
Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici spojující krajskou metropoli s Domažli-
cemi. S oběma městy je pravidelná autobusová doprava. Obec je připomínaná již v r. 1115, kdy 
byla krátce majetkem kladrubského, dlouho pak chotěšovského kláštera. V průběhu několika 
následujících staletí se období panství církevního střídala s obdobími panství světského. Pů-
vodu jména obce se těžko dopátráme, samozřejmě že název se měnil a vyvíjel od Lenih, Lény, 
Leni, Linie, Líno, Liňa, Linnow, Lihn, Lyen, Liehn až po Líny. Po vzniku československé repub-
liky v r. 1918 se ustálil na název Líně. Kronika z r. 1934 uvádí možnost vzniku od hlíny, která se 
v okolí dosti vyskytuje, nebo ze slova léno, což značí zástavu čehosi. Ale nejpravděpodobnější 
je hledat název v souvislosti s rybami líny, kteří žili v početných rybnících okolo obce. 

Rybníky vůbec zaujímají v historii Líní a Sulkova významné místo. Proto také původním za-
městnáním našich předků bylo kromě zemědělství a rybníkářství i košíkářství. Po starodávné 
obchodní cestě, která vedla přes Líně do Bavor, se čile obchodovalo s košíky a nůšemi. Ryb-
níky nesly názvy dokladující české osídlení v nejstarších historických dobách a jejich rozlohy 
byly dosti veliké oproti dnešku. Byly to rybníky Volský (Trubecký) s rozlohou 2,6 ha, Březový 
(1 ha), Kravský (1 ha), dnes nazývané „Montajchy“, které se nacházely pod letištěm, Chobot  
u Zbůchu (15 ha), Lažíkov (25 ha), který sahal od Valchy až před Starý Sulkov, dále rybník 
Sulkov (47 ha), který byl od Fulínů přes Starý Sulkov až před dnešní plovárnu a Nový rybník  
(50 ha), směrem k Úhercům, kde na jeho hrázi stával mlýn. 

Jisté je, že lidská sídliště se nacházela v místech obce daleko dříve před r. 1115. To dokazují 
části objektu „laténského sídliště“ - úlomky lepenice, keramické zlomky, nástroje a předměty  
z rozmanitých materiálů, nalezené v r. 1938 na pozemku bývalé zubní ordinace č.p. 286 u sil-
nice směrem na Zbůch a dále pravěká zlomková keramika, nalezená v pískovně jihozápadně 
od místa Na mokřinách při hranici s vejprnickým katastrem v r. 1970. Oba nálezy jsou uloženy 
v Muzeu města Plzně. 

Od druhé poloviny 19. století je život obce spjat s hornictvím, po r. 1952 pak s působením 
armády, která nedaleko zbudovala vojenské letiště. Dřívější náves byla lemována zeměděl-
skými usedlostmi, které byly v 70. a 80. letech 20. století postupně bourány. Do dnešních dnů 
se dochovala kaplička sv. Václava, která je kulturní památkou a některé staré usedlosti, které 
zůstaly, jsou rozmístěny okolo školy a pod kapličkou a dnes jsou v novém kabátě. Náves ožívá 
každý rok v měsíci září poutí na sv. Václava. Nedaleko kapličky je pěkně upravený parčík s po-
mníkem prvního československého prezidenta T.G. Masaryka a památníkem obětí světových 
válek. Pomník T.G. Masaryka byl vybudován v r. 1920. Za II.světové války byl zničen a po vál-
ce nahražen novým bronzovým pomníkem, který byl odhalen 21.9 1947. Po odstranění sochy  
v 50 letech 20. století byla odhalena bronzová busta 5.5 1990, která byla v r. 1997 ukradena  
a v r.1998 nahražena dnešním provedením. 

K obci nerozlučně patří osada Sulkov přibližně se 450 obyvateli, ležící 1,5 km severovýchod-
ně od Líní. Nejvíce obyvatel 3216 žilo v Líních a na Sulkově v r. 1930 ve 303 domech, dru-
hý nejvyšší počet obyvatel 3114 žijících ve 214 domech dosáhla obec v r. 1921. V obci nyní  
v 700 domech, žije okolo 2500 obyvatel, kterým slouží základní síť obchodů a služeb, základní  
a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, lékárna, dům s pečovatelskou službou, koupaliště  
a tři sportovní areály.
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1. LÍNĚ, náměstí

Na snímku je vlevo severní a vpravo východní část návsi. V řadě domů 
vlevo vzadu je poslední Hasičárna, která zde stojí i dnes.

