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1. Úvod 

Pracovní tým společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. vytvořil tuto Strategii komunitně vedeného 

místního rozvoje jako střednědobý ucelený strategický dokument rozvoje regionu MAS Krušné hory na 

období let 2014 – 2022. 

Strategie je výsledkem partnerské spolupráce veřejného, soukromého a občanského sektoru a 

předpokládá široký rozvoj území MAS Krušné hory s využitím metody LEADER. 

Základní principy uplatněné při tvorbě SCLLD MAS Krušné hory: 

1) Transparentní příprava strategie 

2) Přístup zdola nahoru, prohlubování místního partnerství 

3) Partnerství mezi venkovem a městy 

4) Komunitní i expertní zpracování 

5) Integrované a vícesektorové akce 

6) Kvalitně zpracované podklady pro rozhodování orgánů MAS 

7) Řešení konkrétních problémů, rozvojového potenciálu a inovací 

8) Zohlednění v území MAS existujících strategií a koncepčních dokumentů 

 

Má-li být rozvoj regionu efektivní, je záhodno, aby byl plánován, realizován, řízen a jeho úspěšnost 

hodnocena na základě strategie, která vzniká přímo v tomto území, za účasti a spolupráce aktérů, kteří 

ji budou následně realizovat. Místní aktéři, odborníci a manažeři a pracovníci MAS se podíleli na 

vytváření obsahu strategie, čímž je zaručeno nejen reálné stanovení cílů, ale také pochopení důvodů, 

proč mají být naplněny.  Nelze se tedy opírat jen o obecné strategie, které nastavují jen obecná 

opatření, ale o konkrétní potřeby řešené konkrétními projekty.  

Tato strategie byla zpracována metodou komunitního plánování, do kterého byla zapojena široká 

veřejnost, veřejný i soukromý sektor a odborný sektor se znalostí místa a regionu. 

Cílem této strategie je pomocí projektů, které budou v souladu s touto strategií, přispět k prohlubování 

místního partnerství, ke zlepšení kvality života, ekonomického rozvoje a zhodnocení kulturního a 

přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a současně 

návštěvníkům regionu poskytnout udržitelnou formu rekreace, relaxace a podělit se s nimi o místní 

kulturní a technické dědictví a krásy jeho krajiny. 

Strategie počítá s udržitelným rozvíjením a využíváním zdrojů regionu za použití soukromých i 

veřejných prostředků dostupných v Evropské unii, České republice a v Karlovarském kraji, aby 

projekty zde realizované pokrývaly všechny oblasti vedoucí k naplnění cílů a vzájemně násobily tak 

veřejný prospěch. 

Strategie navazuje na předchozí strategie mikroregionu, které však obohacuje nejen o další pohledy ze 

strany podnikatelské a občanské, ale také prohlubuje zejména důraz na obyvatele, kteří zde žijí a 
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vykonávají zde své aktivity a zájmy. Strategie respektuje nadřazené strategické rozvojové dokumenty, 

územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí i Karlovarského kraje, projektové záměry a vize 

místních aktérů.  

Významným přínosem strategie komunitně vedeného místního rozvoje je právě partnerství místních 

aktérů, při kterém při propojení jejich záměrů dochází k pozitivním synergiím a inovacím. Místní 

spolupráce pomáhá lépe využívat zdroje k realizaci projektů a lépe garantuje  naplánování 

smysluplných, realizovatelných a udržitelných  akcí a projektů. Předpokládá se, že realizací strategie 

dojde k prohlubování partnerství nejen uvnitř MAS Krušné hory, ale i se sousedními MAS a i 

s německými partnery, se kterými místní aktéři již takové intenzívní partnerské vztahy vybudovány 

mají. 

Strategie byla v průběhu svého zpracování aktualizována v analytické části zejména z důvodu 

rozšiřování územní působnosti MAS Krušné hory, která byla způsobena intenzívní komunikací v území 

a zvyšováním povědomosti o přínosech metody LEADER a též v programové části díky rozšiřování a 

zpřesňování záměrů rozvoje od jednotlivých aktérů.  
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2. Analytická část 

2.1. Základní údaje o MAS Krušné hory 

MAS Krušné hory, o.p.s. se podílí na udržení a rozvoji kvalitního života ve venkovských oblastech. Ve 

své podstatě posiluje přitažlivost těchto oblastí pro mladou generaci. Základním východiskem je nejen 

potřeba omezovat negativní vlivy člověka v krajině či snaha o omezení patologických jevů ve 

společnosti, ale také podpora začleňování co možná nejširšího okruhu občanů do veřejného dění, to vše 

na principu partnerství komunální sféry, podnikatelů a neziskových organizací. 

 

Mapa č. xx: Území MAS Krušné hory 
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Tabulka č. xx: Základní údaje o obcích MAS Krušné hory k 31.12.2013  

zdroj: http://www.obcepro.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obec rozloha 
počet 

obyvatel 

hustota osídlení 

(obyv/km
2
) 

počet 

k.ú. 

první písemná 

zmínka  

nadmořská 

výška 

Abertamy 870 1191 137 2 1529 840 

Boží Dar 3797 211 6 2 1546 1020 

Božíčany 766 611 82 1 1359 424 

Dalovice 628 1951 303 3 1502 400 

Děpoltovice 1287 374 26 2 1273 492 

Hájek 875 587 67 2 1409 473 

Horní Blatná 562 488 87 1 1518 888 

Hroznětín 2378 918 39 4 1213 449 

Jáchymov 5111 2815 55 2 1516 672 

Krásný Les 2270 308 14 5 1226 542 

Kyselka 649 799 125 3 1867 358 

Merklín 2341 1058 45 4 1273 511 

Nejdek 5231 8156 158 10 1410 568 

Nová Role 1353 4130 302 3 1293 418 

Nové Hamry 2511 339 13 2 1654 693 

Ostrov 5042 17182 341 11 1269 398 

Otovice 442 769 161 1 1325 417 

Pernink 1571 663 42 1 1532 840 

Potůčky 3202 465 15 1 1654 695 

Sadov 1934 1280 64 5 1523 410 

Smolné Pece 645 140 20 1 1680 518 

Stráž nad Ohří 2897 588 20 8 1238 328 

Šemnice 1320 597 45 3 1239 423 

Velichov 235 543 235 1 1142 348 

Vojkovice 699 647 93 2 1226 336 

Vysoká Pec 1336 349 25 2 1590 744 

celkem 49 952 47 159     
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2.1.1.  Poloha a rozloha MAS, základní popis 

Základní údaje: 

MAS Krušní hory má svou působnost na  následujícím území: 

Celkem obcí:         26 

Počet obyvatel:     48 159 obyvatel 

Hustota osídlení:   96,41 osob na km2 

Rozloha území:     49, 952 ha 

 

Mapa č. xx:  Vymezení území MAS Krušné hory. o.p.s. 

 

 

Území MAS Krušné hory leží v Karlovarském kraji, v jeho severovýchodní části a v současnosti je 

tvořen následujícími 26 městy a obcemi: Abertamy, Boží Dar, Božíčany, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, 

Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Kyselka, Merklín, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, 

Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky, Sadov, Smolné Pece, Stráž nad Ohří, Šemnice, Velichov, 

Vojkovice, Vysoká Pec. Všechny náleží do okresu Karlovy Vary. Část z nich spadá do území obce 

s rozšířenou působností (ORP) Karlovy Vary část obcí do ORP Ostrov. ORP Ostrov je celé součástí 

území MAS Krušné hory.  
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Tabulka č. xx: Obce MAS Krušné hory dle správního obvodu obce s rozšířenou působností 

 

Název 

správního 

obvodu 

Územně příslušné obce Počet obyvatel 

Karlovy 

Vary 

Božíčany, Kyselka, Dalovice, Děpoltovice, Nejdek, Nová Role, Nové 

Hamry, Otovice, Sadov, Smolné Pece, Šemnice, Vysoká Pec 19 495 

Ostrov 

Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný 

Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, 

Vojkovice 27 664 
zdroj: vlastní šetření 

 

 

Tabulka č. xx: Rozdělení obcí do jednotlivých velikostních kategorií 

Počet 

obyvatel 

do 200 

obyvatel 
200 - 499 500 - 999 1000 - 1999 

nad 2000 

obyvatel 
Celkem  

Absolutní 

počet 
1 7 10 4 4 26 

Relativní 

počet 
3,85 % 26,92 % 38,46% 15,38 % 15,38% 100 % 

zdroj: vlastní šetření 

 

 

Ze severní strany sousedí MAS Krušné hory se  SRN (Svobodný stát Sasko), s níž je propojena dvěma 

hraničními přechody: Boží Dar – Oberwiesenthal a Potůčky – Johanngeorgenstadt (i železniční). 

Největším sídlem na území MAS KH  je město Ostrov, které leží v podhůří Krušných hor. Mezi další 

významná střediska osídlení se řadí města Nejdek,  Nová Role a Jáchymov.  

 

Mapa č. xx: Poloha MAS Krušné hory 

 

zdroj: vlastní šetření 
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Území je typickou horskou oblastí s jehličnatými a listnatými lesy, oblast, kde jsou těžko přístupné 

zemědělské plochy k obdělávání. Oblast nebyla nikdy významně zemědělsky využívaná.  

 

Území MAS má bohaté zázemí v cestovním ruchu, zimních sportech a je vhodná pro příznivce 

turistiky, cykloturistiky a různých adrenalinových sportů. Oblast je vhodná pro agroturistiku. Lze zde 

nalézt mnoho technických a kulturních památek a přírodních hodnot. Tradiční je zde též lázeňství. 

 

Území západní části Krušných hor má velmi bohatou historii. První osady zde vznikaly postupně již ve 

12. a 13. století. V polovině 15. století se začala v oblasti výrazně rozvíjet hornická činnost, a to v 

souvislosti s objevem bohatých nalezišť stříbra a cínu. V menší míře se zde těžily i další kovy - měď, 

olovo, železná ruda. V 16. století byla celá oblast horním rajónem s celkem 24 lokalitami městského 

charakteru, z nichž některé - zejména Jáchymov - patřily v té době k největším centrům osídlení na 

území českého státu. V průběhu 17. století nastal postupný pokles těžby rud. K úpadku celé oblasti 

přispěla rovněž třicetiletá válka a následná rekatolizace, která se projevila odchodem protestantské části 

populace a také inteligence,  do sousedního Saska.  

 

Po úpadku důlní činnosti se začala prosazovat nová výrobní odvětví a řemesla, jako například výroba 

vitriolu, paličkování krajek, výroba knoflíků, korálků, předmětů ze dřeva a hudebních nástrojů. Oživení 

přineslo do kraje až vybudování železnice koncem 19. století. Po druhé světové válce došlo, obdobně 

jako na většině území bývalých Sudet, k odsunu německého obyvatelstva. Smutnou stránkou historie 

regionu bylo pak zřízení koncentračních a pracovních táborů v 50. letech minulého století, kam posílal 

komunistický režim "nespolehlivé" občany na nucené práce v uranových dolech.  

 

K zásadním změnám dochází od roku 1989, nové společenské zřízení a odstranění totalitního režimu 

nabízí nový hospodářský rozvoj. Současně s pádem železné opony otevřely nové hraniční přechody a 

nastává rozvoj letní i zimní turistiky, kulturní a společenský rozvoj.  
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Tabulka č. xx: Vývoj základních ukazatelů obcí v letech 2008, 2010, 2013 
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Počet obyvatel 
Počet obyvatel ve 

věku 0 až 14 let  

Počet obyvatel       

nad 65 let 

Přistěhovalí      

celkem 

Vystěhovalí 

celkem  

Počet 

podnikatelských 

subjektů celkem  

Počet 

uchazečů o 

zaměstnání  

Abertamy 1449 1323 1191 250 232 184 122 118 147 146 46 31 161 68 79 505 471 360 89 122 

Boží Dar 193 182 211 32 24 30 20 22 29 16 7 8 10 13 8 100 105 116 5 6 

Božíčany 612 619 611 100 104 97 66 72 80 11 11 9 18 10 28 124 134 133 23 27 

Dalovice 1884 1906 1951 224 239 305 247 271 305 102 84 100 70 68 46 631 669 683 58 112 

Děpoltovice 323 354 374 43 55 53 46 54 61 18 29 17 10 12 7 88 102 114 11 22 

Hájek 478 512 587 71 84 109 42 43 44 26 35 47 9 10 12 121 137 157 29 41 

H. Blatná 793 608 488 121 96 74 54 50 62 144 26 37 199 83 42 552 407 202 24 28 

Hroznětín 1906 1952 1918 320 338 304 215 222 260 106 82 63 71 60 49 473 486 482 102 133 

Jáchymov 3276 3115 2815 553 533 463 314 336 373 218 88 60 200 175 129 1116 1060 866 180 231 

Krásný Les 220 298 308 31 54 49 25 28 32 12 39 27 3 2 20 51 61 79 10 21 

Kyselka 802 800 799 139 139 124 84 90 119 30 21 17 30 32 25 185 182 185 31 44 

Merklín 1113 1100 1058 179 163 164 135 139 144 60 38 20 70 47 53 343 335 283 64 81 

Nejdek 8498 8337 8156 1293 1276 1212 1227 1318 1425 241 159 156 194 219 189 1727 1741 1662 426 496 

Ostrov 17357 17305 17182 2364 2393 2491 2659 2721 2962 602 564 401 539 527 43 4332 4353 4112 881 1220 

Otovice 597 643 769 73 102 130 87 96 106 42 66 47 21 29 14 235 262 281 15 26 

Pernink 955 663 663 205 159 92 104 108 136 131 30 29 259 82 58 817 649 309 39 45 

Potůčky 412 454 465 64 82 93 50 46 41 28 43 25 28 20 37 187 198 177 21 24 

Sadov 1140 1187 1280 176 193 211 119 133 160 50 55 62 17 47 39 283 297 340 48 80 

Sm.Pece 124 129 140 10 15 18 20 20 21 7 2 8 4 4 4 31 37 37 3 7 

Stráž n. O. 617 621 588 90 87 90 72 74 99 11 21 9 21 16 17 138 130 129 34 42 

Šemnice 569 594 597 92 88 98 60 71 66 40 22 22 10 14 23 114 118 136 17 25 

Velichov 538 555 543 92 89 64 66 76 84 13 26 13 7 11 14 128 133 133 20 41 

Vojkovice 633 642 647 90 89 98 83 90 103 53 26 19 20 33 24 109 122 121 39 59 

Vysoká Pec 314 345 349 51 58 56 25 30 49 15 15 7 3 4 5 51 58 72 9 14 

zdroj: http://www.obcepro.cz/ 

 

2.1.2. Obyvatelstvo na území MAS Krušné hory, o.p.s. 

Charakter osídlení v novodobých dějinách výrazně ovlivnily migrační vlny vyvolané 2. světovou 

válkou. Odsun původního německého obyvatelstva způsobilo nejen vylidňování příhraničí, ale i 

zpřetrhání generačních vazeb k území. Následné doosidlování obyvatelstva bez vazeb k regionu 

přispělo k ekonomické a sociální destrukci pohraničí.  

MAS Krušné hory sdružuje 26 měst a obcí  s téměř 47 tisíci obyvateli. Největším městem je město 

Ostrov se 17 373 obyvateli. Mezi nejmenší obce patří např. Boží Dar, Děpoltovice, Krásný Les, Nové 
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Hamry, Potůčky a Smolné Pece. Hustota osídlení je 106 obyvatel/km2, tzn., že hustota obyvatel 

mikroregionu je pod okresním i republikovým průměrem (133 obyvatel/km
2
) a je srovnatelná 

s hustotou obyvatelstva Karlovarského kraje.  

 
Tabulka č.xx : Souhrnné údaje, obyvatelstvo dle věku, pohlaví, ekonomické aktivity, bydlení stav k 26.3.2011 
 

Obec Celkem Muži Ženy 
0-14 

 let 

15-64 

let 

65 a více 

let 

Ekonom. 

aktivní 

Ekonom. 

aktivní - 

zaměstnaní 

Obydlené 

domy 

Obydlené 

byty 

Abertamy 
1 213 618 595 194 886 124 570 461 214 442 

Boží Dar 
193 96 97 26 146 21 104 92 58 77 

Božičany 
593 307 286 101 423 67 308 280 99 219 

Dalovice 
1 870 924 946 257 1 341 265 963 856 384 727 

Děpoltovice 
368 191 177 59 253 53 178 160 75 109 

Hájek 
490 256 234 89 359 41 274 242 143 171 

H. Blatná 
474 251 223 61 355 54 189 166 101 175 

Hroznětín 
1 861 921 940 302 1 329 225 891 778 290 634 

Jáchymov 
2 838 1 364 1 474 431 2 051 331 1 230 1 063 586 1 005 

Krásný Les 
294 145 149 53 212 28 149 123 91 97 

Kyselka 
759 393 366 118 547 91 345 311 170 252 

Merklín 
1 061 549 512 151 778 127 525 454 192 386 

Nejdek 
8 145 3 983 4 162 1 210 5 560 1 351 3 819 3 433 1 284 3 208 

Nová Role 
3 920 1 891 2 029 536 2 662 710 1 822 1 632 410 1 661 

N.Hamry 
318 170 148 35 232 51 155 139 100 107 

Ostrov 
17 859 9 265 8 594 2 311 12 798 2 682 8 428 7 447 1 475 7 143 

Otovice 
698 363 335 112 491 89 356 332 174 261 

Pernink 
722 357 365 107 488 123 326 288 156 268 

Potůčky 
470 242 228 78 342 47 197 168 66 148 

Sadov 
1 165 562 603 181 836 138 606 529 313 423 

Sm. Pece 
148 73 75 20 106 21 80 72 50 51 

Stráž n.Ohří 
582 284 298 84 411 81 272 229 169 216 

Šemnice 
567 297 270 89 405 70 288 265 140 186 

Velichov 
469 243 226 57 339 73 224 194 106 180 

Vojkovice 
626 330 296 89 451 86 281 236 153 205 

Vysoká Pec 
329 137 192 51 248 29 143 130 83 84 

celkem 
48 032 24 212 23 820 6 802 34 049 6 978 22 723 20 080 7 082 18 435 

 
 50% 49% 14% 70% 14% 47% 42%   

zdroj: ČSÚ 

 

Karlovarský kraj patří k těm krajům, kde se věková struktura obyvatelstva v posledních letech zhoršila. 

Populace stárne a obyvatel nad 65 let přibývá. 
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Nejsilnější věkovou skupinou jsou obyvatelé věkové skupiny 15 – 64 let. 

Věková struktura je víceméně stejnorodá. Počet obyvatel stáří 0-14 let je v MAS 15%, obyvatel stáří 

15-64 let je 70%. Seniorů ve věku od 65 let je zbývajících cca 15%. Ekonomicky aktivního 

zaměstnaného obyvatelstva je 42%. 

Nesnadný život v zejména v horské oblasti jsou společnou slabou stránkou pro tuto oblast. Tento 

faktor, spolu s nedostatkem pracovních příležitostí, může být jednou z příčin vylidňování a představuje 

tak určité riziko. Nicméně současný trend vylidňování zejména horských obcí již není tak kritický jako 

v letech 2008, 2010. 

Ve většině obcí v území MAS převládá počet mužů nad ženami, nicméně rozdíl není zásadní.  

Při porovnání obyvatelstva podle věkové struktury zjistíme, že populace stárne. Rodí se méně dětí, 

populačně silné ročníky se přibližují nebo se posunují do důchodového věku. Již v blízké budoucnosti 

je třeba počítat s nárůstem podílu seniorů a poklesem mladých a ekonomicky aktivních osob. Tato 

skutečnost ovlivní i MAS, zejména venkov, odkud mladí lidé odcházejí za prací a vyšší životní úrovní 

do větších měst. 

 

Tabulka č.xx : Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu k 26.3.2011 (SLDB) 

Obec/ 

Město 

Obyvatelstvo 

Obyvate

lstvo 

celkem 

Muži Ženy 

sv
o

b
o

d
n

í 

že
n

at
í 

ro
zv

ed
en

í 

o
v

d
o

v
ěl

í 

n
ez

ji
št

ěn
o
 

ce
lk

em
 

sv
o

b
o

d
n

é 

v
d

an
é 

ro
zv

ed
en

é 

o
v

d
o

v
ěl

é 

n
ez

ji
št

ěn
o
 

ce
lk

em
 

Abertamy 361 219 75 12 4 671 292 210 78 60 4 644 1 315 

Boží Dar 49 34 9 3 0 95 46 39 11 5 0 101 196 

Božíčany 146 108 46 7 0 307 121 108 31 26 0 286 593 

Dalovice 407 382 122 17 2 930 336 385 114 107 3 945 1 875 

Děpoltovice 79 79 25 7 0 190 63 81 11 18 0 173 363 

Hájek 128 106 32 2 2 270 84 104 26 21 0 235 505 

   H. Blatná 148 91 34 7 3 283 116 76 27 24 1 244 527 

Hroznětín 458 358 126 20 3 965 368 348 134 101 5 956 1 921 

Jáchymov 752 495 179 36 150 1 612 716 478 195 159 229 1 777 3 389 

Krásný Les 69 62 17 3 0 151 58 63 17 10 0 148 299 

Kyselka 175 168 41 9 0 393 120 167 42 37 0 366 759 

Merklín 268 233 63 13 1 578 220 215 57 47 0 539 1 117 

Nejdek 1 839 1 581 448 109 6 3 983 1 532 1 593 538 496 3 4 162 8 145 

Nová Role 879 799 253 62 5 1 998 686 810 334 256 2 2 088 4 086 

N.Hamry 74 76 22 5 1 178 52 72 19 14 0 157 335 

Ostrov 4 012 3 278 1 039 219 29 8 577 3 208 3 244 1 336 991 17 8 796 17 373 
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Otovice 159 155 33 5 2 354 118 162 23 40 1 344 698 

Pernink 173 137 65 6 7 388 132 125 55 46 0 358 746 

Potůčky 143 80 28 3 1 255 108 82 28 13 7 238 493 

Sadov 250 249 73 11 8 591 244 246 61 61 2 614 1 205 

Sm. Pece 27 29 12 1 0 69 20 26 9 11 0 66 135 

Stráž n.Ohří 126 120 29 7 2 284 112 121 28 37 0 298 582 

Šemnice 138 124 27 11 0 300 95 135 33 15 0 278 578 

Velichov 146 99 35 8 0 288 99 96 32 37 0 264 552 

Vojkovice 160 129 30 11 0 330 120 113 33 30 0 296 626 

Vysoká Pec 66 57 12 2 0 137 118 55 13 6 0 192 329 

MAS KH 11 232 9 248 2 875 596 226 24 177 9 184 9 154 3 285 2 668 274 24 

565 
48 742 

zdroj: ČSÚ 

 

Graf č. xx : Obyvatelstvo podle rodinného stavu, k 26.3.2011 
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V následující tabulce sledujeme vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích od r. 1971 do současnosti 

(cca 40 let). V některých obcích je tento vývoj vyvážený, v některých obcích došlo k významnému 

poklesu obyvatel (Jáchymov, Ostrov, Pernink, Vojkovice), v některých naopak k jeho nárůstu 

(Hroznětín, Krásný Les, Kyselka, Merklín, Sadov). Skokové nárůsty obyvatelstva jsou důsledkem 

nárůstu zejména pracovních příležitostí v místě a pokud jsou tyto pracovní příležitosti zajištěny 

v přijatelné vzdálenosti, tak výhodnějšími podmínkami pro řešení zejména individuálního bydlení. 

Úbytek obyvatel je naopak většinou způsoben nevyhovujícími životními podmínkami a přestěhováním 



                          MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRUŠNÉ HORY, o.p.s. 

Stránka  18 z 115 

 

se většinou za pracovní příležitostí. 

 

Tabulka č.xx: Vývoj počtu obyvatelstva po dekádách 

Obec/Město 
k 31.12. 

1971 

k 31.12. 

1981 

k 31.12. 

1991 

k 31.12. 

2001 

k 31.12. 

2011 

k 31.12. 

2013 

Abertamy 1 197 1 142 1 120 1 239 1 273 1 191 

Boží Dar 136 nezjištěno  118 177 204 211 

Božíčany 699  nezjištěno  581 628 626 611 

Dalovice 1 913 nezjištěno   1 792 1 832 1 900 1 951 

Děpoltovice 384 nezjištěno   203 301 363 374 

Hájek 389 nezjištěno   343 396 525 587 

H.Blatná 553 nezjištěno   364 531 506 488 

Hroznětín 1 478 1 472 1 519 1 654 1 922 1 918 

Jáchymov 3 397 3 401 2 697 2 917 2 958 2 815 

Krásný Les 199 nezjištěno   nezjištěno   170 309 308 

Kyselka 559 653 623 696 809 799 

Merklín 695 914 894 1 137 1 122 1 058 

Nejdek 8 279 9 774 8 422 8 575 8 290 8 156 

Nová Role 4 485 5 372 3 881 4 072 4 092 4 130 

N.Hamry 438  nezjištěno  265 282 337 339 

Ostrov 18 202 19 576 18 018 17 398 17 222 17 182 

Otovice 606 nezjištěno   515 574 713 769 

Pernink 876 1 216 713 1 004 715 663 

Potůčky 381 318 346 366 479 465 

Sadov 786 1 287 938 1 016 1 235 1 280 

Sm. Pece nezjištěno   nezjištěno   58 94 128 140 

Stráž n.Ohří 620 714 584 606 601 588 

Šemnice 402 414 422 496 596 597 

Velichov 524 531 468 492 548 543 

Vojkovice 879 709 538 572 659 647 

Vysoká Pec  nezjištěno   nezjištěno   nezjištěno  260 339 349 

MAS KH 48 077 47 493 45 422 47 485 48 471 48 159 

zdroj: http://www.obcepro.cz/ 

 

Uvedené trendy vývoje obyvatelstva na území MAS jsou obdobné trendům v celém Karlovarském 

kraji, což dokládá následující tabulka. 

Tabulka č. xx: Vývoj počtu obyvatelstva Karlovarský kraj k 31.12. 2013 
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Karlovarský kraj - 

obyvatelstvo 
Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Počet obyvatel 

Cheb 947 992 1 351 1 652 92 211 

Karlovy Vary 1 012 1 258 1 815 2 140 117 297 

Sokolov 867 936 991 1 422 90 801 

Karlovarský kraj 2 826 3 186 2 697 3 754 300 309 

zdroj: http://www.obcepro.cz/ 

Národnostní struktura obyvatel území MAS je charakterizována několika národnostmi. I zde dochází 

k vývoji v posledních letech. 

Tabulka č.xx: Národnostní struktura obyvatelstva 

okres / kraj / 

ČR 

národnost v procentech  

če
sk

á
 

m
o

ra
v

sk
á

 

sl
ez

sk
á

 

sl
o

v
en

sk
á

 

ro
m
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á
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ru
sk

á
 

u
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ra
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n
-

sk
á

 

v
ie
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m
- 

sk
á

 

o
st

a
tn
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Karlovy Vary 

2001 

89,2% 0,1% 0,0% 3,9% 0,1% 0,1% 2,4% 0,3% 0,4% 0,9% 1,0% 

Karlovy Vary 

2011 65,0% 0,1% 0,0% 2,0% 0,1% 0,0% 1,3% 0,0% 0,6% 0,9% 27,6% 

Karlovarský 

kraj 2011 64,4% 0,1% 0,0% 2,4% 0,1% 0,1% 1,5% 0,0% 0,5% 1,2% 29,7% 

Česká republika 

2011 64,3% 5,0% 0,1% 1,4% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,5% 0,3% 27,8% 
zdroj: ČSÚ 

 

 

2.1.3. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 

Mezi vybrané předpoklady rozvoje regionu se řadí i úroveň vzdělanosti obyvatelstva. Pro horskou 

oblast je typický vysoký podíl obyvatel bez vzdělání nebo se základním vzděláním  a nízký podíl 

vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání. Srovnáním parametrů vzdělanosti obyvatelstva a 

průměrnými hodnotami příslušných ukazatelů za okres naznačuje jisté zaostávání regionu. Porovnáním 

parametrů s celou ČR je patrné, že vzdělanostní úroveň obyvatel MAS Krušné hory je velmi nízká, což 

odhaluje i jednu ze stěžejních příčin vysoké nezaměstnanosti v území.  Karlovarský kraj má 

obyvatelstvo s nejnižším počtem obyvatel s vysokoškolským vzděláním a největší podíl obyvatel, kteří 

dosáhli maximálního základního vzdělání a zároveň s nejnižšími příjmy. Nicméně za uplynulých 10 let 

došlo k poklesu obyvatel bez vzdělání nebo pouze se základním vzděláním (z 30% v r. 2001 na 24% 

v r. 2011) a příznivému vzrůstu obyvatel s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. 

Podobný, nicméně velmi pomalý trend je u obyvatel s vysokoškolským vzděláním (z 4,5% v r. 2001 na 
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6% v r. 2011). srovnáme-li tuto hodnotu s průměrem celé ČR (12,46%), je tato hodnota velmi 

nelichotivá. I tak by další vzdělávání a rekvalifikace ekonomicky aktivních obyvatel  měly být jednou 

z priorit MAS Krušné hory.  

 

Tabulka. č.xx:  Obyvatelstvo dle nejvyššího ukončeného vzdělání k 26.3. 2011 (SLDB) 

Obec/Město 

Bez vzdělání Základní 

vzdělání vč. 

neukončeného 

Střední vč. 

vyučení    (bez 

maturity) 

Úplné střední 

(s maturitou) a 

vyšší odborné 

vč. 

nástavbového 

Vysokoškolské 

vzdělání 

Neuvedeno Celkem 

obyvatelstvo ve 

věku 15 a více 

let 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Abertamy 12 12 369 296 385 345 163 171 28 40 9 155 966 1 019 

Boží Dar 0 2 44 20 46 46 32 58 6 33 2 8 130 167 

Božíčany 5 1 173 131 237 222 84 101 7 7 3 30 509 492 

Dalovice 9 5 403 270 602 561 400 533 94 158 16 86 1 524 1 613 

Děpoltovice 2 2 74 64 87 128 52 80 6 19 1 16 222 309 

Hájek 2 2 104 69 142 152 78 116 13 43 2 19 341 401 

H.Blatná 9 6 161 130 110 101 76 72 11 20 8 84 375 413 

Hroznětín 14 11 380 339 602 639 282 357 36 81 17 132 1 331 1 559 

Jáchymov 235 203 675 524 881 787 466 527 82 106 14 260 2 353 2 407 

Krásný Les 0 0 62 64 51 79 22 68 5 15 0 15 140 241 

Kyselka 46 40 159 137 202 212 129 161 31 52 1 39 568 641 

Merklín 5 4 304 238 350 318 189 234 27 43 5 73 880 910 

Nejdek 35 44 2 278 1 772 2 935 2 650 1 547 1 751 243 326 63 392 7 101 6 935 

Nová Role 6 18 1 006 793 1 473 1 282 783 930 108 150 32 211 3 408 3 384 

N.Hamry 2 2 57 55 86 93 71 90 17 30 3 13 236 283 

Ostrov 55 87 3 576 3 448 5 781 5 323 4 167 4 538 918 1 084 165 1 068 14 662 15 548 

Otovice 2 2 128 89 201 233 116 188 17 46 6 28 470 586 

Pernink 5 3 278 188 258 174 188 140 35 37 17 73 781 615 

Potůčky 2 1 123 109 117 117 72 74 0 9 3 82 317 392 

Sadov 3 2 262 194 365 361 181 279 21 89 8 59 840 984 

Smolné 

Pece 0 0 21 27 29 37 24 45 4 11 0 8 78 128 

Stráž n. O. 11 3 198 159 215 191 81 99 12 20 12 26 529 498 

Šemnice 1 1 107 94 158 172 93 142 18 42 2 27 379 478 

Velichov 0 1 111 79 172 158 106 11 15 18 5 145 409 412 

Vojkovice 4 1 153 152 201 215 80 104 5 13 11 52 454 537 

Vysoká Pec 49 40 68 72 63 75 40 58 8 18 5 15 233 278 

MAS KH 514 493 11 274 9 513 15 749 14 671 9 522 10 927 1 767 2 510 410 3 116 39 236 41 230 

zdroj: ČSÚ 

 

 

 

Graf č.xx: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání na území MAS Krušné hory 
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Tabulka č. xx: Dosažený stupeň vzdělání obyvatelstva - porovnání ČR - Karlovarský kraj - MAS Krušné hory 

Území Bez vzdělání 

Základní 

vzdělání vč. 

neukončeného 

Střední 

vč.vyučení bez 

maturity 

Úplné střední s 

maturitou, vyšší 

odborné vč. 

nástavbového 

Vysokoškolské 

MAS Krušné hory 1% 23% 36% 27% 6% 

Karlovarský kraj 0,85% 22,42% 34,31% 27,73% 6,98% 

Česká republika 0,47% 17,56% 32,99% 31,22% 12,46% 

zdroj: ČSÚ 

 

Graf č. xx: Dosažený stupeň vzdělání - porovnání ČR - Karlovarský kraj - MAS Krušné hory 
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2.2. Technická infrastruktura  

Podkrušnohorská  pánev podél řeky Ohře se vyznačuje koncentrací výrobních a sídelních aktivit i 

technické infrastruktury a hlavních dopravních tahů. Okrajové horské polohy v Krušných horách jsou 

poměrně řídce osídleny a mají především rekreační funkci. 

Vybavenost technickou infrastrukturou je jednou ze základních charakteristik daného území. 

Zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, plynofikace obce a 

zásobování elektrickou energií nejenže podává informaci potenciálním investorům o možnosti realizace 

jejich podnikatelských záměrů, ale je především základním předpokladem pro kvalitu života v daném 

území. Stav a stáří technické infrastruktury  taktéž  určuje technologickou a finanční náročnost na její 

dobudování či rekonstrukce 

Stav a úroveň vybavení jednotlivých obcí na území MAS Krušné hory technickou infrastrukturou se 

v posledních letech výrazně zlepšilo, nicméně stále je potřeba v některých obcích dobudovat chybějící 

vodovodní a kanalizační sítě, provést jejich rekonstrukci či napojit kanalizace na čistírnu odpadních 

vod.  V následujících kapitolách je uveden bližší popis jednotlivých druhů infrastruktury. 

Další dobudování a zkvalitňování sítí  technické infrastruktury je jednou z hlavních rozvojových priorit 

ve většině obcí regionu. Investice do rozvoje technické infrastruktury však závisí především na 

finančních možnostech jednotlivých obcí.  

