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1.1

Základní informace o historii města a řešeném území

1.1.1 Historie
Starý Plzenec je město s více než tisíciletou historií s původním názvem Stará Plzeň, je nejstarší
písemně doložená obec v Plzeňském kraji. Archeologické nálezy svědčí o osídlení místa již od 5.
tisíciletí př. n. l. Od 8. stol. lze podle archeologických nálezů vystopovat, že se jednalo o hradiště
slovanské, které se od 10. stol. stalo přemyslovským knížecím hradištěm a bylo správním centrem
celého Plzeňska.
První písemná zpráva o hradišti je z roku 976. Pro prostorové uspořádání Staré Plzně byla určující
poloha na křižovatce dvou nejdůležitějších dálkových komunikací spojujících Prahu s významnými
centry německé říše. Právě zde se totiž rozdělovala tzv. Norimberská a Řezenská cesta.
Za nejstarší podhradní sídliště je považováno právě jižní podhradí, které bylo svým opevněním
integrováno s hradem na ostrožně. Právě sem je velmi pravděpodobné lokalizovat tržiště doložené
svatovojtěšskými legendami k roku 992. [¹].
Pravobřežní část aglomerace, zvaná Malá Strana, je situována v okolí kostela Narození Panny
Marie a v ulicích Raisova a Komenského, dále v linii Malostranského náměstí a ulice Hradiště
Plzeňského. Již více badatelů si povšimlo nápadné podobnosti v uspořádání raně středověkých
sídelních aglomerací Prahy a Staré Plzně. Jádrem raně středověkého osídlení Staré Plzně byl,
stejně jako v Praze, dvoudílný přemyslovský hrad (akropole a předhradí), umístěný na úzké
klesající ostrožně Hůrka nad řekou Úslavou. Mezi jižním úpatím ostrožny a břehem řeky existoval
samostatně vyčleněný areál, plnící funkci opevněného podhradí. Reliktem jeho opevnění je
mohutný val na západní a zčásti i jižní straně areálu. [¹].
V levobřežní části aglomerace cesta protínala plochu dnešního Masarykovo náměstí a je velmi
pravděpodobné, že se právě zde obě větve dálkové komunikace dělily. Již více badatelů si
povšimlo nápadné podobnosti v uspořádání raně středověkých sídelních aglomerací Prahy a Staré
Plzně. Levobřežní část aglomerace pak, stejně jako v Praze, představuje mladší expanzi
preurbánního osídlení. Krystalizačními jádry preurbánního osídlení byly vlastnické, popř.
korporativní kostely, mající často vazbu na sídla velmožů a významných hradských úředníků. [¹].
Roku 1266 začalo v podhradí vznikat nové královské město. V listině z roku 1266 je jasně
formulováno, že kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Vavřince a sv. Kříže jsou na hradě, kostel
Panny Marie bokem města a kostel sv. Blažeje mimo město. Jen kostely sv. Jana Křtitele, sv.
Václava a sv. Martina jsou ve městě. Neobvyklý počet kostelů bylo výrazem skutečnosti, že Plzeň
byla nejen správní středisko světské, ale i církevní. Po roce 1141 zde sídlil i arcijáhen, dnes
bychom řekli vikář, zástupce pražského biskupa pro danou oblast. [²].
1.1.2 Centrum města
V místech dnešního městského centra došlo k rozsáhlé přestavbě, která měla od základů změnit
jeho podobu a vytvořit z dosavadní zástavby Staré Plzně skutečné město. Podstatná část této
proměny byla realizována. Prostor kolem tržiště byl nově vyměřen, ulice byly napřímeny. Na nově
vytýčeném náměstí bylo vyčleněno místo pro velký reprezentativní městský chrám (kostel sv. Jana
Křtitele). V blocích rozdělených uliční sítí byly vyměřeny pravidelné parcely pro výstavbu
měšťanských domů. Geometrickou pravidelností půdorysu, monumentalitou veřejných staveb i
úpravou veřejných prostranství dávalo nově budované město najevo svou příslušnost k
civilizované Evropě.
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Obrázek č. 1

Starý Plzenec na mapě stabilního katastru z roku 1838
Foto archiv města

Obrázek č. 2

Starý Plzenec na historické fotografii
Foto archiv města
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Obrázek č. 3

Kostel sv. Jana Křtitele na náměstí
Foto archiv město

Obrázek č.4

Dominanta základní školy na náměstí
v pozadí hrad Radyně a nezastavěná
pole - dnešní vilová čtvrť
Foto archiv města

Obrázek č. 5

Bývalý staroplzenecký pivovar – dnešní Bohemia Sekt s pohledem na širokou Smetanovu ulici,
v pozadí vrch Hůrka s rotundou a v podhradí kostel narození Panny Marie na Malé Straně
Foto archiv města
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Obrázek č. 6

Pohled z náměstí do Smetanovy ulice, na níž je dobře patrná oboustranná zástavba Smetanovy
ulice Foto archiv města

Obrázek č. 7

Zástavba jižní strany Smetanovy ulice v sedmdesátých letech minulého století. Zbořeno v roce
1994
Foto archiv města
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1.2

Základní informace o současnosti města a řešeném území

1.2.1 Poloha města
Město Starý Plzenec leží v těsné blízkosti krajského města Plzeň v údolí řeky Úslavy mezi vrchy
Radyně a Hůrka. Katastrální výměra města je 18,38 km² a počet obyvatel činí 5105. Město
spravuje mimo jiné 27 km místních komunikací a veřejná prostranství ve všech částech města. Je
obcí s pověřeným obecním úřadem pro 10 okolních obcí.
Obrázek č. 8

