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Prolog 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žijeme stále rychleji, ve stále větším civilizačním kolotoči. Stres a snaha obstát v konkurenčním 
prostředí a na druhé straně nedostatek přirozeného pohybu, to vše v nás vyvolává potřebu aktivní 
relaxace. Pohybová rekreační aktivita přestává být luxusem a stává se každodenní potřebou. A 
potřebujeme se pohybovat teď, hned, tam kde bydlíme, pracujeme a studujeme, prostě tam kde 
žijeme. A chceme pohyb zajímavý, příjemný, osvěžující, v upraveném, ale přírodním prostředí.  
 
V přírodním prost ředí?  
Ano, se svěží zelenou trávou a kvetoucími keři, s vysokými stromy poskytujícími příjemný stín a s 
vodním prvkem, třeba řekou, ať je pocit  uvolnění a pohody co nejintenzivnější. A chceme se tu 
setkávat s přáteli, posedět s nimi, či zažít příjemné chvíle se svými dětmi a koupit jim limonádu 
nebo něco k zakousnutí a schovat se pod altán při jarním deštíku nebo letní bouřce. A kdo chce, 
ať tudy jezdí do práce a do školy, za zábavou či na trénink nebo za město do přírody. 
 
A jak toho lze ve m ěstě dosáhnout? 
Vedením víceúčelových sportovně rekreačních tras širokými pásy zeleně, které budou procházet 
mezi jednotlivými městskými čtvrtěmi a vyhnou se zástavbě a rušným komunikacím. 
 
To je docela p řitažlivá vize. Ale není ta vize v podmínkách našich  měst jen p řitažlivou 
utopií?  
Ne, není. Je to vize, ale reálná a vlastně již delší dobu realizovaná. V mnohých případech je již 
skutečností.  
 
Kde? V Plzni?  
Ano, v Plzni. Založení Plzně na soutoku čtyř řek dalo městu ojedinělou urbanistickou strukturu. 
Plochá údolí řek výrazně zaříznutá do původního terénu tvoří  přirozené zelené koridory, které 
jsou vhodné pro rozvoj sportovně rekreačních tras. Hvězdicovité uspořádání koridorů vedených 
mezi jednotlivými městskými čtvrtěmi umožňuje vzájemné propojení jednotlivých území, snadnou 
dostupnost centra i návaznost na extravilánové trasy. Plzeň má tak šanci nabídnout svým 
obyvatelům podmínky pro aktivní rekreaci přímo uvnitř města v příjemném přírodním prostředí s 
vodními toky a bohatou zelení. Ne nevýznamné je vzájemné propojení a zlepšení přístupnosti  
volnočasových areálů, jako je Zoologická a botanická zahrada, severní areál bývalého výstaviště, 
připravovaný park Na Roudné, Bolevecké rybníky, areál u sv. Jiří, Škoda sport park na 
Slovanech, České údolí nebo rekreační areál u Borské přehrady.  
 
 
 
 



Základní informace 
 
Cíle zpracování studie 
 
Rozdělení sít ě na základní trasy 
 
Základní charakteristika tras 
 
Návaznost na koncep ční rozvojové dokumenty  
 
 
 
Cíle zpracování studie 
Tato studie nevytváří novou síť tras. Sportovně rekreační trasy vycházejí z úseků navržených 
v Generelu cyklistických tras města Plzně a Generelu pěších tras města Plzně. Návrh vybírá 
z těchto generelů úseky vedené v údolích plzeňských řek, které si pro své vlastnosti, především 
bezpečnost (jsou vedeny mimo styk s automobilovou dopravou) a okolní příjemné prostředí, 
zaslouží zvláštní pozornost. Cílem této studie je prezentace potenciálu údolí plzeňských řek pro 
program rozvoje sportovně rekreačních tras - greenways.  
 
Základní charakteristika tras 

Sportovně rekreační trasy pro cyklisty, pěší, in-line bruslaře, vozíčkáře a další 
nemotorové uživatele. Jsou řešeny jako samostatné smíšené stezky pro pěší a cyklisty 
nebo jsou vedeny po polních nebo lesních cestách a účelových komunikacích. Cílem je 
nabídnout trasy s kvalitním zpevněným povrchem umožňujícím celoroční využití, 
doplněné stromovou zelení, doprovodným mobiliářem, orientačním značením, 
informačními body, a dle místních podmínek veřejným osvětlením. 

 
Rozdělení sít ě na základní trasy 
 
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Malesice 
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Bukovec 
Trasa podél Radbuzy, úsek soutok se Mží – soutok s Úhlavou 
Trasa podél Úhlavy, úsek soutok s Radbuzou – Radobyčice 
Trasa podél Úslavy, úsek soutok se Mží - Koterov  
 
Návaznost na koncep ční rozvojové dokumenty a usnesení orgán ů města 

Zpracování studie Sportovně rekreačních tras v údolích řek se opírá o již dříve zpracované a 
v orgánech projednané rozvojové dokumenty: 

Program rozvoje města  Plzně, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně  
(schválen Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 686 dne 11. 12. 2003 

Generel cyklistických tras města  Plzně, Správa veřejného statku města Plzně, aktualizace 2005, 
(schválen Radou města Plzně usnesením č. 1211 dne 20. 12. 2001 

Generel pěších tras města   Plzně, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
(schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně usnesením č. 422 dne 7. 9. 2006) 
 
Celkový návrh tras viz přílohu č. 1.   
Podrobný popis tras, úseků a objektů viz tabulky č.1 - 10 
 



Širší vztahy 
 
Předpokládaný rozvoj systému za hranice m ěsta 
 
Návaznost na zna čené cyklistické trasy  
 
Volno časové aktivity na trasách 
 
 
 
 
 
Předpokládaný rozvoj systému za hranice m ěsta 
Trasa podél Mže, úsek Malesice – soutok s Radbuzou – pokračování trasy po stávající cestě do 
Vochova  
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Bílá Hora – přes oblast boleveckých rybníků 
směrem na Třemošnou, přes Bílou Horu na Senec, výhledově propojení na Chrást (viz dále) 
Trasa podél Radbuzy – pokračování trasy údolím Radbuzy do Dobřan  
Trasa podél Úhlavy – předpoklad navázání na trasu Štěnovice – Čižice – Předenice – 
Snopoušovy – Krasavce 
Trasa podél Úslavy – navázání údolím Úslavy na Starý Plzenec a dále na Senec a kozelské 
polesí 
 
Návaznost na záměr cyklistické trasy Doubravka – Chrást 
Po zrušení železničního provozu na trati Doubravka – Chrást se předpokládá využití opuštěného 
tělesa pro vybudování smíšené pěší a cyklistické stezky. Navržená síť sportovně rekreačních tras 
tak získá velmi kvalitní prodloužení atraktivním lesnatým územím do Chrástu s možnostmi 
navázání na trasy v údolí Klabavky. 
 