 

2.2.1. Zásobování elektrickou energií  

Zásobování elektrickou energií je v regionu MAS Krušné hory na dobré úrovni. Obce jsou v oblasti 

zásobování elektrickou energií vybaveny standardně, tzn., že v žádné obci nedochází k opakujícím se 

výpadkům elektřiny ani jiným vážnějším provozním problémům, a to i v okrajových částech sídel. Na 

území regionu nejsou provozovány žádné významné zdroje elektrické energie. Zajištění potřebného 

výkonu je tedy závislé na externí dodávce vedeními velmi vysokého napětí.  Přípojky z tohoto vedení 

jsou pak připojeny na jednotlivé trafostanice v obcích. Jižní část území protíná venkovní vedení zvlášť 

vysokého napětí  ZVN 400 kV, taktéž v tomto směru vede velmi vysoké napětí VVN 220 kV, a 

územím dále územím prochází venkovní jednoduché vedení VVN 110 kV. Síť VN je zastoupena 

distribuční soustavou  1 - 35 kV a doplněna o síť NN, která je napájena trafostanicemi. V území se 

nachází i několik malých vodních elektráren, které mají různé výkony. Obecně lze konstatovat, že stav 

rozvodné sítě elektrické energie nepředstavuje v mikroregionu výraznou bariéru rozvoje území. 
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2.2.2. Zásobování plynem 

Na území České republiky se systémem vysokotlakých plynovodů dopravuje zemní plyn do 

jednotlivých plynofikovaných obcí, kde se poté v regulačních stanicích upraví tlak plynu. Rozvody 

pokračují dále jako nízkotlaké nebo středotlaké. Do území MAS Krušné hory je přiveden zemní plyn 

prostřednictvím vysokotlakého plynovodu ze směru Ostrov – Děpoltovice – Nová Role – Karlovy Vary 

– Jenišov – Hory a dále pokračuje směr Sokolovsko. Z hlavní trasy odbočují větve vysokotlakého 

plynovodu do obcí Otovice, Dalovice, Smolné Pece, Nejdek, Božíčany. Přivedením zemního plynu od 

regulačních stanic do páteřních sítí středotlakých plynovodů je přiveden zemní plyn přímo k odběrateli  

- kategorie maloodběratelů, středních odběrů a zbývajících velkoodběratelů.  Plynofikovány nejsou 

obce Krásný Les, Šemnice,  Vysoká Pec. 

 

2.2.3. Zásobování vodou 

Zásobování vodou představuje jednu z limitujících oblastí technické infrastruktury, která v případě 

nevyhovujícího stavu může zabránit realizaci rozvojového záměru v daném území. Na území 

Karlovarska se nachází svazek obcí Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech. Sdružení 

zajišťuje jednotnou správu vodovodů a kanalizací v území.  Zásobování vodou ve městě Karlovy Vary 

a blízkém okolí je zajištěné nejrozsáhlejším skupinovým vodovodem na území. Zdejší skupinové 

vodovody chebský, sokolovský a karlovarský jsou propojeny. Počítá se ještě s propojením na skupinu 

Ostrov - Jáchymov. Skupinový vodovod v daném území je Jáchymov  - napojení obcí Abertamy a 

Pernink- část, Boží Dar, Jáchymov, H.Blatná, skupinový vodovod Karlovy Vary - Ostrov - ostrovská 

větev (napojení obcí Hájek, Ostrov, Hroznětín, Krásný Les, plánované napojení Merklína). Je 

provedeno propojení vodovodů Pernink a Horní Blatná ze zrychlovací stanice, čímž je Horní Blatná 

napojena na skupinový vodovod Jáchymov. Skupinový vodovod dále zásobuje vodou další obce: 

Božíčany, Kyselka, Sadov, Otovice, Dalovice, Děpoltovice, Nové Hamry, Nová Role.  Zdrojem pitné 

vody je úpravna vody Březová. 

Kromě těchto centrálních zdrojů jsou v území vybudovány veřejné a skupinové vodovody, které 

využívají místní podzemní vody. Obce, které nejsou zásobeny pitnou vodou z veřejných či soukromých 

vodovodů, jsou zásobeny obecními studnami. 

Jedinou obcí, kde je zásobování pitnou vodou řešeno výlučně individuálními zdroji (studnami), a ani se 

neplánuje jiné řešení, jsou Potůčky. 

 

2.2.4. Kanalizace a čištění odpadních vod 

Odpadní vody produkované v domácnostech a podnicích se odvádějí kanalizační soustavou do čistíren 

odpadních vod. Kanalizace je nedostačující na většině území. Minimum těchto problémů má horská 
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oblast, kde se s nimi potýkají pouze v obci Potůčky. Problémy s kanalizací mají obce na většině území 

podél řeky Ohře. Problémy nejsou v Ostrově - vlastním městě. Podle plánu investic by až v roce 2020 

měla být uspokojivě řešena likvidace odpadních vod - veškeré odpadní vody akumulované v 

bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obcí  Pernink, Boží Dar, Jáchymov, 

Ostrov, Karlovy Vary, na navrhované ČOV Krásný Les, Abertamy, Potůčky, Stráž nad Ohří, na 

upravené ČOV Hroznětín. Místní kanalizační potrubí se nevyskytuje v obcích Smolné Pece, Šemnice, 

dále je problematické v Děpoltovicích, Krásném Lese a Sadově. 

 

2.2.5. Zásobování teplem 

Výroba tepla je centrálně prováděna ve městech Ostrov, Nová Role, Nejdek. V malých obcích, které 

nelze vytápět centrálně, slouží jako zdroj vytápění další dostupná paliva (dřevo, uhlí). Alternativně jsou 

domácnosti a objekty vytápěny plynem či elektřinou.  

Zdrojově je soustava zásobování teplem realizována soustavou centrálního zásobování teplem (CZT), 

individuálními zdroji a v malé míře pak systémem blokových a domovních kotelen. Převažujícím 

palivem je zemní plyn, následují elektrická energie, pevná paliva, lehký topný olej a v malé míře pak 

obnovitelné zdroje. 

 

2.2.6. Elekronické komunikace 

Elektronické komunikace jsou na území MAS Krušné hory zabezpečeny pro provoz pevného 

telefonního spojení prostřednictvím digitálních telefonních ústředen a v rámci mobilních telefonů je 

území pokryto vysílači, signál mobilních telefonů je na většině území.  

Území je pokryto digitálním TV signálem, na území se nacházejí  televizní vysílače. 

Dostupnost internetu je ve všech obcích  MAS Krušné hory a to formou ADSL, popř. bezdrátového 

připojení. 

V některých obcích je zavedena kabelová televize, která poskytuje nejen služby televizního vysílání 

(Boží Dar, Božičany, Potůčky, Nová Role, Ostrov), ale také datové služby - internet  (Ostrov, Nová 

Role, Boží Dar). Současně s internetem je poskytována i možnost telefonování. 

 

2.2.7. Další infrastruktura 

Územím MAS Krušné hory prochází při hranici s vojenským prostorem produktovod, který slouží 

k rychlé přepravě a skladování pohonných hmot. Ochranné pásmo produktovodu vede přes obce 

Šemnice, Kyselka, Sadov.  

 

 



                          MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRUŠNÉ HORY, o.p.s. 

Stránka  25 z 115 

 

2.3. Dopravní infrastruktura  

Kvalitní dopravní infrastruktura představuje jeden ze základních předpokladů rozvoje území.  

Konkrétní řešení dopravy musí být vždy koordinováno s rozvojem pracovních příležitostí, rozvojem a 

stabilizací sídelní struktury a rozvojem cestovního ruchu, vše s ohledem, na ochranu přírody a krajiny. 

 

2.3.1. Silniční doprava 

Hlavní silniční  tepnou regionu je silnice I/6 (v současnosti probíhá její rozšiřování na rychlostní 

komunikaci R6 spojující Karlovarský kraj od hranic s Německem/Schirnding přes Cheb, Sokolov a 

Karlovy Vary s Prahou). Další významné silniční komunikace v regionu jsou silnice I/13 (Karlovy 

Vary – Ostrov - Most – Teplice – Děčín – Liberec – Frýdlant – Polsko), v mezinárodní síti vedená jako 

E 442,  I/20 (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice), I/21 (SRN/Plavno – Cheb – Mariánské Lázně 

– dálnice D5) a  I/25 (Karlovy Vary – Ostrov – SRN/Chemnitz), která v Dolním Žďáru vychází ze 

silnice I/13 a pokračuje směrem na Jáchymov a Boží Dar a dále přes Oberwiesenthal do SRN.  

Tuto základní kostru doplňují silnice II. a III. třídy a četné místní komunikace. Od západu k východu 

probíhá silnice II/222 Chodov - Kyselka a na sever k Nejdku míří silnice II/220. Obecně platí, že 

zejména silnice II. a III. třídy a místní komunikace jsou nedostatečně udržované a kapacitně využívané 

nad mez únosnosti a svých provozně technických možností. 

Na průjezdné úseky silnic III. třídy navazují obslužné místní komunikace, které sice tvoří se silnicemi 

základní dopravní kostru zástavby, ale jejich dopravním význam není nějak výrazný.  

 

Tabulka č.xx: Intenzita dopravy na území MAS Krušné hory (počet vozů/24 hod.) 

Silnice č. Úsek 
Roční průměr 

denních intenzit  

I/13 výjezd K.Vary - Ostrov 10 757 

I/13 Ostrov průtah - odbočka směr Jáchymov 7 138 

I/13 Ostrov - Stráž nad Ohří  5 934 

I/25 Ostrov - Jáchymov 4 473 

I/25 Jáchymov -  Jáchymov zatáčka, směr Abertamská křižovatka 4 348 

I/25  Jáchymov zatáčka, směr Abertamská křižovatka - Abertamská křižovatka 3 373 

I/25 Abertamská křižovatka - Boží Dar 1 383 

II/221 Ostrov - Hroznětín 3 690 

II/221 Hrozětín - Merklín - Pernink 1 467 

II/221 Pernink - Horní Blatná 1 157 

II/221 Horní Blatná Potůčky 1 148 

II/219 Abertamská zatáčka - Pernink 988 

II/220 Mezirolí - Nejdek 4 431 

III/21047 Pernink - Nejdek 567 

III/22127 Ostrov  - Velichov 688 
zdroj: http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx 

 

http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx
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2.3.2. Veřejná autobusová doprava 

Veřejná osobní doprava je v území zajišťována autobusovými linkami. Na autobusovou dopravu jsou 

v současnosti napojeny všechny obce území MAS Krušné hory. Jejím hlavním problémem však je, 

stejně jako i v ostatních regionech, zejména disproporce mezi rostoucími náklady na její provoz a 

klesající poptávkou po tomto druhu dopravy (při stále zvyšujícím se podílu individuální motorové 

dopravy), což se odráží zejména na území s malou hustotou obyvatel.  

Tato situace se povětšinou řeší omezováním spojů veřejné dopravy, což je spolu s další problematikou 

(jako je např. nedostatek služeb v některých sídlech) jednou z příčin postupného vysidlování a následné 

změny sociální demografické struktury malých obcí. 

 

Tabulka č.xx: Přehled dopravních spojů 

Město / Obec 
Místní 

autobusové linky 

Dálkové 

autobusové linky 

Mezinárodní 

autobusová 

doprava 

Vlaková doprava 

Abertamy x       

Boží Dar x x x   

Božíčany x     x 

Dalovice x     x 

Děpoltovice x       

Hájek x     x 

   Horní Blatná x     x 

Hroznětín x     x 

Jáchymov x x     

Krásný Les x       

Kyselka x       

Merklín x     x 

Nejdek x     x 

Nová Role x     x 

Nové Hamry x     x 

Ostrov x x   x 

Otovice x       

Pernink x     x 

Potůčky x     x 

Sadov x     x 

Smolné Pece x       

Stráž n.Ohří x     x 

Šemnice x       

Velichov x       

Vojkovice x     x 

Vysoká Pec x     x 
zdroj : http://www.idok.info/verejna-doprava-v-karlovarskem-kraji 
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2.3.3. Železniční doprava 

Železniční dopravu lze považovat po automobilové dopravě za jednu z důležitých součástí dopravy. 

Dle legislativy rozeznáváme tratě na mezinárodní, celostátní a regionální doplněné o železniční stanice, 

zastávky. V současné době je hojně upouštěno od využívání železničních zastávek, respektive od 

nádražních budov, které jsou v majetku správce dráhy a v současné době chátrají.  

Hlavními železničními tratěmi jsou: trať č. 140 (Cheb – Sokolov – Karlovy Vary – Ostrov – 

Chomutov, která jako trať č. 130 pokračuje do Ústí nad Labem a odtud dále do Prahy případně na sever 

do SRN/Drážďany). Z méně významných tratí lze zmínit například trať č.: 141 (Dalovice – Merklín), 

142 (Karlovy Vary – Nejdek – SRN/Johanngeorgenstadt) a trať č. 143, která spojuje osobními vlaky 

Novou Roli s Karlovými Vary.    V kraji provozují dopravu dva subjekty veřejné železniční dopravy – 

 České dráhy, a.s. a společnost Viamont, a.s.. 

 

Tabulka č. xx: Přehled železniční sítě na území 

Trať č.  úsek 

140 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov 

141 Dalovice – Merklín 

142 Karlovy Vary – Potůčky - Johanngeorgenstadt 

143 Chodov – Nová Role 

zdroj: vlastní šetření 

 

Obrázek č. xx: Přehled železniční sítě 

 

 

http://www.cd.cz/
http://www.viamont.cz/
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2.3.4. Letecká doprava 

Na území regionu MAS Krušné hory sice není zajišťována žádná pravidelná civilní letecká doprava, ale 

přímo v krajském městě v Karlových Varech nalezneme mezinárodní letiště v Olšových Vratech, které 

je vzdáleno od centra cca 4,5 km. V posledních letech dochází k modernizaci mezinárodního letiště a 

tím zajištěno kvalitní poskytování služeb. 

 

2.3.5. Vodní doprava 

Na území MAS se nevyskytuje žádný vodní dopravní koridor. Nejvýznamnějším vodním tokem území 

je řeka Ohře, která je hojně využívána vodáky k rekreačním účelům.  

 

2.3.6. Ostatní doprava 

V horské části území MAS jsou provozovány lyžařské vleky, jejichž provoz odpovídá současným 

standardům. Některé jsou v provozu i v letních měsících.  

 

2.3.7. Cyklistická doprava 

Doprava, která společně s veřejnou hromadnou dopravou vytváří potřebnou společensky prospěšnou 

alternativu individuální automobilové dopravě, je cyklistická doprava. V posledních letech je jedním 

z nejvíce se rozvíjejících odvětví dopravy, jenž pro své nesporné přednosti, především z hlediska 

minimálních dopadů na životní prostředí,  plní významnou úlohu i z hlediska rozvoje MAS Krušné 

hory.  Území MAS disponuje relativně bohatou sítí vyznačených cyklotras. Cyklotrasy v převážné 

většině vedou po stávajících komunikacích, a to i II. třídy. Cyklisté jsou tak, s ohledem na stav 

komunikací a jejich dopravní zatížení, mnohdy vystaveni velkým rizikům dopravních nehod. Zejména 

v okolí větších měst (Ostrov, Nejdek, Nová Role) s lepšími možnostmi zaměstnání by si cyklodoprava 

jako alternativní doprava do zaměstnání, za službami, do škol atd. zasluhovala mnohem hustší síť 

cyklostezek, které vedou mimo dopravně zatížené silnice II. třídy (viz. tabulka  Intenzita dopravy na 

území MAS Krušné hory). S rozvojem technologií pohonu kol (motokola apod.) i v území s místy 

náročnějším terénem, jako je v MAS Krušné hory, má cyklodoprava jako alternativa k individuální 

dopravě, velký potenciál. Cyklotrasy jsou významnou součástí místní krajiny. 

Cykloturistika je dále řešena v kapitole cestovního ruchu.  
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2.4. Občanská vybavenost 

Sociální a kulturní infrastruktura, stejně tak jako další zařízení občanské vybavenosti, představuje 

souhrn zařízení, institucí, které sice nemají přímou vazbu na hospodářský výkon regionu, ale jsou 

nejefektivnější investicí k posílení hospodářského významu a sociální soudržnosti v regionu 

v budoucnosti. 

Základní školství, zdravotnická, sociální, kulturní a sportovní zařízení jsou v mikroregionu zastoupena 

většinou v rovině základního zabezpečení. V kvalitě a vyšších stupních se zde projevuje vysokou 

měrou obslužná funkce nedalekého okresního města Karlovy Vary. 

 

2.4.1. Školství 

Školstvím se rozumí instituce zabezpečující vzdělávání a podpůrné služby, pracovníky zajišťující 

vzdělávání a podpůrné služby, jakož i legislativní rámec upravující poskytování vzdělávaní a 

souvisejících služeb.  

Struktura vzdělávací soustavy 

Jedná se o soustavu škol, předškolních a školských zařízení, které působí v regionu MAS Krušné hory. 

Jednotlivé typy se pak liší dle zřizovatele. V následující tabulce je uveden souhrnný přehled 

předškolních a  školských zařízení na území MAS Krušné hory. 

 
Tabulka. č.xx: Školská zařízení, počty tříd, počty škol, stav k k 31.12.2012 

 

Obec název 

Mateřská 

škola - 
POČET 

TŘÍD 

Základní 
škola –  jen 

první 

stupeň (1. 
– 5. 

ročník) 

POČET 
TŘÍD 

Základní 
škola –  jen 

druhý 

stupeň (6. 
– 9. 

ročník) 

POČET 
TŘÍD 

Základní 

škola – 

první i 
druhý 

stupeň (1. 

– 9. 
ročník) 

POČET 

TŘÍD 

Základní 
škola – 

celkem 

POČET 
TŘÍD 

Střední 

škola - 

obory 
gymnázií - 

POČET 

ŠKOL 

SŠ - obory 

středních 
odborných  a 

praktických 

škol - 
POČET 

ŠKOL 

SŠ - obory 

středních 
odborných  

učilišť a 

odb. učilišť 
POČET 

ŠKOL 

Základní 
umělecké 

školy 

POČET 
ŠKOL 

Abertamy 2 4 0 0 4 0 0 0 0 

Boží Dar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Božičany 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Dalovice 3 0 0 9 9 0 2 1 0 

Děpoltovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hájek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horní Blatná 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Hroznětín 2 0 0 9 9 0 0 0 0 

Jáchymov 3 0 0 12 12 0 0 0 0 

Krásný Les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kyselka 2 0 0 9 9 0 0 0 0 
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Merklín 2 3 0 0 3 0 0 0 0 

Nejdek 11 0 0 38 38 0 1 1 1 

Nová Role 5 0 0 15 15 0 0 0 1 

Nové Hamry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostrov 22 0 0 67 67 1 1 1 1 

Otovice 1 0 0 7 7 0 0 0 0 

Pernink 1 0 0 7 7 0 0 0 0 

Potůčky 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Sadov 1 3 0 0 3 0 0 0 0 

Smolné Pece 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stráž nad Ohří 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šemnice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velichov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vojkovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vysoká Pec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 64 16 0 173 189 1 4 3 3 

zdroj: ČSÚ 

 

Mateřské školy jsou určeny pro děti ve věku 3 – 6 let, zřizovatelem je obec.  

Základní školy: povinná školní docházka je nabytím věku 6 let s možností odkladu o jeden rok. 

Zřizovatelem je obec. Základní školy mají 2 stupně: 

- 1 stupeň: 1. – 5. třída 

 - 2 stupeň: 6. – 9. třída  

Mezi základní školy patří Základní umělecké školy a Základní speciální školy.  

Učiliště jsou zvláštním typem střední školy, zřizovatelem je Karlovarský kraj a dělíme je do těchto 

kategorií: 

- učiliště: 2leté, záuční list 

- odborné učiliště: 3leté, výuční list  

- střední odborné učiliště: 4leté, maturitní vysvědčení 

Střední školy 

Zřizovatelem je Karlovarský kraj. Do této kategorie spadají především: 

 - gymnázia (školy poskytující úplné všeobecné středoškolské vzdělání), 

 - ekonomické, logistické, zdravotní, průmyslové školy apod. (školy poskytující úplné odborné    

                 středoškolské vzdělání).  

V regionu MAS Krušné hory najdeme 2 střední školy v obci Dalovice (Střední Zemědělská škola 

Dalovice, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště K. Vary – Dalovice) a 2 střední 
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školy ve městě Ostrov (Gymnázium Ostrov, Střední průmyslová škola Ostrov – Centrum technického 

vzdělávání) a v Nejdku. 

 

Vyšší odborné školy a vysoké školy: 

Dle tabulky je patrné, že v regionu MAS Krušné hory není žádná vyšší odborná škola a ani vysoká 

škola. V okrese Karlovy Vary existují vyšší odborné školy a vysoké školy, které se nachází na území 

města Karlovy Vary, ale město Karlovy Vary se nenachází na území MAS Krušné hory. 

 

2.4.2. Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov. 

V období let 2014 - 2015 byl v rámci ORP Ostrov realizován projekt Podpora vzdělávání ve školách 

oblasti ORP Ostrov. Tento projekt specifikoval rozdíly mezi školami v malých obcích a větších, resp. 

spádových městech. Současně tento projekt ukázal možnosti, jak by takové školy v regionu mohly 

spolupracovat tak, aby zvyšovaly kvalitu vzdělávání v území. 

Na malých školách díky menšímu počtu žáků lze uplatnit individuální přístup ve výuce. Naproti tomu 

ve velkých školách  je lepší vybavenost učeben a  větší učitelská základna i v odborných předmětech, 

lepší nabídka volnočasových a vzdělávacích mimoškolních aktivit. Malé školy, vedené většinou 

ředitelkami - ženami - mnohem častěji spolupracují a sdílejí obdobné problémy. Tato spolupráce je pro 

ně nezbytná, jelikož každá ředitelka malé školy většinou zastává více funkcí (ředitel, manažer, učitel, 

vedení projektů a získávání financí, odhadem 30% pedagogická práce, 70% provozní manažer). 

Velké i malé školy mají nevyrovnanou sociální skladbu žáků, což s sebou přináší nejen nárůst 

problémů sociálně slabších žáků na druhém stupni, odchod nadanějších žáků do větších měst a na 

víceletá gymnázia, ale zvyšuje i nežádoucí selektivitu školství. Na jedné straně roste počet 

problémových dětí, na druhé straně klesá či úplně chybí podpora pro nadané děti (existence programů 

pouze pro znevýhodněné děti). Jako možná příležitost se jeví  posílení spolupráce s neziskovými 

organizacemi, které se věnují dětem ve volném čase, případně pracují na doučování dětí nebo se věnují 

práci se sociálně znevýhodněnými rodinami a dále  rozvoj spolupráce mezi velkými a malými školami, 

zejména s výpomocí s výukou odborných předmětů.  

S ohledem na současný systém financování základního školství, kdy hlavním ukazatelem je počet žáků, 

nikoliv kvalita výuky, se školy v malých obcích obávají mnohem většího přesunu žáků z malých škol 

do měst do větších škol a větší anonymity, která opět přispívá k sociální exkluzi. Na malých městech a 

obcích nestačí zřizovatelům ani školám finanční prostředky na zajištění specializovaných služeb pro 

žáky (logoped, speciální pedagog, psycholog). Problémy dětí jak osobní, tak i se vzděláváním, 

zůstávají díky tomu neřešeny a dítě je tak ohroženo v dalším optimálním osobnostním rozvoji. Naproti 

ve větších městech, v tomto případě v Ostrově, na základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřská 

škola Ostrov, Myslbekova 996, probíhá kontinuálně již několik let podpora žáků ze sociálně slabých 
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rodin. V této škole jsou zřízeny dvě přípravné třídy určené pro děti se sociálně kulturním 

znevýhodněním. Na prvním stupni pracují dvě speciální třídy určené pro žáky s upraveným 

vzdělávacím programem a pro žáky i s jiným zdravotním postižením. Ostatní žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou integrováni individuálně v běžných třídách prvního i druhého stupně. V 

mateřské škole je vzděláváno 6 dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, zrakové 

postižení a s postižení autistického spektra). Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou v Karlových Varech, se Speciálním pedagogickým centrem v Karlových Varech, se 

Speciálním pedagogickým centrem v Plzni a s dalšími institucemi pečujícími o zdravotně postižené a 

znevýhodněné děti. Základní škola Májová Ostrov se od roku 2007 zabývá podporou dětí se 

specifickými poruchami učení formou oddělené výuky českého jazyka pod vedením speciálního 

pedagoga. Tento postup je realizovaný na celém 1. stupni a od roku 2009 i v 6. ročnících. 

Jako další příležitost pro  řešení problémů malých škol  se jeví zřízení tzv. svazkové školy. Od r. 2006 

existuje na území MAS Krušné hory svazková škola ZŠ Karlovarský venkov a sdružuje školy v obcích 

Otovice, Hájek, Sadov. Má 60 zaměstnanců a 400 žáků. Je zde zachován malotřídní první stupeň z 

důvodu výhod „sourozeneckého učení“ a kvality vzdělávání, i když je náročný pro učitele.  Spojení 

škol nejprve fungovalo pouze na dohodě starostů o financování provozu školy. Obava ze změny 

politické situace po komunálních volbách však přiměla k vytvoření školské právnické osoby -  

svazkové školy.  Takové řešení je v ČR v současné době poměrně unikátní. 

 

Středisko volného času pro děti a mládež je v MAS Krušné hory jedno – Městský dům dětí a 

mládeže v Ostrově (MDDM). MDDM nabízí více než 130 zájmových kroužků různých zaměření 

(sport, výuka jazyků, modelářské, rukodělné, výtvarné, taneční kroužky apod.), v Ekocentru, které je 

součástí MDDM, probíhají kroužky spojené s chovem zvířectva či tábornictvím. Některé základní 

školy z ostatních obcí na území MAS zajišťují volnočasové aktivity pro žáky v rámci spolupráce s 

MDDM v Ostrově (např. Abertamy, Hroznětín, Pernink, Merklín) a tím kompenzují chybějící 

střediska volného času na území jejich obce.  

 

 

2.4.3. Zdravotnictví 

V regionu MAS Krušné hory jsou místním obyvatelům k dispozici zdravotnická zařízení, rehabilitační 

zařízení apod. V Karlovarském kraji jsou 3 nemocnice – Nemocnice Ostrov, Krajská nemocnice 

Karlovy Vary a Nemocnice Sokolov. Ve městě Ostrov se jedná o soukromou nemocnici, která slouží 

pro město Ostrov a pro okolní (spádové) obce. Téměř v každé obci je zajištěna základní lékařská 

služba. Tam kde se nenachází žádná zdravotnická zařízení, tam jsou obyvatelé závislí na vyjížďce do 

jiných obcí. Na území MAS je provozováno 27 ordinací praktického lékaře pro dospělé, vč. 
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detašovaných pracovišť, 8 ordinací praktického lékaře pro děti a dorost vč. detašovaných pracovišť. Na 

sledovaném území také působí 19 stomatologických ordinací, vč. detašovaných pracovišť a 6 

gynekologických ordinací, vč. detašovaných pracovišť.  Dále je v území MAS v provozu 35 ordinací 

lékařů specialistů (oční, ORL, psychiatrie, rehabilitace, plicní, urologie, atd.) vč. detašovaných 

pracovišť. Odbornou přednemocniční neodkladnou péči zajišťuje na území MAS Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.. Letecká záchranná služba v Karlovarském kraji není, je 

zajišťována leteckou záchrannou službou Plzeňského kraje.  V MAS Krušné hory je provozováno 14 

lékáren. 

V regionu MAS Krušné hory se nachází významné lázeňské zařízení – Léčebné lázně Jáchymov, a.s., 

které jsou zaměřeny především na léčbu pohybového aparátu.  

 
Tabulka č. xx: Zdravotnická zařízení, stav k 31.12.2013 
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Abertamy 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Boží Dar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Božičany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dalovice 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 

Děpoltovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hájek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horní Blatná 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hroznětín 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Jáchymov 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 1 

Krásný Les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kyselka 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Merklín 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Nejdek 0 0 1 4 2 3 1 9 3 2 1 

Nová Role 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 

Nové Hamry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostrov 1 1 0 6 4 7 3 23 8 7 0 

Otovice 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Pernink 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Potůčky 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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Sadov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Smolné Pece 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stráž n. Ohří 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Šemnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velichov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vojkovice 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Vysoká Pec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 2,0 1,0 1,0 27,0 8,0 19,0 6,0 35,0 13,0 14,0 2,0 

zdroj: http://www.obcepro.cz/ 

 

 

Největším poskytovatelem zdravotní péče v okrese Karlovy Vary je Karlovarská krajská nemocnice, 

a.s., která má cca 1200 lůžek. Nemocnice je schopna poskytovat péči v širokém záběru. V MAS 

Krušné hory se nachází v obci Nejdek  Lečebna dlouhodobě nemocných, p.o., Domov pro osoby se 

zdravotním postižením v Radošově. Při jezdeckému klubu „PEGAS“ v obci Děpoltovice dochází 

k rozvoji znalostí a provádění praktické aplikace hippoterapie a péče o postižené jedince se zaměřením 

na jejich integraci a prevenci. 

  

2.4.4. Sociální politika 

Sociální oblast je velmi diskutovaným tématem regionu. V rámci tohoto tématu lze spatřovat směry, na 

které se nejvíc zaměřuje pozornost: pomoc sociálně slabým, ohroženým sociální exkluzí, stárnutí 

populace a přibývání seniorů, růst nezaměstnanosti.    

Dle statistických údajů lze předpokládat, že bude do budoucna počet občanů v postproduktivním věku 

v regionu narůstat. V oblasti rodiny od roku 1991 systematicky klesá v ČR počet sňatků. Lze 

předpokládat, vzhledem k celospolečenskému vývoji, že se tento trend ještě prohloubí. Velké množství 

dětí se rodí do volných partnerství, vzniklých bez potřeby institucionálního ukotvení. Všechna tato 

témata jsou diskutována veřejností i veřejnou  správou napříč politickou reprezentací, hledána jsou 

řešení, jak tyto nepříznivé trendy zmírnit a společným ukazatelem se v tomto všem jeví potřeba 

dostatku finančních prostředků na realizaci různých programů pro zmírnění těchto problémů.  

Obce mají snahu tento problém řešit, zejména horské obce, odkud mladí odcházejí a zanechávají zde 

své rodiče seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. V některých obcích se nacházejí pobytová 

zařízení pro seniory, jejich kapacita však neodpovídá potřebám a v budoucnu se tento problém ještě 

zvýší. Do některých obcí asistenční služba dojíždí za svými klienty, není však tímto způsobem schopna 

řešit naléhavé problémy.  

Některé obce, v rámci svých sociálních politik, mají zavedeny různé formy podpor sociálně 

znevýhodněným, v řadě obcí pracují a působí nestátní neziskové organizace (NNO). Řada obcí dělá 

maximum možného - zajišťují pro děti a mládež možnost trávení volného času v místních sportovních 
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zařízeních či komunitních centrech, pořádají různé akce pro místní obyvatele. Na základních školách 

ve větších městech, kam dojíždějí i žáci z okolních malých obcí, je již několik let poskytována podpora 

žáků ze sociálně slabých rodin. Obce se též snaží poskytovat podporu místním subjektům a 

neziskovým organizacím, které pracují s konkrétními cílovými skupinami. Finančních prostředků však 

není na tyto aktivity v obcích dostatek. 

Činnosti vyplývající ze zákonů a vyhlášek ČR zajišťované státní správou ČR zajišťují na území ORP 

Ostrov  Městský úřad Ostrov, na území ORP Karlovy Vary Magistrát města Karlovy Vary a dále Úřad 

práce ČR, krajská pobočka v Karlových Varech a kontaktní pracoviště Ostrov. 

Městský úřad a magistrát zajišťuje činnosti vyplývající ze zákonů a vyhlášek ČR: agendu sociálně 

právní ochrany dětí, sociálního kurátora a agendu romského poradce, agendu občanů omezených, 

zbavených způsobilosti k právním úkonům, agendu sociální práce zaměřené zejména na občany staré a 

těžce zdravotně postižené a jejich rodiny a občany ohrožené nezaměstnaností a materiálními problémy 

a občany, kteří vedou rizikový způsob života (drogovou nebo jinou závislost) a jejich rodiny.   

Úřad práce ČR zajišťuje zprostředkování zaměstnání, výplatu podpor v nezaměstnanosti. 

 V Ostrově byl zpracován pro období let 2013 - 2017 Komunitní plán sociálních služeb, jedním z jeho 

výstupů je i veřejně a bezplatně dostupný Katalog poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních 

služeb a aktivit zajišťovaných zájmovými organizacemi ve městě Ostrov a v obcích v působnosti 

města. V následující tabulce je uveden přehled subjektů a zařízení, působících v MAS Krušné hory 

v sociální oblasti (řazeno abecedně). 

 

Tabulka č. xx: Přehled subjektů a zařízení, působících v MAS Krušné hory 

název zařízení adresa poskytované služby 

Agentura Katka Na kopci 1237, Ostrov terénní zdravotní služba na doporučení lékaře, 

domácí zdravotní péče občanům 

Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského 

kraje, o. p. s. 

www.sluzbypostizenym.cz ambulantní a terénní sociální služby pro 

handicapované a seniory, poradenství, služby osobní 

asistence, technická podpora atd. 

Člověk v tísni, o. p. s., www.clovekvtisni.cz./cs/so

cialni-

prace/pobocka/sokolov 

terénní programy sociální integrace, pomoc žijícím 

v sociálním vyloučení, pomoc a podpora rodinám s 

dětmi v obtížné životní a sociální situaci 

Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

Mariánská 2, Jáchymov pobytová služba stacionář pro závislé na pomoci 

jiné fyzické osoby ve 3.  a  4. stupni závislosti a pro 

osoby s mentálním postižením 

Domov pro seniory 

v Perninku, p. o.,   

http://www.domov-

pernink.cz 

pobytová služba, kapacita 54 lůžek pro osoby s 

těžkou či úplnou závislostí na pomoci jiné osoby 

Domov pro seniory 

„Květinka“ 

Krušnohorská 788, Ostrov 

www.kvetinka-dps.cz 

pobytová služba, kapacita 46 lůžek 

Dům s pečovatelskou 

službou v Jáchymově 

Na Slovanech 1053, 

Jáchymov 

 

Oblastní charita Ostrov www.ostrov.charita.cz  

Domov pokojného stáří bl. 

Hroznaty 

ČSA 71, Hroznětín, 

 www.ostrov.charita.cz 

kapacita  19 lůžek, osoby se zdravotním postižením, 

senioři 

http://www.sluzbypostizenym.cz/
http://www.clovekvtisni.cz./cs/socialni-prace/pobocka/sokolov
http://www.clovekvtisni.cz./cs/socialni-prace/pobocka/sokolov
http://www.clovekvtisni.cz./cs/socialni-prace/pobocka/sokolov
http://www.domov-pernink.cz/
http://www.domov-pernink.cz/
http://www.kvetinka-dps.cz/
http://www.ostrov.charita.cz/
http://www.ostrov.charita.cz/
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Domov pokojného stáří 

Ostrov 

U Nemocnice 1202, Ostrov,  

www.ostrov.charita.cz 

kapacita 21 lůžek, osoby se zdravotním postižením, 

senioři 

Denní stacionář pro 

seniory 

U Nemocnice 1202, Ostrov, 

www.ostrov.charita.cz 

ambulantní služby, kapacita  5 míst, osoby se 

zdravotním postižením, senioři 

Charitní šatník Veronika www.ostrov.charita.cz pomoc sociálně slabým 

Dobrovolnická služba 

Tereza 

 návštěvy u seniorů, pořádání pro ně společenských a 

jiných akcí 

Kontaktní místo sv. 

