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

Památky a zajímavosti Starý Plzenec
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. Do dnešní doby se zachovaly základy kostelů sv. Vavřince a sv.
Kříže a předrománská rotunda sv. Petra a Pavla (národní kulturní památka) z 2. poloviny 10. století,
která je nejstarší celistvě dochovanou církevní stavbou západních Čech.
V současné době je objekt rotundy využíván k výročním církevním bohoslužbám, ale konají se zde i
svatební obřady a koncerty. Je odsud překrásný výhled na město Starý Plzenec, jeho část Sedlec a
také na hrad Radyni. Rotunda je zpřístupněna veřejnosti v době od května do září vždy první sobotu
v měsíci od 13.00 do 16.00 hod.
Ve městě stojí dodnes původně románský kostel Narození Panny Marie s unikátním cyklem fresek z roku
1351 a kostel sv. Jana Křtitele ze 14. století, u kterého se nachází barokní mariánský sloup z roku 1721.
Empírová kašna a městská radnice na náměstí jsou dalšími kulturními památkami z poloviny 19. století.
Dominantou Plzeňska je zřícenina královského hradu Radyně, který byl založen českým králem a
římským císařem Karlem IV. ve druhé polovině 14. století. Hradní věž nabízí nejen krásný
výhled do okolí, ale také audiovizuální pohádkovou expozici s tajemnými bytostmi z pověstí o hradu Radyni
a historickou expozici o dějinách města Starého Plzence od nejstaršího období – mladší doby kamenné
až do počátku 20. století.
Objekt je přístupný veřejnosti v dubnu a květnu o víkendech a svátcích od 10.00 do 18.00 hod., v červnu,
červenci a srpnu denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hod a v září a říjnu o víkendech a
svátcích od 10.00 do 17.00 hod.
V Sedlci, který je částí Starého Plzence, se nachází Hasičské muzeum, které mapuje vývoj požární
techniky od roku 1880.
Další zajímavostí je tzv. Plzenecká železnice, která se nachází v areálu dětského tábora u lesa pod
hradem Radyní. Zájemci mohou po domluvě využít ukázkové jízdy na této úzkorozchodné
průmyslové dráze.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2965/stary-plzenec/pamatky-turistika/
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