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ÚVOD 

Cílem této práce je vytvořit vlastivědný popis města Tachova a ten následně 

využít ve výuce vlastivědy. Toto téma jsem si zvolil proto, že mne zajímá minulost i 

současnost mého rodného města. Jako budoucí tachovský učitel tak budu moci využít 

získané informace к didaktickým účelům při výuce tématického okruhu Místo, kde 

žijeme. 

Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část obsahuje vlastivědný 

popis města Tachova, kde je čtenáři ve čtyřech kapitolách představeno město v jeho 

základních charakteristikách. V těchto kapitolách je popsána poloha, etymologie názvu 

místa a popis znaku, charakteristika přírodního prostředí a historie. Zvláště kapitolu o 

dějinách považuji za významnou, neboť zachycuje vývoj města a život v něm od 

počátků až do současnosti. Čtenář je zde seznámen s významnými historickými 

obdobími města, které jsou seřazeny chronologicky do podkapitol - od prvních 

písemným záznamů a založení obce přes středověké osídlení, období husitských válek a 

vládu Jana Husmanna až po průmyslový rozvoj, druhou světovou válku a osidlování 

Tachovska po roce 1945. Podkapitola Židé v Tachově jako jediná nenavazuje 

chronologicky na předešlé a je zařazena záměrně za kapitolu Druhá světová válka. 

Záměrem bylo uceleně se zmínit o této významné komunitě, která ve městě žila již od 

13. století až do osudné druhé světové války. V první části je představeno město 

Tachov i s jeho významnými kulturními památkami, kulturním životem a lidovými 

zvyky a tradicemi. Lidové obyčeje jsem do své práce zařadil z didaktických účelů. 

Nevyužívám je ve druhé části diplomové práce, ale věřím, že v budoucí pedagogické 

profesi tyto informace využiji ve výuce. Při zpracování této části jsem využíval 

literaturu a prameny z Městské knihovny v Tachově. Některé důležité prameny jako 

Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 od Tomáše Bílka a Hrady, zámky a tvrze 

Království českého od Augusta Sedláčka jsem nalezl v Ústřední knihovně Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy. Dalším významným zdrojem informací bylo Městské 

muzeum v Tachově, kde se nachází stálá historická expozice dokumentující vývoj 

tachovského regionu. V neposlední řadě jsem čerpal ze Státního okresního archivu v 

Tachově, kde jsem měl možnost nahlédnout do cenných pramenů a archivních 
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materiálů. Z těch nej důležitějších lze v krátkosti jmenovat Dějiny města Tachova od 

Antonína Blobnera, Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemia od Gustava 

Fridricha nebo Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské od Františka 

Palackého a další. Cílem je tedy představit Tachov tak, aby byl čtenář seznámen 

s městem a jeho okolím, zvláště pak s jeho vývojem. Důležité je pochopit sled událostí, 

které daly příčinu ke vzniku města, a znát proměny v určitých období a důvody proč 

k nim docházelo. 

Druhá část práce předkládá konkrétní návrhy dvou vyučovacích celků 

zaměřených na poznání města Tachova. První z nich je zaměřen na elementární poznání 

okolní krajiny a získání informací o městě. Druhý navazuje na učivo z prvního celku, 

ale je více podrobnější, zabývá se učivem více do hloubky. Tato část vychází z 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, konkrétně z tématického 

okruhu Místo, kde žijeme. V první kapitole je proto tento tématický okruh přiblížen. 

Oba vyučovací tématické celky jsou zaměřeny na věkovou skupinu dětí druhých až 

pátých tříd, proto je zde zařazena kapitola Charakteristika věkové skupiny, jejímž 

záměrem je ozřejmit způsoby dětského myšlení a jednání v tomto věkovém období. 

Problémem, který je s tím spojený, je otázka hodnocení. Uvedeny jsou proto také 

návrhy, jak lze v obou tématických celcích žáky hodnotit. Cílem této části je vytvořit 

materiál, který by pomohl učitelům prvního stupně při plánování hodin na výuku 

zmiňovaného tématického okruhu. 

Součástí práce je také přílohová část, která obsahuje obrázky a fotografie 

týkající se města Tachova, dále mapy a návrhy pracovních listů vztahující se к druhé 

části práce. 
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I. Vlastivědná charakteristika města Tachova 

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Tachov a tachovský region je situován do západní části Plzeňského kraje. Leží 

při česko-bavorské hranici, v těsném sousedství „Zelené střechy Evropy" - Českého 

lesa, který prakticky sahá až к samému okraji města. Nejbližší významná města jsou 

Plzeň, Domažlice a Mariánské Lázně. 

Město Tachov se rozkládá v takzvané Tachovské brázdě v nadmořské výšce 483 

metrů. Město je nedílnou součástí okolního regionu, jehož se stalo přirozeným centrem. 

Před zrušením okresních úřadů súčinností od 1. ledna 2003 bylo město Tachov 

okresním městem, po reformě státní správy a samosprávy se stalo obcí vyššího typu 

s přenesenou pravomocí výkonu státní správy. Město Tachov je zároveň spádovou 

oblastí pro blízké obce. 

Co se týče dopravy, Tachovskem prochází hlavní tah železniční trati číslo 170 

Praha - Plzeň - Cheb se zastávkou v Plané u Mariánských Lázní. Městem Tachovem 

vede lokální železniční trať číslo 184 Planá u Mariánských Lázní - Tachov -

Domažlice, jež je propojena na železniční trať číslo 170. Velký rozvoj infrastruktury 

přineslo napojení místní silniční dopravní sítě na hlavní dálniční tah D5 mezi Prahou, 

Plzní a hraničním přechodem Rozvadov. Tachovem prochází silnice 11/198 Teplá -

Planá u Mariánských Lázní - Tachov - Přimda - Železná а II/ 199 Pavlův Studenec -

Tachov - Nová Hospoda. 

Oblast se vyznačuje vysokou členitostí a rozmanitostí územního utváření 

s vyšším průměrem nadmořské výšky, přesahujícím 550 metrů nad mořem. Na 

nepropustných vrstvách půdy, zejména v Tachovské brázdě, se ustálily četné rybníky. 

Západní část okresu tvoří zalesněná vrchovina Českého lesa s průměrnou nadmořskou 

výškou 700 metrů. Na severu a ze severovýchodu dostupuje výběžek Tepelské 

vrchoviny a Žlutická vrchovina a Tachovskou brázdu z jihu uzavírá vrchovina Stránská 

a Poběžovická. Do nejvýchodnější části oblasti zasahuje Plzeňská pánev s průměrnou 

nadmořskou výškou 470 metrů. 
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Vodopisně náleží převážná část Tachovska к povodí Labe s hlavní řekou Mží, 

která pramení v sousedním Německu 3 km od státní hranice jako Blätterbach a protéká 

přibližně od severozápadu к jihovýchodu.1 Jih odvodňuje v malém rozsahu Radbuza. 

Do povodí Dunaje patří jihozápadní část oblasti s Kateřinským a Hraničním potokem. 

V současné době město Tachov zabírá výměru 4 095 m2. Územně je město 

členěno do osmi městských částí. Tvoří ho městská část Tachov a vesnické části 

Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, Světce, Velký Rapotín a Vítkov.2 

Dle informacích dostupných na oficiálním serveru Českého statistického úřadu 

činil к 1. lednu 2004 počet obyvatel města Tachova 12 640, z toho 6 101 mužů a 6 539 

žen. Průměrný věk obyvatel dosáhl 37,7 roku. Z hlediska národnosti převažuje česká 

(91% obyvatel), zbytek tvoří ostatní národnostní skupiny obyvatelstva.3 

Rozloha tachovského regionu je 1 379 km2, což představuje 18,2% z celkové 

rozlohy Plzeňského kraje (7 562 km2 ) a řadí se tak na druhé místo v kraji za okres 

Klatovy (1 940 km2). Průměrná hustota obyvatelstva 37 obyvatel na 1 km2 je nejnižší v 

Plzeňském kraji. Počtem obyvatel (51 573 - stav к 31.12. 2003) náleží okres na 

předposlední místo v kraji.4 

2 Autorský a lektorský kolektiv: Chodsko Český les - Turistický průvodce ČSSR. Praha, Olympia, 1987, s. 16. 
, Odpovčdni feSitelé: Program rozvoje Města Tachova. Tachov, mèsto Tachov, 2003, s. 12. 

Český statistický úřad - Plzeň. CZSO [online], 2006. Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/xp/redakce nsf/i/tachov> 
[30. 9. 2004]. 
4Český statistický úřad - Plzeň. CZSO [online], 2006. Dostupné na WWW: 
<http://www.czso.cZ/xp/redakce.nsf/i/charakteristika okresu tachov> [16. 3 . 2 0 0 5 ] . 
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2 ETYMOLOGIE NÁZVU MÍSTA A POPIS ZNAKU 

Jméno Tachov se objevuje v nejstarším latinském tvaru z roku 1115 „Tahoue".5 

Tachov = Tachův, tachův dvůr. Vznikl od osobního jména Tach, což byla lichotná 

zkratka osobního jména Tatomir (Liewehr) anebo obměna jména Tas se sufixem - ch. 

Je proto pravděpodobné, že na místě dnešního města se kdysi rozkládala ves či dvůr 

náležící jakémusi Tachovi. Toto vysvětlení předkládá ve svém díle o místních jménech 

A. Profous a připomíná, že osobní jméno Tach pochází ze srbštiny.6 

V některých spisech z 19. století, např. v Dundrově Topografii z roku 1845, 

se Tachov běžně nazývá „Dřewňovem".7 Také Ottův slovníku naučný se zmiňuje o vsi 

jménem Dřevnov, ze které vzniklo město Tachov.8 Pravý důvod přejmenování 

z dostupných písemných pramenů není zřejmý. 

Podle lidové pověsti vzniklo jméno Tachov - Tachau spojením horní části 

osady zvané Tach (Dach = střecha) se spodní částí nazývanou ještě před rokem 1945 

Au na Tachau. 

Němečtí historikové Stocklöw i Köferl vykládají shodně původ jména Tachov 

ze slovanského základu a hledají v něm kmen - tah -, související se slovem tahati se, 

z čehož vysvětlují význam tohoto místa pro obyvatele Čech i pro sousedy. Odmítají 

koncepce četných německých historiků, kteří se snažili všemožně najít německý původ 

jména a spojovali je s analogií jména Dachau a podobně.9 

V latinských pramenech najdeme označení Tachoue, Tacow, Tachouia, 

v německých Dachaw, Tacha, Tashe, Tochar, Tauchau, Tachau. 

Z historických pramenů vyplývá, že město Tachov mělo svůj erb již v 15. 

století. Vzhledem к zástavám královského města se můžeme domnívat, že jej užívalo až 

v pohusitské době a že si dalo záměrně do červeného štítu prosté vrchnostenské erbovní 

znamení - českého královského lva, aby zdůraznilo svou příslušnost ke královské 

koruně. V 15. a 17. století užívalo město nejméně tři pečetě, jimž dominoval obraz 

5 Fridrich, G.: Codex diplomatics el epistolaris Regni Bohemia: Pragae, 1904 - 1907. Praha, Academia ,1981, s. 401. 
Překlad zhotoven ve Státním okresním archivu Tachov za pomoci zástupce ředitele Jana Edla. 
6 Profous, A., Svoboda, J.: Místní jména v Čechách. Praha, Československá akademie včd, 1957. s. 311 
7 Dundr, J. A.: Království České: Polohopis Kraje Plzeňského. Praha, Karl Wilém Medaua, 1845. s. 117. 
* Kolektiv autorů: Ottův slovník naučný. Praha, Argo/Paseka, 2002, s. 30. т , „ , , 
9 Stocklöw, J.: Geschichte der Stadt Tachau. Tachau, Hermann Holub, 1882. s. 19-21, též Köferl, J.: Der politische Bezirk Tachau. Tachau, 
Lewke, 1985, s. 223. 
Překlad zhotoven ve Státním okresním archivu Tachov za pomoci zástupce ředitele Jana Edla. 

10 



kolčího helmu s přikryvadly, korunou a klenotem složeného orlího křídla, tedy přilbice 

z erbu českého krále. Snad až v první polovině 19. století došlo к obohacení 

tachovského erbu o toto znamení. Český lev, který byl již v klasické podobě 

vzpřímený, byl v červeném štítu a na něj byl položen stříbrný kolčí helm 

s červenostříbrnými přikřivadly a zlatou korunou. Z ní vyrůstala jako klenot dvě 

červená rozepjatá křídla. Při oslavách městského výročí v roce 1929 byly ke znaku 

doplněny kresby dvou štítů z věže arciděkanského kostela, aniž by kdo tušil, komu tyto 

znaky náleží. Složený erb byl používán až do roku 1945, kdy se město vrátilo 

к původní formě znaku. Dnes tvoří správný tachovský městský znak štít červené barvy, 

v němž je český dvouocasý lev stříbrné barvy se zlatou korunou.10 

10 Tachovský městský znak viz obrázek Číslo lv příloze. 
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3 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍHO PROSTREDÍ 
REGIONU 

Příroda Tachovska je bohatá, o čemž svědčí i skutečnost, že Český les byl na 

začátku roku 2005 vyhlášen vládním nařízením chráněnou krajinnou oblastí. Území 

Českého lesa a celého tachovského regionu leží na západním okraji Českého masívu. 

Ve svých administrativně správních hranicích je geologicky, geomorfologicky, 

klimaticky i vegetačně značně nesourodé. 

3.1 GEOGRAFIE 

Povrch regionu lze charakterizovat jako horský, který se střídá s vrchovinným a 

pahorkatinným povrchem. Z morfologického hlediska region spadá do provincie České 

vysočiny a je výsledkem dlouhého a složitého vývoje. 

Původně parovinný terén byl na počátku neogénu (mladších třetihor), v době 

saxonského" vrásnění, porušen výrazným zdvihem a kernými zlomy, převážně 

severojižního směru. Tím vznikl v západní části území vyvýšený, tektonicky 

podmíněný reliéf Českého lesa, tvořený převážně moldanubickými12 pararulami, zčásti 

i ortorulami vystupující do výše až přes 900 metrů nad mořem (na území tachovské 

oblasti nejvýše Knížecím vrchem do 829 metrů nad mořem). Český les je 

morfologickým pokračováním Šumavy, táhnoucím se v poměrně úzkém pruhu (asi 6 -

17 kilometrů) podél hranic regionu s Německou spolkovou republikou.13 Střední část 

oblasti je tvořena Tachovskou brázdou (kotlinou), zbytek rovné paroviny v průměrné 

výšce 500 až 550 metrů nad mořem, je tvořen v severní části granitovými vyvřelinami, 
vJizní části svorovými rulami. Západně přechází do Českého lesa a na jihu souvisí 

s Chodskou pahorkatinou. Tachovská brázda je nesouměrným tektonickým průlomem, 

který vznikl poklesem paleogenní pahorkatiny podél mariánsko - lázeňského zlomu. 

V mladších třetihorách byl vyplněn jezerem, které souviselo s Chebskou kotlinou. 

Povrch Tachovské brázdy tvoří plošiny, na nichž jsou zachovalé třetihorní zvětraliny a 

saxonský příd. (VJ) geol. saxonské vrásnění soubor tektonických pohybů totožných s alpínským vrásněním ve středním 
Nemecku, u nás v celém tes. masivu (nazv. podle lat. jm. Saska Saxonia). 

moldanubikum-ka s (VJ) geol. nejstarší blok Čes. masivu zhruba mezi Vltavou a Dunajem, ustálený před svrchním 
proterozoikem (starohory). 

Hostička, M.: Přírodní rezervace v okrese Tachov: Sborník Muzea Českého lesa v Tachově. Tachov, Městské muzeum, 1967, 
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denudační relikty (odkryté pozůstatky) třetihorních usazenin, nad které vystupují suky 

tvořené především křemennými žilami.14 Východní část Tachovska je ohraničena 

výrazným, až 200 m vysokým svahem, sledujícím linii mariánskolázeňského zlomu 

(Stříbrsko a Bezdružicko). Tato část je geomorfologicky nejvíce členitá, především 

vlivem erozivní činnosti vodních toků (Mže, Kosího potoka, Úhlavky, Uterského 

potoka a jejich drobnějších přítoků). Malá část regionu zasahuje do oblasti Stříbrské 

pahorkatiny a Tepelské plošiny.15 

Ze základních jednotek Českého masívu sem zasahuje oblast moldanubická a 

oblast středočeská. Moldanubická oblast zde vytváří pruh, jehož východní hranice se 

táhne od Folmavy na jihu, přes Nový Kramolín, Bělou n. R. a Tachov к Tišině. Na 

západě přechází za státní hranici do moldanubika tvořícího Bavorský les a Hornofalcký 

les. Skládá se z krystalických břidlic, do nichž ojediněle pronikla tělesa hlubinných 

vyvřelých hornin. Krystalické břidlice vznikaly původně jako mořské uloženiny na dně 

rozsáhlé sedimentační pánve. Byly to většinou jílovité a písčité usazeniny, které se 

časem, především po vyzdvižení mořského dna, zpevnily. Zjílovitých uloženin 

vznikaly břidlice, z písčitých uloženin pak droby a pískovce. Při mohutných 

horotvorných pochodech byly tyto uloženiny zvrásněny do horstva s velmi složitou 

stavbou. Zachovaly se však jen ty horniny, které se při vrásnění ocitly v hlubších 

částech zemské kůry, kde byly přeměněny (metamorfovány). Z břidlic a drob se 

vytvořily různé typy rul. Nej rozšířenější jsou tzv. biotiticko-sillimanitické ruly. Vedle 

křemence a živců obsahují i tmavou slídu (biolit) a křemičitan hlinitý - sillimanit, který 

je pro ně typický. Jsou téměř vždy v menší či větší míře migmatitizované,16 což se 

projevuje tím, že hornina je proniknuta světlými žilkami, složenými z křemence a 

živců. Magmatické horniny nejsou v této části moldanubika hojné. Jediným větším 

tělesem je takzvaný rozvadovský masív, který je velmi členitý, prstovitě proniká do 

okolních rul. Skládá se z různých typů žul a granodioritů. Středočeská oblast se stýká 

s moldanubickou oblastí podél takzvaného českého křemenného valu, který představuje 

prokřemeněné zlomové pásmo. Z dílčích jednotek středočeské oblasti zasahují do 

" Autorský a lektorský kolektiv: Chodsko Český les - Turistický průvodce ČSSR. c. d s 11 
^ Hostička, M.: c. d . , s. 32. 

migma-tu s (f) geol. tavenina vzniklá roztavením pevných hornin, lišící se svým sekundárním původem od primární taveniny -
magmatu. 
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popisovaného území domažlické krystalinikum, barrandienské proterozoikum 

a západočeské bazické vyvřeliny.17 

3.2 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Klimatické poměry regionu můžeme charakterizovat jako mírné, úměrné 

nadmořské výšce. V zimních měsících se teploty pohybují v rozmezí -3 až -5 °C, 

v letním období vystupují na 16 až 18 °C, průměrná roční teplota je 4,5 až 7 °C. 

Sněhová pokrývka v posledních letech nebývá stálá. Počet dnů se sněhovou pokrývkou 

je 60 - 100, počet letních dnů 20 - 30 za rok.18 Průměrné roční srážky se pohybují od 

800 do 1 100 milimetrů.19 

3.3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Město Tachov lze zařadit mezi města s dobrým stavem životního prostředí. 

Nepřítomnost těžkého průmyslu udržuje ve městě příznivé koncentrace emisních látek 

v ovzduší. Taktéž i vodní zdroje, lesy a krajina v okolí nevykazují vysoké známky 

znečištění a zanedbanosti. Městská zeleň je ve městě pravidelně udržována 

Technickými službami města Tachova. 

Region je charakteristický svojí zalesněností. Lesní porosty jsou soustředěné 

zvláště v západní, jižní a severovýchodní části. Nej souvislejší lesní porosty jsou 

v Českém lese. Ve skladbě lesů dominují jehličnany, podíl listnatých porostů je 

přibližně na polovině republikového průměru (22%). Lesní porosty poškozené 

exhalacemi, suchem a jinými vlivy se nacházejí zejména na Tachovsku, kde je 

v některých polesích poškozeno až 40% porostů. 

Dobrý stav přírodního prostřední se odráží i v jeho ochraně. Na území 

tachovského regionu bylo vyhlášeno 6 přírodních parků a 31 maloplošných chráněných 

území (1 národní přírodní památka, 12 přírodních památek a 18 přírodních rezervací). 

17 Autorský a lektorský kolektiv: Chodsko Český les - Turistický průvodce ČSSR, c. d., s. 12. 
krystalinikum [-ny-], -ka s (I < f) geol. soubor krystalických hornin; oblast, kde se tyto horniny ve velkých masivech vyskytují, 
proterozoikum-ka s (f) geol. období geol. historie Zemí po archaiku a před paleozoikem, starohory. 
bazický příd. (ř) geol. bazické horniny vyvřelé horniny chudé na oxid křemičitý (obsahující ho ménč než 52 %). 
i9 Odpovêdni řešitelé: Program rozvoje Města Tachova. Tachov , mčsto Tachov, 2003, s. 19. 
4 Saäková, R.: Charakteristika Českého lesa. Tisícovky [online], 2002 - 2005. Dostupné na WWW: 

<http://www.tisicovkv.ez/2 galerie/16 CL/0 charakteristika cl.htm> [kvčten 2003]. 
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3 . 4 R O S T L I N S T V O 

Po fytogeografické stránce spadá celé Tachovsko do takzvané hercynské oblasti, 

charakterizované převážným výskytem středoevropských rostlinných prvků na 

silikátovém nebo břidličnatém substrátu bez význačnějších výskytů karbonátových 

hornin. Květena je do jisté míry ovlivněna západoevropskými prvky. Oblast hercynské 

květeny v užším smyslu je zastoupena Českým lesem s dominujícími rostlinnými prvky 

montánními20 a submontánními21 a minimálním zastoupením xeroterních22 prvků. 

Střední a východní část oblasti Tachov spadá již do oblasti přechodné květeny 

hercynsko-panonské, v níž se prvky horské a podhorské prolínají se silněji 

zastoupenými prvky xerotermními, jejichž infiltrace do území se děje především 

údolími vodních toků. Sem patří jednak Tachovská brázda a na ni navazující 

Sedmihoří, jednak okrajová část Plzeňské kotliny. Severovýchodní část okresu lze 

zařadit do území Tepelsko - jesenické plošiny, která rovněž patří do oblasti přechodné 

hercynsko - panonské květeny, avšak s výraznějším zastoupením montánních elementů 

od severu.23 

Rostlinný kryt popisovaného území je jak z hlediska původních porostů, 

kterými byly lesy různých typů, tak i v současnosti poměrně různorodý. Rozdíly jsou 

dány rozpětím nadmořských výšek, rozmanitým geologickým podkladem, orientací 

к světovým stranám, migrací rostlin v době poledové, různým stupněm lidských vlivů 

na krajinu i jinými faktory. Na základě složení původní i současné vegetace je zde 

možno rozlišit celky, zvané rostlině - zeměpisné. 

Původní hvozdy Českého lesa tvořily převážně květnaté bučiny a 

jedlobučiny s přimíšeným smrkem, klenem, jilmem a jinými dřevinami, vlivem málo 

výživného podkladu byly však v bylinném patře poměrně chudé. Dnes ovšem vlivem 

intenzivní lesopěstební činnosti byly tyto přirozené lesy nahrazeny monokulturními 

porosty smrku. Zbytky přirozených horských lesů se zachovaly pouze v izolovaných 

výskytech, z nichž nej cennější jsou chráněny jako přírodní rezervace.24 

montánnf - pfid. (1) 1. odb. báňský, hornický 2. bot., geogr. m. stupeň vegetační stupeň středních vysoCin a vrcholy n. polohy ve 
vyšších horách. 

submontánní - příd. (1) geogr., bot. s. vegetační stupeň ležící mezi kolinním a horským (montánním) stupnêm (od 500 do 
»00 m), charakterizovaný smrky a buky, s převažujícím zemědělstvím typu bramborářského a pastevního, podhorský, 

xerotcrmnf - příd. (ř) biol. x. organizmy suchomilné a teplomilné. 
Hostička, M.: c. d.,s. 3 1 - 3 2 

24 C. d., s. 3 1 - 3 2 . 
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Na rozdíl od Českého lesa patří převážná část Tachovské brázdy dnes 

zemědělské půdě a jen menší část lesům, v nichž převážně převládají smrkové, borové 

a floristicky chudé kulturní lesy, nahrazující původně zde rozšířené kyselé doubravy. 

Podobný vegetační charakter je i ve východní části oblasti, kde však hluboká údolí 

vodních toků se skalnatými stráněmi roztroušeně se vyskytující lokality výhřevných 

třetihorových eruptiv umožňují pestřejší rozvoj rostlinných společenstev s bohatším 

výskytem teplomilných elementů, které sem pronikají podél toku Mže z Plzeňské 

kotliny. Kde bylo v podkladu více pískovce vzrůstala příměs borovice, ojediněle byly 

čisté bory. Ty se vyskytovaly zvláště v okolí Trstěnic (severní část Tachovské brázdy). 

К charakteristickým druhům chudého bylinného podrostu borů patří borůvka, brusinka, 

vřesovec pleťový, zimostrázek nízký, metlička křivolaká, psineček obecný, z lišejníků 

pak více druhů dutohlávek, pukléřka islandská aj. Pomístně zůstaly zachovány zbytky 

lužních lesíků, ojediněle s pérovníkem pštrosím v podrostu. Teplomilnější vegetace je 

vázána zvláště na pruhy amfibolitů. V Tachovské brázdě jsou roztroušeny i rybníky 

s vodními a pobřežními společenstvy, tvořenými rákosem, orobincem úzkolistým, 

ďáblíkem bahenním aj. Vlivem stoupajících hospodářských zásahů i zde ustupují 

vegetačně bohaté mokré louky, často se vzácnými vstavačovitými rostlinami. 

Tachovská brázda má (stejně jako Český les) vyšší příměs druhů subatlantského 

rozšíření: mokrýš vstřícnolistý, vrbina hajní, třezalka rozprostřená.25 

3.5 ŽIVOČÍŠSTVO 

Zvířena Tachovska je charakterizována výskytem podhorských a horských 

hercynských druhů v hornaté západní části území. Důležitým územím je oblast 

Tachovské brázdy, kde vhodné terénní podmínky umožnily vybudování soustavy 

rybníků, z nichž některé jsou významnými zastávkami při tazích ptactva. Některé 

rybníky jsou i význačnými hnízdišti vodního ptactva.26 

V popisované oblasti se můžeme setkat jak se živočichy zcela běžnými, tak i 

s velmi vzácnými. Typickým obyvatelem horských lesů je jelen evropský. V nižších 

polohách (Tachovská brázda), kde se již zemědělsky hospodaří, je poměrně hojný srnec 

" Autorský a lektorský kolektiv: Chodsko Český les - Turistický průvodce ČSSR c d s 24 
Hostička, M.: c. d., s. 3 1 - 3 2 . 

16 



evropský. Početná je v Českém lese i populace muflona a v celé oblasti se potulují 

stáda divokých prasat. Stále vzácněji je možné pozorovat krásnou lasicovitou šelmu, 

vydru říční. 

V zemědělské krajině dnes již jen zřídka uvidíme zajíce a králíka divokého. Drobní 

savci jsou zastoupeni především běžnými druhy, jako je lasice hranostaj, hraboš polní, 

rejsek malý, ježek západní, veverka obecná, plšík lískový, myšice křovinná a další 

druhy hlodavců, hmyzožravců a malých šelem. 

Nejvíce je druhově i početně zastoupeno ptactvo. Běžnými a téměř všude se 

vyskytujícími ptáky jsou vrabci domácí, pěnkavy obecné, všechny druhy sýkor, 

budníčci menší, králíčci obecní, červenky obecné, brhlíci lesní, pšenice černohlavé a 

drobní pěvci. Ve zbytcích starých listnatých lesů můžeme vidět některé z datlovitých 

ptáků, jako je strakapoud velký, žluna zelená, žluna šedá, občas lze spatřit a 

zaslechnout bubnování a křik datla černého. 

Na hladinách četných rybníků v okolí Tachova lze zastihnout množství druhů 

vodních ptáků, z nichž nej běžnějším je kachna divoká, polák chocholačka, potápka 

roháč a potápka malá. V posledních desetiletích se na rybnících rozmnožily i kolonie 

racka chechtavého a zvětšuje se i počet hnízdících labutích párů. Velmi často 

zahlédneme i volavku popelavou. Také můžeme tu a tam vidět i létající klenot, 

ledňáčka říčního. 

V celé oblasti je běžným dravým ptákem káně lesní a poštolka obecná. Méně 

hojný je v lesích žijící jestřáb lesní. Ze vzácných dravců řídce hnízdí moták pilich a 

moták pochop. Velmi vzácně lze spatřit také ostříže lesního. Noční dravce, sovy, 

můžeme pozorovat jen výjimečně při vyrušení. V Českém lese dosud hnízdí naše 

největší sova, výr velký. Koncem zimy a začátkem jara lze v lesích, ale i přímo ve 

městech zaslechnout houkání dalších sov, jako je puštík obecný, kalous ušatý či sýček 
obecný.27 

Autorský a lektorský kolektiv: Chodsko Český les - Turistický průvodce ČSSR, c. d., s. 26. 
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4 HISTORIE 

Město Tachov nepatří к velkým a důležitým městům u nás, přesto jeho historie 

není bezvýznamná. Zvláště místní události doby husitských válek stále poutají 

pozornost historiků a jsou s nimi spojeny i příběhy, které si místní předávají z generace 

na generaci. 

4.1 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY 

Archeologický výzkum tachovské oblasti z šedesátých let minulého století 

předpokládal, že byla v pravěku osídlena zejména ve své východní části, na Stříbrsku, 

zatímco jeho západní část, Tachovsko, zůstala podle tehdejšího stavu nálezů 

neosídlená. Stříbrsko bylo v průběhu pravěku spolu s Klatovskem na jihu a 

Domažlickém na jihozápadě součástí velké sídelní oblasti, jejímž středem bylo 

Plzeňsko, které tvořilo západní hranici této oblasti. Široký pás země bez 

archeologických nálezů na západě, zdůrazněný geograficky Tachovskou brázdou, 

Slavkovským lesem a Doupovskými horami, odděluje tuto západočeskou sídelní oblast 
r 28 

od kulturně odlišných oblastí chebské a karlovarské. 

O obydlení kraje v okolí horní Mže v mladší a pozdní době kamenné svědčí 

řada většinou ojedinělých nálezů kamenných nástrojů. Trvalé a soustavné osídlení však 

nastává až později - v polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem, kdy na 

Stříbrsku, podobně jako v celé plzeňské kotlině se objevuje lid používající a vyrábějící 

vedle typických tvarů keramiky s rytou a často bíle inkrustovanou výzdobou také 

bohaté soubory šperků, nářadí a zbraní.29 

Podle výsledků archeologického výzkumu z let 1995 - 1996, kdy byly v ulici K. 

H. Borovského nalezeny dva drobné zlomky štípané industrie - rohovce (horniny 

podobné pazourku), můžeme tedy předpokládat, že i lokalita dnešního města byla 

osídlena již v mezolitu - střední době kamenné (období přibližně 8000 - 6000 let 

před naším letopočtem).30 

Šaldová, V.: Archeologický výzkum и Okrouhlého Hradišti а и Strahova: Sborník Muzea Českého lesa v Tachovč Tachov 
Mčstské muzeum, 1967, s 10 

w Tamtéž, s. 10 

Nováček, K.: Městská archeologie v Tachově: vý'sledky a perspektivy : Sborník Západočeského muzea v Plzni historie Vlil 
1 lzeň, Městské muzeum, 1996, s. 92 - 110. 
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Západní Čechy a Tachovsko zvláště je nutno označit za staré sídelní území 

zabydlené, s výjimkou hraničních lesů, až v období raně feudálním. Z doby, kdy se i 

v naší části regionu začali usazovat lidé, se zachovalo jen velmi málo dokladů. Ty 

svědčí o tom, že se jednalo o obyvatelstvo keltského původu. V polovině prvého 

tisíciletí našeho letopočtu, tedy už asi před patnácti sty lety, zde mimo všechnu 

pochybnost bydlel lid slovanského původu, o kterém svědčí i časté výskyty 

slovanských mohyl na území dnešního Tachovska. Mohyly u Černošína - Lhoty, na 

Stříbrsku a také v Bizemíně. V lokalitě města však archeologické výzkumy nemluví o 

výskytu osídlení slovanským národem. Před 1100 - 1200 lety však osídlil horní tok 
O 3 1 

Mže, dnešní Aglainino údolí, kmen Lučanů. 

4.2 PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY, ZALOŽENÍ OBCE A STŘEDOVĚKÉ 
OSÍDLENÍ 

S nejstaršími historickými zprávami o lokalitě zvané Tachov se setkáváme od 

počátku 12. století. Skutečné stáří lokality, vybudované při brodu na důležité obchodní 

takzvané norimberské stezce, která zároveň chránila i vstup do Českého království, je 

ale rozhodně starší. První historická zmínka o Tachově se objevuje v roce 1115 

v takzvaném kladrubském zakládacím falzu. Tato listina je sice mladším přepisem 

staršího děje, o její formální pravdivosti však nemůže být pochyb. V ní stvrzuje kníže 

Vladislav I. majetky kladrubskému klášteru, mezi které náleželo rovněž jedno popluží 

od Tachova, jež klášteru věnoval jakýsi Přestaň.32 

Další dvě zprávy pocházejí z kroniky takzvaného kanovníka vyšehradského a 

jsou již zcela konkrétní a nesporné. Dle prvního zápisu, vztahujícího se kroku 1126, 

nechal kníže Soběslav přebudovat opevnění některých důležitých lokalit v českém 

pohraničí, jmenovitě Přimdy, Zhořelce a Tachova.33 Ve druhé zprávě kroku 1131 

sděluje kronikář, že během toho času vystavěl kníže Soběslav na úpatí vsi zvané 

Tachov v území Mežska hrad, jemuž dal jméno podle vsi při něm ležící.34 Těmito 

zápisy ale zprávy o Tachově na dlouhý čas končí. Střed vsi tvořil takzvaný Gänsbühl -

" Turek, R. : Slovanské mohyly na Tachovsku: Sborník Muzea Českého lesa v Tachovč. Tachov, Mčstské muzeum, 1967, s. 21 - 28. 
12 Gustavus, F. : c. d.,s. 401. 
Překlad zhotoven ve Státním okresním archivu Tachov za pomoci zástupce ředitele Jana Edla. 

Kolektiv autorů: Pokračovatelé Kosmovi - Letopis Kanovníka vyšehradského. Praha, Svoboda, 1974, s. 40. 
54 Tamtéž, s. 49. 
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Husí pahorek. Dnes se zde nachází parkoviště a rušná křižovatka ulic Husitské a 

Zámecké, umístěných na vnějším obvodu starého města. 

Založení města Tachova je právem připisováno velkému českému panovníkovi 

Přemyslu Otakaru II. (králem 1253 - 1278), za jehož vlády byl v Čechách založen 

největší počet královských měst. Bezpečně můžeme do Přemyslovy doby datovat 

výstavbu kamenného hradu v Tachově. Jeho hlízová věž byla vystavěna, jak dokládá 

archeologický výzkum, nejpozději v 70. letech 13. století.35 Jedním z důvodů 

přemyslovské přestavby byl mimo jiné patrně i požár, který z velké části zničil starý 

dřevěný hrad vybudovaný ještě za vlády knížete Soběslava. V těsné blízkosti bylo 

v návaznosti na stavbu hradu vysazeno královské město, které později tvořilo s hradem 

pohraniční pevnost s dvojitými hradbami a třemi bránami. Město mělo zvýšit 

obranyschopnost země. Tachov se stal důležitým obchodním městem na cestě Praha -

Norimberk a přirozeným centrem celé oblasti. 

Jinak tomu bylo s novými osadníky. Zatímco obyvateli původního Tachova byli 

především Češi, stali se budovateli nově vysazeného města většinou přistěhovalci 

z blízké Horní Falce. Tuto národní politiku vyčítali Přemyslu Otakarovi II. nejen 

dvořané a šlechta, ale i staří kronikáři. Uvedené skutečnosti se viditelně projevují i 

v archeologických situacích historického jádra města. Ve vrstvách časově spadajících 

do období založení města se objevuje ještě místní pozdně hradištní keramika s příměsí 

importů. Na ni navazují vrstvy se zcela odlišnou tvrdě vypálenou keramikou, která má 

analogii ve východním Bavorsku - především ve Frankách, s nimiž měl i pozdější 

středověký Tachov velice dobré vztahy. К velkému překvapení archeologů přispěly 

doklady výroby a zpracování železa, které zcela bezpečně dokládají, že královský 

36 ' 

Tachov byl ve svých počátcích střediskem intenzivního železářství. Také tato 

skutečnost jistě výrazně přispěla к přílivu nových řemeslných kapacit ze sousední Falce 

a Frank. 

bouda, Z.: Příspěvek ke stavebním dějinám tachovského zámku: Sborník Muzea Českého lesa v Tachovê Mêstské muzeum 
Tachov 1968, s . 2 9 - 4 1 . 
"'Nováček, К: c. d„ 9 2 - 1 1 0 . 
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4.3 TACHOV ZA VLÁDY JANA LUCEMBURSKÉHO 

Hned od začátku se královský Tachov často dostával do šlechtické držby. Do 

roku 1297 si jej přisvojoval Albert ze Žeberka. Nový český panovník Jan Lucemburský 

zastavil město již po svém nástupu na trůn. Stalo se tak roku 1310, přičemž zástavním 

pánem byl Jindřich z Lipé, ale roku 1323 jej Jan Lucemburský zase vykoupil pro 

královskou korunou. V období vlády prvního z Lucemburků se v Tachově setkáváme 

s nejstaršími historickými zmínkami o tachovském manském obvodu. Jan 

Lucemburský totiž v roce 1335 vydal listinu, kterou založil v Tachově manský soud, 

jemuž předsedal královský purkrabí. Manskému obvodu byly v Tachově položeny 
v 37 

základy patrně již Přemyslem Otakarem II. při vysazování královského města. 

Dne 24. července roku 1335 král Jan Lucemburský potvrdil rytířům u zámku 

v Tachově mimořádné postavení, od nepaměti jim náležící a odkázal je pod soudní 

pravomoc purkrabího v Tachově.38 Jedná se o takzvané manské soustavy, které měly 

prosazovat vůli i moc panovníka a ve válečných dobách tvořily základní složku místní 

brané moci, byl to vlastně způsob ochrany pohraničního Tachovska. V době potřeby 

měli manové za povinnost dostavit se na tachovský hrad patřičně vybaveni zbrojí a na 

koni. Manové - příslušníci drobné šlechty, kteří spadali pod správu tachovského 

purkrabího, nesloužili za žold, ale byly jim jako léno3y poskytovány malé statky v okolí 

královských hradů. Na nich si potom budovali svá sídla, dvorce či tvrze. Tvrze těchto 

manů stávaly v Pořezově, Lesné, Dlouhém Újezdě, Studánce, Tisové a dalších obcích 

v okolí Tachova. 

Tachov a jeho okolí, na kterých vznikly manské statky, se stal zvláštním 

správním útvarem českého státu. 