Vojtěcha 

 služba vězňům, pomoc při likvidaci bytu osamělých 

bez příbuzných, pomoc při zařizování pohřbu  

Humanitární sklad 

použitého nábytku 

areál v ulici Jáchymovská, 

Ostrov 

 

Náhradním rodinám, o.p.s. 

nabízí 

Ostrov,www.nahradnimrod

inam.cz 

pomoc rodině vytvářet podmínky, aby dítě mohlo 

zdárně vyrůstat ve fungující rodině 

Národní rada osob se 

zdravotním postižením  

Jugoslávská  3/1706, 

K.Vary, www.nrzp.cz 

spolupráce s úřady při prosazování a naplňování 

práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením 

NIPI – bezbariérové 

prostředí, o. p. s. 

Jugoslávská 3/1706, 

Karlovy Vary, www.nipi.cz 

konzultace a stanoviska k zajištění bezbariérovosti 

staveb 

NEMOS PLUS,  s. r. o., U Nemocnice 1161, Ostrov služby následné péče, kapacita 12 lůžek  

Občanské sdružení RES 

VITAE o. s. 

Blahoslavova 659/18,  

Karlovy Vary 

pečovatelská služba pro seniory, zdrav. postižené 

rodinná poradna, psychoterapie, linka důvěry  

Občanské sdružení  Světlo www.os-svetlo.net terénní program pro uživatele návykových látek  

výměna injekčního materiálu apod, informace o 

bezpečnějších formách aplikace apod. 

Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež  (Klub 

Ostrov – Zašívárna 

Klínovecká 998, Ostrov, 

www.os-svetlo.net 

nízkoprahový klub pro děti a mládež, streetwork. 

Práce v lokalitách Ostrov, Jáchymov, Nejdek 

Ostrůvek, o. s - rodinné 

centrum  

Lidická 1036, Ostrov, 

www.centrumostruvek.cz 

vytvoření otevřeného a přátelského místa 

k setkávání rodin s malými dětmi 

Planeta neslyšících, o. s.,  Horská 873/14, Ostrov poradenství týkající se komunity neslyšících a 

pořádá vzdělávací kurzy českého znakového jazyka 

REHOS – Zařízení 

následné rehabilitační a 

hospicové péče,  p. o.  

Perninská 975, Nejdek zdravotnické zařízení, poskytování zdravotní, 

rehabilitační a paliativní péče. 

Svaz diabetiků ČR, 

územní organizace Ostrov 

Lidická 1036, Ostrov sdružuje osoby onemocněné diabetem 

Svaz postižených 

civilizačními chorobami  

Kollárova 1122/3 , Ostrov sdružuje občany postižené civilizačními chorobami  

Svaz tělesně postižených 

v ČR, o. s. 

Lidická 1253, Ostrov podpora a hájení potřeb a zájmů postižených 

TyfloCentrum Karlovy 

Vary, o. p. s. 

Hlavní třída 1365, Ostrov, 

www.tyflocentrum-kv.cz 

podpora zrakově postiženým při vyřizování 

záležitostí na úřadech, apod. 

Vialin, o. s. provozovna Vojkovice, 

www.vialin.cz 

zdravotní a sociální rehabilitace a společenská 

integrace, pobytové vzdělávací a rekondiční pobyty 

Zájmová skupina 

důchodců, o. s., 

Klínovecká 1204, Ostrov kulturní, společenské, turistické akce a ozdravnou 

činnost pro seniory 

Zdravotnické potřeby 

Petričko 

prodejna Obch. Brigádník, 

Ostrov, 

výdej prostředků zdrav. techniky, prodej, pronájem  

Zdroj: Katalog poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb a aktivit zajišťovaných zájmovými organizacemi ve 

městě Ostrov a v obcích v působnosti města 2015, Město Ostrov, 2015 

 

 

2.4.5. Sociálně vyloučené lokality 

Samostatný dokument 

 

 

http://www.ostrov.charita.cz/
http://www.ostrov.charita.cz/
http://www.ostrov.charita.cz/
http://www.nahradnimrodinam.cz/
http://www.nahradnimrodinam.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.nipi.cz/
http://www.os-svetlo.net/
http://www.os-svetlo.net/
http://www.centrumostruvek.cz/
http://www.tyflocentrum-kv.cz/
http://www.vialin.cz/
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2.4.6. Život v obcích  

Kultura v našem regionu představuje nejen nezastupitelný způsob tvorby, ochrany a předávání 

kulturního dědictví, ale také vytváří základ duchovního bohatství, bohatství, bez kterého nelze vytvořit 

prosperující společnost. Na území MAS má téměř většina obcí svá kulturní zařízení. Tato kulturní 

zařízení mají lokální význam, tzn., že jejich činnost je zaměřena na uspokojení kulturních potřeb 

obyvatel žijících na území jedné nebo několika sousedních obcí. Za centra kulturního a společenského 

dění se dá považovat kulturní dům např. v Jáchymově, v Ostrově, v Hájku, v Nové Roli a v Sadově. 

V řadě obcí jsou od 90. let minulého století pořádány různé místní akce.  

 

2.4.7. Muzea, expozice, výstavy a galerie, kulturní zařízení 

V Abertamech, v prostorách městského úřadu se nachází rukavičkářská expozice, která čítá cca 300 

exponátů vč. strojů.  

Vlastivědné muzeum Boží Dar se nachází ve stejné budově jako Infocentrum a městský úřad. Stálá 

expozice seznámí s historií a životem této obce a přilehlého okolí. Ve stálé expozici je k vidění selská 

jizba, krušnohorské minerály, předměty používané při těžbě nerostného bohatství a rašeliny v okolí 

Božího Daru, vánoční betlémy, předměty a dokumenty připomínající pobyt řeckého prozaika NIkose 

Kazantzakise na Božím Daru a další zajímavosti. Denně je tu otevřena i známá Ježíškova pošta. 

Městská galerie infocentra Horní Blatná je provozována pouze v měsících květen až říjen. Díla do 

Městské galerie jsou dary autorů vzniklé při plenérech. 

Muzeum Horní Blatná v čp.127 je součástí naučné stezky Horní Blatná - Vlčí jámy. Stálá expozice 

seznamuje s historií těžby a zpracováním cínu v Horní Blatné a Božím Daru. Vystaveny jsou tu sbírky 

mineralogie, cínové nádobí, modely důlní techniky, dokumenty a předměty připomínající dílo místního 

písničkáře Hanse Sopha (1869 - 1954) a velkoplošný model Horní Blatné. 

Královská mincovna v Jáchymově se nachází nad radnicí na náměstí. Muzeum patří pod správu 

Krajského muzea v Karlových Varech a v tomto objektu je  od roku 1964. Je zde umístěna stálá 

expozice, zaměřená na dějiny města, geologii a mineralogii Krušných hor,  rudné hornictví 16. století, 

numismatiku a mincovnictví. Nachází se zde též velkoplošný pohyblivý model dolu. Unikátní je 

knihovna jáchymovské latinské školy ze 16. století, jejíž součástí jsou knihy o hornictví a hutnictví 

přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla 

Hermanna a epitafní obrazy. V muzeu prezentovaným tématem je také krušnohorský národopis - 

zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie ze života lidí v Krušnohoří, krušnohorská jizba,  lidové 

kroje. Neméně významným tématem jsou pak tábory politických vězňů při jáchymovských uranových 

dolech po roce 1950 a historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace.  
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Muzeum Nejdek se nachází v měšťanském domě s neogotickými dekorativními prvky. Stálá expozice 

představuje přehled dějin města Nejdek, sbírky lidového umění, sbírky keramiky, sbírky cínu, 

krajkářské výrobky, podmalby na skle, malovaný nábytek, krušnohorskou jizbu, historii místního 

průmyslu (slévárna, zpracování vlny). 

V Ostrově se nachází hned několik kulturních stánků. Nejvýznamnějším je Dům kultury Ostrov. Je 

zde několik sálů, jeden promítací sál s možností využití i pro divadla a koncerty, dále tzv. kinokavárna 

s moderní promítací a zvukovou technologií. Ve společenském sále se pak konají společenské akce, 

výstavy a jiné významné události. V objektu se nachází tzv. Divadélko - bezprahový klub Točna, 

určený především pro mladé. V dalších prostorách v objektu Domu kultury se cházejí spolky. Některé 

prostory jsou pronajaty drobným podnikatelům ve službách (kadeřnictví, solarium atd.) V Domě 

kultury též sídlí městské infocentrum. V Domě kultury je již řadu let organizován Filmový festival 

filmů pro děti. Dalším významným areálem pro kulturní aktivity je areál bývalého piaristického 

kláštera. Zde, v kostele Zvěstování Panny Marie se pořádají výstavy, koncerty. V dalších objektech 

jsou expozice - v kapli Sv.Anny expozice o stavebním vývoji Ostrova za doby působení vévodů Sasko 

- Lauenburských, v kapli Sv.Floriana je pak zřízen Památník obětí všeho násilí na Ostrovsku. Součástí 

areálu kláštera je klášterní zahrada, ve které se konají tradiční Klášterní slavnosti s bohatým kulturním 

programem. Na Starém náměstí se pak nachází budova historické tzv. Staré radnice, v jejíž prostorách 

jsou, kromě svatebních obřadů, pořádány výstavy, besedy, přednášky. Ve zrekonstruovaném objektu 

zámku je sídlo Městského úřadu, kromě toho také zde byla zřízena expozice Ostrovsko a hornictví. Ta 

popisuje hornictví jako významný fenomén, který ovlivnil téměř každou oblast lidského bytí nejen 

v Krušných horách, kde rudné dolování přeměnilo tvář krajiny a měst. V sousedním zámeckém parku, 

v Letohrádku, má své sídlo pobočka Galerie umění Karlovy Vary. Kromě výstav se zde konají i 

výtvarné dílny pro širokou veřejnost. V Ostrově jsou pořádány další tradiční akce, spojené 

s organizovaným programem. Jsou to již zmíněné Klášterní slavnosti, Michaelská pouť, Ostrovské léto, 

Den pro Ostrov. 

 

Ve stálé hradní expozici na Horním hradě (Hauenštejn) jsou k vidění kamenná heraldika, staré 

pohlednice, fotografie z hradního života, zbroj pro malé rytíře a jiné aktuální výstavy. 

V kulturním domě v Sadově probíhá řada akcí kulturního i sportovního charakteru místní i celostátní 

úrovně. Oba sály jsou využívány i ke sportu (cvičení žen a stolní tenis). 

Nové komunitní centrum Krušnohorka bylo vybudováno v obci Pernink. Tento objekt slouží např. pro 

plesy, zábavy, divadelní představení, besedy, akce s dětmi apod. 
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V Hroznětíně je provozováno Městské společenské centrum. V této budově je umístěna knihovna, dvě 

zájmové klubovny s kuchyňkou pro potřeby zájmových organizací. V prvním patře domu vznikl 

kinosál s 3D technologií a taneční salonek. Uvedené prostory se pronajímají jak pro potřeby občanů, 

tak pro zájmové organizace. V objektu je také knihovna s internetem a infocentrum. V rámci 

spolupráce se ZŠ a MŠ Hroznětín se v uvedených prostorách konají různé soutěže a besídky, které jsou 

hojně navštěvovány místní mládeží a dětmi.  

V Božičanech je život v obci pravidelně zpestřován několika kulturními akcemi, které mohou být 

uskutečněny díky SK Božičany a za přispění Obecního úřadu.  

V jednotlivých obcích se pravidelně pořádá řada společenských a kulturních akcí či slavností, které již 

mají svou tradici a jsou místními obyvateli vyhledávány. Akce pořádá samospráva nebo různé spolky, 

které v obci působí. Mezi takové tradiční akce patří např. vítání jara, stavění Máje spojené s pálením 

čarodějnic, masopust, Dětský den, Den země, Mikulášské nadílky, Vánoční zpívání a rozsvěcení 

vánočního stromu, různé místní akce pro děti, pořádané např. místními dobrovolnými hasiči, 

myslivecké, rybářské plesy, sportovní turnaje, apod. Tyto akce mají pro místní obyvatele i význam 

v tom, že jim pomáhají udržet komunitu a soužití v dané obci. 

2.4.8. Veřejné knihovny 

V území MAS Krušné hory má většina obcí a měst knihovnu, která je vesměs zřízena jako pobočka 

Krajské knihovny Karlovarského kraje. Pobočky Krajské knihovny jsou propojeny společným 

katalogem a společnou databází knih. V knihovnách je veřejný přístup k internetu. Místní obyvatele tak 

mohou relativně pohodlně získat nejen požadovaný titul, ale tato infrastruktura může napomáhat 

všeobecné vzdělanosti obyvatel těchto obcí. Ve větších obcích knihovny pracují jako všeobecné 

vzdělávací a kulturní  místo pro všechny věkové úrovně, kde jsou pořádány různé přednášky, kurzy, 

společná setkání, která rozvíjejí znalosti a dovednosti místních obyvatel. 

Pobočky  knihovny Karlovarského kraje v území MAS jsou v následujících obcích: Abertamy, Boží 

Dar, Božičany, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Kyselka, Merklín, Nové Hamry, Otovice, 

Pertnink, Potůčky, Sadov, Smolné Pece, Stráž nad Ohří, Šemnice, Velichov, Vojkovice, Vysoká Pec. 

zdroj: http://regionkv.knihovnakv.cz/ 

Městská knihovna se nachází v Ostrově a jejím zřizovatelem je město Ostrov.  Knihovna pořádá velkou 

řadu různých akcí a je ve městě také vyhledávaným místem pro aktivní trávení volného času a 

získávání znalostí, dovedností. 

 

http://regionkv.knihovnakv.cz/
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Tabulka č.14: Kulturní zařízení v regionu MAS Krušné hory 

Obec název 

Veřejná 

knihovna vč. 

poboček 

Stálá kina Divadlo Galerie 

Kulturní 

zařízení 

ostatní 

Abertamy 1 0 0 1 0 

Boží Dar 1 0 0 0 1 

Božičany 1 0 0 0 0 

Dalovice 1 1 0 0 1 

Děpoltovice 1 0 0 0 1 

Hájek 1 0 0 0 1 

Horní Blatná 1 1 0 1 0 

Hroznětín 1 0 0 0 1 

Jáchymov 1 1 0 0 1 

Krásný Les 0 0 0 0 1 

Merklín 1 0 0 0 1 

Nejdek 0 0 0 1 1 

Nová Role 1 0 0 0 1 

Nové Hamry 1 0 0 0 1 

Ostrov 1 2 0 4 2 

Otovice 1 0 0 0 1 

Pernink 1 1 0 0 1 

Potůčky 1 0 0 0 0 

Sadov 1 0 0 0 2 

Smolné Pece 1 0 0 0 1 

Stráž nad Ohří 1 0 0 0 0 

Šemnice 1 0 0 0 1 

Velichov 1 0 0 0 0 

Vysoká Pec 1 0 0 0 0 

Území MAS 22 6 0 7 19 

zdroj: vlastní šetření 

 

 

2.4.9. Veřejná správa 

Veřejná správa je výkon správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb a se správou 

na ústřední, krajské a místní úrovni. Na území MAS Krušné hory se nachází několik státních institucí, 

které vykonávají státní správu a také územně samosprávné celky, které vykonávají samosprávu. 

Orgány vykonávající státní správu: 
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 Městský úřad Ostrov (stavební úřad, živnostenský úřad, matriční úřad, životní prostředí, územní 

plánování, OSPOD) 

 Městský úřad Nová Role (stavební úřad, matrika, životní prostředí) 

 Městský úřad Nejdek (stavební úřad, matrika, životní prostředí) 

 Obecní úřad Kyselka (stavební úřad, matrika)             

 Finanční úřad Ostrov  

 Úřad práce v Ostrově 

 Policie ČR 

 V Karlových Varech pak: 

 Katastrální pracoviště Karlovy Vary  

 OSSZ Karlovy Vary  

 Soud a státní zastupitelství (Okresní soud a Okresní zastupitelství) 

 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

 Pozemkový úřad 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

   

Celkové vystupování obcí, spolupráce úřadů s občany 

Informovanost občanů probíhá ve většině obcí prostřednictvím oficielních úředních desek,  

internetových stránek a vývěsních tabulí. Stránky obcí jsou většinou přehledné, aktuální a 

informovanost občanů o událostech v obci, zastupitelstvu, kulturním a společenském dění je 

dostatečná. Informace se zaměřují i na oblasti ekologického vzdělávání obyvatel (např. třídění 

odpadu), místní historii, právní povědomí atd.. Některé obce též vydávají místní listy či noviny, které 

obohacují svými příspěvky i místní obyvatelé. Dynamický rozvoj sociálních sítí pomáhá vytvářet 

pluralitu názorů na dění v obci, což je velmi přínosné. Pro všechny obce platí, že chce-li se obec 

prezentovat jako turisticky významný bod v Karlovarském kraji, je potřeba zviditelnění. Prosazovat 

se v tak velké konkurenci bez cílené reklamy by nemělo smysl. Ale i v oblasti komunikace s občany 

a jejich informovanosti je mnoho co zlepšovat.  

 

2.4.10. Sbory  dobrovolných hasičů (SDH)  

Sbory  dobrovolných hasičů (SDH) mají v obcích velmi dlouhou tradici. Nejenže zachraňují lidský 

život a majetek občanů, ale také přispívají k sounáležitosti komunity obcí, pořádají různé akce, 

hasičské plesy, pálení čarodějnic, volnočasové aktivity pro děti a mládež, hasičský sport. Tuto činnost 
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vykonávají členové SDH zcela dobrovolně a bezúplatně. Své základní úkoly plní SDH především na 

území své obce. 

Z hlediska organizační struktury celého systému integrovaného krizového řízení je lze rozdělit do 

následujících kategorií: 

Jednotky kategorie JPO II v působnosti KŘ 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo 

vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení 

poplachu vyjíždí z místa své dislokace nejpozději do 5 minut. Členové této jednotky jsou zařazováni do 

pracovní pohotovosti. Členům je hrazena pracovní pohotovost a stanovený rozsah hodin k ošetřování a 

údržbě požární techniky a provádění odborné přípravy. Stát přispívá obcím 50% nákladů na zajištění 

pracovní pohotovosti. Do pracovní pohotovosti jsou zařazování 4 členové výjezdové jednotky.  Taková 

jednotka je zřízena ve městech Nejdek, Ostrov, Potůčky. 

 

Jednotky kategorie JPO III 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany 

dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení poplachu 

vyjíždí z místa své dislokace nejpozději do 10 minut.  Taková jednotka je zřízená v obcích Abertamy, 

Bochov, Boží Dar, Hájek, Jáchymov, Kyselka, Nová Role, Pernink. 

 

Jednotky kategorie JPO V 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární 

ochrany dobrovolně, zasahující na území svého zřizovatele. Při vyhlášení poplachu vyjíždí z 

místa své dislokace nejpozději do 10 minut. S nasazení mimo území svého zřizovatele se 

počítá pouze ve vyšších stupních poplachu. Taková jednotka je zřízena v městech/ obcích 

Dalovice, Děpoltovice, Horní Blatná, Hroznětín, Merklín, Sadov, Stráž nad Ohří, Velichov, 

Vojkovice.  

 

2.4.11. Pobočky České pošty 

Svůj význam pro kvalitu života mají také pobočky České pošty, které poskytují své služby místním 

obyvatelům Tato služba má význam především pro obyvatele, kteří nemají možnost časté návštěvy 

větších měst. Pobočky České pošty jsou zřízeny v následujících obcích:  Abertamy, Božičany, Boží 

Dar, Dalovice, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Kyselka, Merklín, Nejdek, Nová Role, Nové 

Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky, Sadov, Stráž nad Ohří a Vojkovice 

zdroj: https://www.postaonline.cz/vyhledani-psc/-/vyhledat/postu/dotaz?_psc_WAR_pcpvpp_idRegion=24 

https://www.postaonline.cz/vyhledani-psc/-/vyhledat/postu/dotaz?_psc_WAR_pcpvpp_idRegion=24
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2.5. Bydlení 

Stav domovního a bytového fondu odpovídá celkové situaci v České republice. Obce, mající možnost 

nabídky stavebních pozemků, jsou na dobré cestě zvrátit současná trend úbytku mladé a střední 

generace z venkova, tj. vylidnění vesnic. S možností nabídky výstavby RD se obce snaží zajistit 

vyhovující stav občanské vybavenosti, což je někdy nad jejich možnosti. Snaží se přivést nové občany 

formou nabídky zasíťovaných pozemků pro RD, eventuálně výstavby bytů pro mladé rodiny. 

V území MAS Krušné hory převládá bydlení venkovského typu s převahou rodinných domů ve 

struktuře bytového fondu. V dalších obcích převládá smíšené bydlení městského typu doplněné o 

funkci bydlení venkovského typu. Tento charakter bydlení také převládá v okrajových částech větších 

obcí (Ostrov, Nejdek, Nová Role). Jak ukazuje následující tabulka, převládá výstavba bytů v rodinných 

domech nad výstavbou bytů v bytových domech.    

 

Tabulka č. xx: přehled dokončených bytů 

Obec název Dokončené byty celkem 

2001-13 (vč. nástaveb a 

příst., domů pro seniory 

aj.) 

Dokončené byty v 

rodinných domech 2001-13 

Dokončené byty v 

bytových domech 2001-

13 
Abertamy 5 5 0 

Boží Dar 77 33 19 

Božičany 6 5 0 

Dalovice 84 50 0 

Děpoltovice 10 6 0 

Hájek 72 68 0 

Horní Blatná 3 3 0 

Hroznětín 86 48 4 

Jáchymov 72 14 0 

Krásný Les 43 40 0 

Kyselka 33 27 0 

Merklín 26 13 11 

Nejdek 190 111 0 

Nová Role 202 137 52 

Nové Hamry 25 13 0 

Ostrov 398 147 0 

Otovice 96 93 0 

Pernink 51 23 0 

Potůčky 19 14 0 

Sadov 101 95 0 

Smolné Pece 15 15 0 

Stráž nad Ohří 19 2 0 

Šemnice 34 32 0 

Velichov 18 12 0 

Vojkovice 10 7 0 

Vysoká Pec 17 16 0 

celkem 1712 1029 86 

zdroj : http://www.scitani.cz/ 
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2.5.1. Domovní fond 

Na území MAS Krušné hory existovalo k 31. 1. 2011 celkem 5 444 obydlených rodinných domů. 

Nárůst lze pozorovat ve všech obcích území MAS, největší u města Ostrov. Z celkového počtu trvale 

obydlených domů tvoří rodinné domy 96 %, zbytek připadá na domy bytové. 

 

Tabulka č. xx: Obydlené domy dle vlastnictví domu  

Obec/Město 

Obydlené byty podle vlastnictví domu 

Celkem 
fyzická osoba obec/stát 

bytové 

družstvo 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 

jiné 

vlastnictví 

Abertamy 160 12 2 26 14 214 

Boží Dar 49 4 0 2 3 58 

Božíčany 74 11 0 10 4 99 

Dalovice 325 19 0 27 13 384 

Děpoltovice 68 1 0 4 2 75 

Hájek 130 3 0 3 7 143 

   Horní Blatná 80 8 0 3 10 101 

Hroznětín 237 13 1 27 12 290 

Jáchymov 484 22 0 41 39 586 

Krásný Les 83 0 0 4 4 91 

Kyselka 149 2 0 5 14 170 

Merklín 150 9 0 12 21 192 

Nejdek 1 009 34 29 136 76 1284 

Nová Role 273 16 0 89 32 410 

Nové Hamry 93 1 0 2 4 100 

Ostrov 786 99 16 495 79 1475 

Otovice 160 5 0 7 2 174 

Pernink 133 4 1 8 10 156 

Potůčky 40 14 0 6 6 66 

Sadov 271 11 0 15 16 313 

Smolné Pece 44 2 0 4 0 50 

Stráž nad Ohří 152 7 0 3 7 169 

Šemnice 117 3 0 2 18 140 

Velichov 88 2 0 12 4 106 

Vojkovice 134 10 0 3 6 153 

Vysoká Pec 69 6 0 5 3 83 

MAS KH 5358 318 49 951 406 7082 

zdroj : http://www.scitani.cz/ 
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2.5.2. Bytový fond 

Rozkvět bytového fondu v MAS Krušné hory byl největší v sedmdesátých letech, kdy probíhala 

nejvyšší výstavba bytových domů. V dalších letech se výstavba bytového fondu pozvolna snižovala. 

Vývoj počtu bytů v území byl ovlivněn především novou výstavbou rodinných domů v území a tím 

došlo ke snížení výstavby bytových domů v území. 

 

Tabulka č. xx: Obydlené domy s byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle počtu bytů (obydlených, 

neobydlených (ORP Ostrov, ORP Karlovy Vary) 

 

ORP Ostrov 

Obydlené domy s byty  

a jejich vybavení 

Obydlené  

domy s 

byty  

celkem 

v tom podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 

1919 a 

dříve 

1920 - 

45 

1946 - 

60 

1961 - 

70 

1971 - 

80 

1981 - 

90 

1991 - 

2000 

2001 - 

11 

nezjiště- 

no 

Obydlené RD s byty 

celkem 
2 724 637 665 234 52 169 200 335 349 83 

v nich počet:                     

obydlených bytů 3 112 736 784 251 60 200 230 374 385 92 

neobydlených bytů 191 57 42 5 4 16 13 30 19 5 

Obydlené byt.domy s 

byty celkem 
937 77 68 444 118 78 42 59 27 24 

v nich počet:                     

obydlených bytů 7 869 253 272 3 422 1 207 1 072 577 653 246 167 

neobydlených bytů 532 84 70 164 51 64 26 40 17 16 

zdroj : http://www.scitani.cz/ 

 

ORP Karlovy Vary 

Obydlené domy s 

byty  

a jejich vybavení 

Obydlené  

domy s 

byty  

celkem 

v tom podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 

1919 a 

dříve 

1920 - 

1945 

1946 - 

1960 

1961 - 

1970 

1971 - 

1980 

1981 - 

1990 

1991 - 

2000 

2001 - 

2011 

nezjiště- 

no 

Obydlené RD s 

byty celkem 
8 662 1 643 2 390 254 291 725 813 1 063 1 264 219 

v nich počet:                     

obydlených bytů 10 054 1 928 2 856 279 337 877 944 1 238 1 362 233 

neobydlených 

bytů 
570 118 188 12 17 62 46 77 46 4 

Obydlené 

byt.domy s byty 

celkem 

2 958 791 532 283 467 342 198 139 131 75 

v nich počet:                     

obydlených bytů 25 223 3 684 2 852 2 126 5 855 4 527 3 496 820 1 307 556 

neobydlených 

bytů 
2 778 910 438 162 332 241 240 164 192 99 

zdroj : http://www.scitani.cz/ 
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V následujícím období lze očekávat na území MAS Krušné hory, tak jako v jiných podobných 

regionech České republiky, nárůst zájmu o bydlení v této oblasti (suburbanizované zóně), jenž je 

vyvolaný zejména klidnějším a čistějším prostředím a podporovaný výhodnou polohou v zázemí 

většího města (krajského města Karlovy Vary), příznivějšími cenami pozemků i dobrou dopravní 

dostupností. Samotné obce jsou vlastníky pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů. Jejich 

činnost se především zaměřuje na rekonstrukci a opravy stávajících nevyužívaných objektů v majetku 

obce a budování inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domků. 

 

2.6. Životní prostředí 

2.6.1. Krajinný ráz 

Na území MAS Krušné hory lze krajinný ráz charakterizovat třemi základními pilíři přírodním, 

kulturním a historickým. 

Krajinný ráz zájmového území jako celku je horský – Krušné hory, Doupovské hory, až nížinný – 

Sokolovská pánev (část Ostrovská pánev), s ostrým přechodem mezi oběma krajinnými typy. 

Vrcholová část Krušných hor má ráz slabě zvlněné krajiny, která se pozvolna snižuje k západu. 

Typická krajina vrcholové části se nachází mezi Božím Darem, Rýžovnou, Horní Blatnou a Hřebečnou. 

Výška se pohybuje mezi 950 (Horní Blatná, Hřebečná) až 1050 m n.m. (Boží Dar). Svahová část 

Krušných hor je rozčleněna hluboko zaříznutými údolími vodotečí. Toky byly na mnohých místech 

regulovány, u některých vodotečí jsou zachovalá přírodní koryta. Krajinný ráz úpatí Krušných hor  je 

možné popsat na změně toku Bystřice, která se rychle mění při úpatí Krušných hor z divočící horské 

říčky v meandrující tok v pánevní části. Krajinný ráz úpatí přechází na jihu do plochého nížinatého 

terénu Ostrovské pánve, na  východě do Doupovských hor, na severu do Krušných hor. Nejnižším 

bodem je místo v blízkosti ústí Bystřice do Ohře - cca 330 m n.m. (správní území Ostrov). Pro tuto 

oblast jsou typické rybníky. Geomorfologickým a krajinným fenoménem celorepublikového významu 

je hluboce zaříznuté údolí řeky Ohře. Mezi kulturní a historický ráz v území lze považovat i nemovité 

kulturní památky a historické soubory staveb, typický charakter krušnohorské zástavby, hornické 

dědictví, včetně typu staveb (chalup). 

 

2.6.2. Ochrana přírody a krajiny 

Ztráta a poškozování ekosystémů je v dnešní době jedna z hlavních příčin úbytku volně žijících druhů 

rostlin a živočichů, které může vést až k jejich vyhynutí. Fauna a flóra představuje cenné přírodní 

dědictví, které je nutné zachovat pro další generace. 

Toto cenné přírodní dědictví chrání zákon č. 114/1992 Sb., (zákon o ochraně přírody a krajiny). Tímto 

zákonem je obecně chráněna veškerá volná krajina. Do této kategorie obecně spadají dle vyhlášky 
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č.500/2006 Sb. např. prvky ÚSES (jev č. 21), VKP (jev č. 22, 23), přírodní park (jev č. 30), NATURA 

2000 – evropsky významná lokalita (jev č. 34) nebo NATURA 2000 – ptačí oblast. 

Zvláštní územní ochranou se rozumí, v porovnání s tzv. obecnou ochranou území, přísnější režim 

ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněná území 

(ZCHÚ) jsou v ČR vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny takto: 

velkoplošná ZCHÚ - národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

maloplošná ZCHÚ - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní 

památky (NPP), přírodní památky (PP). 

Po vstupu České republiky do EU přibyla  k ochraně přírody a krajiny také tzv. NATURA 2000 – 

soustava chráněných území, která byla vytvořena na základě jednotných principů na území států EU. 

Spadají do ní ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 

 

Přírodní parky 

Přírodní parky jsou vymezovány za účelem ochrany krajinného rázu v územích s významnými 

soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Kategorie přírodní park zahrnuje i všechny dříve 

vyhlášené oblasti klidu. Na území regionu MAS Krušné hory. zasahují přírodní parky: 

 Přírodní park Zlatý kopec: park Zlatý kopec se rozkládá podél státní hranice se SRN, asi 5 km 

severozápadně od Božího Daru. Zlatý potok, který protéká osadou Zlatý kopec, odvádí vody 

z vrcholové plošiny Krušných hor hlubokým zalesněným údolím směrem k severu do Saska.  

 Přírodní park Stráž nad Ohří: park o rozloze cca 37 km
2
 v severozápadní části Doupovských hor, 

na obou březích řeky Ohře, která si tímto územím prolomila cestu mezi masívy Doupovských a 

Krušných hor. 

 

Chráněné krajinné oblasti na území MAS Krušné hory 

Územní vymezení CHKO Slavkovský les 

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je v současné době jediným velkoplošných chráněným území 

na území Karlovarského kraje. Vyhlášena byla 3. května 1974 Výnosem Ministerstva kultury ČSR ze 

dne 3. 5. 1974 o zřízení CHKO Slavkovský les. Rozprostírá se v Karlovarském a z části v Plzeňském 

kraji na území okresů Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Tachov. Leží přibližně v trojúhelníku mezi 

Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Chebem. Jejím posláním je ochrana krajiny jako vyváženého 

prostředí, zajišťující zejména přírodní ozdravné vlivy a podmínky pro komplexní lázeňskou péči, 

neporušenost přírodních léčivých zdrojů a ochranu typických znaků krajiny. Její rozloha je 60 

628,3189 ha, přičemž většina leží na území Karlovarského kraje, pouze 2,98 % rozlohy přesahuje do 

Plzeňského kraje. Vymezení hranic CHKO je slovní a vede po pevných hranicích rozeznatelných 
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v terénu. Podrobná charakteristika celého území i jednotlivých zón je uvedena v Plánu péče (Schlossar 

a kol. 1998).  

 

 

Mapa č.xx: Zvláště chráněná území a památné stromy 
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Mapa č. xx: Krajinný pokryv 

 

 

 

Územní  vazby na MAS Krušné hory 

CHKO Slavkovský les je utvářena geomorfologickými částmi celků Podkrušnohorské soustavy. Jsou to 

Slavkovský les, Doupovské hory, Tepelská vrchovina, Tachovská brázda a Chebská pánev.  

Je složena z následujících krajinných celků: 

1. Tepelsko. 

2. Svahové až údolní partie na Mariánskolázeňsku a Kynžvartsku. 

3. Západní svahy Slavkovského lesa do Chebské pánve. 
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4. Svahy Slavkovského lesa do Sokolovské pánve a zaniklé osady. 

5. Centrální lesnatá vrchovina Slavkovského lesa a lesní komplex vrcholové části. 

6. Oblast bezprostředně ovlivněná středověkou těžbou cínu. 

7. Údolí středního a dolního toku řeky Teplé a lesní komplex Bečovska. 

8. Severní svahy Slavkovského lesa a údolní kaňon řeky Ohře. 

9. Východní část oblasti. 

10. Údolí Kosího a Jilmového potoka. 

 

a zasahuje na území 5 MAS. Jedná se o: 

MAS Náš region, MAS 21, MAS Sokolovsko,  MAS Vladař, MAS Český západ –Místní partnerství. 

 

Na území MAS Náš region zasahuje velkoplošné chráněné území CHKO Slavkovský les na území 

členských obcí Kolová, Stanovice, Bochov, Teplička, Bečov nad Teplou, Chodov,  Krásné Údolí, 

Útvina, Otročín, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny.  

