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Zámeček nebo hájovna? 

Dana Novotná 

Pokud pátráte po historii objektu čp. 1 v Čachnově 
(obec Krouna, okres Chrudim), narazíte na podrobný popis: 
„Ves Čachnov vznikla až v 18. století. Asi současně se 
založením vsi vybudoval nad ní v r. 1770 majitel rychmbur-
ského panství, k němuž Čachnov tehdy náležel, Filip Kin-
ský barokní lovecký zámek. U zámku byla zřízena střelnice 
a v jeho sousedství obora. V interiéru byl velký sál a pokoje 
pro pobyt majitele a jeho hostů v době lovu. Filip Kinský 
v zámku pobýval jen zřídka a další majitel rychmburského 
panství Karel Alexandr Thurn Taxis o objekt ztratil zájem 
úplně. V r. 1877 byla zrušena obora i střelnice a zámek byl 
proměněn v hájovnu. V souvislosti s tím byly změněny 
i interiéry budovy. Zámek je jednopatrová budova obdélné-
ho půdorysu krytá vysokou sedlovou střechou a obklopená 
rozsáhlou zahradou ohrazenou kamennou zdí…“1 Popisy 
a zmínky v ostatních knihách2 z 20. a 21. století sdělují 
podobné údaje, z nichž některé vycházejí z předchozí cita-
ce. V materiálech starších však nalézáme odlišné popisy. 
Podle Sommera3 byla budova hájovnou přestavěnou 
z bývalého hospodářského dvora („Forsthaus, Gebäude des 
aufgehobene Meierhofes mit einer zierlichen Bauschule 
und einen Schietzhause“), u ní byla lesní školka a střelnice, 
starší popis4, z něhož ovšem Sommer vycházel, uvádí jen 
to, že budova sídla revíru byla přestavěna z poplužního 
dvora („Forstdomicilium und Sitz dieser Rewierwerwaltung 
aus dem aufgehobenen Vorwerke“). 

V současné době tvoří areál objektu jedna zděná bu-
dova, která je vestavěná na hraně ohradní zdi tak, že je 
umístěná na střed jedné ze stran čtverce5 respektujícího 
světové strany; ten je usazen na severním svahu hřebene 
vrchoviny, který se otvírá do volné krajiny ohraničené na 
horizontu masivem Krkonoš, Orlických hor a Kralického 
Sněžníku. Z jihu přiléhají pastviny a řada objektů při kraji 
lesa, který je součástí rozsáhlého polesí mezi Svratkou, 
Svratouchem na jihu a Pustou Kamenicí na severu. Čach-
nov je do lesa zaklíněn, přičemž hlavní a největší stavbou je 
objekt čp. 1, donedávna sídlo revíru6. Směřují k němu dvě 
cesty, jedna příjezdová od Krouny, vroubená stromořadím, 
druhá vede k loveckému zámečku Karlštejn vzdálenému 
necelé čtyři kilometry na druhém kraji lesa; tato cesta je 

                                                           
1 Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
VI - Východní Čechy, 1989, s. 65. 
2 Např. Sodomka, F.: Hrabě Filip Kinský in: Od Trstenické stezky 
XI, Litomyšl 1931–1932, s. 138–139; Nekvindová, M.: Krouna 
1347-2009, Krouna, 2009 s. 66; Tůma, D.: Archeologie novově-
kých obor, disertační práce, FF Západočeská univerzita v Plzni, 
2012 s. 172. 
3 Sommer, J. G.: Böhmen. Chrudimer Kreis, Praha, 1837, s. 253. 
4 Tabulka z roku 1827 vyplněná Václavem Dvořáčkem, farářem 
v Krouné, a text asi z roku 1829, Archiv Národního muzea, G44 – 
Eichlerova topografická sbírka, nefoliováno, pouze suché topogra-
fické údaje o vsi Čachnov; též v: Schaller J., Typographie des 
Königreichs Böhmen, Praha 1789 s. 177. 
5 Dnes zahrada zčásti okrasná, zčásti užitková s pozůstatky starých 
ovocných stromů. 
6 Dnes v soukromém vlastnictví revírníka. 

