
69. ročník mezinárodní soutěže NKO

MEMORIÁL 
FRANTIŠKA VOJTĚCHA

Tachov 17. - 18. září 2016

Jízdárna Světce



69. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha v Tachově
sponzorují

OMS Tachov
OMS Plzeň
Polytec Composites Bohemia s.r.o., Chodová Planá
SIT Scherm International Transport s.r.o., Vysočany
Chejnovský s.r.o., Tachov
MUDr. Jaromil Mareš, Tachov
MUDr. Věra Marešová, Planá
Marcel Křižka, Málkovice
Klatovské rybářství a.s., Klatovy
Obora Stanoviště, Pavel Petr
Trubači - Kolowratových lesů
Truhlářství - Turner
Město Tachov
Michal Packan, Bor
Ondřej Packan, Bor
Stanislav Milota, Dlouhý Újezd
MUDr. Alexandr Kokay, Stříbro
Rybářský spolek Dlouhý Újezd
Žíkovská obora, Jiří Blažek
VKF 97, spol. s.r.o., Jiří Fiala Planá
Město Planá
Obec Dlouhý Újezd
Obec Tisová
IGRO s.r.o.
MVDr. Petr Janouškovec, Tachov
Magistrát města Plzně
Obec Studánka
KCHNKO Praha
Bedřich Zamrazil,Vysoký Chlumec
Plzeňský kraj
MUDr. Naděžda Bydžovská, Tachov
ABRUS-POHÁR Jana Štětková, Planá
Honitba Ošelín
Banner
MUDr. Pavel Vajsejtl - PV-AMBULANCE s.r.o., Cheb
LST a.s., Trhanov
Artes natur s.r.o., Klenčí pod Čerchovem 
David Bejšovec, Poděbrady
Tiskárna Marienprint s.r.o. Planá 
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Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha

Západočeská pobočka

Pořádají pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje                        
paní JUDr. Zdeňky Liškové a OMS Tachov

ve spolupráci s honitbou Dlouhý Újezd, Pořejov, Tisová a Studánka

69. ročník mezinárodní soutěže NKO

MEMORIÁL
FRANTIŠKA VOJTĚCHA

o titul „Všestranný vítěz NKO ČR 2016 - MFV“
se zadáním titulů CACT, res. CACT FCI

ve dnech 17. - 18. září 2016

Slavnostní zahájení 69. ročníku MFV se uskuteční

v sobotu 17. září 2016 v 8.00 hodin

v Jízdárně Světce - Tachov
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Pan František Vojtěch se narodil 16. července 1866 ve Zlivu u Libáně. Již od svého mlá-
dí se věnoval loveckým psům. Vystudoval vyšší lesnický ústav v Bělé pod Bezdězem.  
V té době již cvičil a předvedl svého prvního ohaře. Do prvního zaměstnání nastoupil 
jako lesní adjunkt u hraběte Nostitze v Plané u Mariánských Lázní. V roce 1891 se  
ve svých 25 letech stal členem Ústředního spolku pro ochranu honby a chovu psů  
v Království Českém. V roce 1901 se vrátil do svého rodného kraje, kde nastoupil  
u barona Libicka, jako lesní správce ve Skřivanech. Ve svých 66 letech v roce 1932 
odešel do důchodu. 

Byl průkopníkem československé myslivecké kynologie. Stal se funkcionářem tehdej-
ší Kynologické unie, kde zastával funkci zemského kynologického referenta. Účinně 
propagoval lidovou myslivost a kynologii. Své bohaté zkušenosti z výcviku loveckých 
psů ochotně předával mladým i zkušeným cvičitelům doma i v zahraničí. Své psy před-
váděl na „hledačkách“ a výstavách v Čechách, na Moravě, v Rakousku i v Německu.  
Ke svým 80. narozeninám v roce 1946 obdržel od Československé myslivecké jednoty 
v Praze nádhernou plaketu, jako uznání za padesátiletou práci pro českou kynologii  
a současně byl jmenován vrchním rozhodčím na Memoriál Karla Podhajského v Plzni. 

Pan František Vojtěch zemřel v Hradci Králové 17. listopadu 1946. 

