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Evropský projekt pom ůže najít řešení 
 
Čtyři architektonické týmy budou hledat řešení, jak upravit lokalitu podél Tyršovy ulice, která 

dnes patří mezi nejvíce vytížené komunikace ve městě. Zpracování návrhů umožní projekt 

City Visions Europe, do kterého se Plzeň spolu s dalšími třemi městy z Evropy zapojila.  

„Projekt City Visions Europe má vyvolat veřejnou diskusi o budoucnosti všech čtyř měst, 

konkrétně francouzského Bordeaux, slovenských Košic, belgického Mechelenu a Plzně, 

které v letech 2013 až 2015 kandidují na titul Evropské hlavní město kultury,“ uvedla Irena 

Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 

„Kromě vytvoření určité vize rozvoje sledovaných měst ve vztahu k vývoji evropského města, 

bude dalším výstupem ideový návrh řešení konkrétního území,“ doplnila ředitelka Vostracká. 

Pro tento účel vybral Útvar koncepce a rozvoje města Plzně prostor kolem Tyršovy ulice. 

Čtyřproudá komunikace tvoří bariéru mezi historickým jádrem města a navazujícím územím. 

„Při výběru lokality hrála roli i skutečnost, že se v její blízkosti připravují k realizaci projekty 

spojené s kandidaturou města. Jde například o výstavbu nového divadla v Jízdecké ulici 

nebo vybudování sportovně relaxačního centra Štruncovy sady pro sportovní, kulturní a 

volnočasové aktivity,“ sdělila ředitelka. 

Architektonická studia, která se na projektu budou podílet, vybral na konci února organizátor 

celého projektu City Visions Europe Berlage Institute z Rotterdamu. Tři kolektivy architektů 

jsou zahraniční, jeden domácí. Hotové ideové urbanistické návrhy musí odevzdat do září 

letošního roku. V průběhu prosince 2009 až března 2010 se uskuteční jejich prezentace a 

debata ve všech čtyřech zúčastněných městech. 

Projekt City Visions Europe byl zahájen na podzim minulého roku. Celkový rozpočet je cca 

12,8 milionů Kč (460 500,- EUR). Plzeň se finančně zapojí částkou pět set tisíc korun. 
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