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Plzeň prezentovala revitalizaci nábřeží řek v německém Stuttgartu 
 
Plzeňská delegace složená ze zástupců Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
a Správy veřejného statku města Plzně se právě vrátila z německého Stuttgartu, 
kde prezentovala revitalizaci nábřeží plzeňských řek v rámci mezinárodního 
projektu REURIS, a to nejen projektovým partnerům, ale i zástupcům německé 
veřejnosti. „Ukazuje se, že města řeší při obnově říčních koryt podobné otázky. 
Konkrétně Stuttgart začal s přípravami už v roce 1980. O deset let později 
zrealizoval první projekt. Přestože má dnes za sebou 12 úspěšně dokončených 
dílčích projektů, další úseky říčních koryt na zatraktivnění stále čekají,“ řekla 
ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 
 
Podle Pavlíny Červené z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně prezentovalo město 
tentokrát to nejnovější: „Kromě řeky Úslavy jako celku jsme se zaměřili na nedávno 
dokončenou studii, která se podrobně zabývá lokalitou u sv. Jiří. Zmínili jsme rovněž 
říjnový úspěch ve 4. ročníku prestižní soutěže The European Greenways Award, kde 
získala Plzeň s projektem sportovně–rekreačních tras druhé místo v kategorii mobility 
a připomněli jsme také hojně navštívenou březnovou prezentaci v rámci Světového dne 
vody na Povodí Vltavy v Plzni.“ Další prezentace dokončených studií plzeňské veřejnosti 
se uskuteční začátkem příštího roku. 
 
REURIS 
Město Plzeň se do projektu REURIS (Revitalization of Urban River Spaces) v rámci 
Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE zapojilo prostřednictvím 
své příspěvkové organizace Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Projekt začal v září 
2008 a potrvá do srpna roku 2011. Vedoucím partnerem projektu REURIS je Ústřední 
báňský institut Katowice (Polsko). Dalšími projektovými partnery jsou Útvar koncepce 
a rozvoje města Plzně (Česká republika) a město Brno (Česká republika), město Katowice 
(Polsko), město Bydgoszcz (Polsko), univerzita Lipsko a agentura Aufbauwerk Lipsko 
(Německo) a město Stuttgart (Německo). Projekt REURIS je zaměřen především na 
zpracování základních principů revitalizace řek, přípravy projektové dokumentace, 
hledání vhodných metod projednávání a financování výsledných návrhů. Přínosem je 
možnost sdílení zkušeností z oblasti revitalizace vodních toků na mezinárodní úrovni. 
Základní podmínkou projektu je vytváření místních partnerství, tedy zapojení všech 
dotčených organizací a orgánů města, veřejnosti a vlastníků pozemků. 
 
 
Více informací: 
mezinárodní stránky projektu: http://www.reuris.gig.eu/en/home.html 
 
webové stránky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně http://ukr.plzen.eu (kapitola 
mezinárodní projekty) 
 
Kontakt pro novináře: 
Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, tel.: 378 035 006, mobil: 
724 843 814, e-mail: jurikova@plzen.eu 
 


