Maturitní seminární práce 2008/2009

Z historie obce Vojkovice a nejdůležitější památka
mlýn Vojkovice

Autor:
Romana Bőhmová
Gymnázium Židlochovice
Tyršova 400
667 01 Židlochovice
8. ročník
Konzultant práce:
Mgr. Danuše Švarzbergerová

Prohlašuji, že jsem maturitní seminární práci vypracovala samostatně pod
vedením Mgr. Danuše Švarzbergerové a uvedla v seznamu literatury veškerou
použitou literaturu a další informační zdroje.

V Židlochovicích dne 30. března 2009

Podpis:

2

Poděkování
Děkuji všem, kteří mi při vypracování mé práce poskytli cenné informace a
materiály, především paní Boženě Kleinové a panu Bohuslavu Karabcovi

3

Obsah
Úvod …………………………………………………………. . 5
1. Vojkovice v nejstarších dobách …………………………….. 6
1.1……………………………………………………………… 6
1.2. Vojkovická pečeť ………………………………………… 6
1.3. Vojkovice v pravěku ……………………………………... 6
1.4. Vznik obce ……………………………………………….. 7
2. Vojkovice od konce 1. světové války do roku 1938………... 7
3. Vojkovice během druhé světové války …………………….. 12
4. Vojkovice po druhé světové válce …………………………. 12
5. Vojkovice po roce 1990 ……………………………………. 16
Mlýn ve Vojkovicích …………………………………………. 17
Závěr ………………………………………………………….. 21
Použitá literatura a prameny ………………………………….. 23
Seznam příloh ………………………………………………… 24
Přílohy ………………………………………………………… 25

4

Úvod
Ve své práci jsem chtěla více přiblížit historii obce Vojkovice a zaměřit se
i na pamětihodnosti v obci jako je kostel sv. Vavřince, kříž u kostela, socha sv. Jana
Nepomuckého, socha sv. Floriána nebo Boží muka. Nejdůležitější památkou obce,
historicky důležitým a řadu let užitečným objektem v obci, je mlýn Vojkovice. Vojkovice
nejsou nijak velkou obci, ale pro řadu obyvatel mají její dějiny určitě velký význam.
Při své práci jsem nejvíce informací čerpala z knihy Obec Vojkovice od I. Tycové.
Důležité prameny jsme získala i od paní Boženy Kleinové, dlouholeté kronikářky obce
Vojkovice. Řadu informací, a to hlavně o mlýně, jsem získala i od pamětníka pana
Bohuslava Karabce, který v mlýně dlouho pracoval. Některé důležité informace, hlavně
z období po roce 1900 jsem našla i v Židlochovickém zpravodaji, ve kterém občas
vycházely články o historii obce Vojkovice. Jako pomocný materiál mi posloužil internet,
kde jsem vyhledávala hlavně aktuální a obecné informace.
Svou práci jsem rozdělila na dvě části. První část začíná obecnými informacemi
o obci. Pokračuje nejstarším obdobím, Vojkovicemi v pravěku, vznikem pečetě
a postupným osídlováním obce. Poté pokračuji obdobím po roce 1900. Toto období jsem
rozdělila na 4 kapitoly. V první jsem sledovala Vojkovice od konce 1. světové války
do roku 1938. V druhé kapitole jsem popsala Vojkovice během 2. světové války . Ve třetí
kapitole se více věnuji Vojkovicím po 2. světové válce. Poslední kapitolou jsou Vojkovice
po roce 1990. Druhou část jsem věnovala mlýnu Vojkovice, jako nejdůležitější
a nejužitečnější památce.
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Obec Vojkovice
1. Vojkovice v nejstarších dobách

1.1.

Obec Vojkovice nad Svratkou najdete na jižní Moravě cca 18 kilometrů jižně

od Brna. V současnosti má asi 1090 obyvatel a kolem 350 domů.1

1.2.

Vojkovická pečeť
Nejstarší pečeť naší obce vznikla pravděpodobně krátce po roce 1 500. Dochovala

se v otisku ze 6. února 1598. V pečetním poli o průměru 22 mm je zakulacený štít
lemovaný nápisem *S*de Woykowitz. Prázdný prostor nad ním vyplňuje rostliný
ornament. Na štítě jsou nad šestiramenným mlýnským kolem zobrazeny dva nástroje
nakloněné k sobě. Co oba nástroje představují, je předmětem sporu: vinařské nože, lopaty
na mouku nebo radlice?
Pečeť z roku 1714 zobrazuje rožeň ležící nad kolem, nápis zní: *S*des Eigen
Woykowitz. Rožeň je symbolem mučednické smrti sv. Vavřince, patrona kostela a obce,
jemuž byl roku 1808 postaven u mlýna pomník. Nápis zní /přeloženo z němčiny/ „ Léta
Páně 1808 obětuje Martin Weiss sochu na počest sv. Vavřince, místního patrona.“
Pečeť ze 2. poloviny 19. století je jednodušší. Nápis zní: „Obecní úřad Vojkovice.“
/přeloženo z němčiny/.
Obec Vojkovice neměla znak – není historicky doložen.2

1.3.

Vojkovice v pravěku
Nejstarším dokladem osídlení je několik kamenných nástrojů, jedná se o několik

pazourkových nástrojů, mezi nimiž převládá kýlovitá škrabadla s masivní funkční hranou,
dále bylo nalezeno velké množství „odpadu“ z výroby těchto nástrojů – různě velké
úštěpy a jádra pazourků a rohovce. Je jisté, že nástroje jsou starší více než 100 000 let.
Tyto poznatky máme z archeologického výzkumu, který se prováděl v roce 1994. Máme
tak dostatek důkazů o osídlení planiny nad nivou řeky Svratky táhnoucí se až k dnešní
obci Holasice. 3
1

http://www.vojkovice.info/ 27.10.2008
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Kronika obce Vojkovice
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Soukromý archiv B. Kleinové
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1.4.