Výřez z pohlednice jak vypadala náves a část Líní v dřívějších dobách.

Část Líní od východu. V popředí silnice Plzeň-Domažlice ještě lemována ovoc-
nými stromy. V pozadí je halda hlušiny dolu v Týnci a komíny dolu ve Zbůchu.

Pohled na severní část návsi od rybníku

Pomník prvního československého prezidenta T.G. Masaryka z roku 1920. Výřez sochy postavy T.G. Masaryka.

Letecký snímek Líní od západu bez jižní části obce, v pozadí Sulkov.

Pohled na náves z východu. V pozadí kaplička, za ní škola a budova vlevo 
za kapličkou zůstaly zachovány na návsi dodnes.

Snímek severní části návsi a Líní. Foto od jihu z míst, kde je dnes restaurace „Za větrem“.

Kaplička Sv. Václava

Pohled od severu na západní část návsi s kapličkou.

Letecký snímek Líní od východu. V pozadí zleva je Červený Újezd, Zbůch, halda hlušiny zbůšského dolu, Nový rybník a rybník Okružinka. 



Vyhlídkové místo na kótě 356 m je nejvyšším bodem vycházkového okruhu. Jedná 
se o půlkruhový výhled na Líně a okolí. Zprava je vidět za dobré viditelnosti na pohoří 
Český les s nejvyšším vrcholem Čerchov 1042 m, u částečně ubrané haldy hlušiny bý-
valého uhelného dolu ve Zbůchu vrch Trný 516 m nad Holýšovem, za Kolovčí vykukují 
jako hlava hříbku spojené vrchy Velká skála 650 m a Netřeb 600 m, na němž stojí zříce-
nina hradu stejného názvu, Křížový vrch 487 m u Chotěšova s rozhlednou, zhotovenou 
z věže bývalého kostela, nad Lužany Vysoký les 556 m a vedle u Radkovic nižší vrch 
Skála 490 m se zříceninou hradu, u Dobřan vrch Vysoká 519 m, nad Chválenicemi Far-
ská skála 542 m, Dubová hora 408 m u Litic a vrch Radyně 567 m se zříceninou hradu 
stejnojmenného názvu nad Starým Plzencem, vedle kterého je vpravo vidět za dobré 
viditelnosti pohoří Brdy na Rožmitálsku. 

Ještě v 70. letech 20. století byl z tohoto místa viděn Álejíček a Třešňovka, dnes pole 
vlevo pod vyhlídkovým místem, vpravo u Zbůchu halda hlušiny vysoká 90 m a komí-
ny dolu, kde se těžilo černé uhlí od r. 1908. Důl při dějinných zvratech pětkrát změnil 
svůj název. Od původního názvu Austria-Jubiläumschacht (Austria-Jubilejní) se měnil  
na Pokrok I., Masarykův jubilejní, Adolf Hitler Schacht, po II. světové válce opět na Ma-
sarykův jubilejní a od r. 1955 až do 31.3 1977, kdy byla těžba uhlí na dole ve Zbůchu 
ukončena na Obránců míru (DOM). V tomto dolu pracovalo mnoho horníků a dalších 
zaměstnanců dolu z řad obyvatel Líní a Sulkova.

4. LÍNĚ, vyhlídka
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Pohled z jihu přes obec Líně na zastavení č.4, Álejíček a Třešňovku.Pohled z východu od bývalého lomu kaolinu nad hřbitovem u Sulkova. V popředí část Líní. Za Líněmi je zleva vidět 
vrch Trný, halda hlušiny dolu v Týnci, komíny a halda hlušiny dolu ve Zbůchu.

Pohled z východu od Sulkova na část Líní. Vzadu jsou vidět komíny a halda hlušiny zbůšského dolu.

Pohled na část Líní ze severovýchodu od lesa Na Drahách. Vpravo část Líní-Na Vypichu a začátek Álejíčku, vpravo vzadu halda hlušiny dolu ve Zbůchu a vlevo spodní část Třešňovky. Letecký pohled na Líně od jihozápadu, v pozadí Sulkov. Vlevo nahoře je označeno místo zastavení č.4, na kterém se nyní nacházíte.

Nakreslený panoramatický pohled na Líně a okolí.



Má historické kořeny v 15. století, kdy probošt cho-
těšovského kláštera a poradce krále Václava IV. Sulko  
v těchto místech založil velký rybník jménem Sulkov.  
Po vypuštění rybníku kvůli dolování uhlí zde vznikla 
osada spojená v 60. letech 19. století se začátky ko-
pání “černého kamene”. Kopalo se kde se dalo a kde 
zrovna vycházela na povrch “uhelná žíla” s geologickým 
názvem “Líňské souvrství”. Sedláci kopali v zimě uhlí  
do zásoby a na jaře je rozprodávali na plzeňských trzích 
k otopu. 

