožňujících výhledy 

C.5.3 Působivé dílčí partie opuštěné kulturní krajiny se stopami zaniklého osídlení  

CB Převážně smrkové porosty s příměsí buku, modřínu, borovice, dubu, lípy a javorů, se značným 
zastoupením přirozených listnatých porostů (bukové, lipovo-javorové, jasanové), smíšených 
lesů, ojediněle doubrav. 

C.5.5 EMBL. Největší český stratovulkán (1200 km
2
). Jedná se o jednotný horský celek, který vznikl 

rozčleněním mohutného třetihorního stratovulkánu.  

C.5.6 EMBL. Opuštěná krajina přírodního charakteru vzniklá sukcesí v dříve zemědělské krajině, tvořená 
travinnými a křovinnými lady, květnatými pastvinami, opuštěnými sady, křovinami a lesíky. 

C.5.7 EMBL. Vysídlená opuštěná krajina vojenského prostoru bez trvalého osídlení. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území Doupovských hor je díky svému vymezení prakticky totožnému s vojenským újezdem 
Hradiště atypické. Vyznačuje se extrémně vysokým procentem ostatních ploch (53 %), lesy 
tvoří dalších 38 %. Dále vykazuje extrémně malou zalidněnost 2,6 obyvatele / km2. Tomu 
odpovídá extrémně vysoká migrační ztráta a velmi vysoká nezaměstnanost (největší v kraji). 
Výstavba bytů je z pochopitelných důvodů ve vojenském újezdu nulová.  

Celkově se jedná o sociálně i ekonomicky nejslabší území kraje. Počet trvalých obyvatel zde 
nedosahuje ani 0,3 % obyvatel kraje. Ekonomika je plně závislá na funkci vojenského 
újezdu: s výjimkou pracovních příležitostí poskytovaných Armádou ČR se zde nenacházejí 
žádná pracoviště. Velmi vysoký přirozený přírůstek a demografické mládí obyvatelstva 
vzhledem k počtu obyvatel, ke kterému se vztahují, nemá pro analýzu větší význam; navíc 
jsou tyto potenciály eliminovány vysokou migrací z území. Spolu s krajinami Slavkovského 
lesa, Toužimska, Tepelska, Bochova – Žlutic a Pšova tvoří rozsáhlé spojité území patřící k 
„vnitřním periferiím“ státu, mimo dosah vlivu významnějších pracovištních center a jejich 
funkčních urbanizovaných území. 

TRENDY A RIZIKA  

Trend vývoje krajiny je dán faktem jejího začlenění do vojenského újezdu. Pokud toto 
začlenění potrvá, nelze počítat se změnou v dosavadním způsobu využívání. Krajina a její 
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ekosystém se za období, kdy je území využíváno armádou, přizpůsobily tomuto využívání. 
Vznikl tak specifický typ „kulturní“ krajiny podmíněný způsobem jejího využívání. Rizika 
dalšího vývoje tak paradoxně spočívají ve změně v nakládání s krajinou, jakou by 
představoval odchod armády z vojenského prostoru (zrušení vojenského újezdu).    

Hodnoty – lesy, vodní zdroje, unikátní přírodní stanoviště (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – (ne)přítomnost člověka v krajině, prakticky nulová pracovištní 
kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina převážně stabilizovaná  
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D.  KRAJINY TEPELSKA A TOUŽIMSKA 

 

D.1 Tepelsko – Toužimsko 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina řešeného území je vesměs řazena k vrchovinám Hercynica, ojedinělé enklávy ke 
krajinám izolovaných sopečných kuželů (Podhorní vrch, Třeboušký vrch) a krajinám 
zaříznutých údolí (Teplá, Pramenný potok, Otročínský potok). Náleží ke geomorfologickému 
celku Tepelská vrchovina (v jižní a jihovýchodní části Karlovarské vrchoviny), což je plochá 
vrchovina o střední výšce 627 m, a to k podcelku Toužimská plošina, tvořenému zde okrsky 
Mrázovská pahorkatina, Mariánskolázeňská vrchovina, Útvinská plošina, Mrázovská 
pahorkatina a na jižní hranici Karlovarského kraje k podcelku Bezdružická vrchovina, 
reprezentovanému zde okrsky Vidžínská vrchovina a Michalovohorská vrchovina. Toužimská 
plošina má ploše zvlněný, málo porušený povrch s rozsáhlými, stupňovitě uspořádanými 
zarovnanými povrchy a mělkými široce rozevřenými úvalovitými údolími vodních toků 
v povodí Teplé a Střely. Na jihu sem dobíhá podcelek Bezdružická vrchovina, konkrétně 
okrajově zasahující okrsky Vidžínská vrchovina, Hanovská pahorkatina a Krasíkovská 
vrchovina. Bezdružická vrchovina je plochá vrchovina se zářezy vodních toků v povodí Mže. 
Severní část území náleží ke geomorfologickému celku Slavkovský les, k podcelku 
Bečovská vrchovina, což je členitá vrchovina o střední výšce 666 m, reprezentovanému 
okrskem Mnichovská vrchovina. Významnými body území jsou Podhorní vrch, nejvyšší bod 
Mariánskolázeňské vrchoviny, výrazný stolový vrch ve tvaru komolého kužele zalesněný 
smrkovými monokulturami a ve vrcholové skalnaté části smíšenými listnatými porosty (javor 
klen a mléč, buk, jasan, jeřáb) s horskými druhy keřů v podrostu, Třebouňský vrch (824 m), 
rozsáhlá stolová hora souvisle zalesněná smrkovým porostem, Branišovský vrch (803 m), 
zalesněný nesouměrný hřbet na jihu stolové hory, Prachometský kopec (780 m), zalesněný 
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suk vytvářející dva spojené kužely, Stěnský vrch na hranicích Karlovarského kraje (761 m), 
zalesněný vrcholový suk na krátkém hřbetu. Území je málo až středně zalesněné, a to 
především smrkovými monokulturami a borovo-smrkovými porosty, které jsou rozdrobené do 
malých komplexů. Bezlesí pokrývají pole, louky a pastviny. Většina území má charakter 
lesozemědělské krajiny, enklávy lesní krajiny jsou vázány na masiv Podhorního vrchu a na 
horní tok Jilmového potoka. Podhorní vrch také tvoří rozvodí, kdy je část území 
odvodňována do Mže (Jilmový potok), část do Ohře (Teplá). V okolí Teplé je vybudována 
řada i poměrně velkých rybníků, proto je oblast Tepelska typologicky zařazena ke krajině 
rybniční. Největší vodní plochou je ovšem vodní nádrž Podhora pod Podhorním vrchem 
dokončená v roce 1956.  

Území je řazeno k mírně teplým klimatickým oblastem MT3 a MT4, která je charakterizována 
krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodným obdobím 
normálním až dlouhým, normálně dlouhou zimou, mírnou až mírně chladnou, suchou až 
mírně suchou. Přírodní a krajinářské hodnoty indikuje kromě několika maloplošných zvláště 
chráněných území zahrnutí části řešené krajiny do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Řešené území náleží k typu sídelní krajiny vrcholně středověké, pouze nejsevernější 
výběžek území nad Toužimí ke krajině pozdně středověké, kolonizace Hercynica. 
Typologicky zde převažují lánové radiální vsi středověké kolonizace (u některých vsí je 
urbanistická struktura dosud zřetelná) a sídla různorodé kolonizace. V raném středověku 
pokrýval většinu území souvislý les. V roce 1193 byl založen klášter Teplá, který se jako 
významné centrum osídlení významně podílel na dalším vývoji a kolonizaci oblasti. 
Kolonizační proces se zde odehrával zhruba dvě staletí. Přičemž se jednalo jak o kolonizaci 
vnitřní (domácí), jejímž centrem byla Teplá, tak o kolonizaci vnější (německou). Příčinou této 
kolonizace bylo mimo jiné řídké osídlení oblasti a výskyt barevných kovů, zejména cínových 
ložisek, a jejich těžba v dosud neosídlených územích Slavkovského lesa. Po celé 13. století 
si Teplá zachovala svůj strategický význam přední zemské brány s celnicí a tržištěm a měla 
důležitou úlohu v zemské obraně. I potom zůstala Teplá s klášterem nadále významným 
kulturním, hospodářským a politickým centrem kraje. Druhým významným sídlem v krajině 
území je město Toužim (první písemná zmínka dle Historického lexikonu obcí ČR z roku 
1354, ČSÚ 2006), přičemž centrem zdejší kolonizace byl také premonstrátský západněji 
ležící klášter Teplá založený blahoslaveným Hroznatou na sklonku 12. století na zemské 
stezce z Plzně do Chebu (po odtržení Chebska na hranicích Čech). Od počátku až do konce 
feudalismu bylo správním centrem toužimského panství město Toužim, které bylo osídleno 
na přelomu 12. a 13. století při kolonizaci horního povodí Střely. Na západě a severu od 
Toužimi se nacházely rozsáhlé domény Rýzmburků, na východě pak drobné domény nižší 
šlechty a na jihu pak rozsáhlé církevní zboží tepelských premonstrátů. Krajina byla do roku 
1945 místem s převahou obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce byl 
proveden odsun Němců. Noví osídlenci byli z vnitrozemí, ze Slovenska, volyňští Češi ze 
SSSR, reemigranti z Polska, Maďarska a Rumunska i noví osadníci z Bulharska. Přesto 
některá sídla, samoty či objekty zanikly či částečně zanikly (Babice, Bohuslav, Svatý Vojtěch, 
Vysočany u Ovesných Kladrub ad.). Krajina i přes velké demografické změny dodnes 
vykazuje stopy základního historického členění pozemků, cest a sídel, přesto však se 
nejedná o krajinu, kde by byly dochované krajinné struktury hrály významnou roli v jejím 
obraze.  

Nejvýznamnějšími sídly jsou historické město Teplá, (první písemná zmínka k roku 1197 dle 
Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), městská památková zóna s klášterem 
premonstrátů, který je prohlášen národní kulturní památkou, městská památková zóna 
Toužim, vesnické památkové zóny Beranov, Kosmová a Kojšovice. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ela_(%C5%99eka)
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Krajina sousedí z jihu v Plzeňském kraji s krajinami Kosí oblast, Stříbrská oblast a v doteku  
s Manětínskou oblastí. Diskontinuita ve vymezení krajin je dána rozdílnými metodikami, které 
byly k vymezení v jednotlivých krajích použity. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina západní části Tepelské vrchoviny má několik výrazných znaků prostorového 
uspořádání. Je to charakter mírně zvlněného terénu, klesajícího od lesnatých okrajů 
Krásenské vrchoviny k východu k širokému údolí Teplé a k rozlehlé Klášterské kotlině. 
Výrazně se v krajině projevuje předěl rozvodí Teplé a Kosího potoka, zdůrazněný terénními 
dominantami - Polom (805 m n.m.), Podhorní vrch (847 m n.m.). Jihozápadně od tohoto 
předělu je krajina rozčleněna údolím Jilmového potoka a jeho přítoků a je ohraničena 
výraznými zlomovými svahy vůči sníženině potoků Kosího a Úšovického.  

Krajina povodí Teplé se vyznačuje otevřeností mírně zvlněného reliéfu a historické kulturní 
krajiny s velkým podílem orné půdy a pastvin, s drobnějšími lesními porosty a s drobnými 
rybníčky u zemědělských obcí. Harmonická přehledná krajina s mírně zahloubeným údolím 
Teplé, provázeným lesnatými svahy údolí a břehovou zelení vodního toku, výrazně 
kontrastuje s dynamickou terénní dominantou lesnatého Podhorního vrchu – třetihorní 
bazaltové sopky s dvěma vrcholy. 

Krajina poskytuje množství působivých scenérií v drobných partiích lesních okrajů, rybníků a 
drobných rybničních soustav a pramenných poloh vodotečí (např. pramen Střely) neboť 
krajinou prochází rozvodí Teplé a Střely, resp. Ohře a Berounky. Jedinečně se v krajině 
uplatňují v otevřené krajině terénní dominanty Prachometského kopce (780 m n.m.) a 
Třebouňského vrchu a kulturní dominanta kláštera v Teplé. 

V náhorní krajině horního toku Teplé se v krajinné scéně projevují pramenné louky přítoků 
Teplé i lokalita pramenů Teplé a v krajinném detailu i vývěry minerálních vod na Služetínsku. 
Celkově charakter krajiny již patří k ostatním zemědělským a lesozemědělským krajinám 
Tepelské vrchoviny.  

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území reprezentuje typ krajina kulturní, harmonická (B). Na většině území se uplatňuje 
zvýšená krajinářská hodnota (+), v JV části doplněná o průměrnou krajinářskou hodnotu (0). 
Krajinné složky se vyskytují ve vyrovnaném poměru pozitivně a negativně se 
uplatňujících, krajinnou matrici tvoří vesměs zemědělské kultury pravidelně rozdělené 
lesními porosty, které formují krajinu do jednotlivých krajinných submozaik se střednězrnnou 
strukturou. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

D.1.1  Dominanta Pohorního vrchu nad mírně zvlněnou otevřenou krajinou horního toku Teplé 

D.1.2 Partie pramenných luk a vývarů minerálních vod na Služetínsku 

D.1.3 Zvlněná středně zalesněná krajina s údolími a zářezy vodních toků (Teplá, Otročínský potok, 
Jilmový potok) s mohutným zalesněným masivem Třebouňského vrchu – Branišovského vrchu 
či Stěnského vrchu – Špičáku i výraznějšími vrcholy (Podhorní vrch). 

D.1.4 Lesozemědělská krajina s částečně dochovanou krajinnou strukturou venkovských sídel, 
zemědělských a lesních pozemků, rybníků a s historickým městem Teplá. 

D.1.5  Dominanty Prachometského kopce a Třebouňského vrchu 

D.1.6 Městská památková zóna Toužim jako historické a správní centrum Toužimska (doklad 
urbanistického řešení pozdně gotického založeného města). 