Pod správu tachovského purkrabího spadaly také chodské vsi s privilegovanými 

sedláky, kteří měli za povinnost ostrahu zemské hranice, dozor nad jejím neměnným 

průběhem, udržování hraničních znamení a další úkoly spojené s ochranou mocenských 

zájmů panovníka. Jako vsi tachovských Chodů jsou uváděny Žebráky, Bažantov, 

Maršový Chody a Zadní Chodov. Chodové usazení na Tachovsku nedosáhli nikdy 

popularity Chodů z Domažlicka, případně z Přimdska. Nevedli nikdy spor s vrchností 

17 Pelant, Jan .Města a městečka západočeského. Plzeň, Západočeské nakladatelství, 1984, s. 227. 
Blobncr, A.: Dějiny města Tachov, díl [., přeložil G. Hofmann, celkem 461 strojopisných stran, Niedergergenthal, 1912, s. 2. 
léno -a s (n) hist, (ve středověku) pozemky, výsady, věci propůjčované za urč. podmínek feudálem uživateli (leníkovi) za slib 

věrnosti, pomoci ve válce aj., feudum: dočasná, dědičná léna ; královská léna ; robotní léna. 
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jako jejich jižnější sousedé. K tomu, že nebyla strážní funkce Chodů výrazně rozvinuta, 

přispěl patrně i lépe organizovaný manský obvod. 

Mezi města, která Jan Lucemburský roku 1337 osvobozuje od odvádění suken a 

jiných darů královskému podkomoří, patřil také Tachov. Také se mu toho roku dostalo 

potvrzení vlastního soudního práva.40 

4.4 TACHOV V OBDOBÍ VLÁDY KARLA IV. 

Již v roce 1333 vykoupil markrabě Karel, pozdější český král Karel IV., různé 

důležité hrady a města, které jeho otec zastavil, mezi nimi i město Tachov. К městu si 

panovník udržel blízký vztah po celý život a často na tachovském hradě pobýval. Bylo 

tomu tak především vletech 1354 - 1367 v období svých častých cest do říše a 

nedalekého Norimberka. V Karlově celozemském zákoníku Majestas Karolina, který 

byl roku 1355 odvolán a předložené zákony tím byly neplatné, byl Tachov zapsán mezi 
i - 41 

významnými městy, která nemají být českou korunou nikdy zastavena ani prodana. 

Právo tachovských manů potvrdil Karel IV. již v roce 1354. Město, jehož správa 

byla podřízena královskému purkrabímu, získalo samostatné obecní řízení. Do této 

doby můžeme klást i vznik nejstarší radnice. V tomto období byla také přesně 

vymezena hranice ve sporném úseku mezi českým královstvím a Horní Falci. V roce 

1357 založil Karel IV. v Tachově karmelitánský klášter. Rovněž konečná podoba 

středověkého chrámu Panny Marie je výsledkem stavební činnosti v době Karlově. Na 

konci jeho vlády byly v Tachově již všechny důležité církevní i světské stavby a 

Tachov byl na vrcholu svého rozkvětu. К tomu rychlému vzestupu města značně 

přispěla i důležitá úloha, kterou Tachov i s okolními asi třiceti obcemi sehrál 

v organismu takzvaných Nových Čech. Ty byly i spolu s Tachovem odtrženy od Čech a 

připojeny pod správu v Sulzbachu. Existence Nových Čech znamenala pro Tachov 

období značné prosperity. Prosperující město se rozrůstalo. S přílivem nových osadníků 

docházelo к rychlému rozvoji tachovských předměstí. Projekt Nových Čech však 

Blobncr, A.: c. d., s. 3. 
Palacký, F.: Archiv český, čili. Staré písemné památky české i moravské: sebrané z archivů domácích i cizích. Díl 111., Praha 

w Kommissí u Kronbcrgra i Řivnáče, 1884, s. 85. 
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patrně nepřinesl předpokládaný efekt, proto od něj Karel IV. upustil a Tachov připojil 

opět к Čechám 42 

Obdobná situace jako za Karla IV. přetrvávala v Tachově i na počátku vlády 

jeho syna Václava IV, to jest od roku 1378, kdy nastoupil na trůn, až do období kolem 

roku 1400. 

4.5 REGION V DOBĚ HUSITSKÝCH VÁLEK 

4.5.1 Počátky husitských válek 

Koncem 14. a na počátku 15. století se rozpory feudálního řádu vyhrotily 

v rozsáhlý, dlouhodobý konflikt, jehož centrem se staly země české. Politicky a posléze 

i vojensky stáli proti sobě představitelé dosavadního systému, reprezentovaní převážně 

vyšší šlechtou spolu s katolickou církví jako hlavní ideologickou, ale zároveň také 

mocenskou oporou feudalismu43 a na druhé straně široké vrstvy ostatního obyvatelstva. 

V srdci Evropy se tak pod symbolem kalicha rozhořelo husitské revoluční hnutí, 

к jehož potlačení už nepostačovaly domácí síly. Mezinárodní křížové výpravy měly 

mečem a ohněm od kořene vymýtit husitské kacířství.44 

Na začátku 15. století byl Tachov znovu zastaven, tentokrát Janovi ze 

Svamberka. Ten se brzy dostal se svým královským zástavcem do sporu a roku 1406 

tak hrad i město oblehlo královské vojsko. Jan byl donucen předat město svému 

příbuznému, sám byl uvězněn a roku 1410 popraven. V letech 1410-1421 byl Tachov 

opět královský. V prvních dnech roku 1421 zastavil král Zikmund Tachov Jindřichovi 

z Meteleska a k tomu mu ještě připsal berni plynoucí z města.4"1 V katolicky založeném 

Jindřichovi král spatřoval spolehlivou osobu vhodnou к vedení významné pomezní 

pevnosti v nadcházející válce. Tím se Tachov stal jedním z významných a 

nej bojovějších členů landfrýdu.46 Ofenzivní válečné tažení husitů západními Čechami, 

42 Procházka, Z.: Tachov- Město: Historicko turistický průvodce č. 8 . Domažlice, Nakladatelství českého lesa, 1997, s.13 - 15. 
45 feudalizmus -mu m 1. soustava vztahů lcnní vázanosti ve středovčku; historická epocha založená na této soustavč 2. marx. tzv. 
společensko-ekonomická formace pfed obdobím kapitalizmu, v níž vládnoucí vrstva (feudálové) mčla úplné vlastnictví základních 
výr. prostředků (půdy) a neúplné vlastnictví závislého zemčd. obyvatelstva. 
44 Bystrický, V., Waska, К.: O vyhnáni křižáků z Cech roku 1427. Plzeň, Západočeské nakladatelství, 1982, s. 4. 
45 Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království Českého. Praha, F. Šimáček, 1905, s. 9. 
46 lantfrýd, -u m (n) hist, úmluva panovníka se stavy obsahující zákaz násilí, loupeží, rušení veřejného pořádku ap., u nás ve 14. 
16. stol. zemský mír. 
Šlajer, J.: Husitství v našem kraji. Plzeň, Krajské nakladatelství, 1963, s. 54. 
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namířené proti plzeňskému landfrýdu, začalo počátkem roku 1421. Tažení se zúčastnila 
v 47 

vojska pod vedením hejtmanů Jana Žižky a Chvala z Machovic. 

Dne 14. ledna 1421 se před městem položila Žižkova vojska, která před 

nedávnem dobyla nedaleký Švamberk (Krasíkov). Žižka obsadil rychlým útokem 

předměstí. Vyděšení měšťané však ihned zaslali z obleženého města žádost o pomoc 

adresovanou samotnému Zikmundovi. Ten, vědom si ceny katolického Tachova, 

spěchal na pomoc městu od Plzně. Dne 15. ledna odeslal také dopis vévodovi Jindřichu 

Landshutskému, aby táhl se svým vojskem Tachovu na pomoc. Také Chebští poslali 

Tachovu značnou pomoc v síle 1500 vojáků4 8 Mezitím vypukl na předměstí, kde se 

v období lednových mrazů ubytovalo Žižkovo vojsko, požár, který způsobil husitům 

značné materiální škody. V plamenech uhořelo mimo jiné i několik koní s vozy. Žižka, 

který měl značnou část vojska rozloženou po místech, která v okolí opanoval, se raději 

vyhnul střetnutí s početnějším Zikmundovým vojskem, které mělo 12 000 mužů,49 a od 

města odtáhl, aby získal posily. 

Tachov zůstal i nadále pod správou Jindřicha z Meteleska a jeho zástupce 

Bohuslava z Hossau. V následujících letech žádají často Tachovští a Chebští 

norimberskou městskou radu o vojenskou pomoc. Nová křížová výprava se dne 24. 

srpna 1421 spojila u Chebu. Norimberští ozbrojenci trávili v Tachově dlouhé měsíce, 

ale Tachov byl prozatím zájmu husitských vojsk ušetřen.50 

4.5.2 Tachov ve třetí křížové výpravě 

Po Žižkově smrti dne 11. října 1424 se do čela husitských polních vojsk na 

krátký čas dostal hejtman Jan Hvězda z Vícemilic, řečený Bzdinka. Po jeho smrti roku 

1425 se ujal jeho místa Bohuslav ze Švamberka. Pod jeho vedením vytáhlo v dubnu a 

květnu 1425 táborské a sirotčí vojsko do západních Čech proti pánům plzeňského 

landfrýdu. Ještě téhož roku na následky zranění Bohuslav ze Švamberka umírá. Do čela 

husitských vojsk se postavil Prokop Holý.51 Soudobí historici však poukazují na to, že 

Prokop Holý byl toliko vůdcem duchovním a že nikdy nebojoval.52 

47 Tamtéž, s. 53. 
4" e. d . , s. 55. 
" Dopis Norimberských mèstské radí Ulmu ze 7. II. 1421 hovoři o 12 000 vojáků. UB, 1, s. 62 

Slajer, J.: c. d . , s . 58. 
51 Tamtéž, s. 62. 

Konzultováno s Mgr. Robertem Novotným.. Pracovník Centra medievistických studií Akademie vid České republiky 
a Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se českými dčjinami 15. století, déjiny šlechty. 
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V roce 1426 byly politické i vojenské ambice obou znepřátelených stran na 

území Plzeňska poměrně vyrovnané. Hlavními baštami Zikmundovi strany byla velká 

katolická města Cheb a Plzeň. K nim se družil prozatím husity neobsazený Tachov a 

Horšovský Týn. Proti nim stály především husitské Domažlice, Sušice, Klatovy, 

Horažďovice a Rokycany. 

Napjatou situaci značně rozvířilo noční obsazení Stříbra, které dne 28. září 1426 

s hrstkou bojovníků uskutečnil táborský hejtman Přibík z Klenového. Tímto odvážným 

činem se z loajálního královského města stala během několika hodin husitská pevnost. 

Pádem Stříbra do rukou husitů byl značně ohrožen Tachov. Proto dne 30. září prosil 

tachovský místopurkrabí Bohuslav z Hussau chebské o poslání vojenské posily, aby 

bylo možné získat Stříbro zpět. Hned následujícího měsíce sepsali představitelé 

katolické strany v kraji smlouvu, v níž se zavázali jednotně postupovat v boji proti 

kacířům. Tachovští si rovněž vyprosili pomoc ozbrojeného oddílu z Norimberka, který 

se ve městě zdržel až do března 1427.53 

Plzeňský landfrýd zůstával včele s Plzní a Tachovem a spolu s Chebem a 

Loktem jedinou pevně stmelenou protihusitskou mocí v zemi. Toto protihusitské území 

tvořilo, jak ukázal svou mapou landfrýdu Václav Čepelák, velký klín, který byl svou 

základnou opřen o bavorskou hranici, odkud sem vpadaly křižácké výpravy.54 

O území landfrýdu a Chebska se opírala další křížová výprava, organizovaná 

od začátku května 1427 po celém Německu za vydatné podpory Norimberka. První 

oddíly arcibiskupa Otty Trevírského se hnuly od Norimberka kolem 7. až 9. července. 

Došly až k Weidenu s úmyslem překročit zde hranici a zamířit к Tachovu. Druhý proud 

křižáků vedl Fridrich Braniborský a jeho vojsko proniklo do Čech přes Chebsko. 

V době od 11. do 13. července překročil hlavní proud křižáckého vojska vedený 

arcibiskupem Ottou Trevírským českou hranici nedaleko Tachova, pevně ho obsadil a 

odtud táhl к Plané. Zde se dne 12. července měly podle dohody o průběhu tažení 

s Fridrichem Braniborským obě vojska spojit. V zápětí však Fridrich upustil od 

původního plánu spojení obou proudů v ležení u Plané. Vyrazil 12. července z Chebu, 

aby se v Kadani spojil se Sasy přicházejícími do Čech od severu a svojsky Otty 

; ; c d „ , 6 3 . 

V m"' m?i!a i í s l ° 1 a 2 v pf'loze, Čepelák V.: Dvě přehledné тару к dějinám Západních Čeclr. Sborník pedagogického institutu 
v i izni, Dčjepis a zemêpis 111. Praha, SPN, 1961, s. 67 - 68. 
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Trevírského se spojil teprve až po týdenním vyjednávání o připojení obou proudů 

tažení při obléhání Stříbra asi dne 22. července.55 

Ve Stříbře se mnohonásobné přesile křižáckých vojsk za pomoci plzeňského 

landfrýdu bránil husitský hejtman Přibík z Klenové asi se 200 bojovníky, které 

poskytnul Jan Zmrzlík ze Svojšína. (Údaje kronikáře Bartoška z Drahonic, který 

referoval o síle asi 80 000 jízdních a nejméně tolika pěších na straně křižáckých 

vojsk56, jsou soudobými historiky považovány za značně nadsazené; maximální počet 

se mohl pohybovat kolem 30 000 vojáků, přičemž podíl jízdy mohl tvořit 1/5 až 

1/10.5?) Obleženému městu vyrazila na pomoc sirotčí vojska soustředěná u Karlštejna a 

vedená Prokopem Holým. Kronikář Bartošek z Drahonic sice odhadl sílu husitského 

vojska, které se blížilo ke Stříbru, na 1500 jízdy a 16 000 pěších s bojovými vozy a 

puškami, to jest děly,58 srovnáním udávaného počtu pěších a vozů však dospěl historik 

husitského vojenství, J. Durdík, к závěru, že spojené vojsko táborů, sirotků a pražanů 

musilo mít 25 - 26 000 bojovníků.59 

Město Stříbro odolávalo dělostřelbě a velení křižáckého vojska, ve kterém 

vznikaly časté spory, se nemohlo odhodlat к útoku pěchotou, chtělo zřejmě vojska i 

města šetřit a očekávalo rychlou kapitulaci. Teprve asi po týdnu se přece rozhodlo 

zesílit dělostřelbu a po neděli 3. srpna zamýšlelo podniknout všeobecný útok. Den před 

tím však došla zpráva, že se blíží husitské vojsko osvobodit Stříbro. Byla svolána 

válečná rada a ta se usnesla zastavit obléhání a vytrhnout proti nepříteli к Plzni. Ale 

usnesení bylo sotva myšleno vážně a tím méně vážně chápáno. V táboře zavládl 

zmatek, stupňovaný ještě víc tím, že se v noci začalo provádět odvážení děl na silnici 

к Tachovu. Když pak ráno v neděli byl vydán rozkaz strhnout ležení, zmocnila se 

celého vojska panika. Křižácké vojsko se dalo na ústup, prchalo к Tachovu a zemské 

hranici ještě dříve, než se husité objevili. Do večera bylo všecko vojsko, jak se 

postupně shromáždilo před Stříbrem, u Tachova, pokud se nedalo hned přes hranici 
domů.60 

55 Bystrický, V. , Waska, K.: c. d., s. 20 - 22. c, .„tiík« Palackého 1893, s. 596. 
* Kronika Bartoška z Drahonic. Prameny dijin Českých V . Praha, Nadam Frant.ška Palackého. 
57 Konzultováno s Mgr. Robertem Novotným, c.d. 
58 Kronika Bartoška z Drahonic. c. d., s. 596. 
59 Durdik, J.: Husitské vojenství, Praha, Naše vojsko,1954, s 179. a k a d e m j e véd, 1967, s. 30 - 31. 
" Bartoš, F. M.: Husitská revoluce II. Praha, Academia, nakladatelství československí akademte 
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Večer 3. srpna učinila křižácká válečná rada, jež se sešla v Tachově, nový pokus 

shromáždit vojsko a přimět je zítra ráno k boji. Většina vojska ale využila noci 

к překotnému ústupu z Tachova po silnici na Norimberk, a tudíž z veliké armády zbyly 

jen trosky. Na nedalekém kopci došlo к poslednímu rozhodování válečné rady. V ní dal 

kardinál Beaufort , jenž sem asi až nyní dorazil z Norimberka, rozvinout korouhev a 

vyzval knížata, aby se postavili husitům. Sám se nabídl, že se postaví v čelo vojska bez 

jakékoli zbraně i štítu. Podařilo se mu přesvědčit část velitelů o nutnosti svést bitvu. 

Když ale přisoudil vedení připravované bitvy vévodovi Janovi z Neumarktu, kterému 

odevzdal korouhev, nastala opět tahanice o post vůdce, a v hádce, jež z toho vznikla, 

byla posvátná korouhev s Kristem stržena na zemi. Po této scéně se asi většina rady 

vyslovila proti kardinálovi a tomu nezbylo, než se připojit к rozhodnutí upustit od bitvy 

a zachránit se rychlým odjezdem. 61 

To se již к Tachovu blížily předvoje husitských vojsk, které se utábořily před 

uzavřeným městem a ihned započaly s jeho dobýváním. Za městské hradby a na hrad se 

uchýlila křižácká vojska Fridricha a plzeňského landfrýdu a někteří páni z Cech. 

Tachov jim však nezajistil ochranu. Polovičaté pokusy o pomoc městu vedené ze strany 

bavorských knížat zcela ztroskotaly. Rovněž 100 ozbrojenců, které vyslali na pomoc 

Tachovu Norimberští, své poslání nesplnilo nebo je již nemohlo splnit. Husité usazení 

patrně na šibeničním vrchu ve výhodné poloze nad městem zatím ničili střelbou a 

podkopáváním městské hradby. Dne 11. srpna, když město nejméně ze čtyř stran 

zapálili smolnými věnci, se husité odhodlali к rozhodné zteči. V nastalém zmatku, kryti 

kouřovou clonou, prolomili poničené hradby a vnikli do města. Zbytek křižácké 

posádky i někteří tachovští měšťané se svými rodinami se ukryli na tachovském hradě, 

ale rychle jim docházely potraviny, a tudíž se po třech dnech vzdali. Po dojednání 
• ' o 6 2 

poměrně výhodných podmínek kapitulace vyšlo z hradu na 1400 jeho obránců. 

К průlomu hradeb došlo údajně v blízkosti horní brány ze směru od Gänsbühlu. 

Na tomto prostoru, relativně vyvýšeném nad město, měli husité jistě postaveny 

dobývací stroje - praky a děla. Podle pověsti husité ve městě povraždili všechny muže 

a ušetřili pouze ženy a děti. Podle jediného číselného údaje, který se zdá být objektivní, 

padlo při dobývání Tachova na 50 jeho českých a německých obránců. Jisté však je, že 
61 Tamtéž, s.31. 
62 Bystrický, V. , Waska, К.: c. d„ s. 33 - 42, též Šlajer, J.: c. d„ s. 66. 
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ještě dnes se ulička v blízkosti Horní brány nazývá na paměť těchto událostí uličkou 

Krvavou - dříve Blutgasse.63 

Po několika dnech husitská vojska odtáhla směrem na Stříbro. Vydrancované 

město a hrad obsadila sirotčí posádka, které velel hejtman Buzek ze Smolotel. 

Tachov se stal opěrným bodem husitských výbojů do blízké Falce a Bavor. 

4.5.3 Úloha Tachova ve čtvrté křížové výpravě 

Velkého úspěchu v boji proti křížové výpravě u Tachova využil Prokop Holý 

к protiútoku proti vnitřním nepřátelům. Chebští proto znovu sháněli pomoc 

v Norimberku. Z Tachova, nad nímž stále vlály korouhve s kalichem, podnikali sirotci 

vedeni svými hejtmany kořistnické výpravy na blízká území Horní Falce. Nastala doba, 

které se již dlouho předtím ve Falci, Frankách i Bavorsku obávali. V roce 1428 vtrhli 

sirotci do Falce, kde vypalovali města, vsi i hrady. Také posádky ostatních husitských 

měst a radikální polní obce vyjížděly na válečné výpravy do příhraničních oblastí Ríše. 

Není proto divu, že nepřítel chystal odvetu v podobě další křížové výpravy. Dne 1. 

srpna 1431 překročila vojska čtvrté křížové výpravy českou hranici a postupovala 

к Tachovu. 64 

Důvody, které vedly k tomu, že armáda rozložená kolem Tachova nepodnikla 

útok na město, nejsou známy. Údajně prý křižácké vedení rozhodlo přeložit rozhodující 

útok pro únavu vojsk na následující den. Když se však ráno chystali к útoku, zjistili, že 

hradby jsou opraveny a kališníci přichystáni к dlouhému obležení. Z těchto důvodů 

snad křižáci útok na opevněné hnízdo sirotků odložili. Jisté však je, že u Tachova leželi 

až do 8. srpna. Poté zamířili к Domažlicím, u nichž byli husitskými vojsky dne 14. 

srpna donuceni к bezhlavému ústupu. Na konci husitských válek roku 1434 se Tachovu 

opět připomíná jeho bývalý zástavní držitel katolický šlechtic Jindřich z Meteleska, 

který Tachov zřejmě od sirotků vykoupil. Král Zikmund pak potvrdil měšťanům jejich 

stará privilegia.65 

ы Procházka, z. : Tachov - město. c. d„ s. 20. 
M Slajer, Jaroslav: c. d., s. 69. 
' Procházka, Z.: c. d., s. 2 1 - 2 2 . 
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4.6 TACHOV V DRŽENÍ GUTŠTEJNŮ, PLUHŮ A LOBKOVICÍJ 

Od potomků Jindřicha z Meteleska získal zástavu Tachova Burjan I. 

z Gutštejna, který je zde připomínán od roku 1449. Po jeho smrti roku 1462 se Tachova 

ujal jeho syn Burjan II., zvaný pro množství pozemských statků, které vlastnil 

Burjanem Bohatým. Přestože za jejich vlády postihly město čtyři ničivé požáry, bylo 

období vlády Gutštejnů poměrně stabilní a příznivé. Smrt Burjana II. v roce 1489 

předznamenala úpadek rodu. Do plnoletosti Burjanových synů spravovala Tachov a 

ostatní gutštejnské statky vdova Zigunda. Její synové Kryštof, Jindřich, Jetřich, Vol fa 

Jan zdědili sice po otci rozsáhlý majetek, postrádali však jeho politickou prozíravost a 

stálými spory přišli takřka o všechny své statky. Tachov získal jako první Jetřich 

připomínaný zde roku 1495. Do roku 1508 prošlo město rukama Jindřicha, Jana a 

nakonec i Volfa. Těmto bojechtivým synům se pohádkové bohatství otce Burjana 

Bohatého během několika let rozplynulo. Neustále se přeli mezi sebou, se sousedy i 

s králem. Král Vladislav II. využil jejich sporů a roku 1510 získal Tachov vojenskou 

cestou zpět. V období husitských válek a za vlády Gutštejnů zaznamenal již téměř 

německý Tachov určitý příliv českého obyvatelstva. 

V 16. století se zástavními držiteli města stávají Pluhové zRabštejna. V roce 

1527 bylo jednáno o zástavě Tachova s Jindřichem z Gutštejna. Jindřichova 

nekorektnost a nesolventnost však vedla k tomu, že v roce 1530 získal Tachov Hanuš 

(Jan) Pluh zRabštejna. Po jeho smrti v roce 1537 se vlády nad Tachovem ujal jeho 

synovec Kašpar. Od roku 1520 se v Čechách počalo rychle šířit učení Martina Luthera. 

Také Kašpar a s ním většina měšťanů se přidali na stranu protestantů. Když v roce 1547 

propuklo v Čechách povstání nekatolické šlechty proti císaři Ferdinandovi I., postavil 

se Kašpar do čela odbojných vojsk. Po neúspěšné bitvě u Mühlbergu nezbylo 

Kašparovi než uprchnout do Saska. V nepřítomnosti byl zbaven statků a cti. Jelikož 

celé město ovládalo luteránství, vydal císař rozkaz pro zatčení místního faráře, kaplana 

i hejtmana a spolu s dalšími osobami byli odvlečeni do Prahy. Tak se císař zbavil 

nepohodlného protivníka a získal zpět důležité pohraniční město. 

Zabavený Tachov náležel císaři Ferdinandovi I. jen krátce. Novým zástavním 

majitelem se stal Jan mladší z Lobkovic, po němž měl následovat jeho syn Kryštof a 

poté jeho nástupci na dobu dalších deseti let. Na počátku Janovy vlády v roce 1558 
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Tachov opět vyhořel. Když v roce 1570 Jan zemřel, zdědil Tachov jeho syn Kryštof. 

Jelikož císař Rudolf II. potřeboval získat značnou finanční hotovost na válečné operace 

proti tureckým vojskům postupujícím Uherskem, byl nucen Tachov od Kryštofa 

vykoupit a nabídnout jej к prodeji. Ale vzhledem к tomu, že panství mělo být 

vyplaceno ze zástavy Lobkoviců až v roce 1649, učinila královská komora dne 8. ledna 

1602 smlouvu s držitelem panství Kryštofem z Lobkovic o předčasném vyplacení a ten 

postoupil právo na tachovské panství za náhradu 100 000 kop grošů míšeňských. 

V květnu téhož roku předal panství Melchioru z Rechenberka, který ho přebral 

v zastoupení krále. Pak došlo к pozvolnému rozprodávání vesnic lesů a poslední zbytky 

- dvě vsi Písařova Vesce a Mýto se zbylými lesy - byly zastaveny roku 1606 městu 

Tachovu. 

Roku 1607 byl zrušen manský soud a staré manské zřízení se rozprodalo. 

Manové získali své lénní statky do dědičného držení. Zanikla také funkce chodské 

strážní služby. 

4.7 REGION V DOBĚ STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ A TŘICETILETÉ 
VÁLKY 

V době českého stavovského povstání namířeného proti nově zvolenému 

Ferdinandu II. prožívalo město Tachov významné období svého hospodářského a 

politického rozkvětu. Během druhé poloviny 16. století se tachovští měšťané snažili 

povznést městské hospodářství z úpadku, do kterého se dostalo za husitských válek a 

z něhož se po celá následující desetiletí těžko vzpamatovávalo. Velice jim přitom tomu 

pomohl návrh vídeňské dvorské komory, aby stará zemská silnice procházela opět 

Tachovem, který byl císaři podán roku 1564. Městu měla být zachována všechna stará 

práva a privilegia. Svým charakterem se mělo rovnat jiným královským městům/'6 

Tímto opatřením se Tachov znovu octl na důležité tepně obchodu s cizinou. 

Ve městě působily církevní řády, které udávaly směr náboženského, ale i 

kulturního života v Tachově. Byl to hlavně řád Křížovníků, kteří přišli do Tachova roku 

1329. Františkáni přišli do Tachova až po husitských válkách roku 1466. Byl zde také 

klášter karmelitánů. Církev uplatňovala svůj vliv hlavně řízením katolické školy, a 

Vacek, Jindřich: Spor Tachovských s Husmanem v iřicelilelé válce: Sborník pedagogického institutu v Plzni, Déjcpis a zemčpis 
III. Praha, SPN, 1961, s. 6. 
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téměř do konce 16. století i řízením městské školy německé.67 Tento katolický vliv a 

otázky církevního majetku způsobovaly řadu rozepří mezi měšťany a církví. 

К daleko větším rozporům došlo mezi měšťany a církví v době, kdy na 

Tachovsko začínal pronikat vliv německé reformace. Většina měšťanů se přihlásila 

k luteránství, které se v Tachově zakořenilo v průběhu uplynulého století již za Kašpara 

Pluha z Rabštejna, který byl také na straně protestantů. Dokonce byl dosazen luteránský 

duchovní, který se v Tachově udržel až do 17. prosince 1621. Spory nevyřešil ani 

Majestát císaře Rudolfa II. z roku 1609, tolerující v zemi svobodu vyznání. Nezajistil 

smír mezi katolíky a protestanty. 

Po vypuknutí stavovského povstání Tachovští neváhali ani chvilku, odklonili se 

od katolicky smýšlejícího Habsburka a svoji oddanost přísahali jeho protivníku 

protestantu Fridrichu V., kurfiřtu sousední Falce, který byl nekatolickou šlechtou 

zvolen českým králem. V Dějinách konfiskací v Čechách po roce 1618 je 

poznamenáno: „ Předtím však po vypuknutí vzpoury přihlásila se obec Tachovská 

písemně u direktorů, že chce к jich podporování co možná nejvíce přispívati; zřídila 

také jednu setinu z měšťanstva a přijala do města dvě setiny vojska falckraběte 

Fridricha, za něhož krev i zboží obětovati přísahou se zavázala; vypravila též lid svůj 

proti vojsku císařskému, přinutila i katolické poddané, že Fridrichovi falckraběti 

přísahali a zbraně proti císaři se chopili; kdož však toho nechtěl učiniti, jako 
v 6 8 

křivopřísežník od obce byl vyhnán, i sousední místa katolická byla popleněna". 

Tachovští, zvláště když se nedostavili na císařskou výzvu do Prahy, byli 

pokládáni za rebely. 

Naděje Fridricha Falckého - Zimního krále i jeho přívrženců na vládu 

v Čechách však pohřbila porážka vojsk nekatolických stavů na smutně proslulé Bílé 

hoře dne 8. listopadu 1620. To však Tachovští ještě netušili, na které straně je síla a 

moc a v Tachově pod vedením erbovního měšťana Hanse Georga Sörtela sestavili 

městskou kompanii a bránu otevřeli vojsku generála Mansfelda, který byl v žoldu 

Fridricha Falckého. Se svojí kompanií vytáhli z města proti císařským operujícím 

v blízkosti Stříbra. Císařští lancknechti69 donutili nezkušené měšťany к posměšnému 

67 Tamtéž, s. 10. 

™ Bílek, T., V.: Dějiny konfiskaci v Čechách po roce 1618: část druhá. Praha, V Komissí u Františka Řivnáče, 1883, s. 77-78. 
" lancknecht -a m (n) 1. hist, pčší žoldnéř v 15.-17. stol., vlastníci výzbroj a výstroj 2. kniž., též publ., hanl. kdo v nččích 
službách koná špinavou práci, žoldák; lancknechtský příd. 
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ústupu. Po této epizodě bojová nálada zakolísala a městská rada si od císařského 

podplukovníka Kristiana z Illova vyprosila ochrannou stráž. Ale vzápětí dne 22. 

prosince 1620 Mansfeldovo vojsko Tachov nenadále přepadlo, povraždili část 

císařských žoldnéřů držících ochrannou stáž na tachovském hradu a zmocnilo se 

předměstí. Po této události byli do města opět vpuštěni Mansfeldovi ozbrojenci. Ve 

městě zůstala jedna setina pěchoty pod vedením kapitána Roye a jedna setina 

příslušníků jezdecké pěchoty. Do čela rebelujících měšťanů se postavil písař Brethel 

Fuger Figer. Vojsko se ve městě usídlilo až do 2. února 1621, kdy se vzdalo císařským, 

a to díky značné podpoře měšťanů, kteří nechtěli více držet při Mansfeldské posádce, a 

proto nečinili žádný odpor, a dokonce vysekali dolejší bránu a vpustili císařské vojsko 

do města. Mansfeldovi vojáci se stáhli do hradu, kde je císařští zajali, ale zakrátko opět 

pustili. Nenávist vojska se soustředila na město, které bylo císařskými zcela vypleněno. 

Svoji daň zaplatila i radnice, kde byla roztrhána a spálena většina starých spisů 

uložených ve dvou síních. Ukradeny byly také obecní peníze a cennosti. Nakonec ještě 

plukovník Grotte uložil měšťanům, z nichž mnozí si zachovali pouze holý život, 

výpalné ve výši 2 000 zlatých. Suma, o kterou bylo město do léta 1622 připraveno, se 

vyšplhala na závratných 164 720 zlatých rýnských. Manům byla většina lénních statků, 

které získali do dědičného držení, zkonfiskována. Tím však utrpení města, které mělo 

ještě z předbělohorského období dluhy ve výši 24 119 kop míšeňských, zdaleka 

neskončilo. 

4.8 TACHOV ZA JANA HUSMANNA Z NAMEDY 

Touto kapitulou tachovských dějin se dostáváme do období, které staří dějepisci 

považují právem za osudový zlom v dějinách města. Účast v protihabsburském 

povstání měla pro Tachov vskutku katastrofální následky. Tachovští se navíc к soudu 

na Pražský hrad ani nedostavili, čímž byl jejich osud zpečetěn. Městu byly odebrány 

všechny statky, a jelikož v tu dobu král Ferdinand II. potřeboval mnoho peněz na 

vydržování armád, rozhodl prodat do soukromého vlastnictví tachovské panství i 

s městem. Roku 1622 se objevuje první zájemce - hrabě Jindřich Šlik z Pasounu. 

V březnu 1623 se je snažil získat Niklas Digger, к němuž měl král finanční závazky. 

Paralelně probíhalo jednání se svobodným pánem Janem Filipem Husmannem 
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z Namedy a Riolsburgu. Císař nakonec rozhodl v jeho prospěch a dne 4. září roku 1623 

došlo к sepsání kupní smlouvy.70 Tím byl Tachov prodán dědičně plukovníku císařské 

armády za odhadní cenu 96 859 zlatých rýnských. Z této smlouvy bylo Husmannovi 

sleveno 8 000 zlatých. Hned následujícího roku přikoupil Husmann zpět osm vsí 

náležící к tachovskému panství, též vsi Albersdorf (Písařova Vesce) a Mautdorf, za 

odhadní cenu 41 484 kop míšeňských.71 Tachov tak ztratil postavení královského města 

a stal se městem poddanským. Tato změna, která do značné míry ochromila obchodní a 

hospodářskou prosperitu měšťanů, postihla Tachov právě na počátku třicetileté války, 

během níž se Tachov z velké části vylidnil. 

Zoufalý spor Tachovských s Husmannem je popsán několika autory. 

Z materiálů vyplývá, že Husmann jako majitel panství, nebral žádné ohledy na de facto 

již neexistující práva měšťanů. Dnes vidíme Husmanna jako pragmatického 

podnikatele a cílevědomého hospodáře. Jeho životním údělem byla vojenská kariéra 

císařského plukovníka, která ho často nutila Tachov na delší dobu opustit. Pro 

tachovskou městskou radu i pro měšťany byl však nepřítelem, který je postupně 

ožebračoval o většinu svobod i zdrojů obživy. 

Husmann podnikal v hornictví a stal se patrně zakladatelem i nej starších skláren 

v tachovské části Českého lesa. V roce 1639 se dokonce rozhodl založit ve Světcích 

u Tachova pavlánský klášter a opatřil jej bohatou nadací. V očích měšťanů však byl 

nepřítelem, který na sebe převedl obchod s vínem, solí i pivem a vybíral různé platy, 

které náležely městu. Měšťané mu museli vyplatit vysokou pokutu za účast 

v protihabsburské vzpouře. Nový majitel měl však smělé hospodářské plány. Jako první 

zavedl na tachovském panství hospodaření ve vlastní režii v pravém slova smyslu. 

Zakládal nové dvory, ovčíny, rybníky, reguloval potoky pro plavení dříví, získával do 

vlastnictví mlýny, zabíral domy, zahrady, pusté dvory, dokonce i pole patřící špitálu, 

louky a pastviny. Jestliže utrpěli měšťané značné škody omezením obchodu a řemesel, 

ztráceli téměř úplně zdroj obživy zabíráním polí, luk a pastvin, protože se nemohli 

věnovat ani zemědělství, ani chovu dobytka. Kromě toho vymáhal na měšťanech a 

chudině různé druhy robot. A právě tento ekonomický útlak byl hlavní příčinou, proč 

70 Vacek, J.: c. d.,s. 16. 
71 Bílek, T., V.: c. d., s. 80. 
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došlo mezi Husmanem a tachovskými měšťany ke sporu. Otázky ostatní, jako omezení 

práv politického charakteru, byly teprve druhotné. 

Spor mezi měšťany a vrchností lze vylíčit v krátkosti. Již v roce 1624 si Husman 

stěžuje, že ačkoli mu bylo panství před rokem prodáno, žádný z měšťanů se dosud 

nenavrátil ke katolické víře. V roce 1625 měli Tachovští přislíbit Husmanovi 

poddanství před zraky císařské komise. Ani tentokrát však к podrobení nedošlo a 

měšťané předali vrchnosti pouze petici se čtrnácti otázkami. Nakonec však formálně 

přestoupili ke katolické víře a dne 27. září 1625 stejně formálně přislíbili věrnost nové 

vrchnosti.72 Aby alespoň částečně oživil městská řemesla, nechal Husmann dne 13. 

července 1627 sepsat artikule nejvýznamnějších tachovských cechů. Chtěl stabilizovat 

hospodářskou situaci svých poddaných, aby tak mohl z panství profitovat. Jeho cílem 

bylo, aby mu poddaní dodávali své výrobky a aby odebírali jeho suroviny. 

V neposlední řadě chtěl, aby mu řemeslníci odváděli platy. Setkáváme se zde s cechem 

řeznickým, pekařským, mydlářským, kovářským, koželužským, soukenickým, 

hrnčířským a tkalcovským.73 

V roce 1638 se vztahy mezi městem a jeho vrchností opět značně vyostřily. 

Vůdci odporu byli zajati a vsazeni do hradní věže. Na jaře roku 1639 bylo měšťanům 

nařízeno císařem, v jehož milost stále doufali, věčné mlčení pod podmínkou ztráty 

životů a statků. V tachovském žaláři tehdy sedělo asi 20 tachovských měšťanů, kteří si 

v květnu vyslechli své rozsudky. Jednalo se většinou o finanční pokuty nebo 

vypovězení z Českého království. Většina odsouzených byla vězněna i nadále. 

Dne 11. února 1641 dopoledne zaútočili náhle na Tachov Švédové, kteří již 

opanovali řadu měst v česko-bavorském pohraničí. Pod pohrůžkou vypálení města jim 

měšťané otevřeli brány. Vojáci vymáhali výpalné, potraviny, ale zanedlouho odtáhli a 

zanechali polorozpadlé město svému osudu. Předtím však propustili z vězení uvězněné 

měšťany, které nechal Husmann vzápětí opět pochytat. 

Ještě v předvečer ukončení třicetileté války, která se z války náboženské 

změnila v pouhé plenění měst a statků znepřátelených stran, Tachov opět přepadli 

Švédové, nejprve dne 5. září 1647, kdy vypálili část města a předměstí Gänsbül. poté 

12 Vacek, J.: c. d. , s. 17. 

Kolektiv autorů: Historie a současnost podnikáni na Mariánskolázeňsku, Tachovsku a Střibrsku. Žchušice, Mèstské knihv s r о 
2003, s. 45. 
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v červnu následujícího roku, kdy se cílem jejich útoku stal tachovský hrad, který zcela 

vyplenili. V období, kdy ve městě přebývali, nechali Švédové zasypat hlínou a 

kamením průjezdy Dolní a Zámecké brány. Do zpustlého města se mohlo vejít pouze 

Horní branou střeženou švédskou stráží. Konečný odchod vojsk však přinesl 

zbídačenému městu teprve Vestfálský mír, uzavřený dne 24. října 1648. 

Zášť mezi měšťany a Husmannem však trvala i nadále a ukončila ji teprve 

Husmannova smrt na počátku roku 1651. Od tohoto data vystupuje již jménem 

vrchnosti vdova Terezie Eleonora Husmannová. Spor s neposlušnými poddanými, 

jehož iniciátory se však spíše stali obyvatelé tachovských předměstí a sedláci z vesnic, 

v pozměněné podobě pokračoval. Zruinovaný městský patriciát se pomalu 

vzpamatovával z válečných katastrof, opravoval domy, zaváděl živnosti a ke své 

vrchnosti se stavěl poměrně loajálně. Ani tato vdova se však konečného ukončení sporu 

mezi městem a vrchností nedočkala. Až v roce 1654 dosáhl významnější dohody 

poručník Husmanových dcer svobodný rytíř Mathes Wernier takzvaným Wernierovým 

recesem.74 К vydání recesu nepřispěla jen Werneirova snaha pomoci měšťanskému 

hospodaření, ale hlavně tendence posílit vrchnostenské hospodaření, které bylo 

poškozeno odporem Tachovských a v posledních letech i vesnických poddaných. 

