Na Zlaté cestě
(Tachov – okolí Bärnau)

Obec Částkov

Pernolec

Obec Lom u Tachova

Jízdárna Tachov - Světce

Františkánský klášter

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

(503 m.n.m.; cca 350 obyvatel)

Na návsi se nachází hřiště pro kuličky (cvrnkaliště) a pétanque. Obec má
několik zápisů v Guinessově knize rekordů. Další zajímavostí obce je renesanční vodní tvrz a kostel sv. Anny Samétřetí .

(500 m.n.m.; cca 400 obyvatel)

(500 m. n. m.)

(490 m.n.m.)

Nachází se 5 km severovýchodně od Tachova na železniční trati Tachov Planá. První zmínka o obci pochází z roku 1379. Na návsi stojí barokní
kaple zasvěcená
Panně Marii z roku
1819.

Pozoruhodná stavba stojí v údolí řeky Mže 2 km od centra města
Tachov. Stavba byla dokončena roku 1861 a dnes je největší
jízdárnou v ČR a druhou největší jízdárnou v Evropě. Objekt je od roku
2000 postupně rekonstruován, v roce 2010 se stal národní kulturní
památkou. Jízdárna je přístupná po silnici z Tachova nebo procházkou památnou Knížecí alejí podél řeky Mže z areálu městských sportovišť (možnost
parkování).

Počátky kláštera spadají do 15. století. Od 50. let 20. století se nachází v budově kláštera Muzeum Českého lesa v Tachově.

Leží 7 km jihovýchodně od Tachova a patří k nejstarším obcím v jeho okolí. První písemná zmínka o Částkovu se objevuje roku 1272.
Dominantou obce je barokní kostel sv. Anny z 2. pol. 18. st.

Kontakt – OÚ Částkov:
+420 374 787 768
www.castkov.cz
GPS:
49.7563181N
12.6747036E

GPS:
49.7743442N
12.6772575E

Kontakt – OÚ:
tel.: +420 374 728 247
www.lomutachova.cz
GPS:
49.8180328N
12.6928031E

GPS: 49.7945383N, 12.6360958E

GPS:
49.8029019N
12.6070711E

Byl postaven pravděpodobně
v 60. letech 14. století. Během
své existence několikrát vyhořel.
K výrazné přestavbě došlo při
regotizaci v roce 1908. Od roku
1958 je kostel chráněn jako
kulturní památka ČR. Dnes slouží
k pořádání pravidelných bohoslužeb a kulturních akcí.
GPS:
49.7964989N
12.6334294E

www.ceskymlesem.eu

www.ceskymlesem.eu

Zlatá cesta

byla již od 14. století důležitou středověkou obchodní stezkou, která spojovala Norimberk
s Prahou a sbližovala tak lidi po obou stranách hranice.
V této publikaci vám představujeme obce a turistické
zajímavosti v okolí měst Tachov a Bärnau podél části této
Zlaté cesty.

www.ceskymlesem.eu
www.turisturaj.cz
Tuto publikaci vydala:
MAS Zlatá cesta, o. p. s.
za ﬁnanční podpory
Plzeňského kraje

Obec Ctiboř

Obec Dlouhý Újezd

Obec Milíře

Kostel sv. Václava

(595 m.n.m.; cca 350 obyvatel)

(527 m.n.m.; cca 400 obyvatel)

(635 m.n.m.; cca 250 obyvatel)

(500 m. n. m.)

Leží 4 km severně od Tachova. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1375. Dominantou obce je kaple Božského srdce Páně z roku
1926, která se nachází v její západní části. Na venkovní jižní stěně kaple
je k vidění pomník obětem 1. sv. války a uvnitř kaple je deska se jmény
obětí 2. SV.

Leží 3 km jižně od Tachova. První záznam o obci s původním názvem
Dlouhá Ves pochází z roku 1361.
V 18. stol. byla obec hojně osídlena
židovským obyvatel-stvem, o čemž
svědčí židovský hřbitov v lesích
západně od obce
(GPS: 49.7642808N, 12.6134872E).