D.1.7 EMBL. Klášter premonstrátů Teplá, historicky centrum kolonizace a správy této části kraje.  
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SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Krajina v jihovýchodním okraji CHKO Slavkovský les v Toužimské plošině a podhůří 
Slavkovského lesa. Jsou v ní poměrně vyváženě zastoupeny louky a pastviny (36 %), lesní 
porosty (31 %) a plochy s ornou půdou (24 %). Jedinou větší vodní plochu představuje 
vodárenská nádrž Podhora o ploše 82 ha. Poměrně velké nadmořské výšky nevytvářejí 
příznivé podmínky pro intenzivnější zemědělství a poměrná odlehlost a špatná dostupnost 
z větších center neumožnily ani vznik průmyslu. Tomu odpovídá nízký stupeň zalidnění 
23 obyvatel / km2 při započtení Teplé, bez Teplé ale pouze 9 obyvatel / km2, tedy nejméně 
v krajinách Tepelska a Toužimska.  

Území je tvořeno malými sídly sdruženými do obcí s úhrnnými počty obyvatel pohybujícími 
se mezi jedním a šesti sty; výjimkou je Teplá s celkovým počtem přes 3000 obyvatel a 
Toužim se 4000 obyvateli. Teplá a sídla v zázemí Mariánských Lázní vykazují růst populace 
převážně migrací, ostatní sídla jsou populačně regresní. Díky poloze v suburbanizačním 
zázemí Mariánských Lázní vykazuje území celkově pozitivní migrační saldo; v absolutních 
objemech se ale jedná jen o malé počty přírůstků přirozenou měnou i migrací. Přesto lze 
území považovat za v podmínkách Karlovarského kraje za výjimečně populačně příznivé, též 
díky příznivé věkové struktuře obyvatel.   

Velmi malý počet místních pracovních příležitostí a jejich špatná dostupnost v okolí 
způsobují nadprůměrnou nezaměstnanost v porovnání s celokrajskými údaji; v případě 
dlouhodobé nezaměstnanosti je ale rozdíl mezi Tepelskem-západ a Karlovarským krajem 
velmi malý. Vysokou míru nezaměstnanosti vykazují obce vzdálenější od Mariánských Lázní, 
naopak v obcích, které spadají do funkčně urbanizovaného území Mariánských Lázní je 
nezaměstnanost nižší. Intenzita výstavby bytů je nízká, v některých místech ale dochází 
k rekonverzi rekreačních staveb na bydlení.  

Díky dotyku s Mariánskými Lázněmi lze území Tepelsko-Toužimsko klasifikovat jako sice 
populačně málo významné (pouze 3,1 % obyvatelstva Karlovarského kraje při započtení 
Teplé), ale sociálně a ekonomicky relativně stabilizovanou krajinu. Spolu s krajinami 
Doupovských hor, Slavkovského lesa, Bochova – Žlutic a Pšova tvoří rozsáhlé spojité území 
patřící k „vnitřním periferiím“ státu, mimo dosah vlivu významnějších pracovištních center a 
jejich funkčních urbanizovaných území. 

TRENDY A RIZIKA  

Území vykazuje spíše nepříznivý trend sociálního a ekonomického vývoje. Z této 
charakteristiky se odlišuje zázemí Mariánských Lázní v jihozápadním okraji území, které 
vykazuje charakteristiky suburbanizujícího se prostoru. Jistý rozvojový potenciál představuje 
též rekreační atraktivita jednak v části krajiny v dotyku s CHKO Slavkovský les a také 
v jihovýchodní části sousedící s Toužimskem,  

Rizika pro krajinu Tepelska- a Toužimska spočívají v pokračování či dokonce posílení 
dosavadních sociálně a ekonomicky regresních trendů, jež v určitém časovém horizontu 
znamenají kolaps sídelního systému, obslužných funkcí místních středisek a obcí, a zánik i 
zbývajících místních pracovních příležitostí. Absence ekonomicky aktivní populace by zřejmě 
měla negativní dopad i na fungování kulturní krajiny.  

Hodnoty – zemědělská krajina, vyvážený podíl krajinných složek, vodní zdroje (ekologický 
pilíř)  

Deficitní charakteristiky – řídké zalidnění, malá pracovištní kapacita (sociální a ekonomický 
pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    
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D.2 Bochov – Žlutice 

 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina vrchovin Hercynica k severu nabývá charakteru krajiny sopečných pohoří (směrem 
k Doupovským horám, např. masiv Mirotického vrchu, u Přestání, Knínic ad.), lokálně se 
objevují izolované kužely (Vladař, Zámecký vrch u Bochova, Jesinecký vrch) a zaříznutá 
údolí (úseky Střely, Borecký potok, Velká Trasovka, Ratibořský potok ad.). Geomorfologicky 
území spadá ke Karlovarské vrchovině, celkům Slavkovský les (okrsek Javorenská 
vrchovina v Bečovské vrchovině, okrsek Loketská vrchovina v Hornoslavkovské vrchovině) a 
Tepelská vrchovina (okrsek Bochovská vrchovina v Žlutické vrchovině, na jihu zasahuje 
Vladařská vrchovina). Zasahují sem i Doupovské hory svým podcelkem Rohezecká 
vrchovina. Jedná se vesměs o ploché či členité vrchoviny s rozsáhlými zbytky holoroviny, 
s lokálně prořezanými údolími (hluboký zářez Střely). Významnými body jsou Mirotický vrch 
(792 m), zalesněná osamocená vyvýšenina ve tvaru plochého hřbetu, Andělská hora (716 
m), znělcová vyvýšenina částečně s listnatým porostem javoru, lípy, jasanu a jilmu, Zámecký 
vrch (733 m), kuželovitý suk z větší části odlesněný, Vladař (693 m), výrazná stolová hora se 
smíšeným listnatým lesem mezi údolím Střely a okrajovým svahem k Manětínské kotlině, 
Dlouhý vrch (702 m), výrazný částečně zalesněný hřbet, Jesínecký vrch (717 m), částečně 
zalesněný výrazný hřbet se zbytky pastvin a polí, a další. Hlavním vodním tokem je Střela a 
její přítoky, severní část území je odvodňována do Teplé. Některé z potoků vytváří výrazná 
údolí. Objevuje se zde několik rybníků a rybničních soustav (na Bochovsku), největší vodní 
plochou je vodní nádrž Žlutice vybudovaná během let 1965 až 1968 v zaříznutém údolí 
Střely západně od Žlutic.  

Území patří především k mírně teplým oblastem MT3 a MT4. Krajina má lesozemědělský 
charakter s několika většími lesními komplexy, které mají již charakter krajiny lesní. Rybniční 
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soustavy na Bochovsku jsou typologicky řazeny ke krajinám rybničním. Území je středně 
zalesněné, převažují smrkové porosty s příměsí buku a jedle, ojediněle borové porosty a 
zbytky bukových a javoro-lipových porostů, místy převládá bezlesí, pole, louky a pastviny. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Řešené území leží na pomezí vrcholně středověké sídelní krajiny na jihu a pozdně 
středového sídelní krajiny na severu, v podhůří Doupovských hor. Z hlediska sídel se jedná o 
krajinu různorodé kolonizace, kde snad mírně převažují lánové radiální vsi středověké 
kolonizace. Nejvýznamnějšími sídly jsou Žlutice (první písemná zmínka z roku 1186 dle 
Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), jež byly založeny zřejmě během slovanské 
kolonizace jako obchodní stanice na cestě z Prahy do Chebu. Dalšími významnými sídly jsou 
Bochov (1325), Chyše (1473) či Valeč (1358). Po třicetileté válce, stejně jako na většině 
území kraje, došlo i zde k postupné germanizaci. Odsun Němců po druhé světové válce pak 
vedl k demografickým i sídelním změnám (zánik či částečný zánik sídel, osad, samot, 
vylidnění).  

Zdejší krajina vykazuje torza dochovaných historických prvků a struktur, počínaje základním 
rozvržením zemědělských ploch a lesů, sídel, rybníků a jejich soustav (Bochovsko), cest až 
po pozůstatky členění historické plužiny v některých místech řešeného území. Tyto struktury 
však nejsou v obraze zdejší krajiny zřetelně dochované, až na enklávy lépe dochovaných 
struktur v okolí Andělské Hory, na Valečsku či v podhůří Doupovských hor. V řešeném území 
se neobjevují cenné památkové objekty celostátního významu (indikované přítomností 
národní kulturní památky), historicky a památkově cennými sídly jsou městské památkové 
zóny Žlutice a Valeč. Valečsko je prohlášeno krajinnou památkovou zónou, dosud jedinou na 
území celého Karlovarského kraje. 

Krajina na východu pokračuje v Ústeckém kraji krajinou Jesenická vrchovina, v Plzeňském 
kraji pak Manětínskou oblastí. Diskontinuita ve vymezení krajin je dána rozdílnými 
metodikami, které byly k vymezení v jednotlivých krajích použity. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Neobyčejně prostorově členitý krajinný celek ovládá hluboké asymetrické lesnaté údolí Střely 
s četnými zákruty a s prudkými svahy na pravém břehu, rozčleněnými strmými a rychle se 
zahlubujícími krátkými vodotečemi. Krajina na levém břehu – severně od Střely je hluboce 
rozčleněna údolími vodotečí, stékajících z okrajů Doupovských hor a vytvářejících skladbu 
mezivodních plochých hřbetů s bezlesím kulturní zemědělské krajiny oddělených lesnatými 
zanořenými koridory potoků. Krajina je prostorově neobyčejně rozmanitá a umožňuje 
množství nečekaných pohledů a působivých scenérií. V okolí obce Údrč – v rovinaté poloze 
nad okrajem údolí Ratibořského potoka leží na vějířovitě uspořádaných vodotečích rybniční 
soustava Údrčských a Telečských rybníků. 

Atraktivita krajiny spočívá nejenom v dílčích scenériích uzavřených horizonty hran údolí, ale 
zejména v pohledech z náhorních poloh, kde se v členité a bohaté krajinné scéně objevují 
dominanty Vladaře nebo okraje Doupovských hor. Jedinečné jsou scenérie Střely a 
Borečského potoka a scenérie Údrčských rybníků. Rovněž kulturní dominanty se uplatňují 
v krajinných panoramatech i v dílčích scenériích a dokumentují zasazení působivé sídel do 
krajinného rámce. Jedná jak o Žlutice a Bochov, tak i o drobné scenérie Údrče nebo scenérie 
poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách nad hlubokým údolím Střely a nad 
vodní hladinou žlutické nádrže. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území definuje typ - krajina kulturní, harmonická (B). Na většině území se uplatňuje zvýšená 
krajinářská hodnota (+), jen v Z části průměrná krajinářská hodnota (0). Krajinné složky se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb
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vyskytují ve vyrovnaném poměru pozitivně a negativně se uplatňujících. Krajinnou matrici 
tvoří vesměs zemědělské kultury nepravidelně doplněné lesními porosty, které rozdělují 
krajinu do jednotlivých krajinných submozaik většinou se střednězrnnou strukturou. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

D.2.1 EMBL.  Jedinečné scenérie krajinné dominanty Vladaře 

D.2.2 Neobyčejná prostorová členitost krajiny s proměnlivostí scenérií 

D.2.3 Působivé scenérie kulturních dominant ve výrazném krajinném rámci.  

D.2.4 Reliéf ploché až členité vrchoviny s ojedinělými izolovanými vrchy a s lokálně prořezanými 
údolími.  

D.2.5 Vesměs lesozemědělská krajina s většími lesními celky. 

D.2.6 Rybníky a rybniční soustavy na Bochovsku, vodní nádrž Žlutice vybudovaná v letech 1965 až 
1968 západně od Žlutic. 

D.2.7 Zemědělská krajina s historickými sídly (Valeč a Žlutice památkovými zónami), rybníky, 
cestami, místy s částečně dochovanými historickými krajinnými strukturami, částečně 
s dědictvím odsunu německého obyvatelstva (zaniklé či částečně zaniklé a opuštěné osady a 
objekty). 

D.2.8 EMBL. Valečsko, jediná krajinná památková zóna na území Karlovarského kraje, barokní městečko 
Valeč s částečně dochovanými strukturami „barokní“ krajiny v okolí. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Venkovská krajina mezi Doupovskými horami, Jesenickou pahorkatinou s Přírodním parkem 
Střela a Tepelskou vrchovinou, na západě přecházející do Toužimské plošiny. V krajině jsou 
rovnoměrně zastoupeny plochy orné půdy (32 %), luk a pastvin (30 %) a lesů (27 %). 
Největší vodní plochou je vodárenská nádrž Žlutice. Zalidnění 28 obyvatel / km2 odpovídá 
venkovské krajině bez větších center a s malým zastoupením průmyslu.  

Místními centry území s pracovišti jsou Žlutice a Bochov, obojí s počtem obyvatel mezi 2 až 
2,5 tisíci. Ostatní obce mají cca mezi jedním až pěti sty obyvatel. Obce se většinou sestávají 
z několika navzájem prostorově oddělených menších sídel. Dlouhodobě se jedná o území 
depopulační, významně postižené odsunem po II světové válce. Vývoj populace 
v posledních letech není již tato jednoznačný, vlivem zpětné přeměny části odpadnuvšího 
bytového fondu na trvalé bydlení a přistěhovalectvím do některých míst. Obdobně 
nevyrovnaná je demografická struktura. Výsledný pozitivní přirozený přírůstek, saldo migrace 
i poměrné demografické mládí vypovídají spíše o nevyrovnanosti vývoje v jednotlivých 
sídlech a jednorázových změnách, ke kterým dochází v jednotlivých malých sídlech a 
obcích. Obdobně nevyrovnaná jsou data o výstavbě bytů.  

Mírou nezaměstnanosti i podílem dlouhodobě nezaměstnaných patří prostor Bochova a 
Žlutic v rámci Karlovarského kraje k více postiženým.    

