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     U Devíti Kříţů 

                                              
Právě  těchto místech leţí hranice mezi katastry Havlovic a Červeného Kostelce.  
Je to zároveň i hranice mezi okresem Trutnov a Náchod. Vede od mostu v Náchodci po levém břehu řeky Úpy 

a dále údolím přes Potůčky k Devíti Kříţům. Na mapce je znázorněna fialovou čarou.  

Veškerá zástavba podél hlavní silnice patří k Červenému Kostelci. 

 

Pojmenování této lokality souvisí s dávnou pověstí. 
 

Ta vypráví o lásce a ţárlivosti, která vedla k velké tragedii.  V písemné podobě tuto pověst zpracoval  

jiţ v roce 1839 hronovský felčar M. Teller. V různých obměnách ji později popsali i B. Němcová (jednou 

v Babičce a jednou v Národních báchorkách a pověstech),  J. K. Hraše,  F. V. Kodym a  J. Středa. Zmiňují  

ji i další autoři, např. A. Jirásek,  A. Sedláček,  J. Demuth.  Zde je jedno z novějších upravených podání.  

 

Byl parný den roku l428 v měsíci červnu. Na hradě Vízmburku hledali zbrojnoši stinná místa a čistili broj. 

Pán a majitel hradu s panstvím se rozhlíţel z hradní věţe po překrásné krajině.  

Mezitím se jeho jediný syn Heřman chystal vyjet z hradu na svém koni. Své matce se svěřil, ţe bez Lidušky 

rtyňského Nývlta se mu velice stýská. O to více, ţe Liduška, kterou znal od dětství, si má brát za manţela 

jiného. Matka mu Lidušku rozmlouvala, i jeho otec takové známosti nepřál, neboť by nestrpěl, aby si  

Heřman přivedl do hradu nevěstu selského rodu. Heřman však s myšlenkou na to, ţe Liduška nesmí patřit 

jinému, odjel. Otec se za ním zamyšleně díval a uvaţoval, ţe by se i se selským původem smířil, Liduška 

ale byla jiţ zasnoubena s Václavem z Batňovic, který jí i svým stavem byl bliţší.  

Ţena pána hradu mu poté sdělila, ţe dnes má nějakou divnou předtuchu, ţe státi se má cosi hrozného.  

Otec si umínil, ţe pak-li se Heřman nevrátí do večera domů, pojede mu naproti.  

Blíţila se bouře a s ní nevlídná noc.  

Zatím na rtyňské rychtě bylo veselo. Liduška se bavila se svým Václavem, který ji škádlil, aţ se červenala. 

Svatebčané opojeni vínem zpívali. Do tohoto veselí se dostavil, ač nezván, mladý pán z Vízmburka.  

Byl přivítán otcem nevěsty a on popřáv snoubencům dobrého ţivota, usedl ke stolu k ostatním hostům.  

Veselí opět dosahovalo vrcholu a Heřman potichu popíjel a vzpomínal na chvíle, které strávil s Liduškou 

ještě docela nedávno. Všichni zpívali a tančili, ani nezpozorovali, ţe se nevěsta ztratila. To Heřman se 

svými zbrojnoši unesl nevěstu. Ţenich ji v poslední chvíli zahlédl ve svitu blesku, jak ji má hradní pán  

v sedle před sebou. Nezaváhal a okamţitě se svými dvěma přáteli tryskem vyjeli ze dvora za Heřmanem.  

Ozbrojeni pouze sekyrami.  

Na rozcestí, kde se protínají cesty od Lhoty u Kostelce k hradu Vízmburku a od Rtyně k České Skalici,  

stával mohutný, rozloţitý dub. Zde dohonil ţenich Heřmana a ţádal na něm svou nevěstu.  

Ten však vytasil meč a ťal, ţenich se sekerou bránil. Zbrojnoši napadli přátele ţenicha a podařilo se jim je smrtelně zranit.  

Václav uslyšel jejich výkřiky, téměř zapomněl na svou obranu a proto klesl zasaţen mečem Heřmana k zemi. 