Za svůj život vycvičil a předvedl desítky ohařů, se kterými získal 63 prvních, 22 dru-
hých a 14 třetích cen. K trvalému uctění památky Františka Vojtěcha byl v roce 1947 
založen „Memoriál Františka Vojtěcha“, jako chovná zkouška německých krátkosrs-
tých ohařů, o titul 

VŠESTRANNÝ VÍTĚZ NKO ČR

Díky Františku Vojtěchovi a všem dalším 
nadšeným chovatelům a cvičitelům má naše 
současná kynologie tak vysokou úroveň.                 
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Organizační výbor
69. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha

Ředitel:                               Jan Švábek

Správce:                    MUDr. Jaromil Mareš

Jednatel:                          MUDr. Adéla Kulířová

Ekonom:                                  Mgr. Eva Illová

Ubytování:                           Zuzana Haníková

 
Zdravotní služba:                    MUDr. Věra Marešová

Zpracování výsledků:                  Dana Hájková, Pavel Hájek

Veterinární služba:        MVDr. Petr Janouškovec

Fotograf:                                Erika Kovácszová 

Pořadatelská služba:                     Honitba Dlouhý Újezd, Pořejov, Tisová 
    a přátelé kynologie                                            

Vedoucí velké pole:                      Tomáš Krutina

Vedoucí malé pole:                      Jiří Hrdlička

Vedoucí vodní práce:                   Petr Kladivo

Vedoucí les:                                  Hubert Mařík

Vedoucí barvy:                               Petr Šroubek 

Vedoucí vlečky:                    Jan Mařík 

Vedoucí drobné disciplíny:         Josef Šlehofer 
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Čestné předsednictvo
69. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha

JUDr. Zdeňka Lišková                Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje

Ing. Jan Volný                              Poslanec parlamentu ČR

Mgr. Miroslav Nenutil             Senátor ČR

Josef  Novák                                   Předseda KCHNKO Praha

Ing. Ludvík  Jüthner                     Lesní správce LS Přimda

Ing. Václav Svoboda   Místostarosta města Tachov
                                                                                                                                                      
Mgr. Jana Hrčková  Místostarostka města Tachov

Mgr. Martina Němečková           Starostka města Planá

RNDr. Miroslav Křížek                Starosta obce Dlouhý Újezd

Bc. Kateřina Šroubová                  Starostka obce Tisová

Irena Zapletalová                       Starostka obce Studánka

Pavel Voltr                                Kastelán zámku Tachov
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P R O G R AM

Pátek 16. září 2016

14.00 - 16.00 hod.             sraz účastníků MFV v kulturním domě v obci Dlouhý Újezd
                                           
16.00 - 17.00 hod.             přejímka psů - veterinární prohlídka, focení vůdců se psy

17.00 - 18.00 hod.             ubytování vůdců a rozhodčích v hotelu Olympik

18.00 - 19.00 hod.             porada rozhodčích v kulturním domě v Dlouhém Újezdě

19.00 - 20.00 hod.             pracovní zahájení 69. ročníku MFV v kulturním domě 
                                          v Dlouhém Újezdě, losování a rozdělení psů do skupin, 
               organizační záležitosti
   
od 20.00 hod.                    společenské posezení v kulturním domě v Dlouhém Újezdě
                                     
                                  
Sobota 17. září 2016

  6.30 hod.                         snídaně v místě ubytování

  8.00 hod.                         slavnostní zahájení 69. ročníku MFV v Jízdárně Světce

  8.45 hod.                         odjezd do honiteb a zahájení prací (les, pole, voda ) 
                                     
19.00 hod.                         společenský večer v kulturním domě v Dlouhém Újezdě 
               s vystoupením Kolowratských trubačů a dudácké muziky                                                                                                                                           
                     
 
Neděle 18. září 2016 

  7.00 hod.                         snídaně v místě ubytování

  8.00 hod.                         zahájení 2. dne 69. ročníku MFV na velkém poli, organizač-
               ní pokyny, představení chovných jedinců a kandidátů chovu, 
               následuje odjezd do honiteb a zahájení prací  

Odpoledne:                       vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen,                     
                                          slavnostní zakončení 69. ročníku MFV
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PODMÍNKY SOUTĚŽE

I.

