Starý Plzenec
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-město

Správní obvod: Plzeň

GPS souřadnice: 49.697678N, 13.473501E

Nadmořská výška: 343 m n. m.

První pís. zmínka: 976 (1046 let)

Počet obyvatel: 5 200

PSČ: 332 02

Adresa URL: www.staryplzenec.cz

O obci
Město Starý Plzenec se nalézá 9 km jihovýchodně od středu Plzně v údolí řeky Úslavy mezi Radyní
a Hůrkou.

Historie obce
Nejstarší písemná zpráva o městě je datována rokem 976. Na vrchu Hůrka se rozkládalo přemyslovské
knížecí hradiště. Tato „stará Plzeň“ se brzy stala po Praze největším správním centrem Čech,
nacházelo se zde celkem 8 kostelů.

Ubytování a restaurace
Možnost ubytování a stravování je ve staročeské restauraci a penzionu Český Dvůr, dále ve
Staroplzenecké restauraci a penzionu pod Radyní i v restauraci Na Jízdárně.

Okolí a příroda
Kolem Starého Plzence vede 10 km dlouhá naučná stezka, která směřuje z náměstí na Hůrku s
rotundou a pokračuje k chráněnému geologickému nalezišti zkamenělin Černá stráň, okolo přírodní
rezervace Starý rybník v Sedlci, bývalých sedleckých železáren

Současnost obce
Ve Starém Plzenci se pravidelně konají koncerty Kruhu přátel hudby, výstavy, plesy a spousta dalších
zajímavých kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve městě můžete využít pečovatelskou
službu, místní knihovnu, poštu, mateřskou školu, ...

Sportovní možnosti
Ve městě můžete využít společenských, nebo sportovních akcí, které jsou pořádány TJ Sokol, nebo
místním Sportovním klubem. Město je protnuto turistickou trasou a cyklostezkou.

Památky a zajímavosti
Nejstarší písemná zpráva o městě je datována rokem 976. Na vrchu Hůrka se rozkládalo přemyslovské
knížecí hradiště. Tato „stará Plzeň" se brzy stala po Praze největším správním centrem Čech,
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nacházelo se zde celkem 8 kostelů. Do dnešní doby se ...

Doprava
Do obce je zavede jak autobusová doprava, tak vlaková doprava. Do Starého Plzence je zavedeno, a to dokonce
dvě linky. Jedná se o linku č. 51 a č. 50 Plzeňských městských dopravních podniků. Ve městě je
možnost domluvy ukázkové jízdy v Plzenecké železnici.
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