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A2.2.3 Jímání přírodních zdrojůOpatření

Typické aktivity • Financování potřebné infrastruktury s významným podílem státu

• Úpravy současné krenotechnologie, doplnění monitorovacích a regulačních objektů, úpravy 

těsnících prvků atd., technická a monitorovací opatření ve vývěrové zóně zřídelní struktu-

ry, návaznost na distribuční řád termy

• Spolupráce s okolními obcemi a sdruženími v lokalitách s minerálními a termálními prameny

 + udržitelné jímání přírodních léčivých zdrojů pro budoucí desetiletí

 + odpovídající péče o stěžejní element pro rozvoj lokální ekonomiky

 + eliminace divokých vývěrů, celková stabilizace vývěru termy

 – časová a technologická náročnost

 – nepředvídatelné komplikace při zásahu do horninového prostředí vlivem komplikovaných 

geologických poměrů

 – nutná provázanost s budoucí podobou prostoru kolem Vřídla

 – riziko dočasných výpadků jímání termy

 – limity další výstavby – rozvoje oblasti kolem Vřídla

 – obecný nedostatek povědomí o potenciálních hrozbách pro termální strukturu

 – stavební ruch v centru lázní

• Významné investice rozdělené mezi město a stát, tzn. ochota státu se podílet, vazba 

na opatření A 2.2.4 Posílení významu lázní

• Pečlivá technicko-ekonomická příprava

• Rozhodnutí, jak bude naloženo s celým prostorem Vřídla

• Změna přístupu k imisnímu, dopravnímu aj. zatížení vývěrové zóny zřídelní struktury

• Spolupráce s okolními obcemi a sdruženími v lokalitách s minerálními a termálními prameny

Očekávané přínosy

Nutné podmínky

Možné překážky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Správa přírodních léčivých zdrojů 

a kolonád, p. o.

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.

Karlovarský kraj

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor regionálního rozvoje

 – odbor řízení projektů

 – odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu

 – odbor životního prostředí a zemědělství

 – lázeňství a cestovního ruchu

Ministerstvo zdravotnictví – Český 

inspektorát lázní a zřídel

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor právní

 – odbor financí a ekonomiky

 – odbor rozvoje a investic

 – odbor strategií a dotací

 – odbor památkové péče

 – odbor životního prostředí

Poskytovatelé zdravotní 

a lázeňské péče 

Poskytovatelé wellness služeb 

2/3

Cílové skupiny

• Obyvatelé města a kraje

• Lázeňští pacienti 

• Návštěvníci města

• Podnikatelské subjekty zabývající se lázeň-

stvím a doprovodnými službami na území 

města 

A2.2.3 Jímání přírodních zdrojů
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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 

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018–2023

Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie přizpůsobení se klimatu v podmínkách 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

A2.2.3 Jímání přírodních zdrojů

Naplnění hodnot


