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   U Šiškovny 
Tato lokalita je severní vstupní branou  

do malebného Babiččina údolí. 

  
Někdy také bývala nazývána U Fořtovny nebo U Semeračky. 

Část na levém břehu malého potůčku se statkem čp. 143  

patří do Havlovic. Další dvě místní stavení již leží na katastru  

Slatiny nad Úpou. Jsou to stará Šiškovna a Fořtovna.  

Mapa z roku 1840 má pro tuto část pojmenování starý  

Jägerhaus. To dosvědčuje, že zde bylo zázemí pro správu  

zdejších panských lesů. 

 

Šiškovna 
 

Je to známý název pro nedalekou chalupu, která dříve patřila náchodské vrchnosti.  
Využívali ji lesní dělníci a sloužila i k sušení šišek,  

ze kterých se získávala semínka stromů. 

Pozdější majitelka paní Semeráková zde provozovala 

v polovině 20. století občerstvení pro výletníky, kteří 

putovali do Ratibořic. Vyhlášené byly především její  

domácí syrečky. Rád zde pobýval i známý český herec 

Jindřich Plachta, který nazýval paní Semerákovou  

kněžnou ze Šiškovny.      

 

                                                                                                

                                   Šiškovna v době své největší slávy  

Fořtovna 
 

Budova stojící za cestou naproti Šiškovně.  Dříve sídlo panského fořta, později hájovna.  
Byla postavena v roce 1801. Původně měla plochou střechu, jakou můžete dodnes vidět na nedaleké  

hájovně pod Boušínem (1876). Dostavba se sedlovou střechou se uskutečnila v polovině 20. století.  

O padesát let později prošla budova celkovou rekonstrukcí. 

Do Fořtovny jezdil pravidelně na kontrolu za místním fořtem majitel náchodského panství se svojí paní. 

Přijížděl po Panské cestě od Ratibořic v kočáře taženém koňským spřežením. Panská cesta byla stále  

řádně udržovaná a staral se o ní jmenovaný cestář. 

 

 

 

 

Osada Na Sluneční zátoce 
 

Je to nejstarší rekreační lokalita v okolí Havlovic. 
Tato chatová osada leží necelý kilometr po proudu řeky.  

První chaty zde byly postaveny již před rokem 1950. 

 

     

 

  Havlovické  stromy 
 

Vedle Šiškovny roste místní nejstarší strom. Jedná se o mohutný dub letní.   

Obvod jeho kmene je 450 cm, výška 25 m a obvod koruny 75 m.   

Jeho stáří lze odhadovat na téměř 300 let. 

 

A jaké pozoruhodné stromy rostou v Havlovicích?  
 

Památný strom chráněný státem najdete nedaleko školy.  

Je jím nádherná lípa srdčitá (obr. 1).   

Nejznámější havlovický strom - to byla stará borovice lesní (obr. 2).  Majestátně se vypínala v polích nad Poplužím  

více jak 250 let, než ji v lednu 2007 vyvrátil silný orkán.  

 

Další místní velikáni - mezi ně patří např. dub letní ve dvoře Hejnova statku U Mandle, topol černý mezi rybníkem  

a Šiškovnou (obr. 3), buk lesní ve stráni mezi Výhledem a Závodí (obr. 4), jírovec maďal u Hanušů na Podhradí,  

javor klen u statku V Louce, vrby převislé u mostu ve Vsi nebo smrk ztepilý u cesty do Svobodného (obr. 5).  

Tyto stromy mají obvody kmene mezi 300 -  440 cm a jsou součástí historie Havlovic. 

Nejpozoruhodnější havlovický strom spíše než roste, tak hlavně visí na skále nad řekou Úpou za Mlejništěm (obr. 6).  

Desítky let tento mohutný smrk takto odolává gravitaci i drolící se skále pod sebou. 

Nejvzácnější a nejvíce ohrožená dřevina roste v několika exemplářích v nejsevernější části Babiččina údolí.  

Je jím přísně chráněný keř lýkovec jedovatý (obr. 7).   
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Havlovické stromy zasazené k významným událostem 

 

 

Zleva :  
Lípa nad Poplužím (1918),   Lípa svobody u zvonice (1919 - 2009),   Lípa svobody ve Vsi (1919),   

Lípy svobody u mostu pod zvonicí (28. 10. 1968),  Lípa Vesnice roku u školy (2008). 