Návaznost na zna čené cyklistické trasy  
Díky své paprskovité konfiguraci a vedení tras podél vodních toků má celá síť sportovně 
rekreačních tras velmi dobré předpoklady pro převedení dálkových i místních tras městem. 
Trasa Praha – Plzeň – Regensburg  
Na prvním místě je třeba jmenovat cyklistickou trasu č. 3, která je součástí trasy Praha – Plzeň – 
Regensburg. Pro vedení této trasy městem je velmi vhodná trasa podél Radbuzy a navazující 
trasa podél Mže v úseku soutok s Radbuzou – areál sv. Jiří. 
Regionální trasy 31, 35, 37 a další lokální trasy 
Cyklistická trasa 31 – vedení trasou podél Úslavy, případně trasou podél Úhlavy a Radbuzy 
Cyklistická trasa 35 – vedení rekreační oblastí boleveckých rybníků a dále trasou podél Mže 
(ulice 28 října - pivovarské studně – centrum města)  
Cyklistická trasa 37 – trasa podél Mže (např. Vochov - Malesice – centrum města) 
Obdobně je možné navrhnout i vedení značených lokálních tras. 
 
Volno časové aktivity na trasách 
Význam sportovně rekreačních tras podtrhuje řada volnočasových aktivit lokalizovaných v nivách 
řek. Jedná se jak o aktivity regionálního či celoměstského významu, tak o aktivity lokálního 
významu. Rozložení volnočasových aktivit na trasách je doloženo v grafické příloze číslo 3. 
 
 



Rozvoj systému 
 
Systémov ě významná propojení 
 
Kategorizace tras 
 
Odhad stavebních náklad ů 
 
 
 
 
 
Systémov ě významná propojení 
Rozsah navržených a k rekonstrukci určených úseků je značný. Ne všechny lávky a úseky jsou 
ale pro fungování sítě stejně důležité. Systémově významné jsou úseky, které propojují stávající 
části sítě. Jsou to zejména lávka přes Úslavu u areálu sv. Jiří a navazující úseky, lávka přes 
Radbuzu pod soutokem s Úhlavou a navazující úseky a lávka přes Mži u ZOO a navazující 
úseky. Kromě systémové významnosti jsou úseky rozděleny podle požadavků na kvalitu. Do první 
kategorie s důrazem na kvalitní povrch, ozelenění i doprovodný mobiliář jsou zařazeny úseky 
v centrální části sítě. Do druhé kategorie, kde důraz na kvalitu ustupuje před potřebou rychle 
zajistit celistvost sítě,  jsou zařazeny koncové úseky tras. (viz příloha č. 4)  
 

Kategorizace tras 
I. kategorie 
Kvalitní asfaltový nebo betonový povrh, veřejné osvětlení, doprovodný mobiliář, ozelenění 
jednostrannou nebo oboustrannou alejí, kvalitní údržba trasy i okolí. 
II. kategorie  
Asfaltový povrch z recyklovaných směsí nebo kvalitní propustná konstrukce s jemným štěrkovým 
povrchem atd., bez nároků na osvětlení, menší nároky na ozelenění, doprovodný mobiliář 
omezen na vybrané významné body. 
 

Odhad stavebních náklad ů  
Na zpracovaný návrh byl proveden odhad stavebních nákladů, který  dosáhl částky 237 mil. Kč. 
Zpracování odhadu stavebních nákladů vychází z jednotkové ceny (na jeden délkový metr trasy), 
která byla stanovena jako průměr cen úseků tras realizovaných nebo projektovaných v 
předcházejících šesti měsících. 
Úseky první kategorie 
Přístupové komunikace k zastávce Zadní Skvrňany, DSP(stavebně řešena jako smíšená stezka 
včetně odvodnění, ozelenění a veřejného osvětlení); cena cca. 7.530,- Kč / m.´ 
Jižní část Homolky, úprava cest, realizace (stavebně řešena jako smíšená stezka pro pěší a 
cyklisty s asfaltovým povrchem  a odvodněním v souběžném žlabu); cena cca. 4.111,- Kč / m´. 
průměrná cena b ěžného metru pro úseky první kategorie byla stanoven a na 5 800,- Kč / m´  
Úseky druhé kategorie 
Polní cesta Hradiště – Radobyčice, studie (stavebně řešena jako polní cesta s asfaltovým 
povrchem včetně odvodňovacího příkopu a v části s doprovodnou alejí) cena cca 3.325, - Kč / m´. 
Přístupová komunikace k lávce přes Úslavu Koterov – Božkov (stavebně řešena jako štěrková 
cesta šířky 3 m (tl. konstr. 500 mm) s melioračním příkopem; cena cca 2 004, - Kč / m´  
Průměrná cena b ěžného metru úseku druhé kategorie byla stanovena na  2 700,- Kč / m´  
 

Odhad nákladů je zpracován jako základní informace o stavebně investiční náročnosti navržené 
sítě sportovně rekreačních tras. (vit tabulky č. 4 až 9). Pro stanovení nákladů konkrétních úseků 
jsou hodnoty příliš nepřesné. Odhad nákladů neobsahuje majetkovou přípravu koridorů, která 
kromě výkupů pozemků bude zahrnovat i směny pozemků nebo převody pozemků (z 
Pozemkového fondu ČR apod.) 
 
