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  Peterkův dolec   

 

Údolí mezi havlovickým Hořejším Koncem a Poplužím nese název podle původních majitelů.  

Protéká jím potůček pramenící v Roudence, který napájí rybník na Popluží a nakonec ústí kousek nad  

havlovickou lávkou do řeky Úpy. Cesta, která údolí protíná, vede z Havlovic na Popluží a dál východním 

směrem na Podhradí nebo na severozápad do Úpice.  

V dolní části Peterkova dolce fungovala od roku 1982 obecní skládka odpadu.  

Po jejím uzavření v roce 1998 byl prostor rekultivován a zatravněn.     

 
Peterkův dolec, v pozadí Popluží 

    Které rostliny patří mezi místní rekordmany ?  
  

Nejmenší  krytosemennou rostlinou je okřehek menší. Tato plovoucí  

bylina dorůstá maximální velikosti 1 cm.  Je tvořena vejčitými lupenitými 

články, každý s jedním kořínkem. Kvete velmi vzácně drobnými květy 

s jedinou tyčinkou a pestíkem bez okvětí. Bývá hojná na některých 

zdejších rybníkách. Například na Zásypu pod Královým kopcem  

každoročně vytváří na hladině souvislý zelený povlak.  

Je potravou býložravých ryb a útočištěm drobných korýšů a larev. 

 

K dalším místním rostlinným trpaslíkům velikosti okolo 5 cm  

patří osívka jarní, úrazník poléhavý nebo rozchodník ostrý. 

                                                                                                                        
                        Okřehek na rybníku Zásyp                

Největší  volně rostoucí zdejší bylinou je křídlatka japonská.   

Tato až 3 metry vysoká invazní rostlina z východní Asie byla do Evropy dovezena v 19. stol. jako okrasná rostlina.  

V České republice se vyskytují ještě dva příbuzné druhy křídlatky japonské - křídlatka sachalinská a kříženec dvou 

jmenovaných - křídlatka česká. V poslední době se poměrně rychle šíří podél řeky Úpy.  

 
Zde roste i další statná zavlečená 

rostlina netýkavka žláznatá.  

Jejím plodem je pukající tobolka  

vystřelující semena až do 4 m.         
 

Dospělého člověka přerůstají také  

vlhkomilné „doutníky“ 

orobinec úzkolistý a širokolistý.  
 

Do tří metrů se dokáže vyšplhat  

i popínavý opletník plotní.  
 

Křídlatka  japonská                 Netýkavka  žláznatá 

                                                                                                                                                                       

Nejpodivnější  zdejší rostlinou je asi narůžovělý podbílek šupinatý.  Je to vytrvalá, 10 - 25 cm vysoká  

parazitická bylina, které chybí chlorofyl.  
Cizopasí na kořenech listnatých stromů.  

Roste roztroušeně na březích řeky Úpy  

nebo zdejších potoků.  

Druhou raritou je podobný, avšak celý  

voskově žlutý, hnilák smrkový.  

Vzácně ho lze spatřit v jehličnatých lesích. 

Jedná se o mykoparazitickou rostlinu.  

Tento druh se vyznačuje tím, že získává  

živiny pomocí houbových vláken  

z kořenů lesních stromů.  

Obě rostliny jsou celé nezelené a bývají 

někdy mylně považovány za houby.  
             Podbílek šupinatý             Hnilák smrkový 

A která je nejkrásnější  ?   

  

Zbytečná otázka. Přece každá, která nás okouzlí svojí jedinečností a potěší tím,  

že je součástí té úžasné mozaiky zvané Příroda. 

 
 

 

 

Příroda však také někdy pláče … 
 

A pláče nad námi lidmi. Vždyť člověk z přírody vzešel, ona ho živí,  

poskytuje mu suroviny a energii, nabízí mu radost i odpočinek.  

Za to prosí o ochranu a vzájemné respektování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takhle se k ní chovají někteří z nás (snímky naštěstí nejsou z Havlovic).   

Tito sobci nebo hlupáci ani netuší, že některé z pohozených odpadků  

člověka v přírodě dalece přežijí. 

 

 Zde jsou některé příklady  

 
  materiál     doba rozkladu   

 

 jablko     7  –  20 dní 

 papír     2  –  5 měsíců 

 pomeranč    6  –  18 měsíců 

 ponožka     1  –  2 roky 

 krabice od mléka   6  –  10 let 

 plechovka    5  –  15 let 

 cigaretový nedopalek  10  –  20 let 

 igelit     20  –  30 let 

 plastový kelímek   50  –  80 let 

 sklo      3000 let 

 polystyren    nikdy 

 

V Havlovicích vyřešil problém nevyhovujících či černých skládek a smetišť 

koncem minulého století centrální odvoz komunálního odpadu.  

Před jeho zavedením obec ukládala odpad zde v Peterkově dolci nebo  

před tím také na Zásypu. Kromě toho bylo po obci několik černých skládek,  

například Na Kanále, pod Homolí, ve stráni nad Jutou nebo různě po lesích. 

 

Dnes je stav podstatně lepší,  ne však ideální.  

Pomozme !  Každý z nás. 

