
Historicky byl Čerchov vyhlášeným lyžařským a turistickým střediskem důležitým pro celou republiku. Kopec 
komunikoval s oblastí Capartic, společně se doplňovaly napříč soustavou běžeckých a lyžařských cest a aktivit. 
Kopec se pyšnil turistickým hotelem s jídelnou, návštěvníci sem jezdili za aktivní turistikou, ať už tomu bylo 
formou lyžování na sjezdovce nebo ve stopách běžeckých cest. Doby válek tuto historii vymazaly. Její obnovou 
se snažím poškozenému místu navrátit energii. Energie lidského zdroje zde funguje v souladu s energií přírody 
a doplňuje potenciál místa. Čerchovu, jakožto nejvyššímu vrcholu Českého lesa a důležitému bodu, navracím 
funkci centra Chodska. Mrtvý prostor měním na živý, kde lidé tráví svůj volný čas a kam se rádi vrací. 
01 // DEMOLICE
Budovy na vrcholu a v okolí, kdysi postavené vojskem, jsou dnes pouze mrtvolnými těly bez života. Připomínají 
rozkládající se zdechlinu, kterou krajina odmítá přijmout. Na zemi se povalují kusy fasád polorozpadlých hos-
podářských objektů, budovy se plní odpadky turistů, okna jsou roztříštěná, dveře vykopnuté. K demolici proto 
vyzívají všechny nevyužívané vojenské pozůstatky budov, betonová plošina u vojenské věže i hospodářský ob-
jekt, který je zázemím bistra. Stejně tak demoluji masivní železobetonový oblouk, který sloužil jako plošina pod 
radary a odposlouchávací zařízení a ze kterého momentálně trčí už jen dráty do všech stran. 
02 // PONECHÁNÍ VĚŽÍ
První Kurzova věž je symbolem 19. století, kdy na Čerchově započal turistický život. Po objevení vrcholu ar-
chitekty Dr. Vilémem Kurzem a Vratislavem Pasovským zde byla v roce 1894 postavena první dřevěná rozhledna. 
Tu později nahradila kamenná věž, k níž byla přistavěna Pasovského chýše a později dřevěný hotel.

Čerchov patřil společně s Poledníkem, Havranem a Zvonem mezi čtveřici míst protivzdušné obrany na západní 
hranici státu během studené války. V letech 1979-1982 zde vojenský útvar vystavil železobetonovou věž, kam byla 
umístěna odposlechová zařízení. Věž v každém z nás vzbuzuje různé dojmy a pocity. Přestože je návštěvníkovi 
blízko, tajemná minulost je zdůrazněna zákazem vstupu. Proč dnes stále není věž zpřístupněna veřejnosti? Jaké 
tajemství skrývá? Železobetonovou věž ponechávám jako památnou ruku tyčící se nad vrcholky smrků, která 
v každém vyvolává otázky a dojmy. Tato ruka je sama o sobě muzeem, není třeba do ní něco vkládat. Nechť se 
vydá vstříc svému osudu.
// OTEVŘENÍ
Současný neutěšený stav vrcholu je podpořen stále existujícím plotem z dob studené války, který umocňuje 
atmosféru nepřístupnosti místa. Přestože ohraničením již neprochází elektrický proud, ostnaté dráty zůstávají. 

Je to až s podivem, že 30 let od pádu komunistického režimu a 19 let od velkolepého otevření areálu veřejnosti 
společně s dokončenou opravou Kurzovy věže působí vrchol nepřístupným dojmem. Pro někoho to znamená 
upomínku na dobu minulou, pro někoho nepříjemný zážitek.
Stejně jako hranice s německou stranou jsou otevřené a v rámci krajinného rázu kopce okem neznatelné, 
otevírám vrchol Čerchova veřejnosti. Bořím plot z období studené války, stírám hranice mezi lesem a areálem. 
Areál již neexistuje. Les prostupuje na vrchol. 
03 // NOVÁ STOPA
// SJEZDOVÁ TRAŤ
Tradice turistického a lyžařského využití Čerchova je nesporná a byla rozvinutá již v předminulém století. Vojen-
sky začal být vrchol využíván až po roce 1945.  Původní sjezdovka byla na Čerchově vybudována v letech 1945-
1946 v místě, které bylo na  základě dlouhodobých poznatků vybráno jako sněhově nejvýhodnější. Od té doby 
nebyla tato část zalesňována, v roce 1966 byla vyčištěna od náletu a křovinných porostů, byly postaveny dva vleky 
a kabelová přípojka z Čerchova a uvedena do provozu. Po roce 1971, kdy byla sjezdovka uzavřena, bylo několik 
snah lyžařskou tradici na místě obnovit. 
Do místa navrhuji rodinnou sjezdovku, kterou vnímám jako inovaci, která tápající oblast probudí k životu a 
pomůže jí k ekonomické produktivitě. Sjezdovou trať navracím do stopy historického pruhu, který je stále patrný, 
přestože po zákazu zarostl náletem lesních dřevin. Šířku pruhu rozšiřuji na 30 m, což umožňuje lyžařům bez-
pečný pohyb po ploše a zároveň příjemný zážitek z jízdy. Tato část disponuje délkou 770 m s převýšením 200 m. 
Zároveň trať prodlužuji od hrany Horizontálky po Lineárku v délce 600 m a s převýšením 70 m, což je ideální pro 
méně zkušené lyžaře. V lokalitě z dřevin převažuje smrk.
// LANOVÁ DRÁHA
Od Lineárky na vrchol navrhuji čtyřsedačkovou lanovku v návaznosti na sjezdovou trať v délce 1 130 m a s 
převýšením 270 m. Kromě lyžařů, kteří po výjezdu sjedou rychle dolů, je lanovka určena pro všechny turisty nebo 
cyklisty, kteří se chtějí bez námahy dostat na vrchol. V současnosti jezdí autobus na vrchol pouze v letní sezóně, 
v zimě jsou cesty neupravené a vozidlům nepřístupné. Lanovka tedy otevírá nové možnosti, jak probudit život na 
Čerchově. Díky ní se lidé mohou dostat na vrchol i v zimních měsících, jestliže se nechtějí vydat na horskou túru. 
Dráha je otevřena v letní i zimní sezóně. Denní provoz umožňuje i zavěšení kol nebo sáněk. 
// VRCHOL
Dvě věže, které na vrcholu již stojí, doplňuji třetí, v níž se nachází vyhlídkový hotel. Každá věž představuje jedno 