Vznik obce
Vojkovice byly po valnou část svého trvání spojeny s městem Židlochovice4.

Vojkovice jsou poprvé uváděny roku 1087, kdy je vdova po Otovi Olomouckém Eufémie
Uherská darovala rajhradskému klášteru. Jako první písemný doklad se objevuje i rok
1104, kdy původně panský majetek, byl z větší části darován nově založenému klášteru
Třebíčskému. Po husitských válkách patřily Vojkovice k hradu Špilberku a roku 1556
byly sloučeny s panstvím židlochovickým. Obec byla česká ještě roku 1771. Pečeť z doby
před rokem 1714 má totiž již německý nápis. Obec Vojkovice je standardní česká obec.4

2. Vojkovice od konce 1. světové války do roku 1938
Rok 1917 byl ve Vojkovicích popisován jako katastrofický. Protože v důsledku
nedostatku potravin byly zavedeny lístky prakticky na všechno, množila se šmelina, ale co
trápilo vojkovické nejvíce, byly krádeže na polích. Úroda byla díky dlouho trvajícímu
suchu velmi špatná. Bylo prý tak horko, že se bosý po zemi nedalo jít. Z jednoho hektaru
oseté půdy se dalo sklidit pouhých 81 kg zrna. Na polích navíc musely být ve dne v noci
drženy stráže.
V důsledku růstu cen potravin (1 kg brambor stálo v roce 1916 do 1 koruny, v roce
1917 se nedali nakoupit levněji jak za 3 koruny) se staly některé produkty zcela
nedostatkovým zbožím – plátno, mýdlo, petrolej, ocet, koření, ale i uhlí a tabák. Co se
dalo, všemožně se nahrazovalo. Tak například nedostatek tabáku se řešil sušením
višňových, podbělových a jahodových listů. Nedostatek uhlí a dřeva na topení měl
za následek, že v zimě byly uzavřeny školy.5
V roce 1919 došlo k pozemkové reformě v důsledku toho, že židlochovický zámek
dostal nového pána. Zámek se stal majetkem státu. Byl tedy přerozdělen pozemkový
majetek velkostatků, bývalého panství. Pozemky byly rozděleny mezi jednotlivé obce,
respektive mezi zájemce o pozemky z řad místních obyvatel. Vojkovickým tak připadlo
celkem 18 ha půdy, kterou si mezi sebe rozdělilo 17 zájemců. Nešlo však o pouhé
rozdělení. Tato půda byla přidělována za úhradu, která činila 1500 korun českých
za měřici půdy. 6
4

http://www.brno-venkov.cz/cz/obce/obce_124.htm 21.3.2002
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I. Tycová: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, 2003, s. 76
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I. Tycová: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, 2003, s.78-79
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V obci přetrvávají složité národnostní poměry: v roce 1900 zde žilo 54 Čechů
a 589 Němců, ale v roce 1921 se při sčítání obyvatel přihlásilo k československé
národnosti 368 obyvatel a k německé jen 393. Sama čísla upozorňují na složitost
národnostních poměrů. Podle osudů jednotlivých rodin měli i někteří Češi vinu na tom,
že přetrvaly „německé Vojkovice“. Německých rodin tu bylo jen několik, ostatně často
smíšené. Přetrvala zásada, že se v takových případech podřizovali Češi. Často se stalo,
že jedno dítě bylo napsáno na národnost matky, druhé na otce. A proto padlo i několik
vojkovických chlapců na německé frontě, i když jejich sourozenci žili jako Češi.
Do konce 1. světové války v obci rozhodovali Němci, česká menšina byla nucena posílat
děti do německé školy. Kostel patřil nepsanou zásadou Němcům, Češi chodili
do Židlochovic, kde si také obstarávali nákupy, než byl v obci zřízen český obchod.
Vzrůst počtu Čechů a „úbytek“ Němců se dá vysvětlit celkovým vývojem po 1. světové
válce a současně i s aktivitou dosavadní menšiny.
Také hasičský sbor patřil až do roku 1945 Němcům, i knihovna a hřiště byly
německé. V obci se scházel německý pěvecký sbor a dechová kapela. Do organizace
Bund der Landwirte se zapojila většina německých selských rodin. Henlinova starna zde
získala mnoho stoupenců. Jejich drzost rostla, členové Hitlerjugend malovali Čechům
na domy hákové kříže a často i vyhrožovali.
Českou menšinu ve Vojkovicích tvořili na začátku 20. století většinou dělníci
a drobní zemědělci řemeslníci. Druhý den po vyhlášení Československé republiky 29. 10.
1918, převzal v obci správu rolník František Ryšavý. Za několik dní se konal zápis dětí
do české školy, přes nesouhlas Němců však 23. září 1919 začalo vyučování s 28 žáky.
Oporou českých obyvatel se stala Národní jednota v Žabovřeskách, která je hmotně
podporovala a posilovala národní vědomí. Zakoupila v obci pozemek, z něhož první
stavební místo určila české škole. Zbylá stavební místa rozprodala levně Čechům, a tak
vznikla Nádražní ulice ryze česká. 15. ledna 1920 byla založena i zde Národní jednota.
Zásluhou jejích členů – F. Ryšavého, R. Peška, T. Horáčka, A. Beneše, V. Kadly,
A. Šulce, J. Klímy, V. Vágnera – se stále zvyšoval počet Čechů v obci. V roce 1938 zde
žilo 49% Čechů a při volbách získalo 6 členů do obecní rady. 7

