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Série - Bezbariérové trasy Českou republikou

Plzeň město piva



Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou
republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování




Všechny publikované trasy jsou sestaveny a prověřeny vozíčkáři
Hlavními kritérii při výběru vozíčkářských tras byla bezbariérová dostupnost
MHD, veřejnou dopravou nebo možnost vyhrazeného parkovacího
stání, sjízdnost terénu s minimální pomocí asistence, převážně rovinatý, zpevněný terén s pozvolným klesáním a s minimálním stoupáním.
Dalším kritériem byla síť služeb, jako je bezbariérové sociální zařízení, občerstvení.



Tyto trasy vznikly i díky podpoře společností, které vám v rámci těchto materiálů také představíme.
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Katedrála sv. Bartoloměje
na náměstí Republiky
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Trasa 5: Plzeň město piva
Náměstí Republiky - Pařížská - Křižíkovy sady - Kopeckého sady - Šafaříkovy
sady - sady Pětatřicátníků - Solní - Náměstí Republiky
Tato trasa vede historickou částí města Plzeň, která je dnes známá především
plzeňským pivovarem a Škodovou. Ale jen ten, kdo v Plzni někdy strávil pár
chvil, ví, že se je zde krásné historické centrum s katedrálou, největší židovkou
synagogou v celé České republice a nádhernými parkovými úpravami v místech
bývalých městských hradem. Plzeň je pro bezbariérové cestování téměř jako
stvořená. Pohybujete se zde po rovné dlažbě, i nájezdy a sjezdy z chodníků
jsou příjemně mírné. Tuto trasu zvládne každý vozíčkář bez pomoci asistentů.
POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Plzeň náměstí Republiky- parkoviště
Konec trasy: Plzeň náměstí Republiky- parkoviště
Délka trasy: 3.5 km
Čas jízdy: 3 hod 25 min
Zaměření: poznávací – historické - přírodovědné
Obtížnost: velmi lehká pro všechny typy vozíků
Cenová hladina: do 100.-Kč

Město Nová Plzeň bylo založeno na příkaz
českého krále Václava II. roku 1295 na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Od
počátku se stalo důležitým obchodním střediskem na významné křižovatce cest do Norimberka a Řezna. Historické jádro města
(půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým původním gotickým městem)
v r. 1989 prohlášeno městskou památkovou
rezervací. V první polovině 19. stol. mohutný rozvoj města, v r. 1842 založen Měšťanský pivovar a v tomtéž období strojírenský
podnik Škoda.
Naše prohlídka začíná opět na náměstí před
budovou radnice přímo v centru městské
památkové rezervace. Zde jsou umístěna 4
parkovací místa pro vozidla přepravující
zdravotně handicapované osoby. Vedle renesanční budovy radnice je turistické
informační centrum, kde získáte všechny
potřebné informace nejen k historii města,
ale i k bezbariérovým možnostem ve městě. Budova radnice na náměstí Republiky
V budově samotné radnice se nachází stálá
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Pohled na Plzeň

expozice modelu historického centra města v měřítku 1:200 v zadní části
mazhauzu radnice, vstup doporučujeme s asistencí. Před radnicí také nepřehlédnete morový sloup, který byl postaven v roce 1681 jako poděkování za
mírný průběh morové epidemie. Nepřehlédnutelnou
dominantou náměstí je katedrála sv. Bartoloměje.
Stavba chrámu sv. Bartoloměje začala po r. 1295
a byla dokončena počátkem 16. století. Na hlavním
oltáři můžete vidět opukovou sochu Plzeňské madony
z r. 1390, jedna z nejhodnotnějších soch tzv.
„krásného stylu“ českých madon. Šternberská kaple
s visutým svorníkem pochází z 1. pol. 16. stol. V r.
1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství
a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou. Věž katedrály, která bohužel není bezbariérově přístupná, je
se svou výškou 102,6 m nad zemí nejvyšší chrámovou věží v Čechách.
Z tohoto místa se můžeme vydat na okružní cestu
kolem náměstí, kde je k vidění řada historických doKatedrála sv. Bartoloměje - mů s kamennými nebo sgrafitovými portály. Histointeriér
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Kopeckého sady

