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Když se v Nevojicích vzpomene rybník, většina
starší generace si vybaví romantické místo v údolí
vzdálené necelou půlhodinu cesty lesem, který je známý
pod doposud nedostatečně vysvětleným pomístním
jménem Kukla. Místními důvěrně nazývaný Ryboš,
přespolními Nevoják, byl nejníže položeným z malé
kaskády tří rybníčků v údolí pod Prostředním vrchem
(415 m.n.m.). Z těchto jediný se dochoval až do našich
časů. I když v poněkud deformované podobě.
Rybníčky napájel potůček pramenící ve
východnějším ze dvou údolí, které z obou stran
obklopují svah již jmenovaného Prostředního vrchu.
Bezejmenný potůček později dostal jméno
Kloboučka, podle místa v jeho dalším průběhu. Mezi
Vícemilicemi a Bučovicemi se vlévá do Litavy.
Polohu i rozlohu rybníčků v lesním údolí
dokumentují už jen starší mapy. Na nich jsou uvedena
i jména jejich hrází. Nejhořejší z nich má doposud
nevysvětlené jméno Chlupatá. Prostřední hráz byla sice
v minulém století stržena, avšak její zbytky jsou ještě
rozeznatelné. Polohou nejnižší, je hráz už vzpomenutého
Nevojáku.
Rybníčky v lesním údolí byly založeny jako
součást hospodaření bučovického panství. Především
pro zavlažování luk, na kterých se ještě v polovině
minulého století sklízela sena i otavy. Měly snad také
funkci retenčních nádrží pro zadržení přívalových srážek.
Zatím však nebylo zjištěno, že by i přes jejich název,
sloužily pro chov ryb.
Nevojický rybníček, tak jak jej znala starší
generace, býval přes léto oblíbeným cílem výletníků
nejen z Nevojic, ale také z Klobouček i ze vzdálenějších
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Vícemilic a Bučovic. Horní část zeleného údolí uzavírala
tmavá stěna vzrostlých smrků. Část rybníka byla zarostlá
rákosím, kde se dařilo orobinci (Typha latifolia). Ten
býval oblíbenou kořistí kluků. Ti mu říkali cigára nebo
havana, pro podobnost s doutníky.
Dno rybníka bylo sice blátivé, ale neplavcům to
nevadilo. Úroveň hladiny rybníka se regulovala
stavidlem. Zřízeno bylo v místech, kde hloubka rybníka
dosahovala téměř tři metry. Tam bývala voda mnohem
čistší než u hráze. Starší stavidlo bylo vydlabáno
z mohutného dubového kmene. Ve čtyřicátých letech
minulého století bylo nahrazeno novým zařízením,
zhotoveným
z dvoupalcových
dubových
fošen,
sestavených do hranolu o straně téměř metrové. Uvnitř,
v drážkách hranolu, se šoupátkem nastavovala výška
hladiny vody v rybníku.
Pod západním svahem, na malé plošině
nad rybníkem, dala kdysi knížecí lesní správa vystavět
pohledné dřevěné stavení, které sloužilo jako seník.
K malé radosti lesního personálu býval seník oblíbenou
noclehárnou mládeže. Zvláště po skončení II. světové
války, kdy se v Nevojicích začala nadějně rozvíjet
organizace skautů, chlapců i děvčat - Junák.
V zimě býval rybníček místem hokejových
zápasů, při nichž se utkávala družstva z obou částí obce,
z Chaloupek a z Dědiny. Nutno ale poznamenat, že zimy
v první polovině minulého století bývaly chladnější,
než je tomu v posledních letech.
Tloušťka ledu
dosahovala i třiceti centimetrů.
V padesátých letech minulého století byla část
romantického rybníčku dosti necitlivě přestavěna
na koupaliště, které mělo sloužit sousedícímu
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pionýrskému táboru tehdejších UP závodů v Bučovicích.