Rozkládá se 8 km západně
od Tachova v půvabné
kopcovité krajině. V obci se
nachází kostel sv. Petra a
Pavla vysvěcený r. 1813,
kde se pořádají pravoslavné
bohoslužby.

Boží muka z roku 1851 se nacházejí
uprostřed obce nedaleko obecního
úřadu.

Kontakt – OÚ:
+420 374 783 535
www.obec-milire.cz

Původně románský
kostel získal současnou podobu v pol.
16. století. Do pol. 19.
století byl kolem
kostelíka hřbitov, který
byl roku 1896 přebudován na park.
Zdobné náhrobky jsou
dnes rozmístěny kolem
kostelní budovy.

Pozdně renesanční mlýn
s prvky raného baroka
byl založen majitelem
tachovského panství
Janem Filipem
Husmannem, ve štítu
budovy je dochován letopočet 1645. V r. 2007
bylo obnoveno mlýnské
kolo.

GPS:
49.7962942N
12.5503856E

GPS:
49.7967061N
12.6347672E

GPS:
49.7961425N
12.6300839E

Ostrůvek - Lesní kaple

Rozhledna Vysoká

(710 m.n.m.)

(563 m.n.m.)

Unikátní dřevěná kaple (návrh stavby je z roku 1921) byla postavena
v této osadě 4 km od obce Lesná. Nedávno kaple prošla rekonstrukcí.
Vedle kaple stojí bývalý lovecký zámeček, který se v současnosti
opravuje.

Byla otevřena v září 2014
a poskytuje jedinečný výhled
na Tachov a jeho okolí. Veřejně
přístupná.

GPS:
49.7534200N
12.4711892E

GPS:
49.7963792N
12.6122567E

Kontakt OÚ:
+420 374 783 370
+420 724 178 074
www.obecctibor.cz
GPS:
49.8272172N
12.6100056E

Kontakt – OÚ: +420 374 724 165
www.dlouhy-ujezd.cz
GPS:
49.7674906N
12.6278431E

MAS

Naučná stezka Lesná (11 km)

Přírodní památka
Šelmberk

Okružní naučná stezka Lesná je vhodná pro cyklisty i pěší turisty či
běžkaře. Na stezku navazují další dvě kratší naučné stezky Podkovák
a Vodní svět zaměřené na místní ﬂóru a faunu.

(769 m.n.m.)

Rozprostírá se 6 km
západně od Lesné. Jedná
se o několik pozoruhodných skalních útvarů. Jsou
zde nevýrazné zbytky
hradu založeného kolem
r. 1260.

GPS: 49.7543347N, 12.5375881E

Naučná stezka v přírodní rezervaci Podkovák
Jedná se o 60 metrů dlouhý dřevěný chodník zakončený zastřešenou
plošinou, ze které je nádherný výhled na několik drobných
rašelinných jezírek obklopených typickou vegetací.
GPS: 49.7363817N, 12.5223203E

GPS:
49.7553089N
12.4559350E

Naučná stezka Vodní svět (2 km)
Prochází podél soustavy rybníků v oblasti Na Kolmu (přírodní
památka). Přibližuje život některých vodních živočichů a umožňuje je
přímo pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Začíná za Lesnou
směrem na Starou Knížecí Huť. Vhodná pro pěší a cyklisty.

Obec Lesná
Nachází se 10 km jihozápadně od Tachova nedaleko hranic
s Německem na území CHKO Český les. První písemná zmínka
o obci pochází z r. 1349.
Kontakt – OÚ: +420 374 784 425, www.obeclesna.cz
GPS: 49.7541725N, 12.5376708E

Město Tachov
(504 m.n.m.; cca 12 tis. obyvatel)