situovaná na osu zděné budovy. Budova má tedy 
v ohrazené zahradě dominantní polohu, přitom jde o stavbu 
z masivního zdiva místy až 1,6 m silného, která má zčásti 
hospodářské využití (celá jižní část, dole dílny ze starších 
stájí, komor a chlévů, nahoře skladovací prostor s okénky 
typickými pro sýpky, tato okénka pak pokrývají celý jižní 
štít). Toto kompoziční řešení by bylo typičtější spíše pro 
panské obytné budovy, ale bylo by typické i pro hospodář-
ské dvory, pokud by budova v čele byla budovou hlavní, 
což častěji bývala budova správní a obytná než čistě hospo-
dářská. Fyzické stopy po dalších budovách či stavbách jsou 
sporadické; jižní ohradní zeď je částečně odbouraná, 
v severní je zazděný průchod, na severovýchodním nároží 
zevnitř viditelný výklenek v celé výši zdi a malé ležaté 
okénko je zazděno ve východní zdi. Zdá se tedy, že při jižní 
straně byla jedna nebo více budov, které přiléhaly k ohradní 
zdi a využívaly ji stejně jako hlavní budova, není však po 
nich ani stopa, takže byly velmi pravděpodobně částečně 
dřevěné. Hlavní budova má na obou štítech, hlavně však na 
jižním, dobře zachováno členění hladkými lizénami, které 
vystupují z hrubší omítky a člení fasádu na vertikální pole, 
horizontálně stavba členěná není. Na jižním štítu jsou také 
zachovány šambrány malých okének i s okenními rámy 
a jeden otvor má zachovanou i dřevěnou okenici, či spíše 
dřevěnou prkennou ucpávku. 

Existenci a polohu budov v areálu prozrazuje soubor 
historických map a plánů. Prvním plánem tohoto území je 
plán polesí z roku 1731, jehož autorem je Ing. František 
Xaver Preitsch.7 Rukopisná kolorovaná mapa zobrazuje 
doly železné rudy u Pusté Kamenice (později byla hornická 
osada pojmenovaná Ruda) a pokácené lesy v okolí, na 
místě dnešního Čachnova je jen pravidelná plocha luk, což 
je nepochybně z lesa vyklučené území, na němž není za-
kreslena žádná stavba ani budova, pouze lesem prochází 
cesta do Svratoucha značená jako Tchachnower Weg. Mís-
to tedy již mělo své jméno. Nejstarším datovaným zobraze-
ním domu čp. 1 v Čachnově je zákres na mapě tzv. 1. vo-
jenského mapování z let  1764-1768, hájenka je zobrazena 
jako čtvercový útvar s vnitřním dvorem, takže to vypadá, 
jako by byly budovy kolem dokola ohradní zdi, ale jde jen 
o zjednodušený půdorys areálu. Z roku 1780 pochází plán 
obory, kde je zakreslen sledovaný areál, ovšem pouze 
schematicky, neboť nebyl v lese; stejně schematicky je 
zakreslen i areál loveckého zámečku Karlštejn na druhém 
konci u lesa.8 Mladším a detailnějším zobrazením je mapa 
z roku 1804; autor Anton Grűndl, mapa není orientovaná,  

                                                           
7 Mapa lesů u Čachnova a Rudy včetně železných dolů. In: Virtu-
ální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkum-
ný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.. Dostupné 
z: http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/21145 [2019-07-17]. 
8 Plán nese název Mapa lesů rychmburského panství, i když jde jen 
o jižní část lesů, uloženo v SOA Zámrsk, VS Rychmburk mapa č. 
1780. 
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Obr. 2: Karlštejnsko-čachnovská obora, fotokopie mapy 
s detailem areálu Čachnova, nedatováno, z majetku ing. 
Jarmila Krejsy (foto Hana Krejsová). 
 

Obr. 1: Čachnov (okr. Chrudim). Lokalita na plánu z r. 1731 před postavením prvních domů, SOA Zámrsk, VS Rychmburk č. 
21145 mapové sbírky (foto plánů D. Novotná). 

Obr. 4: Areál Čachnova čp. 1, detail areálu na plánu 
z roku 1804 (citace v pozn. 9). 
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Obr. 3: Polesí Čachnov, výřez z mapy, na severu Čachnov čp. 1, na jihu lovecký zámeček Karlštejn, obě lokality spojené kočá-
rovou cestou (Citace v pozn. 8).  
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ale je v sáhovém měřítku a je poměrně podrobná.9 Hájenka 
(parcela s číslem 1) sestává ze tří budov v areálu vymeze-
ném čtvercem a obehnaném patrně zděnou ohradní zdí. Přes 
celou šířku parcely na jihu je zakreslena dlouhá budova 
s orientací podélné osy východ – západ, takže se jižním 
průčelím otevírá10 do vnitřního dvora, proti ní je kratší 
budova, také přistavěná k ohradní zdi, z východu a ze zápa-
du k ní přiléhají ohrazené pravidelné zahrady, obě uvnitř 
čtvercové základní parcely. Třetí budovou je stavba odpo-
vídající polohou i rozměry dnešní budově čp. 1. Podle ma-
py dvorem procházela cesta vroubená stromořadím, která se 
ve dvoře zalamovala, stromy jsou zakreslené i před průče-
lími jižní a západní budovy. Obdobně jsou stavby zakresle-
ny i na mladší mapě vsí Čachnov a sousedící Rudy a Pece 
z roku 1827, jejím autorem je Georg Blaschek .11  