Břehy koupaliště byly vyzděny hrubým lomovým
kamenem. Naštěstí, kolem uměle zbudovaného koupaliště
bylo znovu zaplaveno jeho okolí, a tak se tam zachoval
původní rákosový porost, včetně již zmíněného orobince.
Do dnešních dnů se zachovala i původní travnatá hráz,
která bývala místem, kde se sušili plavci i neplavci.
Bývala místem odpočinku všech výletníků.
Rybníky v Nevojicích mají ale mnohem starší
historii, než bylo doposud uvedeno. Ta začíná již
na sklonku středověku. Podnětem k budování rybníků
bylo rozšířit možnosti výživy zejména poté, kdy
ve dvanáctém či třináctém století, prohlásili církevní
otcové rybu za postní jídlo. V neposlední řadě to byla
také snaha o lepší využití zamokřené a zanedbané půdy,
na níž se po vydatnějších deštích doširoka rozléval tehdy
ještě nepojmenovaný potok, pozdější Litava.
Podle písemných dokumentů byl rybník u Nevojic
nepřímo zaznamenán již v roce 1406. Tehdy, podle
zápisu v Zemských deskách olomouckých, prodal Jakub
Konček Prus „ves Nevojice s tvrzí, svobodným dvorem a
mlýnem Mikulášovi Bystřici z Ojnic“.
Mlýny bývaly už od středověku nedílnou součástí
praktického života sídel. Mlynářům se udělovaly
nejrůznější výhody a výsady, kterými se lišili od ostatních
poddaných. Takové privilegium se týkalo i nevojického
mlynáře, kde se mu písemně potvrzovalo, že „mlynář
nemá žádné robotní povinnosti“.
V té době nebylo v osadě možná ani dvacet
stavení, v nichž odhadem žily přibližně dvě stovky
obyvatel.
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Ale i přes léta hospodářské devastace a zmatků
po třicetileté válce, se zachoval rybník i mlýn ležící
pod jeho hrází. Z jeho původně rozsáhlé hladiny však
postupně zůstala jen část, nezbytná pro provoz mlýna.
Rybník ale zůstal i nadále v knížecím majetku.
Osudy nevojického mlýna byly od jeho založení
spojeny s rybníkem. I když
je možno připustit,
že původní nevojický mlýn byl založen na vodě tekoucí,
tedy na potoce. Teprve až
v pozdější době byla
vybudována hráz, která zadržela dostatek vody
pro pravidelný provoz mlýna. Doba, kdy byla hráz
navršena, nebyla doposud spolehlivě zjištěna.
Rozprostírala se od propustu na Litavě, odkud
pokračovala mírně vyklenutým obloukem, až k původní,
historické části osady. V místech, kde nyní začíná
otevřená vodní příkopa před dnešním domem č.p. 96,
se hráz stáčela za dnešní domy č.p. 68 a 20. Odtud
pokračovala až do míst, kde je hranice zahrady, patřící
k někdejší hospodě na č. p. 22. Tam je popisovaná linie
tělesa hráze doposud rozeznatelná.
Navršení hráze o délce více než dvě stě metrů
bylo na svou dobu pozoruhodným technickým počinem.
Dá se předpokládat, že práce na budování hráze v té době
vedl odborník. Ale technické prostředky byly velmi
primitivní. Vždyť ještě na počátku devatenáctého století
se pro zemní práce používalo dřevěného rýče, jehož jen
hrany byly okuté železem. To bývalo velmi vzácným
materiálem. Podkova dodnes zůstala symbolem štěstí.
Kdo našel podkovu, mohl ji zpeněžit u nejbližšího
kováře.
Původně rozsáhlá hladina rybníka se postupně
zmenšovala, až z ní zůstala jen menší část, která byla
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nezbytná pro provoz mlýna. O jeho zachování měl zájem
i knížecí úřad v Bučovicích, který se rozhodl „nevojický
mlýn pod knížecím rybníkem převzít“. Rybník i hráz tak
dostaly novou šanci.
