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oválné dlážděné náměstíčko chráněné od silnice ze-
lení, otevřené k hladině rybníka. Místo k opočívání, k 
uklidňujícím pohledům, k rozhovorům... 
   uprostřed kamenná kašna, napajedlo či pítko... 
Zdroj pitné vody pro unaveného pocestného směřující-
ho k branám Klatov, či tekoucí voda na hlavu rozjaře-
ných Čínovanů veselících se pod májkou. 
   proti vodní hladině, na mírně vyvýšeném dláždění, 
stojí jednoduchá zvonice. Její tvar a linie se rýsuje 
proti klidné hladině. Hlas zvonu se od hladiny odráží a 
nese se vzhůru. Zvon svolává ke společnému radování, 
pojídání, popíjení. Ke stávce i k lokální mobilizaci.   

Dvě lípy

Májka

Zpevněná pěšina vychází z malého parkoviště, které 
je napojené na autobusovou zastávku, vede kolem lí-
py a křížku skrz horu kamenů s ohništěm, líně se vine 
podél rybníka, míjí pyšně vztyčenou májku a míří až 
k důstojnému oválu náměstíčka. odtud pokračuje ve 
směru hlavní silnice ke Klatovům. od silnice ji chrání 
nová alej stromů a chuchvalce keřů.

Navršení bludných kamenů. Mezi 
nimi dubové lavice. uprostřed oh-
niště. přes den místo k dětským 
hrám, večer prostor pro pohanské 
orgie. Kameny tvoří zároveň přiro-
zené ohraničení ohniště.



2008, dub/oaK, výšKa/height 500 cm 

ZvoNiČKa sv. václava
belfry of st. vaclav



2011, dub/oaK, KámeN/stoNe, 550 x 250cm 

sNídaňový stoleK pro celou rodiNu
breaKfast table for the whole family







seZeNí v Kruhu
sittiNg iN a circle
2011, dub/oaK, průměr/diameter 600 cm







studNa / well
2006



studNa s Kryptogramem
well with the cryptogram
2011, dub/oaK, KámeN/stoNe, 180 x 300 x 300 cm 







Čínov, dřívě Wiederkum, byl podle gruntovní knihy města Klatov z roku 1785 
evidován jako dvůr patřící Josefu Celestýnovi.
Od roku 1850 je Widerkum označován jako osada města Klatov. 
Český název Čínov získal Wiederkum až po roce 1918 
podle nedaleko ležící samoty Čínovce.

Vesnice Čínov se nachází se asi 2 km na východ od Klatov. 
Je zde evidováno 78 adres. Trvale zde žije 75 obyvatel.
Čínov leží v katastrálním území Klatovy o výměře 27,21 km2.
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