Nejstarší písemná zmínka o existenci Tachova pochází
z roku 1115. Byl založen na důležité tzv. Norimberské
obchodní stezce. V roce 1427 poblíž proběhla významná
bitva mezi křižáky a husity. Dnes město Tachov spravuje
své území jako obec s rozšířenou působností. V posledních
letech na okrajích města vyrostla nová zástavba, několik
supermarketů, vznikají zde nové pracovní příležitosti.
Obyvatelé mají možnost trávit svůj volný čas v komplexu
sportovišť a na četných kulturních akcích.
Kontakt: +420 374 630 001
www.mesto-tachov.cz, www.mks.tachov.cz
GPS: 49.7952786N, 12.6336519E

Tachovský zámek
www.ceskymlesem.eu

GPS: 49.726685N, 12.544241E

(643 m.n.m.; cca 450 obyvatel)

Husmannův
mlýn

V Lesné lze vidět původně římskokatolický kostel sv. Mikuláše. První
zmínka o něm je z roku 1349. V roce 1774 jej opravil rod Schirdingerů
ze Schirdingu, jemuž následně sloužil jako rodinná hrobka. Roku 2004
byl kostel věnován pravoslavné církvi.
GPS: 49.7537325N, 12.5363875E

Ukázkou barokního stavitelství je zámek v Lesné. Konečnou podobu
získal r. 1788 za Františka Jáchyma Schirdingera ze Schirdingu. Dnes je
zámek zázemím pro obecní úřad, knihovnu a hostinec, je zde také
společenský sál.
GPS: 49.7534192N, 12.5353539E

(470 m. n. m.)

Arnoštova leštírna

Bývalá osada Zlatý Potok

Rozhledna Havran

Dnešní budova zámku stojí na základech hradu zbudovaného
Přemyslem Otakarem II. před rokem 1275. Zámek prošel rozsáhlou
rekonstrukcí a od prosince 2014 je otevřen pro veřejnost.

Je součástí naučné stezky Sklářství v okolí Lesné. Zaniklá Arnoštova
leštírna skla byla v provozu od r. 1840 až do druhé světové války.
Naleznete zde zřejmě jedinou dochovanou rotační brusku skla
v Čechách.
GPS: 49.721615N, 12.468929E

Je bývalá osada v údolí stejnojmenného potoka, která má třísetletou
historii spojenou se sklářstvím a lesnictvím. Leží 3 km od hranice
s Bavorskem. Ve středověku zde bylo rýžoviště zlata, mnohem později,
v r. 1736, zde byla vystavěna sklárna. Je výchozím místem pro výstup
na vrch Havran (894 m.n.m.) - nejvyšší vrchol střední části Českého
lesa. Na základech bývalé hájovny stojí turistická chata, která slouží
jako zázemí pro cyklisty i lyžaře využívající běžecké trasy vycházející z bavorského
Silberhütte. V současné době patří prostor
Zlatého Potoka k nejkrásnějším zákoutím
této části Českého lesa.

(895 m. n. m.)

GPS: 49.7952806N, 12.6310431E

Bývalá vojenská hláska.
Nachází se na vrchu
Havran, který je nejvyšším
místem Tachovska. Přístup
z české strany – ze Staré
Knížecí Huti po zelené
turistické značce (cca
12 km).
GPS:
49.7431422N
12.4091997E

Městské hradby
(470-510 m.n.m.)

V centru Tachova se nachází částečně zachovalé středověké opevnění
města ze 14. století. 8 až 10 metrů vysoká a až 1,5 metru silná kamenná
zeď byla vystavěna po celém původním obvodu města.
GPS: 49.7962203N, 12.6313550E

Památník Mohyla
Nachází se na severozápadní straně Tachova. Je místem, kde bylo pietně uloženo více než 200 obětí nacistických pochodů smrti z roku 1945.
GPS: 49.8038433N, 12.6309864E

Památník Vysoká

GPS:
49.74747N
12.43714E

www.ceskymlesem.eu

Památník bitvy u Tachova byl v roce 1972 vystavěný na vrchu Vysoká jako
upomínka na husitskou bitvu, která se odehrála poblíž města v roce 1427.
K památníku vede nově otevřená Naučná stezka Vysoká - Světce.
GPS: 49.7978556N, 12.6116522E

