
Vojtěch Kodytek 

Vojtěch Kodytek se narodil 31. března 1919 ve Sloupnici jako nejstarší z osmi dětí. 

Jeho tatínek se jmenoval Jan Kodytek a jeho maminka se jmenovala Emilie 

Kodytková, za svobodna Hajslerová. Bydleli ve Sloupnici č.p. 90. Jan byl tesařem 

a Emilie pracovala v domácnosti. 

Vojtěch Kodytek se roku 1925 přestěhoval s rodiči a sourozenci do Vlčkova č.p. 

25, kde si jeho rodiče koupili statek s 14 ha poli a 11 ha lesa. Zde prožil celý svůj 

život. V tomtéž roce začal chodit ve Vlčkově do obecné školy. Měšťanskou školu, 

(dnes by to bylo od 6. třídy do 9. třídy), vychodil ve Sloupnici. Poté se začal učit 

řeznickému řemeslu v řeznictví u Chlebounů ve Sloupnici. Po vyučení pracoval u 

otce na statku. V zimních měsících chodil do Litomyšle na zemědělskou školu, kde 

se učil technické a agronomické obory. 

Jeho velikou zálibou byli koně. Rád na nich jezdil a zajímal se o vše kolem nich, 

měl je i doma. V období povinné vojenské služby byl přidělen k jezdeckému 

pluku. 

V roce 1947 se Vojtěch Kodytek oženil s Annou Horskou a poté převzal od otce 

Jana vedení statku. Po nástupu komunistů v moci v roce 1948 Vojtěcha Kodytka 

někdo ze sousedů udal, že přechovává zbraně. Ty měl podle informátora získat na 

konci války od banderovců, kteří se krátce skrývali v lese rodiny Kodytkových. Na 

základě tohoto udání přijelo do Vlčkova několik příslušníků StB, prohledali celý 

statek, rozkopali zahradu, ale zbraně nenašli. Přesto odvezli Vojtěcha do Prahy, 

kde ho dva dny a dvě noci na Pankráci vyslýchali. Ani výslech nevedl 

k očekávanému výsledku, proto byl Vojtěch uprostřed noci propuštěn. Měl na 

sobě stejné domácí šaty a košili, ve kterých ho zatkli. V neznámém městě mu 

z nesnází pomohl bratranec Jan Křemenák, s nímž se Vojtěch do té doby netýkal. 

Dal mu najíst, nechal ho u sebe vyspat, poskytl mu teplé oblečení a peníze na 

cestu domů. Vojtěch Kodytek se vrátil na statek hospodařit. Jméno udavače mohl 

hádat, ale nikdy se ho s jistotou nedozvěděl. 

V roce 1949 se Kodytkovým narodila dcera Milenka, v roce 1952 přibylo do rodiny 

druhé dítě - syn   Vojtěch. V té době dcera onemocněla obrnou a v září 1952 

zemřela. V prosinci 1953 přišlo u Kodytkových na svět třetí dítě - syn Václav. 



V roce 1959 Vojtěch Kodytek vstoupil do JZD (jednotného zemědělského 

družstva). Musel do něj zároveň vložit všechen majetek - pole, les, stroje, 

dobytek. V JZD pracoval až do důchodu. Zastával zde nejprve pozici 

mechanizátora, později agronoma a nakonec pracoval jako zemědělský dělník 

v živočišné výrobě. V šedesáti letech odešel do důchodu. Občas pak vypomáhal 

jako řidič nákladního auta v Drobných provozovnách při MNV (Místním národním 

výboru) v Němčicích. 

Řeznické řemeslo, kterému se vyučil, Vojtěch Kodytek sice nikdy oficiálně 

nevykonával, ale svých znalostí a dovedností celý život využíval při domácích 

zabíjačkách v rodině i u známých. 

Zemřel 5. února 1984 ve věku šedesáti pěti let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


