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Nejstarší písemná zpráva o knížecím hradisku na vrchu Hůrce se datuje rokem 976 (vítězná bitva 

Čechů nad Bavory) a až do 13. stol. bylo správním centrem Plzeňska. Po založení nynější Plzně 

roku 1295 význam Staré Plzně upadá. Roku 1442 je prvně doložen název Starý Plzenec. Do 

poloviny 15. stol. byl stále královským majetkem. Pak poklesl na pouhou ves a teprve roku 1845 

byl opět povýšen na městečko (městys) a roku 1902 na město. V roce 1873 byly položeny základy 

pivovaru, který je od roku 1942 přebudován na dnešní společnost BOHEMIA SEKT. 

Osada Sedlec se připomíná v historických pramenech již v roce 1266. Její význam narůstá až v 16. 

stol. s rozvojem železářství. Ve 20. letech 19. stol. zde pak vznikla kolébka Škodových závodů. 

Kulturní památky a turistické cíle: 

Hradiště Hůrka – národní kulturní památka, přemyslovské hradiště na pravém břehu řeky Úslavy 

se základy kostelíků sv. Vavřince a sv. Kříže. 

Rotunda sv. Petra a Pavla – raně románská stavba z pol. 10. stol. Otevřena pro veřejnost 

každou první sobotu v měsíci od května do září od 13:00 h do 16:00 h. Mimořádné zpřístupnění 

pro skupiny (min. 6 osob) po objednávce na tel.: 377 183 662 nebo na e-mailové adrese: 

info.plzenec@staryplzenec.cz; www.rotunda-hurka.cz 

Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně – původní fresky z roku 1351. 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele – na náměstí ze 14. století. 

Městská radnice – z poloviny 19. století s městským znakem v průčelí. 

Barokní mariánský sloup – z roku 1721. 

Empírová kašna – z roku 1856. 

Zřícenina hradu Radyně – ve výši 567 m n. m. s romantickým okolím. Otevřena duben – květen 

o sobotách a nedělích a o státních svátcích od 10:00 h do 18:00 h, červen - srpen denně kromě 

pondělí od 10:00 h do 18:00 h, září a říjen otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 10:00 h do 

17:00 h. Komentované prohlídky hradu Radyně je možné objednat i mimo turistickou sezonu. 

V hradní věži je stálá audiovizuální pohádková expozice, historická expozice s modelem hradu 

Radyně, výstava erbů vlastníků hradu a na věžní vyhlídce pozorovací dalekohled. Informace na 

www.hrad-radyne.cz. 

V roce 2016 bylo nově otevřeno v předhradí hradu Radyně nové Centrum služeb pro turisty, 

které je návštěvníkům k dispozici celoročně. Více informací na www.ic-radyne.cz. 

Hasičské muzeum v Sedlci – mapuje vývoj požární techniky od roku 1880. K vidění jsou 

exponáty od prvních hasicích prostředků až po stříkačky na kolech, různé žebříky a hasičská auta. 

Muzeum je přístupné po objednávce na tel.: 606 608 187. 

Plzenecká železnice – úzkorozchodná průmyslová dráha s možností ukázkové jízdy po domluvě 

na tel.: 603 844 320. 

Naučné stezky: Kolem Starého Plzence a Sedlce (10 km); Stará Plzeň a kupci (3,5 km) a Skalní 

stezka (3,5 km). 

 

Informace: 

Turistické informační centrum K-Centrum, městská knihovna 

Smetanova 932, tel.: 377 183 662, 377 183 659, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz 

www.staryplzenec.cz 