 
 



Územní plánování a koordinace 
 
Veřejně prosp ěšné stavby 
 
Navazující a související zám ěry 
 
 
 
 
 
Veřejně prosp ěšné stavby 
 
Realizace sportovně rekreačních tras vytváří společensky prospěšný systém veřejně přístupné 
dopravní infrastruktury, která je tvořena spojitými trasami ve formě samostatných smíšených 
stezek pro chodce a cyklisty, účelovými komunikacemi se smíšeným provozem nebo polními 
cestami. Liniový charakter dopravního systému nese sebou podmínku spojitosti tras. Pro zajištění 
této podmínky je nutné z územně plánovacího hlediska zajistit územní ochranu koridorů 
institutem veřejně prospěšné stavby. Z tohoto důvodu byl v rámci projednání návrhu změn a 
doplňků Územního plánu města Plzně v cyklu 2007/2008 podán návrh čtyř veřejně prospěšných 
staveb. 
 
Návrh veřejně prospěšných staveb pro projednání změn a doplňků Územního plánu města Plzně 
v cyklu 2007/2008  
- VPS smíšená pěší a cyklistická stezka podél Mže 
- VPS smíšená pěší a cyklistická stezka podél Radbuzy 
- VPS smíšená pěší a cyklistická stezka podél Úhlavy 
- VPS smíšená pěší a cyklistická stezka podél Úslavy  
Podrobný návrh veřejně prospěšných staveb viz tabulku č. 4 a přílohu č. 7 
 
Navazující a související zám ěry 
 
Sportovně – rekreační centrum Štruncovy sady 
V oblasti soutoku Mže a Radbuzy je návrh sportovně rekreačních tras součástí širšího záměru 
sportovně relaxačního centra „Štruncovy sady“, které zahrnuje úpravy nábřeží Mže a Radbuzy, 
rekonstrukci sportovních areálů, realizaci parku Na Roudné, výstavbu nových lávek, zpřístupnění 
části areálu Prazdroje, rekonstrukci nábřeží Radbuzy, realizaci parku U Ježíška atd.   
Oblast Jateční ulice  
Cílem v této oblasti je zajistit napojení boleveckých rybníků a Doubravky na centrum města. V 
okolí Jateční ulice probíhá příprava významných inženýrských staveb. Jejich přímou nebo 
přidruženou součástí by měla být realizace sportovně rekreační trasy, nebo by tyto stavby měly 
být s návrhem sportovně rekreační trasy koordinovány. Jedná se o tyto stavby:  
1. Berounka - komplexní úpravy v oblasti Roudné, investor povodí Vltavy a město Plzeň 
(předpoklad doplnění navazující samostatné dokumentace pro těleso) 
2. Silnice I/20 a II/231 Plaská – Na Roudné – Chrástecká, inv. ŘSD ČR a město Plzeň 
(předpoklad řešit sportovně rekreační trasu jako součást této investice)  
3. Obnova koryta Boleveckého potoka 
4. Rekonstrukce ulice 28. října od křižovatky U Velkého rybníka po křižovatku Senec 
(sportovně rekreační trasa využívá stávající stezku, požadavek na koordinaci) 
5. Napojení areálu Senco z Jateční ulice  
(sportovně rekreační trasa využívá napojení Senca) 
Ostatní záměry (viz tabulky č. 4 – 8) 
Ostatní záměry jsou odkazem na zpracovanou projektovou dokumentaci evidovány v tabulkách 
číslo 5 až 9. 
 
 



TEXTOVÁ PŘÍLOHA Č. 1: – Výtah z internetových stránek nadace Partner ství k programu 
Greenways 
 

Co jsou Greenways 

Zelené stezky Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich 
ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a 
kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu 
stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Greenways vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele 
ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. 

Městské Greenways 
Městské Greenways jsou víceúčelové stezky pro cyklisty, pěší, in-line bruslaře, vozíčkáře a další 
nemotorové uživatele. Jsou vybudované podél přírodních nebo vytvořených linií v městském prostředí. 
Účelem stezek je zvýšení bezpečnosti uživatelů stezek, které jsou plně integrované do systému městské a 
příměstské dopravy 
Jsou využívané obyvateli i návštěvníky měst pro každodenní dopravu za prací, nákupy a jako bezpečné 
cesty do škol. Slouží také rekreaci a městské turistice, mohou být osou zelených koridorů a výpadovkou z 
města do krajiny.  

Principy rozvoje zelených stezek pro st řední a východní Evropu 
Principy vyjadřují základní kroky a zásady, které vedou ve fázi plánování, budování a rozvoje stezky k 
dosažení cílů, zformulovaných v definici zelených stezek. 

1. Zelená stezka vždy existuje jako samostatná komunikace nebo trasa vyznačená samostatným 
nezaměnitelných značením v terénu i v mapách. 

2. Zelená stezka má ve svém názvu slovo Greenways (v národním nebo anglickém jazyce), má svoje 
téma a pokud je to účelné i své logo.  

3. Navrhované stezky respektují a účelně doplňují plány rozvoje území, dopravy a cestovního ruchu 
na všech úrovních. Jsou součástí dopravní politiky sídel a regionů a hlavní náplní generelů pěší a 
cyklistické dopravy. 

4. Každá samostatná zelená stezka má hlavního manažera/koordinátora, kterým může být fyzická 
osoba, organizace, instituce či obec. Úkolem manažera je vytvořit širší partnerství různých subjektů 
podél stezky a pečovat o stálý rozvoj a dobrý stav stezky, značení i jejího vybavení. 

5. Stezky musí splňovat základní nároky na bezpečnost všech jejich oprávněných uživatelů, tj. 
účastníků bezmotorové dopravy, pro které je určena. 

6. Zelené stezky jsou součástí veřejné dopravy a vhodně ji doplňují, podporují tzv. transmodalitu 
dopravních systémů. 

7. Zelená stezka má směrové značení v terénu podle možností doplněné dalšími prvky informačního 
systému (mapy, interpretační panely) a vybaveností pro uživatele, jako jsou odpočívadla, stojany pro 
kola, mobiliář pro sport a další. 

8. Informace o zelené stezce rozšiřují všichni partneři pomocí map, informačních letáků, turistických 
průvodců a specializovaných brožur a to v tištěné i elektronické formě.  

9. Všechny aktivity spojené s rozvojem zelené stezky dodržují zásady udržitelného rozvoje, ochrany 
životního prostředí a místního dědictví.  

