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  Muchov 
 

Údolíčku Poklekovského potoka  

mezi Barchovinami a Královým kopcem  

se říká Muchov.  

 

Název vznikl prý podle toho, že zde bylo  

vždy hodně much a komárů.   

Druhou možností je spojitost se staročeským 

slovem „mchov“ -  tj. mech.  Mechu rostlo 

v tomto vlhkém údolí vždy také dostatek.  

 

Ještě v polovině 19. století bylo toto údolí  

neobydlené a z větší části zalesněné.  

Po roce 1865 zde byly postaveny první dvě  

chalupy, o něco později další dvě stavení.  

K nim přibylo na jižní stráni údolí v poslední 

třetině dvacátého století dalších 14 rekreačních 

objektů. 

 

Zavedení elektrického proudu do Muchova 

v roce 1959 završilo elektrifikaci Havlovic. 

 

 
 

Původní stavení  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Srub u potoka                                                                                               Novější rekreační objekty  
 

 

Obecní vodovod 
 

Muchov má pro Havlovice velký vodohospodářský význam.  
Je zde důležitá pramenná oblast, dříve označovaná jako "Prdlavá voda"  

nebo "Vařená“ voda". To proto, že z vyvěrající vody vycházejí drobné bublinky.  

 

Z těchto míst je čerpána pitná voda do vodojemu na Králově kopci  

a odtud je samospádem rozvedena po celé obci. 

Vydatnost zdejších pramenů je asi 5 l za vteřinu, tj. přes 400 000 litrů za den. 

 Pramenná oblast  
 

 
Vodojem na Králově kopci                                       Stavba čerpací stanice v Muchově v roce 1960 
         

Obecní vodovod byl vybudován svépomocí občanů v letech 1959 - 1962. Celkové stavební náklady tehdy činily 410 tis. Kčs. Původně bylo napojeno 

96 domácností a zemědělské družstvo. V roce 1975 byl vodovod prodloužen do Poklekova a na Picimberk a o deset let později na Popluží.  

První vodovod v Havlovicích byl však vybudován již v roce 1946 na horním Podhradí. Jeho výstavbou vyřešili místní občané problémy s nedostatkem 

vody v této nejvyšší obydlené části Havlovic. Tento vodovod přivádí pitnou vodu z pramene v Roudence. 

V roce 2008 došlo k propojení obecního vodovodu se skupinovým na Podhradí. Záhy se však ukázalo, že po smísení vod z obou vodovodů dochází  

k nečekané chemické reakci projevující se zakalením pitné vody. Proto bylo od tohoto záměru ustoupeno. 

  Havlovické studny a studánky  
 

V časech, kdy vodovod byl pro Havlovice vzdálenou utopií, byli místní občané 

odkázáni na vodu ze studní a studánek, případně ze řeky a potoků. V minulosti 

bylo v Havlovicích využíváno nejméně deset studánek s dobrou pramenitou vodou. 

Jednou z pamětnic starých časů je středověká studánka za havlovickým rybníkem 

nedaleko Hejnova statku. Pro vodu si k ní chodili nejen majitelé nejstaršího  

havlovického statku, ale i mladý Josef Regner Havlovický, ústřední  postava  

Jiráskova románu U nás, který se narodil ve mlýně u Hejnova statku. 

 

Jak uvádí v roce 1845 Pamětní kniha školská,  

byla dříve brána voda k pití žáků ve škole ze řeky Úpy.  

Teprve na žádost zdejšího rodáka pátera Regnera  

u náchodské vrchnosti byla vybudována u staré školy 

studna.  

 

Jednou z nejpoužívanějších byla obecní studna ve Vsi  

u čp. 56. Ta byla v roce 1925 vybavena novou pumpou. 

Zároveň byly také stanoveny poplatky za odběr vody            Stará obecní studna ve Vsi 

ve výši 5 - 25 Kč. 

 

V roce 1945 bylo v obci 176 funkčních studní. Jestliže dříve byly studně u většiny domů, 

dnes jich zůstalo v obci pouze několik. 

 
Stará studánka za Hejnovým statkem      

Studánka                            
v lese nad Muchovem   

  Chatové osady v Havlovicích 
 

Muchov není v naší obci jedinou rekreační lokalitou.  První chaty se u Havlovic objevily kolem řeky Úpy v nejsevernější části Babiččina údolí již v polovině 20. století. Byly to chaty na Sluneční zátoce /1/ na pravém břehu řeky Úpy pod Šiškovnou.  

Kolem roku 1970 přibyly chaty na levém břehu v Náchodci /2/ a pod vrchem Kramflek /3/.  Následně vznikaly další chatové osady v Dolečkách /4/.  V osmdesátých letech byly postaveny chatky Na Drahách  /5/ a po roce 1990 U Sparty /6/.  
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  Poznávací okruh „U nás“                                                                      

základní informace o místopisu, historii,  

přírodních zajímavostech a současnosti obce Havlovice  
     

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

 

 

Trasa vede po místních komunikacích, lesních a polních cestách.  

Začíná a končí v centru obce a potom sleduje katastrální hranici.  

Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.  

Dá se absolvovat pěšky nebo na kole, v zimě částečně i na běžkách. 

 

 
    

 
 

Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“ 

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 Havlovice    

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 !“   
                                  

                                                

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