O něco mladší (1839) je zobrazení na tzv. indikační 
skice a mapě stabilního katastru. Obě mapy jsou orientova-
né a zachycují identickou situaci: Cestu, která již neprochá-
zí dvorem hájenky, ale vyhýbá se jí ze severu, dále čtverco-
vý ohrazený areál a v něm dvě budovy, dvůr a dvě zahrady. 
Červeně vybarvená budova (stavební parc. č. 42) je dnešní 
čp. 1 a barva naznačuje, že byla postavena z nespalného 
materiálu, pravděpodobně z kamene, jižní budova (č. 41) je 
kreslena žlutě, tedy byla postavena z materiálu hořlavého – 
ze dřeva. Dvůr má již změnu parcelního čísla (z č. 1 na 58), 
zahrady pak č. 66 a 61. Třetí budova beze stopy zmizela. 

Stavba dnešního areálu tedy musela proběhnout mezi 
lety 1731 a cca 1764-8. Co se tehdy v tomto území dělo? 
Rychmburské panství patřilo až do roku 1706 Berkům z 
Dubé, kdy rodina vymřela, po několika letech se stává 
majitelem rod Kinských. Pro nás jsou důležití Štěpán Vilém 
Kinský a Filip Josef Kinský; Štěpán Vilém byl objednate-
lem první mapy polesí z r. 1731, nechal panství změřit, 
zmapovat, založil gruntovnice a urbáře a začal s investicemi 
do polního hospodářství, které situoval do míst do té doby 
závislých na těžbě dřeva a dvou podnicích (sklárna 
v Herálci a dolování a zpracování železné rudy); Filip ve 
zvelebování panství pokračoval.12 Bylo založeno 9 popluž-
ních dvorů, a když Filip panství v roce 1835 prodával 
Thurn-Taxisům, byly dvory vyjmenovány: Bělá, Dědová, 
Doly, Hamry, Herálec, Krouna, Lhota, Zalíbené.13 Ve výčtu 
chybí poslední, devátý dvůr, z čehož plyne, že už v roce 
1823 neexistoval, respektive nefungoval jako hospodářský 
dvůr. Velmi pravděpodobně se jedná o náš areál.14 Na ma-

                                                           
9Mapa dominikálních vsí Čachnov, Ruda a Pec. In: Virtuální 
mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný 
ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.. Dostupné z: 
http://chartae-antiquae.cz/cs/maps/19014 [2019-07-17] originál 
v VS Rychmurk, Státní oblastní archiv (SOA) Zámrsk. 
10 Tj. na sever. 
11 Citace v pozn. 9, Dostupné z: http://chartae-antiquae.cz/cs 
/maps/19015. 
12 Severa, M.: Zemský měřič František Xaver Preitsch a jeho mapy 
městeček a vsí rychmburského panství. In: Ad honorem VN: k 65. 
narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové 
a studenti / Hradec Králové: Hradecká studentská sekce České 
archivní společnosti: Pavel Mervart, 2015 s. 247–282. Soupis map 
s. 260–282. 
13 Archivní pomůcka a inventář VS Rychmburk, SOA Zámrsk. 
14 I ostatní dvory se potýkaly s problémy, 2 byly pronajaté, 
4 rozparcelované a v roce 1835 již nebyl ani jeden panský. 

pách pořízených Štěpánem Vilémem v r. 1731 je jeden 
z dvorů zakreslen na jihu v s Čachnovem sousedící Krou-
ně15, v samotném Čachnově však nebylo v roce 1731 žádné 
stavení. Filip Kinský získal panství odkazem své zemřelé 
snoubenky (a vzdálené příbuzné) v roce 1753. Změny pro-
běhly jak v polním hospodářství, tak i v hospodaření s lesy 
s chovem zvěře, a to v souvislosti s vydáním lesního řádu 
pro Čechy v roce 1754; v lesích okolo Čachnova tak byly 
založeny obory, starší Krounská a novější Karštejnsko-
čachnovská, která na ni plynule navazovala, přesnější da-
tum založení obou však není známo.16 Obě obory jsou 
zakresleny na nedatovaném plánu (Carte des Riechenburger 
Thir und Saugartens in Tschachnov)17, jehož fotokopie se 
nachází dnes na Čachnově, původně byl plán na Karlštejně 
v souboru lesních map.18 Plán je velmi zajímavý v několika 
ohledech: kromě nejpřesnějšího zákresu areálu, který máme 
k dispozici, jsou zakresleny i obě obory a jejich oplocení. 
Z něj je zřejmé, že areál ležel uvnitř obory, za plotem, ten 
zde procházel napříč loukou, která byla zřejmě vyklučenou 
částí lesa, takže patrně sledoval původní hranici lesa. Louka 
již je rozparcelovaná a u lesa je několik drobných staveb, 
zřejmě chalup. Jedinou stavbou v lesní části celé 

