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B1.2.5 Využívání nerostných surovinOpatření

Typické aktivity • Zřízení pozice kompetentního a odpovědného zástupce města podle horního zákona (kupř. 

součást OŽP Magistrátu města) 

• Dohoda mezi správci zdrojů nerostných surovin a městem o harmonogramu využívání 

a o hospodárném využití ložisek nerostných surovin, zejména s ohledem na ochranu život-

ního prostředí a zvýšení možnosti využití území pro rozvoj města

• Jasné stanovení koncepcí dalšího využívání území po ukončení sanací a rekultivací v ná-

vaznosti i na územní plánování 

• Aktivní uplatňování zájmů města u příslušných subjektů a orgánů, spravujících nerostné 

bohatství a zajišťujících jeho těžbu (kupř. posloupnost těžby a investic města)

• Kvalitní rekultivace ložiskových území po ukončení těžby s ohledem na zájmy občanů měs-

ta

• Navržení specifických řešení nové krajiny a urbanistické struktury (následky těžby), 

která přinesou do území nový potenciál hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje

• Zapracování dohod o využití území do územního plánu

• Spolupráce a komunikace se správci ložisek a s firmami podílejícími se na těžbě nerost-

ných surovin s cílem zajistit podporu kulturního (sociálního, vzdělávacího) života obyvatel 

města – donátorství, finanční spoluúčast, sponzorství

• Řešení medializace připravovaných rekultivací 

• Zvýšení informovanosti laické veřejnosti o využívání domácích zdrojů

• Zveřejňování adekvátních informací o surovinovém a těžebním sektoru

• Podpora projektů výzkumu a vývoje v oblasti moderních trendů získávání a využívání 

nerostných surovin

• Využívání surovin z odvalů, výsypek a odkališť, které nebyly dosud předmětem využití 

(recyklace, možné nové využití s nástupem nových technologií) 

 + odborné zázemí v oblasti nerostných surovin na půdě Magistrátu 

 + budoucí těžba s omezeným vlivem na životní prostředí

 + předvídatelné plánování rozvoje města v čase

 + zlepšení života obyvatel a návštěvníků města

 + nová pracovní místa

 – významný zásah do životního prostředí

 – nerudné suroviny nelze příliš recyklovat (s výjimkou skla) 

 – nejasná koncepce rekultivace a odstraňování ekologických zátěží území po ukončení těžby

 – finanční náročnost revitalizací a odstraňování ekologických zátěží

 – nejasná koncepce transformace ekonomiky v případě vytěžení kvalitního kaolinu (nové 

průmyslové obory, rozvoj lázeňství, vazba na vstup do UNESCO)

 – absence medializace surovinové politiky a jejích principů
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Očekávané přínosy

Možné překážky
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Opatření

• Využívání nerudních surovin (kaolin, jíl, písek) s maximální hospodárností a s upřednostňo-

váním jejich zpracovávání do podoby finálních produktů či meziproduktů na domácím 

teritoriu tak, aby přidaná hodnota, navázaná průmyslová odvětví i pracovní příležitosti 

zůstávaly v tuzemsku

• Zabývání se surovinovou politikou s aktivním podílem na její tvorbě

• Respektování legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny

• Zpracování surovinové koncepce Karlovarského kraje (limity, podmínky apod.) a její pro-

psání do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

• Zohledňování ekonomické i sociální aspekty těžby

• Sladění zájmů města, Karlovarského kraje a správců ložisek nerostných surovin

• Jednání s místními firmami podílejícími se na těžbě surovin, Karlovarským krajem a sou-

sedními obcemi, koordinace postupů 

• Sledování aktivit těžebních společností a legislativy, těsný kontakt s těžebními spolky, 

aktivní plánování budoucího využití vytěžených a rekultivovaných lokalit (kupř. pro rekrea-

ci a sport apod.)

• Vazba na územní plán, dbát na kvalitu zpracování územního plánu s ohledem na důlní 

činnosti
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Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Kancelář architektury města 

Karlovy Vary, p. o. 

Okolní obce

Karlovarský kraj

Obvodní báňský úřad

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo životního prostředí

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor interního auditu a kontroly

 – odbor životního prostředí a zemědělství

 – odbor investic

 – odbor regionálního rozvoje

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor právní 

 – odbor vnitřního auditu a kontroly

 – odbor financí a ekonomiky 

 – odbor životního prostředí 

 – odbor strategií a dotací 

 – odbor rozvoje a investic 

Podnikatelské subjekty v oblas-

ti využívání nerostných surovin/

správci zdrojů nerostných surovin
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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

• Statutární město Karlovy Vary

• Podnikatelské subjekty působící na území 

města

B1.2.5 Využívání nerostných surovin
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

B1.1 Urbanismus a architektura

B2.3 Dopravní vazby

Územní plán města Karlovy Vary

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje

Strategický rámec Česká republika 2030

Politika územního rozvoje ČR 

Surovinová politika ČR

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019–2024
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

B1.2.5 Využívání nerostných surovin

Naplnění hodnot


