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8 Přílohy   

 

8.1 Transkripce rozhovor ů  

 

A1 - žena, 41 let, prodava čka 

• Narozena v Leskovci nad Moravicí, před přesídlením bydlela v tzv. kolonkách – 
dvoupatrovém domě s byty. Přesídlila do bytu v panelovém domě v Leskovci 
nad Moravicí. 

• Rozhovor probíhal v malém obchodě v Leskovci nad Moravicí, kde paní 
prodávala. Občas rozhovor přerušil zákazník. 

 

Kolik Vám bylo let, když jste se st ěhovala? 

A1: Tak my jsme se stěhovali v r. 1990, 23. Ledna 1990 – šli jsme skoro mezi 
posledníma. Mě bylo 22 let. 

A vy jste se st ěhovala s rodinou? 

A1: S manželem. A moje maminka šla taky, ta už předtím nebydlela s námi, pak šla 
bydlet do Bruntálu. Než jsme se přestěhovali, tak jsme bydleli dole v kolonkách (pozn. 
v bytě). Mohli jsme si vybrat, jestli zůstaneme v Leskovci, nebo půjdeme do Bruntálu. 
Mamka měla nabídku na Květnou (pozn. ulice v Bruntálu na panelovém sídlišti), tak 
tam šla a pak si ho vyměnila. Já jsem chtěla být Leskovačka, chtěla jsem prostě zůstat 
v Leskovci. 

Byl byt, do kterého jste se p řestěhovali, srovnatelné velikosti? 

A1: No my jsme si podali žádosti na velikosti, počet pokojů a tak, podle toho jsme 
dostali přiděleno. Takže my jsme šli normálně z podnájmu do jiného podnájmu. To se 
postavilo pro zátopu, nově (pozn. panelové domy v horní části Leskovce nad Moravicí). 

Musela jste kv ůli p řesídlení zm ěnit zam ěstnání? 

A1: Já jsem dělala v Bruntále, takže já jsem dojížděla. Pracovala jsem jako servírka. 
Pak jsem začala pracovat v obchodě, pak jsem šla na mateřskou, začala rodina... 

Dostali jste n ějakou finan ční kompenzaci? 

A1: Ne, vůbec. Ti co měli rodinný domek a měli tam svoje, tak ti jo. Ti měli odprodej, 
dostali zaplaceno za barák, za pozemky, co tam měli. Nejdřív nám povídali, že budeme 
mít úlevu na bytech, když jsme z té zátopy, ale pak přišla změna toho všeho (pozn. 
revoluce) a nebylo nic, platili jsme normálně nájem. 

Máte pocit, že jste si po p řestěhování ekonomicky nebo materiáln ě pohoršila? 
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A1: Ne, ale my se na to díváme jinak, my z té zátopy. Možná proto, že tady byla 
továrna, byli tady lékaři, byl tady textil a obuv, a díky té přehradě ta vesnice přišla o 
všechno. My jsme vlastně, no já nevím... Ti, co sem přijedou na rekreaci, tak to tady 
obhlíží, jaká je tady krásná příroda, ale pro nás už to není ono. 

Myslíte si, že obec výstavbou p řehrady i n ěco získala? 

A1: No tak daleko já nevidím. To, co obec získala, nebo nezískala... (není rozumět, pak 
náhle mění téma). Tenkrát vlastně v tom roce (pozn. r. 1990), tam někteří lidé zůstali 
bydlet, v těch rodinných domkách. My z těch bytů v kolonkách jsme museli rychle, 
protože když tam skončila továrna, tak nám tam odstavili vodu, takže my jsme půl roku 
žili cisternu před barákem a vlastně přes tu zimu cisterna zamrzala, takže to bylo 
honem honem první nájemníci do těch paneláků (pozn. v Bruntále, v horní části 
Leskovce nad Moravicí). 

Kdy jste se poprvé dozv ěděla, že se budete muset st ěhovat? 

A1: No o přehradě se vykládalo hodně dávno, už jako malá holka si vzpomínám, ale on 
tomu nikdo nevěřil.  

Jak s vámi komunikovaly ú řady?   

A1: Probíhaly schůze, tenkrát tady byl národní výbor, probíhaly schůze v kulturním 
domě. 

A byla jste spokojená s tím, jak vás informovaly? 

