Současný stav

Program č.5

REGENERACE
Příspěvek k cíli 2030
V rámci programu Regenerace lze dosáhnout zkvalitnění ochrany přírody
k adaptaci na změnu klimatu a k sekvestraci uhlíku, využití přírody jako
zdroje ekosystémových služeb, ekologického zemědělství jako zdroje zdravých potravin a ochrany půdy před erozí, snížit rizika kontaminace zejména
podzemních vod a revitalizací měst a obcí přispět k adaptaci na změnu
klimatu, snižování tepelných ostrovů, zadržování vody v místě spadu a sekvestraci uhlíku.
Cílem do roku 2030 je znásobení plochy ekologického zemědělství
s produkcí biopotravin pro jejich užití v KVK i pro export, rozvinutí alternativních způsobů produkce potravin, revitalizace nejméně poloviny
největších brownﬁeldů a odstranění všech starých ekologických zátěží
v kategorii A1 a A2, revitalizace v současném stavu nevyužitelných a nevyužívaných lokalit ve všech obcích a městech KVK.

Nástroji ke zkvalitnění životního prostředí, k rozvoji aktivit s nízkými emisemi skleníkových plynů a zejména s příspěvkem k adaptaci na změnu klimatu
a sekvestraci uhlíku jsou opatření v oblasti odstraňování starých ekologických škod a jejich revitalizace, znovuvyužití brownfieldů, rozvoj ekologického zemědělství, revitalizace městských center a upadajících (sociálně
vyloučených) lokalit, výstavba „zelených“ čtvrtí měst a obcí, včetně modré
a zelené infrastruktury.
KVK vyniká v oblasti ekologického zemědělství, kde tradičně dominují méně
příznivé horské a podhorské oblasti České republiky, ve kterých se v roce
2019 nacházelo téměř 60 % ploch v ekologickém zemědělství. Absolutní
nárůst ploch využívaných pro ekologické zemědělství byl za poslední rok
nejvyšší v Plzeňském (o více než 3 500 ha) a Karlovarském kraji (o více než
2 300 ha).
Při výpočtu podílu výměry ekologických ploch na celkovém půdním fondu
kraje KVK zcela dominuje. V roce 2019 byl celorepublikový průměr podílu
výměry ekologických ploch na celkovém půdním fondu ČR 15,2 %, přičemž
v Karlovarském kraji tvořil téměř 57 %. V rámci jednotlivých kategorií užití
půdy (orná půda, travní porosty a trvalé kultury) dominoval také - v ekologickém režimu hospodaření se nacházelo téměř 17 % ploch orné půdy a se
78 % měl také nejvyšší podíl trvalých travních porostů.
V roce 2019 byl v KVK druhý nejvyšší počet zaměstnaných v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství ze všech krajů v České republice (celkem 3,2 %
zaměstnaných v KVK). Karlovarský kraj patří mezi nejlesnatější regiony České republiky a lze očekávat, že v důsledku ukončení těžební činnosti může
podíl lesních pozemků dále narůstat.
V KVK se nachází řada ploch a území, která jsou více či méně zasažena
strukturálními změnami. Jedná se zejména o území zasažená důlní činností a těžbou, ale také o plochy ovlivněné související průmyslovou činností.
Vlivem útlumu těžby následně vzniká potřeba nejen pro rekultivaci a obnovu krajiny, ale také pro nové využití těchto rekultivovaných ploch. Na konci
roku 2016 bylo evidováno celkem 5 017 ha plochy ukončených rekultivací,
1 493 ha rozpracovaných rekultivací a 2766 ha plánovaných rekultivací.

Specifické cíle Programu č.5 Energie a materiály
5.1 Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží
5.2 Regenerace krajiny a nové zemědělství
5.3 Zelená města a obce

120

121

V Národní databázi brownfieldů je v Karlovarském kraji evidováno několik
lokalit (v soukromém či veřejném vlastnictví), které naplňují znaky definice
brownfieldů. Jedná se např. o areál Textilky Libocký Důl (obec Luby), areál
Mýtina (obec Březová) nebo areál Stará vodárna Karlovy Vary, revitalizace
areálu železničního depa v Sokolově, nové prostory pro podporu podnikání
a sklady a bývalé houslařské školy v Lubech (ve veřejném vlastnictví).
Zároveň byly identifikovány projektové záměry jako např. výstavba bytů
a zasíťování parcel Sokolov v rámci obnovy lokalit, Staré sedlo - průmyslová zóna, elektrárna Tisová, Revitalizace prostoru bývalé kaolinky Markéta,
Silvestr - Přátelství: průmyslová zóna nebo Revitalizace brownfieldu kasárna a řadových garáží ve Městě Ostrov. Jen v Karlovarské aglomeraci se jedná
o brownfieldy o velikosti 1,5 mil. m2.
Vážným problémem regionu jsou staré ekologické zátěže, většinou v okolí
měst, způsobené těžbou nebo průmyslovou činností. Z celkem 677 starých
ekologických zátěží evidovaných v Systému evidence ekologických zátěží
jich je nejvíce v okolí měst Sokolov a Vintířov, nejhorší zátěže (označeny
jako A1 a A2) pocházejí z chemického či sklářského průmyslu, jsou pozůstatkem po minulém působení armády, apod.
Jak již bylo uvedeno výše, rovněž bytový fond a obecně fond budov je v KVK
v průměru starší než v jiných krajích, roste počet opuštěných budov. Města
a obce s vyloučenými lokalitami mohou revitalizaci těchto oblastí využít
k podpoře „zeleného“ výstavby.
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