                                                           
15 Mapa vsi Krouna. In: Virtuální mapová sbírka Chartae-
Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topo-
grafický a kartografický, v.v.i. Dostupné z: http://chartae-
antiquae.cz/cs/maps/19306 [22. 7. 2019]. 
16 Dostupné na http://old.svratouch.cz/content/view/39/62/ [18. 7. 
2019]; Krounská obora byla zrušena již 1805, Karlštejnsko-
čachnovská až po prodeji panství, tj. po roce 1823. 
17 V oboře se tedy chovali kromě vysoké a černé zvěře i bažanti. 
18 Plán je zahrnut v inventáři plánů z roku 1824 pod položkou V. 
a názvem Plan des Riechenburger Thier und Saugartens in 
Tschachnov, inventář SOA Zámrsk VS Rychmburk inv .č. 630, 
většina ze souboru plánů z inventáře je dnes v SOA Zámrsk, tento 
však zůstal na polesí a byl dle současného čachnovského revírníka 
ing. Jarmila Krejsy darován Kinským někdy v devadesátých letech 
20. století, pravděpodobně do Žďáru nad Sázavou; předtím byla 
pořízena zmíněná fotokopie. 

Obr. 5: Čachnov (okr. Chrudim). Celková situace areálu na 
plánu z roku 1853, SOA Zámrsk, VS Rychmburk, mapa č. 
583. 
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Obr. 6: Čachnov (okr. Chrudim). Nestarší zobrazení přízemí na plánu z roku 1847, SOA Zámrsk, VS Rychmburk, mapa č. 582. 
 

Obr. 7: Čachnov (okr. Chrudim). Podélný řez stavbou na plánu z roku 1847, který zachycuje horní podlaží jako sýpkové. 
 



D. Novotná – Zámeček nebo hájovna? 

  DĚJINY STAVEB  2019 6

 Karlštejnsko-čachnovské obory je podélná budova vý-
chodně při cestě na zámeček Karlštejn, je situovaná u ohra-
dy a popsaná jako Lusthaus.19 Další „Lusthaus“ dochovaný 
v pověstech a názvu místí části revíru je v Krounské (staré) 
oboře.20 K němu se váže pověst (na základě skutečných 
událostí pravděpodobně v roce 1780), že se tam ukrýval 
hrabě Filip Kinský poté, co opustil Vídeň, kde se dopustil 
pro šlechtice nevhodného skutku; jeho útočiště jmenují 
„lesní vilkou zvanou Lusthaus“, kam mu obyvatelé nedale-
kého Čachnova nosili jídlo a pití. Na základě téže události 
se říkalo nedaleké studánce Hraběcí.21 Na obou místech již 
žádné stopy po jakékoli stavbě či budově nejsou, les byl 

                                                           
19 „U Lusthausu“ je i název části polesí v této lokalitě na mapě 
z roku 1938; Mapa revíru Čachnov. In: Virtuální mapová sbírka 
Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický, v.v.i. Dostupné z: http://chartae-
antiquae.cz/cs/maps/21142 [18. 7. 2019]. 
20 Za tuto informaci děkuji ing. Jarmilu Krejsovi. 
21 Sodomka, F.: Hrabě Filip Kinský, in: Od Trstenické stezky XI, 
1931-32, s. 138–139, další pověsti o „Lusthausu“ v téže lokalitě se 
týkají hledání pokladu v podzemí a jsou zaznamenány kronikářkou 
obce Krouna paní Hanou Moravcovou. 

mnohokrát přesázen, ale obě lokality jsou na mírném návrší 
na severním svahu se skalními výchozy a nedaleko cest, 
které svoji trasu od 18. století nezměnily. Na plánu obory je 
sice v krounské části jedna dřevěná stavba, ale v dolním 
oploceném oddělení, šlo tedy nepochybně o hospodářskou 
stavbu u školky či bažantnice. 

Z roku 1770 pochází účet za probíhající úpravy bytů 
hajného v Čachnově, na archiválii kdosi později22 připsal, 
že jde o přestavbu zámečku.23 Termín zámeček přitom 
v účtu vůbec není zmíněn, naopak je jasně definováno, že 
jde o byt vrchního hajného a byt hraběte. Jediný problém je, 
že podle popisu jde o byty ve dvou podlažích, zatímco 
novější plány i situace zachycují byt či oddělené bydlení, 
ale ve stejném podlaží – v přízemí. Stavební práce, k nimž 
se účet vztahuje, jsou spíše menšího rozsahu, většinu tvoří 
materiály na nová okna, ale i dřevo na schodiště. Do sedm-
desátých let Sommer24 datuje i stavbu loveckého zámečku 
                                                           
22 Odtud zřejmě pochází texty zmíněné v pozn. 1 a 2. 
23 SOA Zámrsk, VS Rychmburk, inv. č. 3609. 
24 Viz pozn. č. 3, Sommer v roce 1837 píše, že byl Karlštejn posta-
ven „asi před 60 lety“, z toho zřejmě často vychází datace uváděná 
v literatuře, že stavba byla dokončena v roce 1776. 