7

Židlochovický zpravodaj, Kleinová, B.: Vojkovice 1900-1945, Židlochovice, listopad 1980, nestr.
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Rok 1922 nebyl pro Vojkovice nijak úspěšný. 26. února se na Svratce objevily
velké ledovcové kry, které se nahromadily u Nosislavi, ucpaly koryto řeky, která se pak
u Vojkovic rozlila. Také z tohoto důvodu bylo na jaře započato s dlouhou plánovanou
a odkládanou regulací toku řeky Svratky, a to od Židlochovic proti proudu až ke splavu
v Rajhradicích. Koryto řeky bylo vyrovnáno v podstatě do dnešní podoby a prázdné
zákruty bývalého toku byly zasypány.
Na jaře, po intervenci vlády a kvůli dovozu z Maďarska, došlo k drastickému
snížení cen obilovin a ke značným finančním ztrátám zemědělců. Další ranou
pro zemědělce bylo počasí toho roku. Bylo takové sucho, že se na polích skoro nic
neurodilo, stodoly zely prázdnotou.
Další rok však přišlo sice krásné jaro. Vegetace se vyvíjela dobře, ale mezi
dobytkem se objevila křivice, která si vyžádala jeho nucenou porážku dobytka.
U některých hospodářů to byla až polovina kusů dobytka. Nakonec přišlo silné krupobití,
která na polních plodinách způsobilo 90 % škody.
O rok roky později padly dva dřevěné symboly Vojkovic, a to dřevěný most přes
mlýnský náhon. Byl již značně poškozen zejména opakovanými povodněmi, ale také už
nevyhovoval moderním dopravním předpisům. Na jeho místě byl postaven most nový –
železný. Druhým dřevěným symbolem byla staletá lípa, která stála u Boží muky. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že bude nutné ji pokácet. Kmen lipy byl již celý dutý a hrozilo
nebezpečí jejího zřícení na silnici. Nejezdily po ní jen povozy, ale tu a tam i osobní
automobily, a v obci nařízena rychlost 6 km/h byla u osobních automobilů považována
za příliš rychlou. 8
Dobrá sklizeň nepřišla ani roku 1925, kdy v době žní dva týdny trvající deště
rozvodnily Svratku natolik, že se třikrát vylila ze svých nových břehů. Počtvrté toho roku
vystoupila Svratka na okolní pole překvapivě v prosinci, kdy se po dlouhých mrazech
nečekaně oteplilo. Ani v následujících dvou letech, kdy velká voda přišla pro změnu
v červenci a červnu, neměli zemědělci na růžích ustláno. Jediné, z čeho se dalo vydělávat
byl prodej cukrové řepy. V té době fungovaly oba cukrovary, jak v Židlochovicích tak
v Hrušovanech, takže odbyt byl zajištěn. Hrušovanský cukrovar, později přebudovaný na
výrobu obuvi, byl postaven roku 1818 jako rafinerie cukru pod jménem ,,Rohrbacher
Zuckerrafinerie Akc. Gesellschaft“ se značkou R.Z.R.
8

I. Tycová: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, 2003, s. 80-81
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Roku 1915 vyhořel po výbuchu v cukerním mlýně, ale továrna byla obnovena.9
25. srpna 1925 byla slavnostně otevřena budova české školy, jejíž stavba trvala
pouze rok. Učitelé na menšinové škole patřili vždy k organizátorům kulturního
a politického života: Antonín Šulc, Jan Beran, Felix Hrdlička, Robert Máca – na každého
z nich vzpomínají pamětníci velmi rádi. 9. října 1938 byl řídící učitel R. Máca vyzván
našimi vojenskými činiteli, aby opustil obec, neboť bude zabrána německou armádou.
Ve svém dalším působišti, Brněnských Ivanovicích byl roku 1942 za 1. stanného práva
zatčen a pro účast v odboji popraven v Kaunicových kolejích. Jeho památku připomíná
ve Vojkovicích pamětní deska na budově školy i jméno nové ulice k nádraží.
V roce 1926 byla provedena parcelace velkostatkářské půdy. Rolníci se podle
tehdejších zvyklostí dělili na láníky (85 měr), půlláníky (45 měr), čtvrtláníky (25 měr)
a domkaře, nájemce obecní půdy u Židlochovic a farské pod železnicí.
Ve 20. letech měly Vojkovice 2 obchody s potravinami (3. byl zřízen později),
řeznictví, 2 pohostinství, cukrárnu, pekařství, kovářství, zámečnictví, stolařství,
krejčovství, ševcovství, holičství, dále zde byl obecní bubeník, kostelník a hrobník.
Obecní cihelna stála za vesnicí směrem na Sobotovice.

