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Anotace
V naší práci jsme se zabývali obyvatelstvem Křtin a okolních vesnic. V několika podtématech
jsme se snažili zjistit kolik obyvatel má jaká obec, kdy přišli první obyvatelé,
Vše, co jsme zjistili a dohledali, naleznete v naší práci.

Annotation
In our work we dealt with the inhabitants of Křtin and surrounding villages. In several
subtopics
we tried to find out how many people the village had when the first inhabitants came,
Everything that we have found and traced can be found in our work.
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Úvod
Zabývali jsme se tematickým celkem Obyvatelstvo. Našim úkolem bylo zjistit informace o
počtu obyvatel, věkovém průměru a možnostech zájmových aktivit v obcích. Tyto informace
jsme zjišťovali v obcích Křtiny, Habrůvka, Březina a Bukovina. Při zjišťovaní informací jsme se
zaměřovali na daná témata. První téma byli informace o počtu obyvatel v obcích, které jsme
zjistili na internetu.
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Křtiny

Osídlení před Slovany a příchod slovanských kmenů z oblasti dnešního Běloruska do Evropy je datován
do poloviny šestého století. První Slované záhy objevili lákavou nabídku Křtinska: železnou rudu. V
okolních lesích byly objeveny zbytky jejich primitivních tavících pecí zhruba z osmého století.
Středověké osídlení Slovany trvá dodnes. Výroba železa pokračovala až do konce devatenáctého století
a byla příčinou pozdějšího vzniku velkých průmyslových podniků v okolních městech (Adamov,
Blansko). V roce 2000 měla obec Křtiny 689 obyvatel. Na této tabulce můžete vidět nárůst obyvatel z
roku 2013 až po rok 2018.

Datum

Muži do 15
let

Muži nad
15 let

Ženy do 15
let

Ženy nad
15 let

Nárůst

Celkem

1.1.2018

65

335

69

363

46

832

1.1.2013

60

325

47

354

-

786

Věkový průměr obyvatel městysu Křtiny je kolem 49 let
Během první světové války narukovala řada místních občanů do armády. Sedmnáct z nich padlo na
obou stranách válečného konfliktu. Na památku osmi Sokolů, kteří během války padli, byl později v
centru obce vztyčen pomník se sochou legionáře. Socha byla počátkem druhé světové války z příkazu
okupantů zničena. Její torzo objevil v devadesátých letech ukryto ve sklepě svého hostince pan Zdeněk
Farlík. Podle zbytků a dochovaných fotografií byla vytvořena replika, vztyčená na původním místě v
roce 2010. Zestátněný křtinský zámek získala spolu s lesy bývalého velkostatku Vysoká škola
zemědělská v Brně, která zde zřídila ředitelství nově vzniklého Školního lesního podniku Křtiny. Později
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byl zámek využíván také jako ubytovna studentů školy. V průběhu 90. let zahájil Školní lesní podnik
velkorysou rekonstrukci zámku, který byl přebudován v konferenční zařízení a luxusní hotel. Zámecký
park byl rekultivován a zpřístupněn veřejnosti. V době první republiky došlo k mohutnému stavebnímu
rozvoji centra obce, byla rozšířena škola, postaven dům pro ubytování učitelů, koupaliště a další
veřejné stavby. Přitom se však obec dostala do dluhů, což, spolu s hospodářskou krizí vedlo k velkému
politickému napětí ve vedení obce. V roce 1942 vybudovali nacisté v několika jeskyních u Křtin
podzemní továrny Flugmotorwerke Ostmark, kde bylo nasazeno 1320 pracovníků. Po válce ve
Výpustku zřídila armáda velitelské stanoviště. Dnes je Výpustek celoročně zpřístupněn veřejnosti a
podzemní bunkr je součástí prohlídkové trasy. V závěru druhé světové války se fronta držela v oblasti
Křtin asi čtrnáct dní. Dne 25. dubna 1945 bylo v důsledku krátkého náletu poničeno několik budov,
včetně kostelního ambitu, který v té době sloužil jako hrobka pánů z Bubna a Litic. Poškozené ostatky
z hrobky byly poté uloženy v kryptě pod podlahou kaple Svaté Anny. K osvobození Křtin tak došlo až 9.
května 1945. Během osvobozovacích bojů zahynulo v důsledku střelby a bombardování 14 křtinských
obyvatel. V padesátých letech byla v Josefově zřízena stanice Výzkumného ústavu lesního hospodářství
se sídlem v Zbraslavi-Strnadech. Ta se počátkem šedesátých let nakrátko přesunula do budovy zámku
a pak do nového sídla na Bukovském kopci, kde fungovala až do počátku devadesátých let. Počátkem
sedmdesátých let bylo brigádnickým způsobem vybudováno nové koupaliště a později i nákupní
středisko v centru obce. Koncem roku 1973 přišel na křtinskou faru páter Tomáš Prnka, který realizoval
nejrozsáhlejší obnovu kostela od jeho vybudování v roce 1750. Kostel byl prohlášen národní kulturní
památkou.