rické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací v roce
1989. Když se vydáme od turistického informačního centra, které sídlí
v renesančním Císařském domě, v němž několikrát při své návštěvě Plzně pobýval Rudolf II. Podél náměstí doprava, mineme rohový dům, v němž žil Sebastian Pechovský, vychovatel Rudolfa II. Dalším zajímavým domem, který je
jasně rozeznatelný díky sgrafitům podle kartonů Mikoláše Alše, je dům U červeného srdce. Hned vedle stojí Arciděkanství, dnes sídlo plzeňského biskupství.
Tento dům původně patřil řádu Německých rytířů a patří k nejvýznamnějším
barokním památkám města. Dům s lékárnou U Bílého jednorožce je také zdoben Alšovými sgrafity na téma Sběr léčivých rostlin. Na další straně náměstí naleznete Národopisné muzeum Plzeňska a hned
vedle Scriboniovský dům, kde před svou
smrtí v letech 1633 – 1634 žil proslulý Albrecht z Valdštejna. Na své cestě po náměstí se můžete také zastavit na malé občerstvení v kiosku přímo na náměstí, nebo
v Caffé Fellini, kde mimo bezbariérového
vstupu, najdete i bezbariérové WC.
Velká synagoga

6

www.praguecityline.cz

Náměstí opustíte Pařížskou ulicí, která ústí
na náměstí u turistického informačního centra. Zde se ulice svažuje z mírného kopečka, jedete podél Vodárenské věže, která
dříve byla součástí městského opevnění, až
k budově Masných krámů. Tato zvláštní
historická budova z roku 1392 sloužila jako
masná tržnice až do 50. let 20. stol.
V letech 1964 – 1971 náročná rekonstrukce, po níž vznikl specifický výstavní proŠafaříkovy sady
stor, v současnosti využíván Západočeskou
galerií. Zdatnější mohou zde u Masných
krámů odbočit vlevo, kde dojedou až k Muzeu pivovarnictví. Muzeum bohužel není mimo vstupního portálu bezbariérově přístupné, ale jistě stojí za to se
k němu podívat. Pivo se zde totiž vaří už od 13.století. Král Václav II. Plzni
udělil právo várečné, díky němuž zde vařilo pivo na 260 měšťanů. Tato praxe
ovšem způsobovala velké rozdíly v kvalitě piva. Historickým mezníkem, který
změnil celou pivní historii, se stal rok 1838, když muselo být vylito před radnicí
36 hektolitrů nekvalitního piva. Tato neblahá událost ovlivnila právovárečné
měšťanstvo natolik, že se rozhodli společně vybudovat nový moderní pivovar,
aby navždy zajistili výrobu kvalitního plzeňského piva a dne 5. října 1842 uvařil
první spodně kvašený světlý ležák, který se stal pravzorem všem ostatním
světlým pivům.
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Šafaříkovy sady
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Od Pivovarského muzea se vrátíte zpět
k Masným krámům a vydáte se cestou vpravo. Zde projíždíte jednou z nejkrásnějších
parkových úprav města Křižíkovými sady.
Městské sady vznikly v polovině 19.století
jako promenádní aleje v místech zbořených
městských hradeb. Křižíkovy sady plynule
pokračují v Šafaříkovy sady, jejichž dominantami jsou jednak busta Františka Křižíka a
jednak socha Spejbla a Hurvínka před Západočeským muzeem. Muzeum je bezbariérové
a jsou zde dokumentovány předměty, které
ukazují
vývoj
přírody
a
společnosti
v kontextu střední Evropy. Je zde také bezbariérová kavárna s WC. Za budovou muzea
uvidíte zadní trakt Františkánského kláštera.
U budovy Západočeského muzea zabočíte
opět vpravo. Dlážděná nebo asfaltová cesta
vás provede další parkovou úpravou Kopeckého a Smetanovými sady. Pojedete místy
plnými zeleně a stromů s krásným výhledem
na centrum města. Ve Smetanových sadech
najdete sochu hudebního skladatele Bedřicha
Smetany, který je také s historií města svázán. Jedete ulicí, na jejíž levé straně ve vnitrobloku se nachází Stará synagoga se zahradou vzpomínek na plzeňskou židovskou komunitu. Zde také máte možnost navštívit
další
kavárnu
Měšťanskou
besedu
s bezbariérovým WC. Na konci ulice jedete
opět vpravo přes světelnou křižovatku
s nízkými nájezdy na obrubníky. Na pravé
straně ulice Sady Pětatřicátníků minete Tylovo divadlo a na pravé straně vidíte další
z plzeňských dominant Velkou synagogu,
která je největší synagoga v České republice,
druhá největší v Evropě a třetí na světě. Byla
postavená v letech 1888-1893 v maurskorománském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu.
Solní ulicí se pak vrátíte zpět k výchozímu
bodu trasy, na náměstí Republiky, kde tuto
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procházku zakončíte. Dlažba na Solní ulici je pravděpodobně nejméně pohodlná
Technické
údajeDlažba
trasy: je zde tvořená z velkých kvádrů, na nichž je potřeba jet
část
celé trasy.
obezřetně.
Určeno pro: mechanický i elektrický vozík

