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TISKOVÁ ZPRÁVA 
pondělí, 25. října 2010 
 
 
Plzeň prezentuje projekt revitalizace nábřeží řek na veletrhu Euregia 
 
Od 25. do 27. října 2010 hostí Congress Center Leipzig 7. ročník veletrhu 
Euregia, který přivítá kolem 80 vystavovatelů a 2 500 návštěvníků. Svého 
zástupce má i Plzeň, která prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města 
Plzně prezentuje projekt revitalizace nábřeží svých řek na stánku 
mezinárodního projektu REURIS (REvitalisation of Urban RIver Spaces). 
 
„Přípravu revitalizace plzeňských nábřeží zahájil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
v roce 2007. V současné době máme zpracované základní komplexní studie na řeku 
Úslavu, Mži a dokončujeme řeku Úhlavu. Některé lokality jako například soutok Úslavy 
a Berounky u sv. Jiří nebo Božkovský ostrov jsou rozpracovány do detailních návrhů, 
připravují se první realizace,“ vysvětluje Ing. Pavlína Červená z Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně. 
 
Nejblíže realizaci je v tuto chvíli plánovaná revitalizace Božkovského ostrova, která 
zahrnuje komplexní řešení celé lokality. Nejzásadnější plánovanou změnou bude nový 
protipovodňový průleh s vodotečí, který byl namodelován tak, aby ochránil přilehlou 
zástavbu a sportoviště před povodňovými průtoky až do četnosti pětileté vody. 
„Navržený průleh bude odvádět vodu z náhonu přes ostrov zpět do řeky Úslavy. Dvě 
třetiny tohoto nového vodního toku budou vytvořeny přírodně s důrazem na rozmanitost 
rostlin a živočichů, střední část průlehu nabídne relaxaci a zábavu na dětském hřišti se 
zajímavými vodními herními prvky. Dále byla zpracována dokumentace pro rekreační in-
line dráhu, která maximálně respektuje vzrostlou zeleň na ostrově a rovněž systém 
pěších stezek a fitness stezky pro udržování kondice zejména seniorů. V současné době 
se uchází o dotace z operačního programu životní prostředí dva z krajinářského hlediska 
významné projekty – revitalizace původního náhonu na mlýn a sadovnické úpravy zeleně 
na ostrově,“ doplňuje Ing. Pavlína Červená z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
 
 
Více o veletrhu EUREGIA na: http://www.euregia-leipzig.eu 
 
 
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 

• Plzeň se zapojila prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
• více na http://ukr.plzen.eu a www.reuris.gig.eu 

 
 
 
Kontakt pro novináře: Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 
mobil: +420 724 843 814, e-mail: jurikova@plzen.eu 
 
 