A1: Jako tenkrát jsem se na to dívala jinak, že. Mně bylo 20, 21 (let), takže jsem to tak 
nevnímala. I když jsme se těšili, že jdeme pryč. Jak se ta přehrada začala stavět, tak 
už to bylo jasné, že budeme muset odejít. Do poslední chvíle jsme tam chtěli zůstat, 
ale pak tam skončila továrna, skončila voda (pozn. přívod vody do bytů), tak tam už to 
bylo takové - přes tu zimu, přes ty Vánoce, bez vody, tak my už jsme se relativně těšili 
do těch paneláků, že už stama konečně vypadneme. Protože to už se bourala továrna, 
už tam člověk bydlel v takových těch podmínkách, už se to tam demolovalo, domy se 
rozebíraly, byl výkup, bourání baráků, takže to už bylo takové jak za války. Bylo to 
škaredé. A přes tu zimu bez vody – to už jme se těšili do nového, no krásné to bylo, 
že... Pak tam už jsme přemýšleli, vzpomínali a do dneška se ty vzpomínky vrací, a 
když jdeme domů, tak jdeme tam. Já se tomu divím sama sobě, protože já jsem šla 
celkem mladá stama, nevím, jak to teda berou ti ostatní, no. 

Zdravotní stav se vám kv ůli tomu nezhoršil? 

A1: Mně určitě ne, ale jedna paní, co tam byla v rodinném domku, ta se oběsila, že. 
Pro některé lidi to bylo hodně zlé. Vždycky říkám, tam dole bylo líp, jako i pro ty 
děcka... Často vzpomínám, moje dětství bylo jiné tam, kde jsme bydleli, než potom 
tady nahoře, to je takové jiné. Tam byla voda (pozn. Řeka Moravice), u baráku jsme 
měli louku, les. To bylo o něčem jiném... Ale byla i doba o něčem jiném, že, to 
nemůžeme srovnávat. 

Děkuji za rozhovor. 
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A2 – žena, 47 let, doji čka 

• Do Leskovce se přistěhovala z Brna v r. 1989 do bytu v dolní části obce. Poté 
se přestěhovala do panelového domu v horní části obce. 

• Rozhovor probíhal na chodbě před dveřmi jejího bytu, nebyla moc ochotná. 

 

Kdy jste se musela st ěhovat? 

A2: V únoru 1990, ale teprve rok předtím jsem se stěhovala do Leskovce s manželem 
a dětmi. 

A už vám tehdy bylo jasné, že se potom pozd ěji budete muset st ěhovat znovu? 

A2: Ano, to už tam byla více než polovina domů vyklizených. My jsme v tom jednom 
baráku byly jenom dvě rodiny – švagrová a my. 

A původn ě pocházíte odkud? 

A2: Z Brna. 

Potom jste m ěli možnost jít do Bruntálu, pro č jste cht ěli zůstat v Leskovci? 

A2: My jsme šli pryč z města (pozn. z Brna) a chtěli jsme na vesnici. 

Byly vám hrazeny náklady na st ěhování? 

A2: Ne, to ne. 

Byla jste spokojená s prací ú řadů, mohli jste si vybrat, jaký byt chcete? 

A2: No oni rozdělovali byty, přidělili nám tady ten. 

Mohli jste si vybrat? T řeba velikost? 

A2: Asi ne (pozn. působila nejistě). 

A byl ten byt srovnatelné velikost s tím, kde jste předtím bydleli? 

A2: To byl taky 3+1, ale to byl starý barák, cihlový, tak byl větší, že. 

A byla jste s tímto bytem spokojená, s jeho kvalito u? 

A2: A tak jo, člověk si nemůže dneska vybírat. 

Nějakou finan ční kompenzaci jste dostali? 

A2: Á, kde pak. 

Jak jste to m ěla se zaměstnáním? 

A2: Já jsem byla na mateřské, pak jsem dělala dojičku. 

Děkuji za rozhovor. 
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A3 – muž, 82 let, d ůchodce 

• Narozen v Leskovci nad Moravicí, bydlel v bytě, přesídlil do bytu v panelovém 
domě v Leskovci nad Moravicí. 

• Rozhovor probíhal v jeho bytě. 

 

Kdy jste se poprvé o p řehradě dozvěděl? 

A3: Asi tak 10 roků před tím, než se začala skutečně stavět, takže to bude 1980 – 
1981. A já jsem se stěhoval – je to dvacet roků (pozn. r. 1990). 

Mohl jste si vybrat, kam se p řestěhujete? 

A3: Mohl jsem si vybrat, jestli do Bruntálu nebo do Leskovce a já jsem si zažádal o 
Leskovec. Byli tady občani, kteří chtěli do Bruntálu nebo takhle. 

Proč jste se pro Leskovec rozhodl vy? 

A3: Protože jsem pracoval v lesích, 31 roků. Takže kvůli zaměstnání. 31 roků jsem 
jezdil s koňmi, s traktorem. Ale já už jsem byl v důchodu, když jsem se stěhoval, tak 
jsem měl zrovna přechod do důchodu. Držely mě vzpomínky. A co ve městě? 