Povrch cest: převážně historická dlažba, v parcích štěrk nebo asfalt
Terén: rovinatý, jen v Pražské ulici mírně se svažující a v Kopeckého sadech mírně do
kopce
Dopravní dostupnost:
Vlastní automobil
WC:
Caffé Fellini, nám. Republiky 7
Měšťanská beseda, Smetanovy sady 13, vchod ze dvora Smetanovy sady 11
Pivnice U Salzmanů, Pražská 8
Veřejné WC, Křižíkovy sady (klíč v butiku) otevřeno do 18.00
Masné krámy, Pražská 16
Velká synagoga, Sady pětatřicátníků, postranní vchod
Občerstvení:
Caffé Fellini, nám. Republiky 7
Měšťanská beseda, Smetanovy sady 13, vchod ze dvora Smetanovy sady 11
Cukrárna U Pernera, Pražská 12
Čínská restaurace, Pražská 31
Pivnice U Salzmanů, Pražská 8
Užitečné informace o bezbariérových památkách a zajímavostech na trase:
Západočeské muzeum:
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň
Tel: +420 378 370 111
Web: http://www.zcm.cz
NÁVŠTĚVNÍ DOBA a VSTUPNÉ:
http://www.zcm.cz
Katedrála sv. Bartoloměje:
Nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
Tel: +420 377 236 753
www.temporaliabona.unas.cz
e-mail: tbona@bip.cz
NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
V době bohoslužeb
VSTUPNÉ:
zdarma
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Radnice:
Nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
Tel: +420 378 032 550
www.plzen.eu
NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Celoročně: PO – NE 8.00 – 18.00
VSTUPNÉ:
zdarma
Velká synagoga:
Sady pětatřicátníků 11, 301 24 Plzeň
Tel: +420 377 235 749
www.zoplzen.eu
NÁVŠTĚVNÍ DOBA a VSTUPNÉ:
www.zoplzen.eu
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RAŽSKÝ HRAD

Seznámení s historií
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ww
. p r a gprohlídku
u e c i thlavní
y l i n dominanty
e . c o m nejen města Prahy,
Před tím, než se vydáme
naw
samotnou
ale celé naší republiky, měli bychom se seznámit s historií památky, která je spojena se
současností ale i minulostí státu. Patří mezi velice důležité symboly, a proto pojďme
společně nahlédnout za zdi Pražského hradu, a seznamme se s historickými událostmi,
které ovlivňovaly dějiny České republiky, protože právě na Hradě se utvářela velká část
naší historie.
Prague City Line turistům a návštěvníkům Prahy nabízí:

Počátek



Doporučené a přehledně zpracované turistické trasy po Praze

Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížeTématicky
zaměřené
turistické
průvodce
po Praze
k volnému
stažení
v PDF a
tem Bořivojem
roku
880. Toto
středověké
hradiště
bylo poté
opevněno
příkopem
formátuapřímo
internetových
valem z kamení
hlíny.z Poté
na územístránek
hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny
Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému
 Tématicky zaměřené tištěné turistické průvodce po Praze ZDARMA
Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete
a později
krále. Kromě
hlav státu
zdekteré
všakdoporučujeme
působil i nejvyšší
církve,
 také
Informace
o zajímavým
místech,
v Prazepředstavitel
navštívit v širopražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež
kých souvislostech, zpracovaných s originálními texty, řadou kvalitních fotose stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž
doplněných
uchovány grafií
relikvie
světců mapami.
a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také
Vojtěcha.
 Nabídku a informace o ubytování a dalších službách, které Praha nabízí

 krážem
SLEVENKY,
průvodce který šetří vaše peníze
Křížem
staletími
Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy
na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV.,
poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské.
Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a
posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který
začal získávat gotickou podobu.
Od husitství kontakt:
k Jagelloncům
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU o.s.
Nastává období husitských válek,
které nebylo pro
Hrad nijak příznivé. Po desetiletí neJagellonská
2428
byl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které
130 00 Praha 3
začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá
Telefon:
+420
724Chátrající
333 242
dynastie Jagellonců, která se na Hradě
usídlila.
zdi byly opět opraveny a doE-mail:
praguecityline@gmail.com
konce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo
k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný
Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.
Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té
době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu
v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro
zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých
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