Poloha Starého Plzence – zdroj Mapy.cz
Starý Plzenec se skládá ze dvou katastrálních území, a to katastrální území Starý Plzenec a
katastrální území Sedlec u Starého Plzence. Osou území je řeka Úslava s širokou nivou, která
fyzicky odděluje část Malé Strany od centrální části. Další dělení města představuje železniční trať
190 Plzeň – České Budějovice, která odděluje centrální část od vilové čtvrti. Tu dělí na levou a
pravou část průtah města III/180 26 Radyňská ulice. Součástí města je část Sedlec, původně
samostatná ves.
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Obrázek č. 9

Poloha katastrálních území Starého Plzence – zdroj Mapy.cz
V měřítku celého území města se výrazně uplatňují přírodní krajinné dominanty, zejména vrch
Radyně se zříceninou hradu Radyně (kulturní památka) a návrší Hůrka s rotundou sv. Petra a
Pavla (národní kulturní památka).

Obrázek č. 10
Současný
pohled
z
rotundy sv. Petra a Pavla
na město včetně hradu
Radyně
na
protilehlé
straně
– na náměstí dominanta
základní školy
Foto archiv města
V měřítku urbanizovaného
území lze identifikovat
významné
stavební
dominanty
kostel
Narození Panny Marie na
Malé Straně a kostel sv. Jana Křtitele na Masarykovo náměstí. Urbanistický ráz území určuje řada
významných staveb, nejvýznamnější je základní škola a radnice na Masarykovo náměstí.
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Obrázek č. 11

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE NA MALÉ STRANĚ A KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, RADNICE,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
FOTO ARCHIV MĚSTA

1.2.2 Poloha centra města
Na území města se nachází jednak centrální veřejný prostor Masarykovo náměstí, další lokální
veřejné prostory, a to jak v centru, tak v ostatních relativně samostatných částech města – Malá
Strana, Sedlec, vilová čtvrť vlevo a vpravo.
Obrázek č. 12

Poloha jednotlivých částí Starého Plzence – zdroj Mapy.cz
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Obrázek č. 13

Poloha veřejných prostranství v centru města – zdroj Mapy.cz

Historické jádro Starého Plzence tvoří rostlá struktura, veřejná prostranství jsou vymezena
nepravidelnými bloky. Rozhraním veřejných prostranstvím jsou fasády domů. Roku 1266 v místech
dnešního městského centra došlo k rozsáhlé přestavbě, která měla od základů změnit jeho podobu
a vytvořit z dosavadní zástavby Staré Plzně skutečné město. Podstatná část této proměny byla
realizována. Prostor kolem tržiště byl nově vyměřen, ulice byly napřímeny. Na nově vytýčeném
náměstí bylo vyčleněno místo pro velký reprezentativní městský chrám. V blocích rozdělených
uliční sítí byly vyměřeny pravidelné parcely pro výstavbu měšťanských domů. Geometrickou
pravidelností půdorysu, monumentalitou veřejných staveb i úpravou veřejných prostranství dávalo
nově budované město najevo svou příslušnost k civilizované Evropě. [¹].
Centrálním veřejným prostorem Starého Plzence je Masarykovo náměstí, které tvoří hlavní
dominanty – kostel sv. Jana Křtitele, základní škola a radnice. Dalšími lokálními veřejnými prostory
jsou např. prostranství tvořící dolní část Masarykovo náměstí, prostranství „U Pumpiček“ v Žižkově
ulici, či okolí pošty v Baslově ulici.
Hlavním problémem centra města je skutečnost, že pozice centrální městské plochy je negativně
limitována díky vedení silnice II/180. Náměstí se tak stává prakticky frekventovanou křižovatkou a
neplní funkci hlavní společenské městské plochy zejména díky křížení silnic II/180 a III/18026.
Negativní charakteristikou struktury města jsou urbanistické závady, z nichž nejvíce patrné jsou
dlouhodobě nezastavěné proluky v centru města, např. blok nad radnicí a ve Smetanově ulici.
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Obrázek č. 14

Masarykovo náměstí – aktuální stav - foto archiv města
Půdorys města, který je cenným dokladem jeho bohaté historie, byl však ohrožen a částečně i
rozbit plánem na výstavbu sídliště v prostoru Smetanovy ulice. V 80. letech 20. století zde začal
výkup nemovitostí určených k demolici. Přestože se plán nakonec neuskutečnil, vedl k devastaci
opuštěných domů, jejichž část byla v roce 1994 nakonec zbourána. Od té doby je ve Smetanově
ulici prázdné místo.

Obrázek č. 15

Volná proluka ve Smetanově ulici po zbouraných domech – aktuální stav
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Obrázek č. 16

Smetanova ulice – chátrající domy - aktuální stav
Zde je vidět zástavba starých chátrajících domů na severní straně, jižní strana Smetanovy ulice
byla zbourána a je dlouhodobě bez zástavby.
Veřejná prostranství v centru města, jak je z fotografií patrné, neplní svoji funkci, občané nemají
potřebu se na takovýchto prostorech setkávat a místa v podstatě slouží jen jako odstavná plocha
pro parkování automobilů. Pocit bezpečí se tak výrazně snižuje v místech, kde je dominantní
doprava. Lidé mají přirozeně strach se v nich pohybovat a delší dobu pobývat.

¹ Široký, Nováček, Kaiser, 2004, Zapomenutá Plzeň: Počátky města pod přemyslovským hradem
² Soukup, Kilbergr, Velichová, 2009, Kostely Starého Plzence
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