
  

 Meandr Ohře v Karlových Varech“ - zkušenosti a problémy
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 Vyloučená lokalita: NR BK, aktivní povodňová zóna, VKP

 Podle ÚPN: lokální biocentrum v nadregionálním 
biokoridoru řeky Ohře

 Zrušené zahradnictví: zdroj agresivních neofytů

bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum 
křídlatka japonská Reynoutria japonica
netykavka velkokvětá Impatiens multiflora

 Energetické srdce města: VVN, VTP, OP ČD

 Pořízena územní studie, vydáno územní rozhodnutí 



  



  

  Soustava Natura 2000



  



  



  



  

  Soustava Natura 2000
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 Sportovní stezka s alejí a světly; naučný program

 Oharecký náhon, žába na prameni, stavidlo pro děti, 
2 čerpadla (80 l/sec.), napouštěcí objekt, vypouštěcí 
objekt,  zajištění proti povodni

 Oharecký náhon: tři typy toku, 2 nádrže, průcezná 
hrázka, žáby; spodní výpusť do Ohře

 alej, vrbové kytice, litorální porosty a trvalkové záhony 
(NATURA 2000 ?)

 3x dětská hřiště, beach-volejbal, 2x pétanque

 Výměra lokálního biocentra 8,5 ha (min. = 3 ha) 
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Stavební povolení:

 hrubé terénní úpravy (autorizovaný architekt)
 vodoprávní řízení k vodním stavbám (autorizovaný ing.) 
 rozhodnutí o manipulaci s povrchovými vodami
 stavební povolení SSÚ k dopravním cestám (AI)
 stavební povolení k energetickým stavbám (AI)

Manipulační řád vodních prvků biocentra

Provozní řád parku
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 Povodí Ohře: záplava leden 2010

 ochrana přírody:  psárkové lužní louky, jasano-olšové 
luhy (biotopy systému NATURA 2000); výměra lokálního 
biocentra 8,5 ha (min. = 3 ha)

 ochrana technických sítí

 alej, vrbové kytice, litorální porosty a trvalkové záhony 
(NATURA 2000 ?)

 3x dětská hřiště, beach-volejbal, 2x pétanque

  bezdomovci



  

  Meandr Ohře v Karlových Varech“ - SHRNUTÍ

 Územní rozhodnutí: 2006
 
 Stavební povolení: 2008

 Realizace: 2008-2009

 Záplava leden 2010

 Náklady: 43 226 557 Kč

 Provozní náklady/rok: 1 207 552


