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PLZEŇ – MĚSTO NA SOUTOKU

ČTYŘ ŘEK

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. 

Revitalizace náb řeží plzeňských řek
Naši p ředkové budovali svá sídla p řevážně poblíž vodních tok ů. 
Jen málokteré m ěsto se ale m ůže pochlubit tak jedine čnou 
urbanistickou kompozicí v údolích hned n ěkolika říčních niv jako 
město Plze ň. To založil v roce 1295 král Václav II. na soutoku  čtyř
řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Spole čenský vývoj, 
vzrůstající prostorové nároky a technická opat ření v druhé
polovin ě dvacátého století řeky protékající m ěsty a jejich 
obyvatele bohužel odcizily. Vodní toky ztratily sv ůj přirozený 
prostor v údolních nivách a p ři povodních se staly obávaným 
živlem. Lidé p řestali říční krajinu v blízkosti svých obydlí vnímat 
jako prost ředí k odpo činku a soužití s p řírodou.

Na počátku jednadvacátého století se za číná pohled na vodní
toky v urbanizovaném území výrazn ě měnit. Říční krajina je 
obnovována a její význam z hlediska hodnoty p řírodního 
městského prostoru roste.

Plzeňské řeky a projekt REURIS
V roce 2008 se m ěsto Plze ň, prost řednictvím své p říspěvkové
organizace Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě, přihlásilo do 
mezinárodního projektu REURIS. Problémem návratu 
a zhodnocení potenciálu náb řeží řek ve m ěstech se bude zabývat 
spolu s partnery z českého Brna, n ěmeckého Lipska a Stuttgartu 
a polských Katovic a Bydhošt ě. Do roku 2011 budou zpracovány 
územní studie revitalizace Úslavy, Úhlavy, Radbuzy a  Mže. Dílčí
studie a projekty, řešící n ěkteré lokality na náb řežích plze ňských 
řek, budou do t ěchto komplexních územních studií p řevzaty 
a respektovány. 

Hlavní principy revitalizace plze ňských řek 
V sou časnosti je Rad ě města Plzn ě předkládána ke schválení
územní studie Revitalizace náb řeží plzeňských řek – Úslava, která
navazuje na studii sportovn ě rekreačních tras v údolích řek (tzv. 
greenways). Jedná se o první ze série studií, které by  se měly stát 
územn ě plánovacím podkladem. Studie stanoví hlavní principy,  
které by m ěly být dodržovány p ři revitalizaci vodních tok ů

v zastav ěných m ěstských územích i volné krajin ě. Jedná se 
především o preferenci p řírod ě blízkých úprav p řed dalšími 
technickými zákroky do krajiny; dále o p řijetí myšlenky, že řeky 
a potoky pot řebují více prostoru; umožn ění přirozeného rozlivu
do údolních niv; obnovení p ůvodní trasy koryt drobných vodních 
toků a zamezení jejich dalšímu zatrub ňování. Je rovn ěž pot řeba 
předejít um ělému navyšování p ůvodního terénu z d ůvodu nové
stavební činnosti v aktivní zátopové zón ě a v neposlední řadě
také dopln ění břehových a doprovodných porost ů vodních tok ů
nebo zvýšení reten ční schopnosti krajiny vytvo řením prvk ů
v rámci územního systému ekologické stability (nap ř. mok řadních 
spole čenstev).

Tento projekt je sou částí

Systém sportovn ě-
rekrea čních tras v údolích 
plzeňských řek 

Smíšené stezky pro p ěší, 
cyklisty a in-line brusla ře 
umožňují relaxaci v p řírod ě 
a zároveň bezpečný způsob 
dopravy po m ěstě 
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Úslava – říční krajina nevšední tvá ře
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.

Cílem studie revitalizace náb řeží řeky Úslavy bylo zhodnotit 
údolní nivy z hlediska urbanistického (zejména z pohle du 
funk čního využití dle Územního plánu m ěsta Plzn ě), z hlediska 
ochrany p řírody a krajiny a protipovod ňových opat ření
v extravilánu. Již d říve zpracovaná studie sportovn ě-rekreačních 
tras v údolích plze ňských řek, na níž tento dokument navazuje, 
prokázala pot řebnost a oblíbenost smíšených stezek chodci, 
cyklisty a ostatními nemotorovými uživateli. Paprsk ovité
uspo řádání sportovn ě-rekreačních tras v údolích plze ňských řek 
nabízí p říjemné a bezpe čné propojení jednotlivých částí města. 
Studie revitalizace náb řeží Úslavy také navrhuje lokality vhodné
pro umíst ění sportovních a relaxa čních aktivit a areál ů podél 
těchto tras. Řeky a jejich údolní nivy tvo ří přirozené biokoridory 
regionálního systému ekologické stability a zárove ň se nacházejí
v aktivní zón ě záplavových území. Musíme tedy nalézt řešení, jak 
dodržet legislativu ochrany p řírody a vodního hospodá řství
a zároveň využít nevšedního potenciálu a krásy říční krajiny pro 
aktivní odpo činek obyvatel m ěsta Plzn ě.
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Soutok u sv. Ji ří – významné 
kulturní místo 

Denisovo náb řeží 
s pohledem na Západo české 
muzeum

Řeka Úslava v m ěstské části 
Božkov


