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Plzeňské greenways ocenili odborníci v Madridu  
 
Město Plzeň představilo v uplynulých dnech v rámci V. Evropské konference  
o greenways svůj projekt sportovně rekreačních tras – greenways v údolích 
plzeňských řek. V jednom z hlavních příspěvků přednesených na konferenci 
Nadací Partnerství byla Plzeň označena za vzorové město pro Českou republiku. 
Konference, kterou uspořádala v polovině června Nadace španělských drah 
(SRF) a Evropská asociace greenways (EGWA), se zúčastnilo více než 160 
odborníků z 12 zemí. Plzeňský projekt ocenila již vloni na podzim Evropská 
asociace Greenways 2. místem v kategorii Mobility. 
 
„Oceňujeme nejen vhodné využití údolí plzeňských řek, ale i systémový přístup a jeho 
implementaci,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství. Plzeňská cykloprůvodkyně 
Radka Žáková k tomu dodává: „Myslím, že Plzeň může být inspirací nejen pro Českou 
republiku, ale i Polsko, Maďarsko, Slovensko a další státy.“  
 
Cílem konference byla výměna zkušeností a osvědčených postupů od plánování 
víceúčelových stezek – greenways, přes jejich realizaci, údržbu až po navazující 
projekty. Zejména Španělsko na svých realizovaných projektech dokladovalo význam 
greenways pro ekonomické oživení hospodářsky slabších regionů. „Greenways vhodně 
reagují i na poslední trendy vývoje turistiky, kdy stále více lidí tráví aktivní dovolenou 
v tuzemsku. Zkušenosti z Evropy ukazují, že v oblastech, kde se podařilo realizovat 
ucelené fungující trasy, došlo k oživení ve sféře služeb a cestovního ruchu a ke zvýšení 
zaměstnanosti,“ doplňuje Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
 
Pro zajištění úzké evropské spolupráce a podpory centrálních orgánů Evropské unie byl 
zpracován dokument „Madridská deklarace“ přijatý na závěr konference. 
 
 
Bližší informace: Ing. Kateřina Juríková – tel.: 378 035 006, mobil: 724 843 814,  
e-mail: jurikova@plzen.eu, http://ukr.plzen.eu 
 
 
Zajímavé odkazy 

• http://www.nadacepartnerstvi.cz/ či www.greenways.cz 
• www.plzenskonakole.cz 
• www.cyklistevitani.cz 
• www.europeangreenwaysconference.org 
• http://www.plzenskonakole.cz/cz/plzenske-quot-greenways-quot-ziskaly-

evropske-oceneni-605.htm - článek o ocenění plzeňských greenways Evropskou 
asociací greenways 
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Greenways (zelené stezky) 
Dle jednání Evropské asociace greenways v Lille v roce 2000 jsou zelené stezky 
komunikace vyhrazené jen pro nemotorovou dopravu, integrálně včleněné do okolního 
prostoru, které mají zlepšit životní prostředí i kvalitu života. V České republice se  
pod patronací Nadace Partnerství připravují například greenways Praha – Vídeň, 
greenways Krakow – Morava – Vídeň, Labská stezka či Moravské vinařské stezky. 
 
Zajímavosti o plzeňských greenways 

• Údolí čtyř řek, na jejichž soutoku bylo založeno město Plzeň, vytváří přirozené 
koridory vhodné pro vedení greenways. 

• Paprskovité uspořádání sportovně rekreačních tras umožňuje snadnou dostupnost 
centra i okolní krajiny. 

• Greenways nabízí bezpečný způsob dopravy do zaměstnání a škol i podmínky pro 
aktivní rekreaci v příjemném prostředí. 

• Na území města Plzně bylo přímo na trasách greenways dosud realizováno 7 lávek 
a 5 lávek pro příčná napojení. Nově realizované nebo rekonstruované úseky mají 
délku 13,3 km. Náhradních nebo zatím neupravených úseků je cca 15 km. Město 
připravuje dalších cca 7 km tras včetně 2 lávek (přes Úslavu u sv. Jiří a přes Mži 
za Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně). 

• Na realizované úseky plzeňských greenways se postupně převádí i vedení 
mezinárodních cyklotras panevropské Paříž – Praha (součást tras EuroVelo 4) 
a Regensburg – Plzeň – Praha. 

• Podél plzeňských řek vedly historické cesty setkávající se u soutoku Úslavy 
a Berounky, kde byl založen románský kostel sv. Jiří. V jeho okolí je prokázáno 
nejstarší osídlení na území Plzně. Vznikající síť greenways tvoří novodobou 
reminiscenci historických tras. 

• Plzeň je partnerem evropského projektu REURIS, který komplexně řeší 
revitalizace nábřeží vodních toků v urbanizovaných oblastech včetně systému 
greenways. 

• Greenways jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města Plzně zaměřeného 
na získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015. 

 
Z průzkumů využívání greenways ve Španělsku, Francii a Portugalsku 

• 70 % uživatelů vyjede na greenways přímo ze svého bydliště, 20 % uživatelů se 
napojí na greenways vlakem, 10 % uživatelů využije auto 

• uživatelé greenways ujedou průměrně 25 km, bruslaři 10 < 30 km, rodiny s dětmi 
20 < 50 km 

• 62 % uživatelů si vyhledává informace na internetu, 30 % uživatelů navštíví 
greenways s průvodcem, 8% uživatelů užívá na trase GPS, 86 % uživatelů volí 
svou trasu podle itineráře 

• 25 % lidí preferuje ubytování v kempu, zbytek vyžaduje kvalitnější ubytování se 
snídaní 

• v průměru 68 € utratí denně cyklista, v průměru 55 € utratí denně pěší, 
v průměru 30 €  a méně utratí denně bruslař (většinu této částky představuje 
cena za jídlo a ubytování) 

• 50 000  €  je průměrná investice na 1 km greenways včetně itineráře 
• greenways přináší velmi silný multiplikační efekt pro ekonomiku, jsou investorsky 

velice zajímavé (zaměstnanost, cestovní ruch) 
 
 
 


