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Stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Základna letecké 
školy F Air na letišti Karlovy Vary“ 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
po posouzení záměru „Základna letecké školy F Air na letišti Karlovy Vary“, žadatel Letiště Karlovy 
Vary s.r.o., K Letišti 132, Karlovy Vary, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary 1, doručeného dne 25. 3. 
2019, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

záměr „Základna letecké školy F Air na letišti Karlovy Vary“ nemůže mít významný vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Stanovisko je platné pouze pro území mimo CHKO 
Slavkovský les. 

Odůvodnění:

Předmětem záměru je úprava využívání stávajících stavebních objektů a nezbytné infrastruktury. Záměr 
nevyžaduje žádné stavební úpravy, jedná se pouze o zvýšení intenzity využívání letiště a letového 
prostoru, a to v mezích daných limity, v jejichž rámci bylo letiště vybudováno. Objekt letiště se nachází 
mimo chráněná území a vzlety a přistávání tak budou probíhat mimo plochy soustavy Natura 2000, 
samotné cvičné lety pak budou vedeny i nad území Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti 
Doupovské hory, nicméně ale ve výšce, která dalece převyšuje letové trasy druhů ptáků, kteří jsou 
předmětem ochrany. Vzhledem k aktivně využívanému vojenskému újezdu a výšce letové hladiny lze 
vyloučit i vliv s ohledem na hlučnost. Vliv na přírodní prvky a části soustavy Natura 2000 je, vzhledem 
k umístění zcela mimo chráněná území, vyloučen. Pro území CHKO Slavkovský les je třeba získat 
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – 
Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.