 

Na území MAS 21 zasahuje velkoplošné chráněné území CHKO Slavkovský les na území členských 

obcí Milíkov, Stará Voda, Tuřany, Dolní Žandov, Valy, Vlkovice, Zádub – Závišín a měst Lázně 

Kynžvart a Mariánské Lázně.  

 

Na území MAS Sokolovsko  zasahuje CHKO Slavkovský les na území obcí Březová, Horní Slavkov, 

Hory, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nová Ves, Rovná, Staré Sedlo. 

 

Na území MAS Český západ – Místní partnerství zasahuje velkoplošné chráněné území CHKO 

Slavkovský les na území členských obcí Holubín, Pístov, a částečně Dolní Kramolín, Michalovy Hory, 

Boněnov. 

 

Na území MAS Vladař zasahuje CHKO Slavkovský les jen velice okrajově v části obce Andělská 

Hora.  

  

Na území MAS Krušné hory zasahuje CHKO Slavkovský les jen částí obce Šemnice. 

 

Historie CHKO  

Slavkovský les je starou kulturní krajinou osídlenou již v raném středověku. Staleté působení člověka 

na krajinu se odrazilo ve vegetačním krytu takřka celé CHKO a stalo se tak základním aspektem 

určujícím východiska v úkolech ochrany genofondu flóry CHKO. Aktuální problémy ochrany 

genofondu vyvstaly s intenzifikací využívání krajiny. Tento přístup rozdělil původně extenzivně 
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obhospodařovanou zemědělskou krajinu ve dva protikladné krajinné prvky: intenzivně obdělávané 

plochy a ladem nechané plochy. 

 

Důvody ochrany 

Důvodem ke zřízení chráněné krajinné oblasti byl, na rozdíl od většiny podobných horských a 

vrchovinných oblastí, zájem na ochraně přírodního zázemí nejvýznamnějších lázní – Karlových Varů, 

M. Lázní a Fr. Lázní. Předmětem ochrany je území, ve kterém jsou koncentrovány četné přírodní léčivé 

zdroje – prameny minerálních vod, výrony plynného oxidu uhličitého a léčivé peloidy, zde zastoupené 

ložisky rašeliny. Proto jsou lázeňské lesy, parky a celá krajina se svou urbanizací součástí komplexu, o 

který je nutno pečovat z hlediska ochrany zázemí lázní.  

 

Fauna a flora 

Nejcennějšími soubory přírodních stanovišť na území CHKO jsou: 

- horská a blatková vrchoviště a na ně navazující podmáčené a rašelinné smrčiny v oblasti Kladské, 

- skalní, lesní, mokřadní a luční biotopy vázané na hadcové podloží, 

- zachovalé porosty bukového stupně v okolí Mariánských Lázní, Lázní Kynžvartu, Karlových Varů a 

v kaňonu Ohře, 

- mezofilní luční enklávy kolem Těšova, Bečova, Javorné a Michalových Hor, 

- skalní stanoviště v kaňonech Ohře a Teplé, 

- přechodová rašeliniště a slatiniště v pramenných pánvích a nivách drobných vodních toků navazující 

na minerální vývěry. 

Nejvýznamnějšími rostlinnými druhy v území jsou - rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, sleziník 

hadcový, sleziník nepravý, vřesovec pleťový, hořeček drsný Sturmův, svízel sudetský. 

Mezi nejvýznamnější živočichy, kteří se v území vyskytují, patří - chřástal polní, sysel obecný, 

hnědásek chrastavcový, žluťásek borůvkový, čáp černý. 

Nejvýznamnější přírodovědecké fenomény jsou na území CHKO Slavkovský les chráněny 

v maloplošných zvláště chráněných územích. Jedná se o 2 národní přírodní rezervace, 3 národní 

přírodní památky, 11 přírodních rezervací a 17 přírodních památek.  Kromě těchto území je navrženo 

celkem 21 evropsky významných území k ochraně přírodních stanovišť (rašelinné lesy, acidofilní 

smrčiny, horská vrchoviště, přechodová rašeliniště a třasoviště, bučiny, oligotrofní vody, suťové lesy, 

bezkolencové a smilkové louky, vřesoviště a skalní stanoviště), živočichů (hnědásek chrastavcový, 

sysel obecný, netopýr černý, netopýr velký) a rostlin (sleziník hadcový, svízel sudetský, rožec 

kuřičkolistý). 
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Maloplošná zvláště chráněná území  v CHKO Slavkovský les 

Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) jsou zřizována ke zvýšené územní ochraně 

přírodovědecky nebo esteticky zvláště cenných nebo jedinečných území. Při vyhlášení se stanovují 

podmínky jejich ochrany a zpracovává se jejich plán péče, který se v pravidelných intervalech 

obnovuje. Dle zákona č. 114/1992 Sb. se používají 4 kategorie MZCHÚ: Národní přírodní rezervace 

(NPR), Národní přírodní památka (NPP), Přírodní rezervace (PR), Přírodní památka (PP). Chráněné 

území je do kategorie zařazováno dle jeho významu, způsobu obhospodařování, rozlohy a přísnosti 

ochranných podmínek. 

Přehled maloplošných zvláště chráněných území (ke dni 30.7.2014): 

 

Většina území CHKO Slavkovský les leží v Karlovarském kraji a proto i převážná většina 

maloplošných zvláště chráněných území patří pod Karlovarský kraj, výjimky jsou označeny. 

 

 národní přírodní rezervace 

Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům, vázaným na přirozený 

reliéf a typickou geologickou stavbu, v mezinárodním nebo národním měřítku ojedinělým svou 

strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů. 

 

NPR – Kladské rašeliny 

NPR – Pluhův bor 

 

 národní přírodní památky 

Zpravidla území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké 

(národní až nadnárodní) hodnoty. Národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí 

obecně závazným předpisem (vyhláškou). 

NPP Křížky  

NPP Svatošské skály  

NPP Upolínová louka pod Křížky  

 přírodní rezervace 

Určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny 

obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným 

předpisem příslušný krajský úřad. 

 

PR Holina  

PR Lazurový vrch (Plzeňský kraj) 

PR Mokřady pod Vlčkem  
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PR Planý vrch  

PR Podhorní vrch   

PR Prameniště Teplé  

PR Rašeliniště u myslivny  

PR Smraďoch  

PR Údolí Teplé  

PR Vlček  

PR Žižkův vrch  

 přírodní památky 

Obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních 

rezervací zřizuje její ochranu příslušný krajský úřad. 

PP Čedičové varhany u Hlinek  

PP Čertkus  

PP Čiperka (Plzeňský kraj) 

PP Dominova skalka  

PP Homolka  

PP Hořečková louka na Pile  

PP Koňský pramen  

PP Kynžvartský kámen  

PP Milhostovské mofety  

PP Moučné pytle  

PP Poštovská louka  

PP Podhorní slatě  

PP Sirňák  

PP Šemnická skála  

PP Těšovské pastviny  

PP Velikonoční rybník  

 

Mapa č. xx: Přírodní památka na území MAS Krušné hory - Šemnická skála 
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K vyhlášení je navržená CHKO Střední Poohří. Doposud k tomu nedošlo z důvodu nesouhlasných 

stanovisek některých resortů. Navrhovaná CHKO by měla zaujímat část řešeného území zhruba mezi 

Ostrovem a hranicí okresu Karlovy Vary a pokračovat dále do okresu Chomutov. Jádrem tohoto území 

by mělo být údolí řeky Ohře spolu s přilehlými částmi Doupovských hor a Krušných hor. Území patří 

k nejcennějším přírodním územím v České republice.  

 

Ostatní velkoplošná zvláště chráněná území 

     V řešeném území jsou vyhlášeny: 

a) Národní přírodní rezervace 

Božídarské rašeniliště 929,6 ha 
k.ú. Boží Dar, 

Jáchymov, Rýžovna 

Komplex horských rašelinišť, 

rašelinných luk a smrkových lesů  

 

b) Přírodní rezervace 

Malé jeřábí jezero 6,0 ha k.ú. Jelení Přirozené horské rašeliniště 

Oceán 42,8  ha 
k.ú. Oldřichov, Pernink, 

Pstruží, Vysoká Štola 
Přirozené horské rašeliniště 

Ostrovské rybníky 62,0 ha 
k.ú. Bystřice, Hájek,  

Ostrov - Kfely 

Rybniční soustava s výskytem 

vzácných druhů ptactva 

Rýžovna 20,3 ha k.ú. Rýžovna, Hřebečná 
Komplex luk, vřesovišť a horských 

lesů na čediči  

 

c) Národní přírodní památky 

Skalky skřítků 11,64 ha k.ú. Dubina 
Lokalita pseudokrasových dutin 

vytvořených ve vulkanické brekcii  

 

d) Přírodní památky   

Boč 1,6 ha k.ú. Boč 
Čedičová žíla s vějířovitým 

uspořádáním sloupců 

Vlčí jámy 1,4 ha k.ú. Horní Blatná 
Hluboké propadliny po bývalé těžbě 

cínových rud 
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2.6.3. Půdní fond                                                          

Významný vliv na zachování venkovského prostoru, využívání půdy a tvorbu krajiny má zemědělství.  

V horské oblasti je zemědělský půdní fond reprezentován druhem pozemku TTP - trvalým travním 

porostem. V Abertamech, Horní Blatné a Perninku je podíl výměry TTP významný - Abertamy cca 

54%, Horní Blatná cca 50%. Orná půda se v této oblasti nevyskytuje vůbec (ani vinice, chmelnice, 

ovocné sady). Pouze zahrady jsou dalším zástupcem ZPF. Nejvíce jich má Jáchymov - 20 ha a Merklín 

- 11 ha. V oblasti podhorské je ve všech správních obvodech zemědělský půdní fond zastoupen 

mnohem rovnoměrněji a podíl orné půdy je jako v jediné oblasti významný. Podél Ohře je podíl TTP 

poměrně vysoký, zato podíl orné půdy oproti předcházející oblasti výrazně klesl. Zahrady jsou 

zastoupeny minimální částí v území pouhých 1,34% a sady 0,48% výměry zemědělské půdy. Na území 

se nevyskytuje kultura chmelnice.   

          

 

2.6.4. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Od 50. let 20. století, kdy se v podhůří začaly soustřeďovat energetické provozy, postihla krušnohorské 

lesy dosud nejhorší ekologická katastrofa. Vlivem vysoké koncentrace imisí odumřela většina 

smrkových porostů, především na náhorních plošinách. Nejlépe zatím odolávají bukové porosty na 

svazích, hojně zastoupené ve východní části. Rozsáhlé holiny značně zarostly třtinou chloupkatou, na 

svazích počíná eroze. Postižené lesy jsou v dnešní době velkoplošně nahrazovány výsadbou 

přípravných dřevin (s převahou břízy a jeřábu) a dřevin náhradních, mezi kterými dominuje smrk 

pichlavý, javor klen, buk, modřín.  Hlavním úkolem je v současné době alespoň zamezit erozi.  V r. 

2005 a 2007 postihly lesní porost větrné polomy, pravděpodobným následkem bylo přemnožení 

kůrovce. Dalším problémem je vysoký stav spárkaté zvěře, s čímž souvisí silné poškozování dřevin 

loupáním a okusem s následnými houbovými chorobami. 

 

V Doupovských horách v lesních společenstvech převládají bohaté jedlové bučiny, plošně však 

převládá dubobukový lesní vegetační stupeň, málo jsou zastoupena javorová společenstva. Největší 

podíl lesů na území patří do kategorie lesů hospodářských, v  kategorii lesů zvláštního určení je podíl 

výměry a v malé míře se v území vyskytují lesy ochranné. Nejvíce lesnatými obcemi jsou Potůčky 

(přes 90%), Nové Hamry (84,9%), oproti tomu nejméně lesnatou obcí je obec  Otovice (6,6%).   
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Tabulka č. xx: Druhy pozemků k 31.12.2013 
O

b
ec

 n
á

ze
v

 

C
el

k
o

v
á

 v
ý

m
ěr

a
 

(h
a

) 

O
rn

á
 p

ů
d

a
 (

h
a

) 

C
h

m
el

n
ic

e 
(h

a
) 

V
in

ic
e 

(h
a

) 

Z
a

h
ra

d
y

 (
h

a
) 

O
v

o
cn

é 
sa

d
y

 (
h

a
) 

T
T

P
 (

h
a

) 

Z
em

ěd
ěl

sk
á

 p
ů

d
a

  

(h
a

) 

L
es

n
í 

p
o

ze
m

k
y

 

(h
a

) 

V
o

d
n

í 
p

lo
ch

y
 (

h
a

) 

Z
a

st
a

v
ěn

é 
p

lo
ch

y
 

a
 n

á
d

v
o

ří
 (

h
a

) 

O
st

a
tn

í 
p

lo
ch

y
  

(h
a

) 

N
ez

em
ěd

ěl
sk

á
 

p
ů

d
a

  

(h
a

) 

Abertamy 869,7 0,1 - - 6,2 - 512,5 518,8 141,0 8,2 12,2 189,5 350,8 

Boží Dar 3791,3 - - - 0,5 - 401,1 401,6 3002,8 155,7 7,0 224,2 3389,7 

Božičany 766,1 18,3 - - 12,5 - 145,4 176,1 227,4 28,2 11,4 323,0 590,0 

Dalovice 627,6 225,8 - - 23,0 1,3 70,2 320,4 127,6 23,0 22,7 133,8 307,1 

Děpoltovice 1287,4 134,0 - - 6,9 - 376,8 517,7 545,4 36,3 8,7 179,3 769,7 

Hájek 875,0 109,7 - - 14,8 1,0 234,6 360,1 352,2 55,5 9,0 98,2 514,9 

Horní Blatná 562,7 - - - 3,0 - 281,3 284,3 218,2 3,3 7,2 49,6 278,4 

Hroznětín 2378,9 342,7 - - 27,3 0,5 716,3 1086,8 755,7 128,9 35,6 371,9 1292,1 

Jáchymov 5077,2 0,2 - - 20,2 - 537,2 557,6 4075,1 15,4 38,4 390,7 4519,6 

Krásný Les 2271,6 81,4 - - 14,5 46,4 520,5 662,8 1407,5 20,6 8,5 172,2 1608,7 

Kyselka 648,8 21,8 - - 28,8 11,3 125,2 187,1 302,9 40,4 12,0 106,4 461,7 

Merklín 2340,8 0,4 - - 11,2 - 227,5 239,1 1977,6 11,1 13,4 99,6 2101,7 

Nejdek 5229,0 152,9 - - 81,9 - 1060,0 1294,9 3400,8 49,3 78,9 405,3 3934,2 

Nová Role 1353,3 193,8 - - 38,8 2,9 432,2 667,6 378,9 64,2 30,8 211,8 685,7 

Nové Hamry 2510,8 - - - 1,7 - 195,0 196,7 2117,5 48,4 9,9 138,3 2314,1 

Ostrov 5040,7 1311,5 - - 114,1 - 1079,8 2505,4 1516,3 143,8 118,3 756,8 2535,3 

Otovice 441,8 156,9 - - 10,7 - 65,8 233,4 30,6 12,6 16,7 148,5 208,4 

Pernink 1571,3 - - - 3,6 - 421,8 425,3 995,7 8,1 12,1 130,0 1145,9 

Potůčky 3199,8 - - - 0,6 - 160,8 161,4 2904,9 19,2 6,0 108,2 3038,3 

Sadov 1934,2 457,6 - - 27,1 2,4 412,3 899,5 731,9 28,3 26,4 248,0 1034,7 

Smolné Pece 645,0 14,0 - - 7,6 - 186,3 207,9 397,9 2,2 2,8 34,2 437,1 

Stráž nad 

Ohří 
2897,4 51,5 - - 31,1 47,5 805,7 935,8 1635,9 54,8 16,1 254,9 1961,6 

Šemnice 1322,4 170,6 - - 25,0 0,8 405,3 601,6 555,3 41,2 9,8 114,5 720,8 

Velichov 235,2 12,2 - - 16,2 17,9 77,5 123,8 39,9 18,3 5,7 47,5 111,4 

Vojkovice 699,5 79,7 - - 29,5 79,9 196,0 385,1 148,7 33,2 10,6 121,9 314,4 

Vysoká Pec 1335,8 2,7 - - 3,2 0,6 346,6 353,2 906,3 4,8 6,7 64,9 982,6 

celkem 49913,0 3537,8 0,0 0,0 560,0 212,5 9993,8 14304,1 28894,1 1055,0 536,6 5123,2 35609,0 

zdroj ČÚZK, ČSÚ 
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2.6.5. Horninové prostředí a geologie 

 

2.6.6. Nerostné suroviny 

Na území MAS Krušné hory se nachází řada nerostných surovin. Jedná se převážně o ložiska kaolinu, 

bentonitu, stavebního kamene, čediče, štěrkopísku, jílů a cihlářských surovin. V historii Jáchymov 

patřil mezi nejvýznamnější evropská horní města. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu 

prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také ze Saska, Tyrol a z Porýní. Důl Svornost byl založen 

téměř současně s městem Jáchymov (1518), svůj současný název (německy Einigkeit) nese od roku 

1530. Jedná se tedy o nejstarší dosud provozovaný důl nejen v Čechách, ale pravděpodobně i v celé 

Evropě. Na slávu jáchymovského rudného hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená 

císařským dekretem na přelomu let 1716/1717. V té době se kromě stříbra těžilo olovo, arsen, kobalt, 

nikl a v okolí města i cín. Od poloviny 19. stol. se stala hlavním těženým nerostem uranová ruda – 

smolinec. Hlavní rozmach těžby uranu nastal po roce 1945 a trval do roku 1962, kdy byly dobývací 

práce pro vyčerpání zásob postupně ukončeny. Těžba rud byla ukončena z důvodu omezování těžby 

surovinovou politikou ČR, ačkoliv jejich zásoby jsou nadále evidovány. V současné době probíhá těžba 

kaolinu v okolí Božíčan, V oblasti Hroznětína je předmětem těžby kaolin – ložiska Hájek, Ruprechtov. 

Dříve se tu těžil čedič, evidovány jsou zásoby bentonitových jílů i radioaktivních surovin. Na správním 

území obce Stráž nad Ohří se nacházejí ložiska surovin stavební kámen - čedič, surovina fluorit – 

barytová. V současné době zde probíhá II.etapa těžby čediče v kamenolomu Stráž n. Ohří. Obce 

nemající ve svém správním obvodu ložiska nerostných surovin, CHLÚ a dobývací prostory jsou 

Kyselka, Nejdek, Nové Hamry,  Šemnice a Vysoká Pec. 

 

Tabulka č. xx: Ložiska nerostných surovin 

Obec 

Ložiska 

surovin 

(počet) 

Chráněné 

ložiskové 

území 

(počet) 

Dobývací 

prostory 

(počet) 

Celkem 

zábor 

ploch (ha) 

% z území 

obce 

Území 

obce (ha) 

Abertamy 1   11,73 1,35 870,22 

Boží Dar  1  31,98 0,84 3791,7 

Božičany 9 6 4 231 30 766 

Dalovice 2 2 0 138 22 628 

Děpoltovice 3 1 1 60 5 1 287 

Hájek 3 1  90,23 10,35 871,90 

Horní Blatná       

Hroznětín 6 2 4 952,47 39,99 2381,49 

Jáchymov  1  7,06 0,14 5073,93 

Krásný Les       
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Kyselka 0 0 0 0 0 643 

Merklín       

Nejdek 0 0 0 0 0 5 226 

Nová Role 11 6 3 253 19 1 353 

Nové Hamry 0 0 0 0 0 2 508 

Ostrov       

Otovice 4 1 2 74 17 442 

Pernink       

Potůčky       

Sadov 8 4 4 155 8 1 934 

Smolné Pece 1 0 0 4 1 645 

Stráž nad Ohří 1  1 15,53 0,54 2890,70 

Šemnice 0 0 0 0 0 1 322 

Velichov       

Vojkovice       

Vysoká Pec 0 0 0 0 0 1 335 

celkem 49 25 19 2 024 155,21 33 968,94 

zdroj: ÚAP ORP Ostrov a ÚAP ORP Karlovy Vary 

 

 Tabulka č. xx: Suroviny 

Název ložiska 
Číslo 

ložiska 
Surovina 

Výměra v 

ORP (ha) 
Dotčené obce Pozn. 

ORP Karlovy Vary 

Božičany-

Osmosa-jih 
3116200 

Bentonit, 

Kaolin, 

Štěrkopísky 

19,22 Božičany   

Božičany-sever 3115800 Kaolin 124,11 Božičany, Nová Role   

Božičany-

Smolnice-

východ 

3116000 Kaolin 20,15 Božičany   

Dalovice-

Vysoká 
3256800 Kaolin 82,6 Dalovice,Sadov   

Děpoltovice-

Fojtov 2 
3019100 Stavební kámen 36,78 Děpoltovice   

x;Hutnický vrch x x;kámen 119,27 
Bochov, Děpoltovice, Otročín, 

Smolné Pece 
  

Jimlíkov 3116900 
Jíly, Kaolin, 

Štěrkopísky 
19,57 Božičany, Nová Role   

Jimlíkov-sever 3225000 
Cihlářská 

surovina, Kaolin 
120,78 Karlovy Vary, Nová Role   

Lesov 3259000 Bentonit 19,4 Sadov   

Lesov 9404200 Bentonit 7,87 Sadov   

Mírová 3117000 
Bentonit, Jíly, 

Kaolin 
88,54 Božičany, Mírová, Nová Role   
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Nová Role 3174400 Kaolin 12,07 Nová Role   

Nová Víska-Bor 

u Karl.Var 
9404400 Bentonit 18,82 Sadov   

Otovice-

Katzenholz 
3116100 

Kaolin, 

Štěrkopísky 
19 Karlovy Vary, Otovice   

Podlesí 3116600 
Cihlářská 

surovina, Kaolin 
26,75 Sadov   

Podlesí 2 3116602 
Kaolin, 

Štěrkopísky 
11,54 Sadov   

Podlesí-Čapí 

hnízdo 
3174800 Kaolin 4,68 Sadov   

Sedlec-

Čankovská-

hlubina 

3174302 Kaolin 62,27 Karlovy Vary, Otovice   

Sedlec-

Čankovská-

povrch 

3174301 Kaolin 8,51 Karlovy Vary, Otovice   

Stará Role 3117101 Kaolin 26,89 Karlovy Vary, Nová Role   

Všeborovice 3229300 Bentonit 39,52 Dalovice, Sadov   

celkem ORP   888,34   

ORP Ostrov 

Bystřice - Hájek 3116500 
Kaolin, 

Štěrkopísky 
15,45 Hájek  

Hájek 1 3259400 Bentonit 18,74 Hájek  

Hájek 2 3259500 Bentonit 18,70 Hájek  

Hroznětín1 3259100 Kaolin 14,26 Hroznětín  

Hroznětín2 3259200 Kaolin 10,68 Hroznětín  

Hroznětín3 3259300 Kaolin 61,16 Hroznětín  

Hroznětín - 

hlubina 
3150602 Kaolin 107,01 Hroznětín  

Hroznětín - 

povrch 
3150601 kaolin, čedič 35,78 Hroznětín  

Hroznětín - 

Velký Rybník 
3172000 kaolin 33,76 Hroznětín 

 

Hřebečná u 

Jáchymova 
3018900 stav. kámen 11,73 Abertamy 

 

Lesov 3259000 bentonit 19,41 Hájek  

Ruprechtov 3115901 
kaolin, radioakt. 

sur. 
72,00 Hroznětín 

 

Stráž nad Ohří 3019701 čedič 3,62 Stráž nad Ohří  

celkem ORP     422,30    

Celkem MAS   1310,64   

zdroj: ÚAP ORP Ostrov a ÚAP ORP Karlovy Vary 
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2.6.7. Staré zátěže po těžbě 

Území MAS Krušné hory je významně ovlivněno jak historickou tak i současnou těžbou. Ta vždy měla 

a má vliv na rozvoj obcí a utváření krajiny. Nejvýznamnějším faktorem devastace území na 

Karlovarsku a Sokolovsku je povrchová těžba kaolínu a kamene. Devastace spojená s těžbou kaolínu je 

plošně méně rozsáhlá, ale v území, ve kterém je soustředěna (Chodov – Karlovy Vary), je výrazným 

negativem, které postihuje zázemí měst. Nedostatečně obhospodařované plochy zemědělské půdy jsou 

vystaveny zaplevelení a náletům plevelných dřevin a tím znehodnocovány úrodnostně i esteticky. 

Devastace území menších rozsahů, převážně v minulosti spojené s existencí skládek TKO, zvláště pak 

neřízených. Některé části řešeného území (zejména oblast od Horní Blatné, Abertam až po Jáchymov) 

byly již v minulosti známé bohatými zásobami cínových, stříbrných a jiných rud. Území takto dotčená 

jsou zadokumentována v mapových podkladech. Nejsou však dostatečně evidována a sledována stará 

důlní díla s projevy na povrch. Nejvíce zatíženou oblastí je území vymezené katastry měst a obcí 

Potůčky, Horní Blatná, Abertamy, Ostrov, Jáchymov, Mariánská a Boží Dar. Jednotlivé lokality 

většinou obsahují kamenivo podprůměrné kvality s obsahem důlního odpadu (dřevo, železo, stavební 

odpad), u řady hald představuje také problém radioaktivita hornin. V severní části správního obvodu 

obce Ostrov , zhruba od Dolního Žďáru a Maroltova na sever, se nacházejí poddolovaná území 

Ondřejov  – jih, hlubinná těžba rud do 19.století, k.ú.Malý Hrzín; poddolované území č.705 Vykmanov 

- jih, hlubinná těžba barevných rud, 19. století, k.ú.Malý Hrzín. Také správní území obce Krásný Les je 

poddolované – předmětem zájmu byla těžba železné rudy, polymetalické zrudnění i radioaktivní 

suroviny. Další postižená území v rámci historické a současné těžby zasahují obce Božíčany,  Otovice.  

S následky těžby souvisí také problematika důlních vod z výsypky lomu Hájek, kontaminovaných 

uloženými odpady výroby organochlorových insekticidů. Na poddolovaných územích lze zřizovat 

stavby pouze po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí soubor technických opatření 

nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Těžba má za následky devastaci krajiny, která je 

zmírňována následnými rekultivacemi a to zemědělskými, lesnickými a vodními. Následné rekultivace 

přinášejí vhodné využití pro sport a rekreaci v území. 

 

2.6.8. Další faktory spojené s horninovým prostředím 

S horninovým prostředím a tektonickými poruchami souvisí přírodní zdroje minerálních vod - na dole 

Svornost (Jáchymov) vytryskl v r. 1864 při dobývání rudy silný pramen vody. Tento jev dal vzniknout 

lázním, které jsou velmi důležitým prvkem z hlediska rozvoje obce. Z odpadu při výrobě uranových 

barev objevili manželé Curieovi polonium a radium (1898). K obnovení světového významu přispěl 

objev radioaktivity jáchymovských důlních vod v roce 1905. O rok později byly založeny první 

radioaktivní lázně na světě. 
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Jáchymovsko je ideální oblastí pro využívání geotermální energie. V prostoru Jáchymova je množství 

starých důlních děl, jejichž prostory mohou sloužit jako přirozené výměníky nízkopotenciálního tepla. 

Vytékající důlní vody jsou pak vhodným zdrojem nízkopotenciální energie. Přestože nemusí být teplota 

vytékajících vod vysoká, lze energii i této vody vhodně využít. Možnosti ve městě Jáchymov jsou ve 

využití vytékající vody z nové odvodňovací štoly (u jámy Leopold). Obdobnou možností je využívání 

geotermálního tepla důlní vody vytékající z Bockovy štoly. Existuje rovněž možnost využití tepla 

z vody po lázeňských koupelích. Další možností využití tepelných čerpadel je využití odvětrávacího 

vzduchu dolů. 

Důlní dílo Bratrství (chráněné ložiskové území Jáchymov – Bratrství) je využíváno jako úložiště 

radioaktivních odpadů. Úložiště je určeno výhradně k umísťování odpadů s přírodními radionuklidy. 

Úložiště bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v roce 1974. Pro ukládání byla upravená těžní štola 

a pět přilehlých komor s tím, že těžní štola o délce více než 385 m je obslužnou komunikací. Na 

základě průzkumů a expertíz lze konstatovat, že v celé lokalitě nehrozí žádné radiační nebezpečí. 

Provoz Bratrství, jeho monitorování, způsob nakládání s RAO a další činnosti jsou zajišťovány 

SÚRAO na základě příslušných povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (jichž je SÚRAO 

držitelem) a kontrolovány státními odbornými dozory. 

V území mezi Perninkem a Abertamy se nachází rašeliniště, jež bylo předmětem těžby v minulosti, a to 

v různé intenzitě.  

Na správním území obce Stráž nad Ohří se nachází sesuvné území pokračující ze sousedního správního 

celku Vojkovice (JZ od Stráže n/O). Zasahuje pouze okrajově do k.ú. Stráž nad Ohří. Drobné sesuvy 

(zátrhy) byly zaznamenány při terénním průzkumu - např. v k.ú. Srní u silnice č.III/2235; větší sesuv 

signalizovaný tzv. opilým lesem byl zaznamenán ve svahu, kudy prochází silnice č.III/2237 z Osvinova 

směrem do Krásného Lesa v úseku  Osvinov - mostek přes Osvinovský potok, tj. jihozápadní až jižní 

svah vrchu "Nad Osvinovem". Sesuvná území nebyla dosud sanována - sanace proběhla pouze 

opěrných zdí a důlních děl v Jáchymově. 

 

2.6.9. Obnova a tvorba krajiny, rekultivace po těžbě 

V řešeném území se nacházejí území devastovaná těžbou uhlí, kaolínu, rud, kamene, rašeliny, území 

devastovaná ukládáním odpadů, území denaturalizovaná imisemi a zemědělskou činností. 

Nejrozsáhlejší souvisle devastovaná území regionu se nacházejí v oblasti Sokolovské pánve (Chodov, 

který není členem MAS Krušné hory a města Nová Role), devastace těžbou se  projevuje ve větším 

rozsahu rovněž v okolí Jáchymova. Těžba kamene a rašeliny se projevuje jen lokálně, ovšem často 

v cenný přírodních lokalitách.  

Obnova a tvorba krajiny je významnou příležitostí pro navrácení přírodních ekosystémů zpět do území. 

Jde však o proces dlouhodobý a odborný. 
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Největší zásahy do krajiny způsobuje povrchové dobývání uhlí a kaolínu. V současnosti klesá podíl 

zemědělských rekultivací a to ve prospěch rekultivací lesních, vodních (velké rozsahy zbytkových jam 

po těžbě) a využití pro další urbanistické funkce jako je výroba, rekreace, sport a podobně.  

Předpokládá se, že do roku 2020 budou rekultivace dokončeny nebo rozpracovány v celém zasaženém 

území. Při rekultivaci jednotlivých lokalit bude nutné zohledňovat možnosti budoucího účelného 

zapojení ploch k využití blízkých měst a obcí.  

 

2.6.10. Odpadové hospodářství  

Odpadové hospodářství je řešeno obcemi a městy v samostatné působnosti. Jedná se hlavně o 

povinnosti obcí a měst jako původců odpadů a také povinnosti při zajištění nakládání s odpady, 

zajištění jeho financování a mnohé další činnosti. Obce mají povinnosti při zajištění svozu odpadů, 

zajištění sběrných míst pro odkládání odpadů, zajištění veškerých nádob na odpad (i tříděný), zajištění 

dalšího nakládání s odpadem apod. Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s: 

 odpady pocházejícími od občanů, žijících na jejich území, 

 odpady vzniklými při jejich samotné činnosti, 

 odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do jejich systému 

odpadového hospodářství. 

Nakládání s odpady hradí obce z vlastních finančních prostředků. Na území MAS působí několik 

svozových společností. Co se týče poplatků, které občané platí za svoz odpadů,  část obcí využívá 

místní poplatek, kde se cena pohybuje v průměru okolo 520 Kč. Druhým nejrozšířenějším způsobem je 

pak platba za vývoz komunálního odpadu dle velikosti nádoby a frekvence vývozu. 

Na území MAS se nacházejí sběrné dvory pro odkládání odpadů a jejich základní vytřídění. Dvůr s 

největší kapacitou se nachází v Ostrově.  Je provozován společností Marius Pedersen a.s. a je využíván 

okolními obcemi (Hroznětín, Velichov, Vojkovice, Hájek, Krásný Les aj.). Další sběrný dvůr se 

nachází v Jáchymově a v Nové Roli.  Síť sběrných míst je výrazně hustší. 

Na území MAS se nevyskytuje žádná třídící linka odpadů. Veškerý separovaný odpad je z území 

svážen do okolních měst (Karlovy Vary).  

Na území MAS se nevyskytuje zařízení na zpracování BRO. Zařízení pro nakládání s BRO v blízkosti 

území jsou kompostárny v Karlových Varech, Jenišově, Sokolově a dále bioplynové stanice. Více než 

polovina obcí s biologicky rozložitelným odpadem víceméně nenakládá. Občané i obce si BRO 

odstraňují vlastní cestou. Obce se shodly a uvítaly by společné zařízení pro zpracování BRO na území 

MAS. 

 

Na území se nenachází žádné zařízení pro energetické využití odpadu (spalovna) a žádná obec 

z území nevyužívá tato koncová zařízení. Nejbližší zařízení tohoto typu se nachází v Plzni a zabývá se 

energetickým využitím převážně odpadů ze zdravotní a veterinární péče. 
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Ostatní spalovny jsou vzdálené více než 90 km a jejich využití je z logistického hlediska nevýhodné. 

V současné době probíhá výstavba spalovny s kapacitou cca 95 tis. tun KO v Chotíkově u Plzně s 

termínem dokončení prosinec 2015. Lze konstatovat, že síť ZEVO je pro řešené ORP naprosto 

nedostatečná a není možno jí efektivně využít pro naplňování cílů POH. 

Na území se v současné době nenachází žádná skládka odpadů. V roce 1996 byla na území uzavřena 

skládka Popov. Jedinou skládkou s dlouhodobým výhledem dalšího možného využití mimo  území 

MAS je skládka Činov na katastru Vojenského újezdu Hradiště. Je na ní ukládána většina 

skládkovaného odpadu z oblasti. 

V Karlovarském kraji jsou zřízeny čtyři otevřené skládky. Skládka v Božíčanech  je provozována 

Technickými službami Nová Role, AVE CZ s.r.o. provozuje skládku v Hradišti, A.S.A. s.r.o. v 

Březové u Sokolova a SUAS - skládková s.r.o. ve Vintířově. V sousedním ORP Vejprtsko a Kadaň se 

nacházejí dvě skládky, které jsou využívány společnostmi svážející komunální odpad z ORP Ostrov. 