Tu se přihnali tři temní jezdci a největší z nich skolil oba zbrojnoše. Heřman se ihned pustil znovu do boje, a i kdyţ viděl jenom stíny, podařilo se mu  

skolit oba jezdce a nečekanou ranou mečem zasáhl i třetího. Vtom se zablesklo a Heřman vidí svého otce, jak padá z koně. Ano, byl to hradní pán,  

jeho otec, který se vydal hledat svého syna, kdyţ se po setmění nevrátil do hradu. 

Heřman odhodil meč, seskočil z koně k otci a poloţil jej ke kmeni mohutného dubu.  

Vedle zaslechl Liduščin pláč a mezi zahřměním hromu i její výkřik, kterým Heřmana a celý jeho rod proklela. Pak uchopila odhozený meč a mocnou  

ranou si jej vrazila do srdce. Tak klesla na zem vedle svého ţenicha Václava. V té samé chvíli dokonal i Heřmanův otec v synově náručí.  

Bouře utichla a pomalu přestávalo pršet. Devět mrtvol krylo bojiště pod mohutným dubem a jen Heřman tam oplakával svého otce.  

Na rtyňské rychtě utichl svatební shon i veselí a všichni čekali na návrat ţenicha i nevěsty. Vtom do dvora vjel prázdný vůz, na kterém Václav a jeho 

přátelé pronásledovali Heřmana. Svatebčané se rozjeli vzhůru k lesu zvědět, co se přihodilo.  

Na křiţovatce cest spatřili hrůzné divadlo. V čerstvém blátě okolo dubu leţela lidská těla a jejich krev v něm vytvořila bizardní obrazce.  

Po poradě poslali pro rychtáře ze Lhoty, neboť událost se stala na lhoteckém pozemku. Ten celou tragedii vyšetřil a nechal odvézt nevěstu i ţenicha  

s přáteli do Rtyně, kde je pak pochovali u rtyňského kostela. Vízmburského pána odvezli na hrad. Zbrojnoši byli pohřbeni přímo na místě.  

Na paměť, ţe jich na tomto místě devět lidí zbytečně zemřelo, postavili lhotečtí občané devět dřevěných kříţů.  

Dědic hradu a panství Heřman neměl od té doby na hradě ani stání, toulal se lesem a nejčastěji byl viděn, jak sedává pod dubem u devíti kříţů.  

Jednou si vyjel opět do lesa a jiţ se nikdy nevrátil.  

Lhotečtí a rtyňští občané pak chodili k devíti kříţům a zdobili je ve výroční den věnečky upletenými z polních květin. Kaţdý, kdo šel okolo v jiný čas, 

tak rychle prošel, neboť tolik kříţů dělalo dojem hřbitova. Pověrčivý lid se bál a proslýchalo se, ţe v noci lze na tomto místě vidět bojující padlé rytíře.  

Dřevěné kříţe časem vţdy uhnily, ale občané je pokaţdé znovu zřídili, a to aţ do konce l8. století. Roku l794 byl obcí lhoteckou zbudován kříţ kamenný 

s devíti na podstavci vytesanými kříţi a nápisem, který na věčnou památku hlásá: "Gich zde devět v Pánu usnulo" 

 
               Smrt Heřmana a jeho otce jakoby předznamenala i smutný konec samotného hradu Vízmburk v roce l447. 

 

  Geopolitická příslušnost Havlovic  
 

Od svého vzniku ve 13. století aţ do roku 1849 byly Havlovice součástí vízmburského, později náchodského panství.  

Historie obce je ve svých počátcích úzce spjata s existencí nedalekého hradu Vízmburk.  

Jeho středověká historie skončila pobořením hradu Slezany v roce 1447. 

V roce 1449 kupuje náchodské panství Jiří z Kunštátu a Poděbrad, pozdější český král. Po své korunovaci v roce 1458 spravoval panství jeho syn  

Jindřich kníţe Minsterberský. Kvůli dluhům ho v roce 1485 prodal Zbyňkovi z Buchtova, ten následně Petrovi z Adršpachu (do r. 1516).  

Dalšími majiteli panství byli Špetlové z Janovic (do r. 1533),  Perštejnové (do r. 1544). Po nich nastupuje rod Smiřických ze Smiřic. 