Na MFV se zkouší podle platného zkušebního řádu pro VZ ohařů. 
Soutěže se může zúčastnit nejvýše 20 psů a fen NKO bez rozdílu stáří, z toho 5 ze za-
hraničí. V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený počet 
psů z ČR. 
Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 2 NKO a ti musí splňovat 
podmínky pro výběr na MFV. 

Podmínky účasti: 

U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakoukoliv zkoušku z výkonu. 
Z ČR mají přednost: 
1. Chovní psi a kandidáti chovu 
2. Chovné feny a kandidátky chovu 
3. Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali :
                                      1. PZ a VZ v I. ceně, nebo 
                                      2. PZ a LZ v I. ceně, nebo
                                      3. PZ a SZVP v I. ceně, nebo
                                      4. PZ nebo LZ v I. ceně.
4. Psi a feny startující opakovaně v pořadí: neuspěl, III. cena, II. cena, I. cena. 

U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu zapisují 
vrhy a registrují chovné jedince. 
O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO Praha po termínu uzávěrky 
přihlášek. 
Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále nepokračuje. 
Této soutěže se může NKO zúčastnit opakovaně. 

II.

Vítěz v I. ceně získá ocenění „Všestranný vítěz NKO ČR 2016 - MFV“ a bude zapsán 
do pamětní knihy vítězů. Všichni vůdci obdrží diplom a hodnotné věcné ceny. 
Návrh na udělení titulu CACT obdrží pes, který se umístil v I. ceně s nejvyšším počtem 
bodů. Druhý pes v pořadí v I. ceně obdrží res. CACT. 
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III.

Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO Praha deleguje ČMKJ Praha. 

IV.

Přihlášky zasílejte doporučeným dopisem na adresu výcvikáře klubu: 

Švábek Jan 
Dlouhý Újezd 177 
347 01 Tachov 

Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2016 

K přihlášce bude připojena kopie průkazu původu psa. 

Výbor KCHNKO Praha si vyhrazuje právo výběru psů a fen pro tuto soutěž. 
O výsledku výběru budou vůdci psů písemně vyrozuměni do 19. srpna 2016. 

V.

Vůdce vybraného psa z ČR uhradí startovné ve výši 1.500,- Kč, 

do 4. září 2016, 

převodem na účet KCHNKO Praha

č. ú.: 185368601/0300 
Mgr. Eva Illová 

Variabilní symbol: 012016

Pokud platba nebude uskutečněna v daném termínu, bude automaticky tento vůdce vy-
řazen a bude povolán náhradník.Vůdce vybraného psa ze zahraničí uhradí startovné  
ve výši 150 Euro při přejímce psů v pátek 16. září 2016. Svoji účast musí potvrdit 
písemně výše uvedenému výcvikáři klubu do 31. srpna 2016. 
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POKYNY PRO VEDOUCÍ PSŮ

I.
Doklady k účasti na soutěži: 
1/ Průkaz původu psa. 
2/ Vůdce psa musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně 
     a doklad o pojištění. 

II.

Vůdce se dostaví k soutěži včas, musí být vybaven podle zkušebního řádu, myslivec-
ky oblečen a se zbraní. Vůdce, který nevlastní loveckou zbraň, toto nahlásí pořadateli  
do 4. září a za poplatek 200kč, který zaplatí při prezentaci mu bude přidělen střelec.

III.

Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody 
způsobené psem v průběhu soutěže. Za škody způsobené psem ručí vůdce psa.
O krmení psa se stará vůdce sám. 

IV.

K soutěži nebudou připuštěni nemocní jedinci a hárající feny. 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

I.
Soutěže se mohou zúčastnit jen zdraví psi, v dobré kondici a musí pocházet z místa 
prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce. 

II.