Skládka TKO České Hamry, provozována Službami města Vejprty p. o. a skládka Tušimice a.s. u 

Kadaně provozována Mariusem Pedersenem a.s. Skládka Činov (S-OO) se momentálně nachází v 

přípravě páté etapy, IV. etapa je zaplněna z 80 %. Na skládce je zřízena kompostárna. Skládka SUAS - 

skládková ve Vintířově (S-OO) má volnou kapacitu na 5 - 6 let. Právě byla zkolaudovaná V. etapa. Na 

skládce není zřízena kompostárna.  

Trend celkové produkce odpadů na území MAS má od roku 2008 do 2012 střídavě zvyšující a snižující 

charakter, s význačnou změnou produkce v r. 2011 a následným poklesem v r. 2012.  Ve srovnání s r. 

2000 došlo do roku 2012 k postupnému snížení celkové produkce odpadu o 56 %.  Křivka průběhu 

produkce OO v období 2008 -2012 je srovnatelná s celkovou produkcí odpadů. Největší produkovanou 

složkou komunálního odpadu je směsný komunální odpad. Dlouhodobě stoupá podíl tříděného odpadu 

a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Díky tomu se postupně snižuje množství směsného 

komunálního odpadu.  Převažující složkou separovaného odpadu je papír, jehož objem činí cca 68 % 

celkového množství odpadů. Následují s cca 15 % podílem sklo a plasty. Celkově se produkce 

separovaných odpadů zvyšuje. Oproti r. 2008 došlo k nárůstu o 35 %. Mezi lety 2008 až 2012 došlo ke 

zvýšení separace u všech uvedených komodit. U sběru papíru o 40,15 %, plastu o 50,62 %, skla o 6,7 

% a u nápojového kartonu nejvíce, a to o 207,35 %. V období 2008 -2011 můžeme spatřit také snižující 

se trend NO. Z 1 944,65 tun v roce 2008 klesla produkce na 854,87 tun v roce 2011. Ve srovnání s 

rokem 2000 došlo k poklesu produkce o 57,96 %.  

 

 

2.6.11. Ochrana ovzduší 

Situace v oblasti ovzduší je charakteristická postupným snižováním emisí tuhých látek a SO2 ovšem 

zároveň rostoucím znečišťováním ovzduší NOx vlivem rozvoje silniční dopravy. Mezi obecné zásady 

zlepšování kvality ovzduší patří zejména snižování znečišťování ovzduší na velkých a středních 
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zdrojích znečišťování (odsíření, denitrifikace, změny technologie apod.), změna používaného paliva 

(týká se především malých zdrojů) nebo efektivní hospodaření s energiemi s cílem snížit potřebu 

primárních (znečisťujících) zdrojů. 

Mezi hlavní stacionární zdroje znečištění se dají považovat velké průmyslové závody, zemědělství a 

malé zdroje znečištění jako rodinné domy a jejich vytápění a dále doprava. Tato skutečnost je 

zapříčiněna omezením dostupnosti menších obcí autobusovou či vlakovou dopravou. Dalších z aspektů 

znečištění lze považovat vytápění domácností, tento aspekt je vázán na technické vybavení obcí 

inženýrskými sítěmi. Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž aktuální meteorologické 

podmínky. 

Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší na území Karlovarského kraje 

nedošlo k překročení hodnot žádného imisního limitu a v porovnání s r. 2008 došlo k výraznému 

zlepšení ovzduší 

V území se nachází více obcí, které mají více jak 50% plochy zhoršené kvality ovzduší a to obec 

Dalovice a Otovice. Střední hodnoty zhoršené kvality ovzduší mají 3 obce na území a to Nová Role, 

Sadov a Božíčany. Zbylé obce nemají zhoršenou kvalitu ovzduší. Velké zdroje znečišťování ovzduší na 

území MAS jsou: PAPOS (Ostrov), NEMOS (Ostrov), m-tec (Horní Žďár) a Ostrovská teplárenská 

(Ostrov).  

Skupina středních zdrojů je velmi pestrá – zástupci jsou jak v zemědělské činnosti, tak ve vodárenství 

nebo např. v železniční dopravě.  

 

2.6.12. Hluk  

Akustické poměry ve většině obcí jsou v mezích hygienických limitů, protože v současné době v nich 

nejsou umístěny žádné zdroje produkující významnou akustickou zátěž. 

Mezi hlavní zdroje hluku lze považovat (zdroj: http://www.szu.cz/): 

 dopravní hluk (automobilová, kolejová a letecká doprava) 

 hluk v pracovním prostředí (zemědělství, hutnictví, strojírenství atd.) 

 hluk související s bydlením (technické vybavení domu – výtahy, trafa, kotelny atd.) 

 hluk související s trávením volného času (kulturní a společenská zařízení – divadla, kina, poutě 

atd.; sportovní zařízení – bazény, hřiště atd.) 

Hluk a vibrace jsou úzce spjaty s veřejnou dopravní infrastrukturou v území. Na území se nachází 

silnice I. třídy I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Ústí nad Labem – Děčín- Liberec) Komunikace je 

významným silničním tahem v území.  

http://www.szu.cz/
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2.6.13. Radonové riziko 

Hlavním zdrojem radonu je geologické podloží. Na území MAS Krušné hory se vyskytují oblasti 

spadající do nízké, přechodné, střední a vysoké kategorie radonového indexu z geologického podloží. 

Vysoká kategorie radonového indexu je lokalizována místně na území obcí Nové Hamry, Nejdek, 

Nová Role, Děpoltovice, v okolí Abertam a Merklína. Radon může pronikat do objektů jednak z hornin 

a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze 

stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. 

 

2.6.14. Voda v krajině 

Pokračuje trend snižování znečištění vodních toků, zejména vlivem výstavby ČOV a útlumem 

zemědělské výroby. K dalšímu zlepšování kvality vod je potřeba nadále přijímat opatření ke snižování 

vypouštěného znečištění, zejména u větších sídel a výrobních areálů a omezovat plošné znečišťování 

(přiměřená aplikace hnojiv a chemických ochranných prostředků) a rekultivovat skládky a staré zátěže.  

Vodní toky 

Vodní toky v území MAS Krušné hory spadají do povodí Ohře a Vltavy. Hlavními toky na území jsou 

Ohře, Rolava. 

Pro horskou oblast jsou typické horské říčky pramenící ve vrcholových částech Krušných hor. Mezi 

Božím Darem a Potůčky protéká řeka Černá, která se nevlévá do Ohře. Řeka pramení západně od 

Fichtelbergu v Sasku (východně od božího Daru). Pro vrcholovou část je tedy typická rozvodnice mezi 

toky II. řádu Ohře a Muldau (Černá - Zwickauer Mulde - Mulde - Elbe). Větší část území je 

odvodňováno do Ohře. Pro podhorskou oblast je typický přechod z horských potoků do podhorských 

až nížinných - příkladem je tok Bystřice. Většina toků v nížinné části je využívána zemědělci a je 

regulována. Veškeré toky této oblasti ústí do Ohře.  

V nejnižší části území teče řeka Ohře. Údolní niva Ohře je v zájmovém území poměrně úzká a proto 

její rozšíření v ojedinělých místech bylo využito k osídlení i k zemědělské činnosti - Velichov, 

Vojkovice, Jakubov, Stráž nad Ohří. 

Řeka Ohře pramení v Německu a prochází celým územím Karlovarského kraje. Je dlouhá 246, 55 km 

na území ČR. Na území MAS Krušné hory mezi větší přítoky patří Rolava. Řeka Rolava pramení 

v přírodním parku Přebuz v Krušných horách, v blízkosti německých hranic. Protéká městy Nejdek a 

Nová Role. V místě kde pramení řeka Rolava, je významná oblast vřesovišť a rašelinišť. 

Vrcholovou část horské oblasti charakterizují rašeliniště a prameniště. Rašeliniště ovlivňují chemismus 

místních vodních toků i ploch - např. Mrtvý rybník (správní obvod Jáchymova). 
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Vodní plochy 

Na území MAS Krušné hory se nachází řada vodních ploch, mezi větší vodní plochy lze zařadit vodní 

plochy Nové Role, Děpoltovic,  menších ploch je nespočet  a splňují své účely v území (např. rekreace, 

rybolov a závlaha).  Krajina v Podkrušnohoří je typická rybníky. V některých místech byly sice 

rybníky zrušeny (např. Kfely), ale stále jich zůstává velký počet (Ostrovské, Borecké, kfelské).  

          

Vodní režim v krajině 

Krajina má  retenční schopnosti, kterými se vyznačují určitá kritéria, pod kterými si lze představit 

dočasně zadržení vody na vegetaci, objektech povodí, zadržení vody v půdě. Významný vliv na 

retenční schopnost krajiny v území mají lužní lesy, které přirozeně zachycují vodu v CHKO 

Slavkovský les, přirozené vodní toky a jejich nivy, louky, mokřady, meze atd.. Pokud se tyto prvky 

z krajiny odstraní, dochází k rychlému odtoku vody, k erozi, k zatěžování vodních toků splavenou 

půdou. 

Na vodním režimu se významně projevila hornická činnost - voda totiž byla zapotřebí k úpravě 

těžených nerostů - např. Blatenský příkop a zároveň jí bylo potřeba odvádět z důlních děl, aby 

nebránila těžbě. Čerpání vody z důlních děl ovlivňovalo i hladinu podzemní a povrchové vody v okolí 

těžby. Po ukončení těžby se však na většině území hydrologický režim obnovil.  

Meliorace je soubor různorodých opatření vedoucích ke zlepšení půd, které jsou přirozeně málo úrodné 

nebo u kterých došlo v důsledku nevhodných zásahů či působením vnějších činitelů ke snížení jejich 

produkční schopnosti. Bez zásahu meliorací zůstaly obce Nová Role, Nové Hamry a Vysoká Pec. 

 

 

2.6.15. Zdroje vod 

Krušné hory jsou významným zdrojem vody, resp. slouží k akumulaci vody. Z tohoto důvodu byla 

vyhlášena Nařízením vlády č. 10/1979 Sb. CHOPAV Krušné hory (chráněná oblast přirozené 

akumulace podzemní a povrchové vody). Tato oblast se rozléhá v severní části území MAS a týká se 

několika obcí (Nové Hamry, Nejdek, Vysoká Pec, Smolné Pece, Děpoltovice). 

Na území MAS Krušné hory je primárním zdrojem pitné vody voda z vodní nádrže Stanovice a 

externích zdrojů (studny). Problém s pitnou vodou vyřešila výstavba vodárny v Březové a vodárenské 

nádrže u obce Stanovice. Mimo jiné se v území nalézají zdroje minerální vody, které mají velmi kladný 

přínos pro lázeňství. Zdroje minerální vody se vyvěrají v obcích Kyselka.  
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2.6.16. Záplavy 

Vodní režim v krajině úzce souvisí se vznikem povodňových stavů. Podle výskytu povodňových stavů 

jsou stanovena záplavová území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být 

při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Na území MAS Krušné hory zasahuje záplavové 

území Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100. 

V území se vyskytují přirozené povodně, které lze rozdělit do 4 skupin: 

- zimní povodně způsobené ledovými jevy na malých tocích, 

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešťovými srážkami, 

- letní povodně způsobené intenzivními krátkodobými srážkami, 

- zimní a jarní povodně, které jsou způsobeny táním v kombinaci s dešťovými srážkami. 

Záplavy a rizika z nich se týkají hlavně Hroznětína, Stráže nad Ohří, Vojkovic, Velichova a Kyselky.  

Dle Plánu oblasti povodí  Ohře a Dolního Labe je do záplavových území zařazen vodní tok Černá, 

vodní tok Bystřice. Dalšími toky jsou Eliášův potok, Jáchymovský, Ohře - ř.km 139,285 - 240,220 

(Perštejn - Cheb).  

 

2.6.17. Ochrana půdy 

V oblasti využívání půd dochází k postupnému snižování rozlohy orné půdy a omezování vodní eroze. 

Mnohé plochy zemědělské půdy jsou ponechány ladem. Velkým problémem je stále sanace území 

postiženého těžbou. Území MAS Krušné hory je rovněž oblastí zvýšeného výskytu radonu v půdním 

vzduchu. Mezi opatření vedoucí ke zlepšování stavu půd je možno zařadit především ochranu před 

erozí a rekultivace území devastovaná těžbou nerostných surovin, skládkami a starými zátěžemi.  

 

2.6.18. Obnovitelné zdroje energie 

Zejména ve státech Evropské unie se v posledních letech čím dál více prosazuje využívání 

obnovitelných zdrojů energie (OZE), v podmínkách České republiky však jejich širšímu využití stále 

brání některé překážky. Příslušné technologie jsou finančně náročné, nedostatečná je ve srovnání s EU i 

státní podpora v této oblasti. Přesto je jisté, že v ČR je možné využívat obnovitelné zdroje energie 

v mnohem větší míře než je tomu dosud.  

 

Využití energie větru 

Lokality vhodné pro využití energie větru se v ČR nacházejí zejména v nadmořských výškách nad 600 

m n. m., ovšem jejich umístění je možné i v území nižším než uvedená nadmořská výška. V současné 

době je na území mikroregionu instalovaná větrná elektrárna v obci Boží Dar. V zájmovém území se 

nacházejí i další vhodné lokality s možností umístění větrných elektráren. 
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- Oblast ležící nad Božím Darem podél státní hranice až k prostoru celnice, 

- oblast nad celnicí a na Neklidu 

- nejvyšší část Neklidu a oblast „Na výsluní“, 

- oblast Rýžovny, 

- v Ostrově, 

- v Hroznětíně v lokalitě podhůří Krušných hor.  

 

Využití energie vody 

V území se nachází několik vodních toků s poměrně dobrými podmínkami pro instalaci malé vodní 

elektrárny. Téměř vždy se jedná o lokality, které byly již v minulosti využívané pro energetické účely 

(např. vodní mlýn, hamr, pila). Možnými lokalitami pro výstavbu malých vodních elektráren jsou 

např.: Boč a Jelení u Nových Hamrů, Merklín.  

 

Využití energie biomasy 

Vhodnou technologií využití biomasy je její spalování, v případě bioplynu se jedná o zpracování 

zvířecích exkrementů. Pro výrobu bioplynu má díky vhodné koncentraci hospodářských zvířat příznivé 

podmínky obec Děpoltovice. Využití odpadního a palivového dřeva je vhodné např. ve městě 

Abertamy. Biomasu lze ovšem lokálně využívat téměř na celém území mikroregionu, hlavní problém 

však představují vysoké pořizovací náklady na novou spalovací jednotku a zajištění stabilních dodávek 

paliva. 

 

Využití geotermální energie 

Studie Energetického projektu regionu Karlovarsko uvádí, že pro využití geotermální energie má tento 

region jednoznačně nejlepší podmínky v celé ČR. Příslušná tepelná čerpadla lze efektivně využít 

prakticky kdekoliv, omezení však opět představují vysoké pořizovací náklady, příp. i nedostatečné 

dimenzované elektrické přípojky. Zajímavými lokalitami z tohoto pohledu jsou např. Boží Dar a 

Potůčky (důlní díla a šachtice). 

 

 

2.7. Cestovní ruch 

Cestovní ruch je významným ekonomickým faktorem, který významně ovlivňuje tvorbu hrubého 

domácího produktu a příjmy do místních rozpočtů, zvyšuje zaměstnanost, podporuje investičních 

aktivity a přispívá k celkovému socioekonomickému rozvoji regionu. Je mnohostranným odvětvím, 

které zasahuje do řady dílčích činností a zejména s ohledem na silný multiplikační efekt patří mezi 

nejvýznamnější součást ekonomiky s relativně rychlou návratností.  
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Území regionu MAS Krušné hory disponuje značným, především přírodním bohatstvím, které 

společně s výhodnou geografickou polohou na hranicích se SRN vytváří velmi dobré předpoklady 

rozvoje cestovního ruchu. Území se rozkládá v údolích řek Ohře, Rolava, Bystřice, v severní části 

území se rozkládá masív Krušných hor. Oblast poskytuje ideální předpoklady pro aktivní trávení 

volného času v každém ročním období. Nevýznamná je též poloha MAS, jelikož území MAS se 

nachází ve těsném sousedství lázeňského trojúhelníku - Karlových Var, Mariánských Lázní a 

Františkových Lázní.  

V území MAS Krušné hory se nachází řada turistických cílů, značené turistické trasy, naučné stezky 

a lyžařské vleky, cyklisté mohou využít cyklotrasy. Za zmínku stojí páteřní cyklostezka Karlovarským 

krajem podél toku řeky Ohře. Město Jáchymov je významným lázeňským městem, Boží Dar 

významným centrem zimních sportů. 

 

V řešeném území je možno rozlišit dva hlavní typy cestovního ruchu. Na jedné straně jsou to centra 

cestovního ruchu – města s nabídkou historických památek a řadou sportovně-rekreačních, kulturních a 

zábavných zařízení, služeb a akcí (např. Ostrov, Jáchymov, Nová Role apod.). Tato města mají zároveň 

předpoklady pro to, aby svůj potenciál v cestovním ruchu v budoucnosti znásobila.  

 

Druhým typem jsou rozsáhlé krajinné prostory orientované spíše na nabídku sportovně-rekreačních a 

relaxačních aktivit: 

 - Klínovec, Boží Dar, 

 - Jáchymov, 

 - Mariánská, 

 - Pernink, 

 - Potůčky,  

 - Abertamy, 

 - Horní Blatná, 

 - Nové Hamry. 

Tyto oblasti a střediska, která jsou využívána především pro zimní sporty, pěší turistiku, cykloturistiku, 

ekoturistiku, agroturistiku a nordic walking mají rovněž významné předpoklady pro další rozvoj 

regionu MAS Krušné hory.  

 

2.7.1. Ubytování a stravování 

Možnosti ubytování a stravování reagují na aktuální potřeby v území - některé penziony ukončily 

provoz, jiné nově vznikly. Charakter ubytování reflektuje potřeby cílových skupin - od hotelových 

zařízení, přes ubytování charakteru apartmánů, penzionů až po ubytování pro skupiny - turistické 
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ubytovny a kempy, a to zejména pro vodáky podél toku řeky Ohře. Ubytovací kapacity v Jáchymově 

nabízejí služby specifické pro cílovou skupinu - lázeňské hosty. Ubytovací kapacity v horské oblasti 

bývají provozovány celoročně z důvodu jak zimní, tak letní využitelnosti Krušných hor. Ubytovací 

kapacity podél Ohře mají většinou sezónní charakter. 

 

Cestovnímu ruchu v České republice jasně dominuje kategorie pohostinství a provoz hotelů.  

Z posledních výzkumů ČSÚ vyplývá, že v roce 2013 zaměstnávalo odvětví cestovního ruchu v ČR 

231,3 tisíc osob. 

Podíl zaměstnaných v cestovním ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství byl v roce 

2013, 5%.  

Z celého odvětví cestovního ruchu v ČR bylo ve službách ubytovacích, v pohostinství, v osobní 

dopravě, v cestovních kancelářích a v kulturních, sportovních a jiných rekreačních službách 

zaměstnáno celkem 72, 5% osob.  

 
Tabulka č. xx: Podíl osob zaměstnaných v cestovním ruchu 

 2013 

Pohostinské a stravovací zařízení  Více než 70 000 osob 

Ubytovací služby Téměř 40 000 osob 

Cestovní kanceláře a agentury Téměř 13 000 osob  

Další (výroba map, suvenýrů, telekomunikace apod.) Více než 60 000 osob 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cestovnimu_ruchu_dominuje_prace_v_pohostinstvi_a_hotelich_20150227 

 

 
Tabulka č. xx: Vývoj cestovního ruchu  v Karlovarském kraji 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Hromadná ubytovací 

zařízení celkem (31. 12.)
1
 

400 387 398 504 488 

Lůžka celkem (31. 12.) 29 149 28 095 28 678 33 132 32 412 

Hosté 666 094 670 457 709 733 809 043 787 084 

Přenocování 4 189 554 4 219 001 4 371 379 4 776 815 4 583 144 

Zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xk 
 

 

V území MAS Krušné hory je 107 registrovaných hromadných ubytovacích zařízení dle ČSÚ
2
, což dělá 

cca 21,33% všech ubytovacích zařízení Karlovarského kraje. 

 

                                                      

1
Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely 

cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům. 
2
http://apl.czso.cz/huz/ 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cestovnimu_ruchu_dominuje_prace_v_pohostinstvi_a_hotelech_20150227
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xk
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Tabulka č. xx: Hromadná ubytovací zařízení, stav k k 31.12.2013 

Obec název 
Hotely, 

motely 
Penziony 

Turistické 

ubytovny 

Kempy, 

chatové 

osady 

Ostatní  

Abertamy 4 3 1 0 1 

Boží Dar 7 12 3 0 5 

Božičany 0 0 0 0 1 

Dalovice 0 0 0 0 0 

Děpoltovice 1 0 0 0 0 

Hájek 0 2 0 0 0 

Horní Blatná 2 2 0 0 0 

Hroznětín 0 0 0 0 0 

Jáchymov 4 12 1 0 8 

Krásný Les 0 0 0 0 0 

Kyselka 0 3 0 1 0 

Merklín 1 0 0 0 1 

Nejdek 1 1 0 0 1 

Nová Role 0 0 0 1 0 

Nové Hamry 2 3 0 0 0 

Ostrov 2 3 1 0 2 

Otovice 0 0 0 0 0 

Pernink 0 7 0 0 1 

Potůčky 0 1 0 0 1 

Sadov 0 1 0 2 0 

Smolné Pece 0 0 0 0 0 

Stráž nad Ohří 0 0 0 0 0 

Šemnice 0 0 0 0 0 

Velichov 0 0 0 0 0 

Vojkovice 0 1 0 0 0 

Vysoká Pec 0 1 0 0 0 

celkem 24,0 52,0 6,0 4,0 21,0 

zdroj: http://www.obcepro.cz/ 

 

 

Tabulka č. xx: Postavení kraje v ČR v oblasti cestovního ruchu: 

 Karlovarský kraj  ČR Podíl na ČR v % 

 2013 2013 2013 

Hromadná ubytovací 

zařízení celkem 

488 9970 4,9 

Počet lůžek 32 412 554523 5,8 

Hosté v hromadných 

ubytovacích zařízeních 

787 084 osob 15 407 671 5,1 

z toho cizinci 526 089 osob 7 851 865 6,7 

Zdroj: ČSÚ (http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xk), http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr) 

Dle ČSÚ se cestovní ruch v Karlovarském kraji pohybuje kolem 15 -16% na regionálním HDP. 

http://www.obcepro.cz/
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xk
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2.7.2. Kulturní dědictví 

Území MAS Krušné hory je územím s bohatou historií, která se zapsala  do tváře krajiny i jednotlivých 

obcí a měst. Společným prvkem krušnohorských horních měst i podkrušnohorských měst a obcí je 

rozsáhlé dědictví v podobě staveních památek  a urbanismu z různých období - od archeologických 

nalezišť, pozůstatků středověkých hradů či opevnění, renesančních domů v horních městech 

(Jáchymov, Horní Blatná), přes barokní komplexy staveb (ostrovský zámecký a klášterní areál) až do 

let 50. minulého století (SORELA - urbanistický komplex v Ostrově).  Památky jsou ve vlastnictví 

obcí, soukromých vlastníků a církví. Řada památek byla adaptována na nové využití při zachování 

architektonických hodnot. Využití památek je různé - od využití v cestovním ruchu, kdy se 

v památkových objektech nacházejí muzea či expozice, informační centra apod., využití jako občanská 

vybavenost (Městská knihovna, kulturní stánky, městské parky) či např. k bydlení (konvent v areálu 

kláštera v Ostrově). Toto kulturní dědictví, které svědčí nejen o bohatství a kulturním významu této 

oblasti, je doplněno drobnými památkami v krajině, jako jsou boží muka, smírčí kříže a drobné 

kapličky. Snahou všech zúčastněných je takové objekty a prvky obnovovat a zachovávat pro budoucíí 

generace.  Díky této „vybavenosti“ je část území MAS Krušné hory součástí záměru na zápis na 

Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

 

Po roce 1989 se do obnovy památek soustředilo velké množství veřejných investic, včetně národních 

programů a evropských strukturálních fondů. Nejrozsáhlejší obnova historického jádra za období 

posledních 20 let proběhla v Ostrově. Tomu velmi napomohlo nejen financování rekonstrukcí památek 

z dotačních titulů, ale také vlastnictví objektů. Převážná většina objektů je ve vlastnictví města Ostrov. 

Naproti tomu významné a hodnotné objekty v centru města Jáchymova nebo lázeňské domy v Kyselce 

bezútěšně  chátrají. 

 

Na území MAS Krušné hory se nachází 1 národní kulturní památka Rudá věž smrti v Ostrově. V území 

najdeme městské památkové zóny krajinné památkové zóny. Téměř každé město či obec má na svém 

území nejednu nemovitou kulturní památku. 

 

Typy památkového území:  

Městská památková zóna:  Horní Blatná,  Jáchymov,  Ostrov  

Krajinná památková zóna: Jáchymov, Abertamy, Horní Blatná, Boží Dar 

Ochranné památkové pásmo: Krásný Les, ochranné pásmo hradu a zámku Horní Hrad a osady; 

Dalovice - zámek; Lázně Kyselka; Nejdek - ochranné pásmo kulturních památek 

 

Nemovité kulturní památky se nacházejí na území následujících měst a obcí. 
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Abertamy, Božičany, Boží Dar, Dalovice, Děpoltovice Hájek, Hroznětín, Horní Blatná, Jáchymov, 

Krásný Les, Kyselka, Nejdek, Ostrov, Nova Role, Nové Hamry, Stráž nad Ohří, Velichov 

zdroj: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/Kultura/seznam/pamatkova_uzemi.aspx 

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 

 

 

2.7.3. Lázeňství 

Kyselka  

Poloha Kyselky v chráněném údolí řeky Ohře předurčila vývoj lázní v Kyselce  jako lázní 

klimatických. Počátky lázeňství v Kyselce spadají do roku 1829. Plný rozvoj lázeňství pak nastal za 

Heinricha Mattoniho, jehož éru lze vymezit lety 1873 - 1910.  Kyselka nabízela svým hostům kolem 

roku 1900 léčebné prostředky: pitnou kúru, vodoléčbu, plicní inhalační léčbu. Nejvíce však byla 

využívána pohybová kúra. Po roce 1970 se lázně Kyselka staly výhradně dětskou lázeňskou léčebnou. 

Sloužily jako léčebné preventivní zařízení pro děti a mládež z pánevních oblastí severozápadních Čech. 

Po roce 1989 lázeňská funkce Kyselky v důsledku reorganizace lázeňské organizace zcela zanikla. 

Lázně byly v roce 1992 Fondem národního majetku ČR zprivatizovány a od této doby chátrají. 

V současné době se bojuje za záchranu těchto lázní. V území se nachází stáčírna minerální vody 

MATTONI, další prameny volně vytryskávají ze země a vsakují se do zemského nitra. 

 

Jáchymov  

S horninovým prostředím a tektonickými poruchami souvisí přírodní zdroje minerálních vod. Na dole 

Svornost vytryskl v r. 1864 při dobývání rudy v půlkilometrové hloubce silný pramen radonové vody, 

která postupně zatopila šachtu.  V současné době v  dole Svornost se jímají léčivé radonové vody a 

odtud se následně dopravují do balneoprovozů v lázeňských sanatoriích. Radonové vody působí 

příznivě na léčení různých nemocí či poranění. V současné době jsou v dole Svornost v hloubce 500 m 

pod povrchem využívány 4 prameny, a to: 

 
Tabulka č. xx: Přehled pramenů radonové vody na dole Svornost 

 

pramen Curie vydatnost 30 l/min teplota 29 °C obsah radonu 5 kBq/l 

pramen C1 vydatnost 30 l/min teplota 29 °C obsah radonu 11 kBq/l 

pramen Běhounek vydatnost 300 l/min teplota 36 °C obsah radonu 10 kBq/l 

pramen Agricola vydatnost 10 l/min teplota 29 °C obsah radonu 20 kBq/l 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/Kultura/seznam/pamatkova_uzemi.aspx
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
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Pro zajištění maximální kvality radonové vody bylo v roce 2001 položeno nové potrubí o délce 2.700 

m v podzemí, průběžně probíhá výměna přívodního potrubí do jednotlivých lázeňských sanatorií. 

 

2.7.4. Informační centra 

Jedním ze základů cestovního ruchu v regionu jsou informační centra (dále jen IC), která tvoří 

přirozená centra každé obce, kde se dle různých podmínek tvoří prvopočátek propagace vlastního 

místa. Infocentra poskytují informační servis zejména turistům a návštěvníkům území, vydávají 

propagační materiály k turistickým atraktivitám či produktům cestovního ruchu. Poskytují též veřejný 

přístup k internetu, zprostředkovávají informace o ubytovacích kapacitách či jiných službách. Prodávají 

vstupenky či jízdenky na autobusovou dopravu a kulturní akce. 

 

Na území MAS se infocentra nacházejí v těchto městech / obcích: 

Infocentrum Abertamy, Autobusová zastávka Abertamy náměstí 

Infocentrum Boží Dar, Boží Dar čp.1 

Informační centrum Horní Blatná, Nám. Sv. Vavřince čp.1 

Informační centrum Hroznětín, Krušnohorské nám. čp. 1 

Informační centrum Jáchymov, nám. Republiky čp. 1 

Infocentrum Nejdek, nám. Karla IV. Čp. 241 

Městská knihovna a infocentrum, Nejdek,  Na Pěší Zóně čp. 148 

Dům kultury Ostrov - Informační centrum, Mírové nám. Čp. 733 

Informační centrum - Klášterní areal (pobočka DK Ostrov), Klášterní čp. 141 

Informační centrum Ostrov – zámek, Jáchymovská čp. 1 

Turistické informační centrum při OÚ Pernink, T. G. Masaryka čp. 1 

Informační centrum Potůčky, Potůčky čp. 85 

 
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/karlovarsky-kraj/regionalni-informace/infocentra/ 

 
 

2.7.5. Cykloturistika 

Cykloturistika představuje v současnosti výrazně se rozvíjející způsob trávení volného času i rekreace, 

a to nejen místních obyvatel, tak i turistů. Cyklistika je také významným fenoménem alternativní formy 

dopravy obyvatel území. To vyvolává potřebu vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj této formy 

cestovního ruchu. V minulosti byly realizovány některé nové hlavní cyklotrasy, a to ať již v podobě 

přímo samostatně vedených stezek nebo stezek kombinovaných (tzn. z části vedených po stávajících 

komunikacích a z části po samostatném tělese stezky). Na tyto trasy je nutno navázat dalším stupněm, 

tzn. především dokončením propojení tras do ucelených sítí a doplněním dalšího nižšího stupně 

cyklotras. 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/karlovarsky-kraj/regionalni-informace/infocentra/
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Značení tras celorepublikově koordinuje a následně se o něj i stará Klub českých turistů Praha, ve 

spolupráci s Karlovarským krajem, odborem regionálního rozvoje a s dalšími zainteresovanými 

subjekty (mikroregiony, obce atd.). Umístění značek do terénu je pak dílčími investory převzato, 

případně do celorepublikového značení doplněno o další označení nových tras. Liniově vedené 

cyklotrasy využívají pro nedostatek jiných vhodných propojení mimo silniční síť hlavně silnic III. 

třídy, ve výjimečných případech II. třídy a pouze ojediněle i I. třídy, což je pro cyklisty velmi 

nebezpečné. Zde by se měla urychlit výstavba samostatně vedených stezek. 

 

Významné cyklotrasy na území MAS KH:  

Páteřní cyklostezka Ohře 

Délka trasy:  102 km 

Náročnost trasy:  na úseku Cheb-K.Vary je to lehká trasa bez převýšení 

Cyklostezka Ohře prochází v Karlovarském kraji čtyřmi regiony: 

Chebsko 24 km: Slapany (D) - Cheb - Mostov 

Sokolovsko 28 km:   Mostov - Sokolov - Loket 

Karlovarsko 27 km:  Loket - Karlovy Vary - Radošov 

Ostrovsko 19 km: Radošov - Stráž - Lužný u Perštejna 

 

Národní cyklotrasa 23 (Magistrála Krušné hory) 

Délka trasy: 36 km (s odbočkami až 48 km) 

 

Cyklotrasa Euregio Egrensis 

Dálková cyklotrasa Bavorsko - Durynsko - Sasko - Čechy vede velmi atraktivní oblastí Euregia 

Egrensis, která je v Evropě jedinečná svou hustotou lázeňských míst. Rovněž hornictví a těžba nerostů 

zde zanechaly zajímavé stopy v rozlehlých částech tohoto regionu. V území MAS prochází po 

cyklotrase 2198 Velichov - Ostrov - Abertamy - Potůčky (D-Johanngeorgenstadt). 

 

Karlova stezka/Karlsroute 

Karlova stezka je hranice překračující cyklostezka mezi městy Aue (SRN) a Karlovy Vary (Česká 

republika), která přes Krušné hory spojuje Moldavskou stezku (cyklistickou stezku v údolí řeky Muldy) 

(SRN) s Cyklostezkou Ohře (ČR). Průběh 60 km dlouhé hlavní trasy je v úseku od Aue k Eibenstocké 

městské části Blauenthal identický s již otevřeným úsekem Moldavské stezky. Od městské části 

Blauenthal vede Karlova stezka údolím Velké Bockau přes Eibenstocké městské části Wildental a 

Oberwildental až k Pohraniční bráně – nejvyššímu bodu stezky. Na české straně pak odtud pokračuje 

do Jelení,  přes Nové Hamry, Nejdek a Novou Roli až do Karlových Varů. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/ostrov/Stranky/Popis_6-4.aspx
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Ostrovské rondo 

Ostrovské rondo je unikátní cykloturistický prvek – okruh cyklostezek a cyklostras, který částečně 

prochází vlastním městem a částečně volnou krajinou kolem Ostrova. Ostrovské rondo má dva okruhy 

- velký okruh v délce necelých 13 km a malý okruh, cca 7 km.  Jádro Ostrovského ronda tvoří 

cyklostezka, vybudovaná na bývalém tělese železniční vlečky, která prakticky rozdělovala město na 

východní a západní část. Na Ostrovské rondo navazuje síť regionálních i mezinárodních cyklotras. 

Okruh má na své trase několik zastávek s informačními tabulemi a mobiliářem pro případné zastavení a 

odpočinutí cyklistů. Ostrovské rondo také vede v těsné blízkosti autobusové zastávky tzv. U jídelny, 

tedy v místě, kde v sezóně staví cyklobusy, které cyklisty dopravují na vrcholky Krušných hor. 