10

S rokem 1928 se ve Vojkovicích ve velkém objevili nevítaní hosté a to hraboši.
Bylo jich takové množství, že se způsobili nenahraditelné škody, až muselo být 75%
veškerého ozimu zaoráno.
Samý konec dvacátých let a počátek let třicátých byl pohromou nejen
pro Vojkovice, ale i pro celou republiku. Rok 1929 začal velmi krutou v našich končinách
až nepředstavitelnou zimou. V polovině února klesla teplota až na hranici 30 stupňů
pod bodem mrazu. Napadlo až neuvěřitelné množství sněhu. Pro udržování průjezdnosti
železnice muselo být povoláno vojsko. Vojáci odklízeli sníh z kolejí prakticky nepřetržitě.
Ještě počátkem března se teploty udržovaly kolem 15 stupňů pod nulou. Dokonce
i Svratka zcela promrzla. Místy byl led až 70 cm silný. Přes velké množství sněhu však
nepřišla povodeň na jaře, jak se všichni obávali, ale až v červenci, kdy se přes okolí
přehnala vichřice doprovázená průtrží mračen. 11
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I. Tycová: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, 2003, s. 82
Židlochovický zpravodaj, Kleinová, B.: Vojkovice 1900-1945, Židlochovice, listopad 1980, nestr.
11
I. Tycová: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, 2003, s. 82
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Nové desetiletí bylo započato všeobecnou hospodářskou krizí, kdy nadprodukce
zemědělských produktů vedla k prudkému snižování cen. Vláda se sice pokusila tuto
situaci zvládnout zavedením vysokých dovozních cel, ale celková situace se nijak
nezlepšila. Navíc byly v tomto roce stanoveny pro Československou republiku válečné
reparace, které měla platit jako nástupnický stát Rakouska-Uherska.
Naštěstí se reparace, kromě daňového zatížení, přímo nedotýkaly jednotlivců, takže
si vojkovičtí mohli dovolit díky poklesu cen potravin i novou výstavbu a nastal i rozvoj
obce.12
Rok 1934 byl rokem, který lámal všechny rekordy. Od počátku května vůbec
nepršelo, na teploměru bylo od poloviny června stále nad 30 stupňů. Ač museli být
vojkovičtí na takové roky zvyklí, tentokrát se stalo něco neočekávaného. Ve Vojkovicích
vyschly i studny. Byl nedostatek vody a tím i krmení pro zvířata. Očekávaný déšť přišel
až 1. srpna, ale, jak se dalo očekávat, nebyl to jen malý zahradní deštíček. Přišla bouřka
se silnou průtrží mračen. Vojkovice naštěstí zůstaly toho nejhoršího uchráněny,
ale v Mělčanech, kde bouřka zuřila nejvíce, díky silnému větru a množství vody, spadlo
28 domů. Bahno, které se obcí rozlilo, museli odstraňovat i hasiči z okolních obcí.
Hladina říčky se naráz zvedla o tři a půl metru a zaplavila okolní pole. Když už se zdálo,
že se počasí umoudřilo, přišla další silná bouře a to 4. srpna a deště pak neustaly až
do počátku září.
Ale děly se i radostnější události, například na podzim byla za stodolami, na dnešní
ulici Blatná a Prátna, vysázena třešňová alej.
V květnu 1935 bylo provedeno sčítání ovocných stromů. Ve Vojkovicích tehdy
rostlo

na soukromých pozemcích: 954 jabloní, 762 hrušní, 790 meruněk, 678 švestek,

405 třešní, 98 višní, 292 ořechů, 586 durancií, 47 moruší, 1752 rybízových keřů a 260
keřů angreštových. Podél silnic: na Syrovice 221 třešní, do Rajhradu 34 jabloní,
do Blučiny 95 třešní, do Hrušovan 84 hrušní a do Židlochovic 52 jabloní.13

12
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I. Tycová: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, 2003, s. 84
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3. Vojkovice během druhé světové války
Obec byla jako část Sudet připojena k Německu, dostala tedy finanční stráž, závory
a vstup byl povolen pouze na propustku. Proto se odtud některé české rodiny vystěhovaly,
zůstalo jen 18 rodin, většinou zemědělců. Za okupace se jim zde dobře nežilo. Němci jim
stále ztrpčovali situaci. 15. 4. 1945 odjíždělo několik německých rodin, o den později
vyklidilo vozatajstvo Vojkovice, fronta se blížila. 17. 4. po 19. hodině začali rudoarmějci
pronikat od Hrušovan k Vojkovicím, cestu jim osvětloval veliký požár rafinerie cukru
a skladu potravin zapálený Němci. Do 21. hodiny odjížděly obcí zbytky Němců
ze Židlochovic, němečtí vojáci zatarasili cestu Rudé armádě vyhozením mostu
přes Svratku.
Na věži vojkovického kostela dal německý občan vyvěsit bílý prapor, ovšem z téže
věže střílel ještě druhý den další vojkovický Němec. Obec byla osvobozena velmi rychle –
jako většina „ německých“ vesnic. Za ní však na nevysokém návrší připravili mladí
Němci z Rajhradu obranný příkop. Ve 23. hodin už projížděla Rudá armáda severní část
obce směrem na Holasice. Celý týden ale trvalo, než mohla Vojkovice opustit. Dva dny se
pokoušela prorazit po silnici, teprve však průlom loukami kolem mlýna se podařil. To
vysvětluje vysoký počet padlých rudoarmějců ve Vojkovicích, padlo jich 23. V. Žampach
v knize Směr Brno uvádí i jméno mladého Arménce Ryzmika Arsenoviče Abramjana a tří
důstojníků, jejichž těla zpopelnilo brněnské krematorium. Ostatní padlí byli po exhumaci
odvezeni z parčíku na návsi do Ořechova a pochováni na vojenském hřbitově. Bratr
Ryzmika navštívil v roce 1975 Vojkovice a navázal družbu se základní školou.
Osvobozením Vojkovic nastává příliv nových obyvatel a obec se zásadně proměňuje.14