 
Kritéria vyjad řují minimální požadavky z hlediska infrastruktury a  funkcí, nezbytné pro napln ění 
hlavního poslání m ěstské zelené stezky  - základní požadavky 

1. Městská zelená stezka splňuje veškeré podmínky pro bezpečnou dopravu a je plně integrovaná do 
systému dopravy na území města, případně v jeho okolí.  

2. Vede v maximální možné míře po samostatných stezkách, vyčleněných komunikacích nebo 
vyznačených pruzích na silnicích a umožňuje celoroční využití.  

3. Spojuje, celoročně vyhledávané cíle místních obyvatel na jejich cestách do práce, do škol, k 
centrem nákupů a při rekreaci a sportu. Hlavní místa spojená stezkou určují její poslání, může být 
například bezpečnou stezkou do školy nebo rekreační fitness stezkou podél řeky.  

4. Povrchy stezky musí splňovat nejnáročnější kritéria pro multifunkční stezku s celoročním využitím 
pro běžné uživatele, na vybraných úsecích i pro vozíčkáře. Typ povrchu může být odlišen podle 
převládajících uživatelů.  

5. Její vybavenost informačním systémem, odpočívadly a dalším specializovaným mobiliářem 
odpovídá jejímu významu v dopravní síti, délce a poslání.  

 
Podrobné informace o zelených stezkách Greenways a celosvětové síti organizací spolupracujících na 
jejich rozvoji hledejte u národních koordinátorů Greenways na www.greenways.info. Národní koordinátoři 
vám rovněž mohou poskytnout technickou, případně finanční pomoc.



TABULKA 1: Popis tras 
 
 
Trasa podél Mže; 
úsek soutok s Radbuzou –  Malesice 
 

celková délka 12.140 km 

hlavni trasa celková délka 8,700 km 
hlavni trasa délka úseků navržených k rekonstrukci 3,050 km 
hlavni trasa délka nově navržených úseků 2,050 km 
hlavni trasa počet nově navržených lávek 2 lávky 
odbo čení - napojení Skvr ňan celková délka 1,200 km 
odbočení - napojení Skvrňan délka úseků navržených k rekonstrukci 0,450 km 
odbočení - napojení Skvrňan délka nově navržených úseků 0,400 km 
odbo čení - Radčice - Malesice celková délka 2,240 km 
odbočení - Radčice - Malesice délka nově navržených úseků 1,700 km 
Trasa podél Mže; 
 úsek soutok s Rabuzou – Bílá Hora celková délka 6,460 km 

trasa podél Mže délka úseků navržených k rekonstrukci 1,600 km 
trasa podél Mže délka nově navržených úseků 2,350 km 
trasa podél Mže počet nově navržených lávek 3 lávky 
Trasa podél Radbuzy; 
úsek soutok se Mží – Lhota celková délka 13,800 km 

hlavni trasa délka úseků navržených k rekonstrukci 3,200 km 
hlavni trasa délka nově navržených úseků 4,080 km 
hlavní trasa počet nově navržených lávek 2 lávky 
doplňující napojení počet nově navržených lávek 2 lávky 
Trasa podél Úhlavy; 
úsek soutok s Radbuzou – Radoby čice celková délka 3,790 km 

trasa podél Úhlavy délka úseků navržených k rekonstrukci 1,500 km 
trasa podél Úhlavy délka nově navržených úseků 0,500 km 
Trasa podél Úslavy; 
úsek soutok se Mží – hranice m ěsta celková délka 9,490 km 

trasa podél Úslavy délka úseků navržených k rekonstrukci 4,250 km 
trasa podél Úslavy délka nově navržených úseků 1,720 km 
trasa podél Úslavy počet nově navržených lávek 2 lávky 

Celá síť celkem celková délka 45,680 km 

Celá síť celkem délka úsek ů navržených k rekonstrukci 14,050 km 

Celá síť celkem  délka nov ě navržených úsek ů 12,800 km 

Celá síť - navržené objekty celkový po čet 11 lávek 

 
 



TABULKA 2: Popis navržených lávek 
 
1. lávka p řes Mži u Zoologické zahrady  
trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice 
význam: systémov ě významná 
(napojení Skvrňan, Křimic, Malesic a Radobyčic na ostatní části sítě) 
2. lávka p řes náhon v K řimicích  
trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Bílá Hora 
význam: dopl ňující  
(propojení Křimice – Malesice, chybějící lávku dnes nahrazuje úzký chodník na silničním mostu)  
poznámka: lávka s menším rozpětím 
3. lávka p řes Úslavu u areálu sv. Ji ří 
trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Bílá Hora 
význam: systémov ě významná 
(propojení Doubravky na centrum a Severní předměstí, zlepšuje dostupnost areálu sv. Jiří) 
poznámka: souvisí s realizací navazujících úseků 
4. lávka p řes náhon v Bukovci 
trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Bílá Hora 
význam: dopl ňující  
(propojení  Bukovec – Bílá Hora) 
poznámka: lávka s menším rozpětím, souvisí s lávkou č. 5 
5. lávka p řes Mži v Bukovci 
trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou – Bílá Hora  
význam: dopl ňující 
(propojení  Bukovec – Bílá Hora) 
poznámka: souvisí s lávkou č. 4 
6. lávka p řes Úslavu u st řelnice 
trasa podél Úslavy,  
význam: významná 
(náhrada stávající lávky novým objektem – stávající konstrukce negativně ovlivnila výši škod při 
povodních v roce 2002, akce je součástí ochrany území před účinky velkých vod) 
7. lávka p řes Úslavu v Božkov ě 
trasa podél Úslavy,  
význam: dopl ňující 
(propojení Božkov - Koterov, v současném stavu lze nahradit trasou s využitím ulice K Jezu) 
8. lávka p řes Radbuzu pod soutokem s Úhlavou 
trasa podél Radbuzy 
význam: systémov ě významná 
(propojení nejvyužívanější trasy Americká – Škoda sport park do Českého údolí) 
9. lávka p řes Radbuzu, napojení Medita ční zahrady  
doplňující napojení k trase podél Radbuzy 
význam: dopl ňující 
(napojení meditační zahrady na trasu podél Radbuzy) 
10. lávka p řes Radbuzu, napojení Výsluní  
doplňující napojení k trase podél Radbuzy 
význam: dopl ňující 
(napojení rozlehlé rekreační oblasti Výsluní na trasu podél Radbuzy) 
11. lávka p řes Radbuzu u jezu v Liticích 
trasa podél Radbuzy 
význam: dopl ňující 
(propojení trasy podél Radbuzy v oblasti Litic) 

