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První jarní výstava v sadovém okruhu p ředstaví Prom ěny náb řeží plzeňských 
řek 
 
Chcete si p řipomenout, čím se Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě zabýval 
v problematice revitalizací vodních tok ů v městském prost ředí v poslední dob ě? 
S detailními plány pro významné lokality, ale i pil otními akcemi partner ů 
mezinárodního projektu REURIS se m ůžete seznámit prost řednictvím výstavy 
„Prom ěny náb řeží plzeňských řek“. Ta bude slavnostn ě zahájena vernisáží 
před Studijní a v ědeckou knihovnou Plze ňského kraje v pond ělí 28. března v 17 hodin 
a potrvá do 3. kv ětna 2011. 
 
Na výstavě se budete moci seznámit s ukázkami 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. 
Dozvíte se více i o projektu sportovně-rekreačních tras a připravovaných naučných stezkách 
v údolích plzeňských řek. 
 
A na co se může Plzeň těšit v brzké době? „Letos připravujeme základní komplexní územní 
studii pro řeku Radbuzu a pokračujeme v detailním rozpracování návrhů pro mnohé lokality 
na Úslavě, Mži i Úhlavě. V údolních nivách všech plzeňských řek se v budoucnu objeví také 
informační tabule naučných stezek upozorňující na největší zajímavosti z oblasti geografie, 
hydrologie, biologie, historie i kultury,“ vysvětluje Pavlína Červená z Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně. 
 
Co znamená, když se řekne 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 
− projektovými partnery Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně jsou Brno, Stuttgart 

a Lipsko (Německo), Katovice a Bydhošť (Polsko) 
 
 
 
Přehled studií p řipravených v rámci projektu REURIS 
http://ukr.plzen.eu/cz/mezinarodni-projekty/probihajici-projekty/reuris/reuris.aspx 
http://ukr.plzen.eu/cz/probihajici-rozvojove-projekty/mestske-projekty/revitalizace-nabrezi-
rek/revitalizace-nabrezi-rek.aspx 
 
 
 
 