Deset let tvrdošíjného odporu Tachovských ochromilo vrchnostenské 

hospodářství tak dalece, že v roce 1664 odprodaly Husmanovy dcery zadlužené 

tachovské panství říšskému hraběti Janu Antonínu Losymu z Losinthalu. 

Válečné události, útisk poddaných a tresty za podněcování ke sporům i účast 

v nich měly za následek hospodářský úpadek na Tachovsku, a to jak ve městě, tak i na 

vsích v jeho okolí. Poddaní odcházeli z panství a města i vesnice se postupně 

vylidňovaly. Úbytek poddaných dovršila morová epidemie, která zasáhla Tachovsko 

v letech 1631 - 1634. Počet poddaných klesl tak silně, že v městě Tachově zůstalo ke 

konci třicetileté války vedle 90 jen 147 obydlených domů. 

4 Werneirův reces o privilegiích a imunitách mčsta Tachova z roku 1654, viz Vacek, J.: c. d., s. 60. 
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4.9 TACHOV V DRŽENÍ LOSYÜ Z LOSINTHALU 

V roce 1664 zakoupil značnou část zadluženého tachovského panství muž 

jihotyrolského původu a velice strmé kariéry Jan Antonín Losy z Losinthalu. Byl to 

rada dvorské komory a inspektor nad vinným, pivním a solním tácem v Království 

českém, majitel panství Šťekeň, Vintířov, Chocenice, Řepice a Sluky. Vedle Tachova 

získal dalších 14 vsí. Zbývající část statku zakoupili Kolovratové a vytvořili zn í 

panství Velké Dvorce. Losyové, kteří přišli do Čech kolem roku 1647, vlastnili Tachov 

ve třech generacích až do roku 1781, kdy jejich rod vymřel. Po smrti Jana Antonína 

Losy roku 1682 se panství ujal jeho syn Jan Antonín. Po jeho smrti v roce 1721 ho 

vystřídal jeho nezletilý syn Adam Filip, poslední žijící člen této rodiny, který držel 

panství do své smrti v roce 1781. 

Městské hospodářství, které utrpělo v době třicetileté války i za Husmannovy 

vlády značný úpadek, se počalo po vydání Werneirova recesu a po nástupu Losyů 

pomalu ozdravovat. Od roku 1664 ubývá pustých gruntů. Daleko více než к organizaci 

zemědělské výroby přistupují městští poddaní к obnově výroby řemeslné. Za 

Husmannova nástupce Losyho byl rovněž vydán významný podklad pro rozvoj 

řemeslné výroby - cechovní artikule z roku 1670. Byly určeny pro cech truhlářů a 

zámečníků, sladovníků, krejčích, hrnčířů, mlynářů, kolářů a kovářů, ševců, hodinářů, 

pekařů, kloboučníků, kožešníků, tkalců, řezníků, koželuhů a soukeníků. Cechovní 

artikule stanovily pevný organizační základ jednotlivých řemesel a pravidla 

učňovských a tovaryšských řádů. Vymezovaly pracovní vztahy mezi učni, tovaryši a 

mistry. Určovaly, za jakých podmínek se může stát tovaryš mistrem. Řídily a 

kontrolovaly výrobu v jednotlivých odvětví.75 

Za Losyů byl opraven a přebudován starý tachovský hrad na pohodlnou barokní 

rezidenci. Mezi nákladné stavební projekty náleželo dobudování rozsáhlého klášterního 

kostela ve Světcích roku 1674. Losyové také nechali přestavět a opravit řadu 

vesnických kostelů, nad nimiž drželi jako vrchnost patronát. 

Ve městě se sice hospodářství ozdravovalo, ale na vesnicích tomu bylo jinak. 

Zvyšoval se hospodářský a sociální útlak, prohlubovaly se stále více rozpory mezi 

p?ľ£k' c n 5 h°^dářské problematice na Tachovsku po třicelilelé válce: Sborník pedagogického institutu v Plzni, V/1963 
rrana, MJN, 1963, s. 17. 
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poddanými na vsích a jejich vrchností. Nespokojenost se projevovala ve stížnostech na 

útlak vrchnosti a dále v odepření výkonu roboty. 

Nespokojenost poddaných s poměry přerostla v selská povstání. V roce 1680 

vypuklo povstání proti vrchnosti na Bezdružicku. Tachovští vzbouřenci se údajně také 

chystali к ozbrojené akci proti vrchnosti, ale odradila je prohraná bitva Na Ovčím vrchu 

u Bezdružic, kde se dne 6. května 1680 odehrálo střetnutí sedláků s vojskem. Bylo to 

jedno z nejkrvavějších střetnutí, které násilím ukončilo selská povstání v celých 

Čechách. 

Za Losyů se také významně zrychlilo tempo vnitřní kolonizace panství 

v prostoru bývalého hraničního hvozdu, jehož rychlému rozvoji položil základy již 

Husmann. Pohraniční pásmo zůstalo až do druhé poloviny 17. století téměř nedotčeno 

kolonizací. Toto lesní pásmo mělo důležitou funkci v tehdejším obraném systému. 

Naproti tomu nebylo dostatečně využito jeho hospodářské bohatství. Vrchnost 

pochopila, že lesní bohatství může poskytnout daleko větší zisk než dosud. Proto se po 

vyrovnání s osazením pustých gruntů, zaměřila na osídlování lesních oblastí. 

Lesním samotám zakládaným na mýtinách uprostřed hlubokých lesů byl dán 

název lesní domky - Waldhäuser. Jejich obyvatelé se nazývali Waldhäuseln, což ve 

volném překladu znamená domkář usídlený v lese. Část lesních vsí byla založena na 

panské půdě již předchůdci Adama Filipa na konci 16. století a v průběhu 17. století. 

V 70. a 80. letech 18. století se v důsledku všeobecné bídy způsobené několikaletou 

neúrodou značně zvýšil příliv osadníků do pohraničních lesů. Někteří z osídlenců 

hledají v lesních pustinách i bezpečný úkryt před spravedlností. Ke vsím, které si lesní 

domkáři vybudovali, můžeme počítat Milíře, Zadní Milíře, Lučinu, Pavlův Studenec, 

Větrov, Jedlinu, Žebrácký Žďár a další. Ve starších vsích založených hlouběji ve 

vnitrozemí byli poddaní usazeni na rustikální - poddanské půdě, kterou dědičně 

vlastnili. Zatímco samoty osídlené domkáři byly na půdě dominikální - panské, a tudíž 

museli odvádět vrchnosti nájem a vrchnost jim mohla pozemek kdykoliv odejmout. Pro 

tuto rozdílnost vedli velké spory s vrchností a odmítali robotovat. Ke konečnému 

uzavření sporu došlo teprve za Windischgrätzú v roce 1864, kdy byly nájemcům 

odprodány od panství poslední propachtované pozemky. 
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4.10 REGION V DOBĚ NÁRODNÍHO OBROZENÍ, TACHOV ZA 
WINDISCHGRÄTZÚ 

Vnuk Leopolda Viklorína Windischgrütze76 Josef Mikuláš Windischgrätz (1744 

- 1802) byl od svých dvou let sirotek. Během své nezletilosti přišel ne vlastní vinou 

téměř o všechna rodinná panství. Zato se mu po složitých a nekonečných soudních 

sporech podařilo získat dědictví po vymřelých hrabatech Losech zLosinthalu 

s panstvím Tachov, Štěken a Vintířov. 

Na samém počátku vlády Josefa Mikuláše postihla město dne 27. a 28. února 

1784 velká povodeň. Po opadnutí vody zůstalo 200 osob bez přístřeší.77 

Krátce po získání Tachova započal Josef Mikuláš s radikální a moderní 

přestavbou zámku, který v roce 1770 vyhořel. Od roku 1785 byly postupně likvidovány 

konstrukce starého hradu i barokního zámku Losyů. Na jejich místě vyrůstala stavba 

mohutného klasicistního sídla. Tento zámek určil Josef Mikuláš za hlavní sídlo rodu. 

Náboženské reformy Josefa II. se viditelně projevily na tachovských církevních 

stavbách. V roce 1786 byl zrušen starý hřbitovní kostel sv. Václava, roku 1787 byl 

zrušen klášter a kostel ve Světcích a roku 1792 byl odprodán kostel sv. Volfganga a 

přebudován na sýpku. Ve stejné době byl sekularizován78 i špitální kostel sv. Anny. 

Začala se měnit i tvář nejbližšího okolí města. Vletech 1790 - 1791 byly 

vysázeny dvě knížecí aleje směřující z Tachova do Světců a z města к minerálnímu 
pramenu. 

V roce 1802 přišel Tachov o svou starou dominant - věž královského hradu, 

která ustoupila stavbě knížecího zámku. Ve stejném roce umírá i první z tachovských 

Windischgrätzú. Tachov tak na samém počátku století přešel do rukou sice ještě 

nezletilého, ale velice ambiciózního Alfréda I. (1787- 1862). Již v sedmnácti letech 

povýšil císař Alfreda do stavu říšských knížat. Ten se potom věnoval vojenské kariéře. 

Ve dvaceti šesti letech byl plukovníkem a zúčastnil se všech významných bitev své 

doby. Čechům je nechvalně znám tvrdým zákrokem proti českému povstání v Praze 
roce 1848. 

' Leopold Viktorin Windischgrätz, ( 1 6 8 6 - 1746), rakouský velvyslanec v Haagu. 

Halová, M.: 30 letpoiárnilw sboru v Tachově : kap. Povodnč v minulých století. Tachov, Základní organizace SPO v Tachovč, 
1975, s. 43. 

™ sekularizace-e ž (1) kniž. a odb. zesvčtStčni, zesvétšťování 1. proces vytlačování náb. vlivu z jednotlivých oblasti lidské 
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Tachov v tomto období měl spolu se dvorem Wilhelmshof a pěti samotami 701 

domů. Součet obyvatel činil 5217 lidí, z toho 5147 Němců, 284 Židů a jen 26 Čechů. 

V roce 1823 byl к Tachovu přikoupen ještě statek Tisová a Trnová a posléze i Lhotka. 

К panství tehdy náleželo 47 vsí. Na panství žilo 14 387 obyvatel.79 Za života Alfreda I. 

se rodinné jmění velmi zvětšilo. Hlavním sídlem zůstal zámek Tachov a v letech 1825 -

1826 vydražil ještě kladrubské panství s bývalým klášterem benediktýnů. Klášter 

přebudoval na zámek a pivovar a tím značnou měrou přispěl к devastaci objektu. 

Knížetem financované přestavby výrazně pozměnily tvář dnešního Tachova. Za 

něhož byla dokončena klasicistní přestavba zámku a kostel sv. Václava byl roku 1830 

přebudován na rodinou hrobku. Největší pozornost a stavební aktivita penzionovaného 

maršála se však upnula ke Světcům, které v roce 1790 zakoupil jeho otec. V roce 1857 

se započalo se stavbou zámku na základech bývalého pavlánského konventu. V letech 

1860 - 1861 nechal kníže ve svahu pod zámkem vystavět pozoruhodnou jízdárnu, která 

je svou velikostí druhá největší ve střední Evropě. 

Po maršálově smrti v roce 1862 se panství ujal nejstarší z jeho pěti synů Alfréd 

II. (1819 - 1876). Nepatřil mezi výrazné osobnosti a panství spravoval ve stínu svého 

zvěčnělého otce. Do jeho období spadá zprovoznění kladrubského pivovaru a otevření 

několika malých průmyslových podniků. К jeho velkým zálibám patřil lov. Svoji 

pozornost soustředil na lesní hospodaření, které pomocí specialistů ze 

schwarzenberského panství povznesl na vysokou úroveň. Nechal vystavět také zámeček 

Iselthal - Ostrůvek. Zemřel ve věku pouhých 57 let na následky silného nachlazení, 

které si přivodil na Ostrůvku při lovu tetřevů. 

V průběhu druhé poloviny 19. století vznikaly v doposud převážně 

zemědělském městě další drobné průmyslové podniky a manufaktury. Především 

dřevařské, sklářské, železářské a na zpracování perleti. Řada firem byla zaměřena na 

výrobu dřevěné bižuterie, hraček a nábytku. Prosluly též firmy na výrobu varhan. 

V roce 1850 získalo město poštovní úřad. Předtím zajišťovali spojení sokolím pěší 

poslové. V roce 1871 byl založen sbor dobrovolných hasičů a počínaje rokem 1873 zde 

působila dřevařská škola. Roku 1886 byla v Tachově vystavěna nová radnice. Ve 

městě se probouzel politický i společenský život. Vznikaly první spolky. Na konci 19. 

Kaufman, В.: Batovcův příruční místopis zemi koruny české. Praha, Nakladatelství F.B. Batovcc, 1907, abcc. poř.: obec - Tachov. 

39 



století byl Tachov napojen na železniční síť. Roku 1894 projel první vlak po trati 

Tachov - Planá a v roce 1910 byl zahájen provoz železnice Tachov - Domažlice. V 

roce 1895 získal Tachov nemocnici a v roce 1897 byla do provozu uvedena tabáková 

továrna u nádraží. 

Od roku 1896 se správy panství ujal JUDr. Alfréd III. (1851 - 1927). Stejně 

jako jeho předchůdci se věnoval politice. Zastával protičeská stanoviska a 

v pokrokových českých kruzích byl často kritizován. 

V Tachově nechal v roce 1896 přemístit rodinnou hrobku Windischgratzů 

z kostela sv. Václava do kladrubského kláštera. Také ale nechal v letech 1904 až 1908 

přestavět děkanský kostel v neogotickém slohu. Nový tvar získala věž kostela Na 

nebevzetí Panny Marie . Hranatá věž je dnes výraznou dominantou města. 

V roce 1913 v Římě tragicky zahynul jeho syn Vincenc. V dubnu 1919 byl v 

nové Československé republice přijat zákon o pozemkové reformě a rod 

Windischgratzů tak přišel o značnou část zemědělské půdy, lesů a průmyslových 

podniků. Po smrti JUDr. Alfreda III. bylo tachovské panství rozděleno na čtyři díly a 

význam rodu v Tachově se tím výrazně zmenšil. V roce 1936 byl dokonce rodový 

zámek předán státu, který v něm chtěl zřídit státní úřady. 

Po druhé světové válce v roce 1945 byly veškeré statky Windischgratzů 

zabaveny státem. 

4.11 PRŮMYSLOVÝ ROZVOJ 19. a POČÁTEK 20. STOLETÍ 

Je nesporným faktem, že jakmile vrchnosti pochopily, že lesní bohatství může 

poskytovat větší zisky než ostatní hospodářské odvětví, věnovaly mu více pozornosti a 

vytvořily tak předpoklady pro vlastní průmyslové podnikání. Jednalo se v prvé řadě o 

intenzivní těžbu palivového dřeva a řeziva, o zakládání skelných hutí a využívání 

lesního bohatství pro zakládání celé řady pil a hamrů. V lesích se pálilo dřevěné uhlí a 

uhlířství patřilo к zaměstnáním, které bylo velmi rozšířené po celém území dnešního 

Tachovska. 

Vznik průmyslového podnikání byl tedy spjat s rozvojem vrchnostenského 

podnikání ve vlastní režii. Ovšem již od poloviny 18. století se zde aktivně uplatňovali i 

činitelé nešlechtického původu, kterým vrchnost pronajímala především papírny a 

40 



sklárny. Podmínky pro rozvoj začátku průmyslu můžeme na Tachovsku klást do 80. a 

90. let 18. století. 

Po velké povodni ve městě dne 25. června 1871, při které utonulo 13 osob,80 

bylo do Tachova z Vídně vysláno několik soustružníků perleti, aby v chudém 

pohraničním městečku oživili místní průmysl. Kolem roku 1906 se na zpracování 

perleti podílelo nejméně 2 000 osob z Tachovska. Mnoho pracovníků opracovávalo 

perleť doma. Perleťový odpad se ještě dnes třpytí mezi zříceninami objektů v zaniklých 

pohraničních vsích. K nej významnějším perleťářským podnikům náležela firma 

Jindřicha Adlera. К největší konjunktuře perleťářského průmyslu došlo na Tachovsku 

vletech 1908 - 1910. Tento specifický průmysl se z Tachovska vytratil během první 

světové války, v důsledku japonské konkurence. 

Dlouhou tradici má také na Tachovsku dřevozpracující průmysl. Již v roce 1790 

vznikají v Tachově první dílny na soustružení dřevěných knoflíků. Dřevěné vložky do 

střapců к šavlím vyráběné v Tachově používaly tehdy armády téměř všech evropských 

států. Také dřevěné perly - korálky a korály všech velikostí, byly z Tachova 

expedovány do celého světa. Postupně sortiment dřevěných výrobků nabýval na 

pestrosti a rozsahu. 20 000 dřevěných oliv byli schopni dva lidé vysoustružit na ručně 

poháněném soustruhu během jednoho týdne. Před rokem 1900 se za 1 000 oliv platilo 

50 - 60 krejcarů. Ruční pohon vystřídaly později vodní síla, pára a posléze elektrická 

energie. Elektrifikace měla velký význam pro rozvoj podnikání, ale i pro zlepšení 

života domácností. V roce 1910 je v Tachově zřízena městská elektrárna. V roce 1929 

bylo dle historických záznamů ve městě 12 firem na zpracování dřeva a perleti, z nichž 

značnou část vlastnili Židé. Již od roku 1930 se odbyt jejich výrobků snižuje a roku 

1933, když Německo uzavírá výrobkům ze Sudet své hranice, téměř zaniká. 

Třetím nej významnějším průmyslovým odvětvím v první polovině 20. století 

byl tabákový průmysl, který město získalo od mocnářství rovněž jako náplast částečně 

hojící rány způsobené povodní. Roku 1897 zahájil výrobu provizorní provoz. Rozsáhlý 

dvoupatrový objekt tabákové továrny vznikl v roce 1900. Jeho stavbu financoval státní 

tabákový monopol. V roce 1929 zde bylo vyprodukováno přes 9 miliónů doutníků a 

' Halová, M.: c. d., s. 43. 
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450 miliónů cigaret - Egyptky, Sportky, Zory. Od roku 1939 byla továrna postupně 

přebudována na zbrojovku. 

Počínaje rokem 1877 je v Tachově zmiňována knihtiskárna, která vydávala 

především regionální noviny. Roku 1938 bylo vydávání novin zastaveno. V tomto 

období existovala v Tachově součastně tři knihkupectví. 

Ani tyto tachovské podniky však neposkytovaly dostatek pracovních míst. 

Především na přelomu století a v období od roku 1914 odešlo mnoho lidí z Tachova do 

Vídně nebo vysněné Ameriky, odkud se již nikdy nevrátili. 

4.12 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A DOBA PRVNÍ REPUBLIKY 

V osudném roce 1914 vypukla první světová válka, která výrazně pozměnila 

hranice evropských států a českému národu přinesla po skončení války roku 1918 

dlouho očekávanou samostatnost. V celoevropském konfliktu, který ve svých 

důsledcích vedl к rozpadu starého rakousko-uherského mocnářství, padlo tehdy 217 

mužů z Tachova. Pomník, který jim obec nechala postavit, zničily v roce 1945 

americké bomby. První světová válka nepřinesla Tachovsku žádné boje, poznamenala 

však tento region odchodem mužů na frontu. Fungovaly zde zajatecké tábory a pro 

pomoc raněným a nemocným vojákům byly zřízeny vojenské polní nemocnice, 

takzvané lazarety. 

Po vzniku samostatného Československa vznikla v západním pohraničí 

komplikovaná situace, protože vněm žilo národnostně smíšené obyvatelstvo. 

Docházelo к častým národnostním rozepřím. Tachov sám měl jen poměrně slabou 

českou menšinu. Byla představována skoro výlučně jen státními zaměstnanci, 

železničáři, zaměstnanci pošty, příslušníky finanční stráže, četníky a podobně. 

V závěru roku 1918 se někteří němečtí političtí činitelé pokusili odtrhnout od 

mladé republiky celé rozsáhlé provincie. Za souhlasu rakouské vlády vyhlásili 

vytvoření Deutscheböhmen, s vlastní vládou a sněmem v Liberci. Odvolávali se přitom 

na obecně proklamované právo národů na sebeurčení. Součástí uvedené provincie měl 

být i Tachov. Teprve po zákroku českého vojska byl pokus o odštěpení této části 

historického území našeho státu odvrácen. Tento rozhodný čin však vyvolal další 

šovinistické nálady německého obyvatelstva. 

42 



Na jaře roku 1919 probíhala na pokyn Německé sociálně demokratické strany 

v pohraničí generální stávka jako protest proti zákazu voleb do rakouského parlamentu 

a jako výraz boje za práva sudetských Němců ve městech na Českolesku konaly proti 

české demonstrace. Účastníci stávky v Tachově provolávali protičeská hesla, strhávali 

československé státní znaky, napadali policii a vojsko. Stávka se však na rozdíl od 

jiných oblastí českého pohraničí obešla bez obětí. 

V roce 1920 bylo v Tachově pouze 95 Čechů a když chtěli otevřít v říjnu českou 

menšinovou školu pro své děti, muselo být upuštěno od slavnostního aktu, protože 

český menšinový inspektor Antonín Folprecht byl napaden německými obyvateli hned 

po příjezdu u vlaku. Jen duchapřítomnost strojvůdce jej dostala z dosahu holí a salvy 

kamení rozlíceného davu. Čeští menšináři přítomní na nádraží se zachránili útěkem po 

kolejích za město. Škola byla otevřena ve vší tichosti až o půl roku později, dne 

1. dubna roku 192181 Vyučovalo se v opuštěné budově bývalé odborné dřevařské školy 

v Tachově na třídě Prokopa Velikého. Měsíc nato byla v Tachově zřízena trvalá 

posádka. Usadila se zde 2. rota 6. hraničářského praporu v Domažlicích. 

Po počáteční konjunktuře vypukla v roce 1929 celosvětová hospodářská krize, 

která zasáhla také Československo. Kapacita průmyslových podniků na Tachovsku se 

využívala pouze z jedné pětiny a stovky rodin zůstaly bez prostředků. Krize v roce 

1929 - 1933 tehdy postihla pohraniční oblasti daleko tíživěji než vnitrozemí. To 

umožnilo pronikání fašistické ideologie z Německa. V roce 1930 měl Tachov 1 100 

domů, v nichž žilo 6 825 obyvatel, z toho 6 251 Němců, 448 Čechů a 126 ostatních 

národností. Vůdcem sudetských nacistů Konrád Henlein využíval důsledků krize 

к fašistické propagandě. Již v březnu 1933 proběhly na našem okrese demonstrace proti 

fašismu a válce. 

413 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

V roce 1935 se v Tachově uskutečnilo první veřejné shromáždění henleinovců 

za přítomnosti Konráda Henleina. Na něm poprvé vystoupili na veřejnosti ordneři ve 

svých uniformách. V roce 1936 byla v Tachově zřízena státní policie, po níž Češi už 

dávno volali. Fašistickou ideologii hitlerovského Německa šířily na našem okrese 

*' Vzpomínky českého menšináře Viléma Vladyky, viz Halová, M.: 30 let požárního sboru v Tachově, c. d . , s. 52. 
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zprvu obě nacionalistické strany Deutsche Nationalpartei (DNP) 

a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP). 

V obecních volbách ze dne 12. června 1938 zvítězila v Tachově 

Sudetoněmecká strana (SdP) počtem 3 694 hlasů. Němečtí sociální demokraté získali 
o 82 

425 hlasů a komunisté 58. Česká volební skupina dosáhla 236 hlasů. 

Po Hitlerově protičeskoslovenském projevu na sjezdu NSDAP v Norimberku se 

12. září 1938 sešly na tachovském náměstí stovky nadšených příslušníků sudetske 

strany. Následujícího dne proběhla za asistence oddílu české armády politická 

manifestace sudetoněmecké strany. V nepřehledné situaci došlo ke střelbě, pri niz 

nacista Schnabl zastřelil 2 německé občany Tachova. Situaci v Tachově získala pod 

kontrolu Sudetská nacionálni strana. 

Do konce měsíce září 1938 se z města do Anglie a Ameriky vystěhovalo na 250 

tachovských Židů. Ještě před uzavřením mnichovské dohody dne 30. září, kdy cele 

germanizované Tachovsko připadlo říši, odešla z Tachova značná část českého 

obyvatelstva, především ženy a děti. Dne 3. října zabrala město německá domobrana a 

nastal odsun posledních Čechů, kteří museli z důvodu rychlého opuštění svých domovů 

zanechat všechny své věci zde. Odjížděli i Němci, členové komunistické strany a 

sociální demokraté. Dne 10. října obsadilo město německé vojsko a rozhodující místa 
r 83 

ve statní i obecní správě získali členové NSDAP. 

Dne 28. prosince 1938 vzplál na vrcholu Luglbergu u Tachova oheň na oslavu 

slunovratu. Zde tachovští SSmani přivítali říšského šéfa SS Heinricha Himlera. Titíž 

fanatici zapálili při takzvané říšské křišťálové noci 10. listopadu 1939 tachovskou 

synagogu a zabránili hasičům v likvidaci požáru. 

Tachovsko spadalo v rámci Sudetské župy pod velení 13. vojenského okruhu 

v Norimberku. Na Tachovsku pracovali civilisté i váleční zajatci hlavně v zemědělství a 

lesnictví. Jako první váleční zajatci byli do župy přiděleni v roce 1939 Poláci. V létě 

Přicházeli také první zajatci ze západních zemí. Po tažení do Jugoslávie se na 

Tachovsko dostali Srbové a Chorvati, po přepadení SSSR přicházeli sovětští civilisté a 

82 
M Tamtéž ^ j ľ e t A o v V d a , e C h ' S b o r n i k M u z e a Českého lesa v Taehovč. Tachov, Okresní muzeum, 1969, s. 16. 
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zajatí příslušníci Rudé armády. V roce 1941 na Tachovsku existovalo v 66 obcích 
o 84 

celkem 82 komand, do kterých bylo zapojeno 1 507 zajatců. 

Z období války se zachovalo jen málo zpráv o Tachově a životě v něm. 

Obyvatelé města a okolí byli německé národnosti, proto žil tachovský region poměrně 

klidně. Přesto si válka vyžádala kolem 500 mrtvých a pohřešovaných tachovských 

obyvatel. Při náletech zemřelo v Tachově 69 lidí. 

Na jaře 1945 prošlo Tachovem několik pochodů smrti směřujících do blízkého 

nacistického koncentračního tábora ve Flossenbůrgu, zřízeného na bavorském území na 

úpatí zříceniny hradu Floss, šest až sedm kilometrů od našich státních hranic západně 

od Tachova. 

Jeden z těchto transportů vypravených z koncentračního tábora Buchenwald 

přijel do Tachova od Chebu dne 13. dubna 1945 v dopoledních hodinách. Po 

vystoupení z vlaku pokračoval transport v další cestě po okresní silnici dále ke státní 

hranici. Celkový počet byl odhadován 1500 - 2000 osob, v transportu byli zastoupeni 

občané mnoha národností. Během pochodu zemřelo na následky útrap nebo vražděním 

příslušníků SS více než 200 osob. Při poválečné exhumaci ostatků z masových hrobů se 

zjistilo, že z 216 vězňů bylo 118 zavražděno.85 V roce 1946 byly ostatky 216 

exhumovaných těl vězňů znovu pohřbeny v tachovské mohyle. 

Spolu s transportem byly přivezeny do Tachova také 2 železniční vagóny 

s ostatky 400 vězňů, kteří podlehli nesnesitelným útrapám již během železničního 

přesunu. Jejich pozůstatky spolu s mrtvolami vězňů povražděných v okolí Tachova 

byly sváženy nákladními auty na místní hřbitov, kde byly spalovány. 

Před koncem války dne 12. dubna 1945 ve 13 hodin zažil Tachov velký nálet 

amerického letectva, který si vyžádal 64 mrtvých a 13 těžce raněných. 98 budov bylo 

zničeno nebo silně poškozeno. Američané snad chtěli především zlikvidovat bývalou 

tabákovou továrnu, přeměněnou na zbrojovku. Pro oblačnost nenalezli určený cíl a 

svrhli bomby do prostoru tachovského nádraží. Na město spadlo údajně 126 tříštivých a 

3000 zápalných bomb. V tomto období následovaly ještě další nálety hloubkám, které 

byly zaměřeny na vlaky jezdící do Plané a Domažlic. 

I ' l L. - r 

«s j!^ ' ' ' 0d rozbití Československa к osvobozeni: Český les. Praha, Basct, 2005, s. 388. 
•a J.: Památná místa protifašistického boje Západočeského kraje. Praha, Naše vojsko . 1978, s. 100. 
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Dne 23. dubna 1945 vjela první pancéřová auta 5. americké armády generála 

Patona na půdu Tachovska. Od 29. dubna 1945 se Tachov stal cílem palby děl a tanků 

armády USA, rozmístěných na výšinách kolem města. Dne 30. dubna po dělostřelecké 

palbě ustoupila německá fronta a za sebou rozbila koleje Tachov - Planá. V noci z 

1. května na 2. května byl ostřelován obvod města. Téhož dne v dopoledních hodinách 

byla zaznamenána střelba z věže na kroužící americké letadlo. V podvečer však 

Američané Tachov obsadili, padl jen jediný výstřel v Zahradní ulici. Obrana z věže 

zmizela. Den na to byl vytvořen český revoluční výbor a dne 7. května zavlála 

v Tachově po sedmi letech opět československá vlajka.86 

Postupimskou dohodou bylo rozhodnuto o odsunu Němců z území celé 

Československé republiky. Před odsunem německého obyvatelstva v roce 1946 měl 

Tachov s osadami 7 212 obyvatel. Ve městě je uváděno 250 domů poškozených nebo 

zcela zničených nálety.87 Podle údajů v knize F. A. Schustera bylo z Tachova v období 

od 11. března do 11. října 1946 vypraveno 18 vyhnaneckých transportů s 20 914 
88 

osobami. Odjezdy německých obyvatel pokračovaly i v letech 1947 - 50. 

4.14 ŽIDÉ V TACHOVĚ 

Neodmyslitelnou součástí koloritu Tachova byla židovská komunita. O 

příchodu prvních Židů do města se zprávy rozcházejí. Za Přemyslovců současně 

s německými kolonialisty se k nám stěhovali i Židé, kterým Přemysl Otakar II. poskytl 

vlastní autonomii. Z toho lze tedy usuzovat, že ve 13. století již v Tachově Židé bydleli. 

Jisté také je, že ve 13. století zde žil rabín Moses ben Chisdaj, současník známého 

rabína Emisara ben Jehudy. Musela zde tedy existovat i židovská náboženská obec, 

jejímž byl rabínem. 

Za nedostatek zpráv o Židech z dávných dob mohou četné požáry města a také 

husitské bouře. Spolehlivé informace jsou z roku 1552 a je z nich zřejmé, že zde Židé 

bydleli již desítky let. V 16. století platilo zvláštní daň za ochranu 15 židovských rodin. 

V té době žila komunita v Židovské ulici (dnešní ulice K.H. Borovského). 

* Halová, M.-.Tachov v datech, c.d., s. 18. 
„ Tamtéž, s. 20. 

Schuster, F.: Tachau - Pfraumberger Heimalli. Weiden, Opf„ 1962. 
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Tachov byl v roce 1647 vypálen Švédy a při nové výstavbě a doosidlování 

města se počet židovského obyvatelstva značně rozšířil. Ale jejich existenční podmínky 

byly značně tíživé, a tak docházelo к přestupům na křesťanskou víru. 

V roce 1715 vypukl opět požár, kterému padlo za oběť 70 domů a byla zničena 

převážná část Židovské ulice. Hořelo znovu dne 9. dubna 1748, kdy shořelo 76 domů, 

z toho 12 židovských. Požár vznikl v domě Izáka Blocha od rozpálených kamen, při 

pečení velikonočních macesů. Touto událostí se obrátila nenávist ostatní veřejnosti 

proti Židům a jmenovaný musel z Tachova utéct. 

Částečnou změnu do života Židů přinesl dekret císaře Josefa II., který pro ně 

otevřel všechny školy, umění i řemesla, které byly Židům do té doby zapovězené. 

Další požár vypukl roku 1818 v domě Wolfa Drewerha a padlo mu za oběť 

znovu tucet židovských domů, včetně modlitebny. Již v roce 1820 byla Židovská ulice 

znovu vybudovaná. V této době jsou již Židé majiteli velkých dílen a manufaktur, 

zabývající se sklářskou a dřevařskou výrobou. V roce 1848 měl Tachov 287 židovských 

obyvatel, kteří vlastnili 43 domy.89 

Jako kultovní byla židovská obec potvrzena 20. června 1867, kdy již měla svoji 

školu, kterou navštěvovalo 50 žáků. 

Začátkem 20. století se chystala výstavba nové synagogy, kterou urychlil požár 

roku 1911, který opět zničil Židovskou ulici v počtu 11 domů a jedné synagogy. 

Obyvatelé této ulice zachránili jen holé životy. Ulice tím ztratila jednou pro vždy 

historický charakter. 

Ale i novou synagogu nečekal klidný osud. Dne 10. listopadu 1939 byla 

v takzvané Křišťálové noci rozvášněným davem zapálena, jako odveta za atentát na 

německého velvyslance v Paříži, který spáchal polský Žid Grünspan. 

Za první světové války padlo 14 židovských občanů Tachova na válečném poli. 

Daleko smutnější osud čekal Židy za druhé světové války, kdy zahynulo 

v koncentračních táborech přes 25 židovských rodin z Tachova a jen nepatrný zlomek 

se zachránil útěkem do ciziny. Podle dochovaných informací se do Tachova vrátila 

z koncentračního tábora v Terezíně jediná Arnošta Hauschildová, původem ze Stráže. 

" Halová, M .-.Tachov v datech, c. d„ s. 14. 
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4.15 OSÍDLENÍ TACHOVSKA PO ROCE 1945 A NÁSTUP KOMUNISMU 

Politickým důsledkem druhé světové války byl odchod nebo později vysídlení 

kolem 2 , 5 miliónu německého obyvatelstva, t a k ž e v pohraničí zůstalo zhruba kolem 

600 tisíc osob9 0 Je tedy pochopitelné, že do těchto téměř liduprázdných oblastí se 

začalo obyvatelstvo stěhovat v rámci celostátní osídlovací akce, započaté v prvních 

měsících po osvobození a trvající několik let. Lidé v pohraničí hledali nový domov, kde 

chtěli pracovat na přidělené půdě, která byla opuštěna, nebo hledali práci 

v průmyslových závodech, které v tomto období trpěly akutním nedostatkem 

pracovních sil. Tímto způsobem se do roku 1948 usadilo více než 1,7 miliónu 

přistěhovalců.91 

К oblastem západočeského pohraničí, které byly po druhé světové válce znovu 

osídleny, patří také Tachovsko. Tento odlehlý region, po celé 19. století zanedbávaný a 

opomíjený, s celkem chudým převážně dřevařským a domáckým průmyslem, ale pravé 

proto i s velikými možnostmi dalšího všestranného rozvoje, nelákal nové osídlence tak, 

jako průmyslovější sever s uhelnými a rudnými doly a lázeňskými centry. A tak na 
• -92 

Tachovsko přicházeli převážně ti nejchudší. Byli to především bývalí deputátmci 

z panských dvorů, čeledínové bohatých sedláků, kameníci dělníci a drobní zemědělci, 

úředníci a učitelé, železničáři a zaměstnanci pošt. Přišli ovšem i příslušníci ozbrojených 

zborů. Později, hlavně v roce 1947, přicházeli ti, jež kdysi nouze nebo útisk vyhnali do 

ciziny. Vrátila se tak skoro celá větev Čechů z Volyně z bývalého SSSR a také střelínští 

Češi z Polska. Dále to byli Slováci z Rumunska a Maďarska, rumunští Ukrajinci, 

emigranti z Francie, Belgie, Rakouska, Německa. Reemigranti z Ukrajiny a Rumunska 

se usadil především ve vsích při okrajích Českého lesa. Dodnes máme na Tachovsku 

vesnice, v nichž převažují volyňští Češi (Studánka, Benešovice, Svobodka, Staré 

Sedlo), rumunští Ukrajinci (Obora, Milíře, Lesná), reemigranti z Polska (Černošín, 

Lestkov). Samotné město dosídlili především Češi z blízkých okresů a Slováci. К této 

etnické pestrosti je třeba přičíst i neodsunuté Němce, to znamená, antifašisty nebo žijící 

ve smíšeném manželství s Čechy. 

D 

tradí -3' ^ Skladné faktory procesu zmien slovenskej a českej ľudovej kuľtúry po druhej svetovej vojne: Premeny ľudových 
" Sta.i , " v suCastnosti IV. Bratislava, Československo, SAV, 1977, s. 38. 
92 depulí, f k

r 0 č e n k a Č S S R 1967> P r a h a • SNTL, 1967, s. 103. 
vevvrnb 'V . m (dcputátnice, -c ž ) kdo dostáva deputát-u m (I) pfijem, mzda v naturáliich: ekon. část mzdy poskytovaná 

výrobcích, službách n. naturálních požitcích. 
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Iva Heroldová ve své publikaci uvádí, že podle sčítání obyvatelstva v roce 1970 

se na Tachovsku přihlásilo z celkového počtu 45 596 obyvatel к české národnosti 

39 135, ke slovenské 5 307, к německé 585, к ukrajinské 251, к maďarské 159, 

к polské 43 a u 116 obyvatel nebyla zjištěna národnost.93 

Před odsunem Němců v březnu 1946 měl Tachov 6314 obyvatel. V květnových 

volbách zvítězili na Tachovsku komunisté a Tachov se stal okresem s nejvyšším 

počtem prokomunistických hlasů v Čechách. Do konce roku měl Tachov pouze 4230 

obyvatel.94 

Dne 25. února 1948 převzala moc v Československé republice komunistická 

strana. Život ve městě se začal postupně konsolidovat, byly odstraňovány následky 

války, probíhal významný proces sžívání se osídlenců s novým prostředím, krajem, 

spoluobčany, existenčními podmínkami. 

V roce 1949 začínají v Tachově vycházet první české noviny, týdeník 

„Tachovská jiskra". Články se silnou tendenční příchutí nám představují Tachovsko 

jako kraj zemědělských úderníků a ostražitých pohraničníků, který stále čeká na nové 

dosídlence. Palcové titulky „Tachovsko vítá dosídlence s celými rodinami", 

„Tachovsko vás nezklame" nebo „Na Tachovsku budete spokojeni" lákaly 

z novinových stránek další přistěhovalce. 

Ke konci roku 1949 měl Tachov stále pouze 4072 obyvatel, z toho 3816 Čechů, 

217 Němců, 14 Rakušanů, 9 Poláků, 7 Bulharů, 5 Ukrajinců a 4 Jugoslávce.95 

Rok 1950 znamenal sice nástup hospodářského rozvoje, ale z tehdejších 

socialistických postupů, které vedly к likvidaci malých továren a slučováním drobné 

řemeslné výroby i socializací zemědělství, se Tachovsko nepovzneslo a zůstalo stále 

jen krajem málo zalidněným a hospodářsky slabým. 

V roce 1950 vláda přijala opatření к vybudování Pohraniční stráže, aby 

neprodyšně uzavřela státní hranici. Dne 11. července 1951 byl přijat zákon o 

Pohraniční stráži, který dal právní základ pro její činnost.96 Velké střežené pásmo, se 

téměř dotýkalo města. 

" Heroldová, 1.: К otázce integrace různých skupin osidlenců na Tachovsku: Premeny ludových tradicii v účastnosti 1 Bratislava, 
Československo, SAV, 1977, s. 175. 

Halová, M..Tachov v datech, c. d„ s. 20. 
^ C . d . , s . 2 3 . 

