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   Náchodec 
Tato lokalita na levém břehu řeky Úpy  

patří katastrálně již do Červeného Kostelce - Stolína. 

Svou polohou a dostupností je však přiřazována k Havlovicím.  

Pojmenování Náchodec souvisí s tím, že se tudy nadcházelo (postaru nacházelo)  

směrem na Červený Kostelec a dále na sídlo panství do Náchoda.    

Náchodec, to je rovinatá louka  

se zajímavou květenou. 

K jedinému staršímu stavení 

přibylo v letech 1965 - 1972 

několik rekreačních chat.  

Klidné místo je přímo  

stvořené pro odpočinek. 

 

 

Nejromantičtějším místem je nedaleká srubová osada na levém břehu  

řeky Úpy pod kopcem Kramflek. Vznikla v letech  1970 - 1971 v místě,  

kterému se v minulosti říkalo Louka za bochníček chleba. Je ukázkou šetrného 

soužití s přírodou bez elektřiny, vodovodu a dalších civilizačních vymožeností. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Starý dřevěný most Prince Bedřicha v Náchodci  

                     dosloužil v r.1993, kdy byl nahrazen mostem železným.  

 

      

           

      

    

 

  

     

V těchto místech začíná Babiččino údolí.  
Frekventovanější lesní Panská cesta směřující do Ratibořic vede po pravém břehu řeky Úpy.  

Levobřežní komunikace vede od Devíti Křížů a Vízmburku přes Náchodec k Boušínské hájovně  

a dále na Červenou Horu. Odtud se dostanete po silnici přes Žernov a Rýzmburk do Ratibořic. 

 
 Okolí Náchodce a Šiškovny,  fialově znázorněna hranice mezi okresy Trutnov a Náchod 

 

 

  Řeka Úpa   

   Úpa pramení v Krkonoších na Úpském rašeliništi mezi Sněžkou a Studniční horou ve výšce 1432 m n. m.   

Její název vznikl z keltského nebo baltského slova znamenajícího „řeka“, „proud“.  
 

Úpa je nejvýše pramenící českou řekou.  

Během prvního kilometru spadá Úpským vodo-

pádem o téměř 400 m níže do Obřího dolu.  

Dále protéká Pecí pod Sněžkou, Svobodou, 

Trutnovem, Úpicí, Havlovicemi, Babiččiným 

údolím a Českou Skalicí. Za Ratibořicemi je 

část vody z Úpy svedena umělým kanálem do 

vodní nádrže Rozkoš. Z ní potom voda odtéká 

do řeky Metuje. 

 

 
Úpské rašeliniště                  Úpský vodopád                                   Přehrada Rozkoš 

 

Důležitými přítoky (levý / pravý) jsou   Modrý potok (P), Zelený potok (P), Malá Úpa (L), Lysečinský potok (L), Babský potok (L), Ličná (L), Rtyňka (L), 

                                                                  Poklekovský potok (P), Olešnice (L) a Válovický potok (P).  

V Jaroměři ústí Úpa zleva do Labe (250 m n. m.)  Její vody jsou odváděny do Severního moře. 

Délka celého toku řeky Úpy je 79 km.  Rozloha povodí 513 km².  Průměrný průtok vody je 7m³/s.  Teplota vody v řece je v létě 14° - 20°C, v zimě 1° - 5°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Řeka Úpa v proměnách ročních období 
 

Povodně             
 

Řeka Úpa je neodmyslitelnou součástí Havlovic. Proti jejímu proudu přišli do těchto končin ve 13. století  

první osadníci. Řeka lidem po staletí sloužila, poskytovala vláhu, dostatek ryb, byla zdrojem stavebního  

materiálu (písek, kámen), poháněla mlýny i pilu, byla pro místní prádelnou i koupalištěm.   

Čas od času se však stávala i hrozbou v podobě povodní.  Velké povodně připomínají záznamy v kronikách  

z let 1844, 1849 a 1882.  Nejničivější však byla obrovská povodeň, která se do Havlovic přihnala 30. 7. 1897.  