 

Tabulka č. xx: Značené cyklotrasy na území MAS Krušné hory 

číslo trasa průběh km 

6 Národní Cyklostezka Ohře-KV kraj (113 km) úsek Loket - Radošov 27 

6 Národní Cyklotrasa podél Ohře-KV kraj (113 km) - region OSTROVSKO 19 

23 Národní Magistrála Krušné hory (275 km) -  úsek Rolava - Měděnec 44 

23 Národní Magistrála Krušné hory (275 km) - úsek Rolava -Boží Dar - Měděnec 30 

2000 Místní Pernink - Nové Hamry - Rolava 21 

2002 Místní Potůčky - Podlesí - Plešivec - Abertamy - Pernink 24 

2005 Místní Boží Dar - Nad Neklidem - Suchá - Jáchymov - Ostrov 18 

2009 Místní K.Vary, d.n. - S.Role - N.Role - Nejdek - N.Hamry - Potůčky 39 

2008 Místní Boží Dar - Zlatý Kopec - Český Mlýn -  Rýžovna 21 

2011 Místní Vojkovice - Ostrov - Vykmanov - Nad Suchou - Klínovec 23 

2012 Místní Vintířov - Chodov - Nová Role - Velký Rybník - Hroznětín 26 

2016 Místní Loket - Hory - Nová Role 13 

2198 Místní Velichov - Ostrov - Merklín - Abertamy - H.Blatná - Potůčky 55 

3000 Místní Rozcestí pod Klínovcem - Loučná pod Klínovcem 4 

3001 Místní Vojkovice - Krásný Les - Horní hrad 9 

3002 Místní Stráž n.Ohří - Horní Hrad - Nástup - Vejprty 30 

3005 Místní Perštejn, Lužný - Srní - Kupa rozcestí 10 

zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/cyklotrasy.aspx 

 

 

 

 

Cyklobus 

Na  území MAS je provozován cyklobus Cyklo Egrensis. Jedná se o jediný ucelený systém  

cyklodopravy v rámci Karlovarského kraje, obsluhující celé jeho území a zahrnující většinu větších 

měst a propojujících Krušné hory, Slavkovský les, Tepelskou vrchovinu a přístupnou část 

Doupovských hor.  

http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/cyklotrasy.aspx
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Provozováno je pět linek spojujících různé části kraje - města a okolní krajinu: 

 Červená - Krušnohorská: Cheb - Karlovy Vary - Ostrov - Boží Dar 

 Zelená - Slavkovský les:- Karlovy Vary - Sokolov - Prameny - Bečov n. Teplou - Karlovy 

Vary 

 Modrá - Mezi Střelou a Vladařem:  Sokolov - Karlovy Vary - Bochov - Žlutice - Chyše - Valeč 

 Oranžová - Chebskem do Kraslic a přes přírodní park Přebuz do Nejdku:  Cheb - Aš - Kraslice 

- Bublava- Přebuz - Nejdek-Kraslice, Hraničná - Kraslice, aut. st. - Bublava - Přebuz - Nejdek   

 Žlutá - Porolavím k Blatenskému příkopu: Sokolov - Chodov - Nejdek - Horní Blatná - 

Abertamy - Pernink - Boží Dar 

 

V cyklobuse lze použít cyklokartu, což je čipová karta použitelná pouze na cyklobusy v systému 

CykloEgrensis.  Cyklokarta umožňuje především určité výhody, např. zlevněné jízdné. Cyklobus je 

provozován v období duben - září. 

 

2.7.6. Pěší turistika a hipoturistika 

V regionu Krušné hory jsou vhodné podmínky i pro provozování pěší turistiky. Značení turistických 

tras, které je považováno za stabilizované, zabezpečuje Klub českých turistů a je zcela samozřejmé, že 

tisíce vyznavačů pěší turistiky se ročně pohybují po celém regionu. Turistům či případným zájemcům z 

řad široké veřejnosti nabízí jezdecké oddíly projížďku na koni. 

 

2.7.7. Turistické atraktivity a cíle 

Území MAS nabízí také řadu turistických cílů - rozhledny, technické památky a stavby. 

Rozhledny 

Rozhledna Klínovec se nachází na nejvyšším vrcholu Krušných hor, na Klínovci 1244 m.n.m. 

Původní dřevěná vyhlídková věž ze začátku 19. století shořela. V r. 1883 byla zahájena stavba 

rozhledny kamenné.  V r. 1907  byla postavena budova ku příležitosti jubilejní výstavy, pořádané na 

počest císaře Františka Josefa I. Rozhledna dlouho chátrala. Dnes je replika rozhledny opět přístupná 

veřejnosti 

Rozhledna na Blatenském vrchu je vysoká 21 m a nabídne jedinečný pohled na úchvatnou přírodní 

scenérii okolní krajiny z celkové výšky 1044 metrů nad mořem. Rozhledna byla postavena v roce 

1912 hornoblatenskou jednotou pro zimní sporty, a to spolu s restaurací a s turistickou chatou. 

Rozhledna byla pojmenována jako "Zitina vyhlídka", podle poslední rakouské císařovny Zity 

Bourbunsko Parmské. 
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Rozhledna na Tisovském vrchu - Pajndlu byla postavena v roce 1897 spolkem Nejdecká 

krušnohorská jednota. Kamenná rozhledna stojí na 10 m vysoké skále, celková výška rozhledny je 24 

m a na její vrchol vede 111 schodů. Rozhledna nabízí jeden z nejkrásnějších rozhledů do širého okolí, 

nejen na Krušné hory a jejich nejvyšší horu Klínovec, ale i na výšiny Slavkovského lesa a Karlovy 

Vary. Rozhledna je celoročně přístupná. 

Rozhledna Bučina u Kyselky je jednou z nejstarších, ale také nejzapomenutějších rozhleden, stojí na 

vrchu Bučina (570 m) u lázní Kyselka. O stavbu rozhledny, jméno minerálky i rozvoj lázní se zasloužil 

Jindřich Mattoni. Bučina se tehdy těšila velkému zájmu lázeňských hostů. Severní úbočí bylo protkáno 

lesními promenádními cestami, odpočívadly, altánky a vyhlídkovými místy. Po 2. světové válce byla 

věž postupně přerůstána stromy a chátrala. Po roce 1953 věž územně přešla do Vojenského újezdu 

Hradiště a přibližně do roku 1960 sloužila armádě jako pozorovatelna. Tento stav trval až do roku 

2003, kdy ji nechal OÚ Kyselka opravit. V rámci této opravy věž získala i dřevěnou stříšku. 

Rozhledna Plešivec u Abertam (1028 m. n . m.). U jejího zrodu stál Spolek přátel přírody z Abertam 

založený již v roce 1889. Spolek si stavbu rozhledny a přilehlé horské chaty vytkl jako jeden ze svých 

cílů. Cílevědomě začali shánět na stavbu peníze. Pořádali veřejné sbírky, při kterých mohli lidé v 

hostincích přispívat do zvláštních plechových pokladniček, pořádali divadelní a hudební vystoupení. Po 

5 letech usilovného střádání se mohli pustit do realizace stavby. Nejdříve zakoupili pozemek na 

Plešivci, stál 340 zlatých. Na podzim 1894 byl veškerý materiál pro stavbu již v Abertamech, odtud se 

v zimě dopravoval na vrchol saněmi taženými voly. Základní kámen byl položen 14. dubna 1895. 

Zříceniny a hrady 

Jáchymov, Zřícenina hradu Freudenstein - Šlikův hrádek 

Dvě zachované věže hradu Freudensteinu (jinak též Šlikova hrádku) se nacházejí na okraji města 

Jáchymov. Hrad byl vystavěn na ochranu okolních Jáchymovských dolů v letech 1516-1517. 

Zadavatelem stavby byl Štěpán Šlik. Hrad v průběhu let pustl.. Nadále byly udržovány pouze dvě věže, 

menší sloužila jako skladiště střelného prachu, větší jako městská hláska. Větší věž byla roku 1861 

romanticky upravena.  

 

Krásný Les, Zřícenina hradu Hauenštejn, který se též nazývá Horní Hrad. Hrad pravděpodobně 

založil český král Václav II. koncem 13. století.  V průběhu let byl hrad  přestavován a mnohokrát 

změnil majitele. Roku 1839, kdy jej koupili Buquoyové, kteří hrad s renesančním palácem 

v předhradí, radikálně přestavěli na pseudogotický zámek. Buquoyové vlastnili zámek až do roku 1945, 

kdy jim byl zkonfiskován. Československý stát jej předal do užívání státní správě. Byla zde zřízena 

ubytovna pro dělníky jáchymovských dolů a posléze dětský domov. Po jeho přestěhování v 60. letech 
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zámek začal chátrat, v 80. letech se dokonce uvažovalo o jeho demolici. Jeho záchrana přišla až v roce 

2001.  

 

Zřícenina hradu Himlštejn nedaleko Stráže nad Ohří 

Hrad byl postaven v 15. století. Do dnešní doby se z hradu nejvíce zachovaly zbytky obytné věže, malé 

a velké brány. Areál hradní zříceniny Himlštejn je volně přístupný. 

 

Zřícenina hradu Nejdek 

Černá věž z neomítnutého zdiva je jediným pozůstatkem krušnohorského hradu Nejdek. Hrad byl 

vystavěný na úzké a strmé žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy  v průběhu první poloviny 13. 

století.  Hrad vznikl jako strážní při neklidné hranici s Chebskem.  

 

Zámek Dalovice 

Zámeček byl postaven okolo roku 1875 v historizujícím slohu. Dnes v zámku sídlí střední odborná 

škola a zámeček není volně veřejnosti přístupný. Zámek obklopuje park, který je volně přístupný. 

Parku dominuje mohutný chráněný dub, tzv. Körnerův, starý 800 až 1000 let s obvodem kmene ve výši 

1,3 m nad zemí téměř 9 metrů, u země 17 metrů.  

zdroj: http://www.atlasceska.cz/karlovarsky-kraj/turisticke-cile/ 

 

2.7.8. Technické památky  

Štoly a doly 

Zpřístupnění štoly Kryštof 

Díky penězům z Evropské unie se podařilo pro návštěvníky  zpřístupnit unikátní důlní dílo - štolu 

Kryštof / Christof v důlním komplexu Mauritius v Abertamech, místní část Hřebečná. Návštěvníci 

štoly se mohou seznámit s postupem těžby cínu a tyto sii ověřit v autentickém prostředí. 

Důl Svornost - Jáchymov. Areál šachetních objektů pochází z 19. století a první poloviny 20. století, 

důl Svornost patří mezi nejstarší uranové doly ČR. V průběhu 20. století byl přestavován. V šedesátých 

letech nakrátko zpřístupněn pro veřejnost. Dnes jej využívají místní lázně pro jímání radioaktivní 

pramenů. 

Hornický skanzen Barbora – Štola č. 1.  Zpřístupněná štola č. 1 u bývalého uranového dolu Svornost 

(Jáchymov) je součástí hornického skanzenu Barbora. Prohlídková trasa seznámí se způsoby důlní 

výztuhy, prezentuje hornické nářadí (vrtačky, kladiva, čerpadla), ukázky důlních vozíků aj. 

http://www.atlasceska.cz/karlovarsky-kraj/turisticke-cile/
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Vlčí jámy - přírodní památka se nachází zhruba kilometr od obce Horní Blatná na naučné stezce. 

Dnešní rozsedlina široká místy jen 90 cm a hluboká asi 15 m je pozůstatkem těžby cínové rudy. 

Původně dosahovala hloubky až 50 m, ale dnes je z větší části zasypána kameny uvolněnými ze stěn. 

Vzhledem k profilu této průrvy se zde vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu, takže 

i v letním období se zde uchovává tzv. jeskynní led. Staré zprávy zaznamenali, že v roce 1813 zde bylo 

vytěženo 6 fůr ledu pro ošetření vojáků raněných za bitvy národů u Lipska. Unikátní lokalita je 

chráněna od roku 1975 jako přírodní památka. 

 

Blatenský příkop je unikátní konstrukce umělého kanálu, užívaného k těžbě rud. Voda přiváděná 

příkopem byla používána na rýžování a na pohon strojů nejen v dolech na Hornoblatensku. Výstavba 

příkopu začala v roce 1540 - 1544. Blatenský příkop začíná asi dva kilometry západně od Božího Daru 

při silnici vedoucí z této obce do Horní Blatné. Sváděl vodu k báňským provozům a ústil do 

Blatenského potoka při Horní Blatné. Stavba je dlouhá 20 km, široká až 2 m a po obou stranách ji tvoří 

náspy až dva metry vysoké osázené na mnoha místech smrky, doplněn stavidly, hrázemi a přepady pro 

jeho regulaci. Napájen je potokem Černá a vodou z božídarských rašelinišť. V zimě byl zakrýván 

větvemi a dřevěnými prkny, aby voda nezamrzla. Svůj význam ztratil po ukončení těžby v 19. století a 

zarůstal. V současné době je funkční a snaha o zachování této technické památky je stále v zájmu 

okolních obcí. 

 

Železniční unikáty 

Krušnohorský Semmering. Z Karlových Varů vede k německým hranicím romantická lokálka – tzv. 

Krušnohorský Semmering. Železniční trať z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu má na 

trase 17 stanic a zastávek, z nichž mnohé dobře slouží turistům jako výchozí bod pro Krušnohoří. Za 

nejzajímavější část železnice se považuje úsek mezi Nejdkem a Perninkem, kde vlaky musí na patnácti 

kilometrech překonat výškový rozdíl 365 metrů. Pomocí novohamerské smyčky se vlak otáčí do 

protisměru obloukem o poloměru 180 metrů a pokračuje až do výšky 915 m.n.m. Kromě toho, že vlak 

zdolává náročný horský terén několika tunely, u Perninku překonává údolí po klenutém kamenném 

viaduktu, který je nejvýše položeným dílem svého druhu v ČR (902 m n. m.). Je vysoký 20 metrů a 

tvoří ho šest oblouků o rozpětí 2x8 m, 2x10 m a 2x12 m. Asi sto metrů od viaduktu leží ve stejné výšce 

i železniční zastávka Pernink, po Kubově Huti na Šumavě je druhou nejvýše položenou na našem 

území. V zimě je Pernink hojně využíván lyžaři. Hned u nádraží se nacházejí dobře udržované 

sjezdovky a běžecké stopy.  

Dřevěný most v Radošově 

Původně sloužil k přechodu řeky Ohře pouze brod. Dne 1.11.1310 zde přešel přes Ohři na svém tažení 

na Prahu král Jan Lucemburský. Dne 16.4.1364 udělil císař Karel IV. městu Ostrovu privilegium ke 
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stavbě mostu a vybírání cla. Most měl bohatou historii. Byl patrně postaven celý ze dřeva a často 

opravován. V roce 1986 dřevěná konstrukce mostu zcela shořela, zůstaly pouze kamenné pilíře. V roce 

2001 započala rekonstrukce dle dochované historické dokumentace. Dokončena byla v roce 2003. 

Délka mostu je 62,25 m, šířka 5,75 m a nosnost jediného vozidla max. 5 tun. 

zdroj:  

http://www.atlasceska.cz/karlovarsky-kraj/rozhledna-bucina-u-kyselky/ 

http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/481-po-krusnohorskem-semmeringu-na-skok-k-sousedum 

 

 

2.7.9. Naučné stezky 

Naučná stezka je značená turistická trasa, která seznamuje návštěvníky s přírodními či kulturními 

zajímavostmi okolí. Od běžné turistické trasy se zpravidla odlišuje sérií informačních tabulí, 

rozmístěných na jednotlivých zastaveních po délce trasy naučné stezky. Na území MAS Krušné hory se 

vyskytují jak naučné stezky pro pěší, ale i kombinované pro  cyklisty či běžkaře. 

Naučné stezky jsou vybaveny informačními tabulemi s popisem zajímavostí daného místa.  

 

Naučné stezky na území MAS Krušné hory:  

Mýtická krušnohorská stezka, odrážející bohatý duchovní život lidí, kteří inspirováni zdejším krajem 

a lidským údělem, dráždili svou fantazii a obohacovali nejen dětský pohádkový svět. 

 

Plešivecká naučná stezka, která vede lesnatou krajinou na vrch Plešivec. Druhá část stezky vede 

z Plešivce přes Pstruží dále pak romantickým a tichým údolím řeky Bystřice zpět do Abertam.  Stezka 

je okružní, měří 8 km a lze ji absolvovat oběma směry. 

 

Naučná stezka Hřebečná  seznamuje s pestrou historií i současností horské osady Hřebečná. Stezka 

vede místy, kde se v minulosti doloval cín. Mohutné propadliny starých těžebních polí a další 

pozůstatky těžby jsou zakončeny v lomu s výraznou sloupcovou odlučností čediče. Stezka je dlouhá 8 

km a vede převážně po zpevněných komunikacích.  

 

Naučná stezka 17 Abertamských zastavení prochází městem Abertamy a nejbližším okolím. Na 

informačních tabulích je možné se seznámit s historkami a pověstmi z 19. a počátku 20. století, získat 

informace  o dolování stříbra, o vztahu horníků k ostatním řemeslníkům. Místní pověsti o rytířích ze 

Skal jsou doplněny spoustou zajímavostí týkajících se zdejších mlýnů, které v těchto klimatických 

podmínkách nemají prakticky opodstatnění. 

 

Naučná stezka Alexandra Wüsta je zaměřená na historii, geologii, hornictví. Ilustruje příběhy lidí z 

Abertam i okolí podle knihy „25 veselých historek z Abertam“. Na 3 km je pro připraveno 17 

informačních tabulí se zajímavostmi z okolí Abertam.  

http://www.atlasceska.cz/karlovarsky-kraj/rozhledna-bucina-u-kyselky/
http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/481-po-krusnohorskem-semmeringu-na-skok-k-sousedum
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Ježíškova cesta, Boží Dar je naučnou stezkou hlavně pro děti. Vede přírodou v okolí Božího Daru. 

Má dva okruhy, kratší 5,6 km a delší 12,9 km. Při putování za Ježíškem se na jednotlivých zastávkách 

děti seznamují s dalšími pohádkovými bytostmi, které tu s Ježíškem přebývají. Na informačních 

panelech je vždy spousta úkolů, které je možné s dětmi plnit. U většiny zastávek jsou  různé dětské 

atrakce v podobě prolézaček, klouzaček a houpaček. Ježíškova cesta vede převážně lesem. Podél ní 

jsou rozmístěny lesní bytosti a zvířátka vyřezané ze dřeva. Naučnou stezku je možné projít pěšky, 

projet na kole a v zimě i na běžkách. Začátek stezky je v Infocentru Boží Dar 

 

Naučná stezka Božídarské rašeliniště vede částí Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, 

které bylo dle Ramsarské úmluvy vyhlášeno mezinárodně významným mokřadem. 3,2 km dlouhá 

stezka začíná u Infocentra Boží Dar. Převážná část stezky vede po povalových chodnících, které 

zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm 

nacházejí. Na trase naučné stezky Božídarské rašeliniště je rozmístěno 12 informačních tabulí, které 

pojednávají o prostředí a zvláštnostech rašeliniště, historii těžby rašeliny v Krušnohoří, apod. 

 

Naučná stezka Dalovice popisuje historii i současnost obce Dalovice. Trasa s deseti  zastávkami 

prochází po nejvýznamnějších místech lokality.  

 

Horní Blatná, Vlčí jámy - okružní stezka začíná v Horní Blatné, vede k Blatenskému vrchu 

s rozhlednou a informuje o Blatenském vodním příkopu a Vlčích jámách. Celkem 7 zastávek, délka 3,7 

km. 

 

Blatenský příkop - naučná stezka začíná u rotundy u Božího Daru, vede podél Blatenského příkopu a 

končí u naučné stezky Vlčí jámy u Horní Blatné. Stezka má 23 orientačních bodů,  délka trasy je 11,5 

km.  

 

Hroznětínský židovský hřbitov není sice naučnou stezkou, ale významných dokladem o historii 

území. Nachází se na severním okraji obce, ve svahu na úpatí zalesněného vrcholu a při potoku 

Bystřice. Je jedním z nejstarších židovských hřbitovů ve střední Evropě. Byl založen v 15. století a 

později několikrát rozšiřován. V současné době se rozprostírá na ploše 4.468 m2. Za druhé světové 

války a po ní byl devastován. V posledních letech byl však rekonstruován. Celkem se zde nachází na tři 

stovky náhrobků. Nejstarší náhrobky pocházejí z druhé poloviny 17. století.  Hřbitov ohrazuje zeď z 

lomového kamene a doplněná kovanou bránou. Hřbitov je uzamčen, klíč lze zapůjčit na obecním úřadě. 

Přístup je z cyklostezky vedoucí z hlavní silnice kolem pily, asi 50 m od hlavní silnice za přejezdem 

železniční tratě. 
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Naučná stezka Jáchymovské peklo  (Putování po místech pracovních táborů). V oblasti Jáchymova a 

Horního Slavkova bylo v letech 1949 - 1953 zřízeno 18 vězeňských táborů. Vězni z táborů byli nuceni 

k namáhavé vyčerpávající práci v podzemí. Sami vězni byli v řadě případů svými vězniteli utvrzováni 

v přesvědčení, že jsou pouze ,,muklové" - muži určení k likvidaci. Považuje se za prokázané, že do 

roku1961 poznalo život v táborech kolem 65.000 lidí. Za necelých 15 let těžby zde bylo vytěženo na 

7.940 tun uranu a vyraženo 1.102,9 km chodeb. Naučná stezka je dlouhá 8,5 km a na její trase se 

nachází 12 informačních zastavení. Stezka začíná před kostelem sv. Jáchyma, kde se nachází památník 

obětem komunismu ,,Křížová cesta ke svobodě" - menhiry postavené za jednotlivé pracovní tábory na 

Jáchymovsku a centrální plastika ,,Brána svobody". Cesta pokračuje po turistické trase k dolu Svornost 

a dále. Cesta prochází okolo vytěžených hald dolů  Eduard či Nikolaj, okolo soustavy rybníků 

založených pro potřeby dolování. Malé zastavení je na místě bývalého tábora Eliáš, kde dnes stojí 

šestimetrový kříž a mohyla na památku skautů vězněných v pracovních táborech. Za zastavením č.11 

na křižovatce cesty s modrým značením cesta dále pokračuje a schází přes Nové Město, okolo Šlikovy 

věže zpět k dolu Svornost. Na Informačním centru je možné zakoupit kapesního průvodce touto 

naučnou stezkou. 

 

Radonová naučná stezka se věnuje tématu radon. Je dlouhá cca 2,5 km  a má  9 zastavení 

s informačními tabulemi.  Radonová NS byla do Jáchymova umístěna z toho důvodu, protože právě 

zde se uskutečnilo vůbec první měření radonu v bytech na území ČR. A také zde byla realizována první 

ozdravná opatření. Vznikla v roce 2011 jako první svého druhu na světě v rámci Radonového programu 

ČR za finanční podpory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR a s přispěním města Jáchymov. 

 

Naučná stezka Montánní krajina Krušných hor . Na trase dlouhé 10,5 km je umístěno 19 

informačních tabulí. Na nich jsou informace a  zajímavosti z historie těžby stříbra, geologie a z oblasti 

krušnohorské fauny a flory. Informační centrum poskytuje potřebné informace a plánek cesty. 

 

Naučná stezka Andělská Hora — Kyselka je zaměřená na přírodu, geologii a historii. Délka stezky 

bez odboček na další turistické cíle je 10 km. Ze základní trasy lze odbočit na turistické cíle Šemnická 

skála, Skalky skřítků,  rozhledna na Bučině. Odbočky činí dalších 8 km. Naučná stezka začíná v obci 

Andělská Hora za kostelem, před schodištěm ke hradu, konec stezky je v Kyselce. 

 

Hamerská stezka je zaměřená na historii, geologii, hornictví a přírodní zajímavosti. Délka stezky je 6 

km. Je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku na horských kolech.  
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Naučná stezka Ruperta Fuchse je zaměřená na hornictví, historii a život krušnohorských obcí, 

seznamuje s historií a zajímavostmi železniční tratě Karlovy Vary - Johangeorgenstadt. Stezka je 

dlouhá 3,5 km. Naučnou stezku lze využít jak pro pěší, tak i pro cykloturistiku na horských kolech. 

 

Ostrov, naučná stezka Ostrovsko a hornictví vznikla na tzv. Stříbrné stezce - Silberstrasse, která je 

česko - německou osou hornického regionu západního Krušnohoří - měst a obcí se společnou historií 

hornictví. Naučná stezka na trase propojuje historickou část města Ostrova, dále tzv. nové město a 

okolní krajinu. Všechny tyto části území byly ovlivněny hornictvím obecně, ale i specificky s ohledem 

na dobu svého vzniku. O těchto souvislostech seznamují návštěvníka informační tabule umístěné na 

naučné stezce. Naučná stezka tematicky navazuje na expozici Ostrovsko a hornictví, která je situována 

v prostorách bývalého šlikovského zámku. Začátek naučné stezky je nedaleko šlikovského zámku a 

končí v místní části Vykmanov. Celková délka naučné stezky  činí 4,3 km 

 

Naučnou stezku Lesopark Borecké rybníky tvoří 11 informačních tabulí o Boreckých rybnících, rybí 

osádce a o fauně a floře v areálu. Lesopark je vybaven také odpočinkovými místy. 

 

Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova. Vývoj města ovlivňovaly různé historické 

souvislosti a jeho význam se měnil s dobou a postavením města v regionu. Jedním z dokladů o 

významu města je několik významných starých středověkých obchodních cest, které přes město nebo 

v jeho okolí vedly a které jsou mnohde v krajině dosud znatelné. Doprovázeny jsou starými úvozy, 

božími mukami či kapličkami. Cílem naučné stezky je seznámit turisty s historií a zajímavými místy 

v Ostrově a jeho okolí a dát turistům další možnosti k zajímavým výletům. Naučná stezka je vedena 

z části městem Ostrov a z části po místních částech, přičemž pro svou trasu využívá historických a 

současných cest. Délka trasy činí 32,5 km. Naučnou stezku tvoří celkem 20 zastavení.. Trasa je 

multifunkční a je koncipovaná jako okruh, ze kterého je možné na určitých místech odbočit na další 

naučné stezky, turistické trasy, v případě cyklistů na jiné cyklotrasy.  

 

Stříbrná stezka - Silberstrasse: 275 km dlouhá Sasko – Česká stezka, která vede napříč Krušnými 

horami ze Zwickau až do Drážďan, rovněž i přes hranici do České republiky přes Boží Dar, Jáchymov 

do Ostrova.  

 

Pernink, Naučná stezka – rašeliniště vede přes nově zrekonstruovaný lesopark. V lesoparku byla 

vytvořena např. zajímavá forma křížové cesty – 13 zastavení v podobě pro Krušnohoří typických 

javorů klenů a plno dalších zajímavostí, které zde můžeme naleznout.  
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Horská naučná stezka Merklín je zaměřená na historii, geologii a přírodní zajímavosti.  Délka stezky 

je 7,7 km. Začátek stezky je před vlakovým nádražím Merklín. 

 

Naučná stezka Stará Role - Nová Role je vybudována na cyklotrase č. 2030 mezi Karlovými Vary, 

Starou Rolí a obcí Nová Role. Vede malebným údolím podél říčky Rolavy, má 18 dřevěných nosičů a 

je dlouhá 3,5 km. Na stezku je možné vyrazit jak ze Staré Role, tak z Nové Role. 

 

Naučná stezka Špičák - Vojkovice doslova vede po stopách  zvěře na kopec Špičák, který je 

nejvyšším bodem v obci Vojkovice (504,3 m n. m.). Na trase je rozmístěno 10 cedulí s vyobrazením 

stop  zvěře žijící v tomto regionu. Na vrcholu Špičáku je výhled do okolní krajiny a renovovaná 

korouhev se znakem obce Vojkovice. Korouhev zakotvená do kamenů nese symbolický rok 1898, 

který je považován za rok dokončení severozápadní Buštěhradské dráhy, která významně ovlivnila 

rozvoj Vojkovic.  

 

2.7.10. Sportovní zařízení a sport 

Obce zajišťují pro své občany sportovní vyžití. Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a 

provozování sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, zabezpečují finanční 

podporu sportu ze svého rozpočtu.   

Obce a města v MAS Krušné hory mají na svém území fotbalová hřiště nebo po novu zbudované 

multifunkční areály pro sport a volný čas (např. Hroznětín, Merklín, Ostrov, Otovice, Potůčky, Sadov, 

Smolné Pece). V zájmovém území věnuje pozornost i tradičnímu českému sportu - fotbalu. Pro hokej 

nejsou podmínky vhodné - musí se dojíždět do Karlových Varů nebo do Ostrova. Plavecké sporty lze 

provozovat také omezeně - dojíždět do Ostrova, Potůčků, Jáchymova, Karlových Varů. Pro možnost 

sportu mohou sloužit také tělocvičny u základních škol nebo multifunkční zařízení, jako je 

Krušnohorka v Perninku - víceúčelová sportovní hala a komunitní centrum. Moderní sálové sporty jako 

je ricochet (squash) jsou dostupné v Božím Daru, Jáchymově. Tenisové kurty jsou veřejnosti přístupné 

rovněž v Božím Daru, Jáchymově, Ostrově. Adrenalinové sporty - horolezectví (Horní Blatná), 

paragliding (Klínovec), jízda se psím spřežením (Hřebečná), snowkiting aj. jsou v území rovněž 

provozovány. V kite centru Abertamy se nachází v sezóně upravovaný freestyle snowkite park, včetně 

kite půjčovny. Provozovány je zde oficiální kite škola a kite kurzy pro začátečníky i pokročilé. 

obdobně je tomu s rehabilitačně relaxačním nebo regeneračním pobytem nejen v lázních Jáchymov 

(nordic walking, masáže).  

V Ostrově je v letní sezoně provozováno městské koupaliště s 3 bazény, přírodní koupaliště  je 

v Děpoltovicích, na koupališti je písčitá a travnatá pláž, která je pravidelně upravovaná. Součástí areálu 

jsou také převlékárny, lavičky, mobilní WC, zastřešený altán, dětský koutek. Přřírodní bazénové 
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koupaliště ve volné přírodě se nachází za obcí Merklín. V blízkosti koupaliště je fotbalové hříště s 

restaurací. Pláž je travnatá, stále udržovaná s pozvolným vstupem do vody. Okolí je vhodné pro pěší 

turistiku a cykloturistiku Rekreační lokalita Velký rybník je v letních měsících vyhledávána rekreanty 

nejen k individuálním formám rekreace, ale i k vícedenním pobytům. 

2.7.11. Zimní sporty 

Na území MAS Krušné hory se nachází velmi dobré podmínky pro zimní sporty všech kategorií. 

Sdružení centrální Krušnohoří vlastní rolby na úpravu Krušnohorské magistrály, běžeckých stop, což 

umožňuje nabídnout milovníkům zimních sportů kvalitní služby, které se týkají úpravy tratí. Každou 

sezónu připraví obce lyžařům nové podmínky pro příjemný pobyt, včetně nových skiareálů, nových 

lyžařských výtahů apod. Dále jsou k dispozici sněžné skútry pro organizační zajišťování zimního 

provozu v horské oblasti, které především jsou určeny pro Horskou službu v případě úrazů apod. . 

Mezi významná lyžařská, běžecká střediska v západní části Krušných hor patří především: 

  

- Klínovec 

- Boží Dar 

- Jáchymov 

- Mariánská 

- Merklín 

- Abertamy 

- Horní Blatná 

- Nové Hamry 

- Pernink 

- Potůčky 

- Plešivec 

 

zdroj: http://www.ceskehory.cz/krusne-hory/ 

 

Lyžařské areály 

Ski areál TJ Nové Hamry, nadmořská výška  860 m. V areálu se nachází 4 sjezdové tratě. Místní 

lyžařský areál je určen začátečníkům, mírně pokročilým a rodinám s dětmi. Ski areál nabízí kromě 

pravidelně udržovaných sjezdových tratí také nově adrenalinovou atrakci snowtubing (jízda na velkých 

gumových duších). 

http://www.ceskehory.cz/krusne-hory/
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Ski areál ABC SKI Nové Hamry, nadmořská výška  860 m, menší lyžařský areál  nabízí v zimním 

období 3 lyžařské vleky na mírnějších svazích. Areál je určen začátečníkům, mírně pokročilým a 

rodinám s dětmi.  Využít lze perfektně vybavenou půjčovnu, kde lze zapůjčit  nejen zimní sportovní 

vybavení, ale v letních měsících i horská kola.  

Ski areál Velflink - Pernink, nadmořská výška  850 m. Skiareál je vhodný pro rodiny s dětmi a pro 

školní lyžařské výcviky. Čtyři lyžařské vleky zajišťují plynulý provoz, celý areál je uměle zasněžován. 

Provozováno je též večerní lyžování, půjčovna, úschovna. V těsné blízkosti areálu je osvětlený okruh 

pro běžecké lyžování, odkud je možné napojení na Krušnohorskou  magistrálu. 

Skiareál Nad nádražím Pernink, nadmořská výška 903-989 m. V tomto areálu je nejdelší sjezdovka v 

obci, denně upravováno, sjezdovka je osvětlená pro večerní lyžování. Z areálu je možné se napojit též 

na strojově upravované běžecké tratě. 

Ski areál Merklín. Jsou  zde dvě sjezdovky 250 metrů dlouhé a jeden vlek - poma. Sjezdovky jsou 

uměle zasněžovány a jsou každý den upravovány rolbou.  

Ski areál Potůčky nabízí dvě sjezdovky - dětskou s dětským vlekem pro nejmenší lyžaře a pro běžné 

lyžaře.  Sjezdovka má večerní osvětlení. Parkování zdarma je blízko lyžařského vleku. V areálu je 

půjčovna lyžařského vybavení.  

Ski areál Novako Boží Dar se nachází v centru obce Boží Dar. Areál je určen hlavně pro začátečníky, 

rodiny s dětmi a seniory. Služby nabízí výborně vybavená půjčovna a servis lyží a snowboardů, 

lyžařská škola, dětské lyžařské hřiště. Každý den je večerní lyžování. Velikou atrakcí je snowtubing. 

Celý areál je uměle zasněžován. 

Ski areál Boží Dar - Neklid, nadmořská výška 850-1135 m. Určený je jak pro začátečníky, tak i 

zkušené lyžaře a snowboardisty. Dětem a začátečníkům je určen mírný svah „za Prahou“. Pro 

pokročilejší lyžaře jsou určeny 1 200 m dlouhé sjezdovky Moser a Karásek. Snowboardistům a 

freeskierům nabízí středisko snowpark se spoustou denně upravovaných překážek různých obtížností. 