Psi a feny chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem, nebo pasem 
zvířete v zájmovém chovu (dle § 6, odst. 3, zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění), 
kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě 
a leptospiróze a zvíře bude v imunitě proti těmto nákazám dle doporučení výrobce oč-
kovací látky. V dokladu zvířete musí být uvedena doba účinnosti látky. Psi chovatelů  
z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropské-
ho parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5. 2003 ve znění pozdějších předpisů. 

Psi a feny, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí soutěže 
zúčastnit!
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Disciplíny 69. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha
proběhnou v těchto honitbách:

Polní disciplíny:      Dlouhý Újezd, Studánka 

Lesní disciplíny:      Pořejov 

Vodní disciplíny:     Tisová 
 

UBYTOVÁNÍ

Pro delegované rozhodčí je ubytování zajištěno v hotelu OLYMPIK Pivovarská 1371 
Tachov.
Pro vůdce, rodinné příslušníky a koronu zajištuje ubytování pí.Zuzana Haníková,  
tel. 733 677 052 do 4. září 2016. 
 

STRAVOVÁNÍ

Pro všechny účastníky MFV je stravování zajištěno v kulturním domě v Dlouhém 
Újezdě. 
Občerstvení je po oba soutěžní dny zajištěno pořadateli v poli, u vody a v lese.

DOPRAVA

Během soutěže si vůdci a korona zajišťují dopravu do honiteb vlastními prostředky. 

Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, západočeská pobočka 
srdečně zve všechny přátele myslivosti, myslivecké kynologie a příznivce německých 

krátkosrstých ohařů k zhlédnutí této vrcholné kynologické soutěže. 

 za KCHNKO                                                               za KCHNKO   
             Předseda klubu                                               Předseda západočeské pobočky  
  Josef Novák     Jan Švábek                                                     
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Dosavadní vítězové Memoriálu Františka Vojtěcha
MEMORIÁLU FRANTIŠKA VOJTĚCHA