Území krajiny v okolí Bochova a Žlutic je populačně málo významné (2,1 % obyvatelstva 
Karlovarského kraje). Sociálně a ekonomicky patří spíše do kategorie slabších. Spolu 
s krajinami Doupovských hor, Slavkovského lesa, Tepelska, Toužimska a Pšova tvoří 
rozsáhlé spojité území patřící k „vnitřním periferiím“ státu, mimo dosah vlivu významnějších 
pracovištních center a jejich funkčních urbanizovaných území.  

TRENDY A RIZIKA  

Krajinu Bochovska a Žluticka lze považovat za jádro širšího periferního prostoru specifické 
oblasti SOB3 Rakovnicko – Kralovicko – Podbořansko na území Karlovarského kraje. Na 
rozdíl od ostatních krajin v tomto periferním území bude pro Bochovsko a Žluticko 
významným rozvojovým potenciálem rychlostní komunikace R6. Tato komunikace může 
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přispět k potřebnému ekonomickému a následně ii sociálnímu oživení celého širšího prostoru 
krajin Tepelska a Toužimska, založenému na budování nových výrobních pracovišť 
v návaznosti na rychlostní komunikaci. Pozitivně se na oživení krajiny může projevit 
rekreační potenciál zejména východní části území mezi Doupovskými horami a vrchem 
Vladař, podél Střely a Malé Střely.  

Rizika spojená se zřizováním výrobních závodů jsou ekonomická, spočívající v nárůstu 
závislosti na těchto investicích, sociální, představovaná pravděpodobně posílením nepříliš 
příznivého sociálního profilu území posílením podílu méně kvalifikovaných pracovních 
příležitostí a konečně (nikoliv však v poslední řadě) možnými nepříznivými impakty nových 
areálů na krajinný ráz.   

Hodnoty – zemědělská krajina, vyvážený podíl krajinných složek, vodní zdroje (ekologický 
pilíř)  

Deficitní charakteristiky – řídké zalidnění, malá pracovištní kapacita (sociální a ekonomický 
pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    
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D.3 Pšov 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina řešeného území je vesměs řazena k vrchovinám Hercynica, masiv Chlumské hory ke 
krajinám sopečných pohoří. Území, až na jeho nejsevernější část, která ještě patří ke 
Krušnohorské soustavě, náleží k odlišné Poberounské soustavě, k Plzeňské pahorkatině, 
celku Rakovnická pahorkatina, podcelku Manětínská vrchovina, což je plochá vrchovina o 
střední výšce 542 m, konkrétně k Manětínské kotlině. Jedná se o sníženinu s plochým dnem 
s mělkými údolími a širokými nivami v povodí Střely. V členitější jižní části dominují výrazné 
vulkanické kuželovité suky a stolové vrchy. Nejvýraznějším bodem je zde Chlumská hora 
(650 m) jižně od Chlumu, rozsáhlá stolová hora (dlouhá 4 km) souvisle zalesněná převážně 
smrkovými monokulturami s borovicí, místy jí pokrývá i smíšený listnatý les s duby, lipami a 
habry. Na samých jižních hranicích kraje se zdvihá Zbraslavský vrch (674 m), výrazný kužel, 
částečně zalesněný smrkovými porosty s příměsí borovice. Území odvodňují především 
pravé přítoky Střely. Na vodních tocích je vybudována řada menších a středních rybníků a 
rybničních soustav.  

Území patří především k mírně teplým oblastem MT3 a MT4. V převažující zemědělské 
krajině se při jižních hranicích kraje objevují i větší lesní celky, které již nabývají charakteru 
krajiny lesozemědělské či lesní (masiv Chlumské hory). Území je v souhrnu málo až středně 
zalesněné, převládají smrkové monokultury a borovo-smrkové porosty a vzácné zbytky 
smíšených lesů, rozdrobené (až na výjimky) do menších komplexů, dominuje orná půda. 
Jižní okraj Karlovarského kraje je pak zalesněný více, a to i většími lesními komplexy 
s převahou smrkových monokultur. V okolí Chlumu se objevují i plochy luk a pastvin. 
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KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Řešené území náleží k typu sídelní krajiny vrcholně středověké. Typologicky zde převažují 
lánové radiální vsi středověké kolonizace a sídla různorodé kolonizace. Krajina řešeného 
území spadala k panství Žlutickému a Rabštejnskému. Chlum je poprvé písemně doložen již 
k roku 1115, ostatní sídla zejména k 13. a 14. století, sám Pšov, který leží v centru 
vymezeného území, je poprvé písemně doložen až k roku 1513 (dle Historického lexikonu 
obcí ČR, ČSÚ 2006). Na samém konci třicetileté války byl zcela zničen a nově založená 
obec dostala čistě německé obyvatelstvo, stejně jako i okolní obce a osady. Po druhé 
světové a po odsunu německého obyvatelstva byl zdejší kraj z velké části vysídlený, několik 
osad a objektů bylo zničeno či částečně zničeno. Na doosídlování se kromě Čechů z 
vnitrozemí podíleli také Maďaři, Slováci, volyňští Češi, Rumuni, Poláci a Bulhaři. Přesto 
některá sídla zanikla či částečně zanikla.  

Krajinná struktura je i přes velké demografické změny poměrně dochovaná, dodnes vykazuje 
stopy základního historického členění pozemků, cest a sídel. Nejsou zde vymezena žádná 
památkově chráněná území, zóny či rezervace, ani památkové objekty celostátního významu 
indikované přítomností národních kulturních památek. 

Krajina sousedí v Plzeňském kraji s krajinou Manětínské oblasti. Lze se domnívat, že odlišný 
charakter krajiny Pšova přechází do malé části Plzeňského kraje.  

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Segment rovinaté zemědělské krajiny s mělkými údolími drobných vodotečí je po celém 
obvodu výrazně vizuálně ohraničen. V krajinných panoramatech jsou na severu a 
severovýchodě patrné okraje lesních porostů na rozčleněných okrajích hlubokého 
asymetrického údolí Střely a na jihu pak lesní porosty na svazích širokého úvalu 
Manětínského potoka. S otevřeností krajiny kontrastují jedinečné geomorfologické tvary 
stolových hor – Chlumské hory (651 m n.m.)  a Vladaře (693 m n.m.) na lávových příkrovech. 

Atraktivita krajinné scény tkví nejenom v dílčích scenériích rybníků a cenných vrcholových 
poloh Vladaře (rašelinné jezírko) či Chlumské hory (cenné lesní porosty – PR Chlum), ale 
především v panoramatech otevřené kultivované zemědělské krajin s lesnatými terénními 
dominantami.  

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území určuje typ - krajina kulturní, harmonická (B). Na většině území se uplatňuje průměrná 
krajinářská hodnota (0), zvýšená krajinářská hodnota (+) byla vyhodnocena v obvodových 
partiích krajiny. Krajinné složky se vyskytují mírně ve prospěch negativně se 
uplatňujících. Krajinnou matrici tvoří zemědělské kultury většinou s hrubozrnnou strukturou 
s malým podílem lesní i nelesní vegetace. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

D.3.1 EMBL. Jedinečná krajinná dominanta vrchu Vladař 

D.3.2 Výrazná krajinná dominanta stolové hory Chlumská hora s cennými lesními porosty na jižním 
svahu ¨ 

D.3.2 Poměrně plochá krajina Manětínské kotliny s výraznějšími vrcholy při jižní hranici s dominantou 
stolové Manětínské hory. 

D.3.2 Zemědělská a lesozemědělská krajina s částečně dochovanou krajinnou strukturou 
venkovských sídel bez výrazně rušivých prvků a struktur. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voly%C5%88
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SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Rozsahem nevelká venkovská krajina vymezená na severu vrchy lemujícími jižní břeh Střely 
s výraznou kupou Vladaře, na jihu pak táhlým vrchem Chlumské hory a Zbraslavským 
vrchem. Na rozdíl od sousedící krajiny Bochova a Žlutic výrazně převažují plochy orné půdy 
s 54 % z celkového území, zatímco lesy představují pouze 24 % plochy území a louky a 
pastviny jsou velmi málo zastoupeny (14 %). Vodní plochy rybníků se vyskytují 
v severozápadní části krajiny. Poměrně rovnoměrně rozmístěné osídlení v krajině má 
podobu malých vesniček. Zalidnění je velmi nízké (necelých 12 obyvatel / km2), též díky 
absenci jakéhokoliv síla městského typu.  

Všechna sídla jsou součástí jediné obce Pšova s celkem necelými šesti sty obyvatel. 
Pracovištně území spáduje převážně do Toužimi. Obec Pšov vykazuje úbytky obyvatel jak 
přirozeným vývojem, tak i migrací. Obyvatelstvo je demograficky staré, s velmi vysokou 
mírou nezaměstnanosti a vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných.  

Území krajiny Pšova je populačně velmi málo významné (jen 0,1 % obyvatelstva 
Karlovarského kraje). Také sociálně a ekonomicky patří do kategorie slabých. Spolu 
s krajinami Doupovských hor, Slavkovského lesa, Tepelska, Toužimska a Bochova – Žlutic 
tvoří rozsáhlé spojité území patřící k „vnitřním periferiím“ státu, mimo dosah vlivu 
významnějších pracovištních center a jejich funkčních urbanizovaných území.  

TRENDY A RIZIKA  

Území vykazuje nepříznivý trend sociálního a ekonomického vývoje. Zřejmě ani v budoucnu 
nebude vzhledem k převážně zemědělskému využití schopno nabídnout svým obyvatelům 
dostatek pracovních příležitostí.   

Rizika pro krajinu Pšovska vyplývají z této popsané skutečnosti. Hrozí degradace sídelního 
systému vesnic na vylidněné osady bez základního vybavení a zánik i zbývajících místních 
pracovních příležitostí. Minimalizace podílu ekonomicky aktivní populace pracující v místě 
může mít negativní dopad i na fungování kulturní krajiny.  

Hodnoty – zemědělská krajina   

Deficitní charakteristiky – řídké zalidnění, malá pracovištní kapacita (sociální a ekonomický 
pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    
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E.  KRAJINY ČESKÉHO LESA 

 

E.1 Mariánské Lázně – Tachovská brázda 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina vrchovin Hercynica patří k Českoleské podsoustavě, k Podčeskoleské pahorkatině, 
podcelku Tachovská brázda, konkrétně k okrskům Dolnožandovská pahorkatina, 
Starovodská kotlina a Drmoulská kotlina. Brázda má charakter úzké nesouměrné tektonické 
sníženiny o střední výšce 520 m s plochým dnem, s dílčími měkkými kotlinami a mělkými 
údolími převážně svahových potoků. Starovodská a Drmoulská kotlina jsou tektonické 
sníženiny na severozápadě Tachovské brázdy, charakterizované široce rozevřenými 
mělkými údolími povodí horního toku Kosového potoka a širokými meziúdolními hřbety. Na 
přítocích Kosového potoka je na dně kotliny rozeseta řada menších a středně velkých 
rybníků. Dolnožandovská pahorkatina pak má charakter členité pahorkatiny kerného typu ve 
visuté poloze nad Chebskou pánví, místy se – zejména v lesích a lesících – objevují drobné 
izolované skalky, balvany a další kamenné bloky. Je rozčleněná údolími pravých přítoků 
Odravy (Lipoltovský potok), na kterých se objevují drobnější rybníky. Významnými body 
v území jsou Chebský vršek (678 m), plochý kupovitý odlehlík částečně zalesněný převážně 
smrkovými monokulturami, U kapličky (560 m), krátký skalnatý hřbítek u dolního Žandova, 
Na vrších (626 m), nejvýchodnější část širokého bezlesého plochého rozvodního hřbetu 
jihovýchodně od Staré Vody, či U cechu (576 m), bezlesý mírně ukloněný útvar jihovýchodně 
od Drmoul. Třetihorní zlomová linie dala vzniknout četným minerálním pramenům železité 
kyselky, které jsou pro řešenou oblast charakteristické a daly vzniknout zdejší slavné 
lázeňské tradici (Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart).  
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Území patří vesměs do mírně teplých klimatických oblastí MT3 a MT4. Krajina je nepatrně či 
zčásti zalesněná smrkovými a borovými monokulturami a borovo-smrkovými porosty, 
rozptýlenými do malých lesíků. Otevřené polohy pokrývá orná půda, v poslední době přibyly 
četné plochy luk a pastvin. V jižní části se objevuje souvislejší lesní komplex smrkových a 
borových monokultur, na podmáčených polohách pak olšové porosty a vlhké louky. Zdejší 
krajina má charakter krajiny lesozemědělské, místy – na severu u Milíkova, ve střední části 
v okolí Staré Vody a na jihu v okolí Drmoul – nabývá charakteru krajiny zemědělské. 
Krajinářské hodnoty indikuje zařazení jihozápadní části území do přírodního parku Český 
les, severovýchodní část pak je zařazena do CHKO Slavkovský les. 

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Tachovská brázda náleží ke krajinám vrcholně středověkým, zatímco navazující plochy 
Slavkovského lesa na severovýchodě a Českého lesa na jihozápadě náleží k novověké 
sídelní krajině. Sídla typologicky spadají pod rozptýlené a parcelační vsi novověké 
kolonizace (sever) a k sídlům novověké různorodé kolonizace (jih). Území bylo kolonizováno 
tepelským klášterem. Hlavními historickými sídly v řešeném území jsou Dolní Žandov (první 
písemná zmínka z roku 1197 dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006), Lázně Kynžvart 
(1214) a především Mariánské Lázně, nejmladší z proslulého trojúhelníku západočeských 
lázeňských měst (první zmínka 1788), které byly založeny úsilím kláštera Teplá. První 
zpráva o kynžvartských minerálních pramenech se objevuje už v roce 1454. Tyto prameny 
železité kyselky stály u rozvoje a slávy zdejších lázní. Vedle stávajících zde bývaly i další 
osady a samoty, které byly zničeny nebo částečně zničeny zejména v důsledku odsunu 
německého obyvatelstva.  