4. Vojkovice po druhé světové válce
17. duben znamenal osvobození obce Sovětskou armádou a konec německého
vlivu. 1. 6. 1945 byli zvoleni členové MNV. Předsedou se stal Karel Pachl, původně
správní komisař obce po osvobození. Na domy a majetky Němců odsunutých do podzimu
1945 se přestěhovali lidé z blízkého i dalekého okolí, také češi z Volyně, vojáci
Svobodovy armády. Proto již 28. 5. 1945 bylo zahájeno vyučováni v české škole.
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Její budova byla za války zasažena třemi granáty, všechny školní sbírky byly zničeny.
V první třídě vyučoval řídící učitel Felix Hrdlička ze Židlochovic, ve druhé třídě učil
Zdeněk Koníček. Od 1. 6. 1945 byl jmenován řídícím učitelem Jarmil Hlaváček. Kromě
54 českých dětí navštěvovalo školu i 17 žáků něměckých.
4. 5. 1946 se žáci podíleli na velké slavnostní akci při předávání dekretů na bývalé
něměcké rolnické usedlosti do vlastnictví českých občanů. Rok 1946 přinesl mnoho
nového – občané se poznávali, vytvářelo se nové politické dění, začínala činnost
v politických a společenských organizacích. Novým předsedou MNV se stal Josef Tyc.
V létě 1946 se schází přípravný výbor k ustavení Sokola a v září je už zvolen výbor, jehož
předsedou se stal Bedřich Kratochvíl. Členové Sokola si dali velký úkol – přestavbou
německé usedlosti vybudovat sokolovnu, která by současně sloužila i ke kulturním akcím.
Začala zdlouhavá akce, jejíž výsledek oceňujeme dodnes. Členové Sokola vytvořili v roce
1947 také mužský pěvecký sbor, který ale po roce zanikl. Úspěšnější byl divadelní soubor,
který s menšími přestávkami vytrval až do doby nedávné, hlavně zásluhou rodiny
Spáčilovy.
Od 1. března 1947 se osamostatnila správa mateřské školy od ZDŠ. MŠ vznikla
v obci již roku 1920. Ředitelkou se stala Marie Pešková. Spolu s několika rodiči dokázala
připravit dětem pěkné prostředí v bývalé německé škole, druhé oddělení však mohlo byt
otevřeno teprve v září 1948, po úplné opravě budovy.
V březnu 1947 bylo na ZDŠ přijato 16 dětí z Volyně, jejichž otcové zde zůstali
od osvobození ČSR. Vyučovacím jazykem těchto dětí byla původně ukrajinština, přesto si
uchovaly z domova dobrý vztah k češtině. 26. 10. téhož roku byla na ZDŠ slavnostně
odhalena pamětní deska bývalému řídícímu učiteli Robertu Mácovi.
Únorové události roku 1948 ovlivnily veřejný a politický život obce: 10. 3. 1948
svolal akční výbor KSČ schůzi, na níž byli zvoleni noví představitelé obce. Předsedou
MNV se stal rolník František Durch.
4. 2. 1949 bylo založeno strojní družstvo, jehož členové si vzájemně vypomáhali
při práci. Z kulturních akcí vynikla ,, Jízda králů“, úspěšný pokus napodobit vlčnovské
tradice. A pak se 7. 8. 1949 konaly tradiční vojkovské hody úplně netradičně: mladý král
převlečený za dívku jede spolu se dvěma děvčaty na koních v čele slavnostního průvodu.
Slovácké kroje, vlajky, veselé říkanky zaujaly místní i náhodné návštěvníky. Jízda se pak
opakovala, dnes je však už jen vzpomínkou.
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17. 12. 1950 pořádal TJ Sokol slavnostní akademii – v nové sokolovně. Tělocvičné
ukázky předvedly děti, vystoupili však i muži a ženy pod vedením V. Horáčkové.
V témže roce založilo 8 zemědělců jednotné zemědělské družstvo, které přešlo
na 2. typ a brzy získalo další členy. Celkem 83 členů obdělávalo 186,74 hektarů. Pracovní
jednotka ve staré měně byla 120 Kč. Následující rok přešlo družstvo na 3. typ vybudovalo
si ze stodol kravín a vepřín. V roce 1952 byl proveden nábor nových členů, do JZD
nevstoupilo jen 7 rolníků. 1953 ale zase většina vystoupila, protože pod vlivem špatné
organizace práce a malé kontroly klesla pracovní jednotka v nové měně až na 10,40 Kčs.
V roce 1954 nastává zlepšení, pracovní jednotka je 20 Kčs. JZD obdělává 170,7 ha,
provádí se jednotné ustájení koní. V roce 1956 patřily výnosy obilovin k nejlepším
v okrese (pšenice 35q/ha, také okopaniny – cukrová řepa 280 q/ha – to byly výborné