století. Ta nová je symbolem nového období kopce. Již z dálky je věž viditelná, stejně jako ostatní dvě. Každému, 
kdo na Čerchov pohlédne, je jasné, že zde vzniká něco nového. Věž znamená soustředit funkci do jednoho bodu 
a nerozprostírat do krajiny zastavěnou plochu.
umístění
Věž nového století je umístěna na západní straně, severozápadně od Kurzovy rozhledny. Místo je dáno nejlepším 
výhledem jak na německou, tak na českou stranu a bere ohled na snahu nezakrývat kamennou věž v žádném 
z pohledů na Čerchov. Přestože se může zdát, že tři věže propojuje had pod terénem, záměrně tomu tak není. 
Každá stavba funguje samostatně, spojuje je pouze pomyslně zeď držící hranu svahu a restaurace v pohledu 
od západu. Cesty ke stávajícím věžím mají působit dojmem cesty vyšlapané člověkem, nikoli upravovaným. 
Jsou navrženy ze štěrkopískového trávníku, čímž se rozhraní mezi stávajícím vegetačním porostem a novým 
trávníkem stírá. 
restaurace
Restaurace je napojena na hotel, umístěna v západním svahu, který jako jediný nabízí výhled do krajiny z této 
výšky. Restaurace je betonový monolit zasazený do terénu. Při příchodu na vrchol ji nelze vidět, splývá s krajinou 
a stává se její součástí. Na pokrytí střechy je použita zemina z výkopu. Do základů je použit materiál získaný z 
demolice stávajících budov. Nosné podélné stěny doplňují železobetonové sloupy, které podpírají železobetonový 
průvlak v místě přerušení.
vyhlídkový hotel
Na restauraci navazuje hotel, který je navržen jako třetí věž. Stavba disponuje výškou 27 m a plochou 100 m2, 
celkem má 8 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V přízemí se klient po příjezdu do hotelu zapíše na recepci, 
poté si může jít sednout do restaurace nebo se vydá nahoru do věže. Tvar věže definuje vnitřní formu hotelu. 
Jednotlivá patra se otáčí kolem železobetonového jádra, kopírují tvar schodiště uvnitř. Patra postupují po jedné 
čtvrtině konstrukční výšky, do každého pokoje se vstupuje ze samostatné podesty. V podlažích, kde se nachází 
byt správce, společenská místnost nebo vstupy do pokojů v polovině výšky, jsou ubytovací jednotky rozvrstvené 
ve svém vnitřním prostoru. 
oddechové lázně
K hotelu přísluší malé lázně, které jsou zasazené do terénu v 1.PP. Ubytovaný návštěvník má k dispozici sociální 
zázemí vybavené toaletou se sprchami. Po čase stráveném v sauně může projít buď otevřeným dvorkem s ven-
kovním bazénkem, nebo interiérem do odpočinkového prostoru, kde se ocitá v klidu a tichu s výhledem do lesa.
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0.01 terasa                     
0.02 restaurace     
0.03 bar     
0.04 varna   
0.05  příprava masa    
0.06 mytí nádobí 
0.07 zázemí pro zaměstnance                     
0.08 wc pro zaměstnance    
0.09 denní sklad   
0.10 nechlazený sklad  
0.11  chlazený sklad    
0.12 wc pro invalidy
0.13 wc ženy  
0.14  wc muži    
0.15 odpad
0.16 vstup  
0.17  recepce    
0.18 schodiště
0.19 wc pro hosty  
0.20  šatna    
0.21 lyžárna
0.22 kolárna / prádelna  
0.23  vstup pracovníci   
0.24 příjem zboží
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0.01 schodiště                                                             
0.02 kuchyň, jídelna    
0.03 obývací prostor 
0.04 terasa   
0.05  wc  
0.06 koupelna  
0.07 ložnice, šatna
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0.01 schodiště                     
0.02 wc, koupelna  
0.03 dvoulůžkový pokoj  
0.04 terasa     
0.05 wc, koupelna  
0.06 dvoulůžkový pokoj  
0.07 terasa      

0.03

0.04

0.05
0.05

0.01

0.02

31

A // krajina

B // cesty

C // stopa minulosti

D // stopa budoucnosti

01 //  demolované hospodářské objekty armády

02 //  ponechané dvě věže_otevření krajině

03 //  nové století_nová věž
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pohled severní s armádní věží
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Klenčí 
pod Čerchovem
 

Domažlice
         12km  

ČerchovWaldmünchen
                7km

Furth im Wald
               12km

9km

pohled západní s vojenskou věží

pohled jižní bez vojenské věže
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řezopohled v perspektivě SJ


