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ROZHLEDNA NA KOŽICHU
Vrch Kožich (584 m n. m.) nad obcí Libákovice byl již odedávna odlesněný a nabízel
proto mimořádný výhled do dalekého okolí. I proto zde byl kolem roku 1865 zřízen
zeměměřičský bod s vyhlídkou. Tu představovaly čtyři dřevěné sloupy rozestavěné
do čtverce a ve špičce spojené, takže tvořily kužel. Sloupy byly příčně propojené dřevěnými trámy. Uprostřed kužele byl na skalce zřízen hlavní bod s podstavcem pod měřící
přístroje. Stavba byla vysoká asi 4 m. Časem se vyhlídka rozpadla nebo byla rozebrána.
Roku 1934 byla na Kožichu postavena triangulační stanice – asi 21 m vysoký dřevěný
kužel, postavený opět nad skalkou. Na té byl umístěn žulový kámen, který zde můžeme
najít dodnes. Asi ve dvou třetinách výšky kužele byla umístěna dřevěná plošina. Pravděpodobně později byla vyrobena druhá plošina v jedné třetině výšky. Na vrcholu kužele
byla umístěna bedna nejasného účelu, snad poskytovala rozhlížejícím se ochranu před
větrem a jinou nepřízní počasí. Vyhlídka byla opět zřízena především pro zeměměřičské
účely a jako rozhlednu ji využívali spíše ti odvážnější a zejména děti, protože na plošinu
vedl pouze strmý žebřík. Většina výletníků, kteří sem zavítali, se proto spokojila jen
s rozhledem ze země. Tato druhá rozhledna postupem času rovněž zanikla.
Po roce 1968 využívali okolí rozhledny nějakou dobu vojáci, kteří zde měli bunkry a odpalovací rampy. Zbytky těchto staveb můžete najít v lesíku západně od vyhlídky.
V současné době na vrchu stojí stanice mobilního operátora s přístupnou vyhlídkovou
plošinou ve výšce 20 m, která byla postavena v roce 2007. Celý stožár je vysoký 35 m.

Mapa viditelnosti z rozhledny Kožich

Vystoupáte-li na rozhlednu, naskytne se vám za dobrého počasí nádherný výhled.
Můžete obdivovat typickou českou krajinu tvořenou mozaikou lesů, polí, luk a remízků.
Jižním směrem uvidíte ve vzdálenosti asi 3 km Letiny a nad nimi Lázně, v dálce za nimi
pak můžete spatřit i vrcholy šumavských hor. Ty pak na jihozápadě přecházejí do Českého lesa, který pokračuje přes celý západní obzor. Při pohledu na sever směrem k Plzni
vynikne především Radyně a Vlčtejn. Na východě můžete spatřit Brdy s vrcholy Tok,
Praha a Třemšín. Na jihovýchodě je výrazným bodem Zelená hora u Nepomuku.

LIBÁKOVICE

Nezapomeňte při výstupu na rozhlednu spočítat schody!

Podoba rozhledny na podzim
roku 1935

Sběratelské karty a pohlednice rozhledny označené
razítkem jsou k dispozici na obecním úřadu Řenče nebo
v informačním středisku v Přešticích.
www.rence.cz

První zmínka o Libákovicích je z 11. století v zakládací listině vyšehradské kapituly. Dle
potvrzovací listiny papeže Řehoře X. z roku 1272 zde měl pozemky i klášter v Chotěšově. Za husitských válek patřily světské vrchnosti, později byly vráceny do majetku
královské koruny. V současné době mají 180 obyvatel. Významnou památkou vesnice
je pozdně barokní kaple šestibokého půdorysu se zvoničkou a s keramickou sochou sv.
Jana Nepomuckého ve výklenku nad vchodem. Okolo vodní nádrže pod návsí najdeme
i tradiční chalupy z vepřovic s bedněnými štíty.
Libákovice jsou částí obce Řenče, k níž patří dále Plevňov, Osek, Háje, Vodokrty a Knihy.

