Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-sever

Správní obvod: Nýřany

GPS souřadnice: 49.709018N, 13.089175E

Nadmořská výška: 380 m n. m.

První pís. zmínka: 1115 (905 let)

Počet obyvatel: 1 786

PSČ: 330 24

Adresa URL: www.hermanovahut.cz

O obci
Obec Heřmanova Huť se nachází 23 km západně od krajského města Plzně. Na jejím katastru se stýká
Plzeňská kotlina se Stříbrskou pahorkatinou, obec s okolím je rozložena na nejzápadnější části roviny,
mírně se zdvihající od Plzně.

Historie obce
Obec Heřmanova Huť jako taková vznikla v roce 1954 sloučením všech tří částí dle katastru, první
zmínky o osídlování pochází však již z doby bronzové. Roku 1855 tu bylo při archeologických
vykopávkách nalezeno několik bronzových ...

Ubytování a restaurace
Stravování v obci zajišťuje místní restaurace Vynodak. Funguje tu několik obchodů s potravinami a
smíšeným zbožím.

Okolí a příroda
Na katastru HH se stýká Plzeňská kotlina se Stříbrskou pahorkatinou. Obec s okolím je rozložena na
nejzápadnější části roviny mírně se zdvihající od Plzně, na jihu, západě a severu je lemována mírnou
pahorkatinou porostlou většinou lesy.

Současnost obce
Heřmanova Huť disponuje dobrou občanskou vybaveností počínaje mateřskou a základní školou,
přes poštu a knihovnu, až po lékaře pro dospělé, děti a dorost a stomatologa. Funguje tu několik
obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, pohostinství ...

Sportovní možnosti
V roce 2009 byl za podpory Evropské unie vybudován sportovně relaxační areál Pond, sloužící pro
využití volného času, k odpočinku i ke sportovnímu využití různých skupin obyvatel. Jeho součástí je
multifunkční hřiště, dětské ...

Památky a zajímavosti
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Mezi významné historické památky v Heřmanově Huti patří bezesporu nově zrekonstruovaná
vodárenská věž, nyní přebudována na vyhlídku. Vystavěna byla roku 1908 pro potřeby zdejšího
Vlkýšského pivovaru, který patřil rodu Schultes až do roku ...

Doprava
Obcí prochází silnice III/20312. V obci je zajištěna autobusová i železniční doprava.
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