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B2.3.2 Nerušivý provoz karlovarského 

letiště

Opatření

Typické aktivity • Zachování charakteru letiště pro osobní dopravu a především pro turistickou klientelu, 

bez nákladní dopravy

• Rozvoj nových turistických linek

• Zajištění potřebné bezpečnosti letiště s ohledem na požadavky jeho provozu

• Omezení zbytných přeletů

• Průběžný monitoring dodržovaní hygienických limitů 

• Omezování vzniku a šíření negativních dopadů provozu letiště na životní prostředí v širším 

okolí letiště

 + ochrana zdravého životního prostředí

 + ochrana hodnot lázeňského města a UNESCO

 – nutné nalezení průniku s Karlovarským krajem a orgány na národní úrovni

 – problematika návratnosti dalších investic při předpokládaném budoucím přirozeném 

útlumu letiště

 – trend zániku regionálních letišť (kupř. Německo)

• Vyjednávání s Karlovarským krajem a orgány na národní úrovni, promítnutí do Politiky 

územního rozvoje, Zásad územního rozvoje a Územního plánu

• Rychlá realizace dálnice D6 (komfortní a rychlé napojení Karlových Varů na pražské 

Letiště Václava Havla)

• Minimalizace investice do letiště pouze pro nezbytné zvýšení bezpečnosti provozu pro 

prioritní turistický provoz, nikoli pro zvýšení jeho kapacity či pro přepravu zboží (nákladní 

doprava zde nemá cíle ani zdroje)
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Očekávané přínosy

Možné překážky

Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Koordinátor mobility MMKV

Kancelář architektury města 

Karlovy Vary, p. o. 

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje:

 – odbor regionálního rozvoje 

 – odbor řízení projektů

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo obrany

Karlovarský kraj

Letiště Karlovy Vary, s. r. o.

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor právní

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – úřad územního plánování a stavební úřad

 – odbor strategií a dotací 

 – odbor rozvoje a investic

 – odbor životního prostředí

Subjekty podnikající v oblasti 

cestovního ruchu a lázeňství
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Cílové skupiny

• Obyvatelé města

• Obyvatelé zázemí města a kraje dojíždějící 

do města za prací, do škol, za službami apod.

• Návštěvníci města

B2.3.2 Nerušivý provoz karlovarského 

letiště
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města 

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

A2.4 Cestovní ruch

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.1 Veřejná doprava

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C2.2 Sounáležitost

Územní plán města Karlovy Vary

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Plán ochrany památkové rezervace Karlovy Vary

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary 

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2018–2026

Koncepce letecké dopravy ČR 2016–2020

Strategický rámec Česká republika 2030

Politika územního rozvoje ČR

Dopravní politika ČR
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

B2.3.2 Nerušivý provoz karlovarského 

letiště

Naplnění hodnot