A vy jste tam dole bydlel v byt ě nebo v domku? 

A3: To byl lesní byt (pozn. jeho zaměstnavatele), kde jsem platil nájem. 

Dostal jste n ějakou finan ční kompenzaci, že jste se musel st ěhovat? 

A3: Ne, to ne. 

A tady s tím bytem jste byl spokojený? 

A3: Jo, jsem, však tady do dneška bydlím. 

A co vaše rodina?  

A3: Já jsem bydlel s družkou, tam dole, ona si potom vzala vlastní byt. Děcka se 
rozprchla, v Leskovci mám dceru, co mě obsluhuje. 

A kontakty s ostatními členy rodiny máte? 

A3: To víte dobře, to mám. 

Zhoršil se po p řestěhování váš zdravotní stav? 

A3: Nene, ale stýská se mi (pozn. ukazuje z okna na přehradu). Tam jsem bydlel, tam 
pod tím lesem, pracoval jsem. Nechtěl jsem se stěhovat, nechtěl, ale musel. Jé, to bylo 
(pozn. smutně). 

A jaký je váš názor na p řehradu po t ěch letech? 

A3: (pozn. dlouhé ticho) No podmínky se nezhoršily, víte, oni říkali, že budou mlhy, 
špatný... tak jako, ale nepoznávám nic na tom. 
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A4 – žena, 79 let, d ůchodkyn ě 

• Do Leskovce přišla po válce v r. 1945 ve svých 14 letech. V dospělosti se 
odstěhovala na 2 roky do Brna, pak se vrátila do dolní části obce Leskovec, kde 
žila s dětmi v bytě. Přestěhovala se do bytu v panelovém domě v horní části 
Leskovce 

• Rozhovor probíhal v bytě, přítomen byl její soused, který jednou vstoupil do 
rozhovoru. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

A4: No to už je hodně dávno, kolem osmdesátého roku. 

A kdy bylo jisté, že se budete muset st ěhovat? 

A4: V 89. roce. A stěhovala jsem se v r. 1990. 

Bydlela jste v byt ě, nebo v domku? 

A4: V bytě. Jenomže tam jsem platila nájem 80 korun a tady už tehdá 600, teď je to 4 
tisíce i víc. 

Mohla jste si vybrat, kam se odst ěhujete? 

A4: Ano, my jsme chtěli zůstat v Leskovci. 

Proč? 

A4: No, protože (pozn. odmlčí se) tady je doma. Tady naproti, tam jsme vyrostli. Takže, 
já jsem byla ráda, že jsem tady zůstala. 

Byly vám hrazeny náklady na st ěhování? 

A4: Ne. To jsme si museli všechno sami zařizovat. Ani žádné odškodné, my jsme tam 
měli zahrádky udělané a prostě – nic.  

Byli jste spokojeni s prací ú řadů, jak vás informovali a podobn ě? 

A4: Co jsme mohli udělat? Nebyli jsme spokojeni, ale to nám nebylo moc platné. 

Jaké jste vykonávala p řed a po p řestěhování zam ěstnání? 

A4: Já už jsem byla v důchodě, předtím jsem byla na čerpačce, co se čerpala voda na 
Benešov (pozn. Horní Benešov). Byla jsem v důchodě, ale u toho jsem pořád 
pracovala na té čerpačce, jak vám říkám. 

Vy jste se v Leskovci narodila? 

A4: Ne, my jsme se přistěhovali v 45., 14 roků mi bylo. Přišli jsme od Vsetína. 

A co vaše rodina? 
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A4: Synové už byli ženatí, ti se odstěhovali už předtím, jeden do Boleslavi, jeden je 
v Brně. Já jsem se podruhé vdala a s tím manželem jsem se odstěhovala sem, ale on 
mi umřel. Nechal mi tady ale kamaráda, souseda, dobrýho - ten mi pomáhá (pozn. paní 
chodí o berlích, soused cca 45 let je přítomný rozhovoru, do kterého nezasahuje). 

A co vaši p ředchozí sousedi? 

A4: No půlka dědiny se odstěhovala do Bruntálu a půlka zůstala tady. Ale nevídáme 
se. Když se potkáme, nebo na pohřby, tak to jo, ale jinak ne. 

Zhoršil se váš zdravotní stav po p řestěhování? 

A4: Zhoršil, ale to nemělo vliv, ta přehrada. 

A nějaký dopad na psychiku, stýská se vám? 