   Květena Havlovic 
 

Okolní louky, pastviny a lesy jsou domovem nepřeberného množství rostlin.  Planě rostoucích květin, trav, plavuní, mechů, 

přesliček a kapradin se na celém území Havlovic vyskytuje více jak 500 druhů.  V herbáři Z. Honzery „Květena Havlovic“ 

z let 1977 až 1984 je zdokumentováno 425 druhů bylin planě rostoucích na území obce Havlovice.  

K nejběžnějším zdejším rostlinám patří například pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopretina bílá, pryskyřník prudký, 

jetel luční, zvonek rozkladitý, jitrocel kopinatý, šťovík kyselý a mnohé další. 

Díky zajímavé poloze obce, která leží na rozhraní chladnějších oblastí Krkonoš, Broumovské vrchoviny, Orlických hor  

a teplejší úrodné Polabské nížiny, se zde vyskytují i rostliny typické pro tu či onu oblast. 

 

 

Z těch podhorských až horských to jsou například devětsil bílý, rdesno hadí kořen, kýchavice Lobelova, knotovka červená, prvosenka vyšší, kokořík přeslenitý nebo věsenka nachová. 

K teplomilnějším patří lnice květel, lomikámen zrnatý, kozinec sladkolistý, smolnička obecná, čičorka pestrá, rozchodník veliký a rostliny na fotkách v druhé řadě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

Devětsil bílý                             Rdesno hadí kořen             Kýchavice Lobelova              Knotovka červená                                           Prvosenka vyšší  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
 

Svízel syřišťový                     Hvozdík kropenatý              Šalvěj luční                             Hrachor jarní                                                 Řepík lékařský 

 

V Havlovicích se vyskytují i chráněné rostliny. Například sněženka podsněžník, bledule jarní, lilie zlatohlavá, prvosenka vyšší, vemeník dvoulistý, kruštík širolistý nebo vstavač mužský.   

Pozor také na jedovaté rostliny jako je třeba konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté nebo rulík zlomocný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
    Sněženka podsněžník         Bledule jarní          Vstavač mužský                Lilie zlatohlavá            Konvalinka vonná                     Vraní oko čtyřlisté        Rulík zlomocný   

 
 

 

Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“ 
byl podpořen z dotace poskytnuté  

Královéhradeckým krajem  

 

► ►  délka 24 km,  24 informačních tabulí,  značená trasa 

Poznávací okruh „U nás“   
 

základní informace o místopisu, historii, přírodních zajímavostech a současnosti obce Havlovice        
 
 

 

Stanoviště   

 

1. U Lípy ►  2. U Školy  ►  3. U Lávky  ►  4. Hořejší Konec ► 5. Peterkův dolec  ►  6. Popluží  ►  7. Podhradí  ►  8. Vízmburk  ►  9. U Lomu ►  

10. U Devíti Křížů  ►  11. Potůčky  ►  12. Náchodec  ►  13. U Šiškovny  ►  14. U Rybníka  ► 15. U Mandle  ►  16. Barchoviny  ►  17. Muchov  ►   

18. Králův kopec  ►  19. Kobylinec  ►  20. Svobodné  ►  21. U Sparty  ►  22. Habřina  ►  23. Ves  ►  24. Podhájí   
 

Trasa vede po místních asfaltových komunikacích, lesních a polních cestách. 

Začíná a končí v centru obce a potom přibližně sleduje katastrální hranici.  

Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.  
 

Vydal OÚ Havlovice v roce 2012       Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera        Tisk Fotonova Hronov 
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                              U nás vU nás v  Havlovicích.Havlovicích.  
  

                    Zdravím Vás coby patron Zdravím Vás coby patron   

                        Vesnice roku České republiky 2007.   Vesnice roku České republiky 2007.     

                    Pěkně povodnicku: „Bre Pěkně povodnicku: „Bre --  ke ke --  ke“.ke“.  

 

       Něco málo o naší vesniciNěco málo o naší vesnici    
 
  Stát :   Česká republika        Historická země :   Čechy 

  Kraj :   Královéhradecký        Okres :   Trutnov 

  Poloha :   Podkrkonoší        Mikroregion :   Jestřebí hory 

  Katastr obce :   8,74 km²        Počet obyvatel :   960 

  Počet domů :   365         Chaty a chalupy :   80 

 

  Kontakt :  OÚ Havlovice  čp. 148     tel. :  499784061  

                                                             web :  www.havlovice.cz 

 

  Vybavenost obce :  OÚ,  pošta,  ZŠ,  MŠ,  kulturní dům,  knihovna 

               prodejna potravin,  hostinec,  ubytovna 
                                 sportovní areál,  tělocvična,  sauna 

 

  Zajímavosti :  hrad Vízmburk,  zvonice z r. 1745,  areál U Mandle, 
                         dřevěný zastřešený most,  kaplička,  rybník   

 

    Místním přeju klídek a pohodu…Místním přeju klídek a pohodu…  

                                                              a přespolním „Přijďte pobejt !“ a přespolním „Přijďte pobejt !“   
                                  

                                                

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVjslygkAURff9LzK1qKSKykJwIDiQoAgb69E0MnQDsRECX59UKllmkd1Z3Dr3AHatOvjoEnFoYONk0fpcwOJgbNftEAb1jXI9g940kYo0BaU5a%2Bnd/GIEm1eFWHXn4j0LL04BS32MLs0jDJRHiOvuiG0D8JZ54455/krEOPxhVhO%2BKqNgf3dOu9E5OfaL9n3G48Aoj0HICT5XR9820cQfCq