výnosy).
Druhé volby do MNV, které se konaly 19. 5. 1957 výrazně ovlivnily život obce.
Byla zvolena sedmičlenná rada, proti dřívější tříčlenné, novým předsedou MNV se stal
Bohumil Karabec.
Výstavba 3 rodinných domků se stala událostí obce, protože se zde dosud jen
opravovalo a přistavovalo.
V roce 1959 se ale projevily v JZD další problémy, věkový průměr klesl na 50 let.
Družstvo se rovněž zadlužilo nesprávným vedením, nízké zásoby krmiva neodpovídaly
ani záchovné dávce, nastal nedostatek osiva a sadbových brambor, proto museli
družstevníci např. krájet brambory a ručně jimi osázet 20 ha. Rostlinná výroba se však
proslavila výrobou kvalitní exportní cibule. V létě 1960 se skončila socializace Vojkovic
– posledních 6 zemědělců vstoupilo do JZD.
9. 5. 1960 bylo slavnostně otevřeno kino v prvním poschodí pohostinství. O jeho
vybudování a o provoz se nejvíce zasloužili Jaroslav Král a František Saitl. Promítalo se
až 3x týdně, a to do 25. 12. 1963.
V 60. letech pracovaly ve Vojkovicích tyto společenské organizace SČSP, ČSČK,
Osvětová jizba, Sokol, ČSM, Svazarm, Svaz žen, Svaz rybářů, Myslivecké sdružení,
velmi kvalitní práci s mládeží rozvíjel ČSPO.
3. 5. 1960 projížděl obcí poprvé Závod míru Praha – Berlín – Varšava. 12. 6. téhož
roku se konaly volby do MNV. Předsedou se stal Jindřich Pelikán. Svou funkci pak
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vykonával až do roku 1976. Posledním předsedou MNV byl po něm zvolen Vladimír
Remek.
24.12. 1960 zjistil veterinární lékař nakažlivou chorobu u hovězího dobytka v JZD,
byla to slintavka, obec se proto okamžitě uzavřela, výjezd „střežily“ závory, dezinfekční
stanice a hlídka. Po 5 týdnech se obnovil normální provoz obcí, vraceli se žáci, studenti
a občané, kteří museli pro své povolání bydlet mimo domov. Nemocí krav se
znehodnotilo 25 000 l mléka.
23. 2. 1962 bylo vytvořeno JZD JASLO, a to sloučením JZD Vojkovice,
Židlochovice a Holasice. Předsedou se stal Oldřich Solanský. Správa JZD zůstala
ve Vojkovicích. V roce 1974 se sloučila družstva JASLO a JZD Blučina, v roce 1977 JZD
JASLO a JZD Rajhradice, výměr činil 4460 ha včetně individuálních záhumenků. Správní
středisko přešlo do Blučiny, ve Vojkovicích zůstala rostlinná a živočišná výroba, dále
opravářské dílny.
Nový most za obcí překlenul řeku Svratku v roce 1964 a zpřístupnil nový úsek
silnice Vojkovice – Židlochovice, teprve však v roce 1969 se skončila rozsáhlá úprava
silnice Brno – Bratislava, proběhlo rozšíření a byl položen asfaltový povrch. Hned
za mostem bylo postaveno benzinové čerpadlo. Na začátku 60. let se postupně rušilo
rameno mlýnského náhonu směr Židlochovice a most u Vojkovic, jako nevyhovující byl
stržen také „Vojenský most“ přes Svratku směrem na Blučinu. Rok 1967 znamenal
elektrifikaci železnice a konec problémů s požáry obilí kolem trati o žních.
V roce 1971 si občané – hlavně zásluhou stavební skupiny důchodců – postavili
svépomocí samoobsluhu, roku 1974 byla zahájena stavba budovy MNV. Slavnostní
předání se konalo 1. 10. 1976. Hodnota stavby činila 1,5 miliónů Kčs. Hlavním
organizátorem akcí byl tajemník MNV Petr Bělík.
V letech 1975 – 1976 byl vybudován skupinový vodovod s prameništěm
na katastru obce pro Vojkovice, Hrušovany a Židlochovice.Dnes zásobuje více než 10
obcí pitnou vodou.
V roce 1976 zřídila obec kanalizaci a výbojkové osvětlení. Roku 1977 dokončili
občané výstavbu rodinných domků v Mácově ulici, v roce 1979 – 1980 v ulici Družstevní,
kde řadová zástavba ještě pokračuje.15
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Koncem 80. let proběhla dostavba koupaliště, která probíhala společně
se Židlochovicemi. Postavila se Mateřská školka a proběhla přestavba Základní školy.
Obec Vojkovice byla připojena jako místní část k Židlochovicím v roce 1980 i přes
nesouhlas obyvatel. Proto se 1. 3. 1990 Vojkovice znovu osamostatnily, byla obnovena
správa obce. Prvním starostou se stal RNDr. Ivan Pavlík.16