V areálu jsou návštěvníkům  k dispozici dva samoobslužné dvoumístné vleky (kotvy), dva jednomístné 

vleky (pomy) a třímístná sedačková lanovka. Přímo v areálu se nachází dětský lyžařský koutek s 

lanovým vlekem a pohádkovými figurkami. Zde je pod dozorem školených instruktorů provozovaná 

lyžařská škola i pro ty nejmenší. Přímo ve skiareálu i v jeho těsné blízkosti se nachází několik dalších 

lyžařských a snowboardových škol a půjčoven lyžařského a snowboardového vybavení. Nově zde je k 

dispozici boardercrossová trať. Návštěvníci areálu se mohou občerstvit v restauracích Rumburak a 

Moser nebo v mobilním bufetu ne sjezdovce Karásek. Parkování je pro návštěvníky skiareálu zdarma.  
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Ski areál Klínovec, nadmořská výška 1244 m. Skiareál Klínovec je největší lyžařské středisko 

Krušných hor. Nabízí 18 km sjezdových tratí různých obtížností, které jsou z 90% zajištěny 

technickým sněhem. Nedávno středisko prošlo výrazným rozšířením. Byly prodlouženy a rozšířeny 

sjezdovky s technickým zasněžováním a technicky a kapacitně nedostačují lyžařské vleky byly 

nahrazeny moderními čtyřsedačkovými lanovkami. V nové části areálu na jížní straně byla také 

zbudována nová sjezdovka, která je na české poměry velmi unikátní svými parametry. Tato nová 

jáchymovská sjezdovka měří na délku 3 km, její šířka je až 100 m a převýšení 500 m. Na Klínovci jsou 

provozovány 4 sedačkové lanovky a 7 lyžařských vleků. K dispozici je snowpark s mnoha skoky a 

překážkami a také 50 km upravovaných běžeckých tratí, které na doprovodnou infrastrukturu 

sjezdovek navazují.  Pro děti je provozován  dětský skipark 

Již několik let pokračuje úspěšná přeshraniční spolupráce v rámci mezinárodního česko německého 

regionu . Tento Inter Skiregion Fichtelberg – Klínovec nabízí 33 km sjezdových tratí všech 

obtížností a to již v ceně od jeden a půl denních permanentek. Přes hranice a mezi vrcholy lyžaře  

zdarma převeze skibus za 10 min.  

Skiareál Plešivec je nejnovějším zimním centrem v České republice. V oblasti mezi obcemi Pstruží a 

Abertamy vznikl komplex se třemi čtyřsedačkovými lanovkami (každá je schopna přepravit za hodinu  

2 400 návštěvníků) a s osmi sjezdovkami o celkové délce přes dvanáct kilometrů. V areálu jsou dvě 

nástupní místa: ve Pstruží (nedaleko obce Merklín) a nedaleko města Abertamy, pod vrcholem 

Plešivce. Areál je určen jak pro začátečníky, tak i zdatné lyžaře. Kromě sjezdovek nabízí areál také 

veškerý servis, od půjčoven lyží i snowboardů přes ski servis a lyžařskou školu po občerstvení a 

ubytování. 

Krušnohorská magistrála - cyklistická a běžecká trasa - prochází přes celé Krušné hory a po celý rok 

je velmi intenzivně navštěvovaná. Její trasa vede celým pohořím z úplného západu republiky z Chebu 

až na severočeský Sněžník u Děčína, kde navazuje na Labskou trasu. Po celé délce je vedena po 

silnicích, takže je vhodná nejen pro pěší, ale zejména pro cykloturistiku. V zimě je pak vyhrazená pro 

běžecké lyžování. Trasa začíná u vodní nádrže Skalka v Chebu a přes známé Františkovy Lázně a 

Kraslice, proslulé výrobou hudebních nástrojů, přechází do Krušných hor s nejvyšším vrcholem 

Klínovec (1 244m). Celková délka trasy je 242 km a v celém jejím průběhu se na ní napojuje řada 

stezek a značených turistických cest pro pěší, cyklisty i běžkaře. Kromě přírody lze na magistrále 

navštívit mnoho přírodních a technických zajímavostí, jako jsou např. Vlčí jámy nebo Blatenský 

příkop, lze navštívit i horské obce a městečka na trase s muzei a místními památkami.  Krušnohorská 

magistrála v každé roční době nabízí v každé sezóně něco nového a zajímavého. 

Trasa Krušnohorské magistrály: 

http://skiarealplesivec.com/cs/pujcovna-lyzi-snowboardu
http://skiarealplesivec.com/cs/lyzarsky-snowboardovy-servis
http://skiarealplesivec.com/cs/lyzarska-snowboardova-skola
http://skiarealplesivec.com/cs/restaurace-bary
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Cheb – Františkovy Lázně – Vojtanov – Luby – Kraslice – Bublava – Jelení – Horní Blatná –Boží 

Dar – Měděnec – vodní nádrž Přísečnice – Hora sv. Šebestiána – Kalek – Mikulovice – vodní nádrž 

Fláje – Nové Město – Cínovec – Fojtovice – Krásný Les – Sněžník 

Nejdecký běžecký areál, nadmořská výška 700 - 1008 m. Trasy jsou značeny uceleným systémem 

značení lyžařských tras Klubu českých turistů (oranžová). Trasy se udržují s ohledem na klimatické 

podmínky, technické a provozní okolnosti od listopadu do března. Pravidelně před víkendem (v 

závislosti na povětrnostních podmínkách, nejpozději však do 24 hodin po intenzivním sněžení) jsou 

udržovány v celkové délce 60 km. K užívání jsou dva běžecké okruhy (1,5 km a 2 km) a dětské 

kolečko (300 m a 450 m) ve spodní části na klasiku.  

Lyžařské okruhy okolo Božího Daru 

Boží Dar – Pernink (Jelení, Nové Hamry) KLM, 15 km 

Za špičákem – Hubertky – směr Fichtelberg (SRN), 6 km 

Boží Dar – Špičák – Boží Dar, 10 km 

Okruh Karlův běh, 20 km 

Okruh okolo Mysliven, 7 km 

Boží Dar - Plešivec, 11 km 

 

V zimním obdobím jsou také často vyhledávaným cílem snowparky. V Nových Hamrech je ve ski 

areálu  provozována U-rampa u sjezdovky Nad kostelem. V Božím Daru, v areálu Neklid, je 

provozován  snowpark, který vznikl jako úplně první v Česku a za dobu své existence se stal 

vyhledávaným dějištěm domácích i mezinárodních zimních soutěží. Všem snowboardistům nabízí 22 

různých překážek a skoků všech obtížností. Snowpark Neklid je v zimní sezóně otevřen denně. Óčko 

snowpark Klínovec je součástí největšího lyžařského areálu Krušných hor. Sněhové podmínky jsou tu 

po většinu zimní sezóny nadstandardní. Snowpark je kvalitně osvětlen. Disponuje U-rampou a 

množstvím překážek a skoků pro každého. 

 

2.7.12. Vodní turistika 

 

Karlovarský kraj je oblíbenou destinací pro vodáckou turistiku. I přesto, že je zde jediná sjízdná řeka - 

Ohře, nabízí vodákům skvělé vyžití. Řeka Ohře je druhou nejlépe tekoucí řekou v Čechách a sjízdných 

je celých 242 km. Území MAS Krušné hory zasahuje jen cca 20 km úsek řeky, ale díky velmi 

vyhledávanému úseku z Lokte do Klášterce nad Ohří se stávají zajímavými i menší obce Vojkovice, 

Velichov a Stráž nad Ohří. I přestože je řeka vodáky hodně vyhledávána, zůstává nabídka tábořišť a 
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kempů podél toku pod úrovní poptávky. Tím se otevírají možnosti pro další směr rozvoje cestovního 

ruchu v regionu. 

 

Kempy a tábořiště: 

Veřejné tábořiště Vojkovice - na levém břehu Ohře 200 m za silničním mostem u fotbalového hřiště. 

Vybavení: WC, umývárny a sprchy v šatnách TJ. Příjezd ve Vojkovicích podél železniční trati k nádraží 

a dál 200 m. V obci hospoda, vinárna, pension, obchod.   

Vodácké tábořiště U Mlýna Jakubov - při pravém břehu u hospody Ve Mlýně, před zaniklým jezem 

pod obcí Jakubov 

Vybavení: WC, umývárna, stravování a občerstvení v budově mlýna. Sociální zařízení je přístupné i 

mimo otevírací dobu. 

Kemp Pardál ve Velichově – Vybavení: WC, kiosek u břehu, nabídka nápojů i teplých jídel 

Zdroj: www.poohri.cz/kempy-a-taboriste 

 

2.7.13. Rodinná rekreace 

 

Všechny oblasti MAS Krušné hory nabízejí  možnosti pro rodinnou rekreaci. V horské části území se 

nacházejí rekreační domy a chaty, které zachovávají ráz kulturního horského území. Tok řeky Ohře 

přispívá velkou měrou k rodinné rekreaci. Podél toku je rozmístěno několik chatových oblastí – 

Šemnice, Vojkovice, Velichov, Kyselka. Rodinná rekreace je tak v daném území rozvinuta jak z 

hlediska stálých rekreantů - majitelů rekreačních objektů - chat a chalup, tak i rekreantů využívajících 

ubytování v místních penzionech nebo hotelech či kempech. Obě skupiny jsou zdrojem příjmů za 

poskytované služby, přičemž skupina "nemajitelů" představuje příjmy vyšší.  

Nezanedbatelný fenomén je denní rekreace v zahrádkářských koloniích. Zahrádkářské kolonie se 

nacházejí na okraji větších center. V Ostrově a v blízkém okolí je hned několik zahrádkářských kolonii. 

V dalších částech území je tento jev méně rozšířen. Zde ráz území nevyžaduje budování 

zahrádkářských kolonií, jsou zde využívány převážně rodinné domy a jejich přilehlá okolí. 

 

 

2.7.14. Řemesla 

Rozvoj řemesel v území MAS Krušné hory souvisel v historii s těžbou rud. Řemesla vznikala jako 

alternativa obživy a využívala především místní zdroje. Kromě běžných řemesel denní potřeby 

převládaly, zejména v Krušnohoří, řemesla související s těžbou. V 16. století začaly výtěžky dolování 

klesat a současně ubývat i počty obyvatel. Přírodní podmínky nebyly vhodné pro zemědělskou činnost 

a místní lidé hledali nové zdroje obživy.  

http://www.poohri.cz/kempy-a-taboriste
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Také horský terén a dlouhá zimní období byly předpokladem pro vznik řemesel jako krajkářství, 

knoflíkářství, prýmkařství, cínařství a další. Některé z těchto řemesel jsou udržovány až dodnes, 

s některými se setkáme již jen v literatuře či muzeu. 

 

Krajkářství. Na české straně Krušnohoří se započalo s výrobou krajky paličkováním již koncem 16. 

století. Krajkářství se na naší stranu hranice rozšířilo ze Saska. Svá centra mělo krajkářství 

v Jáchymově, Božím Daru, Nejdku, Perninku, Abertamech, Potůčkách, Nových Hamrech. Paličkování 

krajek bylo velmi důležitým zdrojem obživy od 17. století až do 1. poloviny 20. století. V 18. století 

poptávka po ruční krajkářské práci ustala se zavedením strojové výroby. Ještě v 19. století byly 

zřizovány odborné školy, státní dílny, vedené belgickými mistry. Vybavení pomůckami nebylo 

nákladné. Typickým vzorem české krušnohorské paličkované krajky se staly krušnohorské vějířky a 

lístečky. 

 

Vyšívání tylu. Tato domácí práce byla zavedena v roce 1830 firmou z Jelení, která později přesídlila 

do Nejdku. Vyšívaným tylem se zdobily ubrusy, šaty, závěsy, dečky apod. Ve 20. letech 20. století 

začalo vyšívání tylu upadat zavedením speciálních vyšívacích strojů. Znalost této vyšívací techniky 

upadla v zapomnění, dnes tuto techniku prakticky nikdo nepoužívá.  

 

Prýmkařství. Do Krušných hor se dostalo v 18. století a rychle se šířilo. Prýmky tkali v Loučné, 

Měděnci a v Přebuzi. Centrem prýmkařství se staly Vejprty.  Výrobky krušnohorských prýmkařů byly 

v 19. století žádaným artiklem jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu (Anglie, Amerika). 

Prýmkářství je řemeslo zabývající se výrobou prýmků, tkalounů, šňůr, zdobených perlami, korálky atd. 

Základní surovinou jsou nitě a šňůry z hedvábí, bavlny, vlny, konopí, lnu, dále nitě zlaté, stříbrné a z 

jiných kovů, skleněné perly, korálky, atd. Původně ruční výroba prýmků byla koncem 19. století 

nahrazena strojovou výrobou.  

 

Tkalcovství. K domácím výrobám patřilo také tkalcovství, hlavně na Nejdecku, kde později v 19. 

století začaly působit přádelny česané příze.  

Výroba perleťových knoflíků byla zavedena kolem roku 1860. Toto řemeslo se ujalo na Přebuzi, 

Rolavě a Nejdecku. Surovina - lastury mušle říční -  pocházela ze střední Evropy. Na výrobě knoflíků 

se podílela celá rodina. Knoflíky nepodléhaly tolik módě a tak ve srovnání s jinými domácími pracemi 

poskytovalo stabilnější výdělek. Perleť byla vzácnou surovinou, tak perleťové odřezky byly dále 

zpracovávány ve šperkařství. Perleti se také využívalo k intarziím při výrobě šperkovnic či jiných 

předmětů.  
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Rukavičkářství. Jeho počátky spadají do poloviny 19. století. Kolem roku 1860 rukavičkářské firmy 

zaměstnávaly kolem 100 žen z Abertam, Perninku a Horní Blatné a v roce 1913 to bylo již 388 

zaměstnanců. Po 1. světové válce došlo k útlumu výroby, ale již po roce 1920 opět stoupl export. Ve 

30. letech 20. století bylo v Abertamech zřízeno dokonce rukavičkářské učiliště. Po 2. světové válce 

nastaly v důsledku vysídlení německých odborníků a těžby jáchymovského uranu problémy s udržením 

a rozvojem výroby. V 60. letech byl Abertamský závod začleněn do národního podniku Rukavičkářské 

závody Dobříš. V 90. letech ale výroba zanikla, v tradici pokračuje soukromá firma. 

 

Zpracování kovů. V souvislosti s rýžováním a později s důlní činností se zde rozvíjelo cínařství, 

konvářství, nožířství, pilníkářství, výroba drátů, plechu, zbraní a munice, hřebíků a řetězů, také 

zvonoviny, lžic, plechových zrcadel, dekorativních předmětů a liter pro knihtisk. Až do druhé poloviny 

19. století šlo o rukodělnou malovýrobu. 

 

Lžičařství - výroba lžic. Počátky výroby lžic ze stříbra a cínu spadají do období po třicetileté válce. 

V 19. století se lžíce vyráběly hlavně v  Nejdku, Abertamech, Jindřichovicích, Mlýnské aj., centrem ale 

byla Horní Blatná. Kolem roku 1860 výroba lžic v Krušných horách zaměstnávala kolem 680 osob, za 

dvacet let jich bylo ale o 500 méně. Cínování bylo konečnou fází při rukodělné výrobě lžic, rozšířené 

hlavně na Nejdecku, Blatensku, Abertamsku, ale i v oblasti Rotavy, Jindřichovic a Nových Hamrů, a to 

již od 17. století. Na jejich výrobě se podíleli kováři, pilníkáři a leštiči. Ručně vyráběné lžíce byly 

výhodným vývozním artiklem až do poloviny 19. století, kdy byla zavedena výroba tovární. Té však 

domácká výroba nemohla konkurovat. Tovární velkovýroba lžic se udržela až do 2. světové války 

v Horní Blatné. 

 

Cínařství. Na rozvoj řemesla mělo vliv odkrytí cínových ložisek na Hřebečné v roce 1545. Z cínu bylo 

vyráběno nádobí (konvice, mísy, talíře, číše), také křtitelnice, kříže a svícny. Český cín výborné kvality 

se od 16. století stal výnosnou surovinou pro vývoz.  

 

Dřevovýroba byla typickým řemeslem pro Krušnohoří. Vznikaly tu řezané a soustružené hračky i 

předměty domácí potřeby. Specifické krajové výtvarné prvky těchto předmětů jsou typické zejména 

pro německou část Krušných hor. 

 

Šperkařství je pro oblast Krušných hor typické od konce 18. století. Zejména se jedná o stříbrné lidové 

šperky, které byly součástí lidového krušnohorského kroje. Stříbrný šperk, tzv. závěs, byl doplněn 

tolarem, jáchymovskou biblickou medailí nebo jinou pamětní mincí. Stříbrné náhrdelníky byly obvykle 

nižší ryzosti, zpracované technikou lití, zdobené rytím, tepáním, kolkováním a zlacením. Do rámečků 

byly zasazovány české granáty a barevná sklíčka.  
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Umění. Společným prvkem krušnohorských horních měst a sídelního města hrabat Šliků Ostrova se 

stala renesanční umělecká tvorba, zejména díla kamenosochařská a malířská. Proslavené byly zejména 

oltáře z dílny Lucase Cranacha. Bohaté a významné město přilákalo řadu vynikajících renesančních 

osobností, učenců, teologů, pedagogů, či literátů. Většina z nich byla ve styku s předními evropskými 

učenci a centry vzdělanosti a přenášeli tak do města moderní myšlenkové proudy.  

 

 

2.7.15. Jak se žilo v minulosti v Krušných horách 

Vyšší polohy českého Krušnohoří nad 600 m nad mořem, reprezentované městy Boží Dar, Abertamy, 

Horní Blatná, Potůčky, Hřebečná, Ryžovna, byly osídlovány od konce 15. století a dále 16. století ve 

vazbě na dolování. Podmínky pro život zde byly drsné.  

Na nejvyšších místech (Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Potůčky, Hřebečná, Ryžovna, Bludná) se 

nevyskytovala orná půda, ale jen pastviny k chovu dobytka. Vysoká poloha zalesněných hor a dlouhé 

zimy znemožňovaly zemědělskou činnost. V nižších polohách se pěstoval ječmen a oves, od 18. století 

i brambory. Brambory zachránily hornické rodiny od hladomoru. První sklizeň se datuje kolem roku 

1700. Obliba brambor a bramborových jídel byla a je typická pro krušnohorskou oblast. Dodnes se 

zachovaly tradiční pokrmy z brambor, které si v oblasti udržují tradici. Ostatní potraviny se dovážely. 

Těžkou práci a obživu krušnohorským zpříjemňovaly církevní svátky, světské svátky nebo slavnosti. 

Ve městech to byly především slavnosti hornické a slavnosti ostrostřelců. Pravidlem byla nedělní 

návštěva kostela. V 18. století pak získávaly na oblibě pouti na posvátná místa, např. na Mariánskou 

k milostné soše Panny Marie. 

Nejen těžká práce, ale i zábava byla specifická pro oblast Krušnohoří Z té doby se tradují pověsti a 

příběhy o podivných nadpřirozených bytostech žijících v Krušných horách, o práci v dole, ale i o životě 

na druhé straně Krušných hor.  Hráli se různé druhy společenských a hazardních her, např. kostky, 

šachy, vrhcáby či karty. Hry byly součástí života všech společenských vrstev - od královského dvora až 

po nejchudší  obyvatelstvo. 

Shánění obživy bylo pro obyvatele velmi obtížné, většina dolů již byla uzavřena a přivýdělek 

paličkováním, vyšíváním na tylu či výrobou perleťových knoflíků nestačil. Proto si někteří muži 

přivydělávali pašeráctvím. Ze Saska se po pašeráckých stezkách přenášeli sůl, mýdlo, čokoládu, léky a 

z české strany tabák, cigarety. Jedna z pašeráckých stezek vedla z Božího Daru do obce Rittersgrün 

v Sasku.  

Život na venkově doprovázely také tradiční zvyky. Zdejší oblast má svůj dialekt a v tomto dialektu 

písně a říkadla. Soubor říkadel a krajových pověstí zachovali národopisci a sběratelé tradic tohoto 

kraje: Josef Hofmann (1858-1943), Hans Nürnberger (1883-1970) a Hermann Brandl (1874 – 1938). 
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Nikdy tu nechyběli lidoví muzikanti s citerou, harfou, klarinetem, později i s harmonikou. Krušnohorští 

hudebníci měli výbornou pověst i za hranicemi, kam se často vydávali za výdělkem (Itálie, Německo). 

Nejznámějším byl krušnohorský muzikant, písničkář, básník a zpěvák Anton Günther (1876-1937). 

Jeho písně opěvující Krušnohoří se staly neoddělitelnou součástí kultury na obou stranách hranice 

Krušných hor. 

 

 

2.7.16. Nominace lokalit v území MAS  na Seznam světového dědictví UNESCO 

Více než patnáct let probíhaly přípravné práce k zařazení Krušných hor na Seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO. Žádost je posuzována po 1. únoru 2015. O zápisu Krušných hor na 

Seznam světového dědictví UNESCO by se tak mělo rozhodnout v roce 2016. 

Důvody pro zařazení na Seznam:. 

Výjimečná rozmanitost nerostných surovin, které se v tomto malém geografickém prostoru vyskytují 

(stříbro, cín, olovo, železo, kobalt, vizmut, nikl, wolfram, uran atd.. 

Těžba a zpracování nerostných surovin probíhá v Krušných horách po dobu více než osmi století, od 

12. století do současnosti. Během této doby zde vznikla hornická krajina světového významu, která 

jedinečným způsobem ilustruje jednak postupný vývoj hornických a hutních metod, ale také vliv 

hornictví na postupný vývoj regionu a jeho kultury. 

V souvislosti s těžbou a zpracováním surovin v Krušných horách vzniklo a dosud se zde dochovalo 

obrovské množství báňských, průmyslových a architektonických památek hmotného charakteru, ale 

také množství spíše nehmotných specifických kulturních hodnot. 

Dokladem o těžbě a zpracování surovin jsou typické nadzemní a podzemní památky související s 

hornictvím, jako jsou šachty a štoly, haldy a pinky, hutě a úpravny a další provozní budovy. Dále 

montánní infrastruktura, což jsou zařízení umožňující těžbu a zpracování surovin, např. vodní příkopy a 

plavební kanály, báňské rybníky, dopravní cesty aj. 

Hornické krajiny tvoří rozsáhlé krajinné areály nesoucí stopy po dlouhodobé těžbě a zpracování 

surovin. Specifické jsou i řemeslné a průmyslové technologie , které se v Krušných horách vyvinuly 

v souvislosti s těžbou, jako například výroba modré kobaltové barvy nebo které vznikly po útlumu 

těžby – například řezbářství, krajkářství apod. 

Také horní města, jejich sociální a administrativní struktury a památky dokládají vývoj 

krušnohorských horních měst i menších sídel se všemi jejich sociálními, administrativními, 

průmyslovými a kulturními aspekty. Významná jsou i místa dokládající světový význam Krušných hor 

pro vývoj geologických věd. Krušné hory jsou spojeny s působením "otce mineralogie a ložiskové 
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geologie" Georgia Agricoly (1494–1555), se založením světově první a dosud existující báňské 

univerzity ve Freibergu (1765) i s desítkami světově významných technických a vědeckých objevů. 

Krušné hory, které byly zejména v 16. století nejvýznamnějším světovým centrem těžby rud, významně 

ovlivnily i vývoj dalších hornických regionů v Evropě i ve světě. 

Pro Krušnohoří jsou typické i specifické formy lidového umění, které v mnoha ohledech vychází z 

hornictví a je jím ovlivněno, ať již jde o tradiční zpracování dřeva a výrobu textilu, o lidové básnictví a 

hudbu nebo o četné hornické tradice, které jsou v regionu dodnes udržovány. 

Pro ilustraci všech výše uvedených jedinečných rysů Krušnohoří bylo na české a saské straně Krušných 

hor vybráno k zápisu na Seznam světového dědictví celkem 85 komponent (součástí) rozmístěných po 

celém pohoří. Z vybraných 85 komponent se jich 79 nachází na území Svobodného státu Sasko a 6 na 

území České republiky. Komponenty na území České republiky zahrnují tři geograficky podstatně 

rozsáhlejší krajinné areály v místech významných rudních revírů a příslušná horní města: Hornická 

kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Hornická 

kulturní krajina Krupka a dále tři areály hornické infrastruktury, popř. hornické krajiny menšího 

plošného rozsahu: Rudá věž smrti u Ostrova, Hornická krajina Vrch Mědník a Areál vápenky v Háji u 

Loučné pod Klínovcem. Součástí tří rozsáhlých krajinných areálů jsou pak dílčí hornické krajiny, 

městské celky a jednotlivé montánní památky. 

České komponenty 

 Hornická kulturní krajina Jáchymov 

 Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná 

 Rudá věž smrti u Ostrova 

 Areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem 

 Hornická krajina Vrch Mědník 

 Hornická kulturní krajina Krupka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRUŠNÉ HORY, o.p.s. 

Stránka  96 z 115 

 

2.8. Hospodářské podmínky 

Hospodářské podmínky území odpovídají geomorfologii území. Území MAS bylo od středověku 

hospodářsky poměrně intenzivně využíváno. První osady zde vznikaly již ve 12. a 13. století. V 

polovině 15. století se začala v oblasti výrazně rozvíjet hornická činnost a to v souvislosti s objevem 

bohatých nalezišť stříbra a cínu. V menší míře se zde těžily i další kovy - měď, olovo, železná ruda. 

Hornickou minulost v regionu připomíná mnoho pozůstatků, ať již to jsou odvaly hlušiny, vyústění štol 

či hornické památníky či muzeální expozice.  

V průběhu 17. století nastal postupný pokles těžby rud. Po úpadku důlní činnosti se začala prosazovat 

nová výrobní odvětví a řemesla, jako například výroba vitriolu, paličkování krajek, výroba knoflíků, 

korálků, předmětů ze dřeva a hudebních nástrojů.  

Oživení přineslo ve druhé polovině 19. století zavedení železnice - tzv. Buštěhradské dráhy, díky níž se 

mohla rozvíjet města, která na této dráze ležela (Ostrov, Vojkovice). Rozšířily se tak možnosti 

transportu surovin i výrobků nejen do vnitrozemí, ale i za hranice státu. Svůj vliv měl také rozvoj 

lázeňství v Jáchymově a v Kyselce. Hospodářský rozvoj regionu v 19. a 20. století byl založen na 

využití místních surovin a zdrojů. V území se rozvíjel i průmysl, sklářství, keramický, strojírenský, 

textilní a další výroby, významně přispělo lázeňství.  

Po druhé světové válce došlo, obdobně jako na většině území bývalých Sudet, k odsunu německého 

obyvatelstva. V rámci znárodnění soukromého vlastnictví došlo k likvidaci soukromého průmyslového 

a zemědělského sektoru. Přednost byla dávána těžbě nerostných surovin, zejména uranu a kaolínu, 

energetice, strojírenství. Ostrov se stal po 2. světové válce společně s Jáchymovem centrem zpracování 

uranové rudy. Tato těžba s sebou přinesla i značný příliv obyvatelstva a výstavbu měst, především 

Ostrova  Těžba uranu byla zastavena 60. letech 20. století.  V té době se začaly rozvíjet také významné 

strojírenské podniky (Škoda Ostrov), které saturovaly i uvolněné pracovní síly po zrušené těžbě uranu.  

Tyto podniky zaměstnávaly několik tisíc lidí nejen z města Ostrov, ale i z širokého okolí. 

Hospodářství  před  rokem  1989  lze  charakterizovat  jako  centrálně  plánované  s velkým množstvím 

státních podniků, které zakládaly své závody nejen na místech, kde měl ten který průmysl dlouholetou 

tradici, ale i na tzv. „zelených loukách“. 

V období po roce 1989 dochází k přechodu od centrálně plánovaného hospodářství k hospodářství 

tržnímu, které má vyšší nároky na efektivitu výroby, kvalifikovanou sílu a inovace, což s sebou ve 

zdejších podmínkách přineslo vyšší míru nezaměstnanosti. Místnímu strojírenství zasadilo hlubokou 

ránu ukončení výroby trolejbusů v r. 2004. Část uvolněné pracovní síly sice zachytily místní, již 
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soukromé podniky, část přešla do terciální sféry, část začala soukromě podnikat.  Odvětvová struktura 

podnikatelů v Ostrově tak představuje hlavně drobnou výrobu a služby. Je zřejmé, že kovovýroba, 

zámečnictví, autoopravny, elektromontáže a podobně mají v této oblasti svou historii spojenou s 

výrobou trolejbusů ve Škodovce. Dále je zřejmé, že se postupně rozvíjejí služby typu poradenství v 

oblasti získávání dotací a v oblasti cestovního ruchu. Ze služeb firmy provádějící stavební práce 

různého druhu.  

 

2.8.1. Ekonomické subjekty 

Pro rozvoj ekonomiky je nezbytný dostatečný počet finančně zdravých a aktivních ekonomických  

subjektů. Nicméně jako v minulosti, tak i dnes ovlivňují podnikatelskou strukturu lokální faktory, 

jakými jsou např. geografická poloha, dopravní dostupnost, úroveň kvalifikace pracovní síly apod. 

Podnikatelská struktura je různá v oblastech horské, podhorské a v údolí řeky Ohře. Pro všechny je 

společná drobná výroba, ekologické zemědělství (spojené s agroturistikou) a dojíždění za prací do 

větších měst. Hlavním zdrojem obživy v horské a částečně i podhorské oblasti je turistický ruch a 

související služby. Oblast podhorská se potýká s problémem snižujících se výnosů intenzivního 

zemědělství. V Ostrově se vyvíjí poradenství a projektová činnost (spojená se stavebním boomem). 

Hodně ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do Jáchymova, Ostrova, Karlových Varů, 

Nejdku. V území je zastoupen průmysl strojírenský, oděvní, elektrotechnický, stavebních hmot a 

potravinářský.  Západní část území významně ovlivňuje těžba nerostných surovin a to zejména kaolinu. 

Tato těžba probíhá v území Božíčan a její následná úprava probíhá v závodech Sedleckého kaolinu, 

a.s., v Božíčanech, Sadově. Další výjimkou je Jáchymov - lázeňské město.  

Primární sektor 

 Zemědělství (pěstování rostlin a chov zvířat) 

 Lesnictví a těžba dřeva 

 Hornictví a těžba surovin 

 

Sekundární sektor 

 Strojírenství 

 Automobilový průmysl 

 Elektrotechnický průmysl 

 Hutnický průmysl 

 Stavební průmysl 

https://managementmania.com/cs/automobilovy-prumysl
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 Potravinářský průmysl 

 Textilní a oděvní průmysl 

 Spotřební průmysl (všechno spotřební zboží) 

 

Terciární sektor 

 Obchod a zprostředkování 

 Transport, doprava a přeprava 

 Skladování 

 Cestovní ruch 

 Ubytování a pohostinství 

 Finanční služby (Finanční sektor) 

 Média, informace a propagace 

 Odvětví Informační a komunikační služby a průmysl 

 Vzdělávání 

 Zdravotnictví a sociální péče 

 Nemovitosti a infrastruktura 

 Zábava, kultura a sport 

 Poradenství, právní a odborné služby 

 Řemesla a opravy 

 Veřejná správa 

 

Kvaternární sektor 

 Věda 

 Výzkum 

 Školství 

 

Sekundární sektor je v našem mikroregionu zastoupen cca 3,7%.  Má tedy druhé největší zastoupení 

hned po sektoru terciárním.  