A4: Ne to vůbec. My jsme bydleli na bytě, ten nebyl náš. Ale jedna se oběsila, ale ta 
měla domek. To bylo asi něco jiného. 

A jaký je váš názor na p řehradu te ď? 

A4: No mě už je to jedno, no ale radost jsme z toho tenkrát neměli (pozn. do rozhovoru 
vstupuje soused: „Hodně lidí přišlo o práci“). A4: No o prácu a všechno vlastně, no tak. 
No kdo bydlel v domku... Ale mně to celkem nevadí. Já jsem si tady zvykla, jsem ráda, 
že mám byt s topením, teď bych nepřiložila ani do kamen (pozn. ukazuje na berle). 

Tam dole jste nem ěli topení? 

A4: Ne. 

Takže tento byt byl lepší? 

A4: No lepší, no jistě. To bylo nové, to nám postavili tři ty paneláky, tak jsem byla ráda. 

Děkuji za rozhovor. 
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A5 – žena, 57 let, podnikatelka 

• Narozena v Leskovci, přesídlena do bytu v panelovém domě v Leskovci, 
později se s manželem přestěhovali do domku v Leskovci. 

• Rozhovor probíhal přes plot u jejího domku, nejdřív jsem oslovila jejího 
manžela, který rozhovor odmítnul a zavolal manželku. 

 

Jak dlouho jste v Leskovci p řed přesídlením žila? 

A5: Já jsem se tam narodila. I naše děti. 

A kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděli? 

A5: No to já jsem začala chodit do první třídy. To nám řekli, že ani tu první třídu 
nedochodíme. To bylo tak v roce 58, 59? Už tehdy se o tom mluvilo. 

Kdy už bylo jasné, že se budete muset st ěhovat? 

A5: No to daleko později. No kdy to bylo? V r. 1989 jsme se stěhovali, a tak 5 roků před 
tím už to byla skoro jistota. 

V kronice vaší obce jsem četla, že probíhal sociologický pr ůzkum. 

A5: Jo, jo. To už bylo tak dlouho, tak dlouho se o tom mluvilo, tomu nikdo nevěřil. To 
jsme si říkali, to jsou furt kecy... 

Mohli jste si vybrat, kam se p řestěhujete? 

A5: No nabídli nám, mohli a nemohli, ono jak se to vezme. Naslibovali nám, a potom 
stejně nic nesplnili, až na to, že tady postavili ty paneláky, tady nahoře. Tak ptali se 
nás, do Bruntálu jsme mohli, nebo teda tady ten panelák. Pak že nám postaví tady 
domky, tady nahoře pro tu zátopu, jenomže z toho sešlo a... 

A vy jste dole bydleli v domku? 

A5: Nenene, na bytě, to byl nájemní byt. 

Dali vám n ějakou finan ční kompenzaci? 

A5: Ne vůbec, ani za zahrádky, nic, ani co jsme tam měli svoje udělané, chatku 
postavenou, zahrady. Ani náklady na stěhování. To nás ještě vykradli, než jsme to 
stačili vystěhovat. My jsme s jednou fůrou jeli s nábytkem nahoru, a než jsme přišli 
zpátky, tak jsme byli vykradeni. I vanu z koupelny vzali! No to byla hrůza, co se dělo. 

S prací ú řadů jste byli spokojeni, jak vás informovali, jak to p robíhalo? 

A5: Možná tenkrát v tu dobu – jo. On se snažil. Jaroš dělal starostu a on dělal 
maximum, jenomže mu byly házeny klacky pod nohy a on prostě nemohl, tak jak chtěl. 
To šlo z toho okresu – tam byly vyšší zájmy (pozn. ironicky).  

Vy jste se p řestěhovali rovnou sem do domku? 
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A5: Ne, my jsme šli sem nahoru do bytu do paneláku, dům jsme koupili až potom. 

A s tím bytem jste byla spokojená? 

A5: Tak bylo to nové.. Ale jenomže když si vemete, že my jsme tam byli půl roku, bez 
vody, to bylo hrozné. Na praní, na vaření, jsme si nosili vodu. Je to nezajímalo prostě, 
oni už jenom chtěli, ať stama vypadneme. No my jsme tam žili – hrůza. My jsme zůstali 
mezi posledníma, protože jsme čekali tady na ten byt (pozn. v Leskovci). Ti co šli do 
Bruntálu, ti už byli pryč. 

A co vaši sousedé, p řátelé, zůstali jste v kontaktu? 

A5: Jó, s některýma určitě. 

A vaše rodina? 

A5: Maminka zemřela... A spousta lidí to těžko neslo, ale mamka ta jako ne, ta 
zemřela, jsou to dva roky. Děcka zůstali tady, ten nejstarší se odstěhoval do Benešova. 
No ale jako, můžu vám říct, co jdeme dole... (pozn. přestává mluvit, má v očích slzy).  

