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 Pro někoho budou možná tyto řádky rutinou, ale často se z vlastní zkušenosti setkávám s tím, že 
když ať už na webu nebo sociálních sítích zveřejním nějakou fotografii z nejbližšího okolí a lesů obce 
Těchonín, tak i někteří místní tápají a zjišťují, kde se to které místo nachází. Pojďme se tedy na některá 
z těch méně známých míst podívat…
 Obec Těchonín, společně s částí Celné, není co do počtu obyvatel nějak velká obec, ale co se veli-
kosti katastru týče, tak je tato obec poměrně velká. Z okolních obcí dokonce největší (19 km²).
 Tento katastr obce je také bohatý na zajímavá místa, ať už přírodní a nebo vztahující se k historii 
z doby, kdy obec patřila ještě pod panství Kyšperk (Letohrad), nebo k historii nedávné. Přímo v obci 
najdeme několik, řekl bych stěžejních a dobře známých míst a památek, jako je třeba kostel sv. Markéty 
v Těchoníně, kaple Jana Nepomuckého na Celném, morový sloup v Hluchově, Celenský kříž, pomníky 
světových válek, tvrz Bouda a míst, která najdete v každé mapě.
 Ale na katastru Těchonína lze najít i méně známá a „zastrčená“ místa a pomístní názvy, které 
můžou být ideální k procházce a poznání blízkého okolí obce. Není totiž nic lepšího, než když člověk 
zná hlavně okolí svého bydliště…
 
 Pojďme se tedy na některá z  těchto míst, ke kterým nevede třeba ani turistická značka, podí-
vat. Pěkná vycházka by se dala podniknout z centra obce některou cestou na Hejnov nad mateřskou 
školou. Je odtud i pěkný výhled na obec. Hranice lesa na tomto kopci byla dříve o hodně výš, než je 
dnes, a málokdo by si v současné době představil, že by v tomto kopci mohla být i obdělávaná políčka 
místními obyvateli (foto č. 1 – pohled na Těchonín z Hejnova). Jako důkaz, kromě historických foto-
grafií, lze v lese na Hejnově najít vyskládané kupy kamenů, které tady zanechali chalupníci ze svých 
políček.
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 Pokud bychom 
pokračovali dál po 
Hejnově, dojdeme 
na křižovatku les-
ních cest, kde se říká 
na Bejčinci - mysliv-
ci tady v  roce 1957 
ulovili dva zdivočelé 
býky. Přichází sem 
jedna cesta od Celné-
ho, druhá od Mlad-
kova od bývalých les-
ních školek a  jedna 
cesta pak dál pokra-
čuje směrem k  dru-
hému „rejdu“ cesty 
z  Hluchova na tvrz 
Bouda. Nedaleko této křižovatky cest 
stávala od roku 1955 obora s  muflony 
(foto č. 2 – mufloni v odchytové obůr-
ce), která obec proslavila i v zahraničí, 
kam se odtud mufloni vozili. Dnes tady 
najdete ještě staré krmelce, které tuto 
oboru pamatují a mysliveckou chatu.
 Od druhého rejdu lze dojít až 
k  vchodovému bunkru tvrze Bouda, 
jenž dobře znají třeba i  ti, co jezdí tě-
chonínskou časovku. Toto místo s pěk-
ným turistickým přístřeškem je i ideální 
k  občerstvení., které si sami donesete. 
Z  opékaných buřtů na ohništi v  pří-
střešku budou mít děti určitě radost. 
Nebo případně můžete využít služeb 
nově postavené Boudy gen.  Krejčího 
vedle přístřešku.
 Nad tvrzí Bouda směrem k Suché-
mu vrchu je nejvzdálenější a  zároveň 
nejvyšší místo katastru (900  m  n.  m.), 
ale i místo celkem historicky významné. 
Jedná se o tzv. trojhranný kámen (v ma-
pách uváděno jako „U tří pánů“), kde se 
setkávaly historické hranice tří panství 
(Breda/Stubenberg/ - Kyšperk, Lichten-
stein – Lanškroun, Althann – Králíky), 
dnes obcí Těchonín, Orličky a  Dolní 
Boříkovice. Hrana kamenu vždy směřu-
je do jednotlivého katastru (foto č. 3 – 

2

3



34

trojhranný kámen, Těchonínu 
patří nápis G:B:H:G, ve výřezu 
historická fotka stejného mís-
ta). Dnes už tady bohužel stojí 
replika tohoto kamenu, originál 
byl totiž odcizen?! Nedaleko 
tohoto trojhranného kamenu 
(na modré turist. značce směr 
Hynkovice -Kobylí důl) lze na-
jít i historické hraniční kameny 
mezi bývalými panstvími Ky-
šperk a Lanškroun (foto č. 4)
 Hrabě Stubenberg z  Kyš-
perského panství zde zanechal 
mimo jiné i  dvě stavby, a  to 
lovecký srub nad studánkou 
„U  korejtka“ (foto č.  5  – srub 
hraběte Stubenberga, ve výřezu 
studánka „U korejtka“) a hájov-
nu „Zakopanka“ v  bývalé osa-
dě Hynkovice. V okolí hájovny 
jsou ještě dodnes i  pozůstatky 
po partyzánských zemljan-
kách z  konce 2. světové války 
(pozn. autora: místa všech pěti 
zemljanek jsou nám známa, 
zaměřena a  zdokumentována). 
Rodina hajného Junka ze Za-
kopanky tehdy za cenu svých 
životů partyzánům pomáhala.
 Nad hájovnou u  kóty Ja-
vorně (781 m n.m.) je místo 
zvané „U  obrázku“. Ano, svatý 
obrázek umístěný na vzrostlém 
buku tam opravdu najdete (foto 
č. 6).
 Pod kótou Javorně, ze 
strany od obce, je kousek od 
cesty nedávno zrekonstruovaný 
hrob zajatce, který byl na tom-
to místě zastřelen za vzpouru 
v  těchonínských kasárnách, 
v  době, kdy zde byl zřízen la-
zaret vlasovců (1943-45). Byl 
to poručík, učitel z Volgogradu, 
a jeho hrob tehdy upravil hajný 
Vendelín Šolc. Dříve byl tento 
hrob ve vysokém lese a moc lidí 
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o něm nevědělo, dnes je v mladém 
lese a od cesty je zatím, než ho zase 
schová les, vidět (foto č.  7  – sou-
časný stav po rekonstrukci, ve vý-
řezu původní).
 Cesta od hrobu zajatce vyús-
tí na kraji lesa v Jirchářově koutu, 
odkud se naskýtá další z těch hez-
kých pohledů na obec Těchonín. 
Cestou do obce minete osamoce-
ný lesík nad salaší – tzv. „Cvičák“. 
Proč zrovna Cvičák? Protože po 2. 
světové válce v letech 1946-47 byla 
ve zdejších kasárnách zřízena ško-
la pro důstojníky, kteří v místě Rů-
ženčina kopce cvičili různé akce. 
Ve zmiňovaném lese jsou dodnes 
k  vidění pozůstatky po zákopech 
a různých polních postaveních pro 
kulomety (foto č. 8 – foto z výcvi-
ku, pozn.  autora: jako kluci jsme 
tam chodili a stavěli úkryty).
 Cestou dolů ke garážím mů-
žete nad Stanovníkem ještě nasbí-
rat ostružiny, které tu jsou od ne-
paměti…

Pavel Vašata – www.techonin.net
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