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▶ Místo úvodu
Internet: www.turisturaj.cz

Název města Plzeň vyvolává u většiny z nás asociaci spojenou s 
plzeňským pivem. To asi nikoho nepřekvapí. Další pojmy, které si 
spojujeme s hlavním městem Plzeňského kraje jsou hokej, folkový 
festival a průmysl. Nic moc turistického dalo by se říci. A je to 
pravdou. V již zmiňovaném průzkumu atraktivnosti turistických 
regionů se Plzeňsko umístilo na posledním místě. 

Plzeňsko a zejména jeho centrum město Plzeň  si každý 
spojuje se studeným zlatistým mokem. Zahraniční turisté 
přijíždějící sem si dříve než náměstí většinou prohlédnou 
areál plzeňského pivovaru nebo alespoň ochutnají pravé 
plzeňské v jedné z dvou restaurací nacházejících se zde. 
Mnoho tuzemských turistů postupuje podobným stylem. 

Druhým nejznámějším místem regiónu je Nepomuk, rodiště 
našeho neznámějšího světce Jana Nepomuckého s 
barokním kostelem. Nad městem se nachází zámek Zelená 
Hora, kde si za komunistického režimu v 50. letech 20. 
století odbývali vojenskou službu tzv. pétépáci, slovy tehdy 
vládnoucího komunistického režimu „nepřátelé vlasti.“ 
Prostředí a atmosféru doby hezky zachycuje kniha a film 
Černí baroni. K jednomu z nejhezčích zámků Plzeňského 
regiónu patří barokní zámek Manětín, zámek Kozel byl zase 
postaven ve stylu klasicismu a jeho chloubou je rozlehlý 
anglický lesopark. 

▶ Plzeň
Internet: www.plzen-city.cz
Počet obyvatel: 165 000 

Plzeň, čtvrté největší město Čech a Moravy, ležící na 
soutoku čtyř řek - Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava - má 165 
000 obyvatel. Plzeň navštěvují turisté z celého světa, kteří 
sem přijíždějí  zejména kvůli zdejšímu pivu a pivovaru. 
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Zastávka v pivovaru, prohlídka, popřípadě jídlo v pivovarské 
restauraci patří k povinné části turistického programu většiny 
z cizích návštěvníků. Plzeň jako velké průmyslové město se 
nemůže pochlubit jedinečnými architektonickými nebo 
uměleckými klenoty. Vše co je zajímavé najdete na náměstí 
a v jeho bezprostředním okolí.

Město bylo založeno v roce 1295 českým králem Václavem 
II. Jeho centrum si dodnes  zachovalo původní šachovnicový 
půdorys s velkým náměstím uprostřed. Výhodná poloha na 
křižovatce dvou obchodních cest umožnila rychlý rozvoj a 
prosperitu města. Třicetiletá válka měla naopak za následek 
hospodářský úpadek. K opětovnému rozvoji Plzně došlo až v 
19. století a to v spojení s rychlým rozvojem průmyslu. V 
roce 1859 byly tady založeny Škodovy závody a o dva roky 
později bylo město spojeno železniční tratí s německým 
městem Furth im Wald. K spojení s Chebem a Českými 
Budějovicemi došlo v dalších letech. 

Dnešní centrum města tvoří náměstí Republiky, které má 
rozměry 139 x 193 metrů. V době založení města se jednalo 
o jedno z největších náměstí v Evropě. Dominantou náměstí 
je gotický  kostel sv. Bartoloměje se 103 metry vysokou 
věží, která je nejvyšší u nás. Věž je přístupná návštěvníkům. 
Od roku 1993, kdy bylo v Plzni zřízeno biskupství stal se 
kostel katedrálou.  Nejvzácnější částí interiéru je soška 
plzeňské madony z roku 1390 nacházející se nad oltářem. 

Další architektonickou památkou náměstí je renesanční 
radnice ze 16. století bohatě zdobená sgrafity a před ní 
stojící barokní morový sloup ze 17. století. Jedna z 
nejhezčích budov je barokní budova arciděkanství z 
počátku 18. století. Z dalších hezkých budov stojí za zmínku 
tzv. Scriboniovský dům (číslo 12), renesanční budova, ve 
které žil v letech 1633-34 Albrecht z Valdštejna. 

Z  historických budov mimo centrum stojí za shlédnutí 
budova Masných krámů, která se nachází v Pražské ulici 
nedaleko náměstí. Budova pochází z roku 1392 a sloužila 
jako tržnice pro prodej masa až do poloviny 20. století, což je 
zcela unikátní jev. Turisticky zajímavá je také návštěva 
historického podzemí města, které se rozkládá na třech 
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patrech a jehož délka byla původně přes 20 km. Z této délky 
je dnes turistům přístupných asi 750 metrů. 

Na okraji historického centra nedaleko divadla v ulici sady 
Pětatřicátníků stojí třetí největší synagoga na světě. Velká 
synagoga byla postavená v roce1893 v maurském slohu a 
slouží dnes jako koncertní a výstavní síň. 

