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 Ve druhé části seriálu Katastrem obce Těchonín se tentokrát „projdeme“ dolní částí Těchonína, 
Celným a nahlédneme i kousek za hranice katastru.
 Kde je vlaková zastáv-
ka, ví asi každý, ale jaká 
byla její historie? Stavba 
železnice proběhla v letech 
1871 až 1873, ale vlastní za-
stávka byla vybudována až 
na samém závěru 19. století. 
Obec sice již od doby zpro-
voznění železnice o zřízení 
zastávky žádala, ale vždy 
neúspěšně. Až na popud 
hraběte Coudenhove došlo 
v březnu 1899 k povolení 
zřízení osobní zastávky po-
blíž strážního domku č. 72 
(u Krosnářů, prošel už de-
molicí). Vybudování zastáv-
ky bylo hrazeno částečně z obecní kasy – 1630 zlatých a částečně státní podporou – 800 zlatých. 
K otevření zastávky došlo 1. října 1899. Jednalo se o hrázděnou budovu, jejíž podoba vydržela až do 
druhé světové války (foto č. 1). V roce 1942 byla zastávka přestavěna na hlásku a na konci války zde 
byla vybudována druhá kolej. K budově byla přistavěna další místnost a zastávka tehdy dostala podo-
bu, jakou jsme znali, až na několik úprav do doby, kdy došlo k rekonstrukci trati a její elektrifikaci. Na 
budování druhé koleje pracovali britští zajatci, kteří bydleli v místních kasárnách. Mezi zajatci byli 
i vojáci z Nového Zélandu i Kanady. Používání druhé koleje ovšem nemělo dlouhé trvání a po druhé 
světové válce byla tato kolej odstraněna.
 V poválečné době vznikl projekt, na základě kterého mělo dojít k rozšíření výhybny na nádraží, 
a to včetně vlečky do místních kasáren a nové výpravní budovy. Tento projekt byl tehdy vyčíslen 
rozpočtem 930 000 Kč, ovšem jak víme, k jeho realizaci nikdy nedošlo.
 Vzhledem k narůstají-
címu provozu na trati byla 
v roce 1957 opět druhá kolej 
obnovena a u „Borovinky“ 
(pod kasárny) vybudována 
nová výhybna. Takto fungo-
val provoz na trati v Těcho-
níně až do podzimu 2007, 
kdy bylo započato s elekt-
rifikací trati, zastávka byla 
kompletně postavená nová 
v dnešní podobě a hradlo 
odstraněno.
 Z dolního Těchonína se 
podíváme směrem na Stude-
né. Ke Studenému je možné 
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jít třeba místem zvaným Dříňovka, což je část lesa, který ve většině tvoří modříny, proto ten název. 
Modřínový les stojí na tomto místě samozřejmě s různými zásahy přes dvě stě padesát let.
 Nedaleko za hranicí katastru směrem ke Studenému, v lese pod kostelem sv. Anny, stojí kaplič-
ka, také sv. Anny (v mapách ji ale nenajdete, foto č. 2). Jak bylo uvedeno, kaplička už sice nestojí na 
katastru Těchonína, ale s obcí tak trochu i souvisí! Říká se, že voda vytékající pod kapličkou má léči-
vé účinky. Kromě jiného prý pomohla uzdravit i nejstaršího syna Kubelkových z Těchonína (zřejmě 
z č. p. 72) – Arnošta, kterému už doktoři dávali jen pár dnů života. Jeho matka ale věděla o „zázračné“ 
vodě u sv. Anny a chodila k ní se džbánem pro vodu, kterou poté Arnošta potírala… A Arnošt se na-
konec dožil až 70 let!
 Ač se to možná nezdá, tak kousek za hranicí katastru Těchonína (pozn. autora: vzdušnou čarou 
asi 300 m za hranicí, která 
vede až v lese nad silnicí 
na Studené), je i vrch zva-
ný Studený (721 m n. m.) 
se známými Studeneckými 
skalami. Dnes už z Těcho-
nína tyto skály vidět nejsou, 
ale na starých pohlednicích 
Těchonína je najdeme. Ze 
skal je jeden z nejhezčích 
výhledů na Těchonín a na 
okolní malebné kopce (Su-
chý vrch 995 m n. m., Bou-
da 845 m n. m., Vysoký ká-
men 843 m n. m., Hejnov 
711 m n, M.A. další, foto 
č. 3).
 Pod skalami u silnice na Studené stojí asi všem známý Celenský kříž (foto č. 4), ač ne na katastru 
Celného, ale Těchonína. Kříž je z roku 1790 a vztahuje se k němu pověst o sedláku Faltusovi, který, 
když se vracel se svými koňmi ze Studeného, kam pomáhal s přípřeží známému formanovi s těžkým 
nákladem na saních, byl pod Studeneckými skalami přepaden smečkou vlků. Na rychlém, štíhlém ko-
čárovém koni prchal k Cel-
nému, náručního, silného 
a mohutného hřebce zane-
chal v postroji na místě. Vl-
kům utekl, ale doma se trá-
pil pro obětovaného hřebce. 
Jaké však bylo překvapení, 
když se od vlčích zubů roz-
drásaný hřebec vrátil domů. 
Koně ošetřili, nechali odpo-
čívat a ráno se se sousedy 
vypravili k místu přepadení, 
kde našli několik vlků, ubi-
tých pádnými kopyty hřeb-
ce. Z vděčnosti za záchranu 
života tu sedlák Faltus ne-
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chal zmiňovaný kříž postavit. Od kříže je krásný výhled na Celné, kterému dominuje kaple sv. Jana 
Nepomuckého, a dál až ke Králickému Sněžníku.
 Z Boudy přes Vysoký kámen do Mladkova a Adam vede linie čs. opevnění, jehož součástí je 
i tzv. pevnostní telefonní kabelová síť a konkrétně na katastru Celného byly tyto kabelové objekty 
vybudovány tři nedaleko hranice s katastrem Mladkova. Dvě kabelové studny (jednomístnostní ob-
jekt) C/23/I, C/25/I a jedna kabelová komora (dvoumístnostní objekt) s označením B/26/I, která je 
pod Šibeničním vrchem, kde bylo počítáno s polní pozorovatelnou (foto č. 5). Všechny objekty jsou 
buď zasypány sutí, nebo zatopené vodou. Že tam chybí číslo 24? Ano, ale tato kabelová komora 
B-24/I byla vybudována už těsně za hranicí katastru Celného, v Dolanech za kolejemi u bývalého 
strážního domku č. 74.