V podhůří Dyleňského lesa, na pomezí krajiny Českého lesa, se dochovaly pozůstatky 
historického členění plužiny (zaniklá Brtná, v okolí Salajky ad.) i celková struktura 
harmonické lesozemědělské krajiny vč. pozůstatků zaniklých sídel, v úhrnu se však nejedná 
o krajinu se zřetelně dochovanými krajinnými strukturami. V řešeném území se objevují 
cenné památkové objekty celostátního významu, indikované přítomností národních 
kulturních památek, kterými jsou lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních a zámek 
Kynžvart s rozsáhlým krajinářským parkem. Mariánské Lázně, druhé největší lázeňské 
město v Čechách, jsou chráněny jako městská památková zóna. 

Krajina Mariánskolázeňska a Tachovské brázdy na jihu plynule pokračuje v Plzeňském kraji 
do Tachovské brázdy v Tachovskochodské oblasti. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Tachovská brázda představuje výrazný prostorový předěl mezi vyzdviženým terénem 
Slavkovského lesa lemovaného strmými zlomovými svahy a mezi postupně stoupajícím 
terénem severního výběžku Českého lesa v prostoru Tišinské a Dyleňské hornatiny. 
Sníženina, jejíž charakter je sjednocen právě výše zmiňovaným způsobem prostorového 
ohraničení, je členěna do tří částí. Je to jižní část s nižší terénní úrovní údolí Kosího potoka a 
se silně urbanizovaným územím Mariánských Lázní a s předměstím lázeňského města 
(Úšovice, Velká Hleďsebe).  

Na vyšší terénní úrovni – terase – v prostoru Drmoulu , oddělené od Kosího potoka porosty 
Mnišského lesa, se prostírá s rybníky na pravobřežních přítocích Kosího potoka. Severněji 
ležící Starovodská kotlina je mírně zvlněnou a vizuálně otevřenou krajinou s velkými 
plochami orné půdy a se zřete0lným vymezením okraji lesních porostů a zlomovými svahy 
nad Kynžvartem. Severněji - za rozvodím Ohře a Berounky se krajina vlní v Dolnožandovské 
pahorkatině. Ve velmi členité krajině s drobnými vodotečemi a jejich vegetačními koridory, 
s lesíky a drobnějším měřítkem otevřených ploch vyniká výška a výraznost okrajů 
Slavkovského lesa s horami Kružný (863 m n.m.) a Ovčák (898 m n.m.). 
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Vizuální atraktivita krajiny Tachovské brázdy tkví ve výrazném ohraničení okraji zlomových 
svahů Slavkovského lesa, v působivých krajinných scenériích okrajů lesních porostů, 
drobných vodotečí, pramenů a lesních rybníků. Význačným symbolem této krajiny je 
lázeňské město Mariánské Lázně a lázeňské sídlo Kynžvart se zámkem a parkem.    

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území definuje typ - krajina kulturní, harmonická (B). Na většině území se uplatňuje zvýšená 
krajinářská hodnota (+), jen místy průměrná krajinářská hodnota (0). Krajinné složky se 
vyskytují ve vyrovnaném poměru pozitivně a negativně se uplatňujících. Krajinnou matrici 
tvoří vesměs zemědělské kultury nepravidelně doplněné lesními porosty, které rozdělují 
krajinu do jednotlivých krajinných submozaik většinou se střednězrnnou strukturou. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 

E.1.1 Reliéf Tachovské brázdy, tektonické sníženiny směřující od severu k jihu s plochým dnem 
klesajícím od západu k východu. 

E.1.2 Minerální prameny železité kyselky na úpatí Slavkovského lesa (Mariánské lázně, Lázně 
Kynžvart). 

E.1.3 Lesozemědělská a zemědělská krajina s venkovskými sídly a lázeňskými městy, ale i se 
zaniklými objekty a osadami, bez výrazných dochovaných krajinných struktur. 

E.1.4  Lázně Kynžvart se zámkem a rozsáhlým krajinářským parkem. 

E.1.5 EMBL. Mariánské Lázně, druhé největší lázeňské město v Čechách, nejmladší z proslulého 
trojúhelníku západočeských lázeňských měst, památková zóna a národní kulturní památka 
lázeňská kolonáda. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Území je tvořeno vlastními Mariánskými Lázněmi a dalšími obcemi severozápadně od 
Mariánských Lázní podél okraje Slavkovského lesa, zahrnutými do CHKO Slavkovský les. 
Osou území je Tachovská brázda odvodněná do Ohře Lipoltovským potokem a do Mže 
potoky Bahnitým a Kosím. Krajina je převážně lesnatá (58 % území), podíly luk a pastvin 
15 % a orné půdy 12 % jsou nízké (procentuální podíly se vztahují k územím obcí, proto 
neodpovídají fyzickému vymezení krajin). Zalidněním 85 obyvatel / km2 je krajina mírně pro 
průměrem Karlovarského kraje.     

Prostor Mariánských Lázní spolu s jižní částí Tepelska-západ tvoří funkční urbanizované 
území (FUA) Mariánských Lázní. V takto vymezeném FUA se vlastní Mariánské Lázně spolu 
s obcemi ve směru na Cheb odlišují od suburbanizačního zázemí Mariánských Lázní na 
jihozápadě vysokým demografickým stářím populace.  

Obyvatelstvo a sídla se soustřeďují do aglomerace Mariánských Lázní s cca 17 tisíci 
obyvateli. Území vykazuje zejména vlivem Mariánských Lázní přirozený úbytek obyvatel 
převyšující krajský průměr, ale jeho migrační saldo je pozitivní a způsobuje, že ve výsledné 
bilanci populace roste. V zázemí Mariánských Lázní se projevuje suburbanizace (zejména 
Drmoul, Valy). Demograficky je populace většiny obcí spíše stará. Intenzitou výstavby 
nových bytů je Mariánskolázeňsko na prvním místě v Karlovarském kraji. Velmi příznivé jsou 
i údaje o nezaměstnanosti: i tento ukazatel vychází s 3,8 % nezaměstnaných pro 
Mariánskolázeňsko nejlépe z celého Karlovarského kraje.  

Území lze díky pracovištní kapacitě Mariánských Lázní považovat za sociálně a ekonomicky 
stabilizované, s potenciálem dalšího rozvoje. Na obyvatelstvu kraje se podílí 7,2%. V 
celkovém demografickém a sociálně ekonomickém hodnocení je území Mariánské Lázně – 
Tachovská brázda hodnoceno jako nejlepší v kraji. 

TRENDY A RIZIKA  
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Další rozvoj prostoru Mariánských Lázní a Tachovské brázdy bude determinován lázeňstvím 
a nadmístní rozvojovou osou OR2. Rezidenční suburbanizace v prostoru Mariánských Lázní 
se bude střetat především se zájmy ochrany přírody a krajiny reprezentovanými zejména 
zvláště chráněnými územími CHKO Slavkovský les a CHKO Český les, ale i obecnou 
ochranou krajinného rázu v zázemí obou CHKO. Rezidenční i nerezidenční suburbanizace 
se dále budou střetat v koridoru rozvojové osy také s ochranou zemědělské půdy. Hlavním 
rizikem pro krajinu Mariánskolázeňska a Tachovské brázdy je tedy nekoordinovaný územní 
rozvoj bez prověření jeho dopadu na krajinný ráz a na potřebu infrastrukturálních investic.   

Hodnoty – lázeňství, léčivé zdroje, rekreační krajina, lesy, atraktivita pro bydlení     

Deficitní charakteristiky –   

 krajina převážně rozvojová    

 

E.2 Český les 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina při státní hranici je řazena k vrchovinám Hercynica, místně (hřbet Čupřina – Dyleň – 
Střední vrch – Mechový vrch) ke krajinám výrazných svahů a horských hřbetů. 
Severozápadní výběžek území u Mýtiny ještě náleží ke geomorfologickému celku Smrčiny 
v západní části Krušnohorské hornatiny, Chebské pahorkatině, konkrétně okrsku 
Hrozňatovská pahorkatina. Většina území však již náleží jiné geomorfologické soustavě, a to 
Šumavské, ke geomorfologickému celku Český les, což je členitá vrchovina na hranici ČR a 
SRN o střední výšce 628 m. Jedná se o severní část Českého lesa, podcelek Dyleňský les, 
okrsky Dyleňská hornatina, Tišinská vrchovina a Třísekerská pahorkatina. Jde o soustavu 
vyzdvižených ker v místě maximálního tektonického vyklenutí území. Vyniká v ní rozsáhlý 
příčný dyleňsko-čupřinský hřbet obklopený na severu dvěma nižšími stupni kerné vrchoviny. 
Nejvýraznějšími body jsou vrcholy Dyleň (940 m), plochý souvisle zalesněný suk rozsáhlého 
hřbetu v oblasti maximálního vyklenutí, Čupřina (864 m), plochý souvisle zalesněný 
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jihozápadní vrchol hřbetu, či Tišina (791 m), souvisle zalesněná klenbovitě vyzdvižená 
kupovitá elevace se zbytkem holoroviny. Ze svahů stékají potoky vytvářející údolí, v severní 
části území do Ohře, na většině řešeného území na jihovýchod, do Mže (Kosový a 
Hamerský potok a jeho přítoky). V území se neobjevují významnější vodní plochy.  

Dyleňský les patří vesměs do mírně teplých klimatických oblastí MT3 a MT4. Krajina je 
značně zalesněná převážně jehličnatými (smrkovými) porosty, smrkovými porosty 
s vtroušeným bukem, na podmáčených půdách i olšovými porosty. Lesní krajina má pouze 
na severu (u Mýtiny) a na jihovýchodě (v okolí Tří Seker) charakter krajiny lesozemědělské, 
kde se vedle luk a pastvin objevují i plochy orné půdy. Krajinářské hodnoty území indikuje 
jeho zařazení do přírodního parku Český les.  

KULTURNÍ A HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Řešené území náleží k novověké sídelní krajině, pouze severní část u Mýtiny obracející se 
již na Chebsko ke krajině vrcholně středověké kolonizace. Území je z větší části souvisle 
zalesněné, pouze na severu a jihovýchodě se objevují otevřené enklávy s venkovskými sídly. 
Zatímco vesnice v severní, vrcholně středověké sídelní oblasti jsou zmiňovány již v druhé 
polovině 13. století (Palič, Mýtina), rozprostíral se v místě dnešních Tří Seker ještě v 15. 
století hluboký les, kterým procházelo jen několik stezek. Sídla okolo Tří Seker v území, 
které patřilo pod panství Tachov, jsou poprvé písemně doložena až od 16. století (Tři Sekery 
1555, Krásné až v roce 1838 dle Historického lexikonu obcí ČR, ČSÚ 2006). Tato situace 
více méně odpovídá i historickému stavu v první polovině 19. století. Drobné osady, které se 
nacházely v horských polohách Dyleňského lesa, zanikly po odsunu Němců a zřízení 
hraničního pásma (Oldřichov, Nové Mohelno, Slatiny ad.), jiné osady či objekty zanikly 
částečně. V enklávách bezlesí se objevují zčásti dochované krajinné a urbanistické struktury 
lesozemědělské krajiny, které však nejsou v obraze krajiny výrazné či zřetelné, jinak se 
v řešeném území nenacházejí cenné památkové objekty celostátního významu. Salajna na 
hranici území je prohlášena vesnickou památkovou zónou. 

Krajina Českého lesa sousedí v Plzeňském kraji s Broumovskou a Tachovskochodskou 
oblastí, v přilehlé části Bavorska (region Oberpfaltz / Horní Falc) nejsou krajiny 
srovnatelného typu vymezeny. 

VIZUÁLNÍ CHARAKTERISTIKA 

Krajina nejsevernějšího cípu Českého lesa představuje mohutné lesnaté horské masivy 
Tišiny (792 m n.m.) a Dyleně (940 m n.m.), které přecházejí do otevřenými polohami do 
sníženin Chebské pánve a Tachovské brázdy.  Zatímco Tišina svým oblým tvarem vystupuje 
pouze povlovně nad Tachovskou brázdu a její převýšení není výrazné, Dyleň tvoří Dylensko 
– Čupřinský hřbet, který představuje významnou krajinnou dominantu Tachovské brázdy i 
jižního okraje Chebské pánve.  

Z hlediska vizuální atraktivity krajiny jsou pro tuto charakteristické scenérie lesních interiérů, 
drobné lokality bezlesí se stopami osídlení nebo těžby (Kyselecký hamr, Paličský mlýn, 
bývalý důl Dyleň a výhledy z okrajů lesních porostů na zlomové svahy Slavkovského lesa 
nebo do Chebské pánve. 

KRAJINÁŘSKÉ HODNOCENÍ 

Území převážně definuje typ – krajina relativně přírodní (C), jen v JV a S části se uplatňuje 
krajina kulturní, harmonická (B). Na většině území se uplatňuje zvýšená krajinářská hodnota 
(+), jen místy průměrná krajinářská hodnota (0). Krajinné složky se vyskytují výrazně ve 
prospěch pozitivně se uplatňujících. Krajinnou matrici tvoří vesměs rozsáhlé lesní porosty. 

HLAVNÍ A EMBLEMATICKÉ ZNAKY 
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E.2..1 EMBL. Krajinná dominanta hory Dyleň 

E.2..2 Výhledy z okrajů lesních porostů Tišinské a Dyleňské hornatiny na siluety Slavkovského lesa  

E.2.3 Členitě vrchovinný reliéf severní části Českého lesa s výrazným zalesněným hřbetem Dyleň – 
Čupřina a dalšími vrchy.  

E.2.4  Vysoká lesnatost území s převahou jehličnatých (smrkových) monokultur. 

E.2.5 Pohraniční charakter téměř souvisle zalesněného území se zaniklými lokalitami, osadami a 
objekty, při státní hranici. 

SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Do Karlovarského kraje z Českého lesa spadá jeho část Dyleňský les. Jedná se o téměř 
zcela zalesněné území s pasekami na místě převážně zaniklých sídel. Jediná trvalá sídla 
Vysoká a Palíč se zachovala na okraji území. Protože se jedná o části jiných obcí, jsou údaje 

o nich zachyceny v krajinách, kam přináležejí tyto obce.    

TRENDY A RIZIKA  

Rizikem pro krajiny Dyleňské části Českého lesa mohou být pokusy o exploataci rekreačního 
potenciálu krajiny, které by narušily krajinný ráz anebo by vytvářely nové nároky na 
infrastruktury, popřípadě by krajinu znepřístupňovaly.    

Hodnoty – lesy, krajinářská hodnota, rekreační krajina (ekologický pilíř)     

Deficitní charakteristiky – (ne)přítomnost člověka v krajině, neexistence trvalých sídel   

 krajina převážně stabilizovaná  
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CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY VYMEZENÝCH KRAJIN 
 

 
NÁVRH PRO KARLOVARSKÝ KRAJ VE SMYSLU EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ 
 
 
A. KRAJINY KRUŠNOHOŘÍ   

A.1 Aš - Hranice - Plesná 
A.2 Krušné hory - Kraslice 
A.3 Krušné hory - Jáchymov 
  

 
B.  KRAJINY PODKRUŠNOHOŘÍ A CHEBSKA   
 B.1 Cheb – Františkovy Lázně 
 B.2 Chebská pánev 
 B.3 Sokolovská pánev  
 B.4 Ostrov – podhůří Krušných hor  
 B.5 Karlovy Vary 
 B.6 Kyselka 
 
C.  KRAJINY SLAVKOVSKÉHO LESA A DOUPOVSKÝCH HOR 
 C.1 Karlovy Vary - jih  
 C.2 Horní Slavkov – Bečov 

C.3 Slavkovský les: Rovná 
 C.4 Slavkovský les: Kladská, Prameny 
 C.5 Doupovské hory 
  
D. KRAJINY TEPELSKA A TOUŽIMSKA 
 D.1 Tepelsko – západ 

D.2 Toužim 
D.3 Bochov – Žlutice 

 D.4 Pšov 
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E.  KRAJINY ČESKÉHO LESA 
E.1 Mariánské Lázně – Tachovská brázda  

 E.2 Český les 
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A. KRAJINY KRUŠNOHOŘÍ  
   

A.1 Aš - Hranice – Plesná 
 
 

Hodnoty – přírodní podmínky, rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, pracovištní potenciál (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská krajina  

 

převažující pokryv   vyvážený podíl lesa a bezlesí  

 v rámci bezlesí vyvážený podíl polí a trvalých travních porostů  

 otevřené náhorní polohy „opuštěné“ kulturní krajiny  

 partie drobných rybníků při okraji u Velkého Luhu 

struktura a měřítko 
krajiny  

 velké měřítko lesních masivů  

 široká údolí zemědělské krajiny   

 kontrast mohutných lesních masivů s partiemi kulturního bezlesí – 
často se stopami zaniklých vesnic – a otevřených ploch zemědělské 
kulturní krajiny 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

sídelní soustava   stabilizovaná soustava tvořená městem Aš jako střediskem krajiny, 
Hranic a Hazlova jako místními centry; doplněná menšími sídly 
převážně s rekreační a zemědělskou funkcí 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 kompaktní sídla v širokých údolích zemědělské krajiny  

 výšková hladina zástavby v okrajích zastavěného území plynule 
navazuje na okolní krajinu prostřednictvím sadů a zahrad 

 výšková hladina zástavby se podřizuje pohledovému působení 
pozitivních kulturních dominant (např. věžím kostelů) 

stavby v krajině   rozhledna Háj 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 přírodní parky Halštrov a Kamenné vrchy  

 vysoká estetická a environmentální kvalita lesozemědělské krajiny  

 terénní dominanta kopce Háj s rozhlednuou 

 
 

A.2 Krušné hory: Kraslice 
 
 

Hodnoty – přírodní podmínky, rekreační potenciál, vodní zdroje (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, ekonomický potenciál (sociální a ekonomický pilíř), demografický vývoj zejména v severní části krajina 
s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina s lokalitami přírodních ploch, s urbanizovanými 
údolími a relativně přírodními náhorními plošinami   
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

převažující využití 
krajiny  

 lesní krajina, částečně a okrajově lesozemědělská s podílem 
pastevectví 

 vodní zdroje regionálního významu  

převažující pokryv   lesnatá krajina, v nelesních plochách převládají louky a pastviny  

 zastavěná území zejména v hlubokých údolích 

 menší vodní plochy i velké nádrže Horka, Tatrovice  

 postupná náhrada smrčinových monokultur přirozenějšími borovými 
doubravami a bukojedlinami  

struktura a měřítko 
krajiny  

 velké masivy lesních porostů  

 enklávy kulturního bezlesí opuštěné zemědělské krajiny 

 zachovaná / obnovená torza členění plužiny v okolí Bublavy 

sídelní soustava   stabilizovaná soustava sídel v údolích Svatavy a Bublavy a 
v podhůří  

 města Kraslice, Nejdek, Luby a Rotava se základní obslužnou a 
pracovištní funkcí 

 pokračující transformace původně zemědělských vsí pro „měkký“ 
turistický ruch a individuální rekreaci  

 v náhorních polohách původní sídla redukovaná na samoty 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 lánové lineární a lánové radiální vsi v údolních polohách a v podhůří  

 rozptýlené vsi ve vyšších polohách Krušných hor  

stavby v krajině    

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 řada maloplošných zvláště chráněných území 

 přírodní parky Kamenné vrchy a Leopoldovy Hamry 

 historická místní cestní síť využitá pro pohyb v krajině  

 

 
 

A.3 Krušné hory: Jáchymov 
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Hodnoty – přírodní podmínky, rekreační potenciál, vodní zdroje, léčivé zdroje (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, demografické charakteristiky, ekonomické disparity, pracovištní potenciál (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina s rozsáhlými lokalitami post-kulturních ploch sukcesí 
se vracejících do přírodě blízkého stavu  

převažující využití 
krajiny  

 urbanizovaná hluboká údolí (Jáchymov)  

 na svazích a vrcholových partiích Krušných hor lesní krajina, 
částečně a okrajově lesozemědělská s podílem pastevectví 

 vodní zdroje (CHOPAV Krušné hory)  

převažující pokryv   lesnatá krajina s enklávami bezlesí  

 v nelesních plochách převládají louky a pastviny 

 pokračuje zalesňování imisních holin, kulturní smrkové monokultury 
jsou postupně nahrazovány porosty s přirozenější druhovou 
skladbou 

struktura a měřítko 
krajiny  

 velké masivy lesních porostů  

 enklávy kulturního bezlesí opuštěné zemědělské krajiny 

 zachovaná / obnovená torza členění plužiny (okolí Krásného Lesa, 
Krásné Lípy, Rudného, Arnoldova, Jáchymova ad.), 

sídelní soustava   stabilizovaná soustava sídel v údolích v podhůří  

 obslužná a pracovištní funkce sídel Jáchymov, Nejdek, Boží Dar, 
Horní Blatná a Pernink 

 pokračující transformace původně zemědělských vsí pro „měkký“ 
turistický ruch a individuální rekreaci 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 lánové lineární a lánové radiální vsi v údolních polohách a v podhůří  

 rozptýlené vsi ve vyšších polohách Krušných hor  

stavby v krajině   nová zařízení turistického ruchu jsou umísťována zásadně jako 
součást historického zastavěného území existujících sídel, 
s preferencí údolních poloh  

 územně stabilizované stávající lyžařské areály v okolí Klínovce  

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 řada maloplošných zvláště chráněných území 

 přírodní parky Přebuz, Jelení vrch a Zlatý kopec  

 CHOPAV Krušné hory 

 historická místní cestní síť využitá pro pohyb v krajině  

 zachované renesanční založení horních měst Božího Daru a Horní 
Blatné  

 řada stop odkazujících na hornickou minulost krajiny (drahé kovy, 
uran)  
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B.   KRAJINY PODKRUŠNOHOŘÍ A CHEBSKA 

    

B.1 Cheb – Františkovy Lázně 
 
 

Hodnoty – komunikační napojení, sídelní struktura, demografická struktura, léčivé zdroje, rekreační potenciál, vodní zdroje (ekonomický, 
sociální a ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální struktura v porovnání v ČR, excentrická poloha v ČR  

 krajina převážně stabilizovaná   

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina s urbanizovanými prostory Chebu a Františkových 
Lázní   

převažující využití 
krajiny  

 zemědělská a lesozemědělská krajina  

 vodohospodářská díla Skalka a Jesenice, rybníky   

 rekreační zázemí lázeňského města Františkovy Lázně a minerální 
prameny  

převažující pokryv   orná půda s lesními plochami v západní a jihozápadní části  

 krajina rybniční v okolí vodních nádrží v okolí Františkových Lázní a 
v Hazlovské pahorkatině 

 nivní louky podél vodotečí  

typické měřítko 
krajinné matrice  

 rozsáhlé plochy polí  

 drobné měřítko lesních ploch  
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

sídelní soustava   stabilizovaná soustava sídel s Chebem jako silným regionálním 
centrem a Františkovými Lázněmi jako přidruženým centrem 
s lázeňskou a obytnou funkcí  

 pravidelná síť vesnic v otevřené zemědělské krajině   

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 Cheb a Františkovy Lázně jako strukturované urbánní celky 
s historickými jádry, čtvrtěmi kompaktního města, vilovými čtvrtěmi 
a sídlišti na okrajích  

 kompaktní venkovská sídla s nízkou hladinou zástavby zapojená do 
krajiny s využitím zeleně jako přechodného prvku  

stavby v krajině   rychlostní komunikace R6 a přilehlé logistické a výrobní areály – 
zapojení do krajiny pomocí izolační zeleně  

 poutní místo Starý Hrozňatov   

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 řada maloplošných zvláště chráněných území  

 přírodní park Smrčiny  

 přírodní parky Český les a Halštrov – přesah do sousedních krajin  

 městské památkové rezervace Cheb a Františkovy Lázně  

 poutní místo Starý Hrozňatov   

 

 
 

B.2 Chebská pánev 
 
 

Hodnoty – zemědělská půda, komunikační napojení, demografická struktura, rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – pracovištní potenciál, sociální struktura (sociální a ekonomický pilíř)    

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

převažující využití 
krajiny  

 zemědělská krajina, přecházející v okrajových polohách v krajinu 
lesozemědělskou, s enklávami slatin, rašelinišť a slatinišť 

 rozvinutá infrastruktura pro měkkou turistiku v prostoru nivy Ohře ve 
vazbě na NPR Soos a Františkovy lázně (vodáctví, pěší turistika, 
cyklistika) 

převažující pokryv   orná půda  

 nízký podíl lesů a trvalých travních porostů je kompenzována 
skupinami a pásy nelesní vysoké zeleně  

 nivní louky a rybníky  

typické měřítko 
krajinné matrice  

 velké měřítko vizuálně otevřené krajiny polí se vzdálenými 
zalesněnými horizonty okolních pohoří, doplněné kontrastní 
soustavou prostorů drobného měřítka mokrých luk a mokřadů 
uzavřených doprovodnou zelení a břehovými hranami v údolích 
vodních toků Ohře a Odravy a jejich přítoků. 

 krajina s rozvinutou sítí polních a lesních cest s hustotou 
odpovídající traťové plužině 

 přírodní a kompoziční osu krajiny tvoří niva řeky Ohře a její přítoky s 
údolní nádrží Jesenice   

sídelní soustava   stabilizovaná soustava venkovských sídel v otevřené zemědělské 
krajině s obslužnými městskými centry umístěnými mimo 
vymezenou  krajinu (Cheb, Františkovy Lázně, Kynšperk n. Ohří) 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 venkovská sídla s nízkou hladinou zástavby zapojená do krajiny 
s využitím zeleně jako přechodného prvku  

stavby v krajině   rychlostní komunikace R6 a přilehlé logistické a výrobní areály 

 rekreační zázemí vodní nádrže Jesenice 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 NPR Soos 

 řada maloplošných zvláště chráněných území  

 výšková hladina zástavby se podřizuje pohledovému působení 
pozitivních kulturních dominant (např. věže kostelů v Třebeni a 
Skalné) 

 

 
 
 

B.3 Sokolovská pánev  
 

 

Hodnoty – nerostné bohatství, komunikační napojení, sídelní struktura, pracovištní potenciál, (ekonomický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální struktura, devastace krajiny (sociální a environmentální pilíř)    

 krajina k transformaci – potřeba rekultivace a regenerace krajiny, sociálního rozvoje a ekonomické transformace     

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 převládá krajina přeměněná člověkem  

 na jihozápadě v okolí Kynšperku nad Ohří a na svazích Krušných 
hor a Slavkovského lesa kulturní krajina  

převažující využití 
krajiny  

 silně urbanizovaná těžební a průmyslová krajina s rozsáhlými 
plochami těžby a zpracování uhlí a rekultivací po povrchové těžbě 
(převážně lesnických a hydrických)  

 přírodní zdroje (uhlí, přírodní léčivé zdroje)  

 rekreační a volnočasové aktivity na rekultivacích na jihozápadě 
území, na Kynšpersku a podél řeky Ohře 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

převažující pokryv   lesy v okrajových polohách krajiny, zejména v jižní části v předpolí 
Slavkovského lesa podél Ohře  

 velké vodní plochy vzniklé v souvislosti s rekultivací zbytkové jámy 
Medard 

 velkou část krajiny zaujímají postupně rekultivované lomy 
povrchové těžby uhlí, výsypky, odvaly, zařízení spojená s těžbou a 
na ni navazující energetikou 

 urbanizované jádro krajiny okolo Sokolova 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 dominantním prvkem jsou zbývající těžební a rozsáhlé post-
těžební plochy s výrazným uplatněním svahů Krušných hor a 
Slavkovského lesa 

 rozsáhlé vodní plochy v souvislosti se zaplavením zbytkové jámy 
Medard  

sídelní soustava   populačně velká sídla a obslužná centra Sokolov, Chodov  

 dělnická sídliště Habartov, Březová, Nové Sedlo atd. rozmístěná 
kolem jádra rekultivované post-těžební a těžební krajiny  

 malé obce rozmístěné mimo návaznost na post-těžební prostory 
zejména podél Ohře a na návrších nad ní 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 města a dělnická sídliště uspořádaná v souladu s teorií města 20. 
století 

 lánové radiální vsi středověké kolonizace  

stavby v krajině   rozsáhlé a vizuálně dominantní areály energetických provozů 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 vesnická památková zóna Královské Poříčí 

