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Kozinovým krajem na vrchol Čerchova

Na této trase se podíváme na
nejvyšší horu Českého lesa,
odkud je jeden z nejkrásněj-
ších pohledů na Český les na
české i německé straně hrani-
ce. Snad právě proto tu byla v
dobách rozvoje české turistiky
postavena Klubem českých tu-
ristů rozhledna pojmenovaná
po jednom z iniciátorů stavby
Petřínské rozhledny Vilému
Kurzovi. Z vrcholu Čerchova
jsou za ideální viditelnosti vi-
dět i Alpy.

O rozhledně
Původně tu stála 17 metrů vy-
soká, třípatrová dřevěná trá-
mová věž. Po deseti letech bylo
však třeba dřevěnou, zčásti
zetlelou rozhlednu z důvodu
bezpečnosti strhnout a bylo
rozhodnuto vybudovat roz-
hlednu zděnou, 24 metrů vyso-
kou, která je zde dosud. Dřevě-
ná věž byla nahrazena 19 met-
rů vysokou kamennou věží za-
končenou prosklenou dřevě-
nou vyhlídkovou nástavbou,
jejíž vrchol dosahoval ještě o
necelých 6 metrů výše. Jde o
projekt Vratislava Pasovské-
ho, financovaný hrabětem
Stadionem společně s Klubem
českých turistů, domažlickou
spořitelnou, městem Domažli-
ce a mnoha dalšími. Základní
kámen kamenné rozhledny byl
položen 23. května 1904. Roz-
hledna byla slavnostně ote-
vřena dne 16. července 1905.

Toho se však již Dr. Vilém
Kurz nedožil, ale rozhledna po
něm aspoň dostala jméno a by-
la na ni umístěna pamětní
deska. V blízkosti rozhledny
byly postaveny dvě turistické
chaty, jedna z nich nesla jmé-
no druhého z iniciátorů stavby
rozhledny Vratislava Pasov-
ského. Pod rozhlednou je v
provozu restaurace s bufeto-
vým občerstvením.

Cestu na Čerchov začneme v
Domažlicích u železničního
nádraží. Hned před nádražím
se napojíme na hlavní komu-
nikaci odbočením vlevo a do-
jedeme po ní ke křižovatce v
zatáčce před mostem přes říč-
ku Zubřinu. Tam za semafory
odbočíme vlevo a držíme se
značené cyklotrasy číslo 3,
která nás kolem Zubřiny pro-
vede po nové cyklostezce celý-
mi Domažlicemi. Trasa projíž-
dí pod historickým centrem
města. Pokud bychom se chtěli
podívat na náměstí a třeba vy-
stoupat na Domažlickou věž
nebo navštívit Muzeum Chod-
ska v Chodském hradě, musí-
me ze stezky odbočit vpravo do
některé z uliček, například
Branskou, vedoucí asi po 50
metrech na náměstí. V Havlo-
vicích ze stezky uhneme vpra-
vo přes Zubřinu a po asi dvou
stech metrech po hlavní ko-
munikaci I/27 na Domažlice
odbočíme vlevo směrem na
Petrovice. Na první křižovatce
pak pokračujeme vlevo po sil-
nici do Újezda. Ještě než přeje-
deme křižovatku s frekvento-
vanou silnicí, uvidíme již na
vrch Hrádek, kde je Kozinův
pomník.

Kozinův kraj
Další chodskou ves Trhanov
proslavil Lamingen řečený
Lomikar, který byl s Chody ve
sporu. Právě kvůli němu
skončil Kozina v Plzni na šibe-
nici. V trhanovském zámku,
kde sídlil, byla dříve expozice
chodského muzea, ta je ale ny-
ní přestěhována do Domažlic.
Že jste na Chodsku, zjistíte v
Trhanově mimo jiné i z chod-
ských motivů, kterými zde
mají vyzdobenou hospodu.

V Újezdě můžeme navštívit
Kozinův statek. Pokud nezná-
te chodské nářečí, budete asi
překvapeni, až uslyšíte výklad
tímto dialektem. Chodský kroj
i výbava domácnosti je k vidě-
ní v několika sednicích tohoto
místního muzea. Před návště-
vou si raději ověřte otevírací
dobu.

Jen asi kilometr za Újezdem
ve směru na Trhanov, můžete
ještě odbočit doprava a vy-
stoupat k památníku Jana
Sladkého Koziny na vrchu
Hrádek. Je odtud krásná vy-
hlídka a lze se tu také občerst-
vit..

Z Trhanova nás čeká stou-
pání přes Chodov na Výhledy k
památníku se sochou Jindři-
cha Šimona Baara. Jako bás-
ník a spisovatel tzv. venkov-
ské prózy má přímo na památ-
níku několik veršů. Vyhlídka
na Chodsko je tu ale impozant-
ní, tak pokud si naplánujete
výlet v den s dobrou viditel-
ností, nezapomeňte přibalit
ještě dalekohled.

