
 

 

TACHOV  

 

 

HISTORIE 

Historie obce spadá již do počátku 12. století. Ve ______. (XIII) století zde Přemysl Otakar II. nechal 
zbudovat nový hrad a město nechal obehnat hradbami. Z Tachova se stalo ________________________________________________________________. 

V průběhu let město několikrát poničily ________________________________________________________. V 19. století začaly být bořeny hradby a město 
poničilo také ____________________________________________________ v roce 1945. 

Doplň, jak jsou tyto osobnosti spojené sDoplň, jak jsou tyto osobnosti spojené sDoplň, jak jsou tyto osobnosti spojené sDoplň, jak jsou tyto osobnosti spojené s městem městem městem městem TachovTachovTachovTachov    

Přemysl Otakar II. _____________________________________________________________________ 

Prokop Holý _________________________________________________________________________ 

Jan Filip Husmann z Namedy ___________________________________________________________ 

Václav Fortunát Durych ________________________________________________________________ 

PAMÁTKY 

Pojmenuj památky na fotografiích a vyznač je na mapě města. Pojmenuj památky na fotografiích a vyznač je na mapě města. Pojmenuj památky na fotografiích a vyznač je na mapě města. Pojmenuj památky na fotografiích a vyznač je na mapě města.     
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Trojlodní stavba z první poloviny 14. století byla postavena 
v gotickém slohu. Kostel byl několikrát zachvácen požáry a 
renovován. 

Na fotografii kostela vyznač:Na fotografii kostela vyznač:Na fotografii kostela vyznač:Na fotografii kostela vyznač:    

A. presbytář 
B. opěrné pilíře 
C. oratoř 
D. hranolovou věž 
E. hrotitá okna 

V V V V kostele se nachkostele se nachkostele se nachkostele se nacháááázzzzíííí    sochy svatsochy svatsochy svatsochy svatýýýých. Kterch. Kterch. Kterch. Kteréééé????    

____________________________________________________________________________________ 

KOSTEL ____________________________ 

Napiš do nadpisu, komu je kostel na Napiš do nadpisu, komu je kostel na Napiš do nadpisu, komu je kostel na Napiš do nadpisu, komu je kostel na fotografiifotografiifotografiifotografii    zasvěcen.zasvěcen.zasvěcen.zasvěcen.    

Zakroužkuj pravdivá tvrzení o historii kostela.Zakroužkuj pravdivá tvrzení o historii kostela.Zakroužkuj pravdivá tvrzení o historii kostela.Zakroužkuj pravdivá tvrzení o historii kostela.        

  

 

  

 

 

 

ZÁMEK 

Přiřaď Přiřaď Přiřaď Přiřaď události týkající se hradu/zámku události týkající se hradu/zámku události týkající se hradu/zámku události týkající se hradu/zámku 
kkkk ppppříříříříslusluslusluššššnnnnéééému mu mu mu letopočtletopočtletopočtletopočtuuuu....    Vybarvi je Vybarvi je Vybarvi je Vybarvi je 
stejnou barvou.stejnou barvou.stejnou barvou.stejnou barvou.    

 

 

 

 

 

1126–1131  dobytí Prokopem Holým 

1427  vyhoření 

16. století  renesanční úprava  

1700  stavba kamenného hradiště 

1770  barokní obnova 

1785 
 

zámek zabavuje stát 

1945 
 Windischgrätzové a klasicistní 

přestavba 

Kostel byl postaven již ve 13. století. 

Roku 1830 byl přebudován 
na rodinnou hrobku 

Windischgrätzů. 

Ve vnějším plášti je zazděn 
vzácný soubor kamenných 

náhrobků. Nejstarší je 
z 15. století a patří 

neznámému husitskému 
pánovi. 

Kolem roku 1460 byl 
přestavěn v renesančním 

slohu. 

Po roce 1945 získává 
kostel stát. 
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FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER S KOSTELEM SVATÉ MÁŘÍ MAGDALÉNY 

Klášter měl vKlášter měl vKlášter měl vKlášter měl v ppppřřřředhusiedhusiedhusiedhusitstststské době ké době ké době ké době jiný účeljiný účeljiný účeljiný účel. Jaký? . Jaký? . Jaký? . Jaký? _____________    

KKKKterým dvěma světcům patří sochy na hlavním oltáři?terým dvěma světcům patří sochy na hlavním oltáři?terým dvěma světcům patří sochy na hlavním oltáři?terým dvěma světcům patří sochy na hlavním oltáři?    

A. sv. František z Assisi 
B. sv. Jan Nepomucký 
C. sv. Jan Kapistrán 
D. sv. Vojtěch 

 

SeřaďSeřaďSeřaďSeřaď    událostiudálostiudálostiudálosti    tak, jak šly za sebou.tak, jak šly za sebou.tak, jak šly za sebou.tak, jak šly za sebou.        

____ zničení areálu požárem, který zachvátil Tachov v polovině 18. století 

____ poškození areálu během neúspěšného obléhání husity 

____ přestavba probíhající v době vypuknutí třicetileté války 

____ první zmínka v pramenech o kostelíku svaté Máří Magdaleny z roku 1400 

____ poškození areálu při bombardování v roce 1945 

____ pozdně barokní přestavba chrámu stříbrským architektem Johannem Beerem 

____ sídlo Muzea Českého lesa v Tachově 

DUCH TACHOVSKÉHO PÁNA 

Doplň konecDoplň konecDoplň konecDoplň konec    pověstpověstpověstpověsti.i.i.i.    

Za třicetileté války se pánem Tachova stal baron Jan Filip Husmann z Namedy. Pro svou příslovečnou 
krutost se stal hrdinou mnoha pověstí, z nichž některé se na Tachovsku vypráví dodnes. Husmann 
prý s oblibou objížděl své panství na koni a trápil a trýznil své poddané. Na říšském sněmu v Řezně 
měl nechat ubít svého soka, právníka Bischera, s nímž právě vedl jakýsi spor. Aby na svou hlavu 
nepřivolal hněv samotného císaře, založil ve Světcích paulánský klášter. Po smrti ………. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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