 

 
 

B.4 Podhůří Krušných hor: Ostrov 
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Hodnoty – komunikační napojení, sídelní struktura, pracovištní potenciál (ekonomický pilíř), vyvážené využití krajiny   

Deficitní charakteristiky –     

 krajina převážně stabilizovaná  

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 krajina kulturní  

 enkláva u Ostrova krajina rybniční    

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská krajina, málo až středně zalesněná, převládá orná 
půda, poslední dobou však ve velkém proměňována v plochy luk a 
pastvin  

 rybníky s přilehlými mokřady a vlhkými loukami rozmístěné 
rovnoměrně v celém prostoru bezlesí;  

převažující pokryv   poměrně vyvážený podíl lesů a luk a pastvin, poněkud menší podíl 
orné půdy  

typické měřítko 
krajinné matrice  

 většinou střednězrnná mozaika zemědělských kultur   

 větší členitost krajiny je dosažena menšími komplexy lesů a 
doplněna množstvím drobných i větších rybníků a vodních nádrží  

sídelní soustava   Ostrov nad Ohří a Nová Role jako městská místní centra; prostor 
mezi těmito dvěma městy je poměrně málo osídlen 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 převaha lánových radiálních vsí středověké kolonizace  

stavby v krajině   

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 městská památková zóna historické jádro Ostrova 

 

 
 

B.5 Karlovy Vary 
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Hodnoty – sociální a ekonomický potenciál, komunikační napojení, sídelní struktura, demografická struktura, léčivé zdroje, rekreační potenciál, 
vodní zdroje (ekonomický, sociální a ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální soudržnost, disparity  

 krajina převážně rozvojová    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 krajina kulturní  

 krajina přeměněná – zastavěná část města Karlovy Vary 

převažující využití 
krajiny  

 urbanizované území  

převažující pokryv   zastavěné a ostatní plochy  

 východní hranici území tvoří luh řeky Ohře a lesní porosty svahů 
Slavkovského lesa 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 krajinnou matrici tvoří městská krajina a post-zemědělská krajina 
příměstského charakteru  

sídelní soustava   městská aglomerace Karlových Varů 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 městská aglomerace Karlových Varů  

stavby v krajině   městský okruh Karlových Varů (záměr D81) 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 městská památková zóna centrum Karlových Varů  

 národní kulturní památky kostel sv. Maří Magdaleny a Císařské 
lázně  

 panoramata a scenérie historického lázeňského města Karlových 
Varů s cennou architekturou ve výrazném krajinném rámci 
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B.6 Kyselka 
 
 

Hodnoty – léčivé zdroje, rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – ekonomický potenciál, pracovištní potenciál, komunikační napojení, sídelní struktura, demografická struktura  

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská krajina s léčivými prameny v suburbánním zázemí 
metropolitního areálu Karlových Varů 

 údolí Ohře výrazně ovlivněné dynamikou řeky (záplavy) 

 rozvinutá infrastruktura měkkého turistického ruchu (vodáctví) 

převažující pokryv   zalesněné území  

 bezlesí kolem sídel – luka, pastviny a orná půda 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 lesní porosty přerušované enklávami zemědělské krajiny  

 úzké kaňonovité údolí Ohře s výraznými vrcholy (Jakubový vrch, 
Dubový vrch a Himlštejn) 

 dochovaná struktura členění původní plužiny v okolí Srní, Malého 
Hrzína, Krásného Lesa, Stráže nad Ohří 

sídelní soustava   stabilizovaná soustava sídel s obslužnými a pracovištními centry 
mimo krajinu Kyselky (Karlovy Vary, Ostrov)  

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 lánové radiální a lánové lineární vsi  

stavby v krajině   
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 přírodní park Stráž nad Ohří 
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C.  KRAJINY SLAVKOVSKÉHO LESA A DOUPOVSKÝCH HOR 

 
 

C.1 Karlovy Vary – jih 
 

Hodnoty – atraktivní krajinný rámec při současné blízkosti lázeňského centra (sociální pilíř s výhradou problematické sociální soudržnosti), 
rekreační potenciál (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – ekonomický potenciál, pracovištní potenciál, komunikační napojení, sídelní struktura, demografická struktura  

 krajina převážně rozvojová    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

 urbanizovaná krajina Karlových Varů v údolí říčky Teplé  

převažující využití 
krajiny  

 lesní, místy lesozemědělská krajina s enklávami luk a pastvin  

 urbanizované enklávy  

 rekreační a lázeňské lesy  

 termální a léčivé prameny v severní části Loketské vrchoviny 

převažující pokryv   zalesněné území  

 bezlesí kolem sídel s lukami, pastvinami a ornou půdou   

 vodní nádrž Březová  

 plocha letiště Karlovy Vary 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 hluboké lesní porosty přerušované enklávami původně 
zemědělské krajiny s vysokou mírou zastavění  

 stísněné údolí Teplé a Lomnického potoka   
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

sídelní soustava   hlavní centra Karlovy Vary a Loket  

 rozvíjející se obytná funkce sídel v zázemí Karlových Varů 
především využitím popřípadě arondací stávajícího zastavěného 
území  

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 zástavba podřízená terénu – převážně v údolí podél vodotečí  

stavby v krajině   letiště Karlovy Vary D900 a přípojka na rychlostní komunikaci D84, 
komerční zóna H9c  

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 CHKO Slavkovský les  

 výhledy ze strmých svahů do údolí Ohře i do údolí Teplé 
zalesněný kaňon Ohře se skalnatými partiemi  

 městská památková rezervace Loket 

 
 
 
 

C.2 Horní Slavkov – Bečov 

   

Hodnoty – rekreační potenciál krajiny, významný podíl relativně stabilizované populace, pracovní síla obyvatel. (především ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, malá pracovištní kapacita a atraktivita   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 krajina kulturní, krajina relativně přírodní v severní a 
severovýchodní části 

 částečně opuštěná krajina na části bývalého vojenského újezdu 
Prameny včetně zaniklého města Čistá  

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská a lesní krajina 

převažující pokryv   převládají lesy  

 enklávy luk, a pastvin orná půda jen ojediněle 

 vodní nádrž Stanovice na Lomnickém potoce 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 vesměs rozsáhlé lesní porosty  

 obnovené původní krajinné struktury (cestní síť, sídelní struktura, 
základní struktura lesozemědělské krajiny)  

 zachované četné stopy staleté hornické činnosti 

sídelní soustava   místní centra  Horní Slavkov a Bečov nad Teplou jako, doplněná 
řídkou sítí malých venkovských obcí 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 převážně kompaktní sídla, bez většího počtu prostorově 
oddělených osad   

 lánové lineární a radiální vsi středověké kolonizace 

stavby v krajině   rozhledna Krásno 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 chráněná krajinná oblast Slavkovský les 

 několik maloplošných zvláště chráněných území  

 městské památkové zóny historických jader Bečova nad Teplou a 
Horního Slavkova národní kulturní památky hrad Bečov nad 
Teplou a středověký důl Jeroným v Čisté  

 unikátní část města Horní Slavkov ve stylu socialistického realismu  

 
 

C.3 Slavkovský les: Rovná 
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Hodnoty – rekreační potenciál krajiny, součást ostrova post-kulturní krajiny (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – sociální profil, (ne)přítomnost člověka v krajině a identifikace s krajinou, téměř nulová pracovištní kapacita a atraktivita   

 krajina k transformaci – potřeba revitalizace osídlení s cílem dosáhnout obnovení sociálního a ekonomického rozvoje  

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina s rozsáhlými lokalitami post-kulturních ploch 
sukcesí se vracejících do přírodě blízkého stavu 

  

převažující využití 
krajiny  

 lesní krajina  

 mýtiny obklopující místa bývalých vesnic     

převažující pokryv   zalesněné území  

 bezlesí kolem sídel s lukami, pastvinami a plochami ponechanými 
sukcesi    

typické měřítko 
krajinné matrice  

 rozsáhlé lesní porosty přerušované enklávami bezlesí   

sídelní soustava   venkovská sídla Rovná a Kostelní Bříza  

 částečně restituovaná síť samot na místě někdejších vesnic   

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 drobná sídla a samoty v náhorních polohách 

 unikátní socialistický urbanistický komplex obce Rovná  

stavby v krajině   

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 CHKO Slavkovský les  

 řada maloplošných zvláště chráněných území 

 
 

C.4 Slavkovský les: Kladská, Prameny 
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Hodnoty – lesy, vodní a léčivé zdroje, rekreační potenciál krajiny (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – (ne)přítomnost člověka v krajině, prakticky nulová pracovištní kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina převážně stabilizovaná  

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 krajina relativně přírodní  

   

převažující využití 
krajiny  

 lesní krajina, pouze na okrajích se v okolí sídel (Prameny) 
objevuje krajina lesozemědělská 

 mýtiny obklopující místa bývalých vesnic     

převažující pokryv   zalesněné území s vrchovištními rašeliništi (Kladské rašeliny) 
v prostoru Kladské, 

 bezlesí kolem sídel s lukami, pastvinami a plochami ponechanými 
sukcesi    

 několik menších vodních ploch, vodní nádrž Mariánské lázně na 
Úšovickém potoce 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 rozsáhlý masiv lesních porostů místně přerušovaný enklávami 
bezlesí 

sídelní soustava   malé vesničky v severovýchodní části území   

 částečně restituované samoty na místě někdejších vesnic 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 drobná sídla a samoty v okrajových polohách hvozdu  

stavby v krajině   lovecký zámeček v Kladské 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 CHKO Slavkovský les  

 řada maloplošných zvláště chráněných území 

 lovecký zámeček v Kladské  
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C.5 Doupovské hory 
 
 

Hodnoty – lesy, vodní zdroje, unikátní přírodní stanoviště (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – (ne)přítomnost člověka v krajině, prakticky nulová pracovištní kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina převážně stabilizovaná  

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 krajina kulturní, místy přechází do ploch krajiny relativně přírodní  

 Vojenský újezd Hradiště  

převažující využití 
krajiny  

 vojenská cvičiště a jejich zázemí  

převažující pokryv   lesozemědělská, zčásti lesní krajina, velké zastoupení rozptýlené 
nelesní zeleně 

 v centrální části mozaika travinobylinných společenstev, porostů 
keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí   

 stopy zaniklého osídlení 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 západní část území více lesnatá, ve východní části převažuje 
otevřenější krajina 

sídelní soustava   opuštěná krajina vojenského prostoru bez trvalého osídlení 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 bez sídel 

stavby v krajině   pouze lokality s areály účelových budov na okraji vojenského 
újezdu  

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 krajina přizpůsobená specifickým způsobům využívání vojsky, 
s řadou endemitů adaptovaných na toto využívání  
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D.  KRAJINY TEPELSKA A TOUŽIMSKA 

 
 

D.1 Tepelsko a Toužimsko 
 

Hodnoty – zemědělská krajina, vyvážený podíl krajinných složek, vodní zdroje (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – řídké zalidnění, malá pracovištní kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská krajina  

 enklávy lesní krajiny vázány v podhůří Slavkovského lesa na 
masiv Podhorního vrchu a na horní tok Jilmového potoka  

 zemědělská krajina v toužimské části  

 rybníky v okolí Teplé, vodní nádrž Podhora  

 vývěry minerálních vod na Služetínsku 

převažující pokryv   vyvážené zastoupení luk a pastvin, lesních porostů a orné půdy; 
v toužimské části poněkud vyšší podíl orné půdy 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 středně zrnitá až hrubozrnná (Toužimsko) struktura zemědělských 
kultur pravidelně rozdělených lesními porosty popřípadě rybníky 
(toužimská část)  

 stopy základního historického členění pozemků, cest a sídel  

 v náhorní krajině horního toku Teplé pramenné louky přítoků Teplé 
a lokalita pramenů Teplé  
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

sídelní soustava   místní obslužná centra města Toužim a Teplá; drobná venkovská 
sídla 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 lánové radiální vsi středověké kolonizace   

stavby v krajině   

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 CHKO Slavkovský les  

 řada maloplošných zvláště chráněných území  

 dosud zřetelná původní urbanistická struktura u některých vsí   

 národní kulturní památka klášter premonstrátů Teplá  

 městská památková zóna Toužim  

 vesnické památkové zóny Beranov, Kosmová a Kojšovice 

 
 
 
 

D.2 Bochov – Žlutice 
 

Hodnoty – zemědělská krajina, vyvážený podíl krajinných složek, vodní zdroje (ekologický pilíř)  