V okolí Starého Sulkova byly i čtyři šachtičky vměstna-
né na rozloze fotbalového hřiště. Tyto šachtičky vykoupil 
plzeňský velkomlynář František Hýra, který nechal topit 
černým uhlím ve svých parních mlýnech a u dolu po 
sobě pojmenovaném Sulkov – Hýra dal postavit několik 
přízemních baráků jako ubytovnu pro své zaměstnance 
s rodinami. Pro jejich děti otevřel dvoutřídní školu s čes-
kým vyučovacím jazykem. Důl po krachu podnikatele 
převzal v r. 1868 Západočeský horní a hutní spolek, kte-
rý v tomto roce začal hloubit nový důl Starý Sulkov, hor-
níky nazývaný Werk. Kvalitní koksovatelné černé uhlí 
se na tomto dole těžilo do roku 1902. Během pěti let po 
zahájení těžby přibylo i třicet koksovacích pecí. Strojní 
vybavení dolu zajišťovala plzeňská Škodovka. Důl za-
městnával 600 horníků. Havíři zde dřeli 12 hodin denně 
za nízkou mzdu, ve stálém nebezpečí a do jámy hlubo-
ké 252 m museli slézat po žebřících. Teprve v r. 1890 
byla horním úřadem povolena jízda do jámy na laně  
v klecích. 

Po ukončení provozu dolu osada ztratila na významu. 
Zůstaly zde jen obydlené domy a vzpomínka na bývalé 
časy. Stavby patřící k dolu se postupně likvidovaly nebo 
se využívaly k jiným účelům, např. k bydlení. V r. 1970 
byla osada Starý Sulkov odsouzená k zániku zasypáním 
popelem a odpadem ze Škodovky. Obyvatelé byli pře-
stěhováni do čtyř nově postavených panelových domů 
na sídlišti v Líních. Dnes je již “halda” minulostí. Prostor 
byl zrekultivován a od r. 2011 je zde fotovoltaická elek-
trárna. Podjezd pod dálnicí, asi 300 m jižně od tohoto 
zastavení, je z r. 2003. Možnost napojení na CT 2259.

7. bývalý STARÝ SULKOV
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Letecký snímek osady Starý Sulkov z 50 let 20.století. Důl Starý Sulkov (1868 – 1902) na Starém Sulkově – zvaném Werk. V pozadí vysoké pece  
na výrobu koksu. Snímek je z konce 70 let 19.století.

Pohled na osadu Starý Sulkov od severovýchodu. Letecký snímek od západu na Sulkov, zastavení č.7 a skládku odpadu ze Škodovky. 

Vjezd od západu do osady Starý Sulkov. V popředí je most přes Sulkovský potok, u kterého je zastavení č.7.

Pohled na starosulkovskou náves. V domě na pravé straně byla prodejna potravin, v domě na levé 
straně byla místní hospoda.

Na snímku je vlevo obecní prádelna, uprostřed kabiny zrušeného fotbalového hřiště Sparty Sulkov, 
které leželo na místě v popředí snímku.

Snímek starosulkovské návsi ze skládky odpadu Škoda nazývané místními „Halda“.

Pohled na část Starého Sulkova zvaný „Hampejz“.
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8. SULKOV, hostinec
Osada Sulkov je částí obce Líně. Má historické kořeny v 15. 

století, kdy probošt chotěšovského kláštera a poradce krále Vác-
lava IV. Sulko v těchto místech založil velký rybník jménem Sul-
kov. Po vypuštění rybníku kvůli dolování uhlí zde vznikla osada. 

Osada Sulkov se dočkala rozkvětu koncem 70. a začátkem  
80. let 19. stol. díky těžbě černého uhlí. Důl na Starém Sulkově 
nestačil požadavkům a tak v r. 1881 byl i na Novém Sulkově, 
zvaném Fidlák, otevřen moderně vybavený důl Pomocný. Jeho 
hloubka byla 485m a byl nejhlubším dolem celého revíru západ-
ních Čech. V hloubce 374 m se nacházely nýřanské sloje s ka-
nelovým uhlím, také nazývaným svíčkové, jež mělo vysokou ka-
lorickou hodnotu a mělo velký odbyt v cizině. Z tohoto uhlí uměli 
staří havíři vyřezávat osobité figurky a další zajímavosti. Všechno
vypadalo jako z ebenu. Důl zaměstnával 1100 horníků a ročně 
dosahoval těžby až 200 tisíc tun uhlí vyváženého do Německa 
a Rakouska. V této době se obec Líně-Sulkov s příchodem čes-
kých horníků a dělníků z vyčerpaných uhelných revírů Radnicka 
a Mirošovska počešťuje a v r. 1880 vykazuje z celkového počtu 
1063 obyvatel 584 Čechů, tedy většinu. 