Z doby jejich panování se dochovaly v tzv. purkrechtních registrech první pozemkové zápisy z Havlovic z roku 1560 . V obci tehdy byly dva panské dvory, 

panský mlýn, kovárna, dvanáct selských statků, šest chalup s polem a několik chalup bez pole. 

Po poráţce na Bílé hoře bylo jmění Smiřických zkonfiskováno. Náchodské panství kupují v roce 1623 Trčkové z Lípy. Roku 1634 přebírá panství Oktavio 

Piccolomini deArragona. Jeho rod spravoval panství aţ do roku 1783. Následují hrabata Desfours. Od nich kupuje panství v roce 1792 ve veřejné draţbě  

vévoda Petr Kuronský. Ten v roce 1799 značně ulevil svým poddaným, kdyţ proměnil robotu v levný plat. Po svém otci převzala správu nad panstvím  

nejstarší dcera Kateřina, známá jako „paní kněţna“ z románu B. Němcové „Babička“.  

Posledními majiteli byli od roku 1840 aţ do roku 1945 kníţata z Schaumburg-Lippe. 

 

 

Po zrušení poddanství v r. 1848 a vrchnostenských úřadů  byly Havlovice v r. 1850 

začleněny do nově vzniklého okresního hejtmanství Nové Město nad Metují.  

V letech 1855 - 1868 patřily k okresu Náchod. 

V období 1868 - 1876 znovu k okresu Nové Město n. Metují.   

 

Od roku 1876 jsou Havlovice součástí okresu Trutnov.  
S výjimkou válečných let 1938 - 1945, kdy spadaly pod okres Náchod.   

 

Niţší samosprávnou jednotkou v rámci trutnovského okresu byl od roku  

1876 úpický okres. Jeho součástí byly obce Úpice, Havlovice, Libňatov,  

Maršov, Suchovršice, Batňovice, Rtyně, Malé a Velké Svatoňovice a Petrovice.  

Okres měl v roce 1900 rozlohu 60,5 km² a 14 549 obyvatel  

(14 457 Čechů, 135 Němců a 2 jiné národnosti).  Zrušen byl v listopadu 1928. 

 

Havlovice jsou dnes součástí okresu Trutnov a kraje Královéhradeckého  
(do roku 1960 Hradecký, potom do roku 2001 Východočeský) 

 

 

Mapa Soudního okresu Úpického z roku 1928 

    Mapa katastru Císařské otisky z roku 1840 
 
Po roce 1817 se konal na základě patentu císaře Františka I. po celém území Čech, Moravy a Slezska  

přesný soupis veškeré půdy, který nesl název stabilní katastr.  

Byl zaloţen za účelem jednoduchého vyměření pozemkové daně v celém rakouském státě.  

Základní jednotkou stabilního katastru byla katastrální obec, určená příslušností k bernímu okresu a kraji.  

Do roku 1850 bylo v Čechách 16 krajů, na Moravě 6 krajů a ve Slezsku 2 kraje. 

 

Katastrální mapu Havlovic zhotovili roku 1840 geometři Lorenc Sommer a Václav Hnilička.  

Dne 23. 8. 1840 politický komisař s havlovickými sousedy prošli celé území obce a porovnávali parcely 

s nakreslenou mapou. 
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  Poznávací okruh „U nás“       
   ►►  základní informace o místopisu, historii, zajímavostech a současnosti obce Havlovice   

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

 

 

 
Projekt „ZŠ - středisko komunitního ţivota obce“ 

byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem  

 

 

 

 

 

 
Vydal OÚ Havlovice v roce 2012    

Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera    
Tisk Fotonova Hronov 

Vízmburk 

Lom  

  

                              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 !“   
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   Zajímavosti našeho regionu 
 

ADRŠPACH      Skalní město, zbytky hradu Adršpach, renesanční zámek z roku 1596. 
 

 

BABIČČINO ÚDOLÍ  

Dějiště nejznámějšího díla spisovatelky Boţeny Němcové „Babička“.  

Zámek, Staré bělidlo, sousoší „Babička s vnoučaty“, Viktorčin splav, 

mlýn, mandl, Rýzmburský altán, Bílý a Červený most. 
 

 

 
 

 

BROUMOV 

Benediktinský klášter s kostelem sv. Vojtěcha - kopie tzv. Turínského plátna.    