Plzeňské pivo
Plzeňští měšťané obdrželi právo vařit pivo již v roce 1307. Sláva 
plzeňského piva se začala šířit podstatně později a na jejím začátku 
nebylo nic jiného, než stížnosti občanů na špatnou kvalitu místního 
piva. Místní měšťané se proto rozhodli založit nový pivovar. Tak 
vznikl v roce 1842 Měšťanský pivovar. Z německého města 
Vilshofen byl povolán sládek Josef Groll, který do výroby piva 
zavedl novinku, kterou bylo spodní kvašení. Spodní kvašení v Plzni 
uspělo a úspěšně nahradilo horní kvašení užívané až do té doby. 
Spodní kvašení znamená, že při výrobě piva pivní kvasnice klesají 
na dno na rozdíl od horního kvašení, kdy zůstávají nahoře. Nové 
plzeňské pivo začalo slavit úspěch nejdříve v Plzni a po krátké době 
také v Praze, kam se začalo vyvážet. Postupně začali novou metodu 
přebírat také ostatní pivovary a tak se slovo „plzeň“ nebo v 
Německu Pilsener, Pils začalo používat pro označení všech druhů 
piva vyráběných spodním kvašením. U nás v současnosti až na 
výjimky dělá pivo spodním kvašením. 

Návštěva pivovaru Plzeňský prazdroj patří většinou k 
třešničkám na dortu návštěvy Plzně. Pivovar se nachází 
nedaleko centra a nedaleko železničního nádraží u staré 
výpadovky směrem na Prahu. 

Pivovar Plzeňský prazdroj, U Prazdroje 7, internet: 
www.prazdroj.cz, www.beerworld.cz. Prohlídky v sezóně 
jsou v 10.30, 12.30, 14.00 a 15.30 hod., mimo sezónu pouze 
v 12.00 a 14.00 hod. Pokud dáváte přednost ochutnávce 
studeného chmelové moku doporučuji navštívit restauraci 
Spilka (hodně turistů!) nacházející se v areálu pivovaru nebo 
spíše plzeňskou restauraci hned u vchodu. Jedná se o první 
z typizovaných plzeňských pivnic, které pivovar provozuje v 
různých městech u nás i v cizině. Pro všechny je typický 
dřevěný interiér s jednoduchými masivními dřevěnými stoly a 



6

zdmi vyzdobeným starými fotografiemi a připomínkami na 
staré pivovary a hospody.

Příjezd a doprava
Příjezd autem po dálnici D2 z Prahy. Železniční nádraží 
se nachází asi 15 minut pěšky od náměstí. Po východu 
z nádraží se dáte doprava a kostel na náměstí bude pro 
vás dobrým orientačním bodem. Autobusové nádraží 

leží asi 20 minut pěšky od centra, kam se od divadla dostanete po Husově 
ulici. 

Informace
Informační centrum, nám. Republiky 41, tel. 378035330, internet: 
www.icpilsen.cz. Předprodej vstupenek, prodej map, ubytování a také 
internet.

Muzea a galerie
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, internet: www.zcm.cz, otevřeno
denně kromě po od 9.00-17.00 hod. Stálá expozice je věnována dějinám 
města a regionu, jedinečná je zdejší sbírka gotických pušek hákovnic. 
Součástí muzea je také národopisné muzeum Plzeňska. 

Západočeská galerie, Pražská 13, internet: www.zpc-galerie.cz, otevřeno 
denně kromě po od 10.00-18.00 hod. 

Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6, otevřeno denně od 10.00-18.00 hod.  
Expozice je věnovaná dějinám piva od starověku až po dnešek. Muzeum se 
nachází v centru města v původním právovárečném domě.

Diecézní muzeum, Františkánská 11, internet: www.plzen.cirkev.cz, 
otevřeno denně kromě po od 10.00-18.00 hod. Otevřeno pouze od dubna 
do října. 

Plastický model historického jádra města, náměstí Republiky 1, otevřeno 
denně od 8.00-18.00 hod. 

Divadlo J. K. Tyla, Smetanovy sady 16, otevřeno denně od 9.00-16.00 hod., 
internet: www.djkt-plzen.cz. Prohlídky divadla každou hodinu. 

Muzeum Škoda, Korandova 4, otevřeno po-pá od 8.00-15.00 hod. Expozice 
o dějinách a výrobcích Škodových závodů. 

Hruškova meditační zahrada, Na Kramlíku, Plzeň-Doudlevce, internet: 
www.plzen.cirkev.cz, otevřeno duben-říjen pouze st-ne od 10.00-17.00 hod.  

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Přírodní areál se vzácnými druhy dřevin vytvořen bývalým politickým 
vězněm Lubošem Hruškou. Jednou měsíčně se pořádá noční prohlídka s 
umělým osvětlením. 

ZOO
ZOO a botanická zahrada, Pod Vinicemi 9, internet: www.zooplzen.cz, 
otevřeno denně od 8.00-19.00 hod., mimo sezónu pouze do 18.00 hod. 
Zvířata v plzeňské ZOO žijí ve volných přírodních výbězích, k atrakcím patří 
varani z Indonésie, kteří jsou největší ještěři na světě. Součástí botanické 
zahrady je také japonská zahrada vytvořena japonským architektem z 
kamenů dovezených z Japonska. 

Dinopark, Pod Vinicemi 9, internet: www.dinopark.cz, otevřeno denně od 
8.00-19.00 hod., mimo sezonu pouze do 18.00 hod.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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