Necht ěla jste se st ěhovat... 

A5: Kdyby jenom to, stama nechtěl nikdo. 

Psychické potíže? 

A5: To je nazajímalo, to nikoho nezajímalo. 

A konkrétn ě vy? 

A5: No já myslím, že dodneška. Nechá to na vás nějaké stopy. Vždyť je to tolik roků, a 
člověk se s tím nemůže dodneška smířit. Vám říkám, ten můj nejstarší kluk, tomu je 39 
– a ten, když jde dolů... My jako děcka jsme tam stanovávali, protože to bylo, tam 
člověk znal každej strom, z té strany, protože my jsme to měli nad barákem... A on je 
chlap a on se za to nestydí. Říká – mami, mně to prostě tady úplně... (pozn. ukazuje na 
srdce). 

Musela jste si po p řestěhování najít novou práci? 

A5: No, já jsem dělala v obchodě, a pak jsem musela začít podnikat, protože Jednota 
skončila a všechno to tady skončilo, že... Já jsem v r. 1995 začala podnikat (pozn. 
provozuje obchod v Leskovci). Ale můžu říct, že ta přehrada uškodila. Tam byla 
továrna a na základě toho, že tam jezdili lidi, tak jsem měla zákazníky. To kdysi byla 
středisková ves, opravdu – tady byly dvě školky, lékař, gynekolog, dětskej, zubař, 
obvoďák, tam byla továrna, takže tady bylo všechno. A třeba když tu někdo přijede na 
rekreaci, tak řekne: „Tady je krásně!“ A já říkám: „Tady je krásně?? Tady bylo krásně!!“ 
Tady to nic není, to kdybyste viděli ten spodek, co zatopili, to nejhezčí je zatopené. 

Už jste si tady naho ře zvykla? 

A5: My jsme tady tolik roků, od toho 89. A od té doby jsme tady navrchu, a já si tady 
furt připadám, že jdu k cizímu. Nezvykla jsem si a asi už ani nezvyknu. 
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Tak to bude asi všechno, d ěkuji... 

A5: Vy jste mě zas úplně rozněžnila... Jako to je hrozné, opravdu. 

Ale jste ráda, že jste z ůstala alespo ň tady v obci? 

A5: Můžu vám říct (pozn. zamyslí se), ani vlastně ne. Já myslím, že kdybych se 
odstěhovala úplně někde jinde, že je to to samý, co tady. Jako tady to, to mi nikdy nic 
neříkalo. To byla jedna dědina, ale to bylo takové – prostě dole bylo dole... Horňáci a 
spodňáci, my jsme byli spodňáci a prostě, kdo to nezažil, těžko jako, nevím, jak bych 
vám to... Je to asi to nejhorší, co mohlo být. A nejhorší je fakt, že nikdo se vás neptal, 
chceš, nechceš – musíš – hotovo. Tak si poradili tak – vypli vodu a donutili nás, že. Oni 
se fakt neptali, no bylo to zlé. A nejhorší je, že to bylo možná i zbytečné. Ale kdo ví, 
těžko říct. Jak jsou ty záplavy... (pozn. odmlčí se). Škoda, že to nejde vrátit (pozn. 
v očích slzy).  
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B1 – žena, 60 let, d ůchodkyn ě 

• Žila v Karlovci od narození. Bydlela v rodinném domku, domek byl vykoupený 
za 170 tisíc. Dále dostali dekret na byt v panelovém domě v Bruntále v ulici Na 
Kopečku, který ale směnili za řadový domek v ulici Jungmannova (také za něj 
zaplatili).  

• Rozhovor vznikal na zahrádce jejího domku v Jungmannově ulici v Bruntálu. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

B1: Tak ono se o tom mluvilo, protože tam už se nesmělo ani pochovávat, maminka, ta 
si vždycky přála, aby byla pochována v Karlovci... No ono se o tom dlouho mluvilo, ale 
nikdo nevěřil, že k tomu dojde. Ta přehrada byla budovaná pro Ostraváky, aby měli 
pitnou vodu, že. Pořád se o tom mluvilo, jednalo, všechno možný... Asi tak na začátku 
80. let to začalo. 

Už tenkrát bylo jasné, že Karlovec bude zcela zatop ený? 

B1: Jo, když si chtěl někdo opravit domek nebo to, tak si musel dát žádost, třeba 
opravit střechu a pokud to povolili, tak se dalo... Protože tam už se nesmělo nic stavět, 
protože se vědělo, že teda ta přehrada bude. 