 
 
 



TABULKA 3: Zpracovaná projektová dokumentace na úse cích sportovn ě rekreačních tras 
 

Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou –  Malesice  

Nábřežní promenáda - pravostranné náb řeží Mže, Ing. arch. N ěmeček, studie 
zadavatel: ÚMO Plzeň 3 
(úsek od soutoku s Radbuzou k areálu bývalého výstaviště) 
Severní areál výstavišt ě, Plaza Centers Czech Republic, s.r.o., realizace 
(průchod areálem včetně lávky přes inundační kanál a cesty k Lochotínské lávce) 

Prodloužení Lábkovy ulice, Valbek s.r.o., DÚR 
zadavatel: ÚIMP 
(úsek podél Křimické ulice) 
Chodník a cyklistická stezka K řimice – Rad čice, Ing. Jozef Špánik,  DÚR 
zadavatel: ÚMO Plzeň 5 – Křimice 
(vedení trasy od mostku v Radčicích po TJ Sokol Křimice 
Trasa podél Mže, úsek soutok s Rabuzou – Bílá Hora 

Cyklistická stezka Štruncovy sady – Lu ční, Valbek, DÚR 
zadavatel: ÚIMP 
(propojení lávky ve Štruncových sadech na Luční ulici a rekonstrukce polní cesty v prodloužení Luční 
ulice) 

Park Na Roudné, DÚR 
pořizovatel: SVSMP 
Plzeň - Berounka - komplexní opat ření v oblasti Roudné, Hydroprojekt, DÚR 
zadavatel: Povodí Vltavy, závod Berounka, spoluinvestor ÚIMP  
(vytvoření tělesa pro doplnění sportovně rekreační trasy)  
Silnice I/20 a II/231, Plaská - Na Roudné – Chráste cká, SUDOP Praha a.s., DÚR  
zadavatel: ŘSD, správa Plzeň  
(vedení trasy od Mže po připravované napojení areálu TJ SENCO )  

Napojení areálu TJ SENCO z Jate ční ulice, DÚR 
pořizovatel: ÚMO Plzeň 4 

Trasa podél Radbuzy 

Cyklistická stezka podél Radbuzy, J. P řibáňová, studie 
zadavatel: ÚMO Plzeň 2 - Slovany 
(úprava stávajícího úseku podél TJ Start) 
Trasa podél Úhlavy 

Rekonstrukce ul. Pod Hradem a 1. části ul. K Řečišti, J. P řibáňová, DÚR  
zadavatel: ÚMO Plzeň 2 - Slovany 
(průchod sportovně rekreační trasy zastavěným územím v Hradišti) 
Polní cesta Hradišt ě – Radoby čice, Ing. Stehlík, studie  
zadavatel: SVSMP 
(oprava polní cesty mezi Hradištěm a Radobyčicemi)  
Trasa podél Úslavy 
Rekonstrukce ul. K Hrádku a Ve Viš ňovce, IP PROJEKT, Ing. Petr Zítek, DÚR 
zadavatel: ÚIMP 
(vedení trasy zastavěným územím Božkova) 
Rekonstrukce ul. Na Hrad čanech, J. P řibáňová, DÚR   
zadavatel: ÚIMP 
(souběh se sportovně rekreační trasou v úseku U Mlýna – U Včelníku) 



TABULKA 4: Návrh ve řejně prosp ěšných staveb  
(viz p řílohu č. 7 - Návrh ve řejně prosp ěšných staveb) 

Návrh ve řejně prosp ěšné stavby „Smíšená p ěší a cyklistická stezka podél Mže“ 

1. Propojení „ZOO – stávající polní cesta Skvr ňany“ 
viz tabulku 5, úseky 13 – 16 (Pod Vinicemi, vstup do ZOO – Radčická; Pod Vinicemi - lávka přes Mži; lávka 
přes Mži, lávka přes Mži - stávající polní cesta) 
2. Propojení „Rad čice – K řimice - Malesice“  
viz tabulku 5, úsek 18 - 21 (mostek v Radčicích - hřiště Křimice; hřiště Křimice - mosty v Křimicích; lávka 
přes náhon v Křimicích; lávka přes náhon - koupaliště Malesice) 
3. Propojení „Štruncovy sady – Masaryk ův most“ 
viz tabulku 6, úseky 30 - 32 (lávka u soutoku – mostek přes horkovod včetně propojení na Luční; mostek 
přes horkovod – přeložka koryta řeky, přeložka koryta řeky – Masarykův most) 
4. Propojení „Senco – sv. Ji ří“ 
viz tabulku 6, úseky 36; 37; 38 (napojení TJ Senco - lávka u areálu sv. Jiří; lávka u areálu sv. Jiří; lávka u 
areálu sv. Jiří - areál sv. Jiří) 
5. Propojení „Bukovec – Bílá Hora“ 
viz tabulku 6, úseky 43 – 46 (mostek přes trať – lávka přes náhon; lávka přes náhon; lávka přes náhon – 
lávka přes řeku; lávka přes řeku)  

Návrh ve řejně prosp ěšné stavby „Smíšená p ěší a cyklistická stezka podél Radbuzy“ 
1. Propojení „Papírenská lávka – Kv ětná“  
(zkapacitnění úseku realizací souběžné stezky se stávající trasou) 
viz tabulku 7, úsek 51 (Papírenská lávka – Květná) 
2. Propojení „Škoda sportpark – České údolí“ 
viz tabulku 7; úseky č. 55 – 57 (propojení k lávce u soutoku; lávka přes Radbuzu u soutoku s Úhlavou; 
lávka u soutoku - "chodník" v Českém údolí) 
3. Lávka k Památníku ob ětem zla 
viz tabulku 7, úsek 73 (lávka přes Radbuzu - k památníku Obětem zla) 
4. Lávka na Výsluní 
viz tabulku 7, úsek 74 (lávka přes Radbuzu - na Výsluní) 
5. Propojení „ České údolí – p řehrada“ 
viz tabulku 7, úsek 59 (stávající lávka na Výsluní – přehrada) 
6. Propojení po jižním b řehu Borské p řehrady, „hráz – lávka p řes přehradu“ 
viz tabulku 7, úseky 61 – 63 (rekreační areál Borské přehrady; průchod kolem autokempu; kemp - lávka 
přes přehradu, I. část) 
7. Propojení „lávka p řes přehradu – stávající cesta Litice“ 
viz tabulku 7, úsek 66 (lávka přes přehradu - cesta k zahradám) 
8. Lávka u jezu v Liticích 
viz tabulku 7, úsek 69 (lávka přes Radbuzu u jezu včetně napojení) 
9. Propojení „Litice – Lhota „ 
viz tabulku 7, úsek 72 (železniční most - lávka Lhota) 