 

Tabulka č. xx: Zastoupení ekonomických subjektů v jednotlivých sektorech 

 Počet 

ekonomických 

subjektů 

Zastoupení 

v primárním 

sektoru (%) 

Zastoupení 

v sekundárním 

sektoru (%) 

Zastoupení 

v terciárním 

sektoru (%) 

Zastoupení 

v kvaternárním 

sektoru (%) 

v Karlovarském kraji 7 405 3,4 22,1 70,5 4,1 

v MAS Krušné hory 1033 0,4 3,7 8,9 0,5 

zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Stranky/Zamestnanost.aspx 

 

https://managementmania.com/cs/financni-sluzby-sektor
https://managementmania.com/cs/informacni-a-komunikacni-sluzby-a-prumysl
https://managementmania.com/cs/odvetvi-vzdelavani
https://managementmania.com/cs/poradenstvi-pravni-a-odborne-sluzby
https://managementmania.com/cs/verejna-sprava
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2.8.2. Významní zaměstnavatelé v území MAS Krušné hory 

 

Jáchymov:   TrompetterGuss CS, s.r.o.  cca 75 zaměstnanců 

  VJB partner s. r. o.   cca 75 zaměstnanců 

 

Stráž nad Ohří: Karlovarská korunní, s. r. o.  cca 150 zaměstnanců 

 

Ostrov:  Ostrovská teplárenská, a. s.  cca 75 zaměstnanců 

  Czech-Cont, s. r. o.   cca 150 zaměstnanců 

  KE – Ostrov – Elektrik, s. r. o.  cca 750 zaměstnanců 

  Amphenol-Tuchel ElectronicsGmbH-, org.   cca 150 zaměstnanců 

  PaposTrade, s. r. o.   cca 150 zaměstnanců 

  LindnerTüren - Fassaden, s.r.o.  cca 75 zaměstnanců 

 

Sadov:  Fobeco, s. r. o.    cca 150 zaměstnanců 

 

Nejdek:  Metalis Nejdek, s. r. o.   cca 225 zaměstnanců 

  Vlnap, a. s.   cca 225 zaměstnanců 

  Nejdecká česárna vlny, a. s.  cca 231 zaměstnanců 

  Swiss - Form a. s.   cca 225 zaměstnanců 

  Witte Nejdek, s.r.o.   cca 1540 zaměstnanců 

 

Nová Role: Thun 1794, a.s.  cca 660 zaměstnanců 

 

Božičany: KSB - OTM, s.r.o.  cca 150 zaměstnanců 

 

Otovice: Kalibra Nova, s.r.o.  cca 150 zaměstnanců 

 

Dalovice: EpiagLofida - Porcelán CZ, s.r.o. cca 75 zaměstnanců 

 

Zbytek subjektů, řadících se do sekundárního sektoru, zaměstnává cca od 1 – 50 osob. Tyto menší 

subjekty tvoří 93%  subjektů celého sektoru v našem mikroregionu.  
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Tabulka č. xx: Hospodářské subjekty v jednotlivých odvětvích, k 31.12.2013 
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Abertamy 10 18 1 14 0 3 28 30 2 17 1 4 5 6 5 2 1 0 2 

Boží Dar 1 2 0 1 1 0 9 7 5 24 0 0 1 9 1 1 0 0 5 

Božičany 2 15 2 13 0 0 9 11 3 1 1 2 3 3 0 1 1 0 5 

Dalovice 9 34 0 31 1 2 54 68 22 19 5 17 16 56 9 2 10 7 13 

Děpoltovice 5 8 0 7 0 1 8 8 2 6 1 2 0 2 1 2 0 0 1 

Hájek 3 9 0 9 0 0 15 6 7 7 1 5 4 8 2 2 1 4 4 

Horní Blatná 8 4 0 4 0 0 16 23 1 6 1 4 3 8 1 1 1 0 2 

Hroznětín 13 29 0 29 0 0 37 46 8 13 0 15 8 15 3 1 2 2 5 

Jáchymov 19 35 1 31 2 1 52 89 7 47 4 14 40 22 5 2 3 7 6 

Krásný Les 3 7 0 7 0 0 7 6 1 2 2 4 0 3 1 2 0 0 1 

Kyselka 8 7 0 7 0 0 12 19 5 10 5 5 1 11 1 1 3 4 4 

Merklín 18 16 0 10 6 0 24 18 5 9 0 5 6 10 1 1 3 1 0 

Nejdek 31 114 0 108 4 2 136 124 28 40 11 43 23 84 13 1 17 21 13 

Nová Role 10 41 1 33 4 3 68 80 9 25 8 34 43 36 9 3 7 3 15 

Nové Hamry 5 11 0 9 0 2 7 3 2 2 0 2 3 10 1 2 1 0 5 

Ostrov 39 250 0 235 5 10 273 311 52 115 27 113 34 189 38 2 28 52 26 

Otovice 2 38 0 33 2 3 21 40 7 8 1 10 9 19 4 2 1 4 2 

Pernink 12 11 0 8 0 3 16 22 6 19 0 5 6 9 0 3 2 2 3 

Potůčky 10 13 0 11 1 1 3 28 4 12 0 2 0 2 0 2 1 0 0 

Sadov 2 28 1 27 0 0 36 41 11 10 0 13 6 11 2 1 5 2 8 

Smolné Pece 2 3 0 3 0 0 10 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Stráž nad 

Ohří 
9 4 0 4 0 0 5 10 4 7 1 3 0 1 1 1 1 0 0 

Šemnice 4 6 0 4 1 1 18 9 2 6 0 3 4 8 2 1 2 0 3 

Velichov 5 11 0 8 2 1 20 8 3 2 1 2 1 8 1 2 2 0 1 

Vojkovice 4 8 0 5 2 1 14 5 2 8 0 2 2 3 0 1 1 1 4 

Vysoká Pec 6 8 0 8 0 0 2 6 0 5 0 3 0 3 1 1 0 1 0 

celkem 240 730 6 659 31 34 900 1020 198 423 71 312 218 537 102 41 93 111 128 

zdroj: ĆSÚ 
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Tabulka č. xx: Hospodářské subjekty podle právní formy, k 31.12.2013 

Obec název  
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Abertamy 1 0 11 1 123 7 0 22 

Boží Dar 0 2 14 0 43 4 0 9 

Božičany 1 1 10 0 41 6 0 8 

Dalovice 3 5 79 3 219 42 3 17 

Děpoltovice 0 0 8 0 29 4 5 3 

Hájek 0 0 11 0 62 11 0 5 

Horní Blatná 1 0 5 0 67 5 2 17 

Hroznětín 2 2 29 1 158 23 2 12 

Jáchymov 3 1 88 0 254 27 0 36 

Krásný Les 0 0 4 0 28 4 0 3 

Kyselka 2 1 14 0 71 9 0 7 

Merklín 2 1 13 1 90 12 8 10 

Nejdek 10 5 75 2 562 89 3 53 

Nová Role 5 1 43 0 297 43 3 49 

N.Hamry 0 0 11 0 36 4 0 6 

Ostrov 15 3 129 1 1 329 234 6 108 

Otovice 0 2 60 0 89 23 1 7 

Pernink 2 0 12 0 104 9 0 22 

Potůčky 1 0 3 0 66 7 0 29 

Sadov 0 0 29 1 134 15 0 12 

S.Pece 0 0 2 0 18 1 1 3 

Stráž n.Ohří 1 0 3 0 35 4 7 5 

Šemnice 1 0 9 0 54 6 1 6 

Velichov 1 0 17 0 51 5 0 3 

Vojkovice 1 0 7 0 44 4 2 3 

Vysoká Pec 1 0 9 0 28 2 3 1 

celkem 53,0 24,0 695,0 10,0 4032,0 600,0 47,0 456,0 

zdroj: ĆSÚ 
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2.8.3. Zemědělství  

Zemědělství na území MAS, stejně jako celý hospodářský sektor v ČR, prošlo od roku 1989 

rozsáhlými změnami. Jednotná zemědělská družstva a státní statky, které v území hospodařily, se 

rozpadly nebo byly změněny na soukromé subjekty. Část půdy byla v rámci restitucí vrácena původním 

majitelům. Nejvýraznější změnou, která ovlivnila situaci v zemědělství, byl úbytek pracovních 

příležitostí. Stále více obyvatel venkovských regionů musí hledat práci v jiných oblastech. A stejně 

jako v historii i zde geografické podmínky velmi ovlivnily zemědělskou výrobu. I přes tuto situaci 

působí na dotčeném území zemědělské podniky a drobní zemědělci.  

Karlovarský kraj je kraj s nejmenším počtem hektarů obhospodařované zemědělské půdy (100 941 ha v 

r. 2010) – mimo území města Prahy. Stejně tak má Karlovarský kraj nejmenší počet zemědělských 

subjektů v České republice, konkrétně v r. 2010 se jednalo o 429 subjektů. 152 subjektů se zabývá 

chovem skotu, 80 subjektů chovem ovcí a koz, 46 subjektů chovem koní a pouze 53 subjektů se zabývá 

pěstováním zemědělských plodin.  

 

2.8.4. Agroturistika  

Zemědělské subjekty si v posledních letech stále více uvědomují nutnost diverzifikace svých činností, 

zvláště v podhorské a horské oblasti, kde podmínky pro zemědělství nejsou příliš příznivé. Do své 

činnosti zahrnují i tzv. agroturistiku. Agroturistika představuje způsob trávení volného času v typických 

venkovských podmínkách. Může být spojena s dobrovolnou prací v zemědělství, poznáním života 

zemědělců na venkově, venkovských prací a zvyků, umožňuje kontakt se zvířaty a zemědělskými 

plodinami a posiluje vztah k půdě. Na území MAS Krušné hory působí několik subjektů, které se 

věnují agroturistice.  

 

2.8.5. Ekologické zemědělství 

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy v přírodě. V 

České republice jsou hlavními oblastmi ekologického zemědělství tradičně méně příznivé horské a 

podhorské oblasti. Prioritou ekologického zemědělství je primárně kvalita produkce. Ekologické 

zemědělství je součástí zemědělské politiky Evropské unie a jedním z jejích nástrojů trvale 

udržitelného rozvoje. V České republice je oblast ekologického zemědělství legislativně vymezena 

především zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství.  

Ministerstvo zemědělství přiděluje subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství registraci podle 

zákona. Z Karlovarského kraje je nejméně zemědělských subjektů, které mohou používat toto označení 

v okrese Sokolov, pouze 3. V okrese Karlovy Vary jich je 15 a v okrese Cheb 14.  
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Na území MAS Krušné hory působí ekologičtí zemědělci Horský statek Abertamy, s.r.o., který působí 

v území okolo Abertam, Perninku, rodinná farma "KARILO", působící v okolí Oldříše. V obci Pstruží 

provozuje ekologické zemědělství Sloup Stanislav - farma Pstruží. 

2.8.6. Regionální značky, regionální potraviny Karlovarského kraje 

Již pátým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším 

zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl 

podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech 

obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Výrobky s logem Regionální potravina se 

vyznačují kvalitou, místní surovinou, tradiční recepturou a výbornou chutí. Regionální potravina je 

udělováno produktu, který je vyrobený z domácí produkce. Produkt musí být vyroben na území kraje, 

ve kterém bylo ocenění uděleno a ze surovin dané oblasti. Díky krátkým distribučním cestám od 

výrobce ke spotřebiteli jsou tyto produkty čerstvější, mají lepší chuť i vůni. Potraviny dovezené ze 

zahraničí musí strávit dlouhou dobu na cestách. To neprospívá jejich čerstvosti a chuti a doprava ze 

vzdálených míst navíc zatěžuje životní prostředí. Oceněné Regionální potraviny splňují ty nejpřísnější 

evropské i národní požadavky na  kvalitu potravin. Domácí producenti jsou oproti dovozcům více 

vystaveni tlaku na kvalitu jak ze strany spotřebitelů, kteří jsou s nimi v bližším kontaktu, tak ze strany 

kontrolních inspekcí. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina  prokazují jedinečnost 

v porovnání s běžnou produkcí dostupnou na trhu. Ať už se jedná o tradiční recepturu typickou pro 

daný kraj, originální výrobní postup nebo využití specifické regionální suroviny. 

 

Podpora rozvoje regionů 

Nákupem potravin označených logem Regionální potravina zákazník získává nejen záruku kvality a 

chuti, ale podpoří také svůj kraj. Prosperující zemědělci, producenti i prodejci zaručují udržení či 

dokonce rozšíření počtu pracovních míst v regionech. 

 

Regionální značku obdržely následující produkty:  

Hroznětínská šunka krůtí, výrobce Ladislav Zdeněk, Hroznětín 

Ovčí sýr Arnika, Farmářský kozí sýr,  Kozí sýr Barbora, výrobce HORSKÝ STATEK ABERTAMY 

s.r.o. 

Chléb Boží Dar, výrobce  Karlovarská pekárna TREND s.r.o.  

Děpoltovické máslo, výrobce farma Jiří Kubernát, Děpoltovice  

Jogurt borůvka, výrobce STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.  

Med z doupovských lesů smíšený, výrobce Josef Šefčík, Šemnice 

zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/61213/logo_regionalni_potravina_KAK.pdf 

http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/regionalni-potraviny/karlovarsky-kraj/?pos=0 

http://eagri.cz/public/web/file/61213/logo_regionalni_potravina_KAK.pdf
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2.8.7. Lesnictví 

Od 50. let 20. století, kdy se v podhůří začaly soustřeďovat energetické provozy, postihla krušnohorské 

lesy dosud nejhorší ekologická katastrofa. Vlivem vysoké koncentrace imisí odumřela většina 

smrkových porostů, především na náhorních plošinách. Nejlépe zatím odolávají bukové porosty na 

svazích, hojně zastoupené ve východní části. Postižené lesy jsou v dnešní době velkoplošně 

nahrazovány výsadbou přípravných dřevin (s převahou břízy a jeřábu) a dřevin náhradních, mezi 

kterými dominuje smrk pichlavý, javor klen, buk, modřín.  Hlavním úkolem je v současné době 

alespoň zamezit erozi.  V r. 2005 a 2007 postihly lesní porost větrné polomy, pravděpodobným 

následkem bylo přemnožení kůrovce. Dalším problémem je vysoký stav spárkaté zvěře, s čímž souvisí 

silné poškozování dřevin loupáním a okusem s následnými houbovými chorobami. Největší podíl lesů 

na území patří do kategorie lesů hospodářských, v  kategorii lesů zvláštního určení je podíl  menší a 

v malé míře se v území vyskytují lesy ochranné. Lesní hospodaření  a jeho výnosy jsou ovlivňovány 

větrnými polomy, vysokým podílem státních lesů a také lesů nehospodařských - zvláštního určení. 

Nejvíce lesnatými obcemi jsou Potůčky (přes 90%), Nové Hamry (84,9%), oproti tomu nejméně 

lesnatou obcí je obec  Otovice (6,6%).  Podíváme-li se na zastoupení lesní půdy přímo na území MAS 

Krušné hory, zjistíme, že je zde 58% podíl lesní půdy na celkové výměře (dle statistických dat z roku 

2013).  

 

 

2.8.8. Zaměstnanost 

V souvislosti s pokračující transformací hospodářské sféry v ČR, která je provázena mj. zvyšováním 

efektivity hospodaření výrobních subjektů, dochází k postupnému uvolňování velkého počtu 

zaměstnanců. V Karlovarském kraji, stejně tak jako v celé ČR, proto v posledních letech poměrně 

významně roste nezaměstnanost. Zatímco v počátečních obdobích transformace byly uvolňované lidské 

zdroje poměrně rychle absorbovány rozvíjejícím se odvětvím služeb, v současnosti je umisťování 

zejména méně kvalifikované a adaptibilní pracovní síly stále obtížnější a zdlouhavější. Obrovským 

problémem se vzhledem k výše uváděným skutečnostem stala nezaměstnanost. Restrukturalizace 

podniků,, zánik zaměstnavatelů v území v období 1990 - 2009 způsobilo, že zaměstnanost klesala, 

rostla nezaměstnanost. Tento trend je doprovázen také takovými faktory, jako je vysoká míra 

nezaměstnanosti. Z níže uvedené tabulky lze sledovat kolísání míry nezaměstnanosti po r. 2008 

v rozmezí 8,5 - 10,9% v Karlovarském kraji. 
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Tabulka č. xx: Celková zaměstnanost, nezaměstnanost v Karlovarském kraji 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Pracovní síla  (tis. osob) 161,5 161,9 154,7 154,8 157,1 

V tom:      

zaměstnaní 143,9 144,4 141,5 138,6 141,1 

nezaměstnaní 17,6 17,5 13,2 16,2 16,0 

Ekonomicky neaktivní 102,4 100,7 104,2 103,4 99,5 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (%) 

10,9 10,8 8,5 10,5 10,2 

zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk 

 
 

Tabulka č. xx: Míra nezaměstnanosti v okresech a celém Karlovarském kraji 

SO ORP 
Míra nezaměstnanosti [%] 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aš 6,78 4,97 7,06 10,84 9,48 7,71 . 6,38 

Cheb 9,08 7,88 8,54 12,28 12,63 9,97 . 8,46 

Karlovy Vary 8,72 7,32 7,02 10,74 11,14 9,77 . 8,87 

Kralice 12,48 10,03 10,16 15,31 16,49 14,36 . 10,59 

Mariánské lázně 6,65 4,79 5,64 8,36 8,85 7,77 . 6,18 

Ostrov 10,23 8,73 9,62 13,15 13,49 11,43 . 9,17 

Sokolov 11,57 8,43 8,57 12,58 12,90 11,94 . 10,56 

Karlovarský kraj 7,07 5,59 5,83 8,66 8,95 7,98 8,50 9,33 

zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk 

 

 
Tabulka č. xx: Počet uchazečů na 1 pracovní místo v okresech a celém Karlovarském kraji 

SO ORP 
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo [%] 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aš 2,2 0,9 5,1 27,5 14,3 6,1 . 4,5 

Cheb 7,1 4,0 8,7 20,9 29,4 13,9 . 7,4 

Karlovy Vary 6,2 3,8 4,5 19,7 24,5 12,1 . 18,8 

Kralice 12,0 7,4 6,4 88,1 208,3 64,1 . 13,6 

Mariánské lázně 7,6 3,9 6,2 20,1 31,5 16,2 . 6,1 

Ostrov 7,1 6,6 8,8 27,0 28,3 18,4 . 54,0 

Sokolov 9,3 6,2 8,1 24,5 24,4 27,2 . 26,5 

Karlovarský 

kraj 
7,07 5,59 5,83 8,66 8,95 7,98 8,50 9,33 

zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk 

 
 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk
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V MAS Krušné hory byla průměrná hodnota míry nezaměstnanosti v roce 2011 celkem 11,3%. 

Nejnižší míra byla v témže roce zaznamenána v Otovicích (5,7%), nejvyšší v Krásném Lese (23%). 

 
Tabulka č. xx: Míra nezaměstnanosti, vývoj v letech 2008, 2009, 2010, 2011 

Obec název 
Míra nezaměstnanosti 

CELKEM 

Míra nezaměstnanosti  

MUŽI 

Míra nezaměstnanosti  

ŽENY 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Abertamy 12,3 18,2 18,0 15,1 12,6 17,6 17,4 13,9 11,7 18,9 18,9 17,1 

Boží Dar 6,6 7,9 7,9 13,2 2,3 2,3 9,1 9,1 12,5 15,6 6,3 18,8 

Božičany 6,5 9,4 7,7 10,3 5,5 8,0 5,5 9,1 7,8 11,4 10,6 12,1 

Dalovice 5,7 9,0 11,4 9,6 6,3 8,9 10,2 8,9 5,0 9,3 13,1 10,5 

Děpoltovice 8,4 13,7 16,8 12,2 6,2 11,1 17,3 9,9 12,0 18,0 16,0 16,0 

Hájek 12,1 19,0 17,7 10,3 15,9 17,4 15,9 10,9 6,4 21,3 20,2 9,6 

H.Blatná 9,4 12,6 11,4 12,6 8,0 9,3 9,3 11,9 11,6 17,9 14,7 13,7 

Hroznětín 11,6 15,0 15,4 13,7 12,0 14,5 16,2 13,3 11,0 15,5 14,4 14,2 

Jáchymov 12,0 13,9 15,5 11,8 12,3 14,1 16,7 12,2 11,6 13,6 14,1 11,3 

Krásný Les 11,5 20,7 24,1 23,0 16,0 28,0 20,0 28,0 5,4 10,8 29,7 16,2 

Kyselka 8,4 11,8 12,1 7,8 5,8 8,4 8,9 5,8 11,5 16,0 16,0 10,3 

Merklín 9,3 15,3 12,6 11,4 7,6 14,0 10,6 10,9 11,7 17,1 15,2 12,1 

Nejdek 9,2 12,4 10,9 9,1 8,4 11,6 10,2 8,8 10,1 13,4 11,8 9,4 

Nová Role 6,0 10,2 10,7 9,5 5,6 9,6 10,5 8,4 6,5 10,9 10,9 10,9 

Nové Hamry 6,2 8,9 10,3 11,6 6,2 4,9 7,4 14,8 6,2 13,9 13,9 7,7 

Ostrov 9,0 12,4 12,8 11,0 9,1 12,9 12,9 11,1 8,8 11,7 12,6 10,9 

Otovice 5,0 7,3 8,7 5,7 5,2 6,3 6,9 3,5 4,8 8,7 11,1 8,7 

Pernink 7,4 8,9 8,3 7,8 6,3 7,7 10,3 9,0 8,8 10,5 5,7 6,1 

Potůčky 9,4 10,7 10,7 7,6 6,5 9,7 10,5 4,8 13,0 12,0 11,0 11,0 

Sadov 8,4 11,8 14,8 12,7 9,1 11,7 13,3 10,4 7,3 11,9 17,0 16,1 

Sm. Pece 6,4 8,5 14,9 12,8 8,0 16,0 16,0 16,0 4,6 0,0 13,6 9,1 

Stráž n.Ohří 9,9 12,6 12,0 11,1 6,9 7,9 8,4 6,4 14,5 19,9 17,6 18,3 

Šemnice 6,3 9,9 9,5 7,1 3,8 8,3 6,8 7,5 9,2 11,7 12,5 6,7 

Velichov 6,7 12,3 14,9 10,1 7,0 12,0 16,5 12,0 6,4 12,7 12,7 7,3 

Vojkovice 13,4 19,1 20,9 15,9 7,5 16,9 20,6 16,3 21,4 22,2 21,4 15,4 

Vysoká Pec 8,0 14,0 14,0 10,0 3,5 12,3 17,5 8,8 14,0 16,3 9,3 11,6 

MAS 8,6 12,5 13,2 11,3 7,8 11,6 12,5 10,8 9,8 13,9 14,2 12,0 
zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny počty dlouhodobě nezaměstnaných a také údaje vztahující se 

mimo jiné i k průměrnému věku nezaměstnaných.  

 

 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk
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Tabulka č. xx: Nezaměstnanost v letech 2008, 2011 a 2013 

Obec název Počet uchazečů - celkem  
Počet uchazečů - OZP - 

celkem                                    

Počet uchazečů - evidence 

nad 24 měsíců - celkem 

  2008 2011 2013 2008 2011 2013 2008 2011 2013 

Abertamy 89 103 97 11 9 7 34 42 25 

Boží Dar 5 10 11 1 0 0 3 2 1 

Božičany 23 38 35 4 4 5 5 7 10 

Dalovice 58 95 122 8 8 8 13 22 27 

Děpoltovice 11 16 21 3 1 3 2 5 4 

Hájek 29 27 39 3 4 0 6 11 12 

Horní Blatná 24 31 27 2 3 1 5 5 3 

Hroznětín 102 119 122 12 10 6 28 23 38 

Jáchymov 180 175 209 19 10 9 49 43 41 

Krásný Les 10 20 22 1 2 4 3 6 6 

Kyselka 31 30 41 5 0 2 8 6 9 

Merklín 64 74 84 5 8 5 14 23 24 

Nejdek 426 413 492 60 48 53 133 152 150 

Nová Role 136 211 198 10 18 15 22 50 50 

Nové Hamry 9 17 22 0 0 1 2 3 1 

Ostrov 881 1 060 1101 123 88 86 216 290 325 

Otovice 15 19 29 5 1 1 6 5 3 

Pernink 39 41 46 6 5 2 17 15 5 

Potůčky 21 17 28 0 0 2 4 4 7 

Sadov 48 69 82 6 7 3 7 13 21 

Smolné Pece 3 6 10 0 0 1 0 0 2 

Stráž nad Ohří 34 37 31 9 3 1 9 12 12 

Šemnice 17 18 15 4 1 0 5 4 1 

Velichov 20 29 21 1 2 0 6 9 7 

Vojkovice 39 46 51 2 5 3 8 14 15 

Vysoká Pec 9 10 12 2 2 0 3 5 4 

celkem 2 323 2 731 2 968 302 239 218 608 771 803 

zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk 

 

 

 
Tabulka č. xx: Nezaměstnanost, dle věku, v letech 2008, 2011 a 2013 

Obec název 
Počet mladistvých 

uchazečů (do 18 let věku) 

- celkem     

Počet uchazečů ve věku 50 

let a více - celkem        

Průměrný věk uchazečů - 

celkem 

Počet uchazečů - 

absolventů - celkem    

  2008 2011 2013 2008 2011 2013 2008 2011 2013 2008 2011 2013 

Abertamy 3 1 2 28 39 32 39,8 41,7 41,5 2 4 1 

Boží Dar 0 0 0 1 2 3 43,6 35,2 37,0 0 1 1 

Božičany 1 0 2 7 14 10 41,1 39,8 41,2 1 4 1 

Dalovice 0 0 1 22 32 42 41,4 40,6 41,8 7 3 8 

Děpoltovice 0 0 0 7 7 7 46,5 40,7 44,2 1 0 0 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk
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Hájek 0 0 1 12 16 17 42,1 47,9 44,9 2 0 2 

Horní Blatná 1 0 0 7 9 3 38,8 37,5 38,6 1 2 1 

Hroznětín 2 0 2 29 36 31 39,1 40,6 40,6 5 8 5 

Jáchymov 7 3 3 43 41 52 37,2 37,2 39,3 4 8 3 

Krásný Les 0 0 0 5 6 6 46,2 39,5 39,8 0 1 3 

Kyselka 0 0 0 8 11 8 37,8 41,6 42,5 1 0 2 

Merklín 2 1 1 18 20 31 37,6 39,5 41,6 3 3 3 

Nejdek 14 5 9 127 113 144 38,5 38,8 40,9 27 14 13 

Nová Role 4 1 2 39 65 66 39,1 39,9 41,6 5 11 14 

Nové Hamry 0 0 0 3 4 6 41,3 38,4 41,8 1 0 1 

Ostrov 19 7 11 262 262 343 38,6 38,4 41,1 36 48 29 

Otovice 0 1 0 11 5 7 48,4 38,7 38,0 0 1 2 

Pernink 0 0 1 10 10 10 39,2 40,4 40,6 1 4 1 

Potůčky 1 1 0 6 6 9 37,5 37,8 39,6 2 0 0 

Sadov 1 2 0 10 17 17 39,0 36,2 37,2 1 6 6 

Smolné Pece 0 0 0 1 3 5 45,7 47,3 44,5 0 0 1 

Stráž nad Ohří 0 1 0 15 6 11 44,0 35,1 40,0 0 3 1 

Šemnice 0 0 0 11 6 8 46,6 42,3 47,3 1 0 0 

Velichov 0 0 0 5 11 9 36,5 41,0 43,7 2 2 1 

Vojkovice 1 0 0 5 11 14 35,3 37,3 40,0 2 1 2 

Vysoká Pec 0 0 0 3 6 5 40,7 47,7 46,3 1 0 0 

celkem 56 23 35 695 758 896    106 124 101 

zdroj: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk 

 

 

 

 
2.9. Rozvojový potenciál 

 

2.9.1. Územní plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 

pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro 

udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 

rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Územní plánování 

ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 

složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk
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pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné 

i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 

ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

 

Územní plány jako územně plánovací dokumentace stanovují základní koncepci rozvoje území obce, 

ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 

zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné 

stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto 

ploch a koridorů.  

Obce v území MAS Krušné hory si uvědomují nezbytnost koordinace stavebních a rozvojových 

záměrů a za tím účelem mají pro svá správní území pořízený územní plán. Zde je přehled obcí  MAS, 

které mají zpracovaný územní plán. 

Tabulka č. xx: Územní plány obcí a měst na území MAS 

ÚP Abertamy ÚP Boží Dar 

ÚP Božičany ÚP Dalovice 

ÚP Děpoltovice ÚP Hájek 

ÚP Horní Blatná ÚP Hroznětín 

ÚP Jáchymov ÚP Krásný Les 

ÚP Kyselka ÚP Merklín 

ÚP Nejdek ÚP Nová Role 

ÚP Nové Hamry ÚP Ostrov 

ÚP Otovice ÚP Pernink 

ÚP Potůčky ÚP Sadov 

ÚP Smolné Pece ÚP Stráž nad Ohří 

ÚP Šemnice ÚP Velichov 

ÚP Vojkovice ÚP Vysoká Pec 

zdroj: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS_OK_MON.asp 

 

Některé obce pro podrobnější řešení konkrétního území mají zpracovaný regulační plán, který je pro 

rozhodování v území závazný či územní studii. 

http://www.uur.cz/iLAS/iLAS_OK_MON.asp


                          MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRUŠNÉ HORY, o.p.s. 

Stránka  110 z 115 

 

2.9.2. Rozvojová území 

V územních plánech jsou definovány a veřejně projednány a schváleny rozvojové plochy pro určitý 

druh rozvoje - průmysl, bydlení, cestovní ruch apod. Tyto rozvojové plochy mohou být místního či 

nadmístního významu.  

 

2.9.3. Průmyslové zóny 

Pro průmyslové využití jsou nabízeny rozvojové plochy jak v areálech stávajících výrobních zón, tak 

v lokalitách k výstavbě tzv, „na zelené louce“ - průmyslová zóna v Ostrově a také na menších plochách 

(Nová Role).  Průmyslová zóna v Ostrově je již obsazena investory a plánuje se její další rozšíření.  Lze 

tak předpokládat rozšíření pracovních míst zejména v automobilovém průmyslu, respektive výrobě 

komponent pro automobilový průmysl. 

 

2.9.4. Brovnfields 

Brownfields jsou pozemky a objekty, nacházející se převážně v intravilánu obcí či na jeho okraji, které 

jsou nevyužité a chátrající. V obcích území MAS se nachází několik takových zanedbaných 

a nevyžívaných objektů a ploch, které mají potenciál pro rozvoj území. Jsou to plochy a areály po 

bývalých zemědělských družstvech, výrobních areálech, ale i ubytovacích kapacitách. Tyto plochy 

však delší dobu čekají na svého investora, regeneraci, revitalizaci či změnu využití, než ke kterému 

byly původně určeny. Komplikací však zůstávají majetkoprávní vztahy, stavební či ekologická zátěž, 

nedostatek finančních prostředků či jiné legislativní překážky.  

Tabulka č. xx: Přehled brownfields na území MAS Krušné hory 

Obec typ území 

Abertamy  vojenský areál  

Abertamy  hotel Uran  

Jáchymov  nefunkční škola  

Ostrov  bývalý areál Škoda  

Hájek  zemědělská farma  

Hájek  přestavba areálu kravína  

Horní Blatná  nefunkční areál výroby  

Jáchymov, Ostrov  rozpadající se budova  



                          MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRUŠNÉ HORY, o.p.s. 

Stránka  111 z 115 

 

Ostrov  areál kravína  

Potůčky  průmyslový areál  

Jáchymov  devastované bytové domy  

Merklín  papírna  

Stráž nad Ohří  zdevastované objekty  

Hroznětín  statek  

Vojkovice  zdevastovaný objekt  

Nová Role skelet původních sil na výjezdu N.R. 

Nové Hamry opuštěná území (nádražní budov + okolí) 

zdroj: ÚAP ORP Ostrov a ÚAP ORP Karlovy Vary 

 

 

 

2.9.5. Rekreační zóny 

Významným potenciálem pro rozvoj území jsou přírodní podmínky, kulturní dědictví a geografická 

poloha, které dávají možnost rozvoje v oblasti cestovního ruchu a rekreace. Území MAS má bohatou 

vybavenost v infrastruktuře pro zimní sporty, cyklistiku, turistiku, řadu turistických cílů, atraktivních 

památkových objektů a souborů staveb, technických a přírodních zajímavostí. Oblast je vhodná pro 

agroturistiku, jelikož zde není intenzivní hospodaření v zemědělství. V oblasti je dlouhodobá tradice 

lázeňství. Veškerá tato vybavenost území s sebou nese potřeby po službách poskytovaných v oblasti 

rekreace a cestovního ruchu. Potřeba takových služeb může být hnacím motorem pro vytváření 

pracovních míst, rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb i vlastní infrastruktury a následně i 

zvyšování životní úrovně zdejších obyvatel. 

Ze severní strany sousedí MAS Krušné hory se  SRN (spolková země Svobodný stát Sasko), s níž je 

propojena dvěma hraničními přechody Boží Dar – Oberwiesenthal a Potůčky – Johanngeorgenstadt (i 

železniční). Území je navštěvováno turisty z druhé strany hranice, kteří vyhledávají poznávání českých 

atraktivit. Dlouhodobé úzké vazby mezi jednotlivými subjekty v území na obou stranách hranice, 

zrealizované úspěšné přeshraniční projekty a spolupráce daly v minulém období 2007-13 velmi 

významný a silný základ pro další budoucí spolupráci nejen v oblasti cestovního ruchu. 
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Mapa č. xx: Přehled aktivit v oblasti cestovního ruchu spolufinancované ze SF ú FS a národních zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.risy.cz 

 

2.9.6. Lidský potenciál 

Pro úspěšnou realizaci rozvojové strategie je nezbytné zapojení nejširšího spektra místních aktérů, kteří 

jsou nositelem takového rozvoje. Místní aktéry lze rozdělit do několika skupin, každá tato skupina 

k realizaci strategie  přispívá svým specifickým přínosem, což má velký význam, pro integrovaný 

přístup k realizaci strategie. 

Místní samospráva 

Tato skupina je pro realizaci rozvoje území MAS zásadní, neboť se jedná o hlavní aktéry lokálního, 

potažmo regionálního rozvoje. Obce naplňují základní i  zásadní funkce pro zajištění kvality života v 

území MAS. Disponují vybavením a možnostmi, kterými ostatní aktéři v území nedisponují a jejich 

posláním je využívat je ve veřejném zájmu. 

Managament MAS 

Tato skupina je pro realizaci rozvoje území MAS  významná v tom, že zajišťuje organizačně i 

personálně spolupráci v regionu a sledují naplňování strategie dle vytyčených cílů a opatření. 

http://www.risy.cz/
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Neziskové organizace  

Patří mezi hlavní aktéry  komunitního, kulturního, společenského života a mají potenciál i v 

dobrovolnické práci. Důležitou přidanou hodnotou je práce se sociálně vyloučenými, seniory, ale i 

dětmi a mládeží. Analýza současného stavu území MAS prokázala, že v území působí poměrně vysoký 

počet poskytovatelů sociálních služeb. V péči o sociálně potřebné doplňují (leckdy nahrazují) orgány 

veřejné správy.  

Církve  

Většinu sakrálních památek v území vlastní církve. Církve pořádají pro místní obyvatele (věřící i 

nevěřící) řadu osvětových, vzdělávacích a volnočasových akcí.  Věnují se sociální oblasti i obnově 

nemovitého kulturního dědictví. Pro MAS a ostatní aktéry je důležitá spolupráce s těmito subjekty 

v uvedených oblastech. Církve budou (vzhledem k církevním restitucím) i důležitým aktérem v oblasti 

péče o krajinu.  

Podnikatelé v zemědělství a lesnictví  

Drobní zemědělští podnikatelé působící v MAS jsou důležitou skupinou v oblasti rozvoje agroturistiky 

a péče o krajinu v území. Tato cílová skupina byla velmi aktivní v letech 2007 - 2013 a lze 

předpokládat pokračování její aktivity i v následujícím období. Vedle zemědělských podnikatelů je 

také pro rozvoj místní ekonomiky důležité, že v regionu působí i výrobci a prodejci regionálních 

potravin.  

 

Podnikatelé v cestovním ruchu 

Velmi významnou skupinou pro rozvoj cestovního ruchu jsou drobní, malí i střední podnikatelé, kteří 

svou ekonomickou činnost spojují s cestovním ruchem. Tato cílová skupina je důležitá nejenom pro 

rozvoj lokální ekonomiky, ale také je velmi podstatná pro rozvoj turistické infrastruktury a 

integrovaných produktů v cestovním ruchu. Důležité je vzájemné propojení a koordinace propagace 

takových aktivit. 

 

Subjekty v oblasti školství, vzdělávání volního času. 

Zcela specifickou skupinou s velkým potenciálem rozvoje území MAS jsou subjekty pracující v oblasti 

školství, vzdělávání a volného času. Jsou nositelem informace, vědění a základních lidských hodnot, 

předávání tradic i získávání nového poznání. Ovlivňují lidský potenciál - jeho charakter a kvalifikaci - 

v území od dětského věku - kontinuálně a systematicky. Pomáhají tmelit a zušlechťovat místní 

komunitu. 
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2.9.7. Potenciál vícezdrojového financování 

Jednou z možností, jak do regionu přilákat finanční prostředky, je bezpochyby využívání čerpání 

ze strukturálních investičních fondů, fondu soudržnosti a národních zdrojů. Přehled tohoto čerpání za 

období 2007-2013 dokládá následující mapka. Lze konstatovat, že region MAS Krušné hory má 

bohaté zkušenosti s čerpáním evropských i národních dotací v projektech, které území MAS 

přinesly nebo pomáhají přinést rozvoj. 

Mapa č. xx: Rozložení finančních prostředků ze SF v období 2007 - 2013 

 

zdroj: http://www.risy.cz/  

Mapa č. xx: Čerpání finančních prostředků ze SF, FS a národních zdrojů v období 2007 - 2013 

 

zdroj: http://www.risy.cz/  
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Pro potřeby MAS Krušné hory je významné sledovat čerpání u menších obcí, konkrétně  u  obcí  

mezi  500  a  5.000  obyvateli. Nicméně zásadním problémem je povinné předfinancování projektů, 

poměrně dlouhá doba k proplacení dotačních prostředků a byrokratická zátěž, kterou s sebou 

financování z evropských zdrojů nese. 

Mapa č. xx: Čerpání SF, FS a národních zdrojů ve venkovských oblastech 

 

zdroj: http://www.risy.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