Sotona, J.; šlo nám o klid a pořádek: Tachovsko očima pamčtnikú 1. Tachov, Okresní výbor Komunistické strany 
Československa v Tachovè, 1983, s. 13. 
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Dne 24. srpna 1952 prožíval Tachov první husitské oslavy, které se staly trvalou 

kulturní tradicí města. V roce 1953 zaniklo v Tachově zpracování perleťe, jehož 

začátek spadal do roku 1877. Při druhých husitských slavnostech v roce 1957 navštívil 

město prezident Československé republiky Antonín Zápotocký. V tomto roce vznikl 

kožedělný závod Kozák. Na konci padesátých let, především však v roce 1958, pomalu 

mizel starý Tachov. Buldozery odklidily staré neudržované domy, rozpadlé stavby i 

půvabná zákoutí historického města. Ani nejstarší část města Gänsbühl nebyla ušetřena. 

V roce 1958 bylo v tachovském klášteře založeno nové muzeum. 

Roku 1960 se otevřely nové uranové doly ve Vítkově. Uranová ruda putuje do 

Sovětského svazu, kde sloužila к výrobě hlavic jaderných raket. Vznikaly však i 

podniky s jiným výrobním programem. V roce 1960 je ve zrušeném pivovaru zahájen 

provoz tachovské Rybeny a o sedm let později vzniká podnik Plastimat - dnes 

Strojplast. Tyto závody spolu s dříve založeným Kozákem patřily v sedmdesátých a 

osmdesátých letech k nej významnějším průmyslovým podnikům Tachova. 

Do roku 1960 spadá také změna správního uspořádání okresů. Dne 1. července 

vznikl sloučením 104 obcí nový tachovský okres. К původnímu jádru bylo připojeno 

И obcí a 21 osad z bývalého okresu Mariánské Lázně, 46 obcí a 46 osad ze zrušeného 

okresu Stříbro a 1 obec z někdejšího okresu Horšovský Týn.97 Od šedesátých let 

nastává postupný rozvoj tachovských panelových sídlišť, která dnes dokreslují tvář 

města. Na úseku bytové výstavby za léta 1960 - 1963 bylo předáno do užívání celkem 

1 278 bytových jednotek.98 

4-16 ZAKLÁDÁNÍ JZD 

Po válce se začíná měnit charakter tachovského regionu z původně průmyslové 

oblasti na oblast převážně zemědělskou. Vysoce průmyslová západní oblast v příhraničí 

zůstala neosídlená, zemědělská půda jižní a východní části regionu byla postupně 

rozdělena mezi dosídlené obyvatelstvo. Než však к tomuto rozdělení půdy došlo, prošlo 

zemědělství v našem regionu od roku 1945 četnými změnami a zemědělská půda 

několikrát změnila své hospodáře. 

" K°zlík, J , Okres Tachov v nových územních podmínkách: Tachovsko očima pamčtniků - II. Tachov, Okresni výbor 
kpmumstické strany ČS v Tachovč, 1987, s, 37. 

Tamtéž, s. 42. 
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Po hromadném odsunu Němců v roce 1946, kdy skoro celá pohraniční oblast 

zůstala neobydlena, zde vyvstal úkol zajistit obdělávání půdy ležící ladem a ošetření 

značného počtu dobytka, který zůstal bez hospodáře. Tento úkol byl prozatímně řešen 

prvním združstevňováním a z těchto neosídlených oblastí se vytvořila horská 

pastvinářská družstva. Jejich posláním bylo zlepšovat odchov skotu a koní a vytvářet 

podmínky pro nově se tvořící družstva. 

Krátce po únorovém vítězství v roce 1948 byla půda, která byla rozdělena mezi 

dosídlence к soukromému hospodaření, podle vzoru sovětských kolchozů sjednocena 

v takzvaná jednotná zemědělská družstva (JZD). Již téhož roku byla na území 

tachovského regionu založena dvě JZD. Ke konci roku 1951 hospodařilo na 

tachovském okrese již 39 jednotných zemědělských družstev. V roce 1957 jsou JZD 

v 47 obcích tehdejšího tachovského okresu. 

Nedostatek pracovních sil, zvláště v zemědělství, se od roku 1954 řeší rozsáhlou 

osídlovací akcí, kde stát, poskytováním velikých finančních i materiálových výhod a 

přidělováním opravených domů do vlastnictví za nejvýhodnějších podmínek, umožňuje 

najít dosídlencům v pohraničí nový domov. 

Problém zvýšení zemědělské výroby se v okrese Tachov zvlášť zvýraznil po 

novém územním uspořádáním okresů a krajů v roce 1960. Tímto se zemědělství okresu 

rozšířilo. Návrh nebo spíš „Studie", jak se jí říkalo, nové zemědělské velkovýroby 

v okrese v podstatě navrhoval zaměření a vývoj jednotlivých zemědělských odvětví na 

základě daných přírodních a ekonomických podmínek. Počítal s vytvořením výrobních 

obvodů a jejich hlavními směry specializace, koncentrace a kooperace zemědělské 

výroby. Studie si slibovala trvalé zajištění rychlé zemědělské produkce s využitím 

nejpokrokovějších výrobních i řídících a organizátorských metod. Dne 1. července 

1961 se na celém Tachovsku všechna JZD sloučila, byl založen experimentální podnik 

ministerstva zemědělství, odborový podnik Státní statky Tachov (po roce 1980 

Agrokombinát s. p. Státní statek Tachov), který měl být ukázkou moderní zemědělské 

velkovýroby. Jeho součástí bylo několik desítek velkokapacitních provozů živočišné 

nebo rostlinné výroby. V roce 1962 vzniklo Sdružení státních statků jako jediný podnik 

slučující veškerou zemědělskou výrobu na Tachovsku. Řízení celé zemědělské výroby 

Přešlo tak pod jedno vedení Státních statků (65 000 ha zemědělské půdy, 7 500 
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zaměstnanců, 15 závodů - z toho 5 v Tachově). V této době docházelo к největší 

devastaci Tachovska, neboť se ve velkém rozsahu převáděly trvalé travní porosty na 

ornou půdu, která se následně odvodňovala a rekultivovala. 

4.17 UDÁLOSTI ROKU 1968 A LÉTA NORMALIZACE 

Nechvalně proslulé události srpna roku 1968, které v Čechách ukončily slibně 

se rozvíjející demokratizační proces, označovaný jako Pražské jaro, se nevyhnuly ani 

městu Tachovu. Dne 21. srpna 1968 v 7.45 hodin ráno obsadila město sovětská vojska. 

Základnu měli nedaleko za městem v takzvané Rokli. Sověti obsadili hlavní správní 

body - ONV, MěstNV, OVKSČ, kasárna. Ke ztrátám na životech nedošlo. 

V první polovině sedmdesátých let je dovršeno bouřlivé tempo výstavby 

Tachova. V letech 1956 - 1974 byly postaveny 2 sídliště s 2 164 bytovými jednotkami 

a 71 nových rodinných domů s 82 byty. Vznikaly nové veřejné a účelové budovy, do 

užívání jich bylo odevzdáno 26, mezi nimi 2 nové školy, 3 obchodní domy, okresní 

středisko státní veterinární správy, budova polikliniky. 

Zalidnění města stále vzrůstalo. V roce 1968 měl Tachov již 8 061 obyvatel, 

ztoho 4075 mužů a 3941 žen, a 1410 užívaných budov obytných i veřejných. Při 

sčítání obyvatelstva v roce 1970 žilo v Tachově celkem 8 257 osob, z toho mužů 4 175 

a žen 4 082. Podle národnosti zde bylo 7 436 Čechů, 641 Slováků, 28 Ukrajinců, 10 

Rusů, 4 Poláci, 106 Němců, 9 Maďarů a 23 ostatní nezjistitelné národnosti.100 Zalidnění 

města stouplo ze 3 476 obyvatel v roce 1949 na 11 450 v roce 1975.101 

Do let normalizace spadá událost ze dne 13. 12. 1973, kdy došlo к tragédii 

v ubytovně Plastimatu. V jejím suterénu se nahromadil unikající plyn z přívodního 

Potrubí a došlo к výbuchu, který zničil téměř celou budovu. Katastrofa si vyžádala 51 

lidských životů a mnoho raněných. Nová ubytovna byla uvedena do provozu v roce 
1977. 

V letech 1972 - 1984 byl obnoven již poměrně zchátralý zámek, ve kterém je 

nyní radnice a základní umělecká škola. Na náměstí byl v té době postaven dům 

Potravin družstva Jednota.V osmdesátých letech bylo postaveno jižní Rapotínské 

"Halová, M.-.Tachov v datech, c.d., s. 27. x . 

M1 « М л ! lidu, domů a bytů 1970, okres Tachov, SEVT 23 956 OOČSU Tachov, 1973. п г о я п17 Я (- е SPO 
Halová, M , 50 let požárního sboru v Tachově', kap. Výstavba města Tachova v číslech. Tachov, Zakladn. organ.zace SPO 

v Tachovè, 1975, s. 54. 
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sídliště stavěné pro armádu a policii. Dodnes se zde restaurace jmenuje „U obušku". V 

centru Tachova byly postaveny dvě výrazné budovy Bílí dům pro okresní výbor KSČ a 

kulturní dům. Kulturní dům nebyl do roku 1990 zcela dokončen a od té doby chátral. 

4.18 POČÁTKY URANOVÉHO PRŮMYSLU NA TACHOVSKU 

Nelze si dost dobře představit Tachov bez zmínky o uranovém průmyslu.Výskyt 

uranových minerálů byl znám již od počátku 20. století, ale podrobnější geologický 

průzkum se začal uskutečňovat až po druhé světové válce. V obci Vítkov, která patří do 

působnosti Městského úřadu Tachov, byly v padesátých a šedesátých letech 20. století 

postupně otevřeny tři šachty pro těžbu uranu. Jakkoliv jsou dodnes obchodní podmínky 

vývozu této strategické suroviny do bývalého SSSR zahaleny rouškou tajemstvím, 

znamenala zvyšující se těžba uranu pro Tachov hospodářský a společenský rozvoj. 

Na rozdíl například od Jáchymova nepracovali na šachtách ve Vítkově vězni 

komunistického režimu, ale lidé, kteří pomáhali budovat rozvíjející se město. I díky 

nim vznikala v Tachově nová sídliště, kde pracovníci uranových dolů nalezli domov. 

Situace, která nastala v devadesátých letech 20. století na Tachovsku, nebyla pro 

tyto lidi nijak příjemná. Došlo totiž к postupnému uzavření podniku Uranové doly 

Západní Čechy - závod Zadní Chodov. O zaměstnání zde přišly tisíce lidí, kteří v 

zemědělské oblasti téměř bez průmyslové výroby jen obtížně hledali nové zaměstnání. 

4.19 ZMĚNY PO ROCE 1989 PO SOUČASTNOST 

Změny, které nastaly po roce 1989, se výrazně dotkly také Tachova. Město 

položené donedávna na konci světa pociťuje blízkost významné evropské hranice. 

Tachovsko protne dálnice, která jako první významná komunikace spojí Cechy se 

západní Evropou. S otevřením hranic přišli i nové možnosti, zejména pro mladé lidi 

v podobě studia, zaměstnání i pobytu v zahraničí. Pro město je to vidina vyššího 

ekonomického růstu v důsledku přílivu zahraničních investorů. Blízkost hraničního 

Přechodu se Spolkovou republikou Německo - Pavlův Studenec/Bärnau, ale i nedaleké 

Přechody Rozvadov/Waidhaus a Broumov/Märing, dělají z Tachova také ideální místo 

к víkendovým návštěvám, nákupům, ale i к zastávce na občerstvení a odpočinek. 
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Pokud jste v 80. letech 20. století procházeli Tachovem, nemohli jste si 

nevšimnout zanedbaných domů s oprýskanými a opadanými fasádami na náměstí, 

neudržovaných silnic a chodníků. Město bylo "pevnou hrází socialismu a míru" a nikdo 

neměl zájem investovat do historického jádra města a historických památek. Místo toho 

se stavěly naprosto nelogické monstrózní stavby Bílého domu (dnes společenský areál 

Mže, městská policie, městská knihovna a kanceláře) nebo kulturního domu z dílny 

mariánskolázeňského architekta, jehož není třeba jmenovat, na jehož dostavbu bývalý 

režim nesehnal finance, a tak jej nechal chátrat a částečně rozkrást. Nutno podotknout, 

že ani v současné době tato „betonová obluda" neplní funkci, ke které byla určena. 

V roce 2004 byl opraven a v části byl otevřen obchodní dům Albert.102 Hrůzným 

důkazem nešetrného přístupu minulého režimu ke kulturním památkám byla rovněž 

tachovská jízdárna z let 1860 až 1861, kterou město nechalo po rozsáhlé opravě střechy 

chátrat nebo kostel svatého Václava. Oba objekty byly díky finanční podpoře plynoucí 

ze zdrojů Evropské unie zachráněny a nyní se do nich navrací kulturní život. 

Dnešní Tachov je dynamicky se rozvíjejícím městem, které rychle mění svoji 

tvář. I když typické dominanty socialistické výstavby zůstávají, lze říct, že město opět 

dostává svou důstojnou podobu malebného historického městečka s řadou významných 

zrestaurovaných památek. Přese všechny změny si Tachov drží „image" města 

obklopeného klidnou neprůmyslovou krajinou s lesy a pastvinami. 

K u l t"rní dum viz obrázek Číslo 23 v příloze. 
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5 INFRASTRUKTURA 

V minulosti patřilo Tachovsko к regionům, kde se dařilo lehkému průmyslu, a 

to především perleťářství, dřevozpracujímu a tabákovému průmyslu. Průmyslový 

charakter Tachovska se začal vytrácet po druhé světové válce s nástupem komunistické 

strany k moci. Více je uvedeno v kapitole Historie. 

Po sametové revoluci se region Tachov zařadil z hlediska ekonomické 

výkonnosti к deseti nejslabších regionů v ČR. Dominantním průmyslovým odvětvím je 

zemědělství a zpracovatelský průmysl. 

5.1 PRŮMYSL 

Pro lepší představu o stavu dnešního průmyslu regionu je dobré ohlédnout se za 

počátkem „socialistického průmyslového rozkvětu" v této oblasti. 

Když se v šedesátých letech rušily některé okresy, patřil Tachov mezi nejmenší 

okresní města v ČR, možná o to rychleji rostl. Vznikalo mnoho výrobních podniků 

počínaje potravinářstvím, konče třeba stavebnictvím. 

Nejstarší datum zahájení výroby (1950) má mezi těmito výrobními podniky 

Delta, zabývající se truhlářskou výrobou, dnešní Západočeský dřevařský průmysl 

Mariánské Lázně - závod Delta Tachov. Přesto, že dřívější Delta sídlila v objektu 

z přelomu století, dokázali zde v osmdesátých letech s 240 zaměstnanci vyexpedovat 

145 tisíc kusů výrobků. 

Dlouholetou tradici měla ve městě i výroba hraček pro světoznámou firmu 

Hamiro Rokycany. V roce 1959 však přešly její prostory na podnik Kovo Cheb, dnešní 

akciovou společnost. Vyrábí se zde hydraulické i plošinové vozíky a lisy na papír. 

Významným podnikem v Tachově, který vznikl v roce 1967 pod názvem 

Plastimat, je dodnes vyrábějící podnik Strojplast, zaměřený na výrobky z plastů i 
v kombinaci s jinými hmotami. 

Gigantem bývala i Jednota, založená v roce 1951, jež v dobách svého největšího 

rozkvětu (1980 - 1989) měla přes 1500 zaměstnanců. Nelze zapomenout její záslužnou 

aktivitu při zřizování prvních pojízdných prodejen, které obsáhly prakticky celý region, 

i výstavbu obchodního domu Družba (1960) a Domu potravin (1974). Dodnes ve městě 
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působí Jednota SD Tachov, která ovšem nedosahuje věhlasu tehdejšího monopolního 

podniku. 

V Tachově existoval významný podnik, ve kterém pracovaly převážně ženy. 

Byl to a. s. Kozák Klatovy - závod Tachov, který v době založení roku 1958 

zaměstnával kolem tří set žen, které vyráběly koženou galanterii expedovanou do 

celého světa. Tato společnost bohužel v porevoluční době neobstála, měla finanční 

potíže související se ztrátou odbytišť v bývalém SSSR a v roce 1998 skončila kvůli 

předlužení v konkurzu. 

Potraviny pro obyvatele Tachova zajišťovalo vedle zmíněné Jednoty více 

organizací - pivovar, pekárna, mlékárna, Rybena a Státní statky. Posledně zmiňovaná 

organizace vznikla, jak již bylo uvedeno výše, v roce 1962 sloučením menších 

družstev, Tachovsko bylo v té době nazýváno „obilnicí země". 

Výroby specialit v Rybeně byla zahájena v roce 1960. Široká škála výrobků, 

počínaje saláty, pomazánkami, přes uzené ryby, pečenáče i zavináče, až к výběru 

mražených mořských a sladkovodních ryb, uspokojí jistě každého ctitele racionální 

výživy. Pro negativní dopad uzení ryb na životní prostředí se tachovská Rybena s. r. o. 

stěhovala do Okružní ulice v areálu bývalých kasáren. 

Po roce 1989 došlo к privatizaci a rozdrobení dřívějších velkých podniků a 

vzniku mnoha živností, zejména v obchodě a službách. Některé podniky zanikly, 

většinu větších koupili zahraniční podnikatelé a zavedli jinou výrobu. S jejich pomocí 

se podařilo udržet nezaměstnanost pod celostátním průměrem. V současné době jsou v 

Tachově jen menší průmyslové podniky - převažuje průmysl plastikářský, 

elektrotechnický, strojírenský (Franz Eder, GRAMMER CZ, BHS Corrugated) a 

dřevařský (Pila a Delta - výroba dveří). V areálu bývalých kasáren, které armáda 

opustila po roce 1990, působí nyní řada menších podniků a obchodů i institucí (Policie 

ČR, Státní okresní archiv Tachov) a část objektů byla upravena na bytové domy. Ve 

východní části Tachova byl na sklonku minulého režimu rozestavěn závod Rybena, 

Později jej koupil podnik Rotarex Praha a upravil jej na strojírenský provoz (vyrábí 

Plynové ventily a další zařízení pro užívání plynů).Velkou proměnu prodělala obchodní 

síť, vzniklo mnoho drobných obchodů a hostinských podniků, postupně se objevují i 

56 



větší obchody obchodních řetězců - Peny, Albert, Lidi. Největší obchodní firmou je 

stále SD Jednota Tachov. 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že Tachov má opět ambici stát se průmyslovou 

oblastí. Je to cesta, která se v minulosti osvědčila. Nápomocna bude blízkost dálnice 

05, při níž v současnosti vznikají další velké závody, což by mohlo vylepšit statistiku 

nezaměstnanosti v regionu, která pohybuje lehce pod celostátním průměrem. 

5.2 ZEMĚDĚLSTVÍ 

Vývoj zemědělství na Tachovsku mává specifika, která jsou dána existencí a 

Působností Agrokombinátu na celém území okresu, a to až do doby privatizace a 

transformace subjektů při složité a náročné restituci vlastnictví, kdy tohk potrebná 

restrukturalizace zemědělství byla v pozadí zájmu. Tento obrodný proces take 

v určitých fázích způsobil přílišný akcent na vlastnická práva a nesprávně chapanou 

svobodu podnikání, což způsobilo prohloubení rozporu mezi racionálním! způsoby 

využívání půdy a krajiny a uvědomělou ochranu přírodních z d r o j ů jako veřejný zájem. 

Změna půdní držby vyvolává potřebu zpřístupnění jednotlivých pozemků. 

Zemědělský půdní fond v oblasti českého lesa vykazuje vysoký stupeň 

zatravnění se zaměřením na chov skotu, převážně formou pastevního odchovu. 

Živočišná výroba, především chov skotu, p r o d ě l a l a v posledních dvanácti letech (od 

roku 1993) velké změny, které se promítly do stavů hospodářských zvířat, struktury 

stád a přechodu к chovu zvířat masného typu. V roce 1990 bylo v kontrole užitkovosti 

zapojeno 15 400 kusů dojnic, v současnosti (rok 2004) je to 2 900 kusů. Stavy 

hospodářských zvířat v roce 1990 byly u skotu 52 000 (z toho 19 200 krav), 

v současnosti je to 17 500 (z toho 7 600 krav). Největší zemědělsky podnikající subjekt 

v tachovské oblasti je firma EKOČAS Částkov, s. r. o. se zaměřením neekologický 
chov skotu a výměrou 3 200 ha. Dále zde hospodaří právnické osoby AGRAOCAS 

Částkov, s. r. o., Lučina - Studánka, s. r. o., BKII , s. r. o., PROGRES I., s. r. o., EKOS 

s. Г. o., BLOOD BREENDING, s. r. o. a přibližně 14 fyzických osob. 

Celé území na Tachovsku patří mezi takzvané méně příznivé oblasti (LFA) a s tím 
so"visí i pochod od zornění к trvalým travním porostům а к extenzivnímu 

hospodaření, které se více zaslouží o zachování původního rázu krajiny a obnovu 
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venkova. Nelze opomenout zalesňování zemědělské půdy, kterému bohužel brání 

nedořešené uspořádání vlastnických práv к pozemkům (na území celého Tachovska je 

v současnosti, to jest koncem roku 2004, uplatněno 3 158 restitučních případů). 

Zemědělská politika se ubírá od intenzivního hospodaření к extenzivnímu, 

к rozvoji venkova, ochraně a zlepšování kvality vod a lesů, ochrany spotřebitelů 
103 

S trvalým tlakem na zvýšení efektivnosti a kvality produkce. 

103 R • ~ 
Espies, Z.: Zemědělství dnes: Český les. Praha, Baset, 2005, s. 680. 
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6 KULTURA 

V časech minulých nepatřila kultura к oblastem zájmu představitelů města. Po 

revoluci se však situace změnila. Důraz je kladen na neustálou kultivaci města, na 

zvyšování kulturního vyžití a další kulturní rozvoj regionu. Preferována je výstavba a 

rekonstrukce především sportovních zařízení, což vítají všechny věkové skupiny 

obyvatel Tachova, zejména rodiny s dětmi. 
V následující kapitole čtenář nalezne popis nej významnějších kulturních 

památek města Tachova, dozví se o zvycích a tradicích tohoto regionu, seznámí se s 

jeho současným kulturním životem. 

6 1 KULTURNÍ PAMÁTKY 

Předností města Tachova a jeho bezprostředního okolí je celá řada kulturních 

památek, jež jsou v následujícím textu seřazeny dle své významnosti a polohy, od tech 

umístěných v centru města к památkám, které se nacházejí v jeho okolí. 

6-1.1 Městské opevnění 

К významným památkám, které i dnes město do znaěné míry charakterizují, patří 

městské hradby a věže. Vžité představy o hradbách doplněných dřevěnými ochozy 
• , • , . x„ • 0 0 п - л м v/táhnout na Tachov. Jeho hradby zřejme Propojenými se zastřenými vezemi se nedají vztannoui na 

žádné ochozy neměly. 

Opevnění bez doplňujících dřevěných konstrukcí a ochozů měla řadu předností. 

Nebyla nutná nákladná a nároěná údržba dřevěných Mstí a mnohem menší bylo 

nebezpečí zničení ohněm při obléhání nebo při požáru v samotném městě. Takové 

opevnění bylo možno bránit i s malým poětem obránců, útočník, který vyšplhal na 

vysokou a šikmou korunu hradby nemohl použít ochozu a byl tak vystaven obráncům z 

hustě řazených věží. 

Nepravidelný kruhový půdorys středověkého Tachova lemovala nejméně 8 až 

' 0 m vysoká a 140 až 150 cm silná okrnžní hradba. Starší prameny udávají, že po 

obvodu tachovských hradeb bylo celkem 24 včží. Ve skutečnosti zde však stávalo věží 

26, nepočítáme-li samostatného opevnění hradu. 
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Hradební věže dosahovaly nadzemní výšky 11 až 14 metrů a směrem do města 

byly otevřené. Svrehní patro věží tvořila zídka prolomená otvory střílen. Spojení mezi 

věžemi bylo zajištěno úzkou uličkou při hradbách, která byla vedena po celém obvodu 

města. Zbytky této uličky jsou patrné při západní obvodové zdi. 

Městské opevnění doplňoval hluboký příkop a val. Na jihu protékal městským 

příkopem mlýnský náhon a opevnění bylo posíleno přírodním korytem řeky Mže. 

Vstup do města zajišťovaly původně tři brány. Od severu bylo možno do 

Tachova vstoupit Horní neboli Horskou branou, která stávala ve vyústění dnešní 

Husitské ulice. Další dvě brány byly prolomeny v jižním hrazením města. Tzv. 

Zámecká nebo také Říšská brána stávala pod zámkem v prostoru Rokycanovy ulice. 

Třetí brána nazývaná dolní, podle předměstí, na které ústila, také Špitálská, případně 

podle svého vzhledu také Nízká, existovala v prostoru ulice B. Němcové. 

Již v 19. století nestačily původní brány rozvíjejícímu si provozu ve městě. 

Proto byla v roce 1822 proražena v hradbách takzvaná Nová brána, kterou dnes směřuje 

z náměstí ulice do Světců. V roce 1838 byla na konci dnešní Hradební ulice 

vybudována takzvaná Psí brána „HUNDSTHOR" směřující к Václavskému hřbitovu. 

Podobně jako jiná středověká města měl také Tachov svá předsunutá opevnění. 

Tzv. Hohe Wacht bývalo předsunuté opevnění ze strany Zámecké brány. Zaniklé 

opevnění dalo jméno pozdější Hohenwachtgasse, dnešní Volyňské ulici. 

Další opevnění stávalo v místech pozdějšího dvora Polserhof, aby chránilo 

Přístup к městu z nej slabší strany. Později tento dvůr zakoupil Husmann a přebudoval 

jej na ovčín. Na starých vyobrazeních města z 18. století je patrné pouze mladší stavení, 

které stávalo v místech dnešní Stadtrodské ulice. 

Historické prameny se o městském opevnění zmiňují jen okrajově. V roce 1558 

si měšťané stěžují, že při požáru města se mimo jiné zřítily brány, věže i obranná 

zařízení Tachova. Král Ferdinand přislíbil tehdy na opravu města 1 000 kop 

míšeňských grošů, svůj slib však nedodržel. Ještě v roce 1633 patřilo mezi povinnosti 

měšťanů opravovat hradby. V roce 1647 zasypali Švédové Zámeckou a Špitálskou 

bránu zvenku kamením a hlínou, aby se nikdo nedostal z města ven ani dovnitř. Vstup 
d o města zajišťovala pouze Horní brána, která byla střežena švédskou posádkou. V roce 
1 6 5 4 odpustila vrchnost městu 3 roky platit dlažebné - tzv. malé clo - pod tou 
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podmínkou, že tyto prostředky věnuje na údržbu a opravu městských bran, mostů a 

chodníků. 

V průběhu 19. století Byly odstraněny některé ěásti hradeb a brány. Od 70. let 

20. století probíhá sice pomalá, ale soustavná rekonstrukce této významné tachovské 

památky. 

Přesné datování tachovských hradeb je zatím předmětem diskuse. Nejnovějším 

stavebně historickým rozborem jsou datovány do období kolem roku 1300. 

Archeologický výzkum zjistil určitý ěasový interval mezi vysazením města a výstavbou 

jeho kamenných hradeb, avšak nevyluěnje, že by fortifikace mohla vzniknout ještě před 

koncem 13. století.104 

6.1.2 Tachovský hrad a zámek 

První zmínky o tachovském hradisku máme již z roku 1126, kdy bylo na rozkaz 

knížete Soběslava přebudováno a rozšířeno. Zcela konkrétní zpráva vztahující se 

к lokalizaci tachovského hradiska, které je v pramenech označováno jako Castrum -

hrad, se váže kroku 1131. V ní je nově vybudovaný tachovský hrad lokalizován na 

úpatí vsi Tachova, tedy do míst dnešního zámku. Nejstarší kruhová fortifikace ohrazená 

mohutným valem s vnitřní dřevěnou konstrukcí zanikla za nevyjasněných okolností 

mohutným požárem. 

Za vlády Přemysla Otakara II. byl v Tachově vybudován hrad s mohutnou 

válcovou věží vztyčenou na hranolovém soklu. Základna věže byla vybudována 

z mohutných kvádrů hlízového zdiva. Podle úsudku specialistů provádějících výzkum 

vznikla spodní i horní válcová část věže ve stejném časovém období. Její vznik je 

Waden do 2. poloviny 13 století, patrně však před rok 1275. Stavební konstrukce hradu 

tvořily dvě zděné budovy, z n i c h ž jedna byla vestavěna do nově vybudovaného valu. 

Ten však na rozdíl od staršího valu Soběslavova postrádal vnitřní dřevěnou konstrukci. 

Za Lucemburků byl hrad rozšířen o palác, který v sobě spojil konstrukce 

starších staveb. Stále přetrvávající val byl zpevněn čelní zdí zesílenou čtyřmi věžemi, 

^zhledem k tomu, že se Karel IV. na hradě často zdržoval, můžeme předpokládat, že 

^adní stavba nepostrádala komfortní vybavení své doby. V 15. století, postiženém 

husitskými válkami, byl hrad dobyt husity, stavební aktivita klesla a omezila se na 

K l è s , s k é opevnžní viz obrázek číslo 4 a 5 v pfíloze. 
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nejnutnější údržbu. Také v následujícím století je hrad popisován jako velice sešlý. Své 

stopy na chátrajícím hradu zanechávají i četné požáry. Po jednom z nich v roce 1536 

byly zástavním majitelům hradu Pluhům z Rabštejna poskytnuty králem další peníze na 

opravy zničeného hradu. Popis objektu z roku 1555 naznačuje, že Pluhové do 

královského hradu příliš neinvestovali. Dozvídáme se: „Hrad Tachov je na jedné straně 

s novými pokoji značně vystavěn, přesto ale zbývá na tomto hradě mnoho ke stavění, 

jelikož je na mnohých stranách a místech velmi zchátralý." Špatný stavební stav hradu 

se nezměnil ani za následujících majitelů. V roce 1606 je opět konstatováno, že 

к zajištění vysokého stavení, které bylo mdlé, je potřeba vystavět čtyři mohutné opěrné 

Pilíře. Věž, jejíž horní část se mohla každou chvíli zřítit, bylo také třeba opravit, stejně 

jako sklepy, chlévy, konírny a další stavby. Jedna z věží zvaná Feylthurm byla již tak 

chatrná, že ani nešla opravit. V roce 1623 nemohl nový majitel panství Husmann na 

zpustlém hradu ani bydlet. Zámek byl tehdy odhadnut na 1 000 kop grošů míšeňských. 

Jeho stavba byla vyloupena, zbavena oken, dveří i zařízení, střechy strženy a podlahy i 

stropy byly prohnilé. Co se podařilo Husmannovi vybudovat, zničily z velké části 

nájezdy švédských a císařských armád. Největší z těchto pohrom postihl hrad v roce 

1648, kdy byl údajně až do základů vypálen Švédy. 

Za Losyů, kteří hrad vlastnili v období let 1664 - 1784, proběhla přestavba 

starého hradu na barokní zámek. I při značných finančních možnostech nových majitelů 

Tachova postupovala přestavba velice pomalu, protože ještě v roce 1681 píše český 

historik a humanista B. Balbín, že tachovský hrad je ve zříceninách. Podobu 

tachovského zámku v období 18. století dokumentuje několik dobových obrazů a plány 
z doby před koncem 18. století. 

Nepravidelný kruhový areál zámku formovaný ještě soběslavovským valem 

obepínal kamenný taras se suterénními prostorami a věncem hospodářských staveb 

vybudovaných po jeho obvodu. Jádro křídla tvořil mohutný, zřejmě dvoukřídlý objekt, 
doPlněný starou válcovou věží. Zcela realisticky zachycují zámek patrně vyobrazení 

Tachova z období do roku 1770, kdy zámecká věž vyhořela. Dvě malby, které 

zobrazují starší stav zámku před požárem s mohutnou čtyřkřídlou, dvě patra vysokou 
stavbou, se patrně zcela neshodují s realitou. V podstatě však můžeme konstatovat, že 
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ještě losyovská přestavba využila z větší části starých stavebních konstrukcí bývalého 

hradu. Také tuto stavbu poničil blesk, který v roku 1770 udeřil do staré hradní věže. 

Radikální přestavby se objekt dočkal teprve za Windischgratzů. V letech 1790 

až 1793 byl starý stav zámku zaměřen (bohatá dokumentace je uložena ve Státním 

okresním archivu Klatovy). Již od roku 1787 bylo započato s bouráním hospodářských 

budov zámku a do roku 1800 bylo vystavěno severní křídlo nové stavby. V roce 1802 

přišel Tachov o svoji výraznou dominantu - starou hradní věž, do jejíhož prostoru byla 

vletech 1804 až 1808 prodloužena jižní část východního křídla. Destrukce věže byla 

použita к zasypání příkopů severně od zámku. Přestavba, financovaná Josefem 

Mikulášem, proběhla za účasti vídeňského architekta Raimunda a knížecího lesního 

správce ing. Simpera Constantina. Až do samého závěru stavby zasáhl plzeňský stavitel 

Šimon Michal Schell. Během stavby upravoval projekt několikrát sám Windischgrätz, 

na jehož příkaz se musely již vybudované části zámku opět bourat a přestavovat. 

Těmito úpravami byl zámek dotvořen v podstatě do své současné podoby. 

Po roce 1945 začíná nevyužívaný objekt chátrat a roku 1968 je nad opuštěným 

zámkem vyřčen demoliční ortel. Již následujícího roku se situace obrací a začíná 

Postupná obnova celého objektu, jehož projekt vypracovali Josef Hyzler a Zdeněk 

Fuka. V nákladně adaptovaném objektu je dnes umístěn městský úřad a základní 

umělecká škola. V jedné z přízemních místností je možné nahlédnout do vnitřního 

Prostoru bývalé hradní věže. V suterénu je přístupné její hlízové zdivo složené z kvádrů 

o velikosti 100 x 60 m. Honosné prostory bývalé knížecí rezidence, především 

monumentální schodiště, si může prohlédnout každý návštěvník městského úřadu.105 

6• 1-3 Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Arciděkanský kostel tvořil po staletí hlavní duchovní oporu Tachova. Jeho věž a 

štíhlé presbyterium dotváří ráz historického středu města. 

Samotné počátky kostela nejsou dostatečně známy a zdá se, že při lokaci města 

bylo kostelu původně určeno místo menší, případně jiné. Pro tyto změny hovoří i 

nezvyklé založení kostela v těsné blízkosti hradeb. 

První zmínky o arciděkanském kostele jsou nejasné. Založení kostela a jeho 

výstavba jsou všeobecně připisovány do doby krále Jana Lucemburského. Darovací 

H)S T tachovský hrad a zámek viz obrázek Číslo 6 a 7 v příloze. 
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listinou sepsanou v Lucemburku dne 19. října 1329 předal král Jan Lucemburský 

křížovníkům s červenou hvězdou farní kostel s kaplí v Tachově a farní kostel v 

Unhošti. Tímto farním kostelem však byl míněn kostel sv. Václava před hradbami 

města. Zda na místě arciděkanského kostela stávala nějaká starší stavba není známo. 

Stavba dnešního kostela pochází z období vlády Karla IV., kdy se Tachov stal 

významným obchodním střediskem a důležitou součástí Nových Čech. Tachovský 

arciděkanský kostel se nápadně podobá kostelu Panny Marie v Sulzbachu, jenž byl 

hlavním městem Nových Čech. 

Po celé 14. a 15. století o farním kostele nejsou žádné jasné zprávy, které by 

nějak osvětlily jeho stavební vývoj. Zprávy z roku 1426 hovoří o zpustlém stavu 

vnitřního vybavení kostela, který opustili oba faráři ze strachu před husity. Roku 1492 

farní kostel vyhořel. Byla opravena loď kostela a většina oken získala nové pozdně 

gotické kružby. Chór odděluje od lodi viditelná stavební spára, která je dokladem 

stavební přestavby v 15. století. Jednu z následujících přestaveb datuje letopočet 1499. 

V 16. století zápasí o využívání kostela se střídavými úspěchy katolíci a 

luteráni. V roce 1558 však kostel opět ničí požár. Z let 1558 až 1562 pochází první 

konkrétní zprávy o opravách kostela, které provádí zedník Erhart. Následující výčet 

oprav opět potvrzuje, že zprávy o požárech, při nichž uvedené stavby vyhořely do 

základů, bývaly často nadnesené. V průběhu čtyř let bylo do stavby investováno kolem 

420 zlatých. Kostel získal nová okna, sestavená ze skleněných terčíků, dovezených 

většinou ze sklárny v Lesné. Do čerstvě vybíleného interiéru byl nastěhován nový 

mobiliář. Opravy změnily také hlavní oltář a kůr, který byl tehdy ještě dřevěný. 

Stavební práce se týkaly především věže doplněné o patro zvonice, vyzděné za použití 

cihel a překryté novou střechou. Do zvonice byly instalovány zvony slité zvonařem 

Kandlerem z Plzně. 

V období stavovského povstání roku 1618 kostel koupila městská rada složená 

většinou z luteránů. Radikální luteráni poté vnikli do kostela a zničili sedm oltářů a 

svaté relikvie. Většinu kostelního majetku, který bylo možno zpeněžit, městská rada 

Předala odbojným stavům na pokrytí válečných potřeb. 

V roce 1646 byl při nájezdu Švédů vypálen hrad a část města. Požár poničil také 

děkanský kostel a hřbitovní kostel sv. Václava. Opravy v letech 1647 až 1649 se 
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soustředily převážně na střechy a věž kostela. Obnoven byl také mobiliář. V letech 

1781 až 1789 byl zcela přebudován dvojitý kůr. Koncem 19. století byl kostel opět ve 

značně zchátralém stavu. 

Dne 4. listopadu 1883 se v Tachově sešla pod vedením pražského architekta 

Josefa Mockera stavební komise, aby rozhodla o zabezpečení a opravě kostela. 

S opravou věže bylo započato o rok později. Na kostel však odmítla městská rada 

přispět. К nákladné rekonstrukci celé stavby dochází proto teprve v letech 1904 - 1908. 

Projekt vyhotovený A. Cechnerem a realizovaný staviteli Františkem a Janem 

Krandnery a Ing. Haubnerem je dokumentován stavebními plány, které jsou uloženy 

ve Státním okresním archivu Klatovy. Současně byla opravena i věž, která získala dle 

projektu Josefa Erlera z Tachova zcela nový krov s nárožními věžičkami. Dne 11. září 

1907 byla na novou střechu věže osazena klempířským mistrem Josefem Helfertem 

věžní báň. Obnova věže stála 30 000 korun. Dne 28. listopadu 1908 byl nákladně 

zrenovovaný kostel vysvěcen. Od počátku roku 1929 je farní kostel povýšen na 

arciděkanský. Při náletu 14. února 1945 byla poškozena severní loď kostela, jejíž vnější 

strana se zčásti zřítila. Opravy za účasti až šesti kameníků probíjící mezi léty 1645 a 

1946 stály kolem 25 000 korun. Roku 1963 v noci z 20. na 21. listopadu vypukl na věži 

požár, který zničil krov věže i vlastního kostela. Nové zastřešení získal kostel teprve 

v letech 1967 a 1968. Rokem 1995 se datují nové kamenné kružby i vitráže okna v jižní 

části presbyteria. 106 

6.1.4 Kostel svatého Václava 

Kostel sv. Václava byl umístěn vně bývalého městského příkopu při 

severovýchodním okraji hrazeného města. К tomuto kostelu se vztahuje darovací listina 

krále Jana Lucemburského z roku 1429, který jej převedl pod správu křížovníků 

s červenou hvězdou. 