Bukovina
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První zmínka je z roku 1268, kdy pan Hartmann z Holštýna daroval po smrti svůj dvůr Bukovina sestrám
a klášteru Zábrdovickému. Obec používala pečeť z roku 1668 s nápisem „Wubecz Velké Bukoviny" a na
ní bylo znakem radlo a začáteční písmena vrchnosti. Dřívějším způsobem obživy bylo zemědělství, v
zimním období svážení dříví z místních lesů. Chudobnější lidé pracovali u sedláků jako čeledíni a
děvečky. Dřevorubci a někteří muži docházeli do práce do Adamova a Brna pěšky. Na návsi stojí pomník
z roku 1924 s postavou sv. Václava od sochaře Pluhaře z Vyškova. Ten věnovala mládež obce padlým v
I. světové válce. V roce 2000 byl počet obyvatel obce Bukovina 296. Na této tabulce můžete vidět
nárůst obyvatel z roku 2013 až po rok 2018.

Datum

Muži do 15
let

Muži nad
15 let

Ženy do 15
let

Ženy nad
15 let

Nárůst

Celkem

1.1.2018

46

149

43

166

56

404

1.1.2013

31

133

32

152

-

348

Věkový průměr obyvatel v obci Bukovina je 46 let.
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Březina

Osídlení Obec Březina se poprvé připomíná v zemských deskách k roku 1365. Tehdy byla poddanskou
vsí Čeňka Krušiny z Lichtenburka, pána hradu Ronova. Obec měla v roce 2000 593 obyvatel. O pět let
později tož v roce 2005 vzrostl počet obyvatel na 812 a v roce se počet obyvatel zvedl na 920 obyvatel.
V roce 2015 vzrostl počet obyvatel na 929 obyvatel a nyní v březině žije 960 obyvatel. V Březině bydlí
pět našich spolužáků. Zde v tabulce můžete vidět nárůst obyvatel z roku 2013 až po rok 2018.

Datum

Muži do 15
let

Muži nad
15 let

Ženy do 15
let

Ženy nad 15 Nárůst
let

Celkem

1.1.2018

107

368

109

399

137

983

1.1.2013

73

345

73

355

-

846

Věkový průměr obyvatel obce Věkový průměr obyvatel březiny je 40,8 let
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Habrůvka

Historie obce se vytvářela již v pravěku. Žili zde lovci sobů a jeskynních medvědů. Jedny z prvních
písemných zmínek o obci jsou datovány rokem 1365, kdy obec Habrůvku v rámci obřanského panství
získal Čeněk Krušina z Lichtenberka, sídlící na hradě Ronov. V roce 1597 přechází obec do správy
německého rodu Lichtenštejnů. Období třicetileté války přinášelo občanům útrapy od švédských vojsk,
která vypálila Nový hrad. V této době spravovali obce rychtáři, kteří měli u sebe obecní písemnosti a
pečeť. Habrůvky se rovněž dotkly boje tří císařů u Slavkova, kdy zde byla ubytována napoleonská lehká
pěchota a granátníci. Připomíná to pomník zemřelého francouzského důstojníka. V Habrůvce žil
Vincenc Doležal, který jako malý chlapec ztratil oba rodiče a tak se ocitl v obecní pastoušce. Do školy
nechodil a jak rostl, tak pomáhal u sedláků za stravu a o sebe se staral sám. Oblíbil si život v lese a
jeskyních, cítil se naprosto svobodným a nezávislým člověkem. Škola byla v Habrůvce vybudována roku
1884. V roce 1977 však bylo vyučování ukončeno. Budova připomíná své dřívější určení už jen nápisem
„Škola, druhá matka je, duše dítek pěstuje". Teprve v roce 1901 byl založen Sbor dobrovolných hasičů,
který je dnes ze spolků nejaktivnější. V roce 1929 byla postavena hasičská zbrojnice, v roce 2005
celkově rekonstruována a rozšířená. V její blízkosti je požární vodní nádrž, vybudovaná v roce 1971.
Budova obecní hospody z roku 1905 dnes slouží jako obecní úřad. 19 V 19. století se zde též těžily
železné rudy, v povrchových dolech označovaných jako Elisa 1 - 8. V roce 1905 objevil občan Habrůvky
František Blatný hlinkové a kaolinové vrstvy a vznikl velký závod - knížecí lichtenštejnské doly. Zůstaly
po nich jen rozsáhlé propadliny s jezírky na jejich dně. V roce 2000 měla obec Habrůvka 150 obyvatel.
Zde v tabulce můžete vidět nárůst obyvatel z roku 2013 až po rok 2018.
Datum

Muži do 15
let

Muži nad
15 let

Ženy do 15
let

Ženy nad 15 Nárůst
let

Celkem

1.1.2018

49

161

44

175

43

429

1.1.2013

29

161

30

166

-

386

Věkový průměr obyvatel obce Věkový průměr let 40,4.
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Závěr
Zabývali jsme se obyvatelstvem Křtin a okolních vesnic. Dostali jsme stručné informace, jak máme
projekt dělat a tím jsme se řídili. Díky informacím na internetu a se nám podařilo vytvořit prezentaci a
splnit úkol. Ve skupině jsme pracovali: Kuba, Karel a Rosťa. Podle mě se práce zdařila a projekt nám
dal mnoho nových informací

Zdroje
www.google.com
www.mistopisy.cz
www.wikipedia.org/
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