Nejstarší zobrazení hladiny rybníka je z doby
I. vojenského mapování, které se na území Nevojic
uskutečnilo v roce 1720. I když je na této mapě rybník
zobrazen nepříliš podrobně, i je z toho patrno, že jeho
hladina na délku dosahovala až do polní trati Chobot.
Jméno to nebylo nijak náhodné. V těch místech se totiž
hladina rybníka stáčela kolem výběžku pozvolného
terénního hřbetu a svým půdorysem skutečně sloní
chobot připomínala. Pomístní jméno je známé dodnes.
V polovině osmnáctého století byl na nevojickém
mlýně pod rybníkem Pavel Přichystal. V kupní smlouvě,
která s ním byla uzavřena 5. srpna 1753, se důrazně
připomínaly povinnosti kupce mlýna, související
s panským rybníkem:
„Poněvadž vždycky za tři léta ten rybník k lovení
přichází a v času toho lovení, jak vrchnostenský officíry,
tak taky vlastní služebníky, jejichž vyživení v takovým
mlejně až posavád užívali, tehdy kupec a jeho potomci,
tak jak jindy obyčej byl, bez nejmenší náhrady darmo
vychovávati povinen bude.“
A dále: „Také se při tom obzvláštně obmezuje, jak
již takové v předešlém kontraktu vyměřeno bylo, že když
rybník skutečně zrušen neb osetý nebude, on svoje
nejaký vlovný neb vyaustění, naprotiv čemuž ale když by
takový rybník, co se obyčejně v devíti letech jednou stává
osetý byl, tehdy on za ten rok od jednoho podzimku až
do druhého, z tej vody, co z toho rybníka na jeho mlejn
přicházívá, žádného pronájmu zaplatit povinen nebude“.
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Většina plochy kdysi rozsáhlého rybníka ale
zůstala později pustou. Stav území po zániku rybníka
nejlépe ilustruje „MAPPA bučovickému vysoceknížecímu
Lichtensteinskému panství náležejícímu, nyní pustému
již, ale opět k užitku upravovanému nevojickému
rybníku“, kterou dala vyhotovit bučovická vrchnostenská
kancelář.
Od roku 1815 hospodařila na mlýně rodina
Zbořilova. S bučovickými vrchnostenskými úředníky se
mlynář Zbořil dostával často do sporu. Mlynář totiž začal
usilovat o zrušení panského rybníka a vodu nezbytnou
pro provoz mlýna si chtěl zajistit jinou cestou.
U bučovických úředníků, ani ve vídeňské kanceláři,
neměli pro jeho záměry pochopení. Na jeho žádosti
dostával negativní odpovědi.
Jeho Osvícenost „nevojickému mlynáři Antonínu
Zbořilovi k jeho žádosti ze 16. července minulého roku
(1850),
a návrh jeho projektu souvisejícího
se
zkasírováním nevojického rybníka a odstoupení dílu
tohoto (rybníka) bez vyrovnání provždy odmítnout.“
Mlynář však učinil nový pokus u Jeho jasnosti.
Tentokrát uspěl. V odpovědi, které se mu dostalo,
„že jeho (mlynářův) pokus se doporučuje ke kladnému
vyřízení s doporučením dobrého zdání projeviti co
připustiti bude možné“.
Tvrdohlavý mlynář se nakonec s vrchností dohodl
a rybník byl postupně zkasírován. Přispěla k tomu jistě
nová politická situace, která byla výsledkem bouřlivého
roku 1848. Zbořil si dal vybudovat vodní náhon, který
začínal stavidlem na levém břehu Litavy, naproti polní
tratě zvané Děkanka.