Městský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl budován nebo zásadně 

přestavován až za Karla IV. a jeho výstavba pokračovala velice pomalu. Funkci 

městského kostela zajišťoval chrám sv. Václava, který je v průběhu 14. a 15. století 

uváděn jako farní. Tuto službu plnil také v případě poničení městského kostela častými 

požáry. V urbáři z roku 1555 jsou dokonce uváděny 2 farní kostely, jeden ve městě a 

"*' Arcidčkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie viz obrázek Číslo 8 v příloze. 
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druhý na předměstí. Tento jev vede к časté záměně historických zpráv, které se oběma 

kostelů vztahují. Naproti tomu s existencí dvou samostatných far se v Tachově 

nesetkáváme ani v období katolicko-luteránských neshod. 

V roce 1460 získává kostel sv. Václava od papeže Pia II. právo odpustků. 

V roce 1561 byl kostel obnoven stavitelem Melchiorem Wudikerem. Stalo se tak patrně 

v důsledku požáru, který v roce 1558 zničil i farní kostel ve městě. Od 16. století je 

kostel většinou zmiňován s přívlastkem „starý" nebo „hřbitovní". 

Mezi léty 1706 a 1711 nechal farář Thumseker vystavět na hřbitově kostnici 

doplněnou kaplí s oltářem a nástěnnými malbami. Stavba kaple s konstrukcí byla 

zbořena již v lednu roku 1789. 

V roce 1786 byl kostel uzavřen a odsvěcen. V roce 1821 jej nechal A. 

Windischgrätz upravit v historizujícím gotickém slohu. Vletech 1830 až 1886 soužil 

jako pohřební kaple Windischgratzů. Do roku 1876 se kolem kostela pohřbívalo. 

V tomto roce byl hřbitov zrušen a založen nový, který ležel v místech dnešního parku 

před okresním úřadem. Roku 1896 byl na park přebudován také starý hřbitov kolem 

Kostela sv. Václava. Po druhé světové válce spravovala kostelík církev českobratrská. 

V roce 1947 získala kostel Československá církev husitská.V letech 1992 až 1993 

získala stavba novou střechu.107 

6.1.5 Františkánský klášter a Kostel svaté Máří Magdalény 

Počátky kláštera františkánů v Tachově spadají do období české rekatolizační 

misie františkánského mnicha Jana Kapistrána zahájené kolem roku 1450. Podle údajů 

tachovských kronik zastával dokonce asketický Kaspistrán místo kvardiána -

představeného tachovského kláštera. Františkáni - bosáci náleželi k žebravým řádům. 

Jednalo se o minority podléhající zpřísněné klauzuře. V roce 1466 přicházejí františkáni 

do Tachova a získávají špitál zničený při obléhání Tachova husity v roce 1421. Při 

špitále, který byl pod správou řádu křížovníků s červenou hvězdou usazených 

v Tachově, stál gotický kostel sv. Máří Magdalény. Po přestavbách kostela v roce 1555 

a 1621 se představení kláštera rozhodli zbořit starou chátrající stavbu, sužovanou 

značnou spodní vlhkostí a na jejím místě nechali vystavět nový kostel i klášter. 

117 Kostel svatého Václava viz obrázek číslo 9 v příloze. 
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Rozhodnutí žebravého řádu motivovala patrně přímo hraběnka Barbora 

Františka z Vrtby, která na stavbu věnovala 3000 zlatých, další milodary zvýšily kapitál 

na rovných 4000 zlatých. Dne 8. března 1686 byly za přítomnosti pražského architekta 

italského původu Martina Allia, františkánů a městských úředníků vyměřeny základy 

pro novostavbu. Stavba probíhala v letech 1686 až 1694. Kostel byl vystavěn od 

základů patrně v místech demolované gotické stavby. Různé dokončování práce na 

kostele pokračovaly ještě v první polovině 18. století. V roce 1748 při požáru špitálního 

předměstí klášter i s kostelem vyhořely. Údajně již roce 1749 bylo započato 

s výstavbou kostela zcela nového. Avšak historické důkazy ukazují, že původní kostel 

nebyl zbořen, ale pouze opraven do původní podoby. Položení základního kamene v 

roce 1749 bylo pouze symbolické. V roce 1759 získal kostel oplechovanou věžičku 

zakreslenou již na Alliově plánu. Malba kleneb kostela Maurusem Fuchsem proběhla 

vletech 1827 až 1848. Poslední požár způsobený americkými zápalnými bombami 

postihl klášter s kostelem 14. února 1945. Dva následující roky zůstala stavba bez 

střech. Na novém krovu kostela nebyla obnovena konstrukce mohutného sanktusníku. 

V roce 1950 byl klášter zrušen a od roku 1959 je jeho budova využívána jako muzeum. 

Dnes náleží budova opět řádu františkánů, avšak muzeum v ní bylo ponecháno.108 

6.1.6 Klášter kar mel i tán й - černý klášter 

Nej starší tachovský klášter karmelitánů byl umístěn uvnitř hrazeného města. 

Tento takzvaný černý klášter založil roku 1351 Karel IV. Jen o čtyři roky dříve Karel 

IV. založil nej starší konvent tohoto řádu v Čechách při kostele Panny Marie Sněžné v 

Praze. Tachovský klášterní kostel byl zasvěcen sv. Rochu, sv. Rozálii a sv. Šebestiánu, 

kteří měli věřící chránit před morovými nákazami. 

Karmelitáni získali své jméno podle hory Karmel, na níž žil poustevník Eliáš. 

Stejně jako františkáni náleželi karmelitáni mezi žebravé řády a řeholní ci museli žít 

v naprosté chudobě a odříkání. V roce 1427 při obležení města husity byl klášter 

vypálen a mniši vyhnáni. V té době klášter získal jméno "černý", údajně od ohořelých 

černých zdí. К obnově kláštera přispěl až zástavní majitel Tachova Burjan II. 

z Gutštejna, který v roce 1458 založil další dva kláštery tohoto řádu v Chýších a 

v Rabštejně nad Střelou. 

Františkánský klášter a Kostel svaté Máři Magdalény viz obrázek číslo 10 v příloze. 
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V roce 1492 klášter opět vyhořel. V roce 1509 potvrdil Jetřich z Gutštejna 

výplatu klášteru karmelitánů 10 zlatých ročně. Dalšími požáry byl klášter stižen v 

letech 1536, 1543, 1548 a 1614. V roce 1547 Pluhové z Rabštejna nechali karmelitány 

z města vyhnat. V tachovském urbáři se uvádí, že v roce 1555 je klášter zcela zpustlý a 

opuštěný. Klášterní majetek spravovali k tomu určení tachovští měšťané. 

Počátkem roku 1556 král Ferdinand I. zpustlý klášter a jeho platy postoupil 

městu. Měšťané měli klášter obnovit а к němu dosadit katolického kněze. Z klášterních 

příjmů měl být hrazen rovněž provoz školy a špitálu. 

Měšťané však o obnovu kláštera neměli zájem. Část klášterního majetku si mezi 

sebou rozdělili a část rozprodali. Využívali také platy plynoucí z kláštera. Na tuto 

nedbalost upozornil roku 1629 nový majitel panství Jan Filip Husmann. Klášter jim 

odebral a navrátil jej řádu karmelitánů. Reholníci již ve zříceném konventu nemohli 

bydlet a sídlili v domě na rohu dnešní Husitské ulice a uličky směřující do obce Světce. 

К zadní části této budovy byl přistavěn bývalý luteránský kostel, kteří mniši využívali. 

V roce 1645 Husmann budovu zakoupil a chtěl vybudovat nový klášter. O rok později 

však bylo sídlo karmelitánů vypáleno švédským vojskem. Výstavba nového kláštera 

ztroskotala údajně na příliš vysokých požadavcích karmelitánů. Husmann věnoval 

přízeň řádu pavlánů, pro něž chtěl roku 1643 založil nový klášter ve Světcích. Kolem 

roku 1670 karmelitáni Tachov opustili. 

V roce 1665 započaly vyklízecí práce v klášterním kostele, které patrně 

souvisely s jeho zbouráním. Podle zápisků Bohuslava Balbína byl ve středu kostela 

nalezen náhrobek zhotovený na způsob královských tumb doplněný sochami z 

Červeného mramoru. Nálezci přisoudili náhrobek Burjanu II. z Gutštejna. 

Na starých vyobrazeních Tachova z 2. poloviny 18. století již klášter není 

Patrný. V průhledu mezi věžemi Horní a Dolní brány lze spatřit věž s budovami, která 

nepatří městskému opevnění a stojí v prostoru bývalého kláštera. Po požáru v roce 1770 

zmizely z pohledu na město také tyto stavby. 

Roku 1785 lékárník A. Storch získal povolení postavit dům na místě starého 

kláštera. Staré náhrobníky a pozůstatky hrobů byly vykopány a kosti byly uloženy na 

svatováclavském hřbitově. 
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Ještě počátkem 20. století byl v nádvorní zdi bývalé pošty, případně sousedící 

lékárny, zazděn zmíněný gutštejnský náhrobník. Dnes je tento prostor přístupný z domu 

čp. 829, avšak desky jsou překryty dřevěným překladem. 

6.1.7 Klášter pavlánů ve Světcích 

Bývalý pavlánský klášter ve Světcích nenáleží sice přímo do areálu města, ale 

odnepaměti se dějiny obou lokalit úzce prolínají. Světce přístupné půvabným Agláiným 

údolím náleží také к těm místům, která к sobě přitahují pozornost obyvatel Tachova 

stejně jako těch, kteří sem zabloudili poprvé v životě. 

Stará pověst vypráví o tom, že zde na návrší vystupující z údolí Mže stával 

kdysi velký kámen, na němž se objevovalo 14 malých světýlek. Okolní zbožní lidé je 

považovali za 14 svatých pomocníků v nouzi a tato místa s úctou navštěvovali. Později 

se tu konaly pobožnosti a v roce 1486 tu prý byla nad kamenem vystavěna a vysvěcena 

kaple. Další z pověstí vypráví o bezbožném rytíři, který se tajemným světýlkům vysmál 

a ťal mezi ně mečem. Na místě se propadl a na mechu zbyla pouze jeho přilbice. Ještě 

v 18. století stála na oltáři dřevěná truhlička, v níž bylo možné památnou přilbici 

spatřit. 

Posvátnost místa má své prapůvodní kořeny jistě ještě ve starých pohanských 

zvycích - uctívání kamenů, studánek, stromů a různých přírodních úkazů. Křesťané 

potom duchovní tradici místa přizpůsobily svému rituálu a založili na tomto místě 

kostel Čtrnácti svatých pomocníků, jehož počátky můžeme klást nejméně již od 14. 

století. V kostelíku obklopeném lesy měli snad poutníci a kupci načerpat poslední 

duchovní sílu před vstupem do ponurných hraničních hvozdů. Není jistě náhodné, že 

asi 5 ze 14 patronů kostela mělo pocestné ochraňovat před napadením a násilnou 

smrtí.Těsně pod kostelem se údolím Mže vinula jedna ze starých kupeckých stezek 

spojující Čechy s Horní Falci. Z prvotního záměru neznámého donátora, který mířil 

původně snad mnohem výš, zbyl nakonec pouze malý poutní kostel. Ten byl však 

v roce 1427 poničen husity. Ještě na konci 16. století, když byl Tachov i jeho okolí pod 

silným vlivem luteránství, putovala ke Čtrnácti pomocníkům četná procesí, především 

z Horní Falce. Ještě před stavovskou vzpourou v roce 1618 používala městská rada již 

kostelní věž jako sklad střelného prachu. 

69 



Na pustnoucí kostelík si vzpomněl teprve nový majitel tachovského panství Jan 

Filip Husmann. Světce - Heiligen se měly stát, jak často zdůrazňoval, jedním z nástrojů 

jeho rekatolizačních snah. V roce 1639 věnoval kostelík řádu pavlánů, kterým rovněž 

vystavil fundační listinu nového kláštera dotovanou částkou ve výši 36 000 zlatých a 

později ještě zvýšenou. 

Husmannem vybraný řeholní řád byl založen v roce 1435 Františkem z Pauly. 

Vyznačoval se velice tvrdou řeholí, která pavlánům ukládala chudobu, mlčenlivost, 

neustálé cvičení se v pokoře, ale hlavně ustavičný půst. 

Realizace výstavby neustále brzdil nedostatek financí a události třicetileté války. 

Po Husmannově smrti v roce 1651 se přípravy к výstavbě kláštera zcela zastavily a 

byly obnoveny Husmannovou vdovou teprve v roce 1656 na stálé naléhání pavlánů. 

V roce 1664 však zadlužené panství odprodala Antonínu Losymu z Losinthalu. Losy se 

úkolu dobrodince kláštera ujal s minimálním zájmem, ale nakonec převážnou část 

stavby financoval právě on. Navzdory všem problémům byla stavba konventu 

dokončena v roce 1669. Patrně do tohoto data sloužilo pavlánům za obydlí provizorium 

a duchovní útěchu zajišťoval opravený poutní kostelík. 

Počátky výstavby nového chrámu můžeme klást do období po roce 1671. V roce 

1674 zaslal korektor řádu Losymu naléhavé pozvání ke slavnostnímu položení 

základního (prvotního) kamene. V dopise zdůraznil, že stavba je již víc než z poloviny 

vystavěna a v základech je ponecháno volné místo pro uložení základního kamene. 

Ještě v témže roce byla stavba mohutné svatyně dokončena. Roku 1729 kostel i část 

konventu vyhořely, opravy se vlekly až do roku 1754. 

Císař Josef nechal v roce 1787 zrušit mimo jiné i všechny pavlánské kláštery 

v Čechách. Mezi nimi byl pochopitelně i klášter ve Světcích, který společně 

s monumentálním chrámem existoval pouhých 113 let. 

V roce 1790 koupil v dražbě objekty kláštera i kostel za 9 333 zlatých majitel 

tachovského panství Josef Mikuláš Windischgrätz. Již vletech 1791 a 1792 nechal 

z odsvěceného kostela vynést 47 rakví s ostatky mnichů a šlechticů. Sám Husmann byl 

se svojí manželkou přemístěn do takzvané Husmanovy kaple vystavěné na vrchu nad 

klášterem, k níž směřovala cesta s kaplemi křížové cesty. Klášterní budovy využívala 

rodina majitele panství v době, kdy probíhala nákladná přestavba tachovského zámku. 
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V roce 1816 strhla bouře střechy chátrajícího chrámu. Od roku 1857 začal kníže 

Alfréd Windischgrätz s rozsáhlou přestavbou, která měla kostel přetvořit v romantické 

sídlo hodné knížecího majestátu. Při jeho budování byla s velkým úsilím a námahou 

zbořena značná část hodnotného barokního kostela. К severní fasádě byl po celé délce 

připojen nový objekt se dvěma mnohoúhelníkovými věžemi v nárožích. Střed mohutné 

čtvercové dispozice vyplňovalo malé nádvoří. Levá kostelní věž byla zachována, 

zatímco pravou nechal projektant odstranit. Celý objekt získal romantickou fasádu 

tvořenou směsicí různých slohů a příchozího udivoval spíše svými rozměry než 

architektonickou vytříbeností. V letech 1858 až 1861 nechal maršál pod rozestavěným 

zámkem vybudovat jízdárnu v nerománském slohu. Hrubá stavba jízdárny byla 

dokončena již roku 1859. Budova obsahovala ještě stáje, kovárnu a hostinské pokoje. 

Je považována za druhou největší jízdárnu ve střední Evropě hned za jízdárnou 

vídeňskou. Roku 1862 maršál Alfréd I. umírá. Racionálně uvažující syn Alfréd II. 

poznal zbytečnost samolibého podniku svého otce a práce na zámku zastavil. V té době 

byly již vybudovány věže severního křídla a dokončeny fasády ve směru к Tachovu. 

Celá západní strana byla však rozestavěná, stejně jako vnitřní části zámku. V průběhu 

několika desítek let se draze vybudovaná kulisa nového zámku zřítila, takže mezi 

světovými válkami zbývaly z pyšné stavby pouze skálopevné zříceniny bývalého 

kostela a torzo severního křídla se zřícenou věží. Konvent byl využíván jako knížecí 

lesní úřad a dnes je využíván jako střední odborné učiliště stavební. 

V lese nad konventem téměř na nej vyšším místě návrší stávala Husmannova 

kaple, do níž v roce 1782 byly přemístěny rakve Jana Filipa Husmanna a jeho první 

manželky. Ke kapli stoupala od kláštera cesta provázená dalšími sedmi kaplemi. V 60. 

až 70. letech minulého století byla kaple zničena a pozůstatky bývalého majitele 

Tachova byly rozházeny v jejím okolí. Dvě cínové destičky z rakví ozdobené znaky 

obou manželů a doplněné textem jsou uloženy v tachovském muzeu. 

Popularita Světců ostře kontrastuje s jejich zbědovaným stavem. V roce 1956 

Padl dokonce návrh zříceniny kostela zbořit, aby neohrožovaly mládež z blízkého 

internátu. V roce 1975 byly demolice kostela odhadnuta na 540 000 Kč, zatímco 

zpevnění korun zdiva na pouhých 130 000 Kč. Noví majitelé, kteří společnost získali 

Po roce 1990, nebyli schopni zajistit ani tu nejzákladnější údržbu ani využití jízdárny. 
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V roce 1996 svitla polozřícené jízdárně poslední naděje, jízdárnu totiž získalo město a 

začalo uskutečňovat postupné opravy. V roce 1997 byly provedeny první záchranné 

práce a v roce 2000 byla zahájena její náročná rekonstrukce, která je financována 

z prostředků Města Tachova a dotací přidělených Ministerstvem kultury ČR 

z Programu záchrany architektonického dědictví a která probíhá dodnes. Od roku 2000 

do konce roku 2002 bylo na této akci profínancováno 21 500 000 Kč.109 

Z kostela nad jízdárnou zbývá j en část průčelí s věží a celá jižní stěna se zbytky 

bočních kaplí a kleneb. Z dalších částí kostela jsou zachovány jen části zdiva. Prostor 

památné svatyně je dnes zarostlý a zanesený odpadem, pod nímž kdesi leží zázračný 

kámen se 14 světélky. 110 

6.1.8 Kostelík svatého Wolfganga 

Kostelík sv. Wolfganga byl vystavěn na okraji špitálního předměstí. Dnes 

zbytky této svatyně obsahuje bývalá sýpka v blízkosti židovského hřbitova. Kostel 

vznikl v období sporů mezi katolíky a luterány. Zřejmě sloužil katolíkům. 

Zpráva z roku 1615 hovoří o části katastru pro nově založený židovský hřbitov, 

která byla položena nedaleko kostela sv. Wolfganga. V roce 1989 byl v souvislosti 

s plánovanou demolicí proveden archeologický a stavebně historický průzkum 

pozůstatků kostelíka. Nej starší části stavby pocházely z přelomu 15. a 16. století. 

Ve druhé polovině 17. století prošel kostelík rozsáhlou barokní přestavbou 

v důsledku špatného stavebního stavu. V roce 1786 byl kostelík nařízením císaře Josefa 

II. zrušen. V roce 1792 byl odkoupen vrchním úřadem v Tachově a v letech 1793 až 

1794 byl přebudován na sýpku. Od demolice kostela požadované v souvislosti 

s rozšířením silnice se ustoupilo. 

6.1.9 L uteránský kostel 

Luteránský kostel vznikl z dočasně upraveného domu, který se nacházel na 

dolním nároží dnešní Husitské ulice. К přestavbě došlo zřejmě po roce 1609. Pastor 

však nebyl s tímto kostelem spokojen a vyvíjel tlak na městskou radu, aby zakoupila 

farní chrám. K tomu došlo v roce 1618 a luteránský kostel ztratil význam. V roce 1646 

""Vrbová, S.: Jízdárna ve Světcích. Oficiální stránky místa Tachova. Webmaster [online]. 2003. Dostupné na WWW: 
<bttp://www.tachov-mesto.cz/tachov/historie/iÍ7darna.html> [2005]. 
"" Klášter pavlánů a jízdárna ve Svítcích viz obrázek číslo 11, 12 a 13 v příloze. 
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byl kostel, do té doby využívaný karmelitány, vypálen Švédy. V roce 1645 chtěl majitel 

tachovského panství Husmann na místě původního kostela vybudovat nový 

karmelitánský klášter rozšířením o další pozemek, ale brzy od tohoto úmyslu upustil. 

Dům byl využíván vrchnostenským úřadem a v jeho dvorní části ve směru ke hradbám 

byl umístěn zaniklý kostel. V roce 1667 byl kostel přebudován na vrchnostenskou 

sýpku, která byla později využívána jako c.k. solnice. 

6.1.10 Další významnější stavby 

Následující odstavce obsahují popisy dalších významnějších budov v Tachově, 

kterými byly radnice, pivovar, strážnice apod. Jedná se především o městské domy, 

které se již nedochovaly, anebo se dochovaly jen částečně. Naproti tomu Husmannův 

mlýn či nedaleké aleje dodnes zdobí město. 

Patrně již za Lucemburků, kteří darovali Tachovu různá privilegia, stávala ve 

městě radnice. Radniční budova, kterou známe z nej starších historických zpráv, vznikla 

na místě tržnice (dnes č. 71). První konkrétní údaje o tomto dvojitém domě 

„Doppelhausu" pocházejí z roku 1375, do svého zboření obsahoval kamennou desku 

s českým lvem - znakem města a textem o opravě radnice vztahující se údajně k roku 

1478. S touto zprávou je v rozporu údaj z roku 1530, kdy Wolf Filibéř z Mělnice 

prodává svůj dům obci pro zřízení radnice. V roce 1558 radnice i se všemi písemnostmi 

vyhořela. Obdobná neštěstí se opakovala v průběhu 17. a 18. století ještě několikrát. 

Svoji goticko-renesanční stavbu s barokními štíty si radnice udržela až do své likvidace. 

První patro budovy obsahovalo velkou síň - „palác", ve kterém probíhala obecní 

jednání. Do roku 1848 byla v radnici uložena sbírka starých zbraní. Zmiňována je 

dokonce i bývalá mučírna, „kde se mnohé stroje na mučení nacházejí". V roce 1872 

byla stará radnice až na část suterénních prostorů zbořena a na jejím místě vystavěna 

budova okresního soudu. Části dochovaných suterénních místností vč . 71 pocházejí 

z bývalé budovy a můžeme je datovat ještě do 14. století. 

Od poloviny 80. let 19. století plnily funkci radnice domy č. 14 a 15 na západní 

straně náměstí. V roce 1885 byla na jejich místě vystavěna nová radnice. Také tato 

budova byla postupně rozšiřována a zvyšována, až v roce 1931 dosáhla výšky dvou 

pater. Na budově byla umístěna socha Rolanda ochránce města a jeho práv. Od roku 
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1933 bylo ve druhém patře budovy umístěno muzeum. Dnes je nevzhledná budova 

s ponurou brizolitovou fasádou využívána tachovskou Jednotou. 

Patrně nej starší datovatelnou část městského domu ukrývá rohový objekt č. 70 

na náměstí. Střední část stavby obsahuje přízemní místnost, zaklenutou křížovou 

klenbou s klínovými žebry, svedenými do válcového svorníku. Tento prostor je možné 

datovat ještě do poslední čtvrtiny 13. stol. Přítomnost kvalitní raně gotické architektury 

v organismu městského domu prozrazuje vysokou stavební úroveň městské stavby, 

budované již krátce po založení města. Raně gotický prostor č. 70 je považován za 

nej starší dochovanou zděnou architekturu městského domu v západních Čechách. Na 

základě této skutečnosti považuje D. Líbal objekt za pravděpodobné sídlo staré 

královské rychty. 

Pozoruhodný prostor sklenutý dvěma poli křížových kleneb s keramickými 

žebry obsahuje také blízký dům č. 59. Dnes je v prostorné místnosti, jejíž klenby 

můžeme datovat do první třetiny 16. století, restaurace. 

Při pohledu na dnešní obchodní dům v jihozápadní části náměstí musíme 

vzpomenout na zcela zbytečnou demolici bývalého knížecího pivovaru, který zde 

stával. Tento dvojdům s barokními štíty a gotickým portálem náležel do roku 1959, kdy 

vyhořel, k nej významnějším městským domům. Jeho podobu uchovávají četné 

fotografie a staré pohledy.111 

Ve spodní části náměstí stávala budova strážnice obsahující snad i zbrojnici. 

Stavba je zakreslena na starém vyobrazení města z konce 18. století, stejně jako na 

dílčím plánu náměstí z roku 1822. Na indikační skice města z roku 1838 již není 

strážnice zaznamenána. 

Za městskými hradbami v blízkosti zámku stojí tzv. zámecký nebo také 

Husmannův mlýn. Kdysi se nazýval „Priormühle" a patřil klášteru karmelitánů. Před 

polovinou 17. století si Husmann mlýn přivlastnil a jeho stavbu obnovil. Na tuto 

přestavbu upomíná deska s Husmannovým znakem a letopočtem 1645, zasazená ve 

štítu stavby. Přízemní budova s vysokými štíty je dnes využívána pro kulturní účely, 

sídlí v ní Tachovský dětský sbor. Stav budovy před vnitřní přestavbou přináší 

dokumentace z roku 1883 uložená ve Státním oblastním archivu Plzeň pobočka 

' " Knížecí pivovar a dnešní obchodní dům viz obrázek číslo 14 a 15 v příloze. 
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Klatovy. Tehdy poháněla mlýnské zařízení dvě kola. Dnes dotváří pohled na starý mlýn 

dřevěné kolo."2 

Dalším oblíbeným promenádním místem býval pramen kyselky, vyvěrající 

v údolní nivě zvané dříve Au. Na místo vedla od tzv. „Aumühle" dlouhá alej. Okolí 

pavilónu s pramenem, obklopené kruhovým vodním příkopem, bývalo parkově 

upraveno. Pramen, který byla údajně po dohodě s opatem tepelského kláštera již léta 

zasypán, objevil znovu v roce 1781 vrchnostenský úředník Josef Serafin Schenfeld, 

který jej nechal vyčistit. Svoji přízeň věnovali kyselce také majitelé panství. Na 

náklady knížete Alfréda II. zde byla vystavěna v roce 1844 restaurace Alleewirtshaus. 

Dnes je pramen spoután zdmi stavby, připomínající vodojem a po krátké době, kdy byl 

pro závadnost vody uzavřen, je nyní opět к dispozici.113 Opuštěné místo, na němž dnes 

poutník postrádá pohostinný poklid stolků zahradní restaurace, spojuje s městem stará 

knížecí alej, jež připomíná zapomenutou minulost výletního místa.114 

6.2 LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE 

Tato kapitola pojednává o lidovém oděvu, rodině, stravě, náboženství, obyčejích 

a výtvarném umění. Na rozdíl od předcházejícího textu obsahuje údaje v územně širších 

souvislostech. Čtenář tak získá ucelenou představu, kterou lze obecně vztáhnout i na 

jiné regiony než jen Tachovsko. К takovému výkladu je třeba sáhnout z důvodu, že se 

výrazně změnilo složení obyvatel tohoto regionu v důsledku poválečného odsunu 

Němců. 

Na vylidněné Tachovsko začaly proudit osídlenci převážně z Jižních Čech. Více 

než polovina obyvatel přišla z Milevska, čtvrtina ze Strakonicka, zbytek z okresů Písek, 

Třeboň, Ledeč nad Sázavou. Osídlenci počešťovali nejen vzhled svých domů, názvy 

jednotlivých místností, hospodářských budov, jména ulic, tratí, polí, ale přinášeli 

s sebou i svou kulturu. 

Později, hlavně v roce 1947, přicházeli čeští a slovenští reemigranti z Ukrajiny, 

Polska, Rumunska, Maďarska. Po usazení se snažili pokračovat ve způsobu života, jaký 

vedli dříve. Chodili stejně oblečeni, vařili stejná jídla, obydlí si přizpůsobovali 

Husmanův mlýn viz obrázek Číslo 16 v příloze. 
13 Tachovská Minerálka viz obrázek Číslo 17 v příloze. 

Procházka Z • Tachov - město• Historicko turistický průvodce C. 8 . Domažlice, Nakladatelství Českého lesa, 1997, s. 52 - 85. 
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zvyklostem bývalého domova, používali stejné pracovní techniky a přivezené nástroje, 

konali stejné obřady a obyčeje, vyvíjeli stejnou kulturní činnost (volyňští Češi hráli 

divadlo, zakládali dechovky a podobně). 

Osídlenci z Jižních Čech ovlivnili ostatní osídlence (včetně Slováků, Ukrajinců 

a dalších) do té míry, že se dodnes na Tachovsku mluví češtinou s výraznými znaky 

jihočeského dialektu, ale vzhledem к velkému počtu neodsunutých Němců nestačili 

zcela překrýt německé podloží. Výrazná architektura a ráz krajiny působily na 

osídlence cize, pohraničí jako by nepatřilo к českým zemím. Jak správní orgány, tak 

osídlenci sami se snažili vyhledávat pokrokové české tradice tohoto kraje a navazovat 

na ně. To vedlo к založení tradice husitských slavností, které měly vyzdvihnout českou 

historii města. První husitské slavnosti se konaly v roce 1952 ku příležitosti 525. výročí 

vítězství husitů v bitvě u Tachova. 

Lidový oděv 

Lidový oděv na Tachovsku nevykazoval taková specifika jako například oděv 

chodský, proto je dobré se o něm zmínit v územně širších souvislostech. 

Lidový oděv vesnice Západních Čech je v důsledku dějinného vývoje jedinečně 

tvarově rozmanitý. V jeho skladbě se proměňovaly nebo udržovaly staletím navrstvené 

prvky a typické součásti. Některé z nich přežily styl a dobovou oblibu, a i když se 

tvarem, linií a kvalitou použitých látek měnil jejich vzhled, neztratily svůj účel do 

konce vývoje lidového oděvu. Proto se lidový oděv vesnice nazývá tradičním. 

Dělení ženského šatu na živůtek a od pasu splývající sukni přičítané dědictví 

renesance bylo obecně a nejdéle dodržovanou tradicí v lidovém odívání. Stejnou tradici 

mělo také řasení košil sešitých z rovných kusů plátna a jejich jednoduchá výzdoba. 

Linie a délka sukně se během doby měnila. Ale vrapení do drobných skladů, obvyklé u 

chodských plátěných „bulek", šerkových a soukenných sukní, jejichž obdoba se 

rozvinula i na Chotěšovsku nedaleko Plzně, zůstalo právě tak archaickým, jako 

typickým znakem především pro Západní Čechy. 

V celém západočeském regionu, kromě Chebska, neměly ani mužské „spodky", 

šité z kůže, šerky nebo plátna, polopřiléhavý střih s dvěma rozparky. Chebsko, 

výjimečné i po jiných stránkách vývoje lidového oděvu, střežilo u baňatých 

podkasaných kalhot starý barokní střih. Mužské kabáty podržely zase zvykovou funkci, 

ačkoli několikrát změnily vlivem módy délku, barvu a střih. Kabáty - chodská bílá 
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šerka bez límce a soukenný župan, jinde kaput či šosák, se stojatým límcem a později i 

s klopami i plášť s pelerínou až po boky - byly odznakem ženáčů. 

Změny lidového oděvu v druhé polovině 19. století neprobíhaly sice ve všech 

oblastech stejně, ale vyznačovaly se jednotnou tendencí - vyrovnáváním a splýváním 

s městským šatem. Jeho prvky přejímala vesnice už s daleko menšími časovými 

odstupy než dříve. Ženy prokázaly více konservatismu než muži, kteří se už začali 

strojit téměř po městsku. Především na Plzeňsku a Klatovsku a patrně i na Tachovsku a 

jinde, nosili mladí muži už v šedesátých letech krátké vesty a kazajky s ležatými límci i 

ke koženým spodkům. A ty jen proto, že byly trvanlivé, se mnohde nosily téměř do 

konce století. Na odlehlém jihozápadě mizela rychle šerka a všude převládalo 

tmavomodré nebo černé sukno. Pololidového rázu byl i krátký nebo dlouhý kožich se 

šňůrovaným zapínáním lemovaný beránčinou, který se nosil po celých Západních 

Cechách. I límcový plášť se zvonovou pelerínou přišel ke cti. 

Přiměřeně dobové módě se měnila také ženská obuv. Mizely střevíčky na 

„špalíčkách" svázané řemínky nebo stuhou i střevíce na nízkém podpatku s ozdobným 

prošíváním a vykrajovanou „parádou". Kolem let 1860 až 1870 se objevily na 

Plzeňsku, Tachovsku i Klatovsku к bílím punčochám kožené nebo brynelové šněrovací 

botky. 

Rodina, domácnost 

Feudálně patriarchální rodina žijící ve společné domácnosti byla soběstačnou 

hospodářskou jednotkou, která zajišťovala svými výrobními prostředky i vlastními 

pracovními silami obživu všem svým členům. Byla institucí, která měla udržet a 

předávat majetek legálně uznávaným potomkům, případně jej rozmnožovat. Manželství 

byla uzavírána výlučně církevně. Rodina zahrnovala zpravidla manžele, děti, další 

příbuzné v linii přímé i nepřímé. Pracující města i venkova ve druhé polovině 18. a 

první polovině 19. století vytvářeli patriarchální rodiny jako pospolitosti odkázané na 

vzájemnou pomoc, založené na úctě především otci jakožto hlavě rodiny. 

U zámožnějších vrstev společnosti patřila к rodině i čeleď. К řemeslnické rodině patřily 

i tovaryši, učedníci a drobná služební čeleď. Byli součástí rodiny, stravovali se zde i 

bydleli. Jestliže rodina nemohla některému ze svých členů zajistit potřebnou obživu, 

byl nucen vyhledávat námezdní práci a rodina zaměstnavatele mu poskytla nový 
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domov. Městská chudina i čeleď se svým životními podmínkami ve městě málo lišila 

od bezzemků a čeledi na venkově. 

Lidová strava 
Mnohé z pokrmů tvořících základní skladbu tradiční lidové stravy bychom dnes 

přijali s rozpaky. Lidová strava byla v minulosti proměnná a kromě skladby 

zemědělských plodin závisela též na úrodě. V méně úrodných letech přicházely 

к užitku náhražkové potraviny, staří lidé v západních Čechách pamatují kupříkladu 

mouku ze semene plevele luštince, ale chléb zn í brzy zmodral a málo zasytil. 

Déletrvající zemědělské pohromy přinášely i hladomor, jaký tu kronikáři zaznamenali 

naposledy v roce 1816, kdy venkované jedli i spařenou trávu. Obecné proměny ve 

stravě souvisely s vývojem zemědělství, a tak se výraznými mezníky staly například 

přechody z pšeničných placek na kvašený žitný chléb v době kolonizace, v 16. století 

rozšíření pohanky, koncem 18. století pěstování brambor a v průběhu 19. století šíření 

kávy a řepného cukru. Brambory vytlačily z lidové stravy pohanku, ale omezily i 

spotřebu ovsa, ječmene a prosa. V chudších podhorských západočeských oblastech 

způsobily doslova revoluční převrat, byly tu nazývány chlebem chudých. 

Tradiční lidová strava je vlastně souhrnem jídel konzumovaných v průběhu 19. 

století a přetrvávajících do 20. století. Zahrnuje pokrmy z doby před nástupem brambor, 

kdy převládala strava mléčná a obilná, stejně jako jídla bramborová. Zahrnuje pokrmy 

připravované na otevřeném ohni, v peci, ale i na plotně a v troubě. 

Základní suroviny, které lidová strava v našem regionu využívala, jsou stejné po 

celých Čechách: mléko, obilí, luštěniny, brambory, proso, mák, med, javorová a 

březová šťáva, později řepný cukr, vejce, mrkev, tuřín, zelí, maso domácích zvířat, zde 

větší procento skopového. S bohatstvím lesů tu souvisel konzum hub a lesních plodů, 

ale i vyslovená krajová specifika jako využívání bukvic к lisování bukvového oleje a ke 

konzumaci na způsob jedlých kaštanů nebo získávání náhražkového másla vařením 

bobulí červených bezinek. 

Lidové náboženství a pověry 

V prvé řadě je třeba uvést, že existoval značný rozdíl mezi oficiální katolickou 

vírou, která byla vládnoucí ideologií na území rakouské monarchie, a náboženstvím, 

jak je praktikovaly široké vrstvy lidu. 
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Lidové náboženství, tedy lidové chápání náboženství, se skládá z původních 

pohanských"5 forem náboženství, dále pak z rustikalizovaných"6 forem křesťanského 

(katolického) náboženství a z prolínání obou forem. Lidové náboženství ovšem nelze 

chápat jen jako čistou ideologii v pravém slova smyslu. Obsahuje v sobě i vysvětlení 

okolního světa, morálku rodinnou a společenskou, jistý návod kjednání, a to ještě 

modifikovaný"7 zcela konkrétním historickým postavením různých složek lidu. Po této 

stránce jde tedy o velice širokou oblast myšlení, jednání a postojů, kde se projevují jak 

realistické prvky, tak i samozřejmě prvky idealistické, včetně mystiky, magie a 

podobně. 

O dominantním postavení katolické církve na Tachovsku svědčí kromě 

písemných památek rovněž církevní stavby a jejich vývoj v průběhu staletí. Obliba 

církevních řádů se v minulosti lišila v závislosti na vrchnosti, k tomu však více 

v kapitole Historie. 

Výroční obyčeje a slavnosti 

Tradiční výroční obyčeje představují ustálený soubor zvyklostí, které se v životě 

obyvatel vesnice a malého města každoročně pravidelně opakují. Jejich základ tvoří 

pozůstatky starých pohanských představ a praktik, jimiž se člověk snažil zlepšit svůj 

úděl, zajistit si hospodářskou prosperitu, naklonit si nadpřirozené síly. Křesťanská 

tradice některé z těchto obyčejů vymýtila, jiné do sebe vstřebala, případně vytvořila 

tradici novou. 

Počátek zimního výročního cyklu bývá spojován se svátkem sv. Ondřeje. 

Předvečer 30. listopadu byl považován za velice významný pro předpovídání 

budoucnosti. Nejznámější byly praktiky, kterými se dívky snažily odhalit, kdo se stane 

jejich mužem: poslouchaly psí štěkot, který měl naznačit, odkud muž přijde, počítali 

stébla v hrsti trávy či dřívka v hranici dříví, přičemž sudý počet znamenal brzký sňatek. 

Rozšířené bylo řezání třešňových větévek na den sv. Barbory (4. prosince) nebo 

předvečer tohoto svátku, aby vánoce vykvetly. Téměř všude se konaly mikulášské 

obchůzky 5. prosince. Chodil Mikuláš, anděl, jeden nebo více čertů. Večer před 

" 5 pohanství - í s (1) náboženství uznávající mnohobožství. 
'" 'rustikální [-ty-] příd. kniž. aodb. venkovský, selský, lidový; přen. neotesaný, drsný, obhroublý-rustikalizovat [-ty-] dok. i 
ned. kniž. (co, koho) (u)činit rustikálním. 

modifikace |-dy-], -c ž (I) obmčna, úprava, přizpůsobeni vzniklé pod nčj. vlivem n. vytvořené k nčj. účelu; útvar, podoba tím 
vzniklá; m. metody, názorů ; gen. nedčdičná zmèna fenotypu jedince vyvolaná vlivem prostředí; výp. tech. zmčna části instrukce 
n- programu; miner, т. železa. 
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svátkem sv. Lucie (13. prosince) býval ve znamení obchůzek lucek a divadelních 

výstupů. Nejčastěji obcházely vesnice či městečko bílé oblečené lucky pokryté 

hrachovinou. Chodily po domech, strašily děti, dělaly v domácnosti nepořádek a 

hledaly jídlo. Předvánoční čas - advent - byl ve znamení přástek a draček. Polní práce 

ustaly, muži se častěji sházeli v kovárně a hovořili o úrodě, životě v obci i novinkách ve 

světě. Skupiny žen se scházely při draní peří a při přástkách. Při práci se vyprávělo, 

zpívalo nebo některá z žen četla. Vánoční období se slavilo na českém i německém 

jazykovém území obdobně. Poslední den v roce nebýval příliš významným dnem. 