Návrh ve řejně prosp ěšné stavby „Smíšená p ěší a cyklistická stezka podél Úhlavy“ 
1. Propojení „Slovany – Hradišt ě“ 
viz tabulku 8, úsek 76 (lávka přes Úhlavu u Sporné ulice – Hradiště) 
2. propojení „Hradišt ě – Radoby čice“ 
viz tabulku 8, úsek 80 (lávka přes Úhlavu v Hradišti – Radobyčice) 

Návrh ve řejně prosp ěšné stavby „Smíšená p ěší a cyklistická stezka podél Úslavy“ 
1. Propojení „lávka u sv. Ji ří – Lobzy – lávka u st řelnice“ 
viz tabulku 9, úseky 81 – 86 (lávka u sv. Jiří – Chrástecká; průchod areálem Lopatárna; Lopatárna – 
Rokycanská; Rokycanská – Lobezská; Lobezská - lávka u střelnice 
2. Propojení p řes božkovský ostrov  
viz tabulku 9, úseky 90, 91 (průchod areálem TJ Božkov, lávka přes Úslavu v Božkově) 
3. Propojení „lávka p řes Úslavu – Koterov“ 
viz tabulku 9, úsek 95 (mezi lávkou Božkov - Koterov a Koterovem, II) 
4. Propojení „Koterov – hranice m ěsta“ 
viz tabulku 9, úseky 97, 98 a 100 (Koterov - mostek přes Úslavu; nájezd na mostek z údolní cesty; mostek 
přes Úslavu - hranice města) 



Tabulka 5: Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice; soupis úsek ů       
         

  
typ úseku vymezení navrženého úseku 

kategorie 
navrženého 

úseku 
délka úseku 

jednotková 
cena za metr 
délky trasy 

stavební náklady 
úseků 

 
poznámka 

Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, h lavní trasa      
         

1 stávající lávka lávka u soutoku Mže a Radbuzy   - 0   
2 stávající úsek lávka u soutoku - Pallova ulice  420 0 0   
3 navržený úsek Pallova ulice - Rooseveltův most (nábřeží) I. kategorie 250 5 800 1 450 000  součástí akce "Nábřežní promenáda, pravostranné nábřeží Mže" 
4 stávající úsek Roosevettův most - Lochotínská lávka  200 0 0   
5 stávající lávka Lochotínská lávka   - 0   
7 stávající úsek Lochotínská lávka - severní areál výstaviště   300 0 0  investor - Plaza Centers Czech Republic, s.r.o. 
8 stávající lávka  lávka přes inundační kanál   - 0  investor - Plaza Centers Czech Republic, s.r.o. 
9 stávající areál severní část výstaviště  250 0 0  investor -  Plaza Centers Czech Republic, s.r.o. 

10 rekonstrukce úseku severní část výstaviště - Lochotínská I. kategorie 150 5 800 870 000  částečně řešeno v akci napojení Lochotínské z rondelu 
11 rekonstrukce úseku podél Lochotínské I. kategorie 130 5 800 754 000   
12 rekonstrukce úseku polní cesta Lochotínská  - ZOO I. kategorie 950 5 800 5 510 000   
13 navržený úsek Pod Vinicemi, ZOO - Radčická I. kategorie 850 5 800 4 930 000   
14 navržený úsek Pod Vinicemi - lávka přes Mži II. kategorie 150 2 700 405 000   
15 navržená lávka lávka přes Mži   - 11 000 000   
16 navržený úsek lávka přes Mži - stávající polní cesta   II. kategorie 200 2 700 540 000   
17 stávající úsek stávající polní cesta II. kategorie 2 250 0 0   
18 navržený úsek mostek v Radčicích - hřiště Křimice II. kategorie 600 2 700 1 620 000   
19 rekonstrukce úseku hřiště Křimice - mosty v Křimicích II. kategorie 600 2 700 1 620 000   
20 navržená lávka lávka přes náhon v Křimicích   - 5 000 000   
21 rekonstrukce úseku lávka přes náhon - koupaliště Malesice II. kategorie 1 500 2 700 4 050 000   
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, h lavní trasa - celkem  37 749 000   
         

Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, o dbočení - napojení Skvr ňan     
22 rekonstrukce úseku cesta podél hráze bývalého rybníka II. kategorie 450 2 700 1 215 000   
23 nový úsek soukromá cesta mezi zahradami II. kategorie 300 2 700 810 000  problémový úsek z hlediska majetkových vztahů 
24 nový úsek podél Křimické II. kategorie 100 2 700 270 000  součást DUR Prodloužení Lábkovy ulice 
25 stávající úsek  Křimická - podchod pod tratí   300 0 0  součástí realizace III. TŽK 
26 stávající objekt podchod pod tratí   - 0  součástí realizace III. TŽK 
27 úsek ve výstavbě napojení sídliště Zadní Skvrňany  100 0 0  součástí realizace III. TŽK 
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, o dbočení - napojení Skvr ňan - celkem 2 295 000    
         

Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, o dbočení - Radčice - Malesice    
28 úsek ve stáv. zástavbě průchod obcí Radčice  800 0 0  součást úprav místních komunikací 
29 navržený úsek propojení Radčice - Malesice podél silnice II. kategorie 1 700 2 700 4 590 000   
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, o dbočení - Radčice - Malesice - celkem 4 590 000    
         
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice - celkem      44 634 000     
         

  

Poznámka: 
Jednotková cena byla stanovena jako průměr cen úseků realizovaných nebo projektovaných v předcházejících šesti měsících. Vzhledem k použití průměrných 
cen nelze zpracovaný odhad využít pro stanovení náročnosti jednotlivých úseků, ale jen pouze pro celé trasy.  