Neregulovaná řeka zaplavila a poškodila značnou část obce. Na škole dosahovala voda do výšky 127 cm  

od prahu čelních dveří!  Problémy s velkou vodou přetrvávaly i v dalších letech až do zregulování koryta řeky 

v letech 1924 - 1927.  Lepšímu průtoku vody pomohlo i vyčištění koryta Úpy v roce 1976.  

Tehdy z řeky zmizely velké ostrovy u hřiště, pod mostem ve Vsi a na Závodi. 

Další velká povodeň se do obce přihnala přesně po sto letech 7. 7. a 18. 7. 1997.    

Voda kulminovala asi 25 cm pod hranou betonového mostu ve Vsi. Na níže položených místech se řeka vylila     

z koryta. Vodní živel s následnými sesuvy půdy v Kobylinci zanechal v obci škody za půl milionu korun.                 Zatopený Náchodec při povodni v r. 1997 

 

   Jarní ráj vodáků  
 

Z vodáckého hlediska je Úpa nejzajímavější v jarních měsících, kdy má dostatek vody z tajícího sněhu v Krkonoších.  
Nejkrásnější úsek řeky leží mezi Havlovicemi a Českou Skalicí. Malebné a romantické Babiččino údolí patří k nejhezčím, jaká lze v Čechách splout.  

Délka tohoto úseku je 15 km, vodácká obtížnost WW I. Splavy jsou sjízdné jen při optimálním stavu vody. 

Splav u pily                                     U srubové osady nad Náchodcem              Pod Boušínem             V Babiččině údolí              Pod Slatinským mostem 

                                            

Úpění na Úpě    

 

Úpění je známou recesistickou vodáckou akcí, která se zrodila v roce 1975 mezi trempy z osady IDAHO.  

Každoročně v červnu vyplouvají od mostu v Náchodci netradiční plavidla do Ratibořic. Cíl je u Viktorčina 

splavu. O legraci je vždy postaráno. Tato akce se po několika letech rozrostla do úctyhodných rozměrů.  

Rekordní byl 11. ročník, kdy se na řeku vydalo 230 účastníků na 76 plavidlech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Život v řece 
 

Až do poloviny 19. století byla Úpa živou řekou s hojností ryb.  

Vyskytovali se zde pstruzi, lipani, tloušti, cejni, kapři, mihule, parmy, úhoři i lososi. Vzácní nebyli ani raci a vydry. 

Tragédií pro život v řece byl rozvoj průmyslu ve dvacátém století. Odpadní vody z textilních továren a papíren, 

splašky z městských kanalizací a navíc i únik silně znečištěné vody z dolů v Malých Svatoňovicích postupně  

přeměnily Úpu ve špinavou stoku téměř bez života. 

K radikálnímu zlepšení došlo po roce 1990. Přispělo k tomu uzavření některých továren a dolů, změny výrobních 

technologií a hlavně vybudování čistíren odpadních vod na horním toku řeky v Bohuslavicích nad Úpou a v Úpici.                                                                                                                                            

Do řeky se začaly vracet některé druhy ryb, jiné byly vysazeny rybáři. Dnes už opět v Úpě žije pstruh obecný, 

pstruh duhový,  siven americký,  lipan podhorní,  jelec tloušť,  okoun říční,  cejn velký,  vranka obecná,  

mihule potoční,  střevle potoční,  mřenka mramorová a další ryby.  Z potoků se na řeku vrátily ondatry.   

Na březích hnízdí kachny divoké,  volavky popelavé,  čáp černý,  skorec vodní  i nádherný  ledňáček říční.                                                                                                                                                                                                                                             

Voda už opět láká v létě ke koupání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ledňáček říční    
                Kachna divoká 
          

 

 

 

 

 

                                      
Pstruh duhový       Volavka popelavá 
              

                                 Ondatra pižmová   

 
          Okoun říční 

   Poznávací okruh „U nás“     

 

  základní informace o místopisu, historii,  

  přírodních zajímavostech a současnosti obce Havlovice   

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

 
 

 

Most Prince Bedřicha 
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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        

  

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