Kolem studánek
Necelé dva kilometry do Ca-
partic pojedeme souběžně s
frekventovanou komunikací
po cyklotrase 2287. Buďte proto
opatrní, při přejíždění na ces-
tu k Čerchovu. Značení C34,
které najdete v některých ma-
pách, ale nejspíš v terénu ne-
najdete. Jde o malé bílé čtver-
cové tabulky s oranžovým pik-
togramem cyklisty, pod kte-
rým je uvedeno C34. Až na vr-
chol Čerchova tedy sledujte
červenou turistickou značku.
Teď už asfaltová cesta postup-
ně stoupá a u rozcestí s mod-
rou a zelenou turistickou
značkou už se mění v panelku s
vyšším sklonem stoupání.
Studánka, která je vlevo při
cestě, je na místě, kde si jistě
rádi uděláte pauzu. Kdo by se
chtěl tomuto stoupání vy-
hnout, může na Čerchov dojet

po cestě kolem Malinové hory.
Na vrcholu pod rozhlednou
funguje bufet, takže si můžete
dát i nějakou cílovou prémii,
kterou si po vystoupání jistě
zasloužíte.

Čerchovskými
hvozdy
a Babylonskou
kotlinou
Pro sjezd z Čerchova zvolíme
cestu po červené turistické
značce z rozcestí turistických
značek, přes které jsme na
Čerchov od Capartic dojeli.
Pěkná lesní cesta po okraji
přírodní památky Čerchovské
hvozdy je příjemným zados-
tiučiněním za namáhavé stou-
pání na vrchol. I zde najdete
studánku, u které můžete za-
stavit. Po asi pětikilometro-
vém sjezdu se napojíme na
cyklotrasu 36, která již vede po
asfaltové silnici. Z ní asi po
dvou kilometrech odbočíme
vlevo na novou cyklostezku.
Ta je součástí nově dokonče-
ných cyklostezek spojujících
chodskou metropoli Domažli-
ce přes Babylon, oblíbené mís-
to pro rodinnou rekreaci, s ně-

meckým Furth im Waldem a je
vyznačená číslem 3. Po cyk-
lotrase číslo 3 dojedeme přes
Babylon a Havlovice až do Do-
mažlic. Na Babylonu nezapo-
meňte zajet k Čertovu kameni,
pěkně uloženému viklanu, jen
kousek od vyhlášeného kou-
paliště – Babylonského rybní-
ka. Nezvyklou atrakcí je také
akvadukt – lávka pro pěší,
cyklisty a vodu, tedy přesněji
řečeno pro náhon Teplé Bys-
třice. Jediný akvadukt toho
druhu v ČR najdete na cyk-
lotrase číslo 3 u železniční za-
stávky Havlovice. Odtud vede
cesta do Domažlic po pěkné
nové cyklostezce podél Zubři-
ny, takže vás tu už žádné kopce
nečekají. V Domažlicích si pak
za odměnu můžete dát třeba
vyhlášené chodské koláče.

Pokud byste se chtěli na vr-
chol Čerchova dostat i s dětmi,
použijte cyklobus vypravova-
ného z domažlického autobu-
sového nádraží (to je hned před
tím vlakovým).

Start a cíl: Domažlice
Délka: 42 km
Náročnost: těžká
Vhodné kolo: trekové či horské

Užitečné rady
Občerstvení na trase:
Domažlice, Trhanov, Hrádek, Čerchov, Babylon, Havlovice
Cykloservisy na trase:
Domažlice – Týnské Předměstí, Komenského 70
Domažlice – Dolejší Předměstí, Husova tř. 97
Doprava s kolem: Využijte přímého vlakového spojení na trati č. 180
(Praha – Plzeň – Domažlice – Česká Kubice/Furth im Wald). Část cesty se
můžete popovézt cyklobusem Čerchov.
Odkazy: http://www.plzenskonakole.cz/

Příští pátek: Za vyhlídkami přes
kopečky kolem Klatov

Trasu připravila
Radka Žáková,
plzeňská cyklo-
průvodkyně a edi-
torka portálu
plzenskonakole.cz
Její trasy pro cy-
kovýlety hledejte
na portálu

plzenskonakole.cz v sekci Trasy pro
cyklovýlety.

Seriál cyklovýletů po Plzeňském a
Karlovarském kraji vzniká ve spolu-
práci s regionálním informačním por-
tálem pro cyklisty plzenskonakole.cz

Hřeben Českého lesa s Čerchovem je viditelný zdaleka. Foto na stránce: Radka Žáková

Kraj kolem Domažlic zvaný Chodsko si mnohý z nás spojí s Kozinou,
hrdým Chodem a strážcem hranic, který hájil proti Lomikarovi práva
Chodů, daná jim králem. Tento kraj na pomezí Českého lesa a Šuma-
vy již od středověku protkávala kupecká stezka z Řezna (Regen-
sburgu) do Prahy, po které se vozila sůl, drahé koření i látky ze Stře-
domoří. Chodsko si uchovalo mnohé ze svých tradic – písně, nářečí i kro-
je, které tady o nedělích můžete zahlédnout, ale také památky na
své výsady strážců hranic, které si Chodové po dlouhá léta drželi.
Snad každý pozná Choda podle dlouhého pláště a černého klobouku
se širokou krempou, které chránily před nepřízní počasí při službě na
hranicích, a s čakanem (sekerou na dlouhém topůrku) v ruce. Typic-
kým průvodcem zdejších strážců hranic byl pes.

Podrobné vedení linie trasy na mapě najdete na: http://www.cykloserver.cz/f/7ca5134044/

Kurzova rozhledna na Čerchově.

Kozinův pomník na Hrádku.

Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě.

Studánka u Zelené chýše pod Čerchovem.

Typické chodské motivy najdete třeba i na domech v Trhanově.

Památník J. Š. Baara na Výhledech.


