
ČESKÁ KUBICE (Böhmisch Kubitzen)
OÚ: Česká Kubice 82, 345 32, tel.: 379 793 134, e-mail: podatelna@kubice.cz,

www.kubice.cz

Obec leží u hraničního přechodu Folmava.

Zalesněné údolí s možností vycházek do ma-

lebného okolí přispělo k zařazení České Ku-

bice mezi vyhledávaná letoviska. Atraktivní

jsou turistické stezky na Čerchov. Kratší trasa

nabízí výlet k prameni – České studánce.

Velmi zajímavý je výlet ke Třem znakům –

místu přímo na státní hranici s Německem;

místu setkání tří historických zemí: Českého království, Bavorska a Horního

Falcka. Znaky těchto zemí jsou vytesány na německé straně ve skále. Zají-

mavostí je velký kamenný stůl, postavený tak, že jeho středem prochází státní

hranice. Tady je jeden ze „zelených“ hraničních přechodů a další, zvaný Ovčí

thenberg na německé straně hranic. 3 km od hraničního přechodu Folmava 

je možné navštívit na německé straně příjemné městečko Furth im Wald. Do-

minantou České Kubice je v současné době moderní sportovní hala, nabíze-

jící možnosti pro téměř všechny halové sporty.

Die Ortschaft liegt in der Nähe des Grenzübergangs Folmava (Vollmau). Bewaldetes
Tal mit einer Spaziermöglichkeit in die malerische Umgebung trug zur Eingliederung

der Ortschaft Česká Kubice unter begehrte Urlaubsorte bei. Attraktiv sind die Wanderwege 
zu Čerchov (Schwarzkopf). Kürzere Route bietet einen Ausflug zum Brunnen – Česká studánka.
Sehr interessant ist der Ausflug zu Tři znaky – zu einem Ort direkt an der Staatsgrenze mit
Deutschland; zu einem Ort des Treffens der drei historischen Länder: Böhmischen Königsreichs,
Bayern und Oberpfalz. Zur Dominante von Česká Kubice gehört zu Zeit eine moderne Spor-
thalle, welche die Möglichkeiten für nahezu alle Hallensportarten bietet.

DÍLY (Neu Possigkau)
OÚ: Díly 75, 344 01 Domažlice, tel.: 379 794 250, e-mail: oudily@ceskasit.cz,

www.obec.dily.cz

Díly vznikly jako osada obce Postřekov v 80.

letech 18. stol. Uprostřed vesničky stojí rázo-

vitá kaple z r. 1947, zasvěcená Cyrilu a Me-

toději. K vidění jsou zde také zachované

původní domky chráněné Památkovým úřa-

dem, pomník 5 padlých amerických vojáků při

osvobozování obce, pamětní desky poprave-

ným rodákům za II. sv. války a osvoboze-

necké americké armádě. Pomník J. Husa obrůstají dvě chráněné lípy. Položení

obce dává možnost k výhledu do širokého okolí Horního Chodska. Smíšené

lesy, které obec z velké části obklopují, jsou vyhledávaným místem houbařů.

Od turisticky značené křižovatky se návštěvníci mohou vydat na sádecký 

a haltravský hřeben, které jsou součástí pohoří Český les.

Díly entstand als eine Siedlung der Ortschaft Postřekov (Alt Possigkau) in 80-ziger Ja-
hren des 18. Jahrhunderts. In Mitten des Dörfchens steht eine eigenartige Kapelle

aus dem Jahr 1947, eingeweiht den Cyrillus und Methodeus. Zu Sehen sind hier auch erhaltene
originelle Häuser. Die Lage der Ortschaft gibt eine Möglichkeit zur Aussicht in die weite Umge-
bung von Horní Chodsko (Oberchodenland). Aus der Wanderkreuzung können die Besucher 
zu den Bergkämmen Sadecký und Haltravský gehen, die ein Bestandteil des Gebirges Český
les (Böhmischwald) sind.

CHODOV (Meigelshof)
OÚ: Chodov 150, 345 33 Trhanov, tel.: 379 794 228, e-mail: ouchodov@mybox.cz,

www.chodovudomazlic.cz

Obec se nachází pod samotným hřebenem

Českého lesa v sousedství obcí Trhanov,

Klenčí a Pec p. Č. Na návsi se nacházejí dva

roubené domky vyhlášené jako kulturní his-

torické památky, šestiboká kaplička sv. Jana

Křtitele z přel. 17. a 18. stol., dále pamětní

kámen, smírčí kříž a památník mistra Jana

Husa. Přírodní zajímavostí je Český kře-

menný val, dobře dostupný turistům. Po celé jeho délce vede cesta, začínající

u informační tabule „CHK Český les“ a po ní lze dojít do obce Pec p. Č. Z Cho-

dova je možné po asfaltové silnici nebo lesní cestou dojít na Výhledy, k pomníku

J. Š. Baara. Bližší informace o obci Chodov a jejím okolí získáte na tel. čísle: 

379 794 690.

