
 dominanta města z druhé 
poloviny 14. století
 před sto lety provedena 
regotizace jako návrat k původ-
nímu gotickému vzhledu
 patří  řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou

 První písemná zmínka o Tachově je z roku 1115. Město Tachov se nacházelo na Zlaté cestě 
a bývalo městem královským. Pro jeho bohatou historii nabízí celou řadu zajímavých turistických 
cílů. Navštívit zde můžete středověké městské hradby, nově otevřený zámek s expozicí historie 
města Tachova, zámeckými interiéry a výstavami. Ohromí vás největší jízdárna v ČR. Rozhledna 
na vrchu Vysoká zabodovala v soutěži Stavba roku. K dispozici je rozsáhlý ucelený sportovní areál. 

 největší jízdárna v České republice
 druhá největší jízdárna ve střední Evropě 
(po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni)
 od r. 2010 - národní kulturní památka
 po 2. světové válce budova chátrala 
a v 80. letech 20. stol. byla určena k demolici
 záchrana byla zahájena v r. 2000, od této 
doby jízdárna prochází postupnou rekon-
strukcí, proto není z bezpečnostních důvodů 
volně přístupná
 v letním období se v hlavním sále konají 
různé kulturní akce např. koncerty klasické 
hudby, výstavy, filmové projekce - kinokavárna, 
prohlídky pro předem objednané turistické 
skupiny

Kontakt:  tel.:  373 700 893 
e-mail: info@tachovskyzamek.cz
e.mail: voltr@mkstc.cz
www.jizdarna-svetce.cz

Tachovský zámek

Muzeum Českého lesa v Tachove

Tachov

do Tachova
za historií, sportem

a kulturou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jízdárna Tachov - Svetce

Jízdárna Tachov - Svetce

 bývalý františkánský klášter
 stálé expozice (historie, umění, 
příroda, národopis, lapidárium)
 akce - přednášky, koncerty, divadelní 
a taneční představení, filmové projekce
Pravidelné akce:
 Mezinárodní den muzeí
 Muzejně - galerijní noc
 Dny evropského dědictví 
 krátkodobé výstavy
 výklad v historickém centru města
Návštěvní doba:
Po - Pá  9 - 16 h. /  So - Ne  10 - 16 h. 
červenec- srpen  Po - Pá  9 - 17 h./So - Ne  10 - 16 h. 

Kontakt:
Muzeum Českého lesa v Tachově
třída Míru 447,  347 01  TACHOV
tel.:  374 722 171 – 2
e-mail: muzeum@tachov.cz
www. muzeum.tachov.cz

 otevřen celoročně          expozice o historii Tachova
 zámecký okruh evokující komnaty knížecího rodu 

Windischgrätzů z 19. století 

Tel.: 373 700 893         E-mail: info@tachovskyzamek.cz
www.tachovskyzamek.cz      středa - neděle  10 - 17 hod.

Muzeum Českého lesa v Tachove

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Tachovský zámek



Rozhledna Tachov - Vysoká Mestské hradby

Mestské hradby

Sportovište Tachov

Sportovište Tachov

Naučná stezka Vysoká - Svetce

Naučná stezka Vysoká - Svetce

Plzeň

D5
Tachov Praha

Unikátní ucelený areál pro sportovní vyžití
 zimní stadion
 plavecký bazén a koupaliště
 stadion s fotbalovými hřišti
 sjezdovka na Vysoké
 Rychta - zázemí pro cykloturisty
 skatepark
 sportovní hala
 tenisové kurty
 minigolf
 bowling

www.sportoviste-tachov.cz

Kontakt:
tel.:  603 895 474
e.mail:  info@sportoviste-tachov.cz

Regionální informační centrum Tachov
Náměstí Republiky 119, 347 01  TACHOV
 
otevřeno:   Po – Pá    9 – 17 hodin

So, Ne      zavřeno 
So, Ne      IC  otevřeno na tachovském zámku 

Tel.:  374 630 000-1     www.mks.tachov.cz

dva kilometry dlouhá trasa na vrchu Vysoká představující přírodní 
a historické zajímavosti této lokality

Svobodka
Světce

Halže Z. Chodov Planá
M.Lázně

Mýto

RozhlednaRozhlednaRozhledna

Studánka
Dl. Újezd V. Rapotín Plzeň,     D5

Oldřichov

Nauč. stezkaNauč. stezkaNauč. stezka

ZámekZámek
HradbyHradby
Zámek
Hradby

MuzeumMuzeumMuzeum

Kostel Nv. P.M.Kostel Nv. P.M.Kostel Nv. P.M.

SportovištěSportovištěSportoviště

Jízdárna SvětceJízdárna SvětceJízdárna Světce

Ucelený systém hradebního opevnění ze 14. století. 
Patří k nejzachovalejším hradbám v ČR. Z původních 
26 věží se jich dodnes zachovalo 21 (vč. fragmentů).

 nejnovější turistický cíl se nachází na vrchu Vysoká
 vedle památníku, připomínající  husitskou bitvu z roku 1427
 rozhledna je vysoká 28 m
  pro veřejnost je přístupná zdarma po celý rok 
 v celonárodní soutěži Stavba roku obdržela cenu časopisu Stavitel
 získala Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
 www.tachov-mesto.cz

Rozhledna Tachov - Vysoká

Tuto publikaci vydala:
MAS Zlatá cesta, o. p. s.

za finanční podpory
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www.ceskymlesem.eu
www.turisturaj.cz

MAS


