Těškov
Kraj: Plzeňský

Okres: Rokycany

Správní obvod: Rokycany

GPS souřadnice: 49.802191N, 13.698026E

Nadmořská výška: 500 m n. m.

První pís. zmínka: 1343 (680 let)

Počet obyvatel: 316

PSČ: 337 01

Adresa URL: www.obec-teskov.cz

O obci
Obec Těškov se nachází v blízkosti města Rokycany, v kotlině otevřené směrem k jihovýchodu, kolem je
obklopena lesy, ze kterých se nad jejím okolím vypínají vrchy Sirská hora (589 m n. m.), Čihadlo (654 m n.
m.), Hrad Mitterwald (680 m n. m.) Brno (718 m n. m) a Radeč (745 m n. m.).

Historie obce
První písemné zmínky o obci Těškov pocházejí již ze 14. století. V této době se psal název obce v
podobě Těžkov a byl odvozen od slova těžiti, neboť v blízkosti obce na vrchu Radeč se těžila železná
ruda.

Ubytování a restaurace
V obci se nachází pohostinství.

Okolí a příroda
Ves Těškov je situována v kotlině otevřené směrem k jihovýchodu, z ostatních směrů je obklopena lesy,
ze kterých se vypínají vrchy Sirská hora (589 m), Čihadlo (653 m), Hrad (680 m) a Radeč (745 m).

Současnost obce
Z pohledu občanské vybavenosti je v obci Těškov obecní úřad, knihovna s veřejným internetem,
fotbalové hřiště a nově zrekonstruovaná tělocvična. Zdravotní péče pro občany je zajištěna jeden
den v týdnu dojíždějícím lékařem.

Sportovní možnosti
Díky krásné okolní přírodě je obec Těškov častým východiskem pěších i cyklistických výletů do
oblasti Radče. Obcí prochází například červená turistická značka spojující Holoubkov se Zbirohem.
Nově byla vybudována cyklotrasa.

Památky a zajímavosti
V obci Těškov se nachází kaplička se zvoničkou, před ní krásný opravený kříž a dále pomník
obětem I. světové války, na němž jsou vyryta jména padlých občanů. Pamětihodností je také roubená
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usedlost čp. 21.

Doprava
V obci Těškov se křižuje větší počet silnic III. třídy, které směřují na Lhotu pod Radčem,
Rokycany, Holoubkov a Mýto (D5). Nejbližší železniční stanice je na hlavní trati Praha-Plzeň-Cheb, v
Holoubkově (4 km). Autobusovou dopravu zajišťují místní linky.
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