Chodov
Kraj: Plzeňský

Okres: Domažlice

Správní obvod: Domažlice

GPS souřadnice: 49.417977N, 12.830236E

Nadmořská výška: 497 m n. m.

První pís. zmínka: 1325 (697 let)

Počet obyvatel: 736

PSČ: 345 33

Adresa URL: www.chodovudomazlic.cz

O obci
Obec Chodov se rozkládá ve svahu hřebene Českého lesa, leží 9 km západně od města Domažlice, 5 km
jižně od Klenčí pod Čerchovem a 10 km východně od česko-německého hraničního přechodu
Lísková/Waldmünchen.

Historie obce
Vznik a historie Chodova souvisí s ochranou hranic Českého království. Když byl hraniční les natolik
vykácen, že již přestal tvořit překážku vpádu nepřátel a německé obyvatelstvo se snažilo osidlovat
české území směrem do vnitrozemí, panovník podél Českého lesa.

Ubytování a restaurace
Ubytování v Chodově nabízí firma Kovaříková Jitka, Ing. - MEPOS.

Okolí a příroda
Čerchov je hora v jihozápadních Čechách, s nadmořskou výškou 1042 m. je nejvyšším bodem
Haltravské hornatiny, celého Českého lesa a okresu Domažlice, který se vypíná necelé 2 km od
německých hranic přibližně 12 km jihozápadně od Domažlic.

Současnost obce
V současnosti je v Chodově 203 domů a 10 objektů zde slouží k rekreaci. Pro stanovení základních
rozvojových strategií, stabilizování obyvatelstva a rozvoje podnikatelské sféry je zpracován územní plán
obce.

Sportovní možnosti
Obec křižují dvě turistické trasy, červená a žlutá. Obyvatelé obce mohou využívat fotbalové
hřiště, na kterém se připravuje TJ Tatran Chodov i dobrovolní hasiči.

Památky a zajímavosti
Ukázkami lidové architektury jsou roubené chalupy čp. 70 a 71, které jsou vyhlášeny za kulturně historické
památky. Na návsi stojí kaple sv. Jana Křtitele z přelomu 17. a 18. století. V obci je také památník mistra
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Jana Husa z roku 1922.

Doprava
V Chodově se křižují 2 silnice III. třídy, a to 19526 a 19526A. Jedná se o komunikace z Výhledů do
Trhanova a z Pece do Chodova. Železniční doprava je z obce relativně dobře dostupná. Nejbližší
železniční zastávka je v Trhanově na trati č. 184.
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