Deficitní charakteristiky – řídké zalidnění, malá pracovištní kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská krajina s většími lesními celky  
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

převažující pokryv   rovnoměrné zastoupení ploch orné půdy, luk a pastvin a lesů  

 rybníky a rybniční soustavy na Bochovsku, vodní nádrž Žlutice 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 zemědělské kultury nepravidelně doplněné lesními porosty, které 
rozdělují krajinu do jednotlivých krajinných submozaik většinou se 
střednězrnnou strukturou 

 v ostatním území torza dochovaných historických prvků a struktur 
– rozvržení zemědělských ploch a lesů, sídel, cest, rybníků a jejich 
soustav (Bochovsko)  

 pozůstatky členění historické plužiny v některých místech krajiny  

sídelní soustava   Žlutice a Bochov jako místní centra  

 poměrně pravidelně rozmístěná venkovská sídla  

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 lánové radiální vsi středověké kolonizace  

stavby v krajině   plánovaná průmyslová zóna H8c Bochov a H16 Kninice 

 realizace dopravní stavby D01/ D67 (propojení Karlových Varů s 
Prahou) 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 krajinná památková zóna Valečsko s částečně dochovanými 
strukturami „barokní“ krajiny v okolí Valče 

 městské památkové zóny Žlutice a barokní městečko Valeč  

 jedinečné scenérie krajinné dominanty Vladaře  

 cenné scenérie Střely a Borečského potoka  

 enklávy dochovaných krajinných struktur v okolí Andělské Hory, na 
Valečsku a v podhůří Doupovských hor  

 dosud zřetelná původní urbanistická struktura u některých vsí  

 v západní části krajiny části opevnění ČSR (linie Lubenec - 
Rabštejn nad Střelou) 
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D.3 Pšov 
 

Hodnoty – zemědělská krajina   

Deficitní charakteristiky – řídké zalidnění, malá pracovištní kapacita (sociální a ekonomický pilíř)   

 krajina ekologicky stabilizovaná s potřebou sociálního a ekonomického rozvoje    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina  

  

převažující využití 
krajiny  

 převládá zemědělská krajina  

 lesozemědělská krajina v jižní části 

převažující pokryv   plochy orné půdy  

 lesy především na jižním okraji  

 malé zastoupení luk a pastvin  

 menší a střední rybníky  

 podíl lesních ploch smíšeného lesa v lesních porostech  

typické měřítko 
krajinné matrice  

 zemědělské kultury nepravidelně doplněné lesními porosty, které 
rozdělují krajinu do jednotlivých krajinných submozaik většinou se 
střednězrnnou strukturou 

sídelní soustava   malé vesničky poměrně rovnoměrně rozmístěné v krajině  

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 převládají lánové radiální vsi středověké kolonizace   

stavby v krajině   
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 jedinečné scenérie krajinné dominanty Vladaře 
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E.  KRAJINY ČESKÉHO LESA 
    
 

E.1 Mariánské Lázně – Tachovská brázda 
 

Hodnoty – lázeňství, léčivé zdroje, rekreační krajina, lesy, atraktivita pro bydlení     

Deficitní charakteristiky –   

 krajina převážně rozvojová    

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 kulturní krajina   

převažující využití 
krajiny  

 lesozemědělská a zemědělská krajina s venkovskými sídly a 
lázeňskými městy  

 minerální prameny železité kyselky na úpatí Slavkovského lesa 
(Mariánské lázně, Lázně Kynžvart) 

převažující pokryv   lesy, souvislejší lesní komplex zejména v okrajových polohách a 
v jižní části 

 orná půda, nárůst plochy luk a pastvin   

 rybniční soustavy na přítocích Kosového potoka 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 vesměs zemědělské kultury nepravidelně doplněné lesními 
porosty, které rozdělují krajinu do jednotlivých krajinných 
submozaik většinou se střednězrnnou strukturou 

 výrazný prostorový předěl mezi vyzdviženým terénem 
Slavkovského lesa lemovaného strmými zlomovými svahy a mezi 
postupně stoupajícím terénem severního výběžku Českého lesa 
v prostoru Tišinské a Dyleňské hornatiny  

 pozůstatky historického členění plužiny (zaniklá Brtná, v okolí 
Salajny ad.) i celkové struktury harmonické lesozemědělské 
krajiny včetně pozůstatků zaniklých sídel 

sídelní soustava   vyšší centrum pracovních příležitostí a obslužnosti Mariánské 
Lázně, místní centrum s lázeňskou funkcí Lázně Kynžvart  

 větší venkovská sídla v Tachovské brázdě  

 suburbanizující se sídla v zázemí Mariánských Lázní, převážně 
směrem na jih a západ od města  

 prostor Mariánských Lázní spolu s jižní částí Tepelska-západ tvoří 
funkční urbanizované území (FUA) Mariánských Lázní 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 rozptýlené a parcelační vsi novověké kolonizace (sever) a sídla 
novověké různorodé kolonizace (jih)  

stavby v krajině   areály v okolí Mariánských lázní (Klimentov, Plzeňská)  

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 přírodní park Český les zasahuje do jihozápadní část území  

 CHKO Slavkovský les zasahuje do severovýchodního okraje  

 městská památková zóna Mariánské Lázně s řadou hodnotných 
staveb a národní kulturní památkou lázeňská kolonáda 

 Lázně Kynžvart s národní kulturní památkou zámkem a rozsáhlým 
krajinářským parkem 

 vesnická památková zóna Salajna 
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E.2 Český les 
 

Hodnoty – lesy, krajinářská hodnota, rekreační krajina (ekologický pilíř)     

Deficitní charakteristiky – (ne)přítomnost člověka v krajině, neexistence trvalých sídel   

 krajina převážně stabilizovaná  

DÍLČÍ CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

míra přeměny 
přírodního prostředí  

 krajina relativně přírodní  

 krajina kulturní v jihovýchodních a severních okrajových polohách  

převažující využití 
krajiny  

 lesní krajina, na severu (u Mýtiny) a na jihovýchodě (v okolí Tří 
Seker) charakter krajiny lesozemědělské 

převažující pokryv   z větší části souvisle zalesněná krajina, pouze na severu a 
jihovýchodě otevřené enklávy s venkovskými sídly, kde se vedle 
luk a pastvin objevují i plochy orné půdy  

 enklávy bezlesí se zčásti dochovanými ale nepříliš zřetelnými 
krajinnými a urbanistickými strukturami lesozemědělské krajiny 

 pozvolna opouštěná zemědělská krajina, postupně podléhající 
přirozené sukcesi 

typické měřítko 
krajinné matrice  

 rozsáhlé lesní porosty 

 mohutné lesnaté horské masivy Tišiny a Dyleně přecházejí do 
otevřených poloh sníženin 

sídelní soustava   jediná trvalá sídla Palíč a osada Vysoká na okraji území 

uspořádání sídel a 
jejich hodnoty 

 

stavby v krajině   stavby bývalé roty pohraniční stráže  

 problematické nové areály v lesích (paintball, …) 
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kategorie 
charakteristiky 

dílčí cílová charakteristika 

zvláštní hodnoty 
krajiny 

 přírodní park Český les  
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OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH 
CHARAKTERISTIK 

OBECNÁ OPATŘENÍ 

 ELIMINUJÍCÍ NEGATIVNÍ VLIV ČINNOSTÍ NA KRAJINU 

 pro plochy těžby vymezovat následné využití po vytěžení formou územní rezervy  

 ve vysídlených a opouštěných krajinách vytvářet předpoklady pro minimální přítomnost člověka v krajině pro zabezpečení funkce 
kulturní krajiny vymezením odpovídajících ploch pro přestavbu nebo obnovu obytné funkce v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím nebo lesnictvím, měkkými formami rekreace a údržbou krajiny  

 v otevřené krajině vymezovat na okrajích zastavěného území popřípadě zastavitelných ploch plochy sadů, zahrad, či parkové 
zeleně s cílem změkčit přechod mezi sídlem a krajinou  

 PRO REALIZACI ZNÁMÝCH ZÁMĚRŮ   

 při přípravě realizace dopravních staveb prověřovat jejich dopad na vizuální uplatnění sídel v krajině a zajistit zachování krajinných 
horizontů jako hranic krajinné scény  

 u významných ploch nadmístního významu pro komerční, hospodářské a výrobní aktivity umisťovaných mimo současně zastavěné 
území vždy prověřovat dopad těchto záměrů na kvalitu krajiny, zejména pak na její hmotné znaky  

 PRO KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ  

 v územních plánech neuvažovat obnovu zaniklých sídel, pokud pro konkrétní krajinu není stanoveno jinak 

 v případě vymezování zastavitelných ploch umisťovat tyto plochy vždy v přímé návaznosti na současně zastavěné území sídel 

 v územních plánech koordinovaně obnovovat rozptýlenou nelesní zeleň v krajině, zachovávat a obnovovat síť místních cest pro 
bezmotorovou dopravu propojujících sídla a lokality a zpřístupňujících krajinu v suburbánním zázemí vyšších center koordinovat 
záměry obcí na vymezování zastavitelných ploch popřípadě ploch pro přestavbu s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje území 
v environmentálním, ekonomickém i sociálním ohledu  

 přispět k zachování krajinného rázu ve venkovském území a v okrajových nebo vizuálně exponovaných částech měst regulací 
výšky zastavění; chránit takto i stavební výškové dominanty, pokud jsou pozitivními znaky krajinného rázu  
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SPECIFICKÁ OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN 

krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

A1 Aš - 
Hranice - 
Plesná 

   průmyslovou zónu Hospodářský park 
Aš (H1) řešit s ohledem na její 
uplatnění v dalekých pohledech, 
zejména  z rozhledny Háje – provést 
studii viditelnosti  

 nepřipustit zřizování zastavitelných ploch v 
krajině prostorově oddělených od stávajícího 
zastavěného území  

 regulací využití ploch vytvářet podmínky pro 
rozvoj extenzivních forem zemědělského 
hospodaření v periferiích krajiny  

 vytvářet podmínky pro rozvoj „měkkého“ 
turistického ruchu (agroturistika, cyklistika, 
pěší turistika) ve venkovských sídlech 

 v případě, že nejsou k dispozici vhodné 
plochy v zastavěném území (přestavbové 
plochy), umisťovat plochy pro výrobu a 
skladování výhradně v přímé návaznosti na 
silnici I/21 a železnici 

 pomocí příslušných nástrojů územního 
plánování chránit koridory nelesní zeleně  

 jako obslužné a pracovištní centrum rozvíjet 
město Aš a jako místní obslužná centra 
Hranice a Hazlov 
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

A2 Krušné hory 
- Kraslice 

   územní studií prověřit dopad realizace 
záměru rekreačního areálu zimních 
sportů Stříbrná (13a) na krajinnou 
scénu a vodní režim (včetně potřeby 
zasněžování)  

 vytvářet podmínky pro zachování 
druhotného bezlesí regulací podporující 
extenzivní zemědělské využívání  

 urbanizaci území směřovat do údolních 
poloh, obsloužených dopravní a technickou 
infrastrukturou  

 nová zařízení turistického ruchu místního 
významu umisťovat zásadně jako součást 
historického zastavěného území existujících 
sídel, s preferencí údolních poloh  

 chránit krajinné horizonty při nové výstavbě 
a přestavbách, zejména v polohách ve 
svahu hor a na návrších 

 v náhorních polohách umožnit pouze 
arondaci sídel v historickém intravilánu  

 jako místní obslužná a pracovištní centra 
rozvíjet města Kraslice, Nejdek, Luby a 
Rotavu  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

A3 Krušné hory 
- Jáchymov 

   územní studií prověřit dopady 
realizace záměru lyžařského 
sjezdového areálu Plešivec (R15) a 
záměru areálu zimních a letních sportů 
u Nových Hamrů (R14) na dochovanou 
krajinnou strukturu  

 jako součást přípravy realizace záměru 
výstavby nové vybavenosti pro zimní a 
letní sporty jihovýchodně a jižně od 
Božího Daru (R 12) studijně prověřit 
zachování vizuálního charakteru a 
siluety historického horního města 
Boží Dar v otevřené náhorní poloze  

 vytvářet podmínky pro zachování 
druhotného bezlesí regulací podporující 
extenzivní zemědělské využívání 

 zastavitelné plochy v případě nutnosti 
vymezovat pouze v údolních polohách v 
prolukách a arondací zastavěného území   

 při nové výstavbě a přestavbách prokazovat 
a prosazovat ochranu krajinných horizontů, 
zejména v polohách ve svahu hor a na 
návrších a v dotyku nebo vizuálním kontaktu 
s památkovými zónami Jáchymov a Horní 
Blatná  

 vhodnými nástroji územního plánování 
chránit terénní dominanty Klínovce 

 nástroji územního plánování vytvořit 
podmínky pro zpřístupnění historických 
staveb pro těžbu a zpracování rud (například 
Blatenský vodní příkop, sejpoviště u Božího 
Daru a důl Mauritius v Hřebečné) – 
Montanregion  

 jako místní obslužná a pracovištní centra 
rozvíjet města Jáchymov, Nejdek, Boží Dar, 
Horní Blatnou a Pernink 
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

B1 Cheb – 
Františkovy 
Lázně 

 objekty logistického a 
výrobního areálu Dolní 
Dvory dodatečně 
začlenit do krajiny 
s využitím izolační 
zeleně   

 jako součást přípravy realizace záměru 
výstavby Průmyslového parku Cheb 
(H 2) pořídit územní studii, která 
prověří dopady záměru na krajinu a 
krajinný ráz a popřípadě navrhne 
adekvátní kompenzační opatření   

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 nástroji územního plánování vytvořit 
podmínky pro zachování zemědělské krajiny 
mezi Hazlovem, Libou a Františkovými 
Lázněmi 

 zlepšit cestní prostupnost krajiny 
rekreačního zázemí Františkových Lázní 

 chránit krajinné horizonty při nové výstavbě 
a přestavbách  

 při posuzování nových staveb nebo změn 
staveb chránit výškovou dominanci 
existujících významných budov (například 
zámku v Libé, kostela v Hazlově, areálu 
poutního místa Starý Hrozňatov)  

 vytvářet podmínky pro rozvoj Chebu jako 
silného regionálního centra a Františkových 
Lázní jako přidruženého centra s lázeňskou 
a obytnou funkcí  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

B2 Chebská 
pánev 

 rekultivaci lomu na 
kaolín u Nové Vsi a její 
zapojení do krajiny 
prověřit územní studií 
projednanou za účasti 
veřejnosti  

