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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě 
úterý, 12. dubna 2011 
 
 
Významní čeští projektanti revitalizací vodních tok ů představí zítra své 
úspěšné realizace odborné ve řejnosti v plze ňském Parkhotelu 
 
Více než sto t řicet odborník ů na problematiku vodního hospodá řství a krajinné tvorby 
z celé České republiky se zítra (13. dubna 2011) sejde v pl zeňském Parkhotelu na 
konferenci Revitalizace vodních tok ů v urbanizovaném prostoru. „Nejúsp ěšnější 
projektanti v oboru p řiblíží poslucha čům své zkušenosti z p řípravy dokumentací, 
financování a realizací, které mají napomoci zp řístupn ění vodních tok ů lidem a jejich 
zapojení do života m ěst. Důležité je také řešit sou časně revitalizace vodních tok ů 
i požadavky protipovod ňové ochrany,“ vysv ětluje Pavlína Červená z Útvaru koncepce 
a rozvoje m ěsta Plzn ě. „Voda je jedním z nejd ůležit ějších krajinotvorných prvk ů území. 
Má podíl na vzniku a rozvoji m ěst. A bezprost ředně ovliv ňuje náš život. Revitalizace 
nábřeží řek je cestou, jak n ěkterá místa zatraktivnit, lépe zp řístupnit a využívat je 
k našim volno časovým aktivitám. Je proto d ůležité seznamovat se s projekty 
jednotlivých m ěst a zužitkovat již ov ěřené přístupy p ři tvorb ě dalších návrh ů,“ uvedl 
primátor Martin Baxa. 
 
Z plzeňských projektů se zájemci dozví více o protipovodňovém průlehu na Božkovském 
ostrově, povodňovém parku na Úslavě, či Mlýnské strouze, která se stala Parkem roku 2010. 
Chybět nebudou ani příklady z Brna, Prahy, Karlových Varů nebo Tábora. Akce se koná 
v rámci mezinárodního projektu REURIS. V současné době je v plzeňském sadovém okruhu 
k vidění také tématická výstava Proměny nábřeží plzeňských řek. Na květen připravuje 
pro změnu město Brno do svého Urban Centra výstavu zaměřenou na revitalizaci Staré 
Ponávky, kde budou rovněž stručně představeni projektoví partneři REURIS včetně Plzně. 
 
 
Tématické výstavy 

- Proměny nábřeží plzeňských řek – sadový okruh před Studijní a vědeckou knihovnou 
Plzeňského kraje – do 3. 5. 2011 

o prezentuje ukázky z dosud zpracovaných komplexních územních studií 
k jednotlivým plzeňským řekám, detaily řešení lokality Božkovského ostrova, 
soutoku U sv. Jiří nebo Povodňového parku podél Úslavy v úseku 
Rokycanská – Lobezská; dále se dozvíte více o projektu sportovně-
rekreačních tras a připravovaných naučných stezkách v údolích plzeňských 
řek – více viz tisková zpráva z 23. března 2011 zde: 
http://ukr.plzen.eu/cz/informace-o-nas/media/tiskove-zpravy/tiskove-
zpravy.aspx 

- Revitalizace Staré Ponávky včetně stručného představení Plzně a dalších 
projektových partnerů REURIS – Urban centrum, Mečová 5, Brno 
(http://urbancentrum.brno.cz) – od 10. května 2011 potrvá přibližně dva měsíce 

 
 
REURIS 
− REURIS = REvitalisation of Urban RIver Spaces = revitalizace nábřeží řek 

v urbanizovaném prostoru 
− Plzeň se do projektu, který letos vstoupil do posledního roku svého trvání, zapojila 

prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně v září 2008 



 

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Śkroupova 5, 305 84  PLZEŇ 
Ing. Kateřina Juríková, mobil: 724 843 814, tel.: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu, www.ukr.plzen.eu 

− projektovými partnery Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně jsou Brno, Stuttgart 
a Lipsko (Německo), Katovice a Bydhošť (Polsko) 

− více na http://ukr.plzen.eu/cz/mezinarodni-projekty/probihajici-projekty/reuris/reuris.aspx 
 
 


