
Na kole Chodskem za Kozinou
Dnešní trasa nás zavede k památníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Újezda. Toho teď
hlídá velký šedý pes shlížející krásnou vyhlídkou na Chodsko přímo u prolézaček.

Kraj kolem Domažlic zvaný
Chodsko si mnohý z nás spojí
s Kozinou, hrdým Chodem
a strážcem hranic, který hájil
proti Lomikarovi práva Cho-
dů, daná jim králem. Tento
kraj na pomezí Českého lesa a
Šumavy již od Středověku
protkávala kupecká stezka z
Řezna (Regensburg) do Prahy,
po které se vozila sůl, drahé
koření i látky ze Středomoří.
Chodsko si uchovalo mnohé
ze svých tradic – písně, nářečí,
kroje, které tady o nedělích
můžete zahlédnout, ale také
památky na své výsady stráž-
ců hranic, které si Chodové po
dlouhá léta drželi. Snad každý
pozná Choda podle dlouhého
pláště a černého klobouku se
širokou krempou, které chrá-
nily před nepřízní počasí při
službě na hranicích, a s čaka-
nem (sekerou na dlouhém to-
půrku) v ruce. Typickým prů-
vodcem zdejších strážců hra-
nic byl pes. Také Furth im
Wald, městečko jen pár kilo-
metrů za hranicemi, má své
historické tradice. K těm nej-
známějším a nejstarším patří
Skolení draka, historická
slavnost, která patří k nej-
starším v Německu. Domažli-
ce a Furth im Wald v součas-
nosti nespojuje jen partner-
ství měst, ale také cyklostez-
ka, která je součástí meziná-
rodní cyklotrasy, která kopí-
ruje starou kupeckou stezku.
Právě šestnáctikilometrový
úsek mezi Domažlicemi a
Furthem im Wald je nyní již
veden po nových cyklostez-
kách mimo hlavní komuni-
kaci.

Jak Chodové žili...
Trasa vede z Domažlic po má-
lo frekventované komunikaci
do Újezda ke statku, kde je pa-
mětní síň Jana Sladkého Ko-
ziny. Tam si můžete prohléd-
nout, jak se na Chodsku žilo a
také se přímo v chodském ná-
řečí dovědět něco o výsadách
Chodů jako strážců českých
hranic. Uvidíte zde i chodské
kroje včetně typického dlou-
hého pláště s černým klobou-
kem a čakanem, který má na
sobě i Kozina stojící jako so-
cha na nedalekém vrchu Hrá-
dek. Než z Kozinova statku
dojedete na Hrádek, prohléd-
něte si místní dvůr U Keplů a
U Podestátů, typické chodské
statky s historií. Pak stačí jen
vystoupat pár zatáček na ko-

pec a už jste u Koziny. Jeho
pomník na vrcholu i vyhlídka
z místa jen pár metrů pod ním
uspokojí každého. Je odtud
vidět celé Chodsko jako na
dlani. Děti si zde navíc mohou
užít prolézaček nebo třeba vr-
cholovou prémii v podobě
zmrzliny či oblíbeného jídla
na terase. Z Hrádku pak bude-
te postupně klesat do Baby-
lonské kotliny až k samotné-
mu Babylonu, kde můžete za-
stavit na koupání nebo u dět-
ského hřiště. Z Babylonu, po-
kud nesednete na vlak, vás už
čeká pohodová cesta po stezce
přes Havlovice do Domažlic.
Kousek za Hadrovcem je k vi-
dění místní technická zají-
mavost – akvadukt. Nový
mostek s kanálkem pro vodu,
který převádí náhon Teplé
Bystřice z jedné strany želez-
niční trati na druhou, stojí
rozhodně za zastávku. Samot-
ný kanál Teplé Bystřice si
můžete prohlédnout, pokud se
vrátíte po druhé straně trati

kousek zpět. Od akvaduktu
pak dojedete stezkou přes
Havlovice až do Domažlic.
Ještě můžete zastavit u dře-
věných soch po pravé straně
stezky za Havlovicemi.

Tato trasa vede zčásti po
silnici s velmi malým provo-
zem, zčásti po cyklostezkách.
Její první část, tedy kousek ke
Kozinově památníku na
Hrádku, pozvolna stoupá, pak
přes Trhanov sjíždí do Baby-
lonské kotliny, kde se napoju-
je na cyklostezku, která již bez
terénního převýšení pokra-
čuje zpátky do výchozího mís-
ta – Domažlic. Je možné ji
zkrátit a nasednout na vlak už
v Babyloně či v Havlovicích.