               

Velikáni z okolí  
Absolutním rekordmanem mezi stromy byl v našem regionu obrovský Špetlův buk. 

Rostl asi 3 km jižně od Havlovic mezi slatinskými Končinami a Boušínem. Jeho stáří bylo  

odhadováno na více jak 300 let a obvod kmene měřil 640 cm. Byl to největší buk v celém 

Podkrkonoší. Bohužel nevydržel nápor vichřice 10. května 2008. 

            

Nejstatnějšími stromy v Babiččině údolí jsou nyní dva duby letní.  

První roste v lese mezi Rýzmburským altánem a Bílým mostem.  

Obvod jeho kmene měří 6 metrů.  

Druhý velikán už několik století zpevňuje levý břeh řeky Úpy mezi  

Bílým mostem a Viktorčiným splavem. V obvodu má 7 metrů. 

 
 

 

 

Mezi jehličnany nemají co do mohutnosti a výšky konkurenci čtyři douglasky tisolisté.  

Můžete je vidět v Babiččině údolí u cesty z Havlovic do Ratibořic před Červeným mostem.  

Obvody jejich kmenů mají okolo 450 cm. Pokud byly vysazeny při stavbě mostu,  

rostou zde od roku 1880. To znamená, že se jedná o jedny z nejstarších douglasek v ČR.  

Vůbec nejstarší roste od roku 1842 u Chudenic na Klatovsku.  

Do Evropy byly prvně tyto severoamerické jehličnany dovezeny v roce 1827. 

 

 před zastřešením 
v r. 2010 

  Babiččino údolí 
 

Malebné údolí řeky Úpy mezi Havlovicemi a Českou Skalicí je díky spisovatelce Boženě Němcové známé jako Babiččino údolí.  
Jeho jižní část je přírodní rezervací.  

Nejznámější a nejnavštěvovanější částí údolí jsou Ratibořice se Starým bělidlem, pomníkem babičky B. Němcové, mlýnem a zámkem. 

      

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Havlovic vede do Ratibořic stará Panská cesta.  Majitel náchodského zámku ji nazval Bathildina silnice, jak je také vytesáno na balvanu u blízkého 

rozcestí. Říká se, že krásná a mladá princezna Bathilda (1873 - 1962) velmi ráda vyjížděla do údolí Úpy ve svém kočáře. Její manžel ji z lásky proto  

nechal upravit cestu mezi Slatinským mlýnem a hájovnou u Havlovic.  

 

Cesta údolím nabízí zajímavé zastávky.  Jsou to Stoleček Bathildy (1,7 km),  Boušínská lávka (2,2 km),  kostelík a zázračný  

pramen na Boušíně (3 km),  Slatinský mlýn a rozvaliny hradu Červená Hora (5 km),  Červený most s opodál rostoucími mohutnými douglaskami  

tisolistými (7 km),  Rýzmburský altán (8 km),  Pohodlí (8,5 km),  Bílý most (9 km) a Viktorčin splav (10 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Stoleček                        Boušínská lávka               Boušín 
 

 

 

 
             Červená Hora                                
  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

  

  Poznávací okruh „U nás“   ► ►  délka 24 km,  24 informačních tabulí,  značená trasa 
 

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

 

Název okruhu souvisí se stejnojmenným dílem spisovatele 

Aloise Jiráska, jehož hlavní postavou je havlovický rodák  

páter Josef Regner. 
 

Na 24 tabulích je rozpracováno více jak 100 témat.  

400 barevných a 100 černobílých  fotografií  

doplňuje textovou část.  

Nechybí mapky, reprodukce kreseb  

nebo lehce aktualizované místní pověsti. 
  

Trasa vede po místních komunikacích, lesních a polních cestách.  

Začíná a končí ve středu obce a potom sleduje katastrální hranici. 

Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.  

 
Projekt byl podpořen  

z dotace poskytnuté  

Královéhradeckým krajem  
 

Vydal OÚ Havlovice v roce 2012  

Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera  
Foto Zdeněk Honzera a archiv obce   

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 !“   
                                  

                                                

Červený most  

     Nová lávka na Pohodlí z r. 2008                                      Bílý most                     Viktorčin splav 

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

