HAVLOVICE

U LOMU
Vrcholové partie Havlovic

Lom Krákorka
Lom Krákorka se nachází na hřebenu zalesněného kopce nad Podhradím v nadmořské výšce 470 m.
Těží se zde triasový kaolinitický pískovec v deskovitě až lavicovitě odlučných vrstvách. Každá vrstva je specifická ve své tloušťce, tvárnění přírodního povrchu
(čeřený, drobený, prolamovaný, krupkovitý apod.) a v probarvení s menší či větší intenzitou obsahu pigmentu. Takto uložený deskový pískovec je ojedinělý a v Česku je raritou.
Výborně se hodí pro využití v zahradní i stavební architektuře. Zdejší pískovec byl použit např. i na oplocení prezidentské vily Václava Havla v Praze Střešovicích.

U nás v Havlovicích.
Zdravím Vás coby patron
Vesnice roku České republiky 2007.
Pěkně povodnicku: „Bre - ke - ke“.
Něco málo o naší vesnici
Stát : Česká republika
Kraj : Královéhradecký
Poloha : Podkrkonoší
Katastr obce : 8,74 km²
Počet domů : 365

Historická země : Čechy
Okres : Trutnov
Mikroregion : Jestřebí hory
Počet obyvatel : 960
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

Starý lom nedaleko Vízmburku

Dělníci v místním lomu v dubnu 1932

Lom v 50. letech

Těžba kamene začala v této lokalitě už ve třináctém století.
Tehdy byl v areálu vznikajícího hradu Vízmburk a v jeho nedalekém
okolí lámán světlý pískovec používaný při stavbě hradu.
Pozůstatkem jsou menší staré opuštěné lomy v okolí hradu.
Ve zdejším lomu je pískovec těžen od druhé poloviny 17. století.
V roce 1663 se zde lámaly například dlaždice pro náchodský zámek.
Kámen byl také hojně užíván na úpravy panských cest.
Pískovec se dobýval ručně. Do vysekaných otvorů dělníci zaráželi
dřevěné klíny a zalévali je vodou. Dřevo tím nabývalo na objemu a
horninu trhalo. Nepostradatelnými nástroji kameníků byly dvojzubák,
zubák, palička, špice, pemrlice, ploché dláto šalírka a další.
Profese se dědila z otce na syna.

Způsob těžby se ani dnes příliš neliší od dobývání
pískovce v minulosti.
Základem zůstává navrtání mohutných bloků, tzv.
špalků. Do řady vývrtů je potom vlita nevýbušná
rozpínavá hmota, která způsobí postupné odtržení
navrtaného bloku. Oddělené pásy pískovce se dále
dělí pomocí klínů, palic a kladiv do různých
velikostí a tvarů. Pravidelným se říká deskovina,
zbylému lomovému kamení divočina.
Lom provozuje akciová společnost Krákorka
se sídlem v Červeném Kostelci.

Panorama Krkonoš z nedaleké vyhlídky za lomem

Nacházíme se poblíž nejvyššího místa katastru obce Havlovice.
Je jím se 490 m n. m. vrch Končiny, který leží asi o 200 m severněji.
K dalším výrazným místním kopcům patří na levém břehu řeky Úpy
ostroh hradu Vízmburku (432 m n. m.), Homole (413 m n. m.),
Kramflek (409 m n. m.) a vrch U Lipek (370 m n. m.).

Havlovický dinosaurus

Na druhé straně řeky je hřeben Barchovin s vrchem Signál (483 m n. m.)
a Na Příčnici (484 m n. m.), dále Spálený kopec (408 m n. m.)
a Králův kopec (382 m n. m.).

Lom Krákorka se zapsal nesmazatelně i do dějin české paleontologie vůbec prvním objevem stop dinosaura na našem území.

Místním přeju klídek a pohodu…
a přespolním „Přijďte pobejt !“

Geologické poměry Havlovic
Geologicky náleží území Havlovic k jihovýchodnímu cípu podkrkonošské
permokarbonské pánve. Základním souvrstvím, ze kterého je celé podloží
budováno, jsou havlovické vrstvy. Patří do spodních vrstev trutnovského
souvrství, které tvoří tzv. červenou jalovinu. Jedná se o středně zrnité až
jemnozrnné pískovce červenohnědě zbarvené. Jejich mocnost se pohybuje
okolo 150 m a jsou uloženy téměř vodorovně. Tyto prvohorní pískovce
nalezneme v údolí kolem řeky Úpy, např. pod zvonicí u betonového mostu.

Kameníci na počátku 90. let 20. století našli v lomu desku s dinosauřími stopami
navždy uchovanými tak, jak kdysi ještěr tuhnoucím bahnem proběhl.
Stopa o rozměrech 14×18 cm patřila malému příslušníkovi dravých dinosaurů (teropodů).
Dinosaurus, který ji kdysi otiskl, mohl měřit asi 3 metry na délku a zřejmě byl lehčí než
průměrné velký dospělý muž.
Stáří objevu je také poměrně obtížné určit – pravděpodobně však pochází ze středního
nebo svrchního triasu. Její původce patřil možná k nejstarším známým dinosaurům.
Šlo pravděpodobně o malého agilního dravce, lovícího zřejmě menší obratlovce.
Mohl žít v početných smečkách, podobně jako zástupci některých příbuzných druhů.
Vědecké závěry o jeho přesné podobě a o způsobu života jsou však víceméně hypotetické.

