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Radbuza: Již čtvrtá naučná stezka provede od června zájemce údolím plzeňských 
řek 
 
Úspěšný projekt naučných říčních stezek na území města Plzně pokračuje. Ve středu 
4. června 2014 v 17 hodin bude mezi kostelem sv. Mikuláše a papírenskou lávkou otevřena 
naučná stezka údolím Radbuzy. Můžete se těšit nejen na křest tištěného průvodce, který 
bude zájemcům zdarma k dispozici, ale i hudební vystoupení vokální skupiny Tutti Voci 
a komentovanou prohlídku k soutoku ve Štruncových sadech v doprovodu Jiřího Caise 
a Ladislava Voldřicha, kteří jsou autory textu. Informační tabule připravil Útvar koncepce 
a rozvoje města Plzně v rámci mezinárodního projektu REURIS ve spolupráci se Správou 
veřejného statku města Plzně. 
 
„Stezka v sobě zahrnuje historicky bohaté území tzv. plzeňských Benátek a celou řadu cenných 
budov s jedinečnou architekturou. Po opuštění centra Plzně nás zavede do zajímavých přírodních 
scenérií údolí Radbuzy,“ láká k vycházce podél řeky Jiří Cais z Krajského centra vzdělávání 
a jazykové školy v Plzni. 
 
„Procházka od soutoku Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech až k poslednímu zastavení 
nedaleko lávky Járy Cimrmana ve Lhotě zabere příjemné čtyři hodinky. Pokud se na prohlídku 
naučné stezky vypravíte první středu v měsíci, můžete si cestou odpočinout v Luftově zahradě na 
pravém břehu Radbuzy za Tyršovým mostem, jejíž návštěvu vřele doporučuji,“ doplňuje vedoucí 
ateliéru životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Pavlína Valentová. 
 
Průvodce naučnou stezkou je již nyní k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách 
města (http://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-naucna-stezka-udolim-
radbuzy.aspx). Tištěná verze bude zájemcům distribuována po akci prostřednictvím Turistického 
informačního centra na náměstí Republiky. Všechny stezky jsou vhodné pro pěší, cyklisty i 
maminky s kočárky. 
 
Základní data o otevřených naučných říčních stezkách 

 údolím Úslavy: 9 km, pěšky cca 3 hodiny podél toku řeky od Koterova až k soutoku 
s Berounkou, 13 informačních tabulí, autor textů: Jan Hajšman, otevřena 9/2011 

 údolím Mže a Berounky: společný tištěný průvodce, autor textů: Jan Kopp, otevřeny 
3/2013 

o Mže: 11 km, pěšky cca 4 hodiny, od soutoku ve Štruncových sadech proti proudu 
Mže přes Radčice a Křimice až do Malesic, 8 informačních tabulí 

o Berounka: 6,5 km, pěšky cca 2 hodiny od soutoku ve Štruncových sadech po 
proudu řeky přes Zadní Roudnou k soutoku Úslavy s Berounkou u kostela sv. Jiří 
a dále do Bukovce, 6 informačních tabulí 

 údolím Radbuzy: 12,5 km, pěšky cca 4 hodiny, od soutoku se Mží ve Štruncových sadech, 
přes Wilsonův most, papírenskou lávku, Doudlevce, soutok s Úhlavou, Tyršův most, České 
údolí, lávku k Valše až do Lhoty, kde u lávky Járy Cimrmana končí, 12 informačních tabulí, 
autoři textů: Jiří Cais, Ladislav Voldřich, otevřena 6/2014 

 
 
Kontakt pro novináře do 1. 6. 2014: Ing. Pavlína Valentová, tel.: 378 035 005, e-mail: 
valentovap@plzen.eu. 
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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města 
– Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho 
v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na 
starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih 
umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát 
ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Investments in the Pilsen Region. 
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