 V Celném na Tiché Orlici je dodnes také velký splav (u Prüherových), od kterého vedl náhon 
k celenskému mlýnu, který stál téměř uprostřed obce (pod Kopeckými č. p. 104). Posledním mlyná-
řem zde byl Ernst Fischer. Dnes už tu jsou jenom rozpadlé zbytky základů.
 Na hranici katastrů Celného a Mladkova stávala v Dolanech také hospoda Gráčenka (Grenz-
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schenke), oblíbená jak lidmi z Celného, tak i z Mladkova (foto č. 6). Dnes už z této hospody na jejím 
bývalém místě najdeme jenom zarostlé zbytky základů a kamenů.
 Podobně skončila i celenská hájovna, která stávala severovýchodně pod vrcholem Hejnova. 
Obydlená byla až do roku 1952, ale v 60. letech už tu stály jenom zbytky stodoly této hájovny. Dnes 
na místě hájovny najdeme pouze pozůstatky základů zarostlých náletovým porostem (foto č. 7). Že 

Vám je ten tvar střechy hájovny trochu povědo-
mý? Ano, část této střechy stojí v jedné zahradě 
u těchonínského hřbitova a slouží dodnes jako za-
hradní chata. Nechal ji právě na konci 60. let za 
pomoci těchonínských myslivců rozebrat a pře-
vézt na zahradu pan Šilhavý a jeho rodina ji vyu-
žívala až do roku 2021 (foto č. 8).

 A tím jsme se z této „procházky“ zase vrátili 
zpět do Těchonína…

Pavel Vašata - www.techonin.net
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