Rok Místo konání Jméno psa-feny  Jméno vůdce Bydliště 

1947 Hradec Králové Alan Štítary  Kellerstejn J. Praha
1948 Kroměříž  Chodka zv. Gena Záběhlice Šmikmátor Zd. Krásov u Krnova
1949 Jihlava  Mars Tišnov  Knoll R.  Brno
1950 Opočno  Cita z Kaňkovských vrchů Petrák J. 
1951 Kojetín  Dar z Považi  Laco  Slovensko
1952 Jihlava  Lux z Uhřetic  Slabý J.  Polabec
1953 Kolín  Palma z Hřebíkova  MUDr. Brunclík L. Praha
1954 Nymburk  Bor Záběhlice  Statečný Fr. Praha
1955 Mor. Písek Erno ze Strakova  Zemánek B. Moravský Písek
1956 Ostrava  Ron Zahrádky  Šrámek R. Ostrava
1957 Opava  Borka Javořice  Šmikmátor Zd. Svrčov
1958 Jičín  Erik z Radimku  Charouzek B. Cerhenice
1959 Chlumec nad Cidl. Flot od Žižkova stolu Mazura Fr.  Chotěboř
1960 Přerov  Dral Javořice  Krystl J.  Radčice
1961 Nymburk  Drak ze Smrkovské luhy Rumreich O. Oslavany
1962 Č. Budějovice Car Javořice  Šmikmátor Zd. Svrčov
1963 Svršov  Foro z Českých luhů Pražák A.  Č. Budějovice
1964 HK-Brno  Bor z Ješína  Tošovský J. Litomyšl
1965 Pardubice Arno z Drdláku  Nejedlý M. Dětenice
1966 Tábor-Jičín Astor od Homulky  Černý J.  Opočno
1967 Havlíčkův Brod Tom von Hanstein  Hlouch St. Brno
1968 nekonal se   
1969 Znojmo-Nymburk Aron ze Strunkovic  Chán E.  V. Březí
1970 Rakovník  Edon z Kluče  Munzar V. Hr. Králové
1971 Strážnice  César z Kvítele  Novák J.   Klapý
1972 Kut.Hora-Brno Ariolo v.d.Haraska  Pačes V.  N.Měst.n.V. (SK)
1973 Opočno-Náměšť Brit z Opletova  Fišera O.  Olomouc
1974 Litoměřice.-Jihlava Dan z Hejtmanu  Hradil A.  Chropyně
1975 Č. Budějovice Majka Kořenice  Novák J.  Kolín
1976 Přerov  Borek ze Žlíbku  Cetl Č.  Ořechov
1977 Opava  Gal z Nezvalova kraje Banas O.  Šurany (SK)
1978 Ostrava  Majka z Klokočky  Hendl J.  Lukavec
1979 Most  Heros Želevská kyselka Mareš J.   Straškov
1980 Ostrava  Freya Javořice  Ing. Šmikmátorová Z. Domašov
1981 Přerov  Ivan z Nezvalova kraje Banas O.  Šurany (SK)
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1982 Nymburk  Jas z Dvorov  Banas O.  Priberta (SK)
1983 Klatovy  Ora z Husína  Dr.Nejdl J. Klatovy
1984 Litomyšl  Nurmi Tišnov  Banas O., ml.  Šurany (SK)
1985 Rakovník  Gron z Drataně  Banas O.  Šurany (SK)
1986 Prostějov  Gero z Poděbradských rovin Kratochvíl V. Keblice
1987 Ostrava  Zyr od Šumborky  Vančura V. Úmyslovice
1988 Klatovy  Gron z Písecké Ameriky Hynek R.  Písek
1989 Náměšť nad. O. Aran z Panšťáku  Knotek M. Mohelno
1990 Havlíčkův Brod Hexi z Písecké Ameriky Hynek R.  Písek
1991 Mladá Boleslav Fatina z Vrchlabských luk Chvalovský Fr. Poděbrady
1992 Česká Lípa Body z Davle Vinic  Dufek Vl.  Davle
1993 Klatovy  Kazi ze Zítkového rybníka Dvořák V. Mažice
1994 Náchod  Bojar Tišnov  Knotek M. Mohelno
1995 Brno-venkov Bora Fransto  Hrouda J. Kolín
1996 Poděbrady Jola od Světlíku  Formánek J.   Bílý Kostel n.N.
1997 Pardubice Nero Skalník  Ing. Klement L. Lipník n.B.
1998 Česká Lípa Flik od Blatského rybníka Dvořák V. Mažice
1999 Přerov  Toxi Hunter´s Dream  Navrátil P. Nové Heřmínovy
   of Gračes
2000 Č. Budějovice Or Afoli   Formánek J. Bílý Kostel n.N.
2001 Rychnov n.K. Nestor z Tarnowskiei krainy Banas O.  Šurany (SK)
2002 Račice  Mars z Kvítele  Hendl J.  Lukavec
2003 Tachov  Kety z Lučkovic  Dufek R.  Bojanovice
2004 Vnorovy  Vigo Afoli  Viktora T. Třeboň-Břilice 
2005 Kolín  Fedra z Čeperáku  Semerád Vl. Dolní Heřmanice
2006 Bartošovice n.M. Cilka z Okřešic  Macák Š.  Vištuk (SK)
2007 Nové Město n.M. Ram z Jaroslavských polí Drahokoupil F. Jilemnice
2008 Třeboň  Gona z Čeperáku  Semerádová M. Dolní Heřmanice
2009 Plzeň  Lord z města Budějovic Ing. Prázný Č. Budějovice
2010 Liberec  Orka ze Srbeckých luhů Malý P.  Frýdlant v Č.
2011 Veselí n. M. Basty zo Šurianského kopca Banas O., ml. Šurany (SK)
2012 Fryčovice Gary z Visálku  Hendl J.  Lukavec
2013 Kutná Hora Kyd z Koroptvárny  Drahokoupil Fr. Jilemnice
2014 Bohuňovice u L. Perla od Věžeckého potoka Jelínek B. Morkovice
2015 Písek  Nik od Borovanské tůně Kotlík Jiří Strakonice
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Město Tachov

