
OBEC ČACHOTÍN 
 

Obec Čachotín se nachází v severní části kraje Vysočina, kde je součástí havlíčkobrodského 

okresu. Náleží do správního obvodu města Chotěboře. Obec se nachází asi jedenáct 

kilometrů severně od Havlíčkova Brodu v nadmořské výšce 572 metrů. Území této menší 

vesnice obývá cca 182 obyvatel. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1351, vlastní založení 

obce je však staršího data. Významnou roli v osídlování okolní krajiny sehrála tzv. Libecká 

stezka, procházející blízkým městem Chotěboř a také přítomnost hornin bohatých na 

stříbrnou rudu, která zde byla ve středověku těžena. 

V obci je k dispozici sportovní hřiště, knihovna, kostel a hřbitov. Nejvýznamnější 

památkou obce je právě kostel sv. Vavřince, v základech již gotický, za třicetileté války byl 

však zcela zničen. Dnešní podoba je barokní s lidovými prvky. V kostele se nachází hrobka 

svobodných pánů Bechyňů z Lažan, majitelů zámků v Rozsochatci. U kostela stojí kamenný 

kříž věnovaný památce stejné rodiny. U kostela se nachází zvonice s funkčním zvonem 

Adolfem a hodinami. Okolo kostela byl starý hřbitov, který byl v 80. letech 20. století zrušen. 

Na něm je pohřbena " babička Anna Kavalírová " rozená Seidlová ze známeho sklářského 

rodu Kavalírů. Také je zde pohřben kapelník a skladatel zábavné hudby Karel Veselý 

Jilemský z Jilmu, který tragicky zahynul při akci partyzánského oddílu v roce 1945. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční je v obci „Vavřinecká pouť“, konaná druhou srpnovou neděli. Při ní nechybí 

pouťová zábava na venkovním tanečním parketu. 



Reliéf širšího okolí Čachotína má převážně plochý charakter. Nejvyšší vrcholky dosahují 590 

m n. m. (na západě obce Remonštangle ( 595 m n. m). Z Remonštanglu je velký rozhled do 

krajiny na jednu stranu je vidět hrad Lipnice nad Sázavou, na druhou kostel v Havlíčkově 

Borové. Okolí obce je tvořeno scelenými bloky zemědělsky využívané půdy. Tyto bloky člení 

drobné zmeliorované vodoteče se zatravněnými nivami a polní cesty, obvykle bez 

vegetačního doprovodu. Lesy jsou zpravidla hospodářské s dominantním zastoupením 

smrku a pravidelně přimíšenými borovicemi a modříny.  

Památný strom " Buk v Boučí " s obvodem úctyhodných 7,1 m, výškou 27 m, výškou i šířkou 

koruny 25 m, s odhadnutým stářím 350 let. Památným stromem byl vyhlášen 12.12.1988. 

Strom vyniká svými rozměry a stavbou koruny, která je tvořena dvěma kosterními větvemi. 

Proti Obecnímu úřadu se nachází pomník obětem první světové války 1914 - 1918. Je zde 

jmenovitě uvedeno deset čachotínských spoluobčanů, kteří se nevrátili z této války. 

U autobusové zastávky před bývalým domem čp. 27 se nachází pomník významného 

čachotínského rodáka legionáře Josefa Sobotky, který byl zajat Rakousko-Uherskou armádou 

v roce 1918 v Itálii a za vlastizradu odsouzen k trestu smrti oběšením. Svým statečným 

vystupováním před svou smrtí se stal hrdinou pro všechny ostatní legionáře v boji proti 

Rakousko-Uhersku. Po válce byly jeho ostatky převezeny do Prahy a uloženy na hřbitově v 

Olšanech. Slavnostního pohřbu se tehdy zúčastnil prezident Masaryk, členové vlády i 

zástupci spojeneckých armád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okolí obce se nachází deset opravených křížků, které byly renovovány u příležitosti 

nového milénia. První je u silnice směrem na Rozsochatec na konci obce, druhý asi cca 700 m 



dále po silnici k Rozsochatci. Třetí u polní cesty do Boučí cca 500 m od okraje obce, čtvrtý je 

vzádlen od třetího cca 200 m západně v poli, pátý severozápadně od obce směrem k 

obecnímu vodojemu cca 100 m od obce, šestý u silnice k Rankovu cca 100 m od nového 

hřbitova, sedmý je uprostřed nového hřbitova, osmý je u kostela na starém hřbitově, devátý 

se nachází severozápadně od obce u polní cesty směrem k lesu "U Svinného" cca 100 m od 

obce a poslední desátý je stejným směrem mezi lesy "U Svinného" cca 2 km od obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšším místem je vrch Remonštangle nad obcí směrem k obecnímu vodojemu západním 

směrem s nadmořskou výškou 595 m. Za příznivého počasí je odtud vidět i hrad Lipnice nad 

Sázavou. 

V obci se nachází několik rybníků. První je v horní části pod kostelem, druhý uprostřed obce 

nad autobusovou zastávkou, třetí ve spodní části obce. Několik rybníků je i v okolí obce dva 

rybníky jsou směrem k obci Zálesí, další je v lese u chat v Boučí a dva jsou směrem k lesu "U 

Svinného". 