Městská památková zóna - měšťanské domy a mariánský sloup.  Hřbitovní dřevěný kostel P. Marie.   

Hvězda - barokní kaple v Broumovských stěnách. 
 

 

ČERVENÝ KOSTELEC  

Domek spisovatelky Boţeny Němcové, kostel sv. Jakuba, stará radnice.  

Folklorní slavnosti „ U nás na Náchodsku“.  Rekreační rybníky Brodský a Špinka - koupání, vodní sporty. 

  

ČESKÁ SKALICE 

Muzeum Boţeny Němcové - bývalý Steidlerův hostinec s Jiřinkovým 

sálem, kde na obrozeneckých slavnostech tančila Boţena Němcová  
i Bedřich Smetana.  Textilní muzeum - jediné muzeum v ČR zaměřené 

na historii textilní výroby a tisku.  Barunčina škola - součásti areálu je 

dobově upravená školní třída.  Kostel Nanebevzetí Panny Marie.  
Vojenský hřbitov a památky z války 1866.                                           

Vodní nádrţ Rozkoš o rozloze l 000 ha, koupání, rybaření, vodní sporty. 

 

DOBROŠOV 

Jiráskova chata - z rozhledny přehlédnete celý kraj - Krkonoše, Jestřebí hory, Broumovské stěny, 

Góry Stolowe v Polsku i Orlické hory.  Pevnost Dobrošov - nadzemí i hluboko v podzemí  
se rozprostírá systém vojenského opevnění z let l935 - 38, podél je naučná stezka dlouhá 4,5 km.  

Březinka - pěchotní srub nad Bělovsí. 

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ZOO - známá zoologická zahrada s projíţďkou po safari, 

Veteran car muzeum - stálá expozice historických  
a sportovních vozidel a kuriozit. 

 

HRONOV  

Muzeum - stálá expozice odkazu Aloise Jiráska, 

Jiráskovo divadlo - festival amatérského divadla Jiráskův Hronov,  

rodný domek A. Jiráska,  renesanční zvonice z roku 1610.  
Maternice - Skalákova studánka, Turov - bájný vrch opředený pověstmi. 

 

JAROMĚŘ 

Městské muzeum - Wenkeův dům - muzeum s galerií,  gotický kostel,  Braunův mariánský sloup.  

Ţelezniční muzeum - expozice historických lokomotiv. 
 

JOSEFOV 

Podzemní chodby pevnosti Josefov - unikátní vojenská pevnost s katakombami, 
zaloţená císařem Josefem II - lapidárium barokních soch M. B. Brauna.  

Muzeum v josefovské radnici - stálá expozice městského muzea. 

 
 

KUKS 

Hospitál s kostelem - jedinečný barokní komplex zaloţený F. A. Šporkem, bývalé lázeňské budovy, 
lékárna, zahrada s lapidáriem soch M. B. Brauna (ctnosti a neřesti).  Braunův Betlém - přírodní park  

s galerií barokních plastik v Novém lese u Ţírče. 

 

NÁCHOD  

Zámek Náchod - s kolekcí gobelínů, rokokovým španělským sálem, věţí, francouzskou zahradou, 

anglickým parkem, vojenským hřbitovem, kde jsou kromě obětí bitvy v prusko-rakouské válce  
pochovány i ostatky posledních majitelů náchodského panství. Městské muzeum - dějiny Náchoda, 

exponáty od paleolitu aţ po současnost.  Běloves - bývalé lázně, hraniční přechod do Polska. 

 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

Zámek Nové Město nad Metují - sídlo Bartoňů z Dobenína s překrásnou francouzskou zahradou  

a barokními soškami Matyáše Bernarda Brauna. Městská památková rezervace - renesanční  
štíty a podloubí novoměstského náměstí. Městské muzeum - stálá expozice historii města a okolí.  

Galerie Zázvorka - věţ s vyhlídkou.  Slavoňov - unikátní roubený celodřevěný kostelík.   

Peklo - bývalý mlýn, přestavěný Dušanem Jurkovičem na turistickou stylovou chatu. 
 

 
 Katastrální mapa Havlovic z roku 1840 

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