Obr. 8: Čachnov (okr. Chrudim). Plány vestavby bytu hajného do horního sýpkového patra, plán z roku 1877, SOA Zámrsk, 
VS Rychmburk, mapa č. 589. 
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Karlštejn vzdáleného odsud 3500 m, pokoje pro hraběte 
v Čachnově tedy nemusely být vůbec realizovány ve zmí-
něném rozsahu; komfortní ubytování nabízel Karlštejn, 
mezi oběma byla postavena pohodlná kočárová cesta. Jsou 
částečně zachovány i seznamy hajných, nejstarší z roku 
179025, kdy byl vrchním hajným či revírníkem Johann 
Niederlandsky, který měl k ruce knechta a adjunkta a měl 
přidělený panský byt v Čachnově, dále dva hajní, kteří 
bydleli v chalupách na Čachnově, hlídač obory s bytem 
v hájence Kořenný Kopec (dnes sousedící s k.ú. Krouna) 
a tři hajní bydlící v panském bytě u Čachnovské obory. 
Vzhledem k tomu, že jiná budova, která by mohla být há-
jenkou s panskými byty pro tři hajné, v Čachnově v té době 
nebyla, zdá se, že koncem 18. století žilo 6 zaměstnanců 
velkostatku (lesního úřadu) právě v čp. 1 a dva další v cha-
lupách. Zajímavé jsou zápisy v matrikách, kde se Čachnov 
objevuje již v roce 1755 (villa Czachnov), první zmínka o 
někom z lesního personálu (custos sylvarum) je z roku 1774 
a týká se zápisu u domu s číslem 6. Ze zápisů je zřejmé, že 
obyvatelé chalup byli nájemníci, čachnovské stavby byly 
tedy panské.26 To by nám posouvalo založení Čachnova 
(stavbu poplužního dvora) a první stavby chalup blíže 
k roku 1753 resp. 1731. 

Ve fondu VS Rychmburk jsou zachovány dva plány 
domu čp. 1, starší popisovaný inventářem jako plán z roku 
1853, i když se jedná o plán s datací 1847 (sign. J. Jendik) 
doplňovaný roku 1866 a roku 1890 (inv. č. 4110, číslo 
mapy 582), a mladší z roku 1877 (inv. č. 4117, číslo mapy 
589); zde se již mluví o hájence. Kromě toho je zachována 
ještě přehledná situace areálu hájenky, jedna na zvláštním 
listě spolu s plánem další stavby, druhá je součástí mladšího 
plánu. Plán z roku 1847 zachycuje budovu jako prostor 
sýpky (horní podlaží se dvěma patry malých oken), 
v přízemí jsou provozní místnosti hájenky, z nichž podle 
popisu v plánu není zakreslen sklep. Prostory v přízemí jsou 
zčásti klenuté, zčásti plochostropé. Ostatní místnosti jsou 
řazeny v trojlodní dispozici okolo vstupní a střední chodby 
do kříže: vpravo od vstupní chodby a navazujícího schodiš-
tě je záchod, vedle něj místnost popsaná jako bývalá ku-
chyně, tři zřejmě obytné místnosti vytápěné z prostoru 
chodby, tj. nepřímo. Na druhé straně od schodiště je nově 

                                                           
25 SOA Zámrsk, VS Rychmburk, inv. č. 553. 
26 Matriky dostupné na https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/ 
sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/. 
http://88.146.158.154:8083/000-01725.zip a 
http://88.146.158.154:8083/000-01726.zip [30. 9. 2019]. 

vybudovaná kuchyně s velkými kamny a pecí, vedle ní 
čeledník, proti ní dvě komory, asi spižírna a u vchodu zřej-
mě kancelář hajného. Plán byl pořízen kvůli vnitřním úpra-
vám (dispozice, topeniště). Na pohledech jsou kromě ma-
lých okének sýpkových tři druhy oken, a to tři okna okolo 
vchodu s šambránou zakreslenou stejně jako okna sýpková, 
další okenní otvory jsou jiné velikosti, přičemž v severním 
štítu jsou okna dvou různých velikostí, která nerespektují 
lizény architektonicky členící fasádu. Zdá se, že vpravo 
a vlevo od vstupu byly již od postavení budovy sýpky pro-
story jiného určení, správní či obytné, těm by příslušela ona 
tři okna se shodnými šambránami. 