Kdy jste se st ěhovali? 

B1: My jsme se stěhovali v 90. roce. 

Bydlela jste v rodinném domku? 

B1: Ano, tam nebyly žádné paneláky. Tam byl obchod, kino, hospoda, kostel, škola, 
mateřská škola. To byla toková malinká dědinka, každej věděl, co kdo vaří, ale tam 
bylo všechno. 

Kolik m ěl Karlovec obyvatel? 

B1: Asi 80. To byla taková malinká dědinka, to bylo na trase, když se jelo na Razovou, 
nebo na Roudno, tak se muselo jet přes ten Karlovec. My jsme se tam měli výborně. 
Dva rybníky jsme tam měli, to všechno, lidi z Bruntálu, jezdilo se to do Karlovce koupat. 
Tam byla hospoda, kino a ještě vlastně domov důchodců, tam bylo taky tak 80 
obyvatel. 

Byla jste spokojená s prací ú řadů? 

B1: Ano, tam byl národní výbor. Pak jsme tam měli hasiče, svaz žen, tam se pořádaly 
zábavy, nebo pro děti na den dětí, my jsme napekly jako svaz žen perníky. Závody se 
tam dělaly, všechno možný, kolikrát turnaj ve volejbale... 

Takže se vám tam žilo dob ře... 

B1: Žilo se nám tam výborně. To byla hrůza, co my jsme se nahádali. Oni jezdili, že. 
Vždycky přijela nějaká komise, rozebíralo se to. No ale, když už se tam nemohlo 
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opravovat, tak někteří se už těšili do paneláku, že nám vykoupí barák a dají nějaký 
prachy. No a taky většina už tam byla taky přestárlých, mladé to táhlo do Bruntálu. 

Mohla jste si vybrat, kam se p řestěhujete? 

B1: Ne, oni nám... Ale třeba švagrová tady byla zrovna, oni taky dostali byt, ale oni 
s tím potom handrkovali všelijak, povyměňovali. Oni nás z Karlovce a z Nové pláně 
dávali většinou Na Kopeček (pozn. Ulice v Bruntále), a kdo s tím nesouhlasil, tak si to 
povyměňovali. Já jsem až do 40 let bydlela tam, děcka jsme tam vychovali, všechno, 
pak jsme šli Na Kopeček, udělali jsme „trojvýměnu“. My jsme tedy sice dostali přidělený 
byt na tom Kopečku, ale co bylo pak, to bylo na nás. 

Byly vám hrazeny náklady na st ěhování? 

B1: Kdepak. Všechno sami.  

A jak to bylo s vykupováním majetku? 

B1: No to byla hrůza. My jsme se právě odvolali. To přišel odhadce, že, proletěl 
chalupu, poměřil všechno možný a potom až se zpracoval ten znalecký posudek. No 
tak nám odhadli ten barák. My jsme tam měli.. Jak jsem se vdala, tak jsme všechno 
s manželem předělávali. Střechu novou, okna jsme vyměňovali, ústřední topení... Pak 
amortizace, stáří domu, tak oni nám to odhadli. Ten první odhad, to bylo 120 tisíc, nebo 
117 tisíc. No a tak jsme se odvolali, potom přišel teda jiný, ten odhadce, pak nám to 
skočilo na 170 tisíc. No to víte, to tam taky byly rozbroje, proto nikdo nechtěl říct, jak 
kdo odhad, ten měl tolik, ten měl tolik, nikomu se to nelíbilo... 

Nějakou kompenzaci jste dostali? 

B1: Nic, akorát jsme dostali dekret na byt (pozn. nájemní smlouvu), klíče, a bylo. A vám 
říkám, my jsme si teda sehnali tady ten domek, vyměnili za ten byt a taky jsme za něj 
zaplatili z peněz z chalupy, takže je náš. Protože jsme byli zvyklí žít v domku, že. 
Představa, že panelák... Já jsem rok marodila, já jsem se nemohla ani unýst... Mně 
bylo hrozně.  

Takže jste m ěla zdravotní problémy? 

B1: No měla, víte proč. My jsme chovali tam prasata, dvakrát ročně jsme zabíjeli a 
nakonec vlastně já jsem pracovala v domově důchodců (pozn. v Karlovci), takže já 
bych musela z Bruntálu dennodenně dojíždět. Takže dokud mě chalupa stála nad 
hlavou, tak jsem tam byla do poslední chvíle. Podmínky tam byly hrozné, to se těžko 
snášelo. Když to člověk kolem sebe viděl, tu zkázu – smutné to bylo. Mně bylo hrozně. 
Víte, jak tam lidé rabovali, já třeba v noci, když jsem tam spala, já jsem měla strach, že 
mě tam někdo ukradne i s barákem. Brali všechno, okna dobrý – vyrvali to z chalupy, 
chodili, autama jezdili. Stromy vykáceli, každý si chtěl pomoct. 

