
Tisková zpráva                                 /17.  02. 2010/ 

 
Plzeň, město řek, představí své záměry veřejnosti 
 
Plzeň, jedinečná svou polohou na březích řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže, již 
čtvrtým rokem pokračuje v přípravě studií pro revitalizaci nábřeží svých toků. 
S tématem se zapojila také do mezinárodního projektu REURIS (Revitalization 
of Urban River Spaces). O tom, co je již dokončeno, co se plánuje a co znamená 
pro Plzeň zapojení do REURISu se dozvíte více v úterý 23. února 2010. Od 17:00 
jste srdečně zváni do sněmovního sálu plzeňské radnice (č. d. 56, náměstí 
Republiky 1). 
 
„Cílem projektu revitalizace nábřeží plzeňských řek je přivést opět lidi k vodě a umožnit 
jim vnímat nevšední říční krajinu. Navázali jsme na systém sportovně – rekreačních tras 
v údolích plzeňských řek a doplnili je odpočinkovými místy v nejzajímavějších lokalitách, 
kde by neměly v budoucnu chybět lavičky, herní prvky a informační tabule. Sledovali 
jsme rovněž zájmy ochrany přírody a krajiny. Připraveny jsou projekty na realizace dvou 
prvků územního systému ekologické stability či plány péče o doprovodné porosty,“ 
vysvětluje Pavlína Červená z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
 
 
Program 
17:00  zahájení (Ing. Pavlína Červená, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) 
17:10  představení projektu REURIS a prezentace dokončených a plánovaných 

studií v rámci revitalizace nábřeží plzeňských řek (Ing. Eva Brejchová 
a Ing. Pavlína Červená, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) 

18:00   konkrétní příklady revitalizace vodních toků (RNDr. Ing. Miroslav Hájek, 
GeoVision spol. s. r. o. a Ing. Michal Červenka, AOPK ČR, středisko Plzeň) 

18:40  diskuze 
 
 
Časový vývoj prací na revitalizaci nábřeží plzeňských řek 

• 2007: Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek, (Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně) 

• 2008: Revitalizace nábřeží plzeňských řek – I. Úslava, (Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně) 

• 2009: Revitalizace nábřeží plzeňských řek – II. Mže, (Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně) 

• 2009: Studie řešení odpočinkových míst v návaznosti na sportovně – rekreační 
trasu podél řeky Úslavy: Soutok U sv. Jiří (Ing. Klára Jančurová, Ph.D.) 
a Božkovský ostrov (Architektonické studio Hysek, s.r.o.) 

• 2009: Plzeň – krajinářské řešení revitalizace nábřeží řeky Úslavy, (GeoVision, 
s.r.o) 

• 2010: bude zpracována třetí část komplexní studie – řeka Úhlava a další lokality 
na Úslavě a Mži 

• více na http://ukr.plzen.eu (Rozvojové projekty/Městské projekty/Revitalizace 
nábřeží řek) 

 
 
REURIS = Revitalization of Urban River Spaces (září 2008 až srpen 2011) 

• projekt v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 
• zaměřen především na zpracování základních principů revitalizace řek, přípravy 

projektové dokumentace, hledání vhodných metod projednávání a financování 
výsledných návrhů 



• přínos: sdílení zkušeností z oblasti revitalizace vodních toků na mezinárodní úrovni 
(tj. kromě finančních prostředků z EU získává Plzeň cenné podněty a učí se ze 
zkušeností ostatních partnerů) 

• 8 partnerů – Ústřední báňský institut Katowice (vedoucí partner, Polsko), Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně (Česká republika), město Brno (Česká republika), 
město Katowice (Polsko), město Bydgoszcz (Polsko), univerzita Lipsko a agentura 
Aufbauwerk Lipsko (Německo) a město Stuttgart (Německo) 

• Plzeň se zapojila prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, 
příspěvkové organizace 

• více na http://ukr.plzen.eu (Kapitola Mezinárodní projekty/Probíhající/REURIS) 
• mezinárodní stránky projektu najdete na http://www.reuris.gig.eu/en/home.html 

 
 
Kontakt pro novináře: Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 
tel.: 378 035 006, mobil: 724 843 814 
 
Více informací o projektu Revitalizace nábřeží plzeňských řek a projektu 
REURIS: Ing. Pavlína Červená, tel.: 378 035 005, e-mail: cervenap@plzen.eu 
 
 