Sportoviště Tachov
Komplex sportovních zařízení - bazén a venkovní koupaliště, zimní
stadion, atletický stadion s fotbalovými hřišti, skatepark, sportovní
hala, tenisové kurty, bowling, minigolf, lyžařská sjezdovka, Rychta
střelnice a zázemí pro cykloturistiku (šatny, sprchy).
www.sportoviste-tachov.cz
GPS: 49.7953842N, 12.6281994E

Hradní zřícenina Liebenstein
První zmínka o hradu pochází z 12. století. Od 17. století hrad
chátral. Od roku 2007 se zbylé hradby zajišťují a znovu
částečně budují. Celoročně volný přístup.
GPS: 49.832995N, 12.335340E

Floss

Chráněná krajinná oblast Doost (Diepoldsreuth)

Budova bývalého zámku Floss

Od roku 1937 nejstarší chráněná krajinná oblast Horního Falcka.
Nachází se zde geologická zvláštnost - kamenný proud tvořený až 3 m
vysokými žulovými bloky nacházející se na řece Girnitz. Do oblasti je
možné dostat se po několika turistických stezkách.

(cca 470 m.n.m.; cca 3 450 obyvatel)
kontakt: tel. +49(0) 9603/9211-0, www.ﬂoss.de
GPS: 49.725942N, 12.278217E

Postavena v letech 1671 – 1673 stavitelem Rampinem pro falckrabího
Christiana Augusta von Sulzbach. Až do roku 1803 byla sídlem
Opatrovnického úřadu Floss a v letech 1922 – 1974 byla radnicí
městysu Floss. V letech 1984 – 2013 byla v zámku umístěna místní
hudební škola. Od r. 2015
se v prostorách buduje expozice vlastivědného muzea
„Flosser Amt“. Bývalý radní
sál se používá pro svatební
obřady.

Synagoga
Klasicistní stavba byla postavena v letech 1815 – 1817, od roku 1954
chráněná památka. Konají se zde kulturní akce a prohlídky k tématu
židovské historie.
GPS: 49.725711N, 12.276002E

GPS: 49.713720N, 12.237880E

GPS: 49.722374N, 12.280072E

Lesní kaple „Starý Pánbůh – E x p o s i t u r n í
k o s t e l S v.
Alter Herrgott“
(nedaleko obce Poppenreuth) Byla postavena
Laurencia
v roce 1676 a je nejstarší dochovanou kaplí
v okrese Tirschenreuth. K tomuto oblíbenému Stein
výletnímu místu, opředenému mýty
a legendami, je možno dostat se jak
z Poppenreuthu, tak i od kostela Sv. Mikuláše
u Höglsteinu.
tel.: +49 (0) 9631/2211
GPS: 49.933921N, 12.450385

Betlémy a historická světnice
Tato sbírka představuje stylové a podle originálů postavené plössberské
vánoční betlémy, které vyrobili místní lidoví řezbáři.

Barokní farní kostel
postaven v letech
1762 - 1763
waldsasským
stavitelem Philippem
M u t t o n e m .
Památkově chráněná
stavba je bohatě
vyzdobena obrazy
z 18. - 20. stol.

Obec Plössberg

Sklářská pec s výstavou skla

(cca. 620 m. n. m.;
cca. 3300 obyvatel)
tel.: +49(0) 9636/9211-0
www.ploessberg.de
GPS:
50.190234N, 12.1213343E

Výstava ukazuje formou modelů, nářadí,
dokumentů a obrazů vývoj tohoto
pro Plössberg důležitého řemesla
od roku 1719 až po současnost.