A kde jste pracovala potom, co byl domov d ůchodc ů v Karlovci zrušen? 

B1: On se stavěl v Bruntálu a v Krnově nový domov důchodců, jako náhrada za tady 
ten. Já jsem šla potom do Bruntálu.  

Vaše rodin se odst ěhovala taky do Bruntálu? 
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B1: No já pocházím ze čtyř sourozenců, bratr ten bydlel taky v Karlovci. Dostal byt taky 
na tom Kopečku, ale on si to potom vyměnil, takže bydlí na Revoluční (pozn. ulice 
v Bruntálu). Sestra, ta bydlela odjakživa v Razové a ta tam je pořád. Druhá sestra je 
v Hodoníně, ta se tam vdala. 

A se sousedy, nebo p řáteli z Karlovce jste v kontaktu, vídáte se? 

B1: Jó, to když člověk vyleze na město, tak potká, samozřejmě. Ti Karlováci, co tady 
jsou, tady v Bruntále, tak samozřejmě. 

Jste tady v Bruntálu spokojená? 

B1: Tak mně se zdá, za dvacet roků se hodně změnilo. No byly to začátky hrozný. No 
říkám, já jsem to nemohla psychicky unýst, že se budeme muset stěhovat. Tak, jak na 
jednom místě jsem byla – a teď co? Jak to z té chalupy pomalu mizelo, tak jsem z toho 
marodila... Pak mně dali do invalidního důchodu... 

A už jste si na Brunál zvykla? 

B1: No tak zvykla... To byla krásná dědinka, to se nedá srovnat. My jsme byli takový 
střed, ať se jelo na kterou stranu, tak se musel přes Karlovec. A všechno jsme tam měli 
– říkám školku, školu do 5. třídy, tu ale potom zrušili, protože školáků tam moc nebylo. 
Ale školka tam byla až do konce, to dokonce z Bruntálu jezdily děti do školky, protože 
tam to bylo plný, nebo co.. Tam jsme chovaly králíky, slepice, prasata... No těžké to 
bylo... 
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B2 – žena, 71 let, d ůchodkyn ě 

B3 – muž, 79 let, d ůchodce 

• Žili v Karlovci od r. 1950, přestěhovali se do Bruntálu, ulice Na Kopečku. 
• Rozhovor probíhal v jejich bytě, účastnil se pán i paní. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

B2: Jé, to je... To nám slibovali už před takovými třiceti lety i víc. Už tak v 60. letech se 
o tom mluvilo. My jsme chtěli stavět garáž, a už nám říkali: „Nestavějte, bude tady 
přehrada.“ A to už je takových 40 roků nazpátek (pozn. od r. 1974 byla v Karlovci 
stavební uzávěra). 

A kdy už bylo jisté, že se budete muset st ěhovat? 

B2: To začalo kdy? Před 30 lety (pozn. v r. 1980). 

B3: To jo. My jsme vyhořeli (pozn. na konci 60. let), opravili jsme si dům, no a za 
takových 20 roků jsme se stěhovali. To bylo v r. 1990.  

B2: My jsme tam měli rodinný domek. Teď máme v Roudně chalupu, po manželových 
rodičích, hrozně starou. 

A mohli jste si vybrat, kam se p řestěhujete? 

B2: Ne, Bruntál nám navrhli. No co nám zbývalo, že. Ale my jsme už byli starší, tak 
jsme si říkali, starší lidé patří do bytu. Tak jsme dostali byt, jsme s ním velice spokojeni. 
A dcera dostala byt tady nad náma. Ta žila s náma v Karlovci, ale protože byla vdaná, 
tak dostala vlastí byt. Ale ona nešla do toho bytu, koupila v Nových Heřmínovach 
domek, a ti lidé dostali za ten domek tady ten byt. 

Mohli jste si vybrat, kolik pokoj ů, nebo jak velký bude ten byt? 

B3: No, já myslím, že jo. Protože syn tady byl s náma, tak jsme říkali – třípokojový. A 
dostali jsme ho. 

Byli jste s ním spokojení? 

B2: Velice, tady je opravdu, ta lokalita tady, to je nejlepší, co bylo v Bruntálu, si myslím. 
My tady máme krásný výhled na ten kostelíček tady nahoře (pozn. Uhlířský vrch 
v Bruntále). Tady je nádherně. 

Takže jste spokojení? 

B2: Ano. 