 územní studií prověřit 
kapacitu vodní nádrže 
Jesenice pro rekreační 
využití a známé 
záměry v tomto 
prostoru a podle 
závěrů studie případně 
přijmout potřebná 
opatření   

 při realizaci regionálního biokoridoru 
587 maximálně využívat doprovodné 
zeleně potoka Sázek 

 při realizaci záměru propojení vedení 
VVN 400 kV TR Vítkov – Pomezí (E05) 
minimalizovat jeho dopad na uplatnění 
horizontu Slavkovského lesa v 
dálkových pohledech ze směru od 
Milhostova 

 jako součást přípravy realizace záměru 
výstavby Průmyslového parku Cheb 
(H 2) pořídit územní studii, která 
prověří dopady záměru na krajinnou 
scénu při pohledu od Hradiště a 
Jindřichova a popřípadě navrhne 
adekvátní kompenzační opatření  

 provést opatření k zvýšení prostupnosti a 
ekologické stability krajiny – zejména 
severozápadně od nivy řeky Ohře 

 při plánování ploch pro novou výstavbu a 
přestavbu důsledně ochránit krajinné 
horizonty 

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945 (zejména u 
sídel Žírovice, Horní Ves u Třebeně, Tršnice, 
Potočiště, Loužek, Dřenice u Chebu, 
Jesenice u Chebu)  

 případné rozvojové plochy s novými 
budovami a areály zapojit do krajiny pomocí 
vymezených ploch izolační zeleně   

 nadmístní obslužnou a pracovištní funkci pro 
Chebskou pánev uvažovat v centrech mimo 
tuto krajinu (Cheb, Františkovy Lázně, 
Kynšperk nad Ohří)  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

B3 Sokolovská 
pánev 

 revidovat plány 
rekultivací po těžbě – 
zejména Medard-
východ u Svatavy u 
Sokolova a Medard-
západ mezi 
Habartovem a 
Bukovany, 
z krajinářského 
hlediska v kontextu 
celé krajiny a 
s ohledem na záměr 
změny využití na 
rekreaci a občanskou 
vybavenost (školství, 
věda, výzkum) 
uvažované ZÚR 
Karlovarského kraje 
(11a, 11b)  

 pro plochy těžby 
vymezovat následné 
využití po vytěžení 
formou územní rezervy  

 řešení záměrů průmyslových zón 
Sokolov-Staré Sedlo, Sokolov-Vítkov a 
Dolní Rychnov-Silvestr (H3, H4, H5) 
prověřit územní studií jejich zapojení 
do krajiny, zohledňující i možnosti 
jejich rozšíření s ohledem na potřebu 
pracovních míst v souvislosti s 
útlumem těžby hnědého uhlí 

 územními studiemi v Habartově, 
Březové u Sokolova a Novém Sedle 
prověřit možnost dílčí rektifikace 
zastavěného území dělnických sídlišť 
reagující na „smršťování“ obytné a 
pracovištní funkce  

 případný rozvoj průmyslu, skladů a logistiky 
mimo vymezené plochy nadmístního 
významu v ZÚR (Sokolov-Nové Sedlo, 
Sokolov-Vítkov a Dolní Rychnov-Silvestr) 
lokalizovat v zastavěném území sídel s větší 
koncentrací obyvatel nebo v přímé vazbě na 
ně, rychlostní silnici R6 a železnici  

 jako obslužná centra uvažovat Sokolov a 
místní centrum Chodov; podle reálné 
potřeby stabilizovat obytnou funkci 
Habartova, Březové a Nového Sedla  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

B4 Podhůří 
Krušných 
hor – 
Ostrov 

   jako součást přípravy realizace záměru 
výstavby Průmyslové zóny Ostrov-jih 
(H 6) pořídit územní studii, která 
prověří dopady záměru na vizuální 
působení městské památkové zóny při 
příjezdu od Karlových Varů  

 případný rozvoj průmyslu, skladů a logistiky 
mimo vymezenou plochu nadmístního 
významu v ZÚR Průmyslová zóna Ostrov-jih 
lokalizovat v zastavěném území sídel s větší 
koncentrací obyvatel nebo v přímé vazbě na 
ně, rychlostní silnici R6 a železnici  

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 v otevřených partiích lesozemědělské krajiny 
pomocí příslušných nástrojů územního 
plánování chránit nelesní zeleň a podle 
možností vytvářet podmínky pro její obnovu  

 jako místní obslužná centra rozvíjet města 
Ostrov nad Ohří a Novou Roli  

B5 Karlovy 
Vary 

   prověřit územní studií zapojení do 
krajiny u dopravních záměrů přeložky 
silnice II/220 – vnitřní obchvat 
Karlových Varů (D45) a přeložky 
rychlostní silnice R 6 obchvat 
Karlových Varů v úseku Jenišov – 
silnice I/13 (D81), zejména s ohledem 
na snížení jejich negativního vlivu na 
dostupnost krajiny pro uživatele 
urbanizovaných ploch a uplatnění 
horizontů Slavkovského lesa a 
Krušných hor v krajinné scéně  

 k umisťování nových rozvojových ploch 
nepřekračovat koridory vymezené 
plánovaným západním okruhem (tj. 
záměrem  D45 a západně od Staré Role 
záměrem D81)  

 zastavitelné plochy mimo prostor mezi 
městem Karlovy Vary a koridorem záměrů 
D45 a D81 vymezovat pouze pokud se tím 
dosáhne arondace zastavitelného území 
sídel  

 koordinovat územní rozvoj a umisťování 
nadmístních zařízení občanského vybavení 
a pracovišť v celém funkčním území 
karlovarské městské aglomerace  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

B6 Kyselka      při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 v otevřených partiích lesozemědělské krajiny 
pomocí příslušných nástrojů územního 
plánování chránit nelesní zeleň a podle 
možností vytvářet podmínky pro její obnovu  

 případná nová zařízení lázeňství a 
turistického ruchu umisťovat zásadně jako 
součást historického zastavěného území 
existujících sídel, s preferencí údolních poloh 

 nadmístní obslužnou funkci a převažující 
podíl pracovištní funkce pro krajinu Kyselky 
uvažovat v centrech mimo území krajiny 
(Karlových Varech, Ostrově nad Ohří) 

C1 Karlovy 
Vary - jih 

  územní studií prověřit záměr na 
prodloužení a rozšíření vzletové a 
přistávací dráhy Letiště Karlovy Vary 
zejména s ohledem na jeho zapojení 
do krajinné scény, prostupnost krajiny 
a minimalizaci jeho dopadů na obec 
Olšová Vrata a popřípadě v závěrech 
studie navrhnout potřebná opatření 
včetně maximálního rozsahu vymezení 
ploch pro případná navazující 
doprovodná zařízení (např. sklady, 
služby)  

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945, případně 
umožnit arondaci zastavěného území  

 nepřipustit rozšíření zastavitelných ploch do 
vizuálně exponovaných poloh, kde by mohlo 
dojít k narušení krajinného rázu; v žádném 
případě nepřipustit vznik nových enkláv a 
zastavěných lokalit v krajině  

 koordinovat územní rozvoj a umisťování 
nadmístních zařízení občanského vybavení 
a pracovišť v celém funkčním území 
karlovarské městské aglomerace 
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

C2 Horní 
Slavkov – 
Bečov 

   vytvářet podmínky pro rozvoj extenzivního 
zemědělského využívání v periferiích krajiny  

 vytvářet podmínky pro rozvoj „měkkého“ 
turistického ruchu (agroturistika, cyklistika, 
pěší turistika) ve venkovských sídlech 

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 v otevřených partiích lesozemědělské krajiny 
pomocí příslušných nástrojů územního 
plánování chránit nelesní zeleň a podle 
možností vytvářet podmínky pro její obnovu  

 nová zařízení turistického ruchu místního 
významu umisťovat zásadně jako součást 
historického zastavěného území existujících 
sídel  

 jako místní obslužná centra rozvíjet města 
Horní Slavkov a Bečov nad Teplou  

C3 Slavkovský 
les: Rovná 

 prověřit možnost 
částečné restituce 
sídelního systému sítí 
samot a malých sídel s 
kombinovanou 
zemědělskou a 
rekreační funkcí 

  obslužnou a pracovištní funkci pro krajinu 
uvažovat převážně v centrech mimo území 
krajiny (Karlových Varech, Sokolově, 
Mariánských Lázních) 

C4 Slavkovský 
les: 
Kladská, 
Prameny 

   obslužnou a pracovištní funkci pro krajinu 
uvažovat převážně v centrech mimo území 
krajiny (Karlových Varech, Sokolově, 
Mariánských Lázních) 



 

11 
 

krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

C5 Doupovské 
hory 

   

D1 Tepelsko a 
Toužimsko  

  prověřit územní studií zapojení do 
krajiny u dopravních záměrů: přeložky 
silnice II/198 v prostoru H. Kramolína 
(D50); volbu trasy přeložky silnice 
II/198 v prostoru Teplé (D51) s cílem 
minimalizovat dopady na vizuální 
uplatnění sídel v krajinné scéně; 
vedení silnice I/20 v úseku Toužim – 
Žalmanov (D06c), zejména pak 
vhodným řešením obchvatů sídel 
Kosmová, Beranov a Prachomety 
zachovat jejich obraz a význam v 
krajinné scéně 

 vytvářet podmínky pro rozvoj „měkkého“ 
turistického ruchu (agroturistika, cyklistika, 
pěší turistika) ve venkovských sídlech 

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 zastavitelné plochy pro bydlení v případě 
nutnosti vymezovat pouze v prolukách a 
popřípadě arondací zastavěného území  

 v žádném případě nepřipustit vznik nových 
enkláv a zastavěných lokalit v krajině 

 v zemědělské krajině a podle možností i 
v otevřených partiích lesozemědělské krajiny 
pomocí příslušných nástrojů územního 
plánování chránit nelesní zeleň a podle 
možností vytvářet podmínky pro její obnovu  

 jako místní obslužná a pracovištní centra 
rozvíjet města Toužim a Teplou  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

D2 Bochov – 
Žlutice 

 prověřit územní studií 
řešení střetu barokní 
kompozice skalního 
výchozu Andělská 
hora a poutního 
kostela Nejsvětější 
Trojice s dopravní 
stavbou rychlostní 
komunikace R6 v 
dálkových pohledech a 
impakt rychlostní 
komunikace na 
pohledy z Andělské 
hory   

 při přípravě realizace záměru stavby 
rychlostní silnice R6 v úseku Olšová 
Vrata – hranice kraje (Bošov) (D01) a 
související přeložky silnice II/606 
v úseku Bochov – Dolní Tašovice 
(D67) chránit vizuální působení vrcholu 
Vladař, Andělská hora a masivu 
Doupovských hor 

 při přípravě realizace záměru stavby 
rychlostní silnice R6 v úseku Olšová 
Vrata – hranice kraje (Bošov) (D01) a 
související přeložky silnice II/606 
v úseku Bochov – Dolní Tašovice 
(D67) vyřešit střety realizace těchto 
záměrů s RBK 1027 a 20012 

 při přípravě realizace záměru 
Průmyslová zóna Žlutice – Knínice 
(H16) studií prověřit vliv záměru na 
uplatnění Havraního Vrchu, 
Hartenštejna a Mirotického vrchu v 
krajinných horizontech při jízdě od 
východu a popřípadě zajistit vhodnými 
opatřeními zachování této hodnoty  

 při přípravě realizace záměru 
Hospodářský park Bochov (H8c) 
prověřit územní studií jeho zapojení do 
kontextu sídla Bochov a způsob jeho 
kontaktu s komunikací R6, která je 
jejím prostředníkem s krajinnou 
scénou 

 vytvářet podmínky pro rozvoj „měkkého“ 
turistického ruchu (agroturistika, cyklistika, 
pěší turistika) ve venkovských sídlech ve 
vazbě na prostor údolí Střely, Chyše a vrchu 
Vladař  

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 při posuzování nových staveb nebo změn 
staveb chránit zachovat vizuální působení 
významných staveb, jako je kostel v Chyši  

 jako místní obslužná a pracovištní centra 
rozvíjet města Bochov a Žlutice  
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krajina 

opatření 

eliminující vliv činností 
poškozujících existující 
hodnoty 

pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

D3 Pšov    vytvářet podmínky pro rozvoj „měkkého“ 
turistického ruchu (agroturistika, cyklistika, 
pěší turistika) ve venkovských sídlech ve 
vazbě na prostor údolí Střely, Chyše, 
Vladaře a v Plzeňském kraji Rabštejnu nad 
Střelou a Plasy 

 při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 nepřipustit vznik nových enkláv a 
zastavěných lokalit v krajině  

 obslužnou a pracovištní funkci pro krajinu 
uvažovat v centrech mimo území krajiny 
(Žlutice, popřípadě též Toužim a Bochov) 
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opatření 

eliminující vliv činností 
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pro realizaci známých záměrů  pro koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a pro řešení územně plánovací 
dokumentace obcí  

E1 Mariánské 
Lázně – 
Tachovská 
brázda 

 nepřipustit neúměrný 
rozvoj rezidenčních 
funkcí venkovských 
sídel v přímé vazbě na 
Mariánské Lázně 

  při eventuálním vymezování zastavitelného 
území vesnic nepřipustit jeho růst nad 
rozsah intravilánu k roku 1945  

 zastavitelné plochy pro bydlení v případě 
nutnosti vymezovat pouze v prolukách a 
popřípadě arondací zastavěného území; 
v žádném případě nepřipustit vznik nových 
enkláv a zastavěných lokalit v krajině 

 v zemědělské krajině a podle možností i 
v otevřených partiích lesozemědělské krajiny 
pomocí příslušných nástrojů územního 
plánování vytvářet podmínky pro obnovu 
nelesní zeleně  

 koordinovat územní rozvoj a umisťování 
nadmístních zařízení občanského vybavení 
a pracovišť v celém funkčním území 
mariánskolázeňské  městské aglomerace 

E2 Český les  prověřit územní studií 
včetně analýzy 
nákladů a užitků 
z hlediska veřejného 
zájmu a veřejných 
výdajů možnost 
částečné restituce 
rekreačních oblastí na 
sídla s podílem 
trvalého bydlení  
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