8

Odtud náhon pokračoval přímým směrem přes
trať již uvedenou jménem Chobot. Jméno se zachovalo
i v obecních písemnostech. Třeba z roku 1888 je zpráva
že: „v noci z 25. na 26. dubna porouchala voda stav a
zaplnila tak zvaný Chobot úplně. Škoda na poli byla tím
větší, ana z větší části byla již zasázena cukrovkou,
i ostatní polnosti podél dráhy byly celé tři dny
pod vodou.“
Náhon dále pokračoval propustem pod tzv.
komerční silnicí z Bučovic do Koryčan, která byla
vystavěna v roce 1847 (stará silnice). Dále vedl středem
již pustého rybníka. Přibližně v místech, kde končí dnešní
nástupiště železniční zastávky, se náhon stočil v kolmém
směru, a propustem pod železničním tělesem navršeným
v roce 1887 pokračoval až k zahradě někdejšího hostince,
po jejímž obvodu a dále po hranici zahrad nynějších
domů č.p. 20 a 68 vedl opět k tělesu hráze. Pod jejím
východním svahem pokračoval náhon dalším propustem
pod železnicí až do míst, kde pod opačnou stranou hráze
stával mlýn. Pro dnešního čtenáře to bylo tam, kde dnes
probíhá těleso státní silnice č. I/50, poblíž potůčku
vedoucího z obce.
Touto dosti složitou a nákladnou stavbou se
mlynář Zbořil zadlužil. Také výkup pruhu pozemku
pro stavbu náhonu mu přinesl další finanční výdaje.
Stavba mu přivodila i četné soudní spory, v nichž se dal
zastupovat bučovickým advokátem Antonem Johnem,
které naštěstí „v jeho prospěch dopadly“, píše se
v dokumentech. Z nezjištěných příčin mlýn v roce 1891
vyhořel a jeho provoz již nebyl obnoven.
Území rybníka proťala v roce 1887 již zmíněná
železnice z Brna do Veselí n. Mor. Zhruba o padesát let
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později, 15. srpna 1939 dokončený úsek státní silnice
I. tř. č. 50 z Brna do Starého Hrozenkova.
Větší část kdysi pustého rybníka se zařadila
k pozemkům s nejvyšší půdní bonitou na území obce.
Po skončení I. světové války převzal úrodné pole
od vlastníka, knížete z Lichtenštejna, Národní pozemkový
fond. Hospodaření si nejprve pronajal dr. Eduard Seidel,
nájemce ždánického cukrovaru a zemědělský podnikatel.
Od Národního pozemkového fondu potom koupil území
někdejšího rybníku Tomáš Dytrych z Vícemilic, v té
době vlivný senátor za lidovou stranu. Vzdor všem
tehdejším pomluvám, se na tomto území projevil pokrok
v obdělávání pozemků. Tažný dobytek vystřídaly tzv.
lokomobily. Vlastním pohonem se přemístily na protější
strany podlouhlého pozemku a pomocí ocelového lana se
přetahovaly o překlopný,
několikaradličný pluh.
Ke struktuře půdy byl tento způsob orby velmi šetrný,
na rozdíl od pozdějších traktorů, nejprve s kovovými
koly, na nichž byly pro práce na poli přišroubovány
kovové příčné lišty. Pro přepravu po silnici však bylo
nutno lišty odšroubovat. Později traktory s gumovými
koly, které dobře dusaly ornici - dodnes.
Pozemky bývalého rybníka, které zůstaly
odříznuty železnicí na straně k obci byly ve dvacátých
letech minulého století rozprodány. V roce 1926 si tam
dal knížecí hajný Jakub Kuriál postavit vilu, stavbu
v Nevojicích tohoto druhu první. Později tam postavil
obytný dům označený číslem 85 František Mikulášek,
do té doby v č. 70.
Na protější straně bývalé hráze, naproti odbočky
k jmenovanému stavení, postavili hasiči v roce 1932
zbrojnici.