Platili vám st ěhovací náklady? 

B3: Nenene, to vůbec. To jsme museli všechno sami. My jsme dostali proplacený dům. 
Přišli odhadci, to byly hrozné problémy, ale nám to velice pěkně odhadl nějaký pán 
z Ostravy, ještě jedněm sousedům... Ale závist tam byla, no švagr ho udal (pozn. jejich 
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poradce), že nám odhadl víc, a oni na nás přijeli zpátky. A musel být znovu odhad. Ten 
pán to zase moc nízko odhadl. A potom přišlo, já bych tak řekl tak soudní znalectví, 
z Prahy nebo z Brna. Přijeli tam chlapci a jeden pán, co je vedl, tak to potom odhadli 
tak na polovinu. 

A když jste se p řestěhovali do toho bytu, tak to byl nájemní byt? 

B2: Ano, my jsme platili čtyři stovky, a teď 4000 Kč. No to se strašně zvedlo... Ale co, já 
už jsem si ten byt koupila pár roků nazad. 

A jaké bylo vaše zam ěstnání? 

B2: Já jsem byla, dělala jsem na poště. Poštu nám zrušili, že, kvůli přehradě. A pak 
jsem ještě dělala vedoucí kina, v Karlovci. A to pak všechno zrušili... 

A to zrušili kdy? Ješt ě, než jste se museli st ěhovat? 

B2: No jistě, to už dřív, dřív. Pak už jsem dělala v kovohuti Břidličná v Nové Pláni. To 
už bylo takových osm, deset roků předtím, než jsme se stěhovali (pozn. 1980 – 1982), 
to už tam všechno rušili. Tam už šlo všechno pryč. 

A po p řestěhování do Bruntálu jste d ělala co? 

B2: Já už jsem pak šla z Kovohutí do důchodu. Já jsem šla do předčasného důchodu a 
manžel šel do normálního důchodu. 

B3: Já jsem jezdil autem, celý život. Po republice, i do Polska. 

Nějakou finan ční kompenzaci jste dostali, n ějaké peníze navíc? 

B2, B3: Ne, ne. 

B2: Vůbec nic jsme nedostali. 

A můžete porovnat, jak jste na tom byli finan čně po p řestěhování ve srovnání 
s dobou p řed ním? 

B2: Já jsem měla pěkný důchod z kovohutí, dělala jsem tam mistra, velice těžkou práci. 
Byla to pro muže práce. Paní doktorka, když jsem měla po operaci, tak když tam přišla 
a uviděla mě, tak říkala: „No tak to snad není možný, vy půjdete do důchodu.“ Já jsem 
se smála, já jsem nevěřila. V 50 letech jsem odešla do invalidního důchodu. 

Vídáte se s vašimi známými z Karlovce? 

B2: Jo, to jsou tady, v tomhle baráku. Z Karlovce i z Roudna, i z Leskovce (pozn. 
začíná vyjmenovávat). Ale hodně to pomřelo... A děti – dcera šla do Heřmínov, druhá 
dcera do Krnova, dělá tam zdravotní sestřičku. Syn tu žil nejdřív s náma, pak si koupil 
domek v Oborné. 

Děkuji za rozhovor. 
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B4 – žena, 42 let, zdravotní sestra 

• Žila od narození v Karlovci (v bytě), stěhovala se ve 22 letech do Bruntálu, ulice 
Na Kopečku. 

• Rozhovor probíhal před dveřmi jejího bytu. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

B4: To už je dlouho, ale on tomu nikdo nevěřil. 

Kdy už bylo jisté, že se budete muset st ěhovat? 

B4: Tak jeden, dva roky... Já jsem se stěhovala v prosinci r. 1989, maminka šla v roce 
1990. Žili jsme v bytě v činžáku, já jsem se zrovna vdávala, tak jsme dostali dva byty – 
pro mě a pro rodiče. 

Mohli jste si vybrat, kam se p řestěhujete? 

B4: To nevím, ale my jsme chtěli do Bruntálu. Podmínky tam byly hrozné, já jsem 
těšila, bylo to pro mě vysvobození. Ale pro lidi, co tam měli barák, to muselo být 
hrozné. 

Byly hrazeny náklady na st ěhování? 

B4: Ne. 

A s p řiděleným bytem jste byli spokojeni. 

B4: Já jo. Ale vyměnili jsme si ho s jedněma, abychom byli ve stejném domě s rodiči. 

Takže jste tady v Bruntálu spokojená? 

 B4: Však vám říkám, že jsem se těšila, chtěla jsem se stěhovat. Já jsem už předtím 
dělala sestru v nemocnici tady v Bruntálu, musela jsem