Kozinův pomník
na Hrádku
Pamětní síň v Újezdě i památ-
ník na Hrádku – obě tato mís-
ta jsou spojena s Janem Slad-
kým Kozinou, Chodem, který

stál v čele rebelie proti pánům
za práva daná Chodům jako
strážcům hranic českými pa-
novníky, a který také za ně po-
ložil život. Zemřel na šibenici
v Plzni a jeho poslední slova
určená Wolfu Maxmiliánu z
Lamingenu, řečenému Lomi-
karovi „Do roka a do dne“ se
také vyplnila. Lomikar, který
sídlil na chodském zámku v
Trhanově, po roce zemřel.

V Újezdě si můžete pro-
hlédnout Pamětní síň Jana
Sladkého Koziny v jeho rod-
ném statku v dolní části návsi.
Při prohlížení chodských
krojů a tradičního vybavení
chodského statku, dostanete
výklad v typickém chodském
nářečí. Po cestě na asi 2 kilo-
metry vzdálený Hrádek si
můžete ještě v Újezdě pro-
hlédnout dva typické chodské
statky U Keplů a U Podestátů
nedaleko kostela. Socha Kozi-
ny na Hrádku byla postavena
roku 1895 a jedenáct let po

prvním knižním vydání Pso-
hlavců zde při jejím odhalení
Alois Jirásek získal čestné
občanství chodské vsi Újezd.
Kozina je na památníku zob-
razen s chodským psem,
čakanem v pravé a králov-
ským privilegiem v levé ruce.
Jeho pohled směřuje k Plzni,
kde byl 28.11.1695 v místě
dnešního pivovaru popraven.

CYKLOVÝLET

Start a cíl: Domažlice
Délka: 24 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady
Občerstvení
Domažlice, Hrádek, Trhanov,
Pec pod Čechovem, Babylon, Havlovice
Cykloservisy
Domažlice-Týnské Předměstí, Komenského ul.
Domažlice-Dolejší Předměstí, Husova tř.
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny
Újezd u Domažlic, tel: +420 379 722 282, ujezdou@tiscali.cz
Doprava s kolem
Využijte přímého vlakového spojení na trati č. 180 (Praha –
Plzeň – Domažlice – Česká Kubice/Furth im Wald). Část ces-
ty se můžete popovézt cyklobusem Čerchov.

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a edi-
torka portálu pl-
zenskonakole.cz, a
i s mapkou a popi-
sem ji najdete na
portálu plzensko-

nakole.cz v sekci Trasy pro cyk-
lovýlety.

Seriál cyklovýletů vzniká
ve spolupráci s regionálním
informačním portálem pro
cyklisty plzenskonakole.cz

Příští pátek: Šumavou
po vodních dílech na Úhlavě

Z Domažlic do Furthu im Wald pojedete po nových stezkách bezpečných i pro malé cyklisty. Foto: R. Žáková

Náhon Teplé Bystřice využívaly mlýny i manufakury. Foto: R. Havlová

Zajímavosti na trase
Domažlice – Přirozené centrum Chodska. Jeho jádro je měst-
skou památkovou rezervací s podlouhlým náměstím lemova-
ným podloubím. Častým cílem návštěvníků města je šikmá věž
arciděkanského chrámu, která slouží také jako rozhledna.
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě – Rodný statek
vůdce chodské rebelie J. S. Koziny je v dolní části návsi
Trhanov – V letech 1676-77 zde nechal Lamingen (zvaný Lomi-
kar) vystavět zámek Chodenschlöss
Čertova naučná stezka – 11 km dlouhá stezka pro pěší i cyk-
listy z Havlovic do Babylonu s 21 zastávkami s popisem histo-
rických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu.
Babylon – oblíbené vzdušné lázně s rybníkem ke koupání
Viklan Čertův kámen – 4 metry dlouhý bochníkovitý kámen
Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka – vlhká
louka v údolní nivě potoka s množstvím ptáků.
Akvadukt – akvadukt nedaleko Hadrovce převádel vodu
mlýnského náhonu Teplé Bystřice z jedné strany železniční
trati na druhou. Původně 32 metru dlouhý dřevený akvadukt
nedaleko Hadrovce, který musel být v roce 1984 stržen,
v r. 2011 nahradil nový, po kterém projdou pěší i cyklisté.
náhon Teplé Bystřice – 16 km dlouhý a metr široký kanál
přivádějící vodu z východního svahu Čerchova do Domažlic
sloužil též jako vodní pohon pro několik mlýnů a manufaktur.

Kozinův pomník. Foto: R. Žáková

Vyhlídka na Chodsko z Hrádku patří k nejkrásnějším. Foto: R. Žáková

Podrobný popis trasy: http://www.plzenskonakole.cz/cz/za-kozinou-a-jeho-velkym-psem-884.htm


