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REGION | Na kole za poznáním Start: Tachov / Cíl: Planá
Délka: 23 km / Obtížnost: lehká
Doporučené kolo: trekové nebo horské

Za památkami
a rozhlednou
na Vysoké

V Tachově sjede-
me z kopce dolů
kolem starých
městských hra-
deb. Můžeme se

zastavít na zámku, kde na
prohlídku můžete kolo od-
ložit v průjezdu u pokladny.
Z Tachova budeme vyjíždět
po cyklotrase 2138 směrem
na Mýto, v kopci pak odbo-
číme vpravo k rozhledně
Vysoká. Nová přístupová
cesta vede kolem památní-
ku, který připomíná kruté
boje katolického Tachova,
který byl věrný králi, s hu-
sitskými vojsky Jana Žižky z
Trocnova. Ve 20. a 30. le-
tech 15. století zde zahynulo

mnoho
lidí.

Jen o
pár de-
sítek
metrů
dále vy-
rostla před
nedávnem
rozhledna.
Štíhlá vzdušná
stavba, která lahodí
oku, se vypíná nad měs-
tem a poskytuje na něj
stejně jako na vrcholy Čes-
kého lesa velice pěkný vý-
hled. Cyklisty potěší, že
hned u paty rozhledny jsou
kvalitní cyklostojany k za-

parková-
ní kol. U mnohých rozhle-
den tomu tak není.

Pod rozhlednou nás čeká
ještě další překvapení. Kdysi
tu totiž stávala kaple. Teď
tu najdete jen její zakon-
zervované základy. O pár
metrů dále je ale malá jes-
kyně, která byla vybudová-
na roku 1899 spolu s kaplí.
Obě místa jsou součástí na-
učné stezky, která je ovšem

pro své převý-
šení pro cyk-
listy nevhod-
ná. Zpod
rozhledny
se vrátíme
k památníku
a po zelené
turistické
značce pokra-

čujeme do
Světců. Zdejší
jízdárna je dru-
hou největší ve
střední Evropě po

Španělské dvorní
jízdárně ve Vídni. Pokud

jste zde nebyli, domluvte si
v infocentru v Tachově
prohlídku.

Ze Světců se po cyklotrase
36 vydáme přes Svobodku
do Halže. Zvlášť pokud po-
jedete s dětmi, měli byste tu
zastavit. Malé i velké stroje,
které se dříve používaly na
venkově na dvoře i na poli,
tu najdete v několikapatro-
vé expozici v rekonstruova-
né sýpce. Prohlídka několika
pater včetně venkovní ex-
pozice stojí opravdu za to!
Po cyklotrase 36 dojedeme
do Žďáru a tam odbočíme
na trasu 2201 do Chodského
Újezda. Odtud se malou
sil- ničkou přes

Horní a Dol-
ní Jadruž
napojíme

na silnici

do Plané, která nás dovede
přímo k nádraží.

Příští pátek přineseme
další zajímavý tip
na cyklovýlet za pozná-
ním: „Za Merkurem v So-
kolovském zámku“.

Nášdnešní výlet nás zavedenaTachovsko.Není příliš dlouhý,
ale na trase je hnedněkolik zajímavýchmíst k zastavení, na
kterých si budememoci od šlapání dopedálů odpočinout. Na
start semůžemedopravit vlakemči cyklobusem, z Plané, kde
trasa končí, pakmůžeme jet vlakem. Jen si předemprověřte,
zdanemávlakpovinnou rezervaci nakola a případně si k líst-
kunezapomeňte koupit i rezervacimísta pro kolo.

TRASAVELEKTRONICKÉVERZI
http://www.cykloserver.cz/f/e9ae207994/

Vysoká

Kopec vypínající se na zá-
padě nad Tachovem. Je to
ale také jméno rozhledny,
která na tomto vrchu od
roku 2014 stojí. Je vysoká
téměř 29 metrů a na její
plošinu ve výšce přes 25
metrů se dostanete po 144
schodech. Ocelová roz-
hledna ve tvaru přesýpa-
cích hodin s betonovým
podstavcem, který je ob-
ložen kamenem, byla na
Vysoké vybudována od
dubna do září 2014 podle
projektu plzeňského ar-
chitekta Oldřicha Hyska.
Vlastní realizaci projektu
zajistila pražská společ-
nost Strabag, a.s. Turistům
se nevšední rozhledna ofi-
ciálně otevřela v neděli
21. září 2014. Zajímavostí
je webová kamera umístě-
na na vrcholu věže přená-
šející aktuální obraz na
webové stránky města.
O rok později se tachovská
rozhledna probojovala
mezi třicet nejlepších sta-
veb (ze sedmdesáti dvou)
ve 23. ročníku prestižní
architektonické soutěže
„Stavba roku 2015“. Záro-
veň získala speciální oce-
nění časopisu Stavitel.
Za pěkného počasí je vidět
např. Šumava, Český les,
Přimda, Dyleň, Sedmihoří,
Slavkovský les, Tachov a
okolí. Pod rozhlednou za-
číná naučná stezka Vysoká
– Světce (kvůli převýšení
nevhodná pro cyklisty).

Trasu připravila
Radka
Žáková,
plzeňská
cykloprůvod-
kyně a editorka
portálu plzenskonakole.cz.
Seriál cyklovýletů v Deníku

vzniká ve
spolupráci
s regionálním
informačním
portálem pro
cyklisty

plzenskonakole.cz.

VesnickémuzeumHalže.

Tachovské staréměstské hradby.

Památník na Vysoké.

Tachovský zámek.

Užitečné informace
Občerstvení na trase:

Tachov, Planá
Cykloservisy na trase: Tachov

Pozor na telefony!
V tomto území jsou místa, která nejsou pokryta signálem

mobilních sítí. Někdy je k dispozici pouze pokrytí
německým operátorem. Je tedy dobré mít aktivovaný

roaming a při vytáčení čísla či přijímání hovoru kontrolovat
aktuální připojení do sítě.

Odkazy:
www.csadplzen.cz/cyklobus
www.plzenskonakole.cz

http://rozhledny.webzdarma.cz/tachov.htm
www.jizdarna-svetce.cz/