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Pozemky za domem č. p. 85 si koupili zájemci
z Nevojic, ale i z Klobouček. Původně jako stavební
místa, které později změnili na louky. Na loukách
ležících na jih od železnice, pod polními tratěmi Jochy a
Stráně, dali jejich noví majitelé na nich vybudovat síť
příkopů, které v době záplav odváděly přebytečnou vodu
propustem pod železnicí a dále do Litavy. V době
nedostatku srážek příkopy zadržovaly potřebnou vláhu
pro louky.
Rybník ve svém názvu doposud připomínají
některé polní tratě. Pole Nad rybníkem, nebo Padělky nad
rybníkem přetrvaly na katastrální mapě až do přelomu
19. a 20. století.
Jiný rybník v Nevojicích se připomíná v obecních
zápisech, v nichž se píše o „roli na dvě míry před
loukami na místě již pustého rybníka.“ Jednalo se o tzv.
Dolní rybník, nebo také Rybníček. Jeho hráz, dnes už
téměř neznatelná, začínala pod Hrádkem, přetínala
rovinaté údolí a končila na levém břehu Litavy. Zůstala
zobrazena jen na katastrální mapě, pro území Nevojic
vyhotovené v roce 1826. Na jejím tělese, blíže k Litavě,
bývalo stavení, na mapě označené sušírna. Stavení bylo
v té době obydlené, protože bylo označeno číslem
popisným. Po jejím zrušení bylo číslo popisné 44
přiděleno nově postavenému domu v Chaloupkách.
Výčet vodních nádrží v Nevojicích by nebyl úplný
bez brodiska na návsi. Podle zápisu
obecního
zastupitelstva z 26. června 1913 „bylo usneseno, by se
nechál zříditi nákres a rozpočet nového brodiska
u p. stavitele Jana Doupovce v Bučovicích, a by se tato
stavba zadala cestou ofertní.“
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Už v 5. října téhož roku byla stavba zadána Janu
Doupovcovi z Bučovic za 800 korun. A to za podmínek,
že 85 % částky bude vyplaceno po 1. kolaudaci, 15 %
po konečné kolaudaci, která se provede do roka
po skončení stavby. Ale kolaudace byla provedena již
9. listopadu téhož roku. Kolaudační rozpočet činil
1143 K 63 haléřů a provaditel učinil velkoryse slevu 33 K a 63 haléřů.
Brodisko bylo vybudováno v dolní části návsi.
Přes silnici naproti domu č. p. 4, za humnem usedlosti
č. 34. Bylo vydlážděno lomovým kamenem. Nesloužilo
jen k brodění koní a dobytka. Dalo se do něho zajet i
s povozem, žebřiňákem, fasuňkem, hnojňáken, košiňákem
i bryčkou. Na zastoupnutí se tam zejména na podzim
objevily škopky i bečky. Během roku putýnky. Na dně
brodiska byla málem čtvrtmetrová vrstva bláta. Přesto
v parných letních dnech bývalo brodisko eldorádem
kluků. V roce 1932 se tam stala málem tragédie, když se
ocitl pod vodou tehdy čtyřletý Jaroš Tesařík z č. 21.
Bezduchého dítěte se pohotově ujal Ludvík Pukl, rolník,
varhaník a samaritán hasičského sboru. Zavedl mu umělé
dýchání a tak mu zachránil život. Zdravotnické
vědomosti i jiné schopnosti získal jmenovaný díky své
přirozené inteligenci, ale zřejmě také během jeho
sedmileté (!) vojenské služby v uniformě císaře pána.
Když se později začaly budovat světlé zítřky, bylo
brodisko zrušeno. Koně, ostatní dobytek i vozy postupně
z obce zmizely a brodisko jako nepotřebné bylo
zavezeno. V roce 1967 byla na jeho místě vystavěna
samoobsluha se smíšeným zbožím. Budova stojí dodnes
V Nevojicích 6. prosince 2016
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