Velmi významným obdobím výročního kalendáře byl masopust. Vrcholem tohoto času 

veselí a svateb, jenž začíná od Tří králů a končil Popeleční středou, byly jeho poslední 

dny. Jejich předzvěstí byl již Tučný čtvrtek s obřadnými pokrmy, poslední čtvrtek před 

popeleční středou. Poté v úterý, někdy již v pondělí, chodily masopustní průvody. 

Popeleční středou začínalo období velikonočního postu. Pět postních nedělí 

mělo obecně v Čechách rozšířené názvy: Černá neboli Pytlová, Pražná, Kýchavná, 

Družebná a Smrtná. Z velikonočních obyčejů byla rozšířená obchůzka chlapců 

s řehtačkami a klapačkami od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Pokud se týká 

velikonočního šlehání, jsou zprávy ze Západních Čech nejednotné. Jarními obyčeji se 

lidé snažili především ovlivnit úrodu a zajistit prospěch v hospodářství. Do poslední 

dubnové dekády obvykle spadalo prvé, symbolické vyhnání dobytka na pastvu. Noc 

před svátkem Filipa a Jakuba (1. května) probíhala ve znamení milostných věšteb a 

obyčejů na obranu proti čarodějnicím. Mezi Čechy i Němci byly dlouho živé obyčeje 

spojené se slavnostmi májů. Stavění máji bylo záležitostí kolektivu chasníků. 

Výraznými výročními obyčeji Západních Čech byly různé formy letnicových 

slavností. V předvečer sv. Jana Křtitele (24.6.) bylo zvykem „pálit čarodějnice". V době 

vrcholu zemědělských prací obchůzky a jiné obyčeje ustaly. Objevily se až na podzim. 

S podzimem souvisel čas posvícení. Posvícení začalo v sobotu po 16. říjnu a 

končilo v úterý. Při zvaní se přinášely koláče - žváče. V pondělí byla pěkná hodinka, 

všichni tančili. Hosté si odnášeli bohatou výslužku. Poslední výroční obchůzkou 

kalendářního cyklu bylo v českém i německém prostředí „modlení o dušičku". Chudí 

dospělí i děti dostávali pečivo připravované na tento den, místy nazývané dušička. 

Obchůzka se konala na den všech svatých (1. listopadu). 

i 
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Lidové výtvarné umění 

Od středověku bylo na Tachovsku oblíbené hrnčířství. Podobně jako na 

Domažlicku, Chebsku a v 19. a 20. století v Kolovči, byla keramika často zdobena 

kukačkou v typických kapkovitých útvarech, linií a plochách, které vytvářely 

geometrické a stylizované rostlinné motivy ve střídmých barvách pod glazurou na 

předžahnutém střepu nebo bílém nástřepí. 

6.3 KULTURNÍ ŽIVOT 

Kulturní život Tachova se dá vzhledem к počtu jeho obyvatel nazvat bohatým. 

V roce 1953 bylo zahájeno vyučování na Hudební škole v Tachově, která se 

postupně měnila na lidovou školu umění a posléze na Základní uměleckou školu 

v Tachově, jež v současné době využívá prostory levého křídla tachovského zámku. Na 

činnost původního smyčcového kvarteta učitelů navazují postupně žákovské soubory, 

orchestr, dětský sbor, dudácká kapela a dechová hudba. 

Tachovský dětský sbor založil v roce 1973 jeho současný sbormistr Josef 

Brabenec. Sdružuje 200 dětí ve věku 5 - 19 let ve třech přípravných sborech (Cvrčci, 

Plamínek, Sluníčko) a 70-ti členném hlavním sboru. Prvním úspěchem bylo získání 

Zlaté palmy Svátků písní Olomouc 1977. Od té doby byl sbor zván na řadu festivalů 

(Nantes - F, Oskarshamn - S, Halle, Gotha - D, Pardubice, Šumperk - CZ, Cantonigros 

- E). Současní zpěváci hlavního sboru vyzpívali II. místo v základní kategorii 

Mezinárodního sborového festivalu v Irsku - SLIGO 2001. Dobré zázemí poskytuje 

Tachovskému dětského sboru Městské kulturní středisko a Základní umělecká škola v 

Tachově. Zpěváci z Tachova koncertovali ve 14 evropských zemích, spolupracují se 

Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. 

Dechový orchestr mladých při Základní umělecké škole v Tachově byl založen 

roku 1976, pod současným vedením Josefa Kadlece hraje od roku 1982. Tvoří jej téměř 

50 hráčů ve věku 10 až 25 let, kteří hrají nejen pochody, lidové skladby, taneční a 

koncertní hudbu, ale i transkripce klasických děl. Orchestr koncertoval v mnoha zemích 

Evropy a je tradičně účastníkem přehlídek a soutěží dechových orchestrů. 

V prostorách Základní umělecké školy v Tachově jsou umístěny třídy pro 

výuku, ale i ateliéry výtvarníků, taneční síň, divadelní scéna a koncertní sál. 
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Na podzim roku 1996 oslovila skupinka bývalých členů Tachovského dětského 

sboru paní Janu Válovou, která vede přípravné sbory, aby jim pomohla založit nový 

pěvecký sbor. Díky ochotě paní Válové se v říjnu uskutečnily první zkoušky a začal 

vznikat Smíšený komorní sbor. Počet členů se v krátké době zvýšil, a tak bylo možné 

pustit se i do náročnějších skladeb. Dnes pod stálým vedením Jany Válové navštěvuje 

sbor zhruba 25 členů ve věku od 18 do 30 let. Mužskou část momentálně tvoří 4 

zkušení členové, zbytek jsou dívky a ženy. Soubor má v repertoáru skladby světského i 

duchovního charakteru, a to jak starých, tak i současných mistrů, dále spirituály a 

úpravy lidových i moderních písní, jejichž převážná část je zpívána acapella. Komorní 

sbor vystupuje na různých kulturních akcích v regionu (Tachov, Mariánské Lázně, 

Brod nad Tichou, Bezdružice... ). Účastní se ale i výměnných koncertů např. s 

německými mužskými sbory z Bärnau, Parksteinu a Flossenbůrgu nebo se smíšeným 

pěveckým sborem Labyrint z Prahy.. 

V roce 2002 oslavil desáté výročí svého trvání amatérský divadelní soubor 

„Komedyjanti" z Tachova. V době svého vzniku navazoval na dlouhou poválečnou 

tradici amatérského divadla v Tachově. Největší rozkvět amatérských souborů byl v 

padesátých a první polovině šedesátých let, kdy v Tachově působila celá řada 

amatérských divadelníků, takže i souborů bylo více.Tato "zlatá éra" tachovských 

ochotníků spjatá s jmény vůdčích osobností jako byli Rudolf Tomšů, Jaromír Šiml, 

Miloslav Šlapák nebo Ota Zima, skončila ještě před rokem 1968. V sedmdesátých 

letech mladá parta vytvořila soubor, který se však dožil jen tří inscenací, z nichž dvě 

režíroval Pavel Řepa a jednu Václav Janoušek. Ani osmdesátá léta nebyla na 

ochotničení v Tachově bohatá. Za celých deset let byly v Tachově sehrány pouze dvě 

inscenace pocházející z dílen někdejších divadel malých forem. Na jejich vzniku se 

podíleli Pavel Řepa a dr.Miroslav Dvořák, z hudebníků pak Emilián Dekoj a Karel 

Charvát. Teprve v roce 1992 se pravidelné ochotnické divadelničení v Tachově 

obnovilo, když Pavel Řepa a Václav Chvátal připravili inscenaci hry Františka Nepila: 

"Noc a skála". Původní jednorázová legrácka však zájemce chytla a tak o rok později 

bylo započato s přípravou dalšího titulu, jímž byla Podkalského "Žena v trysku století". 

A pak již šly další premiéry. Soubor si začal sám upravovat některé literární texty pro 

divadlo. Původně kroužek pracující při Městském kulturním středisku se posléze stal 
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samostatným občanským sdružením. Jednotliví členové přicházeli a odcházeli, ale 

mnozí se znovu vrací a tak v jedenáctém roce své existence je soubor schopen připravit 

a provozovat dvě představení současně. 

Velice dobré jméno si ve světě vydobyla soutěž Potápěčský amatérský film 

(PAF -Tachov), je to mezinárodní festival potápěčských filmů, videoprogramů, 

diapozitivů a fotografií. Festival je otevřený pro amatéry i profesionály. S festivalem je 

spojená výstava a prodej potápěčské výstroje a techniky. Pravidelně se jí zúčastňují 

soutěžící z celého světa a většina prací má profesionální úroveň. Již se konalo 27 

ročníků. 

Další každoroční akcí jsou Mezinárodní závody hledačů pokladů - detektoristů, 

s čtrnáctiletou tradicí. Závodů se mohou zúčastnit muži i ženy bez rozdílu věku. 

V soutěži klubů mohou kluby postavit tříčlenná družstva. Soutěží se ve dvou kategorií. 

Kategorie A) hledání 10 kusů označených mosazných čtverečků 2x2 centimetrů ve 

vylosovaných čtvercích (asi 50 m2). Hodnotí se počet nalezených čtverečků a 

dosažený čas. Časový limit soutěže je 30 minut a kategorie B) hledání zakopaných 

mincí na volné ploše. Hodnotí se počet nalezených mincí. Časový limit soutěže je 60 

min. V každé kategorii jsou vyhlášeni vítězové a nejlepší závodníci. Nejlepší klub bude 

vyhodnocen ze součtu umístění všech třech závodníků v kategorii A+B. Absolutní 

vítěz (součet umístění v soutěžních kategoriích A+B) bude korunován za krále hledačů 

pokladů. Nedílnou součástí je i pátrání po historických nálezech, a tak bývá Okresní 

muzeum pravidelně obohaceno o zajímavé nálezy. Pořadatelem této akce jsou Asociace 

hledačů ČR, Městské kulturní středisko a Klub hledačů HP Tachov. 

Poslední zmiňovaný klub hledačů je zájmovým sdružením osob, které mají 

společné zájmy v hledání detektorem kovů, např. vyhledáváním ztracených kovových 

předmětů, vodovodních kovových potrubí, elektrického vedení, kovových věcí pod 

zemí, tréninku na sportovní závody v hledání, v organizování mezinárodních závodů 

hledačů pokladů a podobně. Dalším společným zájmem je hledání virgulí podzemních 

prostor, například dutin, zaniklých objektů a staveb, podzemních chodeb, kanalizace a 

hledáním zmizelých smírčích křížů, jejich znovupostavení, objasňování historických 

zajímavostí apod. 
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Dobrou tradici si začíná získávat literární soutěž Tachovská reneta, která byla 

poprvé vypsána v roce 1994. Je určena píšícím autorkám bez rozdílu věku, a soutěží se 

v próze i poezii. Počet soutěžících prací stoupá a účastnice jsou z celé České republiky. 

Mnoho kulturních akcí v Tachově pořádá Městské kulturní středisko, umístěné 

na náměstí Republiky. Zde se také nalézá Informační centrum, které poskytne každému 

zájemci vyčerpávající informace o městu a jeho okolí, ale i přehled chystaných 

kulturních akcí. 

Každoročně se v Tachově konají Husitské oslavy, kde si každý může 

připomenout dávné tradice, lidová řemesla a mnoho dalšího, jak na tradičním jarmarku, 

tak i mimo něj. Město tak získává alespoň jeden víkend v roce opět středověkou 

atmosféru. Každých pět let je pak program obohacen o něco netradičního, naposledy to 

byla rekonstrukce bitvy u Tachova. Tradice husitství je s městem neodmyslitelně spjata 

a v roce 1995 se tu zastavil i demonstrační průvod, připomínající výročí cesty mistra 

Jana Husa do Kostnice. 

V Tachově vychází několik periodik. Dlouholetou tradici má především týdeník 

Tachovská jiskra, zabývající se děním v Tachově i celém okrese. Je vydávána jako 

jedna z osmi mutací Západočeských novin. V roce 1994 к Jiskře přibyl i Tachovský 

deník, který si rychle získal čtenářskou oblibu. 

Městské kulturní středisko vydává jednou měsíčně Kulturní přehled, ve kterém 

najdou stálí odběratelé souhrn všech akcí pořádaných na území Tachova. 

I Okresní muzeum v Tachově vydává od roku 1967 svůj sborník, většinou 

jednou ročně. Informuje v něm nejen o nových poznatcích z historie, ale i biologie a 

zoologie, jakož i prováděných výzkumech. Kromě stálé expozice nabízí muzeum řadu 

tématicky zaměřených výstav, přičemž jeho provozní doba vychází vstříc i víkendovým 

návštěvníkům města. 

Novou kulturní akcí je cyklus koncertů, které se od roku 2001 pořádají v nově 

opravené Jízdárně ve Světcích pod názvem Jízdárna opět ožívá. Na těchto koncertech 

účinkují nejen sbory a orchestry z Čech, ale i ze Spolkové republiky Německo. 
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6.4 SPORT 

Ke kultuře patří neodmyslitelně sport. Tachov se nemůže pochlubit olympioniky 

nebo mistry světa. Tedy alespoň prozatím. Naproti tomu lidí, kteří se tu aktivně či 

pasivně věnují sportu, je v Tachově dostatek. To by ovšem nebylo nic platné bez 

dostatku sportovišť a sportovního zázemí. 

Chloubou Tachova je krytý plavecký bazén, který byl otevřen dne 15. února 

1990. Pro dospělé je tu bazén rozměrů 25 x 10 m, pro děti bazén o rozměrech 9 x 6 m. 

К dispozici je samozřejmě i pro školní výuku plavání. V letních měsících je možné 

využít venkovní travnatou plochu se sprchou nebo si zapůjčit některé ze dvou hřišť s 

polytanovým povrchem na míčové hry (basketbal, volejbal, nohejbal, tréninkový tenis). 

V těsném sousedství bazénu se nachází sportovní hala. Hala byla dána do 

provozu slavnostní akademií dne 6. října 1982, přesto si udržuje dobrou úroveň. Slouží 

jak odbíjené a košíkové, tak zimním turnajům v sálové kopané či nohejbalu. Její využití 

dál roste. 

Ve sportovním areálu města Tachova (v těsné blízkosti plaveckého bazénu) je 

rovněž umístěn městský stadion. Jeho součástí jsou 2 travnaté a 1 škvárová plocha o 

rozměrech 106 x 68 metrů. Polytanová atletická dráha má 4 dráhy o délce 400m se 

sektory na skok daleký, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem, případně kriketovým 

míčkem. 

Nově zbudovaný zimní stadion, který se nachází v těsném sousedství městského 

fotbalového stadionu a městského koupaliště, disponuje ledovou plochou o rozměrech 

58 x 28m. V roce 2004 byl zastřešen a v letním období je možné ho využívat к 

pořádání různých kulturně-společenských akcí, ale také ke sportovnímu vyžití. Na 

ploše je možné provozovat různé míčové hry, připraveny jsou kurty pro volejbal, 

nohejbal a tenis, plochu je možné využít též pro florbal, hokejbal nebo box-lakros. 

Milovníci zimních sportů těší sjezdovka Vysoká, jež je umístěna v západní části 

Tachova, za městským a zimním stadionem. Součástí nabídky je v lyžařské sezóně také 

večerní lyžování za umělého osvětlení. 

Sportovní oddíly, kluby a jednoty, procházely dobou - jak to bylo obvyklé nejen 

ve sportu - reorganizacemi a změnami názvů. Začalo to T. J. Sokol a následovaly 

Český lev, Slavoj Delta, DSO Sokol, Slavoj a Tatran Tachov, až ke Slavoji Plastimat -
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dnešní Slavoj Strojplast. Ten má v současné době asi 900 členů v 17 oddílech a může 

se pochlubit výraznými celostátními úspěchy v atletice, judu a odbíjené. Zárukou 

budoucích úspěchů jsou velice nadějní dorostenci. 

I nej oblíbenější hra - fotbal - má v Tachově dlouholetou tradici. Kdysi tu 

kralovala vojenská Dukla. Po odchodu vojáků se na výsluní prodral klub civilní, napřed 

Slavoj, poté Český lev, Uranové doly a dnes FK Tachov. V roce 1995 postoupil do třetí 

nejvyšší fotbalové soutěže ČR - národní ligy, dnes ale hraje pouze I. A třídu. 

Každého prvního májového dne se ve městě pořádá běh Tachovské míle, 

vypsaný pro všechny kategorie závodníků. Závod se již tradičně koná pod záštitou 

starosty a přeborníci se na něj sjíždějí z celé České republiky. 

Neméně zajímavé jsou květnové jezdecké závody, určené mladým koním a 

jezdcům. Přestože v Tachově provozuje činnost jezdecký oddíl, jsou to závody jediné 

tohoto druhu. Kolbiště „U minerálky" je každoročně plné příznivců tohoto ušlechtilého 

sportu. 
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7 ZÁVĚR PRVNÍ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V první části jsem se zabýval vlastivědnou charakteristikou Tachova. Cílem této 

části bylo představit město. Důraz byl kladen především na historii. Čtenář byl 

seznámen s městem, jeho okolím, přírodou, s jeho vývojem, průmyslem, 

nej významnějšími kulturními památkami a jeho kulturním životem. Snažil jsem se, aby 

pochopil sled událostí, které daly příčinu vzniku a dalšího rozvoje města, a aby znal 

jeho proměny v určitých období a z jakého důvodu k nim docházelo. 

Po přečtení historie města zjistíme, jak se Tachov vyvíjel, jakou podobu 

dostával od svých počátků, jakou úlohu v rámci státu město mělo, jak vypadalo 

v dobách své slávy, kdy bylo královským městem, jak se vyrovnávalo s událostmi, 

které město odsunulo do nepříznivých časů, a jaké dopady to mělo na jeho 

obyvatelstvo. V první části se dočteme o majitelích města, ale hlavně o nej důležitějších 

a nej významnějších historických období, konkrétně husitské období, pobělohorské 

období, Husmannova nadvláda, průmyslový rozvoj 19. a počátek 20. století, první a 

druhá světová válka a pro současnost nejdůležitější období osídlování pohraničí po 

druhé světové válce a nástup komunismu. 

Vlastivědná charakteristika Tachova má ambici stát se pomůckou pro učitele 

základních škol v Tachově, kteří z ní mohou čerpat informace, které budou moci využít 
v 

podle Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

v prvním i druhém období 1. stupně, konkrétně při výuce tématického okruhu Místo, 

kde žijeme. Návod, jakým je možné ve výuce postupovat je obsahem druhé části této 

práce. Poznatky získané o městě jsou využity a zpracovány v návrhu obou vyučovacích 

celků. 
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II. Návrh vyučovac ího celku 

1 TÉMATICKÝ OKRUH MÍSTO, KDE ŽIJEME V RÁMCOVÉM 
VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ 

V důs l edku nového školského zákona 1 1 8 se v ý r a z n ý m způsobem m ě n í 

s i tuace zák ladn ích škol. Rámcový vzdělávací p rog ram pro zák ladn í 

vzdě láván í (dále j en RVP ZV) se s tal , s úč innost í od 1. b řezna 2005, 

z ávazným d o k u m e n t e m . Zavazuje zák ladn í školy k tomu, aby od tohoto 

d a t a pracovaly v sou ladu s pr incipy a z á s a d a m i RVP ZV a aby si vy tváře ly 

své v las tn í školní vzdělávací p r o g r a m y (dále j en ŠVP). Všechny školy jsou 

povinny svů j ŠVP v p r ů b ě h u školních let 2005 - 2007 vytvoři t (dotvořit) a 

p racova t podle něho od 1. zář í 2007. 

T ímto d a t e m zan iknou dosavadn í t ř i vzdělávací p r o g r a m y a s n imi i 

komplexně poja tý p ř e d m ě t P rvouka , k t e rý je v těchto p rog ramech vymezen 

pro 1. s t u p e ň zák ladn í školy. Učivo Prvouky je rozpracováno do t éma t i ckých 

o k r u h ů , k t e ré muse j í být n a konci 3. ročníku zák ladn í školy p robrány . N a 

učivo p rvouky n a v a z u j í ve 4. a 5. ročníku zák ladn í školy p ř e d m ě t y 

Př í rodověda a Vlas t ivěda . 

V RVP ZV je na místo předmětu Prvouka (1. - 3. ročník), Vlastivěda a 
v 

Přírodopis (4. - 5. ročník) vymezena pouze jedna vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 

která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní školy. Tato 

mnohotématická oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled 

do historie i současnosti a směřuje к dovednostem pro praktický život. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro specializovanější 
v v 

výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve 
v 

vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Obor vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je 

členěn do pěti tématických okruhů {Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; 

Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody; Člověk a výchova ke zdraví). 

Očekávané výstupy jsou vymezeny zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. období. Učivo je pak v 
118 Nový školský zákon. MŠMT [online], 2002. Dostupné na WWW: < http:// /www.msmt.cz/ DOMEK/> [II . 19. 2004]. 
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jednotlivých tématických okruzích vymezeno společně pro obě vzdělávací období 1. 

stupně. Tato koncepce umožňuje různé varianty tvorby předmětů."9 

Časová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je v rámcovém učebním 

plánu pro základní vzdělávání vymezena v časovém rozpětí minimálně 12 hodin a 

maximálně 16 hodin týdně. Pro tvorbu školního učebního plánuje závazná minimální 

časová dotace stanovená rámcovým učebním plánem pro jednotlivé vzdělávací oblasti 

a celková časová dotace rámcového učebního plánu. 

Minimální závazná časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti v 1. - 5. 

ročníku činí 109 hodin. Rozdíl mezi minimální a celkovou časovou dotací (9 respektive 

10 hodin) využije škola jako disponibilní časovou dotaci. 

Informace, uvedené v první části diplomové práce, lze využít pro učivo domov, 

škola, obec, místní krajina, z tématického okruhu Místo, kde žijeme. Žáci se v tomto 

okruhu učí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve 

škole, v obci a ve společnosti. Učí se, jak mohou do tohoto každodenního života 

vstupovat s vlastní aktivitou a představami, jak mohou hledat nové i zajímavé věci a jak 

se v tomto světě bezpečně pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních 

a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností. Různé činnosti a úkoly by 

měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah к místu jejich bydliště a 

postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah к naší zemi. 

Výše uvedené učivo lze pojmout jako komplexní téma Naše město, ve kterém se 

žáci seznámí s prostředím domova, školy a okolí školy. Dále poznají své bydliště a 

naučí se v něm orientovat. Naučí se znát bezpečnou cestu do školy, poznají městské 

části, seznámí se s minulostí a současností města a dalšími důležitými informacemi o 

městě a jeho okolí. 
v 

RVP ZV vychází při výuce vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět od poznatků a 

činností žákům nejznámějších a nejbližších. Postupným rozšiřováním poznaných věcí 

se žáci seznamují se vzdálenějšími a složitějšími jevy a ději. Základem výuky v dané 

oblasti by měl být osobní příklad učitelů a vlastní prožitek žáků vycházející 

Je možné vytvářet jeden předmčt v I. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období vhodné učivo vybrané 

zjednotlivýeh tématických okruhů) a dva předmčty ve 4. a 5. ročníku (tj. tématické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro 

Vlastivčdu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovčdu), je však možné vytvářet jen jeden předmčt i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý 

předmčt od 1. do 5. ročníku. 
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z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobu 

jednání a rozhodování. 

První část diplomové práce se zabývala vlastivědnou charakteristikou města 

Tachova. V následující části práce budou předloženy dva rozpracované návrhy učiva. 

Oba návrhy navazují na vlastivědnou charakteristiku města Tachova a zabývají se 

tématem Naše město, ve kterém je obsaženo učivo o domově, škole a o obci, místní 

krajině z tématického okruhu Místo, kde žijeme. První návrh je určen pro výuku ve 2. 

či 3. ročníku základní školy, což podle RVP ZV může odpovídat prvnímu období. 

Druhý návrh je pro 4. či 5. třídu základní školy, které dovršují druhé období výuky 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

Oba návrhy vyučovacích celků obsahují soubor na sebe navazujících 

vyučovacích hodin. Je proto vhodné, aby učitel dodržoval při výuce jejich pořadí. 

U každé hodiny je uvedeno téma, vymezen její cíl, pomůcky, přibližná délka a jsou 

popsány jednotlivé činnosti od začátku do konce hodiny. Údaj o čase, který je zapotřebí 

k dané hodině, není závazný. Vyučovací hodiny jsou pouze navrženy a nebyly 

vyzkoušeny v praxi. Nelze tedy s jistotou říci, zda uvedená délka bude dostačující, nebo 

zda-li nebude přehnaná. Každý učitel však musí znát a respektovat vzdělávací potřeby 

dítěte. Měl by se tedy podle potřeby přizpůsobit. 

Základem výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je vlastní prožitek žáků, 

který vychází z konkrétních nebo modelových situací, pozorování a poznávání 

nejbližších míst. Převážná část návrhů hodin je proto rozpracována v podobě vycházek 

či exkursí. Tím si žáci nejlépe propojí probírané téma s reálným životem a s praktickou 

zkušeností. V návrzích je také využívána vlastní aktivita, znalost a dovednost žáků. 

Často je zařazována práce ve skupinách. V hodinách se žáci učí naslouchat a 
120 

porozumět, obhájit svůj názor, argumentovat a diskutovat. 

Z důvodu častých vycházek, během kterých budou děti pracovat na úkolech, při 

kterých je nutno i po delší dobu sedět, by bylo vhodné, aby výuka probíhala v jarních 

dnech. Nej vhodnější měsícem pro výuku obou celků by nejspíš byl květen. V tuto dobu 

je příroda nejrozmanitější a podle mého názoru pro vycházky nej ideálnější. 

120 Kapitola zpracována podle: 
Rámcový vzdélávací program pro základní vzdčlávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online], 2004 - 2006. Dostupné na 
WWW: <http://www.vuppraha.cz/> [30. 8. 2005]. 
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2 CHARAKTERISTIKA VĚKOVÉ SKUPINY 

Oba vyučovací tématické celky jsou zaměřeny na věkovou skupinu dětí druhých 

až pátých tříd, tedy žáci ve věku 7 až 11 let. Proto jsem se rozhodl zařadit do této části 

diplomové práce charakteristiku věkové skupiny. Ke zpracování této kapitoly jsem 

využil publikaci od Marie Vágnerové Vývojová psychologie.121 

V psychologii se tato věková kategorie označuje jako období raného a 

středního školního věku. 

V období raného školního věku začínají děti uvažovat jiným způsobem než dřív. 

V jejich myšlení se objevují některé vývojově podmíněné změny, které jim umožní 

zvládnout nároky učiva. Na druhé straně škola jejich rozumové schopnosti dále rozvíjí. 

Dítě tohoto věku není tolik omezováno subjektivním pohledem na poznávanou 

skutečnost, dovede posuzovat skutečnost podle více hledisek. Proměna dětského 

způsobu uvažování se projevuje i v úvahách o jiných lidech. Dítě si uvědomuje, že 

každý člověk má více rolí, dovede se různě chovat a může mít ke svému jednání i různé 

důvody, motivy. Ve školním věku vzrůstá potřeba ověřit si svoje schopnosti a 

možnosti. Pozitivní zkušenosti posilují sebedůvěru dítěte. Jestliže je dítě úspěšné, bývá 

také jistější, protože si ověřilo, že je schopné nároky okolního světa zvládnout. 

Vzhledem к vyučovacím činnostem je možno tvrdit, že velmi dobře přijímá hru. Děti 

toho věku jsou velmi spontánní, ale přesto jsou schopny velmi hluboce sebehodnotit a 

reflektovat. Učitel může významným způsobem ovlivnit uspokojování potřeby 

seberealizace prostřednictvím požadavků na žáka, výběrem aktivit a hlavně svým 

hodnocením. 

Děti středního školního věku se dostávají do takové fáze socializačního vývoje, 

kdy jsou schopné vytvořit skupinu, která může určitým způsobem jednat jako celek, 

proto je dobré když učitel zařazuje skupinovou práci, a tím uspokojuje touhu i potřebu 

kamarádského vztahu. Ve středním školním věku je hodnocení vrstevníků ještě 

poměrně málo diferencované a nerozlišuje příliš jednotlivé dimenze (např. sympatii od 

ocenění výkonu). Dětský názor bývá globální: někdo je, nebo není akceptován. Děti 

v tomto věku mají potřebu sociálního kontaktu, zejména s vrstevníky. 

121 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál, 2000, s. 148 - 207. 
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3 NÁVRH PRVNÍHO VYUČOVACÍHO CELKU NAŠE MĚSTO 

Tématický celek: Naše město 

Věk: Vyučovací celek je určen pro 1. období, pro děti ve věku 7 - 9 let 

Očekávané výstupy: Žák 

o vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

o začlení své město do příslušného kraje a obslužného centra ČR 

o pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí a městě 

o rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

(Osnovy RVP ZV, vzdělávací oblast Člověka a jeho svět, tématický okruh Místo, kde 

žijeme, 1. období) 

Dílčí cíle: 

> uvedeno u návrhu vyučovacích hodin 

Poznámka: V tématech je třeba pamatovat na rozdíly mezi vesnickým a městským 

prostředím. Je proto vhodné, aby žáci, kteří dojíždějí do školy z okolních vesnic, často 

porovnávali své zkušenosti ze svého bydliště se žáky z města. 

Již první hodinu výuky tématického celku Naše město je vhodné, aby si děti založily 

své vlastivědné desky. Do těchto desek si budou postupně ukládat všechny zapsané 

informace o městě, mapy, obrázky, výrobky a podobně. Tím si vytvoří své vlastní 

portfolio, které každou hodinu obohatí o nové informace. Toto portfolio se pro dítě 

stane ukazatelem získaných vědomostí a také mu může posloužit jako pomůcka při 

vyhledávání informací. Práce společně vytvořené dětmi mohou být součástí třídního 

portfolia nebo se mohou ve třídě vystavit. 
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3.1 Hodina 1 

Téma: Okolí domova 

Cíl: Žáci 

> na konci hodiny dokáží vyjmenovat ulice, parky, významné budovy, sportoviště, 

které se nachází v okolí jejich domova 

> budou si pamatovat adresu svého bydliště, telefon domů 

Pomůcky: čtvrtky A3, pastelky 

Celkový čas hodiny: 60 - 80 minut 

1) Příprava: 

Každé dítě mělo za domácí úkol rozhlédnout se kolem svého bydliště (všímat si budov, 

ulic, zeleně) a přinést si na papíru napsanou adresu svého bydliště a telefon domů. 

2) Motivace: (3 min.) 

Kontrola DÚ a navození hodiny: „Zavřete oči děti a zkuste si představit, jak vypadá váš 

dům, ve které bydlíte." 

3) Samostatná práce: (20 - 25 min.) 

zadání činnosti: „Otevřete oči a teď si váš domov hezky nakreslete na tuto 

velkou čtvrtku. Protože každá budova ve městě má své číslo, nezapomeňte svůj 

nakreslený domov také označit číslem. Pod nebo vedle svého nakresleného domova 

také napište název ulice, ve které bydlíte, a telefonní číslo domů nebo na rodiče. Kdo si 

ještě nepamatuje ulici, číslo svého domova ani telefon, podívá se do domácího úkolu." 

Tuto činnost by bylo vhodné zkonzultovat s rodiči, kterým by se nemuselo líbit, že na 

výkresu, který může být vystaven, se objeví osobní údaj. Domluva může být taková, že 

výkresy budou jen součástí vlastivědných desek. Nebudou se nikde vystavovat. 

obsah činnosti: Děti samostatně kreslí svůj domov na čtvrtku, označí ho 

popisným číslem a připíší název své ulice. 

zadání další činnosti: „Na chvilku si děti položte pastelky a znovu zavřete oči. 

Teď se zamyslete a zkuste si vzpomenout na všechno, co lze spatřit v okolí vašeho 

domova. Třeba jestli jsou v okolí nějaké jiné budovy, ulice nebo stromy, parky, lesy, 

louky, rybníky. Otevřete oči a vše, na co jste si vzpomněly, teď slovy napište na volné 

místo čtvrtky kolem vašeho domova." 

obsah činnosti: Děti samostatně píší na papír svými slovy, na co si vzpomněly. 
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4) Prezentace: (15 -25 min.) 

Každé ditě prezentuje svůj výkres před tabulí. Řekne, v jaké budově bydlí (rodinný 

domek, bytovka), jaké je jeho popisné číslo, název ulice, telefonní číslo domů a 

popřípadě poví, co se nachází v okolí. 

5) Práce ve skupinách: (10 - 15 min.) 

Skupiny jsou rozděleny tak, aby v každé byly děti, které bydlí jak v rodinném, 

činžovním nebo jiném domě, tak i v bytovce (3 - 4 skupiny). Každé dítě má u sebe svůj 

výkres a všechny děti ve skupině si navzájem porovnávají své domovy - jak vypadají, 

co mají v okolí svého domu. Případně mají zakroužkovat zelenou pastelkou ty věci z 

okolí, které nevytvořil člověk, tedy věci přírodní. 

6) Závěr hodiny: (5 min) 

Na závěr se provede připomenutí činnosti celé hodiny. Učitel se dětí ptá, jestli by někdo 

dokázal popsat, co se všechno v hodině dělalo. Domácí úkol - děti si své výkresy 

vezmou domů a porovnají se skutečností, zda souhlasí popisné číslo, případně doplní 

věci, na které si nevzpomněly (názvy okolních ulic). Tento výkres si děti přeloží 

a založí do svých vlastivědných desek. 

Poznámka: Zbude-li čas na konci hodiny, mohou si děti na kartičky ze čtvrtky napsat 

své jméno, do jaké třídy chodí, adresu, telefon atd. Vytvoří si své osobní vizitky. Tato 

činnost může být také alternativou к práci ve skupinách. 

Přesah: Výtvarná výchova. 

3.2 Hodina 2 

Téma: Vycházka do okolí školy 

Cíl: Žáci 

> na konci hodiny dokáží vyjmenovat ulice, parky, významné budovy, sportoviště, 

které se nachází v okolí školy 

^ budou znát název školy, do které chodí 

^ dokáží svými slovy srovnat okolí domova a školy 
122 

Pomůcky: papíry A4, psací potřeby, jednoduchý plán města s vyznačenou školou, 
balící papír 
Celkový čas hodiny: 80 minut 

122 Jednoduchý plán mčsta viz obrázek číslo 24 a 25 v příloze. 
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1) Vycházka: (20 - 30 min.) 

Společná vycházka po okolí školy je zaměřená na pozorování jak přírodních, tak 

umělých prvků. Děti mají s sebou papír, tužku a jednoduchý plánek města. Mají za úkol 

pozorovat, zjišťují názvy ulic a budov. Zjištěné informace si mohou zapsat na papír a 

porovnat je s plánkem. Učitel se zároveň ptá na možná nebezpečí v okolí školy 

(dopravní provoz, neznámí lidé, úrazy.). 

2) Brainstorming: (15 min.) 

Po návratu z vycházky si děti sednou na lavičky před školou nebo do trávy. Učitel 

připevní na zeď nebo na strom balící papír a nejprve se zeptá na otázku: „Jak se děti 

jmenuje naše škola, jaký je její název?" Děti na vyvolání odpoví. Pokud ne, zvolí se 

dva nebo tři zástupci, kteří budou mít za úkol jít do budovy školy a zjistit její název. 

Název školy napíše učitel doprostřed balícího papíru a pokládá další otázku: „Co 

všechno jsme během dnešní vycházky viděli?" Děti mohou použít své zápisky 

z vycházky nebo se mohou ještě porozhlédnout kolem sebe. Učitel všechny odpovědi 

zapisuje na papír. 

3) Řízený rozhovor: (15 min.) 

Po vyčerpání všech odpovědí se učitel ptá dětí, jestli by к zapsaným obecným názvům, 

jako jsou ulice, budovy a podobně nedokázaly říct přesnější název (příkladně: „Tato 

budova vedle školy je kostel, jeho název je Kostel svatého Václava a jak se jmenuje 

ulice, ve které se nachází naše škola?"). Všechny napsané názvy věcí se společně 

přečtou a zkontrolují. Následuje otázka: „Jsou na papíře věci, o kterých můžeme říct, že 

je nevytvořil člověk? O jakých věcech můžeme říct, že to jsou přírodní prvky?" Učitel 

zároveň s otázkou napíše na jednu polovinu papíru zelenou pastelkou „PŘÍRODNÍ 

PRVKY1'. Děti na vyvolání odpoví, názvy přírodních věcí zakroužkují zelenou 

pastelkou a spojí čarou s „PŘÍRODNÍPRVKY11'. Po zakroužkování přírodních prvků se 

učitel zeptá, na názvy věcí, které nejsou zakroužkované. V hodnými otázkami učitel 

směřuje к odpovědi dětí, že zbylé věci jsou výtvorem člověka, že to jsou prvky umělé. 

Na druhou polovinu papíru učitel napíše hnědou pastelkou odpověď dětí „ UMĚLÉ 

PRVKY' nebo „PRVKY VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM". Zbylé názvy děti zakroužkují 

hnědě a spojí. 
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4) Společná debata: (10 - 15 min.) 

Probíhá debata všech dětí o tom, jestli se nějakým způsobem liší okolí školy od okolí 

jejich bydliště. Děti hovoří o rozdílech, které jsou v prostředí či okolí školy oproti jejich 

bydlišti. Učitel dětem připomene možná nebezpečí a zeptá se, zda jich je více v okolí 

školy nebo v místě bydliště. Některým dětem ponecháme prostor к formulaci svého 

názoru. 

5) Závěr hodiny: (5 min.) 

Učitel připomene úkol z vycházky a společně se zopakují nové poznatky. Plán centra 

města si děti založí do svých desek. Za úkol děti dostanou pozorovat okolí při cestě 

domů a do školy. Vše, co po cestě potkají, nebo nebezpečí, které na ně číhá, si 

poznamenají na papír. 

3.3 Hodina 3 

Téma: Domov - Škola - Město (orientace v jednoduchém plánu města) 

Cíl: Žáci 

> na jednoduchém plánu města dokáží vyznačit místo svého bydliště a školy 

> dokáží vyznačit na mapě cestu z domova do školy, pojmenovat budovy a stavby, 

které po cestě potkávají, a vyznačit na mapě místa, která znamenají případná 

nebezpečí 

> budou znát nej kratší a bezpečnou cestu do školy a ze školy, dokáží pojmenovat 

přírodní a umělé prvky při cestě a dokáží hovořit o možných nebezpečích a také o 

tom, jak se j im vyhnout 

Pomůcky: К výuce je zapotřebí jednoduchý plán města. 

Poznámka: Kopie plánu dostanou žáci do lavice, zvětšenina bude viset na 

tabuli.V plánu je jen část města (centrum a blízké okolí). Místo svého bydliště proto 

děti vyznačí pouze orientačně. Děti, které dojíždějí z okolních vesnic, vyznačí buď 

cestu, kudy přijíždějí, nebo zastávku, kde vystupují, a dále se orientují podle plánu. 

Celkový čas hodiny: 45 - 60 minut 

1) Motivace: (5 min.) 

Kontrola DÚ, krátké povídání o možných nebezpečích 

96 



2) Samostatná práce: (10 min.) 

Děti dostanou do lavice jednoduchý plán města. Pod plánkem jsou očíslovány názvy 

budov, institucí, sportovišť a podobně. Prvním úkolem je vyhledat na plánku školu, do 

které chodí. Pomocí číslic označí toto místo а к číslu pod plánkem doplní vlastní název 

školy. Dalším úkolem je podobně označit již známá místa z okolí školy. 

3) Společná práce: ( 5 - 1 0 min.) 

Jestliže se některému dítěti nepovede nalézt některá z míst, pomůže mu soused. Rychle 

pracující děti, kterým nedělá problém doplnění názvů, jdou к tabuli, kde doplní názvy 

na zvětšeninu plánu města. Po doplnění všech míst následuje společná kontrola. Děti, 

kterým chybějí v plánu některé názvy míst, si podle plánu na tabuli názvy doplní či 

opraví. 

4) Samostatná práce nebo práce ve skupinách: (10 - 15 min.) 

