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Králův kopec  
před rokem 1930,  

vlevo dole u řeky místní 

část Na Kovárně                     

    Králův kopec 
 

Kopec mezi Havlovicemi a Libňatovem nese název podle dřívějšího majitele Krále. Zkráceně se mu říká Králák.  

Jeho nadmořská výška je 382 m. Ještě v 19. století byl kopec za vodojemem zalesněn. Od roku 1957 tudy vede přes pole vedení vysokého  

napětí z elektrárny Poříčí směrem k Náchodu. V letech 2005 - 2006 byla spodní část Králova kopce zastavěna novými rodinnými domky. 

Naopak první zmínka o zástavbě pod Královým kopcem je z roku 1556, kdy je v gruntovní knize zaznamenáno, ţe statek (čp. 43) drţel  

Prokop a přikoupil k němu ještě náměrek nad Poklekovem. 
 

Pohled na Králák od Háječku. Pod ním místní části Chrb, Na Kovárně, Bytovky a Pod Smrkem                                                         
                                                                                                                                                                                                 Stará kovárna zbořená kolem r. 1910 

 

Z Králova kopce je krásný výhled nejen na Havlovice, ale i na široké okolí.  
 

Severní obzor uzavírají Jestřebí hory s nejvyšším vrcholem Ţaltmanem (739 m n. m.). 

Na úbočí Jestřebích hor, postaru nazývaných Brendy, je vidět rodiště bratří Čapků Malé Svatoňovice, dále osady Petrovice, Stráţkovice,   

Odolov a také Švédský vrch (660 m n. m.).  Rozhled na východ směrem k Červenému Kostelci je zastřen zalesněným hřbetem mezi Krákorkou 

(490 m n. m.), zříceninou hradu Vízmburk a Kramflekem (410 m n. m.). Mezi nimi je vidět hřeben Stolových hor v Polsku (918 m n. m.) 

Jiţním směrem se vypíná lesní masiv Barchovin (484 m n. m.). 

 

Rybník Zásyp 
       

Tento rybník vznikl kolem roku 1960 v údolí mezi Královým kopcem a nově vybudovaným  

zemědělským družstvem.  Nahradil tři zdejší menší rybníčky, které slouţily v zimě místním  

řezníkům jako zásobárna ledu do chladících místností. Jeho název souvisí s tím, ţe pod hrází  

rybníka fungovala v druhé polovině minulého století dnes jiţ rekultivovaná skládka odpadu.  

Rybník je napájen malým potůčkem, který pramení v nedalekém Kábrtově lese. 
 

           Stará cesta 

 

Jedná se o zbytek původní přímé komunikace vedoucí z Havlovic do Libňatova. 

Nová okresní silnice z Úpice přes Havlovice do Libňatova byla vybudována v letech 1906 - 1909.  

Asfaltový povrch byl poloţen na do té doby prašnou silnici v roce 1951 ve Vsi a na zbytek v roce 1954. 

Nová silnice kolem roku 1910                      Pohled z Králáku kolem r. 1950                   Asfaltování spodní části staré cesty v r. 2007 

 

Zajímavý je zápis z místní kroniky z roku 1941 

 

Z 2. na 3. ledna byla při sněhových bouřích zaváta silnice z Úpice až do výšky jednoho metru. 

Okresní úřad v Náchodě musel vyhlásit pracovní povinnost pro muže od 18 do 50 let.  

V Havlovicích 212 mužů s lopatami vytvořilo na Králově kopci po obou stranách silnice  

bariéry sněhu až 5 m vysoké. 

 
Již v devatenáctém století stával u staré cesty do Králova kopce mohutný Králův smrk.  
Ten musel být po zásahu bleskem v roce 1921 poraţen. Na jeho místě vyrostl jiný smrk,  

který se stal dominantou kopce ve druhé polovině dvacátého století.  

I on však byl nakonec poškozen bleskem a musel být v roce 1993 také pokácen.  

Třetí generaci Králova smrku představuje současný strom zasazený koncem minulého století.                                      Likvidace sněhové kalamity v roce 1941 

 

 

  Výhled    Východní část Králova kopce přechází v místní část nad řekou Úpou zvanou Výhled  (lidově Vejhled).  

 

 

Travnatá stráň mezi Královým kopcem  

a Výhledem je Chrb 

(staročeské označení pro vrch, kopec).  

V minulém století (aţ do zastavění spodní 

části svahu rodinnými domky) se zde v zimě 

scházeli lyţaři a sáňkaři z celé obce. 

 

 
Usedlost na Výhledu 

 
     Výhled od severu. Dole místní části V Louce a Závoď, za řekou Chrb, na obzoru Barchoviny   

 

   Zemědělská společnost Havlovice   

 

Zemědělské druţstvo má svůj areál pod Královým kopcem. Na obzoru vrch Smiřická stráň (569 m n. m.) nad Libňatovem  

                                                                                                                                              

Vznik Jednotného zemědělského družstva spadá v naší obci  

po dvou nezdarech v letech 1949 a 1952 do roku 1956.                                                                   
Do této doby v Havlovicích soukromě hospodařili místní sedláci. 

