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ÚSLAVA – říční krajina nevšední tváře

Komplexní studie stanoví hlavní
zásady, které je t řeba dodržovat 
při revitalizaci vodních tok ů

v zastav ěných m ěstských
oblastech, stejn ě jako v otev řené
krajin ě. 

Krátce
V roce 2007 zahájil Útvar
koncepce a rozvoje m ěsta
Plzně přípravy komplexní
studie revitalizace náb řeží
plzeňských řek. Jedine čná
urbanistická kompozice
založení sídla na b řezích čtyř
řek, Mže, Radbuzy, Úhlavy
a Úslavy, nabízí obyvatel ům
města Plzn ě nevšední potenciál
pro každodenní rekreaci
a odpo činek. Je však t řeba
ješt ě učinit mnohé pro to, aby
každý říční kilometr plze ňských
vodních tok ů skute čně mohl
poskytnout estetický, sportovní
či relaxa ční zážitek.

Soutok řeky Úslavy a Berounky u kostela sv. Ji ří
Řeka Úslava pramení v Blatenské pahorkatin ě na východním
svahu Drkolné v nadmo řské výšce 637, 24 m n.m. Její tok je
dlouhý 96, 26 kilometr ů, z čehož posledních 10,5 kilometru
protéká Plzní. V blízkosti malebného kostela sv. Ji ří na Doubravce 
se Úslava vlévá do řeky Berounky (296 m n. m.). P římo na návrší, 
kde dnes stojí kostel sv. Ji ří, stávala z řejmě v pozdní dob ě
bronzové prav ěká osada. Tato lokalita na soutoku Úslavy
a Berounky je jedním z nejd říve osídlených míst dnešního m ěsta
Plzně.

Urbanisticko – krajiná řské
řešení navrhuje jedine čnou 
lokalitu soutoku U Sv. Ji ří
zhodnotit jako parkový prostor 
v centru m ěsta s vlastnostmi 
přírodní, zachovalé krajiny 
s minimem technických prvk ů, 
s přímou vazbou na sídlo, 
s vysokou koncentrací
zajímavých kulturních 
a přírodních objekt ů.

Už dnes se jedná o velice oblíbené místo, navšt ěvované nejen p ři
občasných kulturních akcích jako nap ř. pout ě, rytí řská klání, 
ohňové show. V návrhu studie je myšleno rovn ěž na zajišt ění 
zázemí pro tyto p říležitosti umíst ěním objekt ů navozujících 
původní osídlení. Opomenuta není ani výchova a osv ěta. Lokalitu 
U Sv. Ji ří do budoucna doplní informa ční tabule s geografickými, 
kulturními, p řírodními a historickými souvislostmi.

Lokalita bude zp řístupn ěna vytvo řením nových p ěších 
i cyklistických cest, umíst ěním nové lávky p řes Úslavu a rovn ěž 
přes Hrádecký potok. Studie pomýšlí rovn ěž na oblibu vodáckého 
sportu a navrhuje z řízení kotvišt ě a přístavišt ě pro lo ďky, což by 
umožnilo návšt ěvu této lokality i po řece. Velkou atraktivitou by 
jist ě bylo i znovuoživení p řívozu pod kostelem sv. Ji ří, který by byl 
provozován v letních m ěsících, či vytvo ření slepého ramene 
v původní trase koryta řeky Úslavy.

Božkovský ostrov
Božkovský ostrov p ředstavuje velký potenciál z hlediska 
sportovních a rekrea čních aktivit v návaznosti na cyklostezku 
podél řeky Úslavy. Doposud byl využíván pouze z části, a to pro 
sportovní oddíly t ělovýchovné jednoty Božkov. V ětšina rozlehlého

území mezi řekou Úslavou
a korytem náhonu bývalého 
mlýna z ůstávala nevyužita 
a neudržována. Detailní územní 
studie navrhuje v této lokalit ě 
jednak architektonicko –
krajiná řské řešení, které by 
rozší řilo a zkvalitnilo možnosti 
sportovního vyžití (in-line dráha, 
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vodní h řišt ě pro nejmenší, lanové centrum, multifunk ční 
sportovišt ě s um ělým povrchem) a zárove ň zachovalo p řírodní a 
krajinné hodnoty tohoto ojedin ělého prostoru (krajiná řský park s 
pobytovými loukami, umo žnění přístupu k řece) včetně
respektování záplavového území. Studie posoudí i mo žnost 
odleh čení náhonu b ěhem povod ňových stav ů vytvo řením 
obtokového ramene p řes ostrov zp ět do řeky Úslavy, čímž by se 
areál jednak zatraktivnil a zárove ň ochránil sou časná i budoucí
sportovišt ě před častým zaplavováním.

Krajiná řské řešení revitalizace náb řeží řeky Úslavy
Z hlediska krajiná řského řešení revitalizace náb řeží řeky Úslavy
se v sou časné dob ě zpracovává dendrologická studie na 
inventarizaci b řehových a doprovodných porost ů, s návrhem 
pěstebních opat ření a následného plánu pé če.

Dále byly vybrány dv ě lokality na m ěstských pozemcích, kde se 
připravují projekty realizace části biokoridoru regionálního 
významu v rámci územního systému ekologické stabilit y. 
Konkrétn ě se jedná o revitalizaci zazemn ěného ramene řeky 
Úslavy pod Vyšehradem podpo řením mok řadních spole čenstev 
a výsadbami b řehových porost ů malé vodní nádr že v Lobzích. 

Veřejné projednání v rámci Sv ětového dne vody
Státní podnik povodí Vltavy, závod Berounka v Plzni, přivítal ji ž
pon ěkolikáté širokou ve řejnost v rámci dne otev řených dve ří
u příležitosti Sv ětového dne vody. Ob čané se tak m ěli mo žnost 
dozv ědět mnoho informací o nakládání s vodou v řekách, 
potocích a rybnících v rozsáhlém povodí Berounky či si nechat 
ověřit kvalitu vlastní vody ze studny. Útvar koncepce m ěsta Plzn ě
vyu žil nevšedního zájmu ve řejnosti k p ředstavení projektu 
REURIS a první územní studie komplexního řešení revitalizace 
nábřeží plzeňských řek – Úslavy.

Cena pro plze ňské greenways
Město Plze ň získalo v říjnu 2009 presti žní evropskou cenu ve 
čtvrtém ro čníku sout ěže The European Greenways Award. 
S projektem Sportovn ě rekrea ční trasy Greenways se umístilo na 
druhém míst ě v kategorii „Mobility“. Sout ěž, která se koná ka ždé
dva roky, vyhlašuje Ministerstvo cestovního ruchu v německých 
spole čenstvích Belgie spole čně s Asociací evropských 
Greenways (EGWA).
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