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ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ

PROJEKT REURIS V POLOČASE

Co je nového…
Při
únorovém
veřejném
projednání ve sněmovním sále
plzeňské radnice byli Plzeňané
informování o již dokončených
studiích či teprve plánovaných
záměrech v údolních nivách
řek Úslavy a Mže. Zájemci
o říční krajinu a vodní toky
si mohli podrobně prohlédnout
všechny doposud zpracované
dokumentace či přímo během
prezentací diskutovat s autory
těchto studií.

Odborný seminář
v intravilánech

o

revitalizacích

vodních

toků

O své dlouholeté zkušenosti a poznatky z již zdařilých realizací
našich západních sousedů se podělil Ing. Tomáš Just
z pražského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny.
Na příkladech revitalizací názorně vysvětlil, že přírodní úpravy
vodních toků jsou možné i v intravilánech, ovšem s prioritou
zachování průtočné kapacity a stability toku. Téměř v každém
případě je přitom možné zvýšit ekologickou hodnotu a estetický
vzhled vodního toku a promýšlet souvislosti revitalizačních
a protipovodňových opatření naráz.
Na odborném semináři byli přítomni i zástupci Ministerstva
životního prostředí. Jmenovitě RNDr. Jakub Horecký, Ph.D,
z odboru péče o krajinu a Ing. Martin Pytloun z odboru ochrany
vod, kteří přednesli příspěvek na téma podpora přírodě blízkých
opatření na vodních tocích a v ploše povodí a možnosti čerpání
finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí.
Povzbudivé výsledky projektu Potoky pro život a dalších
investičních akcí odboru ochrany prostředí Magistrátu Hlavního
města Prahy představil pan Ing. Jiří Karnecki. Zdařilé revitalizace
suchého poldru Čihadla, potoku Botič u Kozinova náměstí
či Šáreckého potoka u obory Hvězda byly uvedeny rovněž
ve studii REURIS – příklady dobré praxe revitalizací vodních toků
v urbanizovaném prostředí na území České republiky.

Jako
součást
projednávání
jednotlivých studií byl uspořádán seminář pro odbornou
veřejnost, tvořenou zástupci
státní správy a samosprávy
na téma revitalizace vodních
toků v urbanizovaných územích.

Krajinářské řešení revitalizace řeky Úslavy představil RNDr.
Miroslav Hájek. Doposud se zpracovala podrobná dendrologická
studie na inventarizaci břehových a doprovodných porostů,
s návrhem pěstebních opatření a následného plánu péče.
Krajinářské řešení dále obsahuje dva konkrétní projekty na
městských pozemcích v Lobzích, kde se připravuje realizace části
biokoridoru regionálního významu v rámci územního systému
ekologické stability.
V sobotu 20. března pořádalo Povodí Vltavy – závod Berounka
již 11. ročník dne otevřených dveří u příležitosti Světového
dne vody. Návštěvníci měli příležitost seznámit se podrobně
s projektem Revitalizace nábřeží plzeňských řek a nahlédnout
do všech doposud zpracovaných dokumentací, včetně naposledy
dokončené komplexní studie Revitalizace nábřeží řeky Mže.

Dále se pracuje na přípravě
projektových dokumentací pro
další lokality na řece Úslavě
i Mži. Pro řeku Úhlavu se letos
připravuje základní komplexní
územní studie.

Řeku Úslavu na území města Plzně a návrhy detailních
urbanisticko – krajinářských řešení jednotlivých lokalit
představuje i nová skládaná brožurka, která bude v budoucnu
vytvořena i v anglickém jazyce.
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