5. Vojkovice po roce 1990
Vojkovice byly po roce 1990 modernizovány. V letech 1994 – 1995 proběhla
plynofikace, v letech 1997 – 1998 se zaváděla kabelová televize a v roce 1998 nastal
začátek budování kanalizace a napojení na čistírnu odpadních vod v Židlochovicích. Dnes
je na ni připojena většina obce.
Po roce 2000 se v celé obci budovaly nové chodníky, opravoval se i areál
Sportovního klubu Vojkovice a opravy se dočkala i budova obecního úřadu.17
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Mlýn ve Vojkovicích
Ve Vojkovicích se nachází řada pamětihodností. Dvoulodní farní kostel
sv. Vavřince, který byl postaven kolem roku 1500 ve stylu vladislavské gotiky. Stavba si
dodnes uchovala cenné architektonické detaily, například hvězdicovou žebrovou klenbu.
Později byl chrám upravován v barokním a novorománském stylu. Pamětní kříž u kostela,
zajímavá kamenická práce, pochází z roku 1770. Barokní socha sv. Floriána u mlýna je
z roku 1750. Před radnicí stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728. V Nádražní
ulici je umístěna architektonicky zajímavá pozdně barokní trojboká boží muka z doby
kolem roku 1780. Na obecním úřadě se nachází socha císaře Josefa II. z roku 1884.
Ale historicky důležitým a řadu období užitečným objektem v obci je místní mlýn.
První mlýn stával u starého řečiště Svratky, jen asi o 50 metrů dál, než stojí ten dnešní.
První zmínka o založení mlýna Vojkovice u Brna pochází ze 16. století. Mlýn na řece
Svratce měl tři vodní kola. Dvě sloužila pro mlýn a třetí pohánělo pilu.
Roku 1730 dal hrabě Sinzendorf podnět ke stavbě nového mlýna, který měl
nahradit již starý nevyhovující mlýn. Ale protože umístění starého mlýna už
nevyhovovalo, byl nejdříve na starém toku Svratky postaven jez ke zvednutí hladiny,
a dále byly zbudovány ochranné hráze, mezi nimiž byl vystavěn na místě toho starého
nový mlýn. Voda, která přes jez ve Vojkovicích přetékala, padala do původního koryta
mlýnského náhonu zvaného Geltbach (nebo také Galtbach), které odvádělo (a nakonec tak
činí dodnes) vodu zpět do Svratky. Protože nový mlýnský náhon procházel přes farní
pozemky, byla provedena výměna těchto pozemků a fara získala polnosti blíže
k Hrušovanům. Přes mlýnský náhon byl vybudován nový dřevěný most na silnici
do Blučiny, která v té době vedla kolem mlýna.18
Roku 1749 byla provedena první regulace toku řeky Svratky. Tehdy byl zrušen jez
u židlochovického mlýna a byl protažen vojkovický mlýnský náhon podél silnice
do Židlochovic (bylo to po pravé straně ,,staré silnice“, dnešní Brněnské ulice). Účelem
bylo přivést vodu k židlochovickému mlýnu, aby byl i nadále zásoben vodou, neboť
zregulované koryto řeky již ke mlýnu nezasahovalo. Že to nebyl právě nejlepší nápad,
potvrdil i soudní spor o vodu z roku 1777, který mezi sebou vedli vojkovický mlynář
František Zrunek a židlochovický mlynář.
18
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Židlochovický mlynář tvrdil, že mu vojkovický schválně pouští málo vody, aby nemohl
mlet obilí. Soudní spor vyhrál nakonec židlochovický mlynář, který si vymohl právo
na větší množství vody, které mu byl vojkovický mlynář povinen pustit po proudu
náhonem. Ještě jednou se poté dostal mlynář František Zrunek do křížku se zákonem, a to
když byl roku 1791 vyšetřován pro vraždu. Podezření se nepotvrdilo, a tak mohl mlynář
František Zrunek nerušeně rozšiřovat svůj majetek, což završil postavením pily.
Mlýn byl postupně během dalších století rozšiřován a vystřídali se zde různí
majitelé. Podle dobových záznamů byl v roce 1889 majitelem rod Josefkových.
Roku 1905 poprvé zaplálo ve Vojkovicích díky Vojkovickému mlýnu elektrické
světlo. Bratří Jeschekovi – Franz a Otto, kteří mlýn v té době vlastnili se rozhodli provést
radikální modernizaci mlýna. A to i přesto, že mlýn již leccos pamatoval a stále se v něm
mlelo na mlýnském kameni. Mlýn byl navržen a postaven tak, aby si každý sedlák, který
přivezl obilí k mletí mohl mlet obilí sám. Mlynář totiž pouze vybíral poplatky, a to ve formě
části umleté mouky nebo jiného poplatku. Tento mlýn byl nově vybaven kaplanovou
turbinou,19 která nejen, že mlýn poháněla, ale přes generátor vyráběla stejnosměrný elektrický
proud, který byl využíván z počátku ke svícení ve mlýně a k pohonu pily. Po nezbytném
zkušebním provoz byla elektřina dne 12. listopadu 1907 zavedena i na místní radnici. Od roku
1909 bylo ve Vojkovicích spuštěno i pouliční osvětlení a došlo k elektrifikaci jednotlivých
domů.
9. června 1917 vyjeli místní hasiči k velkému ohni. Ve čtvrt na pět ráno totiž vznikl
ve vojkovickém mlýně požár. I přes zásah hasičů ohnivé plameny pohltily dva a půl vagónů
obilí, jeden a půl vagónů mouky, jeden a půl vagónů otrub a 3000 pytlů. Celková škoda
přesáhla čtvrt milionu korun. Je až k nevíře, že bratři Jeschekovi byli schopni ještě v tomtéž
roce začít se stavbou nového moderního mlýna, který tu stojí dodnes.
Za první světové války se v mlýně mlela potravinářská pšenice a žito. Měsíční
semelek byl přibližně 300 tun. Bylo zde zaměstnáno 7 pracovníků. Ve mlýně byly dva páry
koní, s kterými se rozvážely mlýnské produkty po okolí. Ke mlýnu patřilo 23 ha polností
a pila s jedním katrem.