Povodeň a následné zatopení dolu 19.1. 1920 způsobily ukon-
čení těžby. Likvidace staveb a komínů dolu skončila rokem 1949. 
Památkou zůstává poslední důlní vozík zvaný po hornicku „hunt“ 
umístěný poblíž restaurace Sparta. V budově restaurace v dří-
vějších dobách sídlilo Centrální ředitelství uhelné společnosti.  
V místech dolu zůstaly opravené přízemní domky, zachován byl 
název Na Šachtě. 

Na území Sulkova vyrostlo v nedávné době nejen několik no-
vých závodů a výroben, ale i řada nových rodinných domků  
v hezkém prostředí. Budova bývalé školy byla přestavěna  
na Dům s pečovatelskou službou. Jižně od Sulkova protéká 
Luční potok, jež pramení v Přehýšově a ústí zleva do Radbuzy  
ve vodní nádrži České údolí. Od r. 2009 jej přemosťuje nová lávka 
pro pěší a cyklisty. Na Sulkově je možnost napojení na CT 2259. 
Osada je spojena pravidelnou autobusovou dopravou s Plzní  
a Domažlicemi.

Vlevo je bývalá škola na Sulkově, která byla v roce 2004 přestavěna na Dům s pečovatelskou službou.Vpravo jsou domy a přilehlá stavení bývalé hornické kolonie zvané místními „Fidlák“.

Pohled z jihovýchodu na Sulkov z bývalé haldy hlušiny Pomocného dolu nazývané místními „Perka“. Vlevo jsou vidět zbytky základů zbouraných staveb dolu a budovy v části Sulkova – Na Šachtě.

Pohled na část Sulkova od východu. Na prostranství vpravo před domkem 
a dvěma panelovými domy jsou dnes nové domky, vlevo na prostranství po 
Pomocném dolu jsou nyní prostory firmy Gühring. Lávka přes Luční potok z roku 2009. Budete ji přecházet jižně od zastavení č.8.

Letecký snímek Sulkova od severovýchodu.

Letecký snímek Sulkova od západu. Je na něm označeno zastavení č.8, Sulkov – místními nazývaný „Fidlák“, označené místo, kde se nacházel Starý Sulkov 
– místními nazývaný „Werk“ a skládka Škoda. V pozadí je nájezd na dálnici D5, město Plzeň a vodní nádrž České údolí.

Takto vypadal v 60 letech 20.století hostinec „Kultůra“ dnes Sparta,  
kde v dřívějších dobách sídlilo Centrální ředitelství uhelné společnosti. Vzadu 
jsou vidět zachovalé domky Pomocného dolu v části Sulkova – Na Šachtě.

Snímek z jihu na část Sulkova. V popředí domky hornické kolonie.

Budovy Pomocného dolu. Dnes jsou oba opravené přízemní domky k vidění v 
části Sulkova – Na Šachtě.

Celkový pohled na Pomocný důl na Sulkově.

Parní manipulační lokomotiva Pomocného dolu.

Snímek části opuštěného Pomocného dolu po roce 1920.

Snímek od severozápadu na část Sulkova. V popředí bývalý hostinec Ahojka, 
kde jsou dnes prostory  firmy Flop. Vpravo přes silnici je bývalá benzínová
pumpa.

Pohled z východu na panelové domy na západním okraji Sulkova. Neuprave-
né prostranství před nimi je dnes zastavěno rodinnými domky. Foto je z 60 let 
20.století.