Tabulka 6: Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Bílá Hora; soupis úsek ů        

         

  
typ úseku vymezení navrženého úseku 

kategorie 
navrženého 

úseku 
délka úseku 

jednotková 
cena za metr 
délky trasy 

stavební náklady 
úseků 

 
poznámka 

Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Bílá Hora       
         
30  rekonstrukce úseku lávka u soutoku - mostek přes horkovod  I. kategorie 700 5 800 4 060 000  
31  rekonstrukce úseku mostek přes horkovod - přeložka koryta řeky I. kategorie 900 5 800 5 220 000 součást připravovaného volnočasového areálu „park Na Roudné“ 
32  navržený úsek přeložka koryta řeky - Masarykův most I. kategorie 550 5 800 3 190 000 koordinace s akcí "Plzeň - Berounka, komplexní opatření v oblasti Roudné"  
33  rekonstrukce objektu Masarykův most   - 0 součástí akce "Přeložka silnice I/20 a II/23I, DÚR, SUDOP Praha, 2007" 
34  navržený úsek Masarykův most - napojení TJ Senco I. kategorie 600 - 0 součástí akce "Přeložka silnice I/20 a II/23I, DÚR, SUDOP Praha, 2007" 
35  navržený úsek napojení TJ Senco I. kategorie 300 0 0 řešení přístupové komunikace k areálu TJ Senco 
36  navržený úsek TJ Senco – lávka přes Úslavu I. kategorie 250 5 800 1 450 000  
37  navržený objekt lávka přes Úslavu u sv. Jiří   - 11 000 000  
38  navržený úsek lávka přes Úslavu – areál sv. Jiří  I. kategorie 250 5 800 1 450 000  
39  stávající úsek  areál sv. Jiří  - podchod pod tratí   500 0 0  
40  stávající objekt podchod pod tratí Doubravka - Chrást   - 0  
41  stávající úsek podchod pod tratí - mostek přes trať  1 200 0 0  
42  stávající objekt mostek přes trať Doubravka - Chrást   - 0  
43  navržený úsek mostek přes trať - lávka přes náhon II. kategorie 400 2 700 1 080 000  
44  navržená lávka lávka přes náhon   - 5 000 000  
45  navržený úsek lávka přes náhon - lávka přes řeku II. kategorie 120 2 700 324 000  
46  navržená lávka lávka přes řeku   - 11 000 000  
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Bílá Hora -  celkem     43 774 000  
         
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Bílá Hora -  celkem        43 774 000    
         

  

Poznámka: 
Jednotková cena byla stanovena jako průměr cen úseků realizovaných nebo projektovaných v předcházejících šesti měsících. Vzhledem k použití průměrných 
cen nelze zpracovaný odhad využít pro stanovení náročnosti jednotlivých úseků, ale jen pouze pro celé trasy.  



Tabulka 7: Trasa podél Radbuzy; soupis úsek ů             
         

  
typ úseku vymezení navrženého úseku 

kategorie 
navrženého 

úseku 
délka úseku 

jednotková cena 
za metr délky 

trasy 

stavební náklady 
úseků 

 
poznámka 

Trasa podél Radbuzy, hlavní trasa      
         
47 stávající úsek lávka u soutoku - most Pražská  650 0 0  
48 úsek v  zástavbě průchod Anglickým nábřežím  600 0 0 výhledová úprava prostoru Anglického nábřeží 
49 stávající úsek  Americká - Papírenská lávka  950 0 0  
50 stávající objekt Papírenská lávka    - 0  
51 rekonstrukce úseku Papírenská lávka - Květná I. kategorie 1 550 5 800 8 990 000 zkapacitnění trasy formou rozšíření nebo zdvojení úseku 
52 rekonstrukce úseku Květná I. kategorie 300 5 800 1 740 000  
53 stávající úsek podjezd Malostranská - vjezd vodárna  150 0 0  
54 stávající úsek Malostranská - odbočka k lávce u soutoku  600 0 0  
55 navržený úsek odbočka k lávce u soutoku  Radbuzy s Úhlavou I. kategorie 250 5 800 1 450 000  
56 navržená lávka lávka přes Radbuzu - u soutoku s Úhlavou I. kategorie  - 11 000 000  
57 navržený úsek lávka přes Radbuzu - "chodník" v Českém údolí I. kategorie 850 5 800 4 930 000  
58 stávající úsek "chodník" v Českém údolí  700 0 0  
59 stávající úsek stávající lávka na Výsluní - přehrada  700 0 0 cesta vede přes městský areál pronajatý soukromé společnosti 
60 součástí objektu hráze hráz - "chodník"  200 0 0 součást tělesa hráze 
61 rekonstrukce úseku rekreační areál Borské přehrady I. kategorie 600 5 800 3 480 000 předpokládá se celková revitalizace areálu 
62 navržený úsek průchod kolem autokempu II. kategorie 380 2 700 1 026 000 cesta vede po vnitřním obvodu městského areálu - pronajato soukromému subjektu  
63 navržený úsek kemp - lávka přes přehradu, I. část II. kategorie 1 100 2 700 2 970 000  
64 stávající úsek kemp - lávka přes přehradu, II. část  250 0 0 stávající účelová komunikace 
65 stávající objekt lávka přes přehradu   - 0  
66 navržený úsek lávka přes přehradu - cesta k zahradám II. kategorie 800 2 700 2 160 000  
67 rekonstrukce úseku stávající cesta, zahrady - silnice do Litic II. kategorie 350 2 700 945 000  
68 rekonstrukce úseku stávající cesta, silnice do Litic - řeka II. kategorie 150 2 700 405 000  
69 navržená lávka lávka přes Radbuzu u jezu včetně napojení   - 11 000 000  
70 stávající úseku lávka u jezu v Liticích - Kotkova chata  1 050 0 0  
71 rekonstrukce úsek Kotkova chata - železniční most II. kategorie 400 2 700 1 080 000  
72 navržený úsek železniční most - lávka Lhota II. kategorie 700 2 700 1 890 000  
Trasa podél Radbuzy, hlavní trasa - celkem   53 066 000  

         
Trasa podél Radbuzy, dopl ňující napojení      
73 navržená lávka lávka přes Radbuzu - k památníku Obětem zla  11 000 000  
74 navržená lávka lávka přes Radbuzu - na Výsluní   11 000 000  
Trasa podél Radbuzy, dopl ňující napojení - celkem    22 000 000  
         
Trasa podél Radbuzy - celkem      75 066 000    
         

  

Poznámka: 
Jednotková cena byla stanovena jako průměr cen úseků realizovaných nebo projektovaných v předcházejících šesti měsících. Vzhledem k použití průměrných 
cen nelze zpracovaný odhad využít pro stanovení náročnosti jednotlivých úseků, ale jen pouze pro celé trasy.  