Plán z roku 1877 byl pořízen kvůli přestavbě hájenky, 
při níž bylo zrušeno horní sýpkové patro a postaven byt 
hajného, spodní podlaží bylo přebudováno na čistě hospo-
dářské, současně s tím mohla být zbořena hospodářská 
budova. Současně byla do domu zavedena voda (snad gra-
vitačním vodovodem z lesa) a postavena i odvětraná kanali-
zace. Ve spodním patře byly probourány nosné zdi na kra-
jích budovy a vzniklo tak humno a vozová remíza, v pravé 
(severní části) byla umístěna prádelna a dřevník, u vchodu 
pak kancelář, na druhé straně stáje a chlévy pravděpodobně 
pro dva koně, 4 krávy a 2-4 kozy či prasata, v přepažené 
chodbě byla umístěna nádrž na vodu. V horním patře vznikl 
byt o 3 vytápěných pokojích, kuchyni, dále šatna, spíž 
a komora. Místnosti byly vytápěny přímo, nikoli z chodby. 
Zbytek patra soužil jako sýpka či seník. Do zdí u stájí, chlé-

Obr. 9: Čachnov (okr. Chrudim). Pohled na vstupní fasádu 
na plánu vestavby bytu hajného z roku 1877, SOA Zámrsk, 
VS Rychmburk, mapa č. 589. 
 

Obr. 10: Čachnov (okr. Chrudim). Rozpočet z roku 1770 na 
úpravu bytů v objektu s bytem vrchního hajného 
v Čachnově, SOA Zámrsk, VS Rychmburk, inv.č. 3609. 
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vů a u záchodů byly vyraženy svislé šachty končící 
v žumpě. Přezděna byla většina okenních a dveřních otvorů 
a jedno rameno schodiště. K tomuto plánu logicky patří 
i plánek (mapa č. 587) stavby vjezdu v ohradní zdi 1852 
(sign. Joh. Žofka), kde je detailně zakresleno i ubourání zdi 
na jihu, aby tak měla hospodářská pilířová stavba přístup 
z luk a polí. Hospodářská stavba je pak na plánu dalším, 
sign. Fr.Jandik z roku 1847, mapa č. 582), který byl upra-
vován v roce 1853 (sign. M. Strauch), kromě části pro chlé-
vy sloužila jako stodola a seník, hlavním prostranstvím je 
opět čtvercová plocha se dvěma červeně vybarvenými 
budovami, větší hájenou a menší hospodářskou budovou 
(Oekonomiegebaude), patrně se jedná o stáj pro koně, snad 
i seník. Ohrazené dvě plochy jsou označené jako zahrada 
a zahrádka, u zahrady je řada menších žlutě zakreslených 
staveb, z nich prostřední je stavba nad studnou. Ohrada 
směrem do dvora je označena jako snížená plocha, využí-
vaná jako hnojiště (Seccesion). Zbytek čtvercové plochy 
uvnitř ohrazení je dvůr. V severní a východní zdi jsou dva 
z dodnes viditelných stavebních reliktů: výklenek v nároží 
a vstup v severní části; výklenek byl podle plánů postaven 
v r. 1866, prostup ohradní zdí v severní části je na plánu 
roku 1852 využíván pro odtok vody od studně před stodo-
lou. Severozápadně areálu hájenky je zakreslen pramen 
s malou vodní nádrží, nad pramenem je budova popsaná 

jako mléčnice, patrně šlo o kamennou stavbu. Na plánu 
vpravo je půdorys a dva řezy stavbou, která na situaci není, 
podle popisu (XIV) jde o jakýsi volně stojící sklep. 

Současný stav odpovídá přestavbě z roku 1877, pouze 
schodiště má jinou polohu a tvar, došlo i k dalším, poměrně 
nepodstatným změnám dispozice. Na stropech severní části 
přízemí jsou zbytky fabionů odpovídající dispozici z doku 
1866. Sklep tvoří jedna komora v prostorech u bývalého 
schodiště. 

Z archivních dokladů je patrně nejcennější nedatova-
ný plán obor, který zřejmě vznikl za Filipa Kinského, tj. po 
roce 1753, dvůr Čachnov mohl být plánován již jako sou-
část obory. Na plánu je ještě vodoteč vytékající z lesa27 
a tekoucí napříč dvorem přes dlouhou stavbu na jihu, kde 
vytéká do louky zřejmě otvorem v ohradní zdi, kde je dnes 
zazděný průchod, a možná ještě dalším otvorem ve směru 
haltýře pod severovýchodním rohem ohradní zdi. Mezi 
dlouhou stavbou na severu a branou ve východní zdi je 
zakreslena menší čtvercová stavbička v místě, kde je dnes 
zazděné ležaté okénko. Jižní stavba je zakreslena jako pilí-
řová, asi kolna. Stavba na severu by půdorysem mohla být 

                                                           
27 Později byl potok přesměrován a dnes teče po hranici lesa za 
řadou chalup, kde bylo dříve jedno z ramen; v místě haltýře je dnes 
malý mokřad. 