V roce 1936 při přestavbě elektrárny byly ve mlýně osazeny dvě Francoisovy
turbíny se stejnosměrnými generátory. (Ty byly nakonec v roce 1954 vyměněny
za třífázové synchronní generátory.)
19

Kaplanova turbína je přetlaková axiální turbína s velmi dobrou možností regulace. Toho se využívá především v

místech, kde není možné zajistit stálý průtok, nebo spád. Turbínu vynalezl profesor brněnské techniky Viktor Kaplan.
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V srpnu 1938 těsně po žních přišla velká voda, která zaplavila ve Vojkovicích
pole. Mlýnský náhon byl doslava ucpán snopy pšenice a žita, které spláchla voda z polí
patřících rajhradskému klášteru.
Až do roku 1945 byl mlýn Vojkovice majetkem bratří Ježkových, kteří byly po 2.
světové válce odsunuti jako Němci. Byli to údajně lidé, kteří snad dobře zacházeli se
zaměstnanci, kteří byli zajišťováni celodenní stravou. Ve mlýně se mlelo pro zemědělce,
byl tam i obchod se smíšeným zbožím a malá pekárna. Mouka se dodávala do malých
obchodů k prodeji. Byly tam asi čtyři páry válcových stolic a stolice piskovcová
na domílku. Semlelo se údajně 25 až 30 vagónů obilí měsíčně. Při mlýnu fungovala také
pila. Byla zde pila horizontální, která řezala klády.
Po válce byl mlýn téměř vykraden. Tehdy se při řízení mlýna vystřídalo mnoho
správců, kteří, ale řízení dobře nezvládali. Mlýn byl poničen a utrpěl i co se pověsti mletí
týče. Tato situace trvala až do roku 1948, kdy byl mlýn znárodněn a přidělen tehdejšímu
národnímu podniku Středomoravské mlýny Brno, Běhounská 10, kde byl prvním
ředitelem pan Chalupa a prvním vedoucím pan Konečný. Dalším vedoucím byl pan
František Hejl, který už ve mlýně i bydlel. Spory, které ve mlýně panovaly, měly vliv
na přístavbu mlýna, která se tehdy plánovala.Do mlýna již byly přivezeny i nové stropy
k obnově, rekonstrukce ale byla přerušena, což byla velká škoda. Mlýn zajišťoval mletí
a suroviny ke krmným účelům. V roce 1950 byla zrušena pila a po technické stagnaci
v roce 1973 byl mlýn určen k mletí technického žita.
V roce 1965 byl požádán pan Bohuslav Karabec, aby převzal funkci vedoucího
mlýna ve Vojkovicích. Před tím byl zaměstnán ve mlýně Pouzdřany.Ve Vojkovicích byl
vedoucím 25 let. Během této doby mlýn jen prosperoval, rozšiřoval se, zvyšoval se výkon
a probíhala modernizace výroby. Několikrát byli zaměstnanci vyznamenáni za plnění
plánu.
Mlýn je dnes vlastně chlouba celé obce Vojkovice. Někteří občané ani nevědí, jaký
je to podnik, je úplně změněný a zmodernizovaný.
V 90. letech byla majitelem spol. s.r.o. MEELE, která zaměstnávála okolo 35
pracovníků. Nyní je vlastníkem mlýna spol. a.s. PENAM. Semílá se zde potravinářská
pšenice a měsíční semelek se pohybuje kolem 1800 tun. Koně nahradilo několik
nákladních a užitkových vozů.
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Společnost PENAM nabízí základní druhy mouky – hladká, polohrubá, hrubá.
Dále krmiva a těstoviny. Mlýn semílá kvalitní potravinářské pšenice z jižní Moravy, a tím
si zajišťuje vysokou kvalitu mlýnských výrobků. 20
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Závěr
Obec Vojkovice, která leží asi 18 kilometrů jižně od Brna existuje již od počátku
12. století. Nejstarším dokladem osídlení je několik kamenných nástrojů, které jsou však
starší více než 100 000 let. V současnosti má asi 1090 obyvatel, ale díky výhodném
umístění se sem stěhuje čím dál více lidí. Dnes patří Vojkovice do Jihomoravského kraje,
pod správu obce s rozšířenou působností Židlochovice.
Největší rozvoj nastal po roce 1900. Za důležitou událost se dá označit rok 1905
kdy ve Vojkovicích díky vojkovickému mlýnu poprvé zaplálo elektrické světlo. O 4 roky
později, v roce 1909 pak bylo spuštěno i pouliční osvětlení a došlo k elektrifikaci
jednotlivých domů. V obci přetrvávají složité národnostní poměry, soužití Čechů s Němci
bylo někdy opravdu složité. Ale někteří Češi měli vinu na tom, že přetrvaly „německé
Vojkovice“. Do konce 1. světové války v obci rozhodovali Němci. Po roce 1921 nastal,
ale vzrůst počtu Čechů oproti Němcům, dá se to vysvětlit celkovým vývojem po 1.
světové válce. Významné je pak datum 25. srpna 1925 kdy byla slavnostně otevřena
budova české školy. 30. léta byla započata všeobecnou hospodářskou krizí, kdy
nadprodukce vedla k prudkému snižování cen. Přesto začala v obci nová výstavba a nastal
i rozvoj obce. Během 2. světové války byla obec jako část Sudet připojena k Německu.
Za okupace se zde lidem dobře nežilo, proto se některé české rodiny vystěhovali. 17. 4.
1945 byli Vojkovice osvobozeny. Osvobozením obce nastává příliv nových obyvatel
a obec se zásadně proměňuje. Do obce se začali brzy stěhovat lidé z blízkého i dalekého
okolí. Proto již 28. 5. 1945 mohlo být zahájeno vyučování v české škole. V roce 1946
začali členové Sokola s přestavbou německé usedlosti, chtěli ji přebudovat na sokolovnu.
Od 1. března 1947 se osamostatnila i správa matěřské školy od Základní školy. O rok
později unorové události roku 1948 ovlivnily veřejný a politický život obce: 10. 3. 1948
svolal akční výbor KSČ schůzi, na níž byli zvoleni noví představitelé obce. V roce 1950
byla dokončena přestavba sokolovny. V témže roce bylo založeno jednotné zemědělské
družstvo. V létě 1960 pak skončila socializace obce – posledních 6 zemědělců vstoupilo
do JZD. 23. 2. 1960 bylo vytvořeno JZD JASLO sloučením JZD Vojkovice, Židlochovice
a Holasice. Správa JZD zůstala ve Vojkovicích. Od 70. let nastává nový rozvoj, občané si
svépomocí postavili samoobsluhu. Byl vybudován skupinový vodovod s prameništěm
na našem katastru. Koncem 80. let proběhla dostavba koupaliště. Přes nesouhlas obyvatel
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byli Vojkovice připojeny jako místní část k Židlochovicím v roce 1980. Proto se 1. 3.
1990 znovu osamostatnily, byla obnovena správa obce. Obec byla po roce 1990
modernizována. Proběhla plynofikace, zaváděla se kabelová televize, nastal začátek
budování kanalizace a napojení na čistírnu odpadních vod v Židlochovicích. Po roce 2000
se v celé obci budovali nové chodníky, opravoval se i areál Sportovního klubu Vojkovice
a opravy se dočkala i budova Obecního úřadu. K obci neodmyslitelně patří i její
nejvýznamnější památka mlýn Vojkovice. Jehož první zmínka pochází již ze 16. století.
Podnět k jeho výstavbě dal roku 1730 hrabě Sinzendorf. Po roce 1900 až do konce 2.
světové války patřil mlýn bratrům Ježkovým. Po skončení 2. světové války byl mlýn
vykraden. Při jeho řízení se vystřídalo mnoho správců, kteří, ale řízení dobře nezvládali.
Tato situace trvala až do roku 1948 kdy byl mlýn znárodněn. Mlýn byl přestavěn
a zmodernizován. V 90. letech byl majitelem spol. s.r.o. MEELE. Nyní mlýn vlastní spol.
a.s. PENAM.
Obec Vojkovice zažívala období rozkvětu i úpadku. Proto je i historie obce velmi
různá a pestrá.
Ve své práci jsem se zabývala nejdůležitějšími události obce. Hlavně obdobím
po roce 1900, kdy nastává rozvoj a máme i nejvíce informací. Během svého vývoje a
vzniku byli Vojkovice vždy ovlivňovány republikovými i světovými událostmi a vždy
zůstali českou obcí.
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