Historie a současnost
Tachov patří mezi nejstarší sídla západních Čech. První zmínka  
o osadě Tachov pochází z roku 1115, ale není zcela věrohodná. První 
konkrétní písemná zmínka o ní pochází z roku 1126, kdy kníže Sobě-
slav I. nechal přestavět některé důležité hraniční pevnosti - mezi nimi  
i Přimdu a Tachov. Zmínka z roku 1131 potom již uvádí hrad v blíz-
kosti „vesnice Tachov“.Osada zaznamenala bouřlivý rozvoj za vlády 

krále Přemysla Otakara II., který zde nechal vystavět nový hrad a v jeho podhradí založil 
patrně kolem roku 1275 nové královské město Tachov, které nechal obehnat hradbami. Tyto 
se zachovaly ve velké míře dodnes a patří mezi nejzachovalejší středověké hradby na našem 
území. Již ve 13. století se Tachov stal lokálním centrem, 
okolo města vznikaly statky, které podléhaly městskému 
purkrabímu. Po nástupu Lucemburků na český trůn město 
vykoupil Jan Lucemburský. V Tachově také pobýval Karel 
IV. V době husitských válek 15. století se v Tachově třikrát 
střetli husité a jejich odpůrci, z čehož nejvíce se zapsala  
do historie bitva u Tachova v roce 1427.
V roce 1869 žilo ve městě 3 857 obyvatel, většinou Němců.  
V roce 1938 bylo nejprve z českého pohraničí odsunuto 
české obyvatelstvo a oblast se stala součástí Německé říše. 
Po válce bylo pohraničí navráceno Československu a došlo 
k odsunu německého obyvatelstva. Po jejich odsunu rapid-
ně klesl počet obyvatel a město bylo, stejně jako jiná pohra-
niční města, dosidlováno lidmi z českého vnitrozemí a ze 
Slovenska a také krajany dosud žijícími např. na Ukrajině 
a v Rumunsku. 
Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k otevře-
ní státní hranice a Tachov přestal být „zapadlým 
pohraničním městem“, ale mohl začít těžit ze své 
polohy na hranicích s Německem. Došlo k pri-
vatizaci státních podniků a vzniku nových firem 
hlavně ve službách. Byla zrušena velká vojenská 
posádka, kasárna byla přestavěna na kanceláře a 
sídlo okresního ředitelství Policie. Některé pod-
niky zanikly, ale často došlo k jejich odkoupení 
zahraničními podnikateli. Tím se podařilo udržet 
nezaměstnanost v celém okrese lehce pod celostátním průměrem. Ve městě se výrazně zlep-
šila kvalita služeb a začalo docházet k opravám zchátralých historických památek. V roce 
1997 došlo k prodloužení dálnice D5 o 88 km úsek Plzeň-Rozvadov. Tím se dálnice velmi 
přiblížila k městu (ze sjezdu EXIT 128 Bor na 12 km). Dálnice podpořila hospodářský roz-
voj města i okolí. Okres Tachov se stal součástí Plzeňského kraje. 
Město Tachov tvoří městská část Tachov a osady  Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, 
Světce, Velký Rapotín, Vítkov a Vilémov. Rozloha města Tachov je 4 095 ha, počet obyvatel 
k 1. lednu 2016 necelých 12 tisíc.
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Město Planá

První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251. Město leželo 
na důležité obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále 
do Čech. Původní osada stávala na úpatí Bohušova vrchu kolem ro-
mánského kostela Petra a Pavla, který je nejstarší dochovanou staveb-
ní památkou v Plané. Nejstarší část vlastního města byla pravděpo-
dobně postavena v průběhu 13. a 14. stol. Kolem roku 1400 byla Planá 
na tehdejší dobu poměrně velkým městečkem s náměstím a několika 
přilehlými uličkami. město bylo obehnáno příkopy a hradbami, v rohu 