Obr. 11: Čachnov (okr. Chrudim). Čp. 1, pohled od SZ 
s vjezdem do dvora (foto D. Novotná 2019). 
 

Obr. 12: Čachnov (okr. Chrudim). Čp. 1, východní část 
ohradní zdi s vjezdem na kočárovou cestu směr lovecký 
zámeček Karlštejn (foto D. Novotná 2019). 
 

Obr. 14: Čachnov (okr. Chrudim). Jižní fasáda 
s dochovaným původním architektonickým členěním a sýp-
kovými okny (foto H. Krejsová 2019). 
 

Obr. 13: Čachnov (okr. Chrudim). Čp. 1, celkový pohled na 
dnešní hájenku (foto H. Krejsová 2019). 
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střelnice zmiňovaná v nejstarších popisech, menší budova 
u ní snad skladiště nebo prostor pro lití kulí. V hlavní budo-
vě na západě tedy musela být kromě skladovacích prostor 
(sýpkové patro a část jižní) i část pro ustájení koní (asi jižní 
část přízemí), a správní a ubytovací prostor (okolo vchodu 
v přízemí s rozdílnými typy oken na nejstarších plánech). 
Takto vybavený dvůr by zřejmě mohl sloužit nejlépe pro 
oboru a bažantnici, kdy zajišťoval běžný provoz, skladoval 
krmivo pro chovaná zvířata a poskytoval služby lovcům, 
ovšem ubytování by bylo dosti skromné. Je ovšem možné, 
že byl postaven ještě před založením obory. V druhé polo-
vině 18. století však musel poskytovat ubytování poměrně 
velkému počtu lesního personálu, takže byly obytné prosto-
ry zřejmě rozšířeny a zabraly celé přízemí, součástí byly 
i místnosti pro panstvo při pořádání honů, velký sál v něm 
ovšem nepochybně nebyl a hraběcí byt v patře (zmiňovaný 
v účtu z roku 1770) zřejmě také ne. Těsně před rokem 1839 
(indikační skica) zanikla severní stavba (zřejmě střelnice 
popisovaná Sommerem ještě 1837) a po zrušení obou obor 
již byla budova používána jako hájovna či sídlo revíru.28 Na 
konci 19. století (1877) byl byt hajného vybudován v patře, 
do té doby sýpkovém, a přízemí bylo částečně upraveno 
jako hospodářské; toto využití má objekt dodnes. 

Na prvotní otázku tedy můžeme zcela jednoznačně 
odpovědět: šlo o hájovnu přestavěnou z hospodářského 
dvora vybudovaného někdy mezi r. 1731- 1755, který slou-
žil, snad již od založení, výhradně pro potřeby dvou obor, 
na jejichž rozhraní se nacházel, tedy jako skladovací prostor 
pro zásoby, jeden z opěrných bodů pro lovce, ubytování pro 

                                                           
28 Ke stejnému účelu sloužil i původně lovecký zámeček Karlštejn 
téměř po celou dobu, kdy patřil Thurn-Taxisům tj. 1823-1945. 

personál lesního úřadu, měl střelnici a nedalekou školku.29 
Zámečkem (či lusthausem) stavba rozhodně nebyla ani od 
založení ani po žádné z přestaveb, není jisté ani postavení 
objektu hrabětem Filipem Kinským, mohl jej nechat posta-
vit již Štěpán Vilém. Loveckým zámečkem v této lokalitě 
byl Karlštejn zbudovaný někdy okolo roku 1776, který byl 
s čachnovským areálem propojen pohodlnou vozovou 
cestou doplněnou stromořadím v místech, kde vybíhala 
z lesa. V obou oborách bylo po jednom lusthausu, což byly 
zřejmě dřevěné lovčí chaty umístěné na severních svazích 
ve vyvýšených polohách; v případě Karlštejnské obory byl 
spojen s ohradou (zimní ohrada pro zvěř, bažantnice?). 
Založení osady Čachnov se také posouvá z konce 18. století 
minimálně do poloviny téhož století, název se používal již 
roku 1731, dvůr s pravděpodobně třemi chalupami stál již 
1755. 

                                                           
29 Podle současného revírníka ing. Jarmila Krejsy se školka nachá-
zela ještě nedávno v lese v blízkosti areálu a u vodního zdroje, tj. 
v Karlštejnsko-čachnovské oboře; jedna ze starých školek je dod-
nes zřetelná ve staré (Krounské) oboře, mohla by být identická se 
zákresem na plánu obory, tj. být na stejném místě cca 250 let. 