Die Ortschaft befindet sich unter dem Bergkamm von Český les in der Nachbarschaft
der Ortschaften Trhanov, Klenčí und Pec. Auf dem Anger befi nden sich zwei Holzzim-

merhäuser, die zu historischen Kultursehenswürdigkeiten erklärt wurden.

KLENČÍ POD ČERCHOVEM (Klentsch)
ÚM: Klenčí p. Č. 118, 345 34, tel.: 379 794 231, e-mail: urad.mestyse@klenci.cz,

is@klenci.jz.cz, www.klenci.cz

Městys leží na úpatí Českého lesa, jehož kra-

jinnou dominantou je nejvyšší hora pohoří 

– Čerchov (1042 m). 60 % katastru obce je po-

kryto smíšenými lesy, takže jsou zde příznivé

podmínky pro ozdravné pobyty a pro letní 

i zimní rekreace. Klenčí je rodištěm spisovatelů

J. Š. Baara, J. Vrby a skladatele chodských

písní J. Jindřicha. Na přání J. Š. Baara bylo zří-

zeno v jeho domě, v sousedství kostela sv. Martina muzeum. 3 km nad Klenčím,

na Výhledech, byl v r. 1933 odhalen spisovatelův pomník. V Klenčí působí vý-

roce a prodejce tradiční chodské keramiky a výsledkem udržování tradic chod-

ského folkloru jsou každoročně slavnosti, konané v Klenčí vždy o prvním

červencovém víkendu. Významným turistickým cílem je Čerchov s rozhlednou.

Výchozím bodem jsou Capartice a odtud pěšky 5 km k vrcholu. Opačným smě-

rem z Klenčí na Draženov – 3 km po modré značce se nachází poutní místo

Dobrá voda se studánkou a kostelíkem, v němž je umístěn oltářní obraz 

od J. Špillara Chodská madona. Městys leží na nově vybudované cyklotrase

číslo 2287 Lísková - Luženice (viz. mapka).

der höchste Berg des Bergkamms - Čerchov - 1042 m) ist. Klenčí ist der Geburtsort 
der Schriftsteller J. Š. Baar, J. Vrba und des Komponisten der Chodenlieder J. Jindřich. Auf
Wunsch des J. Š. Baar wurde direkt in seinem Haus, in der Nachbarschaft der Kirche des Heili-
gen Martin, ein Museum errichtet. In Klenčí sind einige Hersteller und Anbieter der traditionellen
Chodenkeramik tätig, und ein Ergebnis der Traditionseinhaltung der Chodenfolklore sind jedes
Jahr Feste, die in Klenčí immer am ersten Wochenende in Juli stattfinden. Ein bedeutendes Wan-
derziel ist Čerchov mit einem Aussichtsturm. In der Gegenrichtung von Klenčí nach Draženov 
befindet sich die Wahlfahrtstätte Dobrá voda.

LUŽENIČKY (Kl. Luschenz)
OÚ: Luženičky 1, 344 01 Domažlice, e-mail: obec@luzenicky.cz, www.luzenicky.cz

Obec leží v těsné blízkosti své spádové obce Lu-

ženice. Při silnici do Domažlic stojí kostelík 

sv. Antonína z r. 1935. Krajinnou dominantou

obce je mohutná, Luženická lípa na kopci nad

vesnicí, která byla v r. 1980 vyhlášena památ-

ným stromem. Jedná se o 200 let starou lípu srd-

čitou, jejíž obvod kmene je 1,3 m, výška 18,5 m.

2 km od obce se vypíná Baldovské návrší 

s kaplí, kde měla být údajně svedena bitva, v níž

husité zahnali křižácká vojska.