tvořeném hradební zdí na jihozápadě byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.
V držení panství Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily v plánském 
zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzerdorfové, Nostitzové  
a Nostitz-Rhieneckové.
Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincováním (mincovnu do Plané pře-
nesli poté, co zanikla mincovna v Jáchymově).
Město prošlo obdobími rozkvětu i úpadku. Nejvíce byla Planá postižena v 16. stol., kdy bylo 
město dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. V té době začala ve větší míře 
germanizace Plané, když se do města stěhovali noví obyvatelé, hlavně ze sousedního Bavor-
ska. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto vojsky různých armád, mnoho lidí 
bylo pobito, domy vydrancovány a zpustošeny.
V dobách rozkvětu města hlavně na konci 17. stol. se rozvíjela řemesla, obchod, hornictví. 
Planá byla střediskem rozsáhlého obilního trhu a řemeslné výroby. Na konci minulého sto-
letí se velice rozšířil obchod s uhlím a hlavně dřívím, které bylo do Plané sváženo z celého 
okolí. Došlo i k rozvoji školství, v roce 1898 byla ve městě otevřena státní reálka a na počát-
ku 20. stol. byla postavena nová školní budova pro měšťanskou a obecnou školu, dnes škola 
Na Valech. Planá se rovněž stala železniční stanicí, byla zde postavena nemocnice a jiné bu-
dovy. Planá byla správním městem, obchodním a hospodářským centrem celého okolí, dnes 
spadá pod Plzeňský kraj. Dne 5. května 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou. 
Po 2. světové válce došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva. Z tehdejšího okresu 
Planá bylo do 31. srpna 1947 odsunuto 35 959 osob. Nastalo nové osidlování města i okolí.
Ve městě samém a jeho částech (10 vesnic)  žije v současné době cca 5 500 obyvatel. Cent-
rum města je vyhlášeno jako městská památková zóna.
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Obec Dlouhý Újezd

Obec Dlouhý Újezd je poprvé zmiňována k roku 1361 jako „Langen-
dorfflein“, tedy Dlouhá ves; dnešní název vznikl až v době po první 
světové válce.
Středověk 
Roku 1378 se připomíná „Onsso de Dorflin“, další zprávy o vsi pak 
pocházejí z let 1472, 1523 a 1528, kdy patřila bratřím Erhartovi a On-
dřeji Trautenbergerům. To však již Dlouhý Újezd přináležel k tachov-
skému manskému obvodu a jeho majitele byli tachovskými many. Tak 
v urbáři z roku 1555 se připomínají lidé „zum lanngen darfflass“, při-

náležející Gerhartovi „von Luswitz“.
Někdy v průběhu druhé poloviny 16. století vzniklo ve vsi panské sídlo. Na jeho existenci 
můžeme sice soudit pouze na základě predikátů, avšak při porovnání s jinými lokalitami 
se toto tvrzení zdá velice pravděpodobné. Tak roku 1594 se připomíná „Ssebestyan Wolff 
Baldenffelsar z Woldenffelzu a w Langenderffelsu“, roku 1603 pak Anna Lišvicová z Al-
benreuthu a „Dlouhém Dorflíně“ a Jobst Hendrych z Reicnštejna „a v Dlouhém Darplezu“. 
V urbáři z roku 1607 je jako majitel uváděn Jan Rudolf z Habsburku; poté zde následovali 
jeho potomci, kterým byl nakonec Dlouhý Újezd roku 1617 propuštěn z manství. Dále zů-
stal Dlouhý Újezd samostatným statkem, patřícím v 17. a 18. století především Perglarům  
z Perglasu, od nichž jej roku 1766 odkoupili Losyové z Losimthalu a připojili k tachovské-
mu panství.
Začátek novověku 
Je těžké říci, co se stalo a původní tvrzí. Je však velice pravděpodobné, že později byla upra-
vována a nakonec přestavěna na zámek. Na mapě tzv. Josefského vojenského mapování z let 
cca 1770 - 1780 se totiž sídlo projevuje jako obdélný dvůr, uzavřený výraznou trojkřídlou 
stavbou, před níž předstupuje další trojkřídlý objekt. Celý areál je situován ne východním 
okraji vsi při silnici na Tachov. J. Schaller pak roku 1790 ve svém díle uvádí, že ve vsi která 
kdysi byla samostatným statkem a nyní „ je součástí tachovského panství, stojí zámeček /
Langendorfels mit einem Schlosschen“/. V pozdější době však jeho stavba ne- byla udr-
žována a již J. G.Sommer roku 1838 píše, že ve vsi byl kdysi zámek s poplužním dvorem  
a pivovarem, na jehož místě nyní stojí židovské domky. Pozemky, patřící k poplužnímu 
dvoru, byly totiž rozparcelovány a vlastní zámek rozprodán mezi židovské obyvatelstvo 
obce, podobně jakol se tomu stalo v nedaleké Studánce. Tuto situaci nám dokumentu- je také 
indikační skice ze stejné doby, na níž je struktura poplužního dvora již narušena parcelací a 
rozprodejem a objekt zámku je rovněž rozčleněn na jednotlivé části.
Židovské obyvatelstvo se totiž usadilo v Dlouhém Újezdě již počátkem 17. století a roku 
1780 dosáhla jeho obec takového počtu, že v lesích západně od vsi byl založen vlastní ži-
dovský hřbitov.Kde je nejstarší pískový náhrobek z roku 1736.
Zánik panského dvora a novověk
Dvůr i s rozprodaným zámkem pak roku 1888 vyhořel a byl zcela zlikvidován. O dva roky 
později zanikla také zdejší obec, na jejíž existenci podnes upomíná pouze romantický lesní 
hřbitůvek. Místo zámku však již zcela zaniklo pod novějšími stavbami a není patrné.
Po roce 1945 byla většina německého obyvatelstva vysídlena a do obce přišli dosídlenci.  
V současné době má obec Dlouhý Újezd něco málo přes 300 obyvatel. Je samostatnou obcí 
od r. 1990. Přiléhá k chráněné krajinné oblasti Český les. Naše oblast je vhodná pro turisti-
ku, jsou zde pěkné rybníky, lesy a zatím čisté ovzduší. V zimě je zde vhodný terén pro běh  
na lyžích.
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Obec Tisová