Výsledkem několikaletého cíleného nátlaku a zastrašování  

ze strany vládnoucí KSČ byl jejich postupný často nedobrovolný 

vstup do druţstva. V roce 1960 tak JZD jiţ obhospodařovalo téměř 

všechnu zemědělskou půdu v obci. Po nelehkých začátcích začalo 

místní zemědělství postupně opět prosperovat. Časem patřilo mezi 

nejlepší v okrese.  Byly postaveny kravíny, sklady a dílny v areálu 

JZD, drůbeţárny ve Svobodném a v Dolečkách, vepřín na Popluţí  

a také obytné domy pro zaměstnance.  V roce 1967 druţstvo  

hospodařilo na 438 ha půdy a pracovalo v něm 113 zaměstnanců. 

 

 

Koncem roku 1973 došlo ke sloučení zemědělských družstev 

Havlovice, Libňatov, Maršov a Radeč.  

Vzniklo tak JZD "Svobodné" se sídlem v Havlovicích.                                                                                     

Výměra půdy vzrostla na 1618 ha a počet druţstevníků na 281. 

Změny, které přineslo trţní hospodářství po roce 1989,  

se citelně dotkly i místních zemědělců. 

Od druţstva se v roce 1990 oddělilo středisko Radeč. Někteří zemědělci začali hospodařit  

soukromě. Těm bylo navráceno 165 ha půdy. Zemědělské druţstvo se muselo vypořádat 

s citelným úbytkem zaměstnanců. Jestliţe ještě v roce 1991 pracovalo v JZD 147 lidí,  

v roce 1999 to uţ byla pouhá třetina. To uţ druţstvo fungovalo jako akciová společnost.  

Po roce 2000 se situace v Zemědělské společnosti začala stabilizovat. Lepší produktivita práce  

a vyšší výkupní ceny přinesly potřebný zisk. V roce 2007 tak bylo moţné otevřít v areálu ZD  

 nový moderní kravín. Tento trend, doufejme, bude i v dalších letech zárukou úspěšného  

    rozvoje zemědělství v naší obci.                                                                                                           Za silnicí je vidět dnes již zrekultivovaná skládka odpadu 

 

Sklizeň kukuřice v 60. letech 
 

                    Komplex JZD v 80. letech 20. století

  Hasiči Havlovice 
 

Historie sboru dobrovolných hasičů Havlovice se začíná psát v březnu 1885.  
Tehdy byla především díky starostovi zakoupena do obce jednoproudová čtyřkolová stříkačka.  

Následně byl v obci dne 26. 4. 1885 ustaven Sbor dobrovolných hasičů.  

Přihlásilo se do něj 28 členů a předsedou sboru byl zvolen starosta obce Josef Souček.  

Hlavní činností hasičů byla ochrana majetku obyvatel proti ţivelným pohromám (ohni, vodě atd.).  

V parku byla vybudována hasičská zbrojnice a postupně zakupovány modernější poţární stříkačky.  

Členové se scházeli k poţárním cvičením, konali poţární hlídky při kulturních akcích, účastnili se různých hasičských soutěţí  

a v neposlední řadě se věnovali údrţbě poţární techniky. V zimě rovněţ pořádali plesy (první jiţ v roce 1886). 

Změna reţimu v roce 1948 jejich činnost příliš nepoznamenala. V roce 1954 musel být změněn název spolku na Dobrovolný 

sbor poţární ochrany v Havlovicích. Sbor tehdy vlastnil dvě stříkačky a auto získané v roce 1946.   

Poţárníci prováděli preventivní ochranu objektů JZD a všech obytných domů v obci. Věnovali se i čistění mostů, silnic a kanálů.  

V roce 1974 bylo v Havlovicích zaloţeno dětské poţární druţstvo.  

V roce 1990 byl sboru navrácen původní název Sbor dobrovolných hasičů Havlovice. V roce 2008 měl místní hasičský sbor 55 členů.  

Sídlo hasičů je v areálu zemědělského druţstva pod Královým kopcem. Sbor patří k nejaktivnějším havlovickým spolkům. Svými výbornými výsledky 

v hasičských soutěţích se řadí k nejlepším v našem regionu. Mimo jiné pořádají naši hasiči kaţdoročně také ples, pálení čarodějnic a výstavu motoveteránů. 

 

 
                       Havlovičtí hasiči v roce 1925                         SDH Havlovice v roce 2005 

 

 
          Úspěšná družstva našich hasičů a hasiček v r. 2006            Zásah  po vichřici v Barchovinách v roce 2008                          
 

Králův kopec před rokem 1930, 
vlevo dole u řeky místní část 

Na Kovárně                     

  Poznávací okruh „U nás“     

 

základní informace o místopisu, historii,  

zajímavostech a současnosti Havlovic  

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

 

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   

 
 
 

Projekt „ZŠ - středisko  

komunitního života obce“ 
byl podpořen z dotace  

poskytnuté  

Královéhradeckým  
krajem  
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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