Die Ortschaft Kl. Luschenz liegt in nächster Nähe ihrer Einzugsgemeinde Luženice 
(Gr. Luschenz). Der Straße nach Domažlice (Taus) entlang steht die Kirche des Heili-

gen Antonius aus dem Jahr 1935. Die Dominante der Ortschaft ist eine massive Luschenz-Linde
auf dem Hügel über die Ortschaft, die im Jahr 1980 zum Gedenkbaum erklärt wurde.
Die Ortschaft liegt in nächster Nähe ihrer Einzugsgemeinde Luženice (Gr. Luschenz). Der Straße
nach Domažlice (Taus) entlang steht die Kirche des Heiligen Antonius aus dem Jahr 1935. Die Do-
minante der Ortschaft ist eine massive Luschenz-Linde auf dem Hügel über die Ortschaft, die 
im Jahr 1980 zum Gedenkbaum erklärt wurde.

NEMANICE (Wassersuppen)
OÚ: Nemanice 17, 344 01 Domažlice, tel.: 379 789 533, e-mail: obec.nemanice@seznam.cz,
www.nemanice.cz

Významná ves založena před r. 1591 v kotlině

otevřené do Bavorska, od Čech oddělená hře-

benem Haltravy. Z několika spádových obcí,

které během let postupně zanikají, je pro turisty

zajímavá Stará Huť, vesnička obklopená lesy,

v současnosti využívaná, stejně jako široké

okolí, především k rekreačnímu houbaření. Je-

dinou ze zaniklých příhraničních vsí, jejíž jméno

vešlo před nedávnem do povědomí veřejnosti,

je Lísková – hraniční přechod do Německa. Odtud vede příjemná cyklostezka do

německého Waldmünchenu. V Nemanicích stojí za zmínku barokní kostel 

sv. J. Nepomuckého, vystavěný pod patronací Stadionů v letech 1781–1784.

Bedeutende Ortschaft, die vor dem Jahr 1591 in dem nach Deutschland offenen Tal-
kessel gegründet war und die von Tschechien nur mit dem Bergkamm Haltrava getrennt

ist. Eine der erloschenen Ortschaften, deren Namen vor kurzem der Öffentlichkeit bekannt wurde,
ist Lísková (Haselbach) – ein Grenzübergang nach Deutschland. Von hier aus führt ein ange-
nehmer Radwanderweg nach Waldmünchen.

NOVÝ KRAMOLÍN (Neu Gramatin)
OÚ: Nový Kramolín 47, 344 01 Domažlice, tel.: 379 497 683, e-mail: info@novykramolin.cz,

www.novykramolin.cz

Obec leží v podhůří haltravských lesů, mezi obcemi Po-

střekov a Vlkanov. Na návsi je umístěna barokní plastika

Nejsvětější Trojice, vytesaná z kamene, v s. části obce

stojí nízká kaplička sv. Václava. Z přírodních zajímavostí

stojí za zmínku Křemenný val, který je obnažen 

na j. okraji obce. Na jeho vrcholu je umístěn dřevěný

kříž. Z N. Kramolína je možné dojít do zaniklých obcí

Oslí Mlýneček a Valtýřov a po červené hřebenové

značce k zřícenině hradu Starý Herštejn. Ze zbytků roz-

padlé věže se tady otevírá působivý pohled na haltrav-

ské pásmo s Čerchovem i pohledy do hlubokého údolí

s hraniční vsí Nemanicemi a blízkým Bavorskem.

Die Ortshaft liegt im Gebirgsvorland der Wälder von Haltrava, zwischen den Gemein-
den Postřekov und Vlkanov. Auf dem Anger steht die Barockskulptur Allerheiligste Drei-

faltigkeit, im nördlichen Teil der Gemeinde steht eine niedrige Kapelle des Heiligen Wenzel. 
Aus den Naturmerkwürdigkeiten ist ein Quarzwall einer Erwähnung wert, der am südlichen Rande
der Ortschaft freigelegt ist. Auf seinem Gipfel ist ein Holzkreuz aufgestellt.

OTOV (Wottawa)
OÚ: Otov, 345 22 Poběžovice, tel.: 379 497 340, e-mail.: otov@otov.cz, www.otov.cz
Obec se nachází v údolí Černého potoka mezi Meclo-

vem a Postřekovem. U můstku přes Černý potok stával

tzv. Čertův kámen. Balvan se dvěma prohlubněmi slou-

žil patrně k amalgamaci zlata, které se ve středověku

rýžovalo ve zdejším potoce. V r. 1993 si kámen přemístil

na svoji zahradu majitel domu, který je položen při 

jz. okraji obce. Těsně před koncem II. sv. války bylo 

v otovském mlýně německými vojáky umučeno 6 mla-

dých Čechů. Mlýn byl sice zbořen, ale pamětní deska

se jmény umučených zde zůstala. Z přírodních zajíma-

vostí jsou zde zachované romantické pozůstatky dolů

na živec – Červený a Větrný vrch s bílou stěnou.