Obec Tisová se nachází na území okresu Tachov a náleží pod Plzeňský 
kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní měs-
to Tachov. Obec Tisová se rozkládá asi osm kilometrů jihovýchodně  
od Tachova. Dle oficiálního turistického členění spadá do oblastí Zá-
padočeských lázní. Stálý počet občanů této středně velké vesnice je 
asi 520 obyvatel. Tisová se dále dělí na šest části, konkrétně to jsou: 
Hlinné, Jemnice, Kumpolec, Lhotka, Tisová a Trnová. Obec je vzdá-
lená přibližně 16 km od německých hranic. 
Pro děti jež do školy ještě nechodí je zde mateřská školka. Pro využití 

volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli kostel a hřbi-
tov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. 
Obec Tisová leží v průměrné výšce 501 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme  
v historických pramenech v roce 1233. Celková katastrání plocha obce je 1990 ha, z toho 
orná půda zabírá čtyřicetšest procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Men-
ší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). 

Obec Studánka

Pravděpodovbný vznik Schőnbrunnu - Krásné Studánky jako rytíř-
ského sídla je možno datovat kolem roku 1300, jistě dříve než za-
ložení Schőnwaldu - Lesné, vzhledem ke svému směrem na západ 
se rozpřáhajícímu katastru. První písemnou zmínkou je Studánka při-
pomínána k roku 1407, kdy patřila do majetku členů známého rodu 
rytířů z Trautenbergu.
Název Studánka je pravděpodobně odvozen od studánky s mimořádně 
dobrou vodou, která bývala v horní části vsi. Ještě dnes v těchto mís-
tech vyvěrá pramen, který by si zasloužil důstojnou úpravu.

Rozloha katastru obce je ohraničená severozápadním svahem Rozsochy 757m n.m., východ-
ním svahem Polomu 710 m n.m., bývalým mlýnem u koupaliště a samotou před Tachovem. 
Do katastru patří také někdejší vesnička Hőlldroth (Pekelná pastvina) dnes samota Pastvina. 
V minulosti vesnicí procházelo několik cest místního významu např. do Dlouhého Újezdu, 
na Pastvinu, dále Bažantov a Lesnou, Písařovu Vesci nebo Mýto. Z těchto komunikací zbyla 
pouze okresní silnice z Tachova na Lesnou.             
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Planá

Dlouhý Újezd Studánka Tisová Plzeňský kraj

Tachov Plzeň
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