
Tisková zpráva 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 15. května 2009 
 
Místo: Plzeň 
 
O zapojení Tyršovy ulice do organismu m ěsta a vizi rozvoje budou v Plzni s ve řejností 
diskutovat čtyři architektonické týmy 
 
Před zahájením prací na návrzích zapojení Tyršovy uli ce do organismu m ěsta 
a zpracováním sout ěžních návrh ů týkajících se vize rozvoje Plzn ě ve vztahu k vývoji 
evropského m ěsta p řijedou do Plzn ě čtyři architektonické týmy. Ve čtvrtek 21. kv ětna 
od 17:00 hodin budou diskutovat s ve řejností, a to ve sn ěmovním sále plze ňské 
radnice, nám. Republiky 1. Setkání se koná u p říležitosti mezinárodního projektu City 
Visions Europe, který se soust ředí na otázky architektury v kontextu čtyř evropských 
měst kandidujících na titul Evropské hlavní m ěsto kultury 2013 až 2015.  Akci, která 
bude tlumo čena z angli čtiny do češtiny, po řádá Berlage Institute z Rotterdamu, 
Centrum pro st ředoevropskou architekturu Praha a Útvar koncepce a rozvoje m ěsta 
Plzně. Prezentace a diskuse nad zpracovanými urbanistick ými návrhy se uskute ční 
v průběhu prosince 2009 až b řezna 2010 ve všech čtyřech zúčastněných m ěstech. 
 
Do projektu City Visions Europe se zapojil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v prosinci 
2008. Cílem tohoto osmnácti měsíčního programu je vyvolat veřejnou diskusi o budoucnosti 
čtyř evropských měst, která v letech 2013–2015 kandidují na titul Evropské hlavní město 
kultury. Jedná se o francouzské Bordeaux, slovenské Košice, belgický Mechelen/Mons 
a Plzeň. Cílem projektu je vytvořit vizi rozvoje čtyř sledovaných měst ve vztahu k vývoji 
evropského města a dále navrhnout řešení konkrétní lokality ve městě. Pro každou lokalitu 
budou zpracovány čtyři návrhy. Architektonické týmy (vždy jeden domácí a tři zahraniční) 
vybral organizátor projektu Berlage Institute z Rotterdamu na konci února 2009. 
 
Pro účely tohoto projektu byl v případě Plzně vybrán prostor podél Tyršovy ulice, která dnes 
patří mezi nejvíce vytížené silnice ve městě. Čtyřproudá komunikace tvoří bariéru mezi 
historickým jádrem města a navazujícím územím. V lokalitě vymezené k řešení se připravují 
realizace některých projektů spojených s kandidaturou města na titul Evropské hlavní město 
kultury 2015. Jedná se například o výstavbu nového divadla v Jízdecké ulici nebo 
vybudování sportovně relaxačního centra Štruncovy sady pro sportovní, kulturní 
a volnočasové aktivity. 
 
 
Více informací o projektu  City Visions Europe poskytne Bc. Jitka Karlová, Útvar koncepce 
a rozvoje města Plzně, tel.: 378 035 037. Podrobnosti najdete také na: 
http://ukr.plzen.eu/vyznamne_udalosti_CVE_cz.php 
 
 
Kontakt pro noviná ře: Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 
telefon: 378 035 006 nebo 724 843 814, e-mail: jurikova@plzen.eu 
 
 