Die Ortschaft befi ndet sich im Tal von Černý potok (Schwarzbach) zwischen Meclov
(Metzling) und Postřekov. Bei der Brücke über Černý potok stand früher der sog. Čer-

tův kámen (Teufelsstein). Der Felsblock mit zwei Vertiefungen diente offensichtlich zur Amalga-
mation des Golds, das im Mittelalter im hiesigen Bach gewaschen wurde. Knapp vor dem Ende
des zweiten Weltkriegs waren in der Mühle in Otov sechs jungen Tschechen von deutschen Sol-
daten zu Tode gequält.

PEC POD ČERCHOVEM (Hochofen)
OÚ: Pec p. Č. 58, 344 01 Domažlice, tel.: 379 794 744, e-mail: pec@cbox.cz, www.pec.jz.cz
Obec leží v bezprostřední blízkosti nádherných smíšených lesů na j. úpatí Čer-

chova, na křižovatce značených turistických cest od Výhledů, Klenčí p. Č., Cho-

dova, Babylonu, Č. Kubice a Čerchova. Nej-

známějším rekreačním objektem je penzion

Lesana, dříve Daliborka, navštěvovaná vý-

znamnými kulturními osobnostmi. Pec je ro-

dištěm spisovatele J. F. Hrušky, svůj dům 

s atelierem si tu postavil malíř Jaroslav Špillar,

po jeho smrti jej užívali bratři Karel a Rudolf. 

V r. 2006 bylo v Peci otevřeno Dřevorubecké

muzeum, kde se návštěvníci dozví vše nejen 

o tradiční dřevovýrobě, výrobě železa a skla, ale i o významných osobnos-

tech, historii současnosti této malebné podhorské vesničky. Muzeum je možné

navštívit po tel. domluvě na č.: 379 794 744 nebo 721 062 583.

Die Ortschaft liegt in unmittelbarer Nähe der Mischwälder am südlichen Bergfuß 
von Čerchov, auf der Kreuzung der Wanderwege. Pec ist der Geburtsort des Schrift-

stellers J. F. Hruška, sein Haus mit dem Atelier baute sich hier der Maler J. Špillar, nach seinem
Tod nutzten es seine Brüder. Im Jahr 2006 wurde in Pec ein Holzhauermuseum eröffnet, in dem
die Besucher alles nicht nur von der traditionellen Holz-, Metall- und Glasfertigung, sondern
auch von bedeutenden Berühmtheiten, der Historie und Gegenwart dieser malerischen Ge-
birgsvorlandsortschaft erfahren. Das Museum kann nach einer telefonischen Absprache 
besucht werden Tel: 379 794 744 oder 721 062 583.

TRHANOV (Chodenschloss)
OÚ: Trhanov 63, 345 33, tel.: 379 794 570, e-mail: ou@trhanov.jz.cz, www.trhanov.cz

Obec vznikla kolem barokního zámečku, který 

tu v l. 1676-77 postavil Volf Maxmilián Lamingen, pán

na Chodsku a pokořitel chodské vzpoury koncem 

17. stol. Pamětní deska na zámku připomíná, že se

zde narodil syn zámeckého zahradníka, známý praž-

ský lékař a literát J. Thomayer, který do Trhanova při-

vedl A. Jiráska. Zámek dnes slouží jako ubytovací 

a školící zařízení, od něj vede červeně značená Jirá-

skova stezka na Hrádek a do Újezda a opačným

směrem na Výhledy k pomníku J. Š. Baara. Kolem

rybníku se turista dostane příjemnou procházkou přes

obec Pila lesem do letoviska Babylon. Žlutě značená

je cesta z Trhanova k rybníku Mlýneček a do obce

Pec p. Čerchovem.

Die Gemeinde entstand um ein Barockschloss herum, das hier in den Jahren 1676-
77 Volf Maxmilián Lamingen, der Herr in Chodsko und Demütiger des Widerstands 

in Chodsko am Ende des 17. Jahrhundert, baute. Die Gedenktafel am Schloss erinnert daran,
dass hier der Sohn des Schlossgärtners, der bekannte Arzt in Praha und Literat Josef Tho-
mayer geboren wurde, und der nach Trhanov den Schriftsteller Alois Jirásek brachte. Das
Schloss dient heute als eine Unterkunfts- und Schulungseinrichtung. Aus Trhanov führt vom
Schloss der rot gekennzeichnete Weg zu Hrádek und Újezd und in die Gegenrichtung zu Vý-
hledy zum J. Š. Baar – Denkmal. An dem Teich vorbei kommt ein Tourist über die Ortschaft Pila
(Sägewerk) in den Urlaubsort Babylon. Gelb gekennzeichnet ist der Weg aus Trhanov zum
Teich Mlýneček in die Gemeinde Pec pod Čerchovem.