11. LÍNĚ, památník
Nadzvukový letoun MIG 19 je památníkem a darem 

pilotů, mechaniků a vojáků 5. stíhacího leteckého pluku, 
kteří sloužili na líňském vojenském letišti od roku 1952 
do roku 1991. 5. stíhací letecký pluk vznikl 28. října 1945 
jako součást tehdejší 2. letecké divize Československé 
armády. Základem pro jeho vytvoření se stala původ-
ní „B“ letka 312. stíhací perutě z Velké Británie. Z po-
čátku byl vyzbrojen letouny Supermarine Spitfire, které 
od roku 1948 postupně nahradily stroje Avia S-199. 
Pluk nejprve působil v Plané u Českých Budějovic, poté 
od června 1949 na letišti Plzeň-Bory a od léta 1951 
na letišti Mladá, kde proběhlo přezbrojení na proudo-
vé letouny MiG-15. V květnu 1952 došlo k redislokaci 
pluku na letiště Líně u Plzně. Zajímavostí je, že na líň-
ském vojenském letišti v roce 1955 létala na stíhačce 
MIG-15 první česká pilotka Eleonora Báčová. Stíhač-
ka je dnes vystavena v Muzeu letectví a kosmonautiky  
v Praze-Kbelích. Od roku 1959 byly postupně do výzbro-
je zavedeny první nadzvukové letouny MiG-19 typů S,  
P a PM. Počátkem 70. let proběhlo postupné pře-
zbrojování pluku na letouny MiG-21 typů F, MF a UM  
s „deltovými křídly“. Svoji činnost pluk ukončil 30. listo-
padu 1991.

Souběžně s proudovými letouny MiG byly na líň-
ském letišti další proudová letadla Aero L-29 Delfín  
a Aero L-39 Albatros. Dále zde létaly vrtulníky Mi-1,  
Mi-2, Mi-4, Mi-17 a Mi-24V. Tato letadla a vrtulníky pat-
řily do bojových a obslužných oddílů jednotlivých pluků 
sloužících na letišti.

Letiště Líně leží jižně od obce za lesem, v prostoru 
mezi Líněmi, Novou Vsí, Dobřany a Červeným Újez-
dem. V současné době má statut mezinárodního neve-
řejného letiště, na kterém startují a přistávají zejména 
menší letadla podnikatelů a firem i sportovní letadla.
Pořádají se zde vyhlídkové lety, letecké dny a sesko-
ky parašutistů. Část areálu letiště využívá Letecká zá-
chranná služba Armády ČR.

K vytvoření Památníku vojenských letců byla použita 
stíhačka MIG-19 PM, která svůj poslední let absolvova-
la 2. června 1972, přičemž se jednalo o vůbec posled-
ní let tohoto typu letadla na líňském letišti. MIG-19 byl 
vůbec prvním nadzvukovým letounem v bývalém Čes-
koslovensku a verze MIG-19 PM také prvním letounem 
vyzbrojeným řízenými raketami.

Památník stojí před budovou mateřské školy, za níž se 
rozkládá bývalé vojenské sídliště vybudované v letech 
1952-1954. Asi 50 m od památníku, u zastavení č. 12, 
najdeme restauraci „Za Větrem“, kde se lze občerstvit. 
V těchto místech je možnost napojení na CT 2271.

TTD letounu MIG-19 PM:
Rozpětí: 9,00 m
Délka: 13,02 m
Výška: 3,88 m
Max. rychlost: 1 445 km/h
Dostup: 16 800 m
Dolet: 1 910 km s příd. nádržemi
Výzbroj: 4 rakety RS-2US

11

12

10

9

8 7

6

5

4

3

2

1

Luční p.

S

1:25 000

LÍŇSKÁ OKRUŽNÍ TRASA SEZNAM ZASTAVENÍ

1. LÍNĚ, náměstí
2. NOVÝ RYBNÍK, pr. odb.
3. LÍNĚ, Nad rybníky
4. LÍNĚ, vyhlídka
5. LÍNĚ, křížek
6. U FULÍNŮ, hájovna
7. býv. STARÝ SULKOV
8. SULKOV, hostinec
9. LÍNĚ, koupaliště

10. LÍNĚ, odbočka
11. LÍNĚ, památník
12. LÍNĚ, hostinec

Supermarine Spitfire LF. Mk. IXE (S-89). Spitfiry létaly po válce v našem
letectvu v roce 1947 a 1948.

 Vrtulník Mi-2 Letecké záchranné služby Líně.Vrtulník Mi-4

Roj bojových vrtulníků Mi-24V nad letištěm v Líních

Proudové letouny MiG-15, 19 a 21

Proudový bojový letoun MiG – 21 MF

Formace Migů Leteckého zkušebního střediska Líně.  
Vpředu je letoun MiG 21 UM, po stranách letouny MiG 21 MF.

Vrtulník W-3A Sokol Letecké záchrané služby Armády ČR.

Letecký pohled na sídliště Líně od jihu. 12 domů původního vojenského sídliště 
se nachází uprostřed snímku. Vpravo dole jsou čtyři panelové domy postavené 
pro obyvatele Starého Sulkova zavezeného odpadem ze Škodovky v r.1970.