Děti pracují samostatně nebo jsou rozřazeny do skupin. Kritérium rozdělení do skupin 

je stejná či podobná cesta domů. Na plánku děti tužkou vyznačí cestu domů. Označí 

přesné nebo alespoň přibližné místo svého bydliště. Po označení bydliště jsou děti 

vyzvány, aby vyznačily i cestu z domova do školy, a dotázány na to, zda-li je to jediná 

cesta či neznají jinou třeba kratší cestu. Dalším úkolem je podél vyznačených tras 

označit a pojmenovat místa (budovy, parky, parkoviště). Učitel děti rovněž upozorní, ať 

nezapomenou na označení nebezpečných míst (přechody). Děti mohu jako pomůcku 

použít svůj domácí úkol z minulé hodiny. 

5) Společná práce: (5 min.) 

Jednotlivě nebo po skupinách děti chodí к tabuli a do plánu píší názvy doposud 

neoznačených míst. 

6) Na závěr hodiny společná debata: (10 min.) 

Povídání si o místech, které děti označily. Zda se jedná o významná místa а к čemu 

lidem slouží. Hovoří se také o nebezpečných místech a situacích, které nás mohou 

potkat při cestě do školy a ze školy. Učitel se ptá, jak se vyvarovat nebezpečných 

situací. 
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3.4 Hodina 4 

Téma: Vycházka po Tachově 

Cíl: Žáci 

> dokáží podle mapy dojít na určené místo 

> po vycházce budou vědět, kde se nachází důležitá místa ve městě (městský úřad, 

hasiči, policie, poliklinika, pošta) a historická a památná místa (zámek, hradby, 

kostely) 

> dovedou použít telefonní čísla 150, 155, 158, 112 

> dokáží vypozorovat ve městě změny stavebního charakteru 

Pomůcky: pracovní list číslo 1,123 jednoduchý plán města 

Celkový čas hodiny: 9 0 - 130 minut 

1) Příprava: ( 5 - 10 min.) 

Každé dítě si před vycházkou prohlédne svůj plán, který má už z minulé hodiny a který 

si vezme s sebou na vycházku. Obdrží pracovní list, ve kterém jsou obrázky nebo 

fotografie významných a historických budov (staveb). Obrázky jsou pojmenované, mají 

vedle sebe volné místo na doplnění informací a jsou seřazené pod sebou v takovém 

pořadí, v jakém by měla probíhat vycházka. Učitel dětem vysvětlí, že si cestu к první 

stavbě musejí najít samy, a případně jim pomůže zvolit správný směr. Stejně tak se 

bude postupovat i u dalších staveb. Děti se mohou orientovat pomocí svého plánu 

města. 

2) Vycházka: (60 - 90 min) 

Děti jsou ponechány, aby popřemýšlely o trase vycházky, popřípadě jim učitel pomůže. 

Když se většina dětí na trase shodne a je správná, vydají se po ní к první stavbě. U 

každé stavby je krátká zastávka. Vhodnými otázkami se učitel dětí ptá, jestli by o té 

stavbě uměly něco povědět (jestli znají název, význam, kdo v budově sídlí, jestli znají 

telefonní číslo, kterým by se dovolaly do té budovy). Všechny informace si děti 

poznamenají do pracovního listu vedle obrázku stavby. Při cestě se učitel také ptá, zda 

je ve městě něco nového, jestli ví o nějaké nové stavbě, nebo zda se někde něco nového 

staví. Připomínají se také nebezpečné situace. 

125 Návrh pracovního listu číslo 2 viz příloha. 
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3) Konec vycházky, práce ve skupinách: (20 - 25 min.) 

Před školou rozdělí učitel děti do skupin (3 - 4 sk.). Ve skupině si porovnají získané 

informace z pracovního listu, případně š i je doplní. Učitel každé skupině vybere některé 

stavby, které budou muset ostatním představit a říct, co se o nich dověděli. Bylo by 

vhodné, aby si každé dítě ve skupině vybralo jednu stavbu, kterou představí. Pracovní 

list si poté každé dítě uloží do svých desek 

3.5 Hodina 5 

Téma: Město - kraj 

Cíl: Žáci 

> budou znát název města a jejich částí 

> dovedou na mapě města a regionu vyznačit a pojmenovat své bydliště, městské části 

> dovedou město Tachov přiřadit do příslušného kraje a dokáží říct název krajského 

města a hlavního města ČR 

Pomůcky: jednoduchý plán města, 2x oboustranná mapa - z jedné strany město 

Tachov a z druhé Tachovský region, obecně zeměpisná mapa České republiky, 

rozstříhaná mapa České republiky s vyznačenými kraji a krajskými městy124 

Poznámka: Mapa je rozstříhána podle krajů. Na rozstříhaných kouscích jsou napsány 

názvy krajů a vyznačených krajských měst. 

Celkový čas hodiny: 45 - 60 minut 

1) Motivace: ( 3 - 5 min.) 

Povídání si o vycházce z minulé hodiny. Ve stručnosti se zopakují poznatky. 

2) Práce ve dvou skupinách: (10 min) 

Učitel rozdělí děti do dvou skupin. Na volné místo ve třídě (koberec v zadní části třídy) 

se děti posadí kolem dvou map města Tachova. Děti mají u sebe svůj jednoduchý plán 

centra, který porovnají s mapou města. Každé dítě dostane za úkol vyhledat místo 

svého bydliště a název městské části, ve které se bydliště nachází. Děti, které ve městě 

nebydlí, pomáhají ostatním s vyhledávání názvů městských částí. Celá skupina pak na 

papír vypíše všechny městské části, které vyčetly z mapy. 

124 Mapa České republiky s vyznačenými kraji a krajskými mčsty viz obrázek číslo 26 v příloze. 
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3) Kontrola skupinové práce: ( 2 - 3 min.) 

Zástupci obou skupin přečtou všechny nalezené městské části, porovnají si je a 

případně doplní. 

4) Společná práce: (15 - 20 min.) 

Děti zůstanou na koberci, sednou si kolem mapy Tachovského regionu. Mají za úkol 

najít na mapě město či vesnici, ve které bydlí. Každé dítě pak po vyvolání řekne název 

obce, ve které bydlí, a ukáže ji na mapě. Poté si učitel s dětmi povídá, co všechno lze na 

takové mapě nalézt a představí jím vybrané značky. 

5) Práce ve dvojicích: (10 min.) 

Děti dostanou do lavice rozstříhanou mapu. Mají za úkol složit z kousků celou Českou 

republiku. Jako vzor jim může pomoct na tabuli pověšená mapa České republiky. 

Složenou mapu si nalepí na čtvrtku. Po nalepení dostanou za úkol najít na mapě na 

tabuli město Tachov. Musí si zapamatovat jeho polohu a po návratu do lavice město 

vyznačí na své složené mapě. Některá z dvojic po vyvolání nahlas poví, v jakém kraji 

se Tachov nachází, jaké je krajské město a hlavní město České republiky. 

6) Závěr hodiny: (5 min.) 

Společně se zopakují poznatky z hodiny a na vyvolání některé děti zhodnotí hodinu. 

Složenou mapu ČR si děti uloží do svých desek. Za domácí úkol mají prohlédnout a 

důkladně si přečíst všechny uložené práce ve svých vlastivědných deskách. Své 

informace si děti mohou porovnat s kamarády a případně š i je doplnit. 

3.6 Hodina 6 

Téma: Prověřování probraného učiva z tématického celku Naše město 

Cíl: 

> Ověřit, zda žáci dokáží samostatně a tvořivě uplatnit a interpretovat osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení úkolů (zejména praktických) 

125 
Pomůcky: Pracovní list číslo 2 

Celkový čas hodiny: 60 - 80 minut 

125 Návrh pracovního listu číslo 2 viz příloha. 
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1)Motivace: (5- 10 min.) 

Kontrola DÚ. Učitel vyzve děti, aby ukázaly své vlastivědné desky. Povídá si s nimi 

o tom, co všechno již mají v deskách a ve třídním portfoliu. Děti na vyvolání hovoří 

o tom, co v posledních pěti hodinách dělaly a co nového se dověděly. 

2) Samostatná práce: (5 min.) 

Všechny děti si své věci z desek rozloží na předem určeném místě (lavice, koberec). 

Každé dítě má za úkol připravit si pár vět o svém vystaveném portfoliu. Může si 

připravit i některé informace o domově, škole a o městě. 

3) Prezentace: (20 min.) 

Podle libovolného nebo určeného pořadí (například podle abecedního pořádku, nebo 

podle očíslování) děti prezentují své vystavené věci a hovoří o získaných informacích o 

městě. Vždy jedno mluví a ostatní poslouchají. Po ukončení jedné prezentace se všichni 

přesunou к vystavenému portfoliu dalšího žáka v pořadí. Pokud prezentace bude příliš 

dlouhá, v takovém případě si zbylí žáci připraví svou prezentaci na úvod příští hodiny. 

4) Samostatná písemná práce: (30 - 45 min.) 

Děti si po uklizení a uložení svých desek do lavice sednou na své místo. Každé dostane 

od učitele pracovní list, který má ověřit žákovy doposud získané vědomosti a 

dovednosti z výuky tématického celku Naše město. Děti samostatně píší a odpovídají 

na otázky z pracovního listu. 

5) Závěr: (5 min.) 

Pracovní listy vybere týdenní služba a v krátkosti se společně zodpoví otázky 

z pracovního listu. 
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4 NÁVRH DRUHÉHO VYUČOVACÍHO CELKU NAŠE MĚSTO 

Tématický celek: Naše měs to 

Tento celek navazuje na návrh učiva tématického celku pro 1. období 

Věk: Vyučovací celek je určen pro 2. období, pro děti ve věku 9 - 1 1 let 

Očekávané výstupy: Žák 

o určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

o určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

o orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti města, zná významné 

události, propojí regionální pověsti nebo báje s místem, kde žije 

o pojmenuje některé kulturní či historické památky 

o vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 

politického, správního a vlastnického 

(Osnovy RVP ZV, oblast Člověka a jeho svět, tématický okruh Místo, kde žijeme a Lidé 

a čas, 2. období) 

Dílčí cíle: 

> uvedeno u návrhu vyučovacích hodin 

Poznámka: V tomto tématickém celku si děti budou nadále vést své vlastivědné desky, 

ale větší pozornost bude věnována vytváření nástěnky o městě Tachově a celého 

regionu. Na konci výuky tématického celku může být na nástěnce vystavena mapa 

České republiky s vyznačeným plzeňským krajem, krajským městem a městem Tachov. 

Dále na ní může být umístěna stručná historie města Tachova, chronologicky seřazená 

významná historická období, fotografie a názvy historických staveb, které mohou být 

ještě přiřazeny к jednotlivým historickým obdobím a jiné postřehy, poznámky, obrázky 

týkající se města a celého regionu. Bylo by vhodné, aby si děti před první hodinou 

připravily nástěnku, na kterou budou později připevňovat své práce z vyučovacích 

hodin. Nástěnka může být předem rozdělena do rubrik (popis polohy, historie, 

historické památky, zajímavosti a další). 
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4.1 Hodina 1 

Téma: Vycházka na vrch Vysoká (vyvýšené místo nad městem) 

СП: Žáci 

> budou umět vyjádřit polohu města a tachovského regionu vzhledem ke krajině a 

к vyšším územním celkům 

> dokáží v krajině pojmenovat přírodní a umělé prvky a vysvětlí jejich polohu 

> pomocí mapy, ale i bez ní, určí světové strany 

Pomůcky: turistická mapa Tachovského regionu, mapa ČR, mapa krajů ČR, kompas, 

dalekohled, vlastivědné desky, podložka na sezení (deka), svačina a pití 

Celkový čas hodiny: 120 - 180 minut 

1) Příprava: ( 5 - 1 0 min.) 

Dětem je oznámen cíl vycházky (vrch Vysoká) a ony se musejí podle mapy města 

zorientovat. Najdou na mapě určené místo a rozhodnou se pro trasu. Učitel je může 

nasměrovat na turistickou stezku, ale pokud děti najdou jinou, bezpečnou a kratší cestu, 

mohou jít i tou. 

2) Vycházka: (30 - 40 min.) 

Po cestě ve městě se zopakují informace o budovách, sportovištích, dopravní předpisy, 

značky. Po cestě za městem děti pozorují přírodu (stromy, louky, řeku) a probírá se, 

jací živočichové žijí na louce, v řece, v lese. Na určeném místě, kde je dobře vidět 

téměř na celé město,126 se děti posadí na deku do trávy. Chvíli pozorují město, mohou 

si půjčit dalekohled. 

3) Společná práce: (15 - 20 min.) 

Děti jmenují, co všechno lze z místa vyhlídky spatřit. Na vyvolání ukáží na budovy, 

stavby, parky, celé městské části a pokusí se svými slovy vysvětlit polohu (přímo před 

námi, nalevo od a podobně) 

4) Práce ve skupinách: (20 min.) 

Děti jsou rozděleny do skupin (3 - 4 sk.). Dostanou za úkol popsat polohu města 

vzhledem ke krajině - z hlediska světových stran nebo členitosti (zda je oblast členitá, 

jsou kolem nějaké kopce, hory, případně je vyhledat na mapě). Také mají za úkol 

napsat, pod jaký kraj Tachov spadá. Rovněž uvedou název krajského města a hlavního 

126 Fotografie tachovského panoramatu z vrchu Vysoká viz obrázek Číslo 20 v příloze. 
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města České republiky. Děti mohou použít к dohledání údajů své vlastivědné desky. 

5) Kontrola skupinové práce: ( 5 - 1 0 min.) 

Zástupce každé skupiny přečte výsledky zadaného úkolu. Své zápisky si skupiny mezi 

sebou porovnají. V případě neshody mohou diskutovat a argumentovat. Každá skupina 

také musí dokázat, že Tachov patří do Plzeňského kraje (mohou ho ukázat na mapě 

krajů, kterou mají ve svých deskách). 

6) Práce ve skupinách: (10 - 15 min.) 

Do každé skupiny dá učitel mapu města. Úkolem je pokusit se mapu natočit tak, aby 

odpovídaly světové strany. Dětem musí učitel v této činnosti pomáhat, nasměrovat je 

podle čeho mají mapu natočit (podle řeky, městských částí). Pokud se některé skupině 

nepodaří tento úkol splnit, dá jim učitel jako pomůcku kompas. Ostatní skupiny 

nakonec také dostanou kompas, kterým si zkontrolují správnost natočení. 

7) Společná debata: (10 min.) 

Společně žáci debatují o světových stranách - kde je na mapě sever, jih, západ, východ, 

jak pracovat s kompasem. Děti diskutují, jak by dokázaly v přírodě bez použití 

kompasu určit světové strany, (například hodinky, hvězdy, slunce.) 

8) Návrat do školy: (30 min.) 

Na zpáteční cestě si děti s učitelem nebo navzájem povídají o poznatcích z vycházky. 

Ve škole si na připravenou nástěnku připevní první údaje o městě, regionu, kraji, (mapa 

ČR s vyznačeným plzeňským krajem, krajským městem a městem Tachov, vedle mapy 

mohou být další popisky o krajině - jestli je členitá, nejvyšší kopec regionu, rostliny, 

živočichové a jiné poznatky z hodiny) 

Přesah: přírodopis 

4.2 Hodina 2 

Téma: Historie města 

Cíl: Žáci 

> na konci hodiny si budou pamatovat alespoň některé důležité údaje z minulosti 

Tachova 

> dokáží vyjmenovat čtyři významná období města a budou znát odpověď na otázky 

vztahující se těmto obdobím 
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Pomůcky: text A4 se stručnou historií města127, 4x text A4 s významným obdobím 

města ( lx husitské období, lx období Husmannovy nadvlády, lx období průmyslového 

rozvoje v 19. a 20. století a lx období druhé světové války) a 4x text s otázkami 

к daným obdobím, nůžky 

Poznámka: Úkolem učitele je připravit texty (maximálně A4) podle vzdělávacích 

potřeb a mentální vyspělosti dětí. Výtah důležitých informací musí být pro dítě 

pochopitelný a srozumitelný. К vytvoření textů může učitelovi posloužit první část 

diplomové práce. V kapitole Historie nalezne všechna důležitá období: podkapitola 

Region v době husitských válek (str.23 - 28), podkapitola Tachov za Jana Husmanna 

z Namedy (str. 32 - 36), podkapitola Průmyslový rozvoj 19. a počátek 20. století (str. 

40 - 42) a podkapitola Druhá světová válka (str. 43 - 46). Otázky učitel vypracuje na 

základě obsahu zpracovaných textů. Počet otázek by měl odpovídat počtu dětí ve třídě. 

Celkový čas hodiny: 60 - 90 minut 

1) Motivace: (3 min.) 

Připomenutí si toho, co se probíralo v minulé hodině. Navození hodiny otázkou: „Jak 

asi, děti, vypadalo naše město v minulosti a jak se žilo tehdejším lidem?" 

2) Samostatná práce: (10 min.) 

Každé dítě dostane text ve kterém bude stručně sepsaná historie Tachova. Děti si jej 

přečtou a snaží se odpovědět na otázku: „Které období bylo pro Tachov v jeho historii 

nej významnější?" 

3) Společná diskuze: ( 3 - 5 min.) 

Celá třída diskutuje o jednotlivých odpovědích a snaží se shodnout a zdůvodnit 

společnou odpověď. 

4) Práce ve skupinách: (25 - 30 min.) 

Děti pracují ve čtyřech skupinách. Každá skupina dostane text s jedním významným 

obdobím a otázky. Děti si otázky rozdělí (mohou si je vystřihnout), každé dítě tak má 

otázku, na kterou musí nalézt v textu odpověď. Bylo by vhodné, aby pod každou 

otázkou bylo pár volných řádků, na které mohou aktivní děti dopsat jiné postřehy, které 

z textu vyčetly. Mohou v kostce napsat, co se v tomto období událo, jaký to mělo 

127 Po drobné úpravč lze použít struínou historii mèsta Tachova z: 
Oficiální stránky mêsta Tachov - Turistické informace. Webmaster Tachov [online], 2003. Dostupné na WWW: 
<http://www.tachov-mesto.cz/turinf/OBCE/tachov.htm> [2005]. 
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význam pro město, pro lidi, zda se lidé měli v tomto období dobře či nikoli a proč, jestli 

zde žili převážně Češi, nebo převažovala jiná národnost a podobně. 

5) Prezentace: (30 min.) 

Nejdřív se musí skupiny dohodnout, která bude prezentovat jako první. Mělo by se 

začínat nej starším obdobím. Mluvčí každé skupiny přečte text přiděleného období, 

rovněž přečte a zodpoví svou otázku. Ostatní děti prezentují pouze své otázky a 

odpovědi, případně další své postřehy. Prezentaci může doplňovat diskuze. Děti kladou 

prezentující skupině otázky, pokud je něco zajímá. 

6) Závěr - shrnutí hodiny: (10 min.) 

Texty se stručnou historií města si děti založí do svých desek, učitel jeden text umístí 

na nástěnku do rubriky historie. Každá skupina připevní své období a zodpovězené 

otázky pod nebo vedle učitelem text se stručnou historií. Učitel poznamená, aby období 

byla vystavena vedle sebe v pořadí podle stáří (nejstarší vlevo - nejmladší vpravo). 

Také děti upozorní, aby na nástěnce šetřily s místem, jelikož další hodinu po návštěvě 

muzea na ní určitě přibudou další údaje. Učitel shrne hodinu tím, že klade otázky, 

kterými se snaží shrnout poznatky dětí zjištěné v této hodině. 

4.3 Hodina 3 

Téma: Vycházka po Tachově, exkurze do městského muzea (historická expozice) 

Poznámka: Expozice dokumentuje vývoj tachovského regionu od pravěku do konce 

druhé světové války. Historie je zde představena v jednotlivých obdobích. Každé 

období je doplněné textem, fotografiemi, obrázky a dalšími exponáty, které jsou 

vystaveny ve vitrínách i mimo ně. Z popisků je možno získat mnoho informací. 

Cíl: Žáci 

> připomenou si poznatky o čtyřech významných historických obdobích města 

> po exkurzi si budou pamatovat některé důležité informace z pracovního listu 

> poznají dobové věci (zbraně, oblečení, obrázky, fotografie) 
128 

Pomůcky: pracovní list číslo 3 

Poznámka: Úkoly v pracovním listě jsou řazeny v takovém pořadí, v jakém probíhá 

směr expozice (tedy od prvního osídlení regionu až po dobu druhé světové války). Bylo 

125 Návrh pracovního listu číslo 2 viz příloha. 
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by vhodné děti upozornit, aby postupovaly od začátku výstavy a aby nepřeskakovaly 

jednotlivá období. Mohlo by se stát, že by děti některé období vynechaly a potom by 

měly problémy s vypracováním úkolů z pracovního listu. 

Celkový čas hodiny: 90 minut 

1) Příprava: (5- 10 min.) 

Učitel se dětí zeptá na některé otázky, na které děti hledaly minulou hodinu odpovědi. 

Může dětem dát chvilku čas, aby si prohlédly a přečetly údaje na nástěnce. Rozdá 

pracovní listy a upozorní na slušné chování v muzeum. 

2)Vycházka: ( 1 5 - 2 0 min.) 

Během cesty do muzea učitel ukazuje dětem budovy a povídá si s nimi o nich.. 

Zejména, zda jde o budovu historickou nebo novodobou, jejich názvy, či instituce, 

které v nich sídlí. 

3) Exkurze: (40 min.) 

Učitel znovu upozorní děti na slušné chování. Řekne jim, ať na nic nesahají a vysvětlí, 

jak budou vyplňovat pracovní list. Děti potom samostatně prochází expozicí a zjišťují 

informace. Učitel prochází s dětmi, pomáhá jim, vysvětluje slova, kterým nerozumějí. 

Pokud děti vypracují pracovní list rychleji, než učitel předpokládal, může se ve zbylém 

čase společně projít celá expozice znova. U každého období se proberou důležité 

informace, dojmy a zajímavosti. Děti si tak zkontrolují, opraví nebo doplní úkoly v 

pracovním listě. 

4) Návrat do školy: ( 1 5 - 2 0 min.) 

Po cestě si učitel s dětmi povídá o dojmech a o získaných informacích. Pracovní list si 

děti založí do svých desek. Děti mají za domácí úkol prohlédnout a přečíst si věci, které 

si po třech vyučovacích hodinách uložily do svých desek. 

4.4 Hodina 4 

Téma: Opakování poznatků o městě 

Cíl: Žáci 

> dokáží již bez problémů zařadit Tachov do příslušného kraje, říct krajské město a 

hlavní město ČR 

> na otázky vztahující se ke čtyřem historickým obdobím odpovídají správně 
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> znají a dokáží získané informace z pracovního listu číslo 3 přiřadit к jednotlivým 

historickým obdobím 
o 129 

Pomůcky: pracovní list číslo 3, 6x kartička se stručnou charakteristikou historického 

období města ( lx osídlení území Tachovska, lx založení města Tachov, lx třicetiletá 

válka, lx první světová válka, lx doba první republiky a lx druhá světová válka),130 

kartičky s otázkami (na každé kartičce bude jedna otázka) a 4x text A4 s významným 

obdobím města (texty z nástěnky - umístěné druhou hodinu) 

Poznámka: Stručnou charakteristiku jednotlivých období může učitel zpracovat podle 

první části diplomové práce nebo může použít texty, které v muzeum popisují každé 

období. Druhá varianta bude patrně vhodnější, jelikož děti již texty četly v muzeu. 

Otázky na kartičkách učitel zvolí podle doposud získaných informacích o městě. Může 

využít nástěnky a pracovního listu číslo 3. Na druhé straně kartiček s otázkami bude 

hodnota (body), podle náročnosti zodpovězení. 

Celkový čas hodiny: 90 minut 

1) Motivace: (5 - 8 min.) 

Učitel se dětí zeptá, zdali se doma podívaly do svých desek a zdali si přečetly některé 

nashromážděné informace o městě. Po reakci dětí jim učitel sdělí, že v dnešní hodině 

proběhne vědomostní soutěžní hra a ty děti, co si poctivě zopakovaly poznatky o městě, 

budou mít jistě výhodu. Učitel rozdělí děti do skupin (3 až 4 skupiny). 

2) Soutěžní hra RISKUJ: (20 - 30 min.) 

Hra má téměř stejná pravidla jako televizní soutěž RISKUJ. Děti jistě budou soutěž 

znát, a vysvětlování pravidel tak bude snadnější. Připravené kartičky s otázkami učitel 

připevní na magnetickou tabuli nebo položí doprostřed koberce (vytvoří čtvercovou síť 

př. 5 x 5 , viditelná je pouze strana s body). Skupiny si sednou před tabuli nebo na 

koberec, postupně si volí kartičky, po obrácení odpovídají na otázky a sbírají body. 

Učitel musí upozornit na to, že kartičky s vysokou hodnotou bodů jsou obtížnější a 

pokud zodpoví špatně nebo vůbec, body jim budou odečteny. Každá skupina může mít 

dvě odlišné nádoby, do jedné si budou ukládat správné odpovědi a do druhé špatné. 

Nebo pokud učitel bude zvládat, může kladné a záporné body pro každou skupinu 

zapisovat na tabuli nebo na papír, ale v takovém případě musí špatně zodpovězené 

129 Návrh pracovního listu Číslo 3 viz příloha. 
130 Texty na kartičkách mohou být totožné s originály, které v muzeum popisuji každé období - viz příloha. 
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otázky dávat na jinou hromádku, jelikož po soutěži se zopakují. Učitel musí hlídat čas, 

aby každá skupina měla stejný časový prostor na odpověď. Děti ve skupině se mohou 

radit, ale měly by mít zvoleného mluvčího, aby nedocházelo к výkřikům všech dětí. Po 

zodpovězení všech otázek, si každá skupina spočítá kladné body a odečte od nich 

záporné. Skupina, která má nejvíce bodů vyhrává. 

3) Společná práce: (5 min.) 

Všechny špatně zodpovězené otázky učitel nebo některé vybrané dítě znovu přečte a na 

vyvolání děti správně odpovídají. 

4) Samostatná práce: ( 5 - 1 0 min.) 

Děti si ze svých desek vyndají pracovní list číslo 3, přečtou si ho a rozstříhají ho na 

kartičky. Na každé bude jeden vypracovaný úkol (označený odrážkou). Děti mohou 

chvíli přemýšlet, к jakému období by každou kartičku přiřadily. Název myšleného 

období si děti mohou napsat na kartičku, ale raději by měly psát obyčejnou tužkou, aby 

se dal špatný název snadno opravit. Kartičky využijí v následující samostatné práci. 

Bylo by vhodné, aby š i je podepsaly. 

5) Společná práce: (10 -20 min.) 

Učitel rozloží šest kartiček s historickým obdobím a čtyři historická období z nástěnky 

na koberec, nebo je připevní na magnetickou tabuli. Každé období postupně přečte, 

nebo je může dát přečíst některým dětem. Po přečtení učitel zadá úkol, aby děti období 

seřadily podle stáří (vlevo nejstarší - vpravo nejmladší). Děti při řazení mohou 

diskutovat a argumentovat, proč dané období je zařazeno právě na tom místě. 

6) Samostatná práce: ( 5 - 1 0 min.) 

Po seřazení období mají děti za úkol к daným obdobím přiřadit své rozstříhané kartičky 

(úkoly z pracovního listu číslo 3). Po přiřazení učitel (mohou i děti) zkontroluje 

správnost. 

7) Závěr (10 min.) 

Děti ve stejném pořadí umístí na nástěnku seřazená období s nejlépe vypracovanými 

úkoly na kartičkách. Nevystavené kartičky si děti vezmou zpátky a na přední stranu si 

napíší správný název historického období. Za domácí úkol si je mají nalepit na čtvrtku 

ve správném pořadí, jako jsou na nástěnce. Čtvrtku si uloží do svých desek. 
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4.5 Hodina 5 

Téma: Vycházka po Tachově zaměřená na kulturní a historické památky 

Cíl: Žáci 

> připomenou si poznatky o historických budovách (stavbách) 

> dokáží odpovídat na otázky z pracovního listu 

> dokáží si spojit historické památky s významnými událostmi města 

Pomůcky: jednoduchý plán města, 6x text se základními historickými informacemi o 

stavbě (lx městské opevnění, lx Husmannův mlýn, lx kostel sv. Václava, 

lx tachovský hrad a zámek, lx kostel svaté Máří Magdalény, lx arciděkanský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie), pracovní list číslo 5131 s otázkami к jednotlivým stavbám a 

pracovní list číslo 1 132 

Poznámka: Učitel může ke zpracování informacích o stavbách použít první část 

diplomové práce. V podkapitole Kulturní památky (str. 59 - 75) nalezne potřebné 

údaje. Obsah textů musí být adekvátní věku a mentální vyspělosti dětí. Součástí textu 

může být i fotografie stavby, jelikož se stane součástí nástěnky.133 

Celkový čas hodiny: 150 - 180 minut 

1) Příprava: ( 5 - 1 0 min.) 

Děti si vyhledají ve svých vlastivědných deskách jednoduchý plán města a pracovní list 

číslo 1 s fotografiemi budov a zapsanými informacemi o nich. Učitel jim zadá úkol, aby 

vyhledaly a zakroužkovaly v tomto listu významné historické stavby. Měly by označit 

šest staveb. Dalším úkolem je, aby všichni dohromady prodiskutovaly trasu. Mohou 

použít plán města. Musí rozhodnout, jaká budova bude první v pořadí. Trasa by měla 

být logicky uspořádána tak, aby byla co nejkratší a nedocházelo ke zbytečným 

zacházkám či návratům. Měla by tvořit okruh, který opět končí u školy. 

2) Vycházka: (120- 140 min.) 

Společně se vyrazí podle naplánované trasy к první historické stavbě. Na místě jsou 

děti rozděleny do skupin (3 až 4 sk.). Skupiny budou stejné po celou vycházku. 

U každé stavby může jedna skupina získat 1 bod za správné pracování. Děti si ve 

skupině nejprve podle svých pracovních listů číslo 1 přečtou a porovnají již známé 

Návrh pracovního listu číslo 5 viz příloha. 
1,2 Návrh pracovního listu číslo 1 viz příloha. 
133 Fotografie Šesti kulturních památek viz obrázky Číslo 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 a 16. 
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poznatky. Poté dostanou do každé skupiny text s informacemi o stavbě. Mají za úkol si 

ho přečíst a zkusit si zapamatovat některé údaje. Po 3 až 5 minutách učitel texty vybere. 

Do každé skupiny dá pracovní list číslo 5 a děti se vněm pokusí zodpovědět otázky. 

Pokud neznají odpověď, nepamatují si informace, vyšlou jednoho „zvěda" к textu, 

který učitel připevnil opodál, a ten se pokusí nalézt odpověď. Musí š i j i zapamatovat a 

vrátit se ke své skupině. Skupiny nesmí být moc blízko textu, aby zně j nemohly 

rovnou číst. Po zodpovězení otázek, učitel zkontroluje správnost. Ta skupina, která má 

nejpřesnější odpovědi, získá 1 bod. Stejně tak to probíhá i u ostatních staveb.Všechny 

stavby kromě jedné mají okolo dostatek místa na bezpečné pracování. Jen u kostela 

svaté Máří Magdalény, je nutno vyhledat klidnější místo, které by bylo dostatečně 

vzdáleno od komunikace. 

3) Konec vycházky: (10 min.) 

Před školou každá skupina odevzdá texty, pracovní listy a oznámí počet získaných 

bodů. Učitel poté vyhodnotí celou vycházku a ohodnotí nelepší skupinu. 

4) Společná práce: ( 1 5 - 2 0 min.) 

Po krátké přestávce, kdy se děti přezuly, převlékly a popřípadě nasvačily, se děti posadí 

ve třídě na koberec. Učitel na něj rozloží texty a pracovní listy. Společně s dětmi 

vyberou ke každému textu s informacemi o stavbě nejlépe vypracovaný pracovní list 

číslo 5. A poté zadá dětem úkol, aby texty a pracovní listy pokusily přiřadit na nástěnku 

pod konkrétní historické období. Historické stavby se pokusí přiřadit k tomu období, ze 

kterého stavba pochází (například tachovské hradby - husitské období). Úkol může být 

zadán dvojicím nebo trojicím, které dostanou pouze jednu stavbu. 

5) Závěr: (5 min) 

Společně si prohlédneme všechny věci, které již máme na nástěnce. Učitel dětem sdělí 

téma příští hodiny. Upozorní je na vhodné oblečení (sportovnější oblečení + pláštěnka), 

které budou mít na sobě, a ať si vezmou větší svačinu a pití. 

à 
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4.6 Hodina 6 

Téma: Vycházka do Agláina údolí (oblast Světce vzdálená od centra města cca 3km) 

Cíl: Žáci 

> zopakují si poznatky z období Husmannovy nadvlády o Husmannově mlýně 

> během cesty si zopakují látku z přírodopisu (listnaté stromy a jehličnaté stromy) 

> budou znát místo, kde se nachází zřícenina kláštera pavlánů a jízdárna ve Světcích 

> dokáží odpovídat na otázky z pracovního listu číslo 5 

> znají příběh pověstí Ukrutný Jan (o Husmannovi) a Rytířská přilba ze Světců 

Pomůcky: Pracovní list číslo 5134 s otázkami к jízdárně a zřícenině, texty s pověstmi,135 

text se stručnými informacemi o jízdárně a klášteru, vlastivědné desky, přírodovědné 

desky, psací potřeby, pastelky, čtvrtky, lepidlo, izolepa, míč, svačina, pití, pláštěnka 

Poznámka: Text s informacemi o objektech může učitel zpracovat podle prví části 

diplomové práce. V podkapitole Kulturní památky (str. 6 8 - 7 1 ) nalezne potřebné údaje 

o daných stavbách. Přírodovědné desky si mohly děti založit v dřívějších vyučovacích 

hodinách přírodopisu. 

Celkový čas hodiny: 180 - 240 minut 

1) Motivace: (2-5 min.) 

Učitel seznámí děti s cílem vycházky a zeptá se jich, jestli už někdo na onom místě byl, 

a chvilku si s nimi o tom popovídá (jak místo vypadá, co se tam nachází, jestli zná 

někdo cestu a podobně). 

2) Vycházka: (90 - 120 min.) 

Trasa: a) Vycházka směřuje nejprve k Husmannovu mlýnu, kde je krátká zastávka. 

Učitel se dětí zeptá, jestli si o této budově něco pamatují, jestli by nedokázaly říct něco 

o Husmannovi a o období jeho nadvlády. Učitel může pomoci tím, že dětem připomene 

vystavené údaje na nástěnce. Může pokládat dětem známé otázky к období Husannovy 

nadvlády a otázky z pracovního listu číslo 5. 

b) Dále se pokračuje proti proudu řeky Mže směrem k Aglainu údolí do oblasti zvané 

Světce. Během cesty sbírají žáci různé druhy listů a větví jehličnanů. Na odpočívadlu, 

které je zhruba v polovině cesty, děti rozloží na dřevěný stůl všechny nasbírané listy a 

větvičky. Z nich si každé dítě vybere všechny možné druhy. Učitel rozdá čtvrtky, na ně 

134 Návrh pracovního listu číslo 5 viz příloha. 
135 Text s pověstmi Ukrutný Jan a Rytířská přilba ze Svčtců viz příloha. 
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si děti přilepí pomocí lepidla nebo izolepy vybrané listy a větvičky. Po nalepení dá 

dětem čas, aby každý sám nebo ve skupině napsal к daným listů a větvičkám druh 

listnatých nebo jehličnatých stromů. Budou psát obyčejnou tužkou, aby bylo možné 

chybu jednoduše opravit. Učitel po chvíli ze zbylých listů a větviček vybírá postupně 

všechny druhy a ptá se dětí z jaké stromu jsou. Děti na vyvolání odpovídají a zároveň si 

kontrolují své názvy na čtvrtce, případně si ho opraví. Čtvrtku si poté děti uloží do 

přírodovědných desek. Pochvíli se pokračuje na určené místo. 

c) Na určeném místě si děti nejdříve přečtou informační tabuli, na které jsou údaje o 

této lokalitě. Učitel poví dětem, ať se pokusí, zapamatovat si z ní co nejvíce informací. 

Mohou si v krátkosti i některé poznamenat. Poté se dojde к jízdárně. Děti si ji nejprve 

prohlédnou a učitel zopakuje, případně doplní údaje o daném objektu, které má 

zpracované v textu. Poté každý žák dostane pracovní list číslo 5. Pokud nebude někdo 

vědět odpověď na otázky z pracovního listu, může se poradit se spolužákem nebo se 

bude muset proběhnout k cca 100 metrů vzdálené informační tabuli a najít si tam 

odpověď. Po zodpovězení otázek se pokračuje cestou nahoru к zřícenině pavlánského 

kláštera. Tam se opakuje stejná činnost jako u jízdárny. 

3) Pohybová hra a přestávka: ( 1 5 - 2 5 min.) 

U zříceniny kláštera, kde se také nachází Střední průmyslová škola, která má před svou 

budovou volně přístupné hřiště, si děti mohou podle volby zahrát některou pohybovou 

hru (vybíjená, basketbal, na babu a podobně). Po skončení hry se v klidu nasvačí. 

4) Poslech: (10 min.) 

Za školou se děti posadí na trávu a vyslechnou si pověsti o tomto místě. Učitel se dětí 

zeptá na příběh pověstí, jestli příběh může být skutečný či nikoli. Děti mohou chvíli 

diskutovat. Učitel poté vysvětlí žánr pověst.136 Může se také dětí zeptat jak si 

představují ukrutného Jana nebo rytíře ze Světců a tím je nemotivuje к další činnosti. 

5) Samostatná páce: (15 min) 

Děti dostanou čistou čtvrtku a připraví si pastelky. Učitel jim zadá úkol, aby si vybraly 

jednu postavu (Jana Husmana, rytíře) a nakreslily jak si ji představují. Mohou také 

136 povést, druh folklórní epiky, včtšinou prozaický, jehož reálný základ je obohacen bájivou činností lidu o rysy Často fantastické 
Spojuje se s určitou dobou, místem nebo osobou a souvisí úzce s lid. mýty. Místní p. se váží k význ. nebo nápadným místům v kraji 
(hřbitovy, sochy, hrady). Na takových místech se často udajnč objevuji vybájené bytosti (vodník, upír, bílá paní) Hist p se 
vztahují к jednotlivým obdobím nár. dčjin, к význačným hist, i domnčle hist, událostem a osobám (o praotci Čechovi o Libuši) 
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nakreslit Husmannovo ohnivé spřežení, jeho psy, rytíře i s jeho černým koněm a jiné 

věci z příběhu obou pověstí. Podle zájmu dětí. Po dokreslení si děti uloží výkres do 

vlastivědných desek. 

6) Společná práce: (30 min.) 

Pokud se děti nebudou bát, může se vyrazit к opodál vzdálenému místu v lese, kde by 

měly být, jak se také zmiňuje pověst, ostatky ukrutného Jana. Nad jeho hrobem byla 

postavena kaple, které se říká Husmannova (z kaple zbyly pouze základy). Děti se 

mohou také pokusit nalézt místo, kde se otevřela země a v ní zmizel rytíř i se svým 

koněm. Při hledání ale učitel musí dbát obzvlášť na bezpečnost, aby děti někam 

nespadly a něco si neudělaly. Místo hledání těchto míst nebo po této činnosti (podle 

času) si děti ve skupinách mohou připravit dramatizaci jedné pověsti. 

3) Návrat do školy, volný rozhovor: (40 min) 

Během zpáteční cesty klade učitel otázky, děti odpovídají a debatují o vyslechnutých 

pověstech a získaných poznatcích. Také se hovoří o dojmech z celé vycházky. Po 

vycházce nebo druhý den (podle času) se děti shromáždí ve třídě u nástěnky. Na ni děti 

připevní pod správné období text se stručnými údaji o stavbách, nejlépe zodpovězené 

otázky z pracovního listu číslo 5, případně obě pověsti a nejhezčí výkres. Za domácí 

úkol mají napsat popis průběhu celé nebo nej zajímavější části vycházky. 