ÚJEZD (Aujezdl)
OÚ: Újezd 54, 344 01 Domažlice, tel.: 379 722 282, e-mail: ujezdou@tiscali.cz, www.obecujezd.cz
Újezd, nejznámější z chodských vsí a rodiště dnes

již legendárního Jana Sladkého Koziny, se rozkládá

na úpatí vrchu Hrádek. V dolní části obce stojí Kozi-

nův statek, jenž je upraven do podoby muzea. Vedle

Kozinovy pamětní síně nalezneme expozici chodské

rebelie a místnost starých řemesel. Do prohlídko-

vého okruhu patří i stará chodská sence a výstava

chodských krojů. Nad obcí se vypíná vrch Hrádek,

na jehož vrcholu byl slavnému újezdskému rodáku

J. S. Kozinovi vybudován pomník. Od Kozinovy

sochy se otevírá pohled na Domažlicko a dá se

odtud lesní stezkou dojít k trhanovskému zámku

nebo lesem Draženovská hora k poutnímu místu

Dobrá voda.

vrch, je nad Folmavou. Pro ty zdatnější se nabízí výlet na Hohenbogen či Voi-

Die Stadt liegt am Bergfuß von Český les, dessen Landschaftsdominante 



Ubytování v Caparticích

Vinotéka pod muzeem, Klenčí p. Č. 

Po – Pá: 16 – 19 hod., So: 17 – 20 hod., 
Ne: zavřeno
Ne, Po: zavřeno, Ut – Pá: 16 – 19 hod., 
So: 17 – 20 hod.

Léto:

Zima:

Velký výběr moravských sudových i lahvových vín

Ing. Leopold Vlk, tel.: +420739177322,
E-mail: krakorka76@centrum.cz, 

www.vinoteka-pod-muzeem.cz

Ubytování v Caparticích
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Chodská liga

www.chodskaliga.czwww.chodskaliga.cz

RESTAURACE - KAVÁRNA - HOTEL - WELLNESSRESTAURACE - KAVÁRNA - HOTEL - WELLNESS

HOTEL SÁDEKHOTEL SÁDEK

Vydal Svazek obcí Chodská liga za finanční podpory Plzeňského kraje
Únor 2012

Informační středisko Klenčí pod Čerchovem
Tel.: 379 795 325, fax: 379 795 026

e-mail: is@klenci.jz.cz
www.chodskaliga.cz

www.turisturaj.cz

Tisk Typos, tiskařské závody s.r.o., Klatovy
Nádražní 473, telefon 376 375 711,
fax 376 375 713, e-mail: klatovy@typos.cz

i

TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem
nabízí ve své Lyžařské základně v Caparticích 
(4 km od Klenčí) celoročně levné ubytování

 v rodinném prostředí, pohodu a klid
v nerušené přírodě pro rodiny

i skupiny turistů, cyklistů a lyžařů

Kontakt: tel.: 379 795 053, 739 402 042, 
e-mail: gregorova.lib@seznam.cz

www.hotelvyhledy.cz 
Telefon: +420 379 794 264, 777285152 
E-mail: info@hotelvyhledy.cz

Restaurace U sv. Jána Trhanov, 345 33 Trhanov 11
        nabízí: 
• výbornou kuchyni krajových jídel
• uspořádání večírků, oslav do počtu 18 osob
• odvoz hostů do nejbližšího okolí
• menšímu počtu ubytování
• zapůjčení audiovizuální techniky

Kontakt:
Tel.: +420 379 795 117, Fax: +420 379 795 118
E-mail: restauraceusvjana@seznam.cz,
www.restauraceusvjana.sweb.cz

nabízí ubytování s kapacitou 75-lůžek
v útulných pokojích se sociálním zařízením.

Pokoje jsou převážně dvoulůžkové.
Díky své poloze nabízí hotel

výborné podmínky pro rodinné rekreace.