Tabulka 8: Trasa podél Úhlavy; soupis úsek ů             

  
typ úseku vymezení navrženého úseku 

kategorie 
navrženého 

úseku 
délka úseku 

jednotková cena 
za metr délky 

trasy 

stavební náklady 
úseků 

 
poznámka 

Trasa podél Úhlavy       
          

75 stávající úsek vodárna - lávka přes Úhlavu u Sporné ulice   1 100 0 0  
76 navržený úsek lávka přes Úhlavu u Sporné ulice - Hradiště  II. kategorie 500 5 800 2 900 000 náročný terén 
77 úsek v zástavbě průchod Hradištěm   300 0 0 součástí rekonstrukce komunikací K Řečišti a Pod Hradem, DÚR,  J. Přibáňová 
78 stávající úsek Hradiště - lávka přes Úhlavu v Hradišti  200 0 0  
79 stávající lávka lávka Hradiště   - 0  
80 rekonstrukce úseku lávka přes Úhlavu v Hradišti - Radobyčice II. kategorie 1 500 2 700 4 050 000 studie Cyklistická stezka Hradiště Radobyčice, Ing. Stehlík, 2007 

Trasa podél Úhlavy - celkem      6 950 000  
          

Trasa podél Úhlavy - celkem          6 950 000    

          

Tabulka 9: Trasa podél Úslavy; soupis úsek ů             

  
typ úseku vymezení navrženého úseku 

kategorie 
navrženého 

úseku 
délka úseku 

jednotková cena 
za metr délky 

trasy 

stavební náklady 
úseků 

 
poznámka 

Trasa podél Úslavy       
          

81 navržený úsek lávka u sv. Jiří - Chrástecká I. kategorie 420 5 800 2 436 000  
82 stávající lávka lávka přes Úslavu, Chrástecká   - 0  
83 navržený úsek průchod areálem Lopatárna I. kategorie 850 5 800 4 930 000  
84 navržený úsek Lopatárna - Rokycanská I. kategorie 450 5 800 2 610 000  
85 rekonstrukce úseku Rokycanská - Lobezská I. kategorie 1 400 5 800 8 120 000  
86 rekonstrukce úseku Lobezská - lávka u střelnice I. kategorie 700 5 800 4 060 000  
87 náhrada stávající lávky lávka přes Úslavu, u střelnice   - 11 000 000  
88 rekonstrukce úseku lávka u střelnice - Božkov I. kategorie 550 5 800 3 190 000  
89 úsek v zástavbě Božkovské nám. - Letkovská - Poříční   150 0 0 částečně řešeno v akci Rekonstrukce ulice Na Hradčanech, DUR,  J. Přibáňová 
90 navržený úsek průchod areálem TJ Božkov II. Kategorie 500 2 700 1 350 000  
91 navržená lávka lávka přes Úslavu v Božkově   - 11 000 000  
92 stávající úsek mezi   Božkovem a lávkou Božkov - Koterov II. kategorie 800 2 700 2 160 000  
93 stávající lávka lávka přes Úslavu, Božkov - Koterov   - 0  
94 stávající úsek mezi lávkou Božkov - Koterov a Koterovem, I   300 0 0  
95 rekonstrukce úseku mezi lávkou Božkov - Koterov a Koterovem, II II. kategorie 850 2 700 2 295 000  
96 úsek v zástavbě průchod Koterovem  650 0 0  
97 rekonstrukce úseku Koterov - mostek přes Úslavu II. kategorie 300 2 700 810 000  
98 nový objekt nájezd na mostek z údolní cesty   - 2 000 000 studie (Dprojekt) 
99 rekonstrukce mostku mostek přes Úslavu   - 10 000 000 zpracovaná DSP na rekonstrukci mostku 

100 rekonstrukce úseku mostek přes Úslavu - hranice města II. kategorie 450 2 700 810 000 studie (Dprojekt) 
Trasa podél Úslavy - celkem      66 771 000  
          
Trasa podél Úslavy - celkem          66 771 000    
          

  

Poznámka: 
Jednotková cena byla stanovena jako průměr cen úseků realizovaných nebo projektovaných v předcházejících šesti měsících. Vzhledem k použití průměrných 
cen nelze zpracovaný odhad využít pro stanovení náročnosti jednotlivých úseků, ale jen pouze pro celé trasy.  



Tabulka 10: Sportovn ě rekrea ční trasy, rekapitulace stavebních náklad ů           
            

Sportovn ě rekreační trasy, rekapitulace stavebních náklad ů       

Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice       
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, hlavní trasa - celkem 37 749 000,- Kč    
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, odbočení - napojení Skvrňan - celkem 2 295 000,- Kč    
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice, odbočení - Radčice - Malesice - celkem 4 590 000,- Kč    
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Malesice - celkem  44 634 000,- Kč    
            
             
Trasa podél Mže, úsek soutok s Radbuzou - Bílá Hora -  celkem   43 774 000,- Kč    
            
Trasa podél Radbuzy            
Trasa podél Radbuzy, hlavní trasa - celkem    53 066 000,- Kč    
Trasa podél Radbuzy, doplňující napojení (lávka k Meditační zahradě, lávka na Výsluní) - celkem  22 000 000,- Kč    
Trasa podél Radbuzy - celkem      75 066 000,- Kč    
            
            
Trasa podél Úhlavy - celkem      6 950 000,- Kč    
            
            
Trasa podél Úslavy - celkem      66 771 000,- Kč    
            
            
Sportovn ě rekreační trasy celkem        237 195 000,- Kč       
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