Přesah: přírodopis, český jazyk, výtvarná, tělesná a dramatická výchova 

4.7 Hodina 7 

Téma: Osídlení regionu po druhé světové válce 

Cíl: Žáci 

> zopakují si některé poznatky ze všech vystavených období 

> budou si pamatovat odpovědi z pracovního listu 

> dokáží svými slovy vyjádřit svůj názor na období osídlení regionu 

> dozví se odkud přišli jejich předci 

Pomůcky: 4x text s informacemi o době osidlování Tachovska po druhé světové válce 

(maximálně A4), pracovní list číslo 6 s otázkami,137 nůžky 

1 , 7 Návrh pracovního listu Číslo 6 viz příloha. 
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Poznámka: Text může učitel zpracovat podle podkapitoly Osídlení Tachovska po roce 

1945 a nástup komunismu z první části diplomové práce (str. 48 - 50). Obsah textu 

musí být adekvátní věku a mentální vyspělosti dětí. Otázky v pracovním listu by měly 

vyplývat z textu. 

Celkový čas hodiny: 90 - 110 minut 

1) Motivace: (5 min.) 

Kontrola DÚ. Týdenní služba úkoly vybere, učitel je později ohodnotí a v některé další 

vyučovací hodině mohou být nej lepší popisy přečteny nebo umístěny na nástěnku. 

2) Opakování: ( 10 - 15 min.) 

Děti se shromáždí kolem nástěnky. Mají za úkol na ní vyhledat období druhé světové 

války. Učitel se zeptá, jestli by někdo nedokázal o tomto období něco říci. Nebo se jich 

ptá konkrétně na to, kdo prohrál válku, jaká národnost převažovala v našem regionu a 

v celém pohraničí, jaký dopad měla prohraná válka na tehdejší obyvatele a co se dělo 

po ní. Děti po vyvolání odpovídají. Učitel může přečíst i některé další údaje z nástěnky. 

3) Mapování názorů: (10 min.) 

Učitel se zeptá dětí, jestli situace, která nastala po válce byla správná. Jestli 

nedobrovolný odsun Němců byl správný či nikoliv. Děti říkají své názory, mohou mezi 

sebou diskutovat a argumentovat. 

4) Práce ve skupinách: ( 1 0 - 2 0 min.) 

Děti jsou rozděleny do čtyř skupin, každá dostane text s informacemi o období 

osídlování a také pracovní list číslo 6. Na otázky v pracovním listu společně hledají 

odpověď. Děti si otázky mohou rozdělit (vystřihnout) a hledat pouze odpověď na ni. 

Prezentace: (30 min.) 

Skupiny prezentují své odpovědi tak, že každé dítě si vybere jednu otázku a sdělí 

ostatním společně vytvořenou odpověď. Nebo každé dítě prezentuje svou odpověď. 

5) Diskuze: (10 min.) 

Skupiny si porovnají své odpovědi a nahlas diskutují o případných nesrovnalostech. 

6) Společná práce - opakování: ( 1 0 - 1 5 min.) 

Text s obdobím o osídlení mají děti za úkol připevnit na nástěnku za správné období. 

Učitel vybere nejlépe zodpovězené otázky a ty se rovněž umístí na nástěnku. Učitel 
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nebo vybrané dítě přečte všechna vystavená období a společně si zopakují nejdůležitější 

vystavené údaje všech období. 

7) Závěr: (5 min.) 

Učitel se nakonec hodiny dětí zeptá, jestli si myslí, zdali jejich dědové, či pradědové 

přišli po druhé světové válce do našeho města. Jestli třeba neví, zda nejsou potomky 

tehdejších přistěhovalců (osídlenců). Pokud děti neví, dostanou za domácí úkol 

dozvědět se od svých rodičů, prarodičů, případně praprarodičů, kdy a odkud se jejich 

rodina přistěhovala. Také mají za domácí úkol prohlédnout a důkladně si přečíst 

všechny uložené práce ve svých vlastivědných deskách. Své informace si děti mohou 

porovnat s kamarády a případně š i je doplnit. 

4.8 Hodina 8 

Téma: Prověřování probraného učiva z tématického celku Naše město 

Cíl: 

> Ověřit, zda žáci dokáží samostatně a tvořivě uplatnit a interpretovat osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení úkolů (zejména praktických) 
i O 

Pomůcky: Pracovní list číslo 4, pastelky 

Celkový čas hodiny: 60 minut 

1) Motivace - prezentace DÚ: (10 min.) 

Kontrola DÚ. Učitel dětem sdělí, že každou další hodinu vlastivědy budou dvě děti 

prezentovat zjištěné informace o svých předcích. V případě, že někdo nic nezjistil a 

úkol nemá, bude prezentovat své vlastivědné desky. Pokud některé dítě bude chtít, 

může prezentovat svůj úkol již tuto hodinu. 

3) Samostatná písemná práce: (45 min.) 

Děti obdrží od učitele pracovní list, který má ověřit žákovi doposud získané vědomosti 

a dovednosti. Každé dítě vypracovává list samostatně, pokud něčemu nerozumí může 

se zeptat učitele. 

4) Závěr hodiny: (10 min.) 

Pracovní listy učitel nebo denní služba vybere a v krátkosti se společně zodpoví některé 

úlohy z listu. 

125 Návrh pracovního listu číslo 2 viz příloha. 
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5 HODNOCENÍ 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu probíhajícího ve škole jsou 

činnosti spojené s hodnocením žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel 

ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Vzhledem ke 

změnám, které do škol přináší nové kurikulum prostřednictvím RVP ZV, je nutno 

změnit přístup к hodnocení žáků. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž 

získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím,co 

se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení žáka vychází ze stanovení 

jasných cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky poměřovat, 

na jejichž základě může i žák hodnotit svou práci. 

Učitelé by měli zejména dbát na to, aby prostřednictvím hodnocení nedocházelo 

к rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, schopné a neschopné. Hodnocení by 

nemělo být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky. Mělo by se 

soustředit na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění 

předem stanovených požadavků. Nedílnou součástí hodnocení žáka ve škole je též 

hodnocení jeho chování a projevů. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování 

důstojnosti a sebedůvěry žáků.139 

5.1 Kritéria hodnocení 

Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči 

žákovi. Při klasifikaci za uplynulé období přihlíží učitel к věkovým zvláštnostem žáka i 

k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech 

pro určitou indispozici. 

Při hodnocení výsledků učitel sleduje aktivitu žáka v přístupu к plnění školních 

povinností, zájem o ně, zda je žák samostatný, tvořivý a zda dokáže uplatnit osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Učitel také přihlíží 

ke kvalitě výsledků činností, včetně domácích úkolů, domácí přípravy а к vedení 

vlastivědných desek. Podle těchto předem dohodnutých kritérií žáka klasifikuje nebo 

Manuál pro tvorbu školních vzdelávacích programů v základním vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online] 
2004 - 2006. Dostupné na WWW: <htip7/www.vunnraha.cz/index.php?on=seciions&sid=29S>[2n0S] s . 72 - 73. 
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slovně hodnotí. Může použít i kombinaci obou hodnocení. Záleží na ustanovení školy, 

nebo na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dohodnutí s rodiči je 

možno dítě hodnotit slovně. Osobně bych dal přednost slovnímu hodnocení. Hlavním 

cílem pedagogické práce by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků - motivace 

prostřednictvím známek (učení pro známky), která je odborníky považována za 

škodlivou nejen ve vztahu к učebním výsledkům, ale zejména ve vztahu к studijním 

návykům a aspiracím, a naopak posilování motivace vnitřní.140 Bohužel v České 

republice a také v Tachově jev stále převaha škol, kde se hodnotí prostřednictvím 

známek. Uvádím proto stupně vnějšího hodnocení, které bych ale v praxi oslabil tím, že 

bych klasifikaci doplnil o slovní hodnocení. 

Stupně hodnocení výsledků v hodinách tématického celku Naše město 

Stupeň 1 (výborný): Žák je v hodinách aktivní, projevuje zájem. Výsledky jeho 

činnosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. Vzorně si vede vlastivědné 

desky. Samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení úkolů (zejména praktických). Jeho ústní i písemný projev je samostatný. 

Z ověřovacího pracovního listu měl alespoň 80% úspěšně vypracovaných úloh. 

Stupeň 2 (chvalitebný): Žák projevuje zájem, ale jeho aktivita nemá trvalý charakter. 

Kvalita výsledků jeho činnosti je bez podstatných nedostatků. Vlastivědné desky vede 

pečlivě a nepostrádá v nich důležité náležitosti. Samostatně a tvořivě, avšak s menším 

podnětem vyučujícího, uplatňuje a interpretuje získané poznatky a dovednosti při řešení 

úkolů. Ústní a písemný projev má drobné nepřesnosti ve správnosti a výstižnosti. 

Z ověřovacího pracovního listu měl alespoň 60% úspěšně vypracovaných úloh. 

Stupeň 3 (dobrý): Žák je aktivní jen výjimečně, má malý zájem. V ústním i 

písemném projevu se objevují nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, ale 

celkový výsledek je stále v souladu s očekávanými výsledky. Ve vlastivědných deskách 

mu chybí některé náležitosti. Při uplatňování a interpretaci osvojených poznatků a 

dovedností je částečně veden vyučujícím, ale dokáže sám dojít к cíli. Z ověřovacího 

pracovního listu měl alespoň 45% úspěšně vypracovaných úloh. 

140 Tamtéž , s. 73. 
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Stupeň 4 (dostatečný) : Žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní. V logice 

myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Vlastivědné desky postrádají 

důležité náležitosti. Závažné nedostatky a chyby dokáže v určité míře s pomocí opravit, 

ale často nepřesně. Dokáže jen s obtížemi a se značnou pomocí vyučujícího uplatňovat 

a interpretovat osvojované poznatky a dovednosti. Z ověřovacího pracovního listu měl 

alespoň 30% úspěšně vypracovaných úloh. 

Stupeň 5 (nedostatečný) : Zák je pasivní, bez zájmu. Je nesamostatný, v ústním a 

písemném projevu má podstatné nedostatky, nevyjadřuje se srozumitelně, nejeví zájem 

o zlepšení. Vlastivědné desky si nevede. Není schopen ani kusé poznatky a dovednosti 

uplatnit a interpretovat při řešení teoretických a praktických úkolů. Z ověřovacího 

pracovního listu měl 0 až 29% úspěšně vypracovaných úloh. 

5.2 Metody, formy a prostředky к získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů. Naplnění 

předem stanovených požadavků tématického celku Naše město není jen osvojení 

poznatků o městě. Jede především o uplatnění praktických dovedností, o samostatnost, 

tvořivost a také je cílem probudit v dítěti zájem o místo, kde žije. Učitel by proto měl 

volit více metod hodnocení, které mu pomohou vytvořit si dostatečné množství 

podkladů, díky kterým žáka objektivně ohodnotí. 

Metodou soustavného diagnostického pozorování učitel sleduje žáka po celou 

výuku tématického celku. Zaměřuje se na jeho vnější konání v průběhu hodin i mimo 

ně. Sleduje žákův aktivní přístup - zda je ochoten pomoci spolužákovi, zda se podílí na 

tvorbě nástěnky, zda se účastní rozhovorů, ve kterých děti mohou diskutovat a 

argumentovat. Po každém takovém projevu by měl učitel žáka ihned nebo na konci 

hodiny ohodnotit, ať už klasifikačním nebo slovním hodnocením. Pokud dítě nebude za 

jeho pozitivní projev kladně hodnoceno, přestane být postupně aktivní a nebude mít 

snahu se zapojovat i do ostatních činností ve výuce. V případě negativního projevu by 

mělo být dítě také ohodnoceno, alespoň slovním napomenutím. V případě prvního, ale i 

druhého návrhu tématického celku Naše město může učitel přistoupit i na hodnocení 

v podobě obrázkových odměn. Děti si tak mohou nasbírat množství obrázků, které si 

mohou lepit na papír. Obrázky mohou být v podobě budov, autíček, lidí, ze kterých si 
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na svém papíře děti staví své město. Čím lépe dítě pracuje, tím má více obrázků a jeho 

město roste. Papír s nalepenými obrázky děti nosí ve svých vlastivědných deskách. Pro 

učitele se toto vytvořené město může stát na konci výuky tématického celku jedním 

z podkladů pro celkové hodnocení žáka. Všechny projevy žáka si učitel může 

poznamenat do evidence, ve které soustavně vede výkony žáka v podobě klasifikace 

nebo slovního hodnocení. 

Metodou soustavného sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

učitel sleduje vnější i vnitřní projevy dítěte. Všímá si připravenosti a práce žáka při 

plnění úkolů. Kontroluje ho, zda vypracoval a zvládnul domácí úkol, zda zvládnul 

úlohy z pracovního listu. Pokud žák nevypracoval, nebo nezvládl úlohy, měl by učitel 

trvat na dopracování nebo opravě. Pozornost by měl učitel věnovat i vedení 

vlastivědných desek, jelikož by měly vypovídat o získaných vědomostech žáka. Proto 

by učitel měl vést každé dítě, kterému v deskách chybí některé informace, 

к samostatnému doplňování chybějících údajů. Všechny sledované projevy a výkony 

by měl učitel průběžně hodnotit klasifikací, slovně nebo použití obrázkových odměn. 

Opět by si měl učitel hodnocení žáka zaznamenat do své evidence. 

Prostředkem к ověření dovedností a znalostí byl v tématickém celku použit 

pracovní list pro každé období. V pracovním listě mají děti projevit nejen míru 

získaných znalostí, ale také praktických dovedností, kterým se vdaném období 

věnovaly. Listy jsou hodnoceny klasifikačními stupni. Pokud některé dítě zakolísá a 

jeho pracovní list nebude splňovat požadavky kladného hodnocení (výborný a 

chvalitebný), potom učitel list nehodnotí. Těmto žákům bude poskytnuta možnost 

ústního projevu před tabulí, v lavici nebo u mapy, kde budou moci znovu prokázat 

znalosti a dovednosti. 

Pro ověření znalostí může učitel použít i metodu rozhovoru se žákem. Dítě tak 

může vyjádřit vlastní názor a učitel při rozhovoru sleduje správnost odpovědí a znalost 

poznatků. 

Pro efektivní proces učení je žádoucí, aby zpětná vazba byla co nejhojnější. Je 

vhodné, aby se do procesu hodnocení zapojili i samotní žáci. To nastává například při 

kooperativním vyučování, jehož přirozenou součástí je zpětná vazba od členů skupin.141 

141 Manuál pro tvorbu školních vzdelávacích programů v základním vzděláváni, c. d„ s. 72. 
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6 ZAVER DRUHÉ ČASTI DIPLOMOVÉ PRACE 

V této části diplomové práce jsem se vytvořil dva vyučovací celky, které mají 

být návrhem, jak vyučovat tématický okruh Místo, v němž žijeme, konkrétně učivo 

domov, škola, obec, místní krajina. Jednotlivé navržené hodiny jsou koncipovány tak, 

aby společně naplňovaly většinu cílů z již zmiňovaného tématického okruhu. 

Při vytváření těchto hodin jsem vycházel z vlastivědné charakteristiky města 

Tachova a z předpokladů, že děti mají již některé znalosti a představy o městě, ve 

kterém žijí. Snažil jsem se o to, aby děti samostatně získávaly nové informace, 

osvojovaly si dovednosti a aby dokázaly samy jednat a rozhodovat se. 

Základem vyučovacích hodin je propojení učiva s reálným životem a 

s praktickou zkušeností. Děti samy poznávají svět a tím jsou získané poznatky trvalejší. 

Organizace práce musí být vždy učitelem promyšlena do detailů, aby při hodině 

nedocházelo ke zbytečným problémů. V celcích se také často objevuje práce ve 

skupinách, která vyžaduje spolupráci dětí, podporuje samostatné myšlení, tvořivost, 

schopnost analýzy a syntézy. Diskuze a rozhovory, které se rovněž vyskytují 

v návrzích, podporují dovednost formulovat svou myšlenku, dovednost vyjádřit a 

prosadit svůj názor. 

Metody a způsoby práce byly v obou celcích voleny takt, aby směřovaly к 

utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Snahou bylo, aby hodiny měly převážně 

činnostní charakter, kdy se žáci к novým poznatkům, dovednostem a postojům 

dopracovávají svým vlastním úsilím - pozorováním, objevováním, vlastním prožitkem, 

osobní zkušeností a podobně. 

Jelikož tyto celky jsou pouze návrhy, které nebyly vyzkoušeny v praxi, bude 

třeba je teprve ověřit. Snahou bylo vytvořit takové hodiny, které by svou náplní, 

volenou podle předpokladů a úměrně věku dětí, vhodným způsobem naplnily stanovené 

cíle. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval městem Tachovem a tématickým okruhem 

Místo, kde žijeme. Celou práci jsem rozdělil do dvou částí. V první jsem se věnoval 

vlastivědné charakteristice Tachova. Ve druhé jsem se zabýval vzdělávací oblastí 

Člověk a jeho svět z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. V této 

části také navrhuji dva vyučovací celky pro tuto oblast. 

Ve vlastivědné charakteristice představuji město Tachov v jeho základních 

charakteristikách. Důraz je kladen hlavně na historii, kde sleduji město od jeho počátků 

až po současnost. Snahou je vyzdvihnout v každém období nejdůležitější události a 

zdůvodnit, proč k nim docházelo. Rovněž se snažím zachytit město jak z pohledu jeho 

majitelů, tak i života prostých obyvatel. Při tvorbě této části jsem pracoval 

s informacemi pro mne známými, ale i neznámými. Dozvěděl jsem se mnoho nových 

poznatků, které mi pomohly utvořit si celkový obraz o městě, ve kterém jsem vyrůstal a 

kde bych se v budoucnu rád věnoval pedagogické činnosti. 

Během práce na tomto tématu jsem měl možnost poznat město z různých stran. 

Jeho přednosti a nevýhody se mi tím více odhalily. Region se jen obtížně a pomalu 

zbavuje přívlastku hospodářsky slabý a strukturálně zaostalý. V důsledku zadluženosti 

byla uzavřena jediná nemocnice v regionu a dostupnost zdravotní péče tím velmi 

utrpěla. Řešení zatím zůstává stále v nedohlednu. Nedostatky spatřuji i v oblasti 

kulturního vyžití. Naopak například sportovní zázemí je na velmi dobré úrovni a jistě 

předčí i mnohá větší města. Ráz města doznal po roce 1989 mnoho změn к lepšímu. 

Představitelům města se daří získávat finanční prostředky к rekonstrukci historických 

památek, a to i z prostředků fondů Evropské unie. Díky výstavbě dálnice D5, rozvoji 

lehkého průmyslu v její blízkosti a stále větší spolupráci se sousedící Spolkovou 

republikou Německo má region dobré předpoklady pro další rozvoj. Zájem turistů by 

mohla upoutat též nově vyhlášená chráněná krajinná oblast Český les. Nutné je však 

zlepšit zejména propagaci města a regionu. Ačkoli má práce nemá primárně tyto 

ambice, věřím, že i ona by mohla posledně jmenovanému cíli trochu napomoci. 

I n f o r m a c e jsem se snažil podat co nejpřitažlivěji, tak, aby si čtenář lehce a živě 

utvořil obraz o městě a jeho okolí i o jeho minulosti a současnosti. Je-li pak čtenářem 
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učitel, měl by mu text pomoci nalézt vhodný způsob, jak tyto poznatky přenést 

přiměřeně na děti. Tato část tedy vytváří informační materiál, ze kterého mohou učitelé 

čerpat potřebné údaje к výuce tématického okruhu Místo, kde žijeme. Svým obsahem 

však jistě zaujme i ty, kteří se o město Tachov zajímají. 

Ve druhé části mé práce jsou rozpracovány dva vyučovací celky. Tyto celky 

obsahují na sebe navazující návrhy čtrnácti vyučovacích hodin, které vycházejí z potřeb 

a zájmů dětí a zároveň respektují požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. 

Hlavní předností návrhů obou vyučovacích celků je, že díky rozličným úkolům, 

které propojují reálný život s praktickou zkušeností, si děti snadno osvojí nové 

poznatky a budou schopny š i je dlouhodoběji zapamatovat. 

V mé práci jsem usiloval především o to, aby děti řešily problémy samostatně. 

Tyto činnosti jsou velice důležité, neboť rozvíjejí a podněcují jejich myšlení a vedou 

k tomu, že nově nabyté poznatky jsou pak trvalejšího charakteru. 

Vyučovací celky jsou podle mého názoru užitečné učitelům, kterým mohou 

poskytnout systematický výukový model obsahující na sebe navazující hodiny. Na 

učitele jsou také kladeny nároky, a to v promýšlení a způsobu realizace jednotlivých 

vyučovacích hodin. Na kolik je tento záměr splněn může ukázat teprve praxe, která 

prověří, jak se vytvořené návrhy tématických celků osvědčí. 

A 
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POUŽITÁ LITERATURA K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM A PODKAPITOLÁM 

Z výčtu uvedené literatury není zřejmé, jaká díla byla použita к jednotlivým kapitolám a 

podkapitolám první části diplomové práce, proto jsem se rozhodl zařadit do své diplomové 

práce další seznam literatury, který tento problém řeší. Seznam uvádím také z toho důvodu, že 

některá díla nebyla citována. Čtenář tak má možnost snadnějšího dohledání podrobnějších 
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1.4 Tachov v obrazech 
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obrázek č. 21 
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2. PRÍLOHY PRO DRUHOU CAST DIPLOMOVÉ PRACE 

2.1 Návrhy pracovních listů 
Pracovní list číslo 1 

poliklinika 

nedostavěný kulturní dům-dnes 
Albert 

společenský areál Mže, mestská 
policie, městská knihovna 

Husmannův mlýn 
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městské opevnění 

tachovský hrad a zámek 

t - >• « • •> ïî ïî !! 

kostel svaté Máří Magdalény 

arciděkanský kostel 
Nanebevzetí Pannv Marie 

kostel svatého Václava 



Pracovní list číslo 2 

• Dokážeš napsat něco o svém domově? 

Zakroužkuj v jakém domě bydlíš. rodinný dům činžovní dům panelový dům 

Napiš v jaké městské části bydlíš, svojí adresu a telefon domů. 

Napiš alespoň 4 přírodní prvky, které se vyskytuji v okolí vašeho domova. 

• Víš, jak se jmenuje škola, do které chodíš? 

Pod obrázek školy napiš celý název. 

SXOLýl 

ll!li!lll!ll!ll!illll!il!lll!ll!ll 

'Isla m 

Okolo obrázku napiš alespoň 5 věcí z okolí naší školy, které vytvořil člověk. 

• Dokážeš něco říct o těchto dvou budovách? 

Zakroužkovaná slova spoj se správným obrázkem. 

CHudova novodoBa> 

Cbudova historická^ 

Pojmenuj obě budovy a napiš к čemu lidem slouží. 
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• Věděl bys co dělat, kdyby ses ocitl v situaci, která vyžaduje tvou pomoc? 

Napiš na jaké telefonní číslo bys zavolal v případě: 

úrazu nějakého člověka 

požáru některé budovy 

zločinu (třeba loupež) 

• Dokážeš se orientovat v mapě a vyznačit na ní cestu к určenému místu? 

Na mapě zakroužkuj místo, kde se nachází naše škola. 

Jako první si zjistil, že v kostele pod naší školou hoří. Nemůžeš zavolat, protože nemáš u sebe telefon. 
Tvojí povinností je dostat se к budově hasičů a oznámit požár. Vyznač na mapě cestu, kudy bys šel. 

Na mapě jsou očíslovaná místa. Na volnou řádku к číslům napiš názvy míst. 

1) 

2) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

6 ) 

7) 
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Pracovní list číslo 2 

Všechny odpovědi nalezneš při pozorné prohlídce vystavených věcí, nezapomeň si všechny texty ve 
vitrínách důkladně přečíst! 

• Jak se jmenovali lidé, kteří osídlili území tachovského regionu ke konci 7. a v 8. století? 

Jaké nástroje tito lidé používali? Ke každému nástroji napiš, z čeho byl vyroben. 

• V jakém století došlo na Tachovsku к takzvané kolonizaci? 
(kolonizace = osídlení prázdného území) 

V tomto století jsou zakládaná první města. Město Tachov bylo založeno rovněž v tomto století. 

Napiš, o jaké století se jedná 

• Ve kterém roce dosáhli husité u Tachova jednoho ze svých největších vítězství? 

Napiš nebo nakresli, jakou měli husité výzbroj, (jaké zbraně používali, jak vypadalo jejich 
oblečení) 

• Třicetiletá válka zasáhla Tachovsko velmi citelně. 
Napiš, v jakém století probíhala tato dlouhá válka! 

Jak se jmenoval majitel, který v této době vlastnil tachovské panství? 

Napiš, co o tomto majiteli víš 
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Od druhé poloviny 18. století se začíná projevovat rozvoj manufakturní výroby. 
(manufaktura = velká řemeslnická dílna, kde se vyrábělo ručně) 

Napiš ke každé pomlčce název jedné manufakturní dílny, která byla založena v 18. a 19. století 
na tachovském území. 

- ( ) 

- ( ) 

- ( ) 

- ( ) 

- ( ) 

Ke každé dílně napiš do závorky některé výrobky, které se zde vyráběly. 

Válečné akce první světové války se Tachovsku vyhnuly, ale z regionu odcházelo mužské 
obyvatelstvo na evropská bojiště. 

Napiš rok, kdy první světová válka začala a rok kdy skončila 

Napiš, jak se říkalo příslušníkům jezdecké pěchoty 

Po skončení první světové války vznikla první Československá republika (ČSR). 

V jakém roce vznikla ČSR? 

Po vzniku ČSR se na Tachovsku zhoršily vztahy mezi Čechy a Němci. Tato napjatá situace 
se ještě zhoršila ve třicátých letech 20. století s nástupem fašizmu v Německu. Češti obyvatelé se 
museli z celého pohraničí a tedy i z Tachovska odstěhovat. 

Napiš přesné datum, kdy vstoupily na Tachovsko první jednotky německého vojska. 

Dne I. září roku 1939 začala druhá světová válka. 

Jaké národnosti převážně byli obyvatelé Tachova za druhé světové války? Zakroužkuj správnou 
národnost. 

česká německá poís^á 

Tachovský region žil po celou válku poměrně klidně, ale v únoru roku 1945 se к hranicím 
Tachovska přiblížila od západu válečná linie. V tomto roce druhá světová válka skončila. 

Napiš svými slovy, co se událo na Tachovsku od 20. dubna do 3. května roku 1945. 

Napiš, jak se jmenovala a odkud přišla armáda, která vstoupila dne 23. dubna 1945 na Tachovsko. 

Napiš, jak se jmenoval generál, který této armádě velel. 

Napiš datum, kdy bylo osvobozeno celé území tachovského regionu. 
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Pracovní list číslo 2 

1) - Urči na mapě města Tachova světové strany. 

•КЛм * л 
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2J Představ si, že jsi právě teď přijel městskou hromadnou dopravou na autobusové nádraží, 
kde ses měl sejit se svými kamarády. 
- Červenou pastelkou na mapě zakroužkuj, kde se nacházíš. 
Tví kamarádi ale nedorazili. Poslali ti na tvůj mobil první SMS: „Ahoj, pokud nás chceš najít, 
musíš dojít podle instrukcí na určené místo. Musíš jít z nádraží na jih ulicí T.G. Masaryka 
к třetí odbočce doprava, potom půjdeš ulicí Karolíny Světlé na západ, až dojdeš na 
křižovatku." 
- Modrou pastelkou vyznač na mapě trasu, kudy půjdeš z nádraží na křižovatku. 
Místo, kde se nacházíš označ červeně křížkem. 

Kamarádi ti poslali druhou SMS: „Jsi na křižovatce, z ní se vydáš ulicí Pionýrská na jih, 
půjdeš pořád rovně a na křižovatce se vydáš ulicí Hornická na západ, první 
odbočkou vlevo půjdeš Sadovou ulicí na jih, až dojdeš na křižovatku." 
- Modrou pastelkou vyznač na mapě trasu, kudy budeš pokračovat po druhé SMS a červeně 
označ křížkem místo kam dojdeš. 

Kamarádi ti poslali třetí poslední SMS: „Jsi na křižovatce, z ní se vydáš ulicí Prokopa 
Velikého na západ, první odbočkou vlevo půjdeš na jih, přejdeš lávkou přes řeku a jsi u 
nás! Doufáme, že sis vzal plavky." 
- Modrou pastelkou vyznač na mapě trasu, kudy budeš pokračovat po třetí SMS. Místo, kde 
na tebe čekají kamarádi zakroužkuj červeně a napiš na mapě název tohoto místa! 

3) - Napiš rok, kdy se uskutečnila bitva u Tachova 
- Napiš vlastními slovy, co víš o této bitvě, (kdo proti komu bojoval, kdo bitvu vyhrál) 
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- Napiš, alespoň tři manufaktury založené v 18. a 19. století! Ke každé napiš některé 
výrobky, které se v těchto ručních dílnách vyráběly. 

4) - Na slepé mapě České republiky červeně označ křížkem, kde se nachází město Tachov. 

- Modrou pastelkou označ křížkem krajské mčsto a napiš jeho název 

- Tužkou označ křížkem hlavní město České republiky a napiš jeho název.. 

5) Na fotografii vidíš historické centrum města. 
- Zakroužku j alespoň dvě historické budovy (stavby) a napiš, co o nich víš. 

Napiš rok, kdy začala a rok skončila d ruhá světová válka 
Napiš svými slovy, jaká situace nastala v našem městě po skončení této války. 
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Pracovní list číslo 2 

• Jak se jmenuje tato stavba? 

• V jakém roce (století) byla stavba postavena? 

• Kolik let tu stavba stojí? 

• К čemu dříve sloužila? 

• К čemu slouží dnes? 

• Znáte jméno toho, kdo nechal tuto stavbu postavit? 

Pracovní list číslo 6 

• Jak vypadal náš region po odsunu Němců? 

• Proč se lidé stěhovali do našeho regionu? 

• Odkud přišli tito lidé? 

• Co zde tito lidé chtěli dělat? 
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2.2 Historická období města Tachova 

Osídlení území Tachovska 
Nejstarší pravěký objev je ze starší až střední doby kamenné a pochází z lokality Labuť. 

V období pozdní doby kamenné dosáhlo osídlení na sever od řeky Mže linie Racovský vrh - Kříženec. 
Dalšími doklady osídlení jsou až mohyly ze střední doby bronzové, která se postupně přeměnila 
v milavečskou kulturu střední doby bronzové. Pozdní doba bronzová je známa z hradišť, z nichž 
nej významnější se rozkládá na Hradišťském vrchu. Ze starší a počátku mladší doby železné se dochovala 
řada mohyl. Na počátku 4. století před naším letopočtem nálezy končí a pro následující dlouhé období 
doklady osídlení chybějí. Pravděpodobně ke konci 7. a 8. století přicházejí do prázdného prostoru 
Slované. Mezi nejstarší slovanské lokality náleží hradiště a mohylník u Bezemína. 

Založení města Tachov 
Od počátků 13. století dochází i na Tachovsku к takzvané kolonizaci. Rozšiřuje se osídlení, jsou 

zakládána první města, do kterých přicházejí také němečtí řemeslníci. Všestranný rozvoj prodělal Tachov 
za vlády Přemysla Otakara II., který zde nechal vystavět nový, již kamenný hrad s mohutnou válcovou 
věží. V jeho blízkosti založil patrně v 70. letech 13. století královské město Tachov obehnané hradbami. 
Na konci 13. století byl v okolí královského hradu Tachova vytvořen zvláštní správní systém. Vznikly 
zde manské statky, které se řídily samostatným soudem. Jejich držitelé měli vojenské povinnosti při 
ochraně zemských hranic. 

Třicetiletá válka 
Třicetiletá válka zasáhla Tachovsko velmi citelně, neboť silniční spoje sloužily přechodům 

všech vojsk. Kraj střídavě ovládali Švédové a císařští. Za proticísařský postoj byla potrestána královská 
města Tachov a Stříbro, která císař prodal svým důstojníkům. S válečnými akcemi přicházely do země 
bída a hlad, šířily se nakažlivé choroby. V r. 1623 bylo poničené město, prodáno Janu Filipu 
Husmannovi, rytíři z Namedy a Riolsburgu. Tímto způsobem byl Tachov císařem Ferdinandem II. 
potrestán za účast v protihabsburském povstání. Od té doby byl poddanským městem s omezenými právy 
a přišel i o statky, které mu byly zastaveny. Za Husmanna, se kterým mělo město velké spory, probíhala 
násilná rekatolizace a pozvolná germanizace Tachova. Tachovské měšťany navíc sužovaly útrapy 
třicetileté války. V letech 1641, 1642, 1647 a 1648 bylo město z části nebo zcela vypáleno a poničeno 
švédskými vojsky. 

První světová válka 
V letech 1914 - 1918 se válečné akce regionu vyhnuly, avšak byl poznamenán odchodem 

mužského obyvatelstva na evropská bojiště. 

Doba první republiky 
Po vzniku ČSSR se na Tachovsku, kde panovala i přes staletou germanizaci poměrná 

snášenlivost, zhoršují vztahy mezi Čechy a Němci a začínají se projevovat velkoněmecké tendence. Ve 
složitých poměrech způsobených ve 20. — 30. letech světovou hospodářskou krizí a nástupem fašizmu 
v Německu se do čela pokrokových sil regionu stavějí, bez ohledu na pronásledování, především 
komunisté. 

Druhá světová válka 
V počátečních letech války byla v regionu zřízena řada pracovních komand, zejména pro 

sovětské válečné zajatce. Válečná linie se к hranicím Tachovska přiblížila od západu v únoru 1945. Kraj 
žijící po celou válku poměrně klidně se stává křižovatkou národů. Od 20. dubna do 3. května tudy byli 
hnání v transportech a pochodech smrti vězňové z různých koncentračních táborů, procházeli váleční 
zajatci a uprchlíci a bloudily prchající skupiny rozprášené německé armády. Mnoho vězňů zde dotrpělo. 
Po exhumaci prováděných vletech 1946 - 1950 byly ostatky mučedníků z nejrůznějších evropských 
zemí důstojně uloženy. Dne 23. dubna vstoupila na Tachovsko u Staré Knížecí Hutě a Pavlova Studence 
5. americká armáda generála Patona. Do 6. května bylo osvobozeno celé území Tachovska.142 

142 Novotná, M.: Historická expozice místa Tachova od pravé ku do konce II. svétové války. Nachází se v přízemí tachovského 
muzea, instalována v roce 1986, reinstalována roku 1996. 
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2.3 Mapy 
obrázek č. 24 Jednoduchý plán města obrázek č.25 

obrázek č. 26 
Mapa České republiky s vyznačenými kraji a krajskými městy 

obrázek č. 27 
Slepá mapa krajů České republiky s krajskými městy 

Ш i 

SMíSiSJ 
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2.3 Pověsti 

Ukrutný Jan 

V 17. století bylo tachovské panství dáno městu Tachovu do zástavy. Tachovští měšťané byli 
tehdy z velké části luterány. Počátkem třicetileté války byli též stoupenci Fridricha Falckého, neblahého 
Zimního krále českého. Zato byli císařem tvrdě potrestáni. Panství bylo prodáno říšskému šlechtici Janu 
Filipovi Husmanovi a svobodné královské město se tak stalo městem lenním. Husmann zacházel 
s tachovskými měšťany jako s odbojnými poddanými a utiskoval je tak krutě, že se jeho postava vtiskla 
do paměti dlouhých generací v podobě noční příšery. Ještě donedávna prý matky strašily neposlušné děti 
slovy: „Husmann jde!" 

V pamětní knize tachovského děkanství se uvádí, že Husmann dal říšskému sněmu v Řezně ubít 
svého protivníka, právníka Fischera, když se s ním nemohl dohodnout v jakési sporné věci. Aby napravil 
tento zločin a ušel císařskému trestu, založil v osadě Svatá u Tachova pavlánský klášter. Při slavnostním 
otevření kláštera stala se prý nehoda. Nebylo možno nalézt klíč od kostelních vrat a mniši museli vlézt do 
kostela oknem, aby nemusela být slavnost přerušena. Městská kronika k tomu dodává, že tato příhoda 
byla špatnou předzvěstí do budoucna. 

A bylo věru zle. Surový pán se dopouštěl na svých poddaných krutého násilí a nutil do roboty i 
starce a churavé. V paměti utištěného lidu utkvěly zejména jeho divoké jízdy se čtyřspřežím, které bez 
milosti rozdrtilo každého, kdo včas neuhnul z cesty. Tak vznikla pověst, že ukrutný jan, jak mu potají 
přezdívali, nemá za své činy v hrobě pokoje a za temných nocí, zejména o vánocích, se projíždí po kraji 
v ohnivém voze, tažené čtyřmi vraníky.Při každém koni běží prý čtyři černí psi a zuřivě štěkají. Jiní ale 
vypravují, že velký černý pes s ohnivýma očima sedí v kočáře vedle Husmana. Dusot a frkání zběsile 
cválajících koní, štěkání divokých psů a rachot kočáru působí hřmot, který již z dálky nahání hrůzu. 
Koleje, vytlačené do cesty koly pekelného vozu, bývají prý vidět ještě několik dní. 

Když ležel Husmann na smrtelném loži, pojal prý úmysl vrátit městu statky, které Tachovským 
neprávem odňal a dal si proto zavolat městský magistrát, napravit starou křivdu se mu však nepodařilo. 
Když prý přišli členové magistrátu к bráně zámku, spatřili zde stát na stráži neznámého muže, který měl 
jednu nohu koňskou. Ten jim zabránil ve vstupu do zámku, dokud Husmann nezemřel. 

A ještě jedna pověra poděsila pověrčivé Tachovské. Když prý vynášeli rakev s jeho tělem ze 
zámku, stál Husmann ve své ložnici u okna a díval se na svůj vlastní pohřeb. 

Ostatky Ukrutného Jana odpočívají dnes uprostřed lesa. Nad jeho hrobem byla postavena kaple, 
které se podnes říká Husmanova. 

Rytířská nřilba ze Světců 

Ještě v dobách, kdy v údolí ve Světcích nestál žádný kostel ani kaple, shromažďovaly se zbožné 
houfy kolem divotvorného bludného kamene, kterému se říkalo "Obětní kámen" (Opferstein). U něho se 
v pohanských dobách konala spravedlnost (soud) a obětování. Zas zázrak se považovalo, že na tomto 
plochém balvanu bylo možno v určité době zřetelně spatřit 14 malých světélek. V nich viděli nábožní 
lidé pomocníky v nouzi. 

Jednou tudy projížděl na černém koni pohanský rytíř a když spatřil houfy, ptal se, co se zde 
stalo. Lidé mu vyprávěli o zázračných 14 světélkách. Rytíř se jim vysmál, chechtal se a proklínal Boha a 
všechny svaté. Pak vyskočil na kámen s výkřikem, že tedy on chce být tím patnáctým pomocníkem v 
nouzi. Ale v tu chvíli se náhle otevřela země a v ní zmizel rytíř i se svým koněm. Z podzemní díry 
stoupal dým a páchl po siře. Jen helma, která rytíři spadla, zůstala na povrchu země. 

Tuto přilbu uložili lidé do skříňky na památku události, a když byl později postaven pavlánský 
klášter, uložili ji na oltář ke zdůraznění zdejšího zázraku. Po letech musel byl pavlánský klášter na příkaz 
císaře Josefa II. z roku 1784 uzavřen a vyklizen i s kostelem. Přitom zmizela skříňka i s helmou. Mělo se 
za to, že šlo o skutečnou helmu tzv. Divokého Jahna z Tachova.143 

14:1 Rubínová, 1.: Tachovské pověsti.Tachov, Okresní knihovna v Tachově, 1989. s. 3 - 6 


