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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 17. března 2009 
Místo: Plzeň 
 
Prožijte Světový den vody s plzeňskými řekami a rybníky 
 
Nejen novinky z projektu Zlepšení kvality vody Velkého Boleveckého rybníka, ale 
i projekt Revitalizace nábřeží plzeňských řek bude prezentován u příležitosti Světového 
dne vody v sobotu 21. března od 9 do 14 hodin. Již tradiční den otevřených dveří 
připravil pro všechny zájemce státní podnik Povodí Vltavy se sídlem na Denisovo 
nábřeží 14 v Plzni. Pro návštěvníky je připravena také prohlídka moderní 
vodohospodářské laboratoře, stanovení obsahu dusičnanů v pitné vodě zdarma či 
prezentace na téma Jaké houby můžeme nalézt v okolí Plzně. Potěší také dětský koutek 
pro mladší návštěvníky a soutěže pro děti i dospělé. 
 
Prezentace Revitalizace nábřeží plzeňský řek představí první část komplexní studie, která byla 
dokončena v roce 2008. Jedná se o studii řeky Úslavy, postupně budou navazovat studie 
dalších řek. Ty navrhnou mimo jiné systém odpočinkových míst a informačních tabulí 
v návaznosti na sportovně rekreační trasy. Cílem těchto snah je, aby nejlépe každý říční 
kilometr plzeňských vodních toků mohl poskytnout estetický, sportovní či relaxační zážitek. 
„Útvar koncepce a rozvoje města Plzně se s revitalizací nábřeží zapojil do mezinárodního 
projektu REURIS. Kromě finančních prostředků z EU získáváme cenné podněty a učíme se 
ze zkušeností ostatních partnerů. Například německý Stuttgart začal s revitalizací již v roce 
1980, takže má ostatním určitě co předat,“ vysvětluje Ing. Pavlína Červená z Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně. 
 
Co je REURIS? 
Město Plzeň se do projektu REURIS (Revitalization of Urban River Spaces) v rámci 
Operačního programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE zapojilo prostřednictvím 
své příspěvkové organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Projekt začal v září 2008 
a potrvá do srpna roku 2011. Vedoucím partnerem projektu REURIS je Ústřední báňský 
institut Katowice (Polsko). Dalšími projektovými partnery jsou Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně (Česká republika) a město Brno (Česká republika), město Katowice (Polsko), 
město Bydgoszcz (Polsko), univerzita Lipsko a agentura Aufbauwerk Lipsko (Německo) 
a město Stuttgart (Německo). 
 
Projekt REURIS je zaměřen především na zpracování základních principů revitalizace řek, 
přípravy projektové dokumentace, hledání vhodných metod projednávání a financování 
výsledných návrhů. Přínosem je možnost sdílení zkušeností z oblasti revitalizace vodních 
toků na mezinárodní úrovni. Základní podmínkou projektu je vytváření místních partnerství, 
tedy zapojení všech dotčených organizací a orgánů města, veřejnosti a vlastníků pozemků. 
Mezinárodní stránky projektu najdete na http://www.reuris.gig.eu/en/home.html. 
 
 
 
 



Více informací o projektu Revitalizace nábřeží plzeňských řek a projektu REURIS: 
Ing. Pavlína Červená, tel.: 378 035 005, e-mail: cervenap@plzen.eu 
Kontakt pro novináře: Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 
tel.: 378 035 006, mobil: 724 843 814 
Více informací o projektu Zlepšení kvality vody Velkého Boleveckého rybníka: RNDr. 
Jindřich Duras, Ph.D., tel.: 377 307 352 
Více informací o dni otevřených dveří na Povodí Vltavy: Mgr. Andrea Boudová, tel. 
377 307 315 
 
 


