Výsledky projektu za dobu řešení v letech
2012 – 2013 předložené k certifikaci
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Název projektu:
APLIKACE EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ DO ZÁSAD
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Předkládá:
Název organizace:

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního
prostředí
Jméno řešitele:

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

TD010203V005 Krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o
krajině

Popis výsledku:
Mapa s vymezením krajin v Karlovarském kraji ve smyslu Evropské úmluvy o krajině.

Druh výsledku:
Nmap – 1 specializovaná mapa s odborných obsahem
Výsledek bude dodán do RIV – 30.5.2014

Metodika zpracování map:
Postup zpracování vychází z metodické pomůcky pro pořizování a zpracování zásad
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajině (TD010203V004).
Mapové výstupy:
V rámci mapového výstupy byly pro území Karlovarského kraje vymezeny tyto krajiny:
A.

KRAJINY KRUŠNOHOŘÍ
A.1
Aš - Hranice - Plesná
A.2
Krušné hory - Kraslice
A.3
Krušné hory - Jáchymov

B.

KRAJINY PODKRUŠNOHOŘÍ A CHEBSKA
B.1
Cheb – Františkovy Lázně
B.2
Chebská pánev
B.3
Sokolovská pánev
B.4
Ostrov – podhůří Krušných hor
B.5
Karlovy Vary
B.6
Kyselka

C.

KRAJINY SLAVKOVSKÉHO LESA A DOUPOVSKÝCH HOR
C.1
Karlovy Vary - jih
C.2
Horní Slavkov – Bečov
C.3
Slavkovský les: Rovná
C.4
Slavkovský les: Kladská, Prameny
C.5
Doupovské hory

D.

KRAJINY TEPELSKA A TOUŽIMSKA
D.1
Tepelsko – západ
D.2
Toužim
D.3
Bochov – Žlutice
D.4
Pšov

E.

KRAJINY ČESKÉHO LESA
E.1
Mariánské Lázně – Tachovská brázda
E.2
Český les
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