Hotel Výhledy

PRAHA

BRNO

PLZEŇ

CHODSKÁ
LIGA

Újezd, das bekannteste der Dörfer in Chodsko und der Geburtsort des heute schön
legendären Jan Sladký Kozina, dehnt sich am Bergfuß des Bergs Hrádek aus. In un-

terem Teil des Dorfs steht der Grundbesitz von Kozina, der zum Museum eingerichtet wurde.
Neben dem Gedenkraum fi nden wir eine Exposition der Choden-Rebellion und einen Raum mit
alten Handwerken. Zu dem Besichtigungsrundgang gehört auch alte Choden-Stube und eine
Ausstellung der Choden-Trachten. Am Hrádek erhebt sich das Denkmal des berühmten Lands-
manns J. S. Kozina.

VLKANOV (Wilkenau)
OÚ: Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice, tel.: 379 497 260, e-mail: vlkanov@seznam.cz,

Vlkanov je poprvé písemně zmiňován 

v r. 1361 a jako jeho první majitel je uveden

Zdeněk z Vlkanova. Jeho znak můžeme do-

dnes spatřit na dochované pečeti v erbovní

galerii německého Laufu. V pol. 19. stol. byl

místní ras vyhlášeným léčitelem, navštívila

jej spisovatelka Božena Němcová. Zmiňo-

val se o něm ve svém díle i Jindřich Šimon

Baar. Z pamětihodností se dochovala bu-

dova bývalého panského dvora. Z obce 

Vlkanov je možné dojít Vlkanovským lesem na Valtířov a odtud po modré

značce na Pivoň. Zdejší vzácnou kulturní památku – Augustiniánský klášter 

– se pokouší zachránit sdružení Aurelius v čele s moderátorkou Martinou Ko-

ciánovou. Klášter má po své rekonstrukci sloužit jako léčebné a rehabilitační

středisko pro postižené děti.

Vlkanov war zum Ersten Mal im Jahre 1361 schriftlich erwähnt, und als sein erster 
Besitzer wurde Zdeněk z Vlkanova (vom Wilkenau) angegeben. Sein Wappen kön-

nen wir bis heute auf dem überkommenden Siegel in der Wappengalerie der deutschen Stadt
Lauf sehen. Aus den Sehenswürdigkeiten überkam die Gebäude des ehemaligen Kastells. Von
der Gemeinde Vlkanov kann man durch den Vlkanovský les (Wilkenau-Wald) zu Valtířov (Wal-
tersgrün) kommen, und von hier aus nach dem blauen Zeichen zu Pivoň (Stockau). Die hiesige
kulturelle Sehenswürdigkeit – Augustinianer Kloster – versucht die Vereinigung Aurelius zu ret-
ten. Das Kloster soll nach seiner Rekonstruktion als eine Heil- und Rehabilitationseinrichtung
für behinderte Kinder dienen.

ŽDÁNOV
OU: Ždánov, 344 01 Domažlice, tel.: 379 722 392, e-mail: ouzdanov@cmail.cz,

Obec Ždánov leží 5,5 km severozápadně od

Domažlic. Historie obce je spojena s počátky vý-

roby keramiky na Chodsku. V hospodářských

budovách statku zrušeného Augustiniánského

kláštera byla založena první manufaktura. Vý-

znamnou osobností obce byl páter František

Lang. Vedle zásluh o archeologický výzkum 

na Domažlicku se podílel i na založení Muzea

Chodska v Domažlicích. Mezi významné histo-

rické památky obce patří bývalý zámeček 

s hospodářským dvorem. Proti hlavní budově

bývalého klášterního dvora stojí socha sv. Au-

gustina z r. 1763. Od Ždánova se otevírá pře-

krásný výhled na obce horního Chodska i na

Haltravské pásmo, tvořící hranici s Německem.

Die Ortschaft Ždánov liegt 5,5 km nordwestlich von Domažlice. Die Historie der Ge-
meinde ist mit den Anfängen der Keramikherstellung in Chodsko verbunden. In den

Güterwirtschaftsgebäuden des aufgelösten Augustinianer Klosters wurde die erste Manufaktur
gegründet. Die bedeutende Persönlichkeit war der Pater F. Lang. Neben den Verdiensten um
die archäologische Forschung im Gebiet von Domažlice beteiligte er sich auch an der Gründung
des Museums von Chodsko in Domažlice. Unter bedeutende historische Sehenswürdigkeiten
der Gemeinde gehört auch das ehemalige Schloss mit einem Wirtschaftshof. Gegenüber des
Hauptgebäudes des ehemaligen Klosterhofs steht die Statue des Heiligen Augustinus aus dem
Jahr 1763.

www.vlkanov.com

www.zdanov.cz