Těžba stavebních surovin v obci

Zajímavým geologickým jevem Havlovic jsou suťoviska a tisíce
roztroušených pískovcových balvanů v zalesněném masivu Barchovin.
I zde nalezneme několik lokalit, kde byl v minulosti tento odolný světlý
pískovec těžen. Mimo jiné byl použit počátkem dvacátého století
na regulaci řeky Úpy v obci.
Pokryvná čtvrtohorní vrstva je na území obce tvořena písčitými až
hlinitopísčitými naplaveninami podél řeky Úpy o mocnostech až 5 m.
Jinde ji tvoří svahové zeminy o menších mocnostech do 1 m.
K vytvarování zdejšího povrchu nejvíce přispěla řeka Úpa a do ní
ústící potoky. Údolí bylo dále modelováno erozí a případnými sesuvy
půdy. V poslední době k největším sesuvům došlo v povodňovém roce
1997 v Kobylinci. Tehdy se utrhl podmáčený svah v délce 100 m nad
místní komunikací a zcela ji zatarasil. K dalšímu většímu sesunu půdy
došlo v létě roku 2007 ve svahu za Hejnovým statkem (viz. foto).

Starý písník na Podhradí

Nevyčerpatelnou zásobárnou
stavebního písku však byla
především řeka Úpa.
Po staletí byl z řeky získáván
kvalitní říční písek, jehož těžba
podléhala přísným nařízením
náchodské vrchnosti.
Těžba říčního písku ve Vsi před r. 1930

V minulosti byla v Havlovicích těžena i cihlářská hlína.
Dokazuje to starý místní
název V Cihelně. Málokdo
již ví, že to bylo místo za
rybníkem Jindra nad starou
studánkou.
Byly zde vyráběny cihly ze
směsi jílu a řezanky, zvané
truple. Nebyly vypalovány,
ale sušily se jen na slunci.
Pozůstatek po těžbě hlíny V Cihelně

Severním směrem od tohoto stanoviště leží Rtyně v Podkrkonoší
(2 km), východně Červený Kostelec (2 km), jižně rozvaliny hradu
Vízmburk (1 km) a na západ havlovická část Podhradí (0,5 km).
Nejvyšší bod Havlovic - vrch Končiny

Havlovické lesy
Zdejší lesní komplex mezi Podhradím, Poplužím a Červeným Kostelcem je druhým nejrozlehlejším v okolí
Havlovic. Hned po lesích v Barchovinách. Další zalesněné části obce jsou v Kobylinci a ve Svobodném.
Menší lesíky najdeme také v Močidlech, v Habřině, nad Jutou, u školy, na Výhledě a v Dolečkách.

Na nedalekém Podhradí byl
kromě kamene těžen také písek.
Písník pod hradem Vízmburk byl
naposledy využíván v 60. letech
20. století.
Podobné písníky byly v té době
také ve Svobodném, už na katastru
sousední obce Libňatov.

Dalšími zdejšími typickými horninami jsou bělošedé pískovce
druhohorního stáří, které se nacházejí v oblasti Podhradí a Krákorky.
Jedná se o sladkovodní usazeniny o mocnosti 20 - 30 m, ze kterých byl ve
13. století vybudován i nedaleký hrad Vízmburk. Při stavbě hradu byl využit
kámen vylámaný při hloubení sklepení a příkopu, zbytek materiálu pochází
z malých lomů v okolí hradu.

Naopak nejnižší místo obce se nachází v řečišti Úpy pod mostem
v Náchodci (320 m n. m.).

Havlovický lesní revír býval největším v náchodském panství.
V roce 1921 byly zdejší smrkové lesy napadeny mniškou
a musely být vykáceny. Dnešní zalesnění je z větší části
smrkové, dále zde rostou z jehličnanů borovice, modříny, jedle,
vejmutovky a douglasky. Z listnáčů především břízy, buky, duby,
habry, javory, vrby a olše. Smrčiny převládají v Barchovinách,
kolem Devíti Křížů nebo v Kobylinci.
Borovicím se daří na sušším Podhradí a ve Svobodném.
Listnáče rostou hlavně kolem řeky Úpy a potoků.

Poznávací okruh „U nás“
základní informace o místopisu, historii,
přírodních zajímavostech a současnosti obce Havlovice
► ► délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa

V krásném vzrostlém lese mívá člověk pocit, jako by se nad ním klenula posvátná chrámová loď.
Pak už je jen kousek k modlitbě. Les má svoji. Myslete na ni.
Milý člověče,
jsem dárcem tepla ve tvém krbu
za mrazivých zimních nocí,
přináším ti přívětivý chládek
v žáru letního dne.
Já dal jsem trámoví tvému obydlí
a desku tvému stolu,
topůrko tvé sekeře,
a branku tvému plotu.
Ze mne je lože, na kterém spáváš,
kolébka i rakev tvá.
Jsem tím, čím pro život je chléb
a pro krásu květina.
Slyš tedy prosbu mou:
Neubližuj mi !!!
Bohužel i tací lidé jsou …

Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“
byl podpořen z dotace poskytnuté
Královéhradeckým krajem
Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera
Foto Zdeněk Honzera a archiv obce Havlovice
Tisk Fotonova Hronov
Vydal OÚ Havlovice v roce 2012
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