Obr. 15: Přibližný rozsah obor v okolí Čachnova, plánek D. Novotná, P. Mikota, podklad ČÚZK, Geoportál 
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Zámeček nebo hájovna? 
Dana Novotná 
 
Objekt čp. 1 v Čachnově (obec Krouna, okr. Chrudim, kraj 
Pardubický) je v literatuře 20. století popisován jako lovec-
ký zámeček postavený Filipem Kinským roku 1770 později 
přestavěný na hájovnu. Ve starších popisech (topografie 
konce 18. a začátku 19. století) autoři shodně uvádějí, že šlo 
o hájovnu přestavěnou z poplužního dvora. Dodnes stojící 
stavba (jediná z původních třech) je budova sýpky, která 
byla upravována na byty hajných (především patro) až 
koncem 19. století. Studiem starých map a plánů a terénním 
průzkumem je možno jednoznačně potvrdit, že šlo o hájov-
nu přestavěnou z hospodářského dvora vybudovaného 
někdy mezi r. 1731- 1755, který sloužil, snad již od založe-
ní, výhradně pro potřeby dvou obor, na jejichž rozhraní se 
nacházel, tedy jako skladovací prostor pro zásoby, jeden 
z opěrných bodů pro lovce, ubytování pro personál lesního 
úřadu, měl střelnici a nedalekou lesní školku. Dvě již nee-
xistující stavby byly hospodářské objekty (chlévy a stodola) 
a střelnice. V sýpce byly od počátku i prostory pro personál 
(obydlí, kancelář), a to v části přízemí, ty byly později roz-
šířeny na celé přízemí, později i na část patra. 
 
 
 
Seznam obrázků 
Obr. 1: Čachnov (okr. Chrudim). Lokalita na plánu z r. 
1731 před postavením prvních domů, SOA Zámrsk, VS 
Rychmburk č. 21145 mapové sbírky (foto plánů D. Novot-
ná). 
Obr. 2: Karlštejnsko-čachnovská obora, fotokopie mapy 
s detailem areálu Čachnova, nedatováno, z majetku ing. 
Jarmila Krejsy (foto Hana Krejsová 
Obr. 3: Polesí Čachnov, výřez z mapy, na severu Čachnov 
čp. 1, na jihu lovecký zámeček Karlštejn, obě lokality spoje-
né kočárovou cestou (Citace v pozn. 8).  
Obr. 4: Areál Čachnova čp. 1, detail areálu na plánu z roku 
1804 (citace v pozn. 9). 
Obr. 5: Čachnov (okr. Chrudim). Celková situace areálu na 
plánu z roku 1853, SOA Zámrsk, VS Rychmburk, mapa č. 
583. 
Obr. 6: Čachnov (okr. Chrudim). Nestarší zobrazení příze-
mí na plánu z roku 1847, SOA Zámrsk, VS Rychmburk, 
mapa č. 582. 
Obr. 7: Čachnov (okr. Chrudim). Podélný řez stavbou na 
plánu z roku 1847, který zachycuje horní podlaží jako sýp-
kové. 
Obr. 8: Čachnov (okr. Chrudim). Plány vestavby bytu haj-
ného do horního sýpkového patra, plán z roku 1877, SOA 
Zámrsk, VS Rychmburk, mapa č. 589. 
Obr. 9: Čachnov (okr. Chrudim). Pohled na vstupní fasádu 
na plánu vestavby bytu hajného z roku 1877, SOA Zámrsk, 
VS Rychmburk, mapa č. 589. 
Obr. 10: Čachnov (okr. Chrudim). Rozpočet z roku 1770 na 
úpravu bytů v objektu s bytem vrchního hajného 
v Čachnově, SOA Zámrsk, VS Rychmburk, inv.č. 3609. 
Obr. 11: Čachnov (okr. Chrudim). Čp. 1, pohled od SZ 
s vjezdem do dvora (foto D. Novotná 2019). 

Obr. 12: Čachnov (okr. Chrudim). Čp. 1, východní část 
ohradní zdi s vjezdem na kočárovou cestu směr lovecký 
zámeček Karlštejn (foto D. Novotná 2019). 
Obr. 13: Čachnov (okr. Chrudim). Čp. 1, celkový pohled na 
dnešní hájenku (foto H. Krejsová 2019). 
Obr. 14: Čachnov (okr. Chrudim). Jižní fasáda 
s dochovaným původním architektonickým členěním a sýpko-
vými okny (foto H. Krejsová 2019). 
Obr. 15: Přibližný rozsah obor v okolí Čachnova, plánek D. 
Novotná, P. Mikota, podklad ČÚZK, Geoportál 
 
 
 
 
 
 