Expozice muzea
v radnici Plössberg
GPS: 49.785727N, 12.310093E

GPS:
49.823913N,
12.326413E

Vyhlídková věž kostela sv. Anny

Skiareál Silberhütte

Historický park Bärnau - Tachov

Hraniční věž

Kostel sv. Anny na „Pfaffenbühlu“. Od roku 1953 vysvěcen jako kaple,
v letech 1966 - 67 byla kaple povýšena na kostel. Roku 1973
postavena vyhlídková věž se spojovacím traktem. Je odtud nádherný
výhled na okolí města Mähring a do sousední ČR. V letech 1986-87
byla přistavěna kostelní loď, tzv. „Ráj“.

Nachází se nedaleko česko- německé hranice, 8 běžeckých tratí délky
2 – 15 km. V letním období slouží tratě také jako cyklotrasy a trasy pro
pěší. Jedna z tras vede i kolem turistické chaty na Zlatém Potoce (ČR).

Venkovní archeologické muzeum zve návštěvníky na cestu časem od 8. do 13.
století. Rozsáhlý areál s rekonstruovanými budovami ukazuje osídlení regionu
slovanskými a německými osadníky. Během mnoha víkendů a při akcích
se domy probouzí díky hercům v dobových kostýmech.

Franz-Xaver-Mayer-Weg,
nedaleko hraničního
přechodu - věž postavil
v roce 1913 prof. Franz
Mayer jako letní rezidenci.
Vzhledem k její poloze
a dalekému výhledu se z ní
p o 2 . s v. v á l c e s t a l a
vyhlídková věž za železnou
oponu.

www.slz-silberhuette.de
GPS: 49.7580997N, 12.3905856E

tel.: +49(0) 9635/9249975

tel.: +49 (0) 9639/278, GPS: 49.911331N, 12.536892E

GPS:
49.808130N
12.466025E

Mähring

Bärnau

Německé muzeum knoﬂíků

(cca 780 m.n.m.; 1 800 obyvatel)
kontakt: tel.: +49(0) 9639/914010, www.maehring.de
GPS: 49.909388N, 12.527308E

(650 m.n.m.; cca 3 400 obyvatel)
kontakt: tel. +49(0) 9635/3450028, www.baernau-entdecken.de
GPS: 49.811000N, 12.423061E

(otevřeno r. 1975) Historie knoﬂíkářského průmyslu v Bärnau začíná
roku 1895. V době rozkvětu knoﬂíkářského průmyslu zde fungovalo
celkem 32 podniků a tvořilo základ obživy v celém regionu.

Katolický kostel Sv. Mikuláše
(nedaleko obce Mähring Högelstein). Je jediným pozůstatkem bývalého
proboštství Hohenstein.
Kaple byla postavena
v polovině 12. století.
V letech 1975 – 1978 zde
proběhla rekonstrukce.
tel. : +49 (0) 9639/278
GPS:
49.931883N
12.490991E

tel.: +49 (0) 9635/1830

Poutní kostel
Spasitele Božího na
Kamenné hoře (Steinberg)

Jsou zde ukázány archeologické
vykopávky z hradu a historie těžby
granitu v okolí Flossenbürgu.
tel.: +49(0) 9603/9206-0
www.ﬂossenbuerg.de
GPS: 49.733417N, 12.349649E

www.deutsches-knopfmuseum.de
GPS: 49.810891N, 12.433551E

Georgenberg
(cca 600 m.n.m.; 1 400 obyvatel)
kontakt: tel.: +49(0) 9654/9222-33,
www.georgenberg.de

Hradní a kamenické
muzeum

Mlýn Gehenhammer
GPS: 49.703817N, 12.419296E

Nachází se východně od Bärnau,
v blízkosti hraničního přechodu.
Původní dřevěná kaple postavená
v roce 1752 byla v roce 1764
nahrazena zděným kostelem. Poutní
cesta ke kostelu vede alejí 200 let
starých lip, jilmů a javorů (přírodní
památka) se zastaveními křížové cesty.

Je symbolem obce Georgenberg. V roce 1347 nechal císař Ludvík
Bavor hrad postavit proti vpádům Čechů. Po jeho zničení v roce 1498
nebyl hrad už znovu obnoven. Díky své poloze se stal oblíbeným
vyhlídkovým místem a cílem výletů. Volně přístupný.

GPS: 49.809958N, 12.456400E

GPS: 49.732313N, 12.398763E

Zřícenina hradu Schellenberg
(826 m n.m.)

Postaven v r. 1834, v provozu do roku 1971. Do r. 1977 zde probíhala
rozsáhlá sanace
památkově chráněné
budovy vč. technologií
mlecího zařízení a kola.
Posezení pro návštěvníky.
Tel.: +49 (0) 9658/347
GPS:
49.700445N, 12.415006E

1. Ctiboř
2. Částkov
3. Pernolec
4. Dlouhý Újezd
5. Židovský hřbitov
6. Lom u Tachova
7. Lesná
8. Kostel sv. Mikuláše

9. Zámek v Lesné
10. Přírodní památka Šelmberk
11. Bývalá osada Zlatý Potok
12. Arnoštova leštírna
13. Rozhledna Havran
14. Ostrůvek, Lesní kaple
15. Naučná stezka Lesná
16. NS v přírod. rezer. Podkovák

17. NS Vodní svět
18. Milíře
19. Tachov
20. Jízdárna Tachov - Světce
21. Městské hradby
22. Tachovský zámek
23. Rozhledna Vysoká
24. Památník Vysoká

Flossenbürg

(cca 700 m.n.m.; cca 1 700 obyvatel)
kontakt: tel. +49(0) 9603/9206-0, www.ﬂossenbuerg.de
GPS: 49.733647N, 12.350280E

Střed Střední Evropy
(cca 4 km od Flossenbürgu) Zcela výjímečné geograﬁcké místo je středem
Střední Evropy, který leží v oblasti Flossenbürgu v části obce Hildweinsreuth,
a je označeno deskou z místní žuly umístěnou na toto místo v roce 1985.
Výpočet tohoto bodu se datuje
až do 18. století, značí polo-vinu
cesty mezi Lübeckem a Triestem
– pravděpodobně to bylo
na základě trochu jiného
chápání Evropy, než je tomu
dnes!
GPS:
49.757024N, 12.361746E

25. Františkánský klášter
26. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
27. Kostel sv. Václava
28. Husmannův mlýn
29. Památník Mohyla
30. Sportoviště Tachov
31. Bärnau
32. Poutní kostel Spasitele Božího
na Kamenné hoře (Steinberg)

33. Hraniční věž
34. Historický park Bärnau – Tachov
35. Německé muzeum knoﬂíků
36. Areál Silberhütte
37. Floss
38. Budova bývalého zámku Floss
39. Synagoga Floss
40. Chráněná krajinná oblast Doost

41. Flossenbürg
42. Památník Flossenbürg
43. Střed Střední Evropy
44. Zřícenina hradu Flossenbürg
45. Kamenické muzeum Flossenbürg
46. Georgenberg
47. Mlýn „Gehenhammer“
48. Zřícenina hradu Schellenberg

49. Mähring
50. Lesní kaple „Starý Pánbůh – Alter Herrgott“
51. Katolický kostel Sv. Mikuláše
52. Vyhlídková věž kostela sv. Anny
53. Plössberg
54. Expozice muzea v budově radn. Plössberg
55. Expositurní kostel Sv. Laurencia Stein
56. Hradní zřícenina Liebenstein

Zřícenina hradu Flossenbürg
Založen kolem roku 1100 hrabětem Berengarem ze Sulzbachu. Během třicetileté války byl hrad zničen a postupně chátral. V r. 1980 byl
zakonzervován a proběhl zde archeologický průzkum. Volně přístupný.
GPS: 49.734475N, 12.346153E

Památník
Na místě b ývalého
koncentračního tábora
Flossenbürg, který byl
zřízen za nacistické
vlády. Po válce bylo
toto místo téměř zapomenuto, dnes je však
památník věnován
památce obětí a
historicko-politickému
vzdělávání.
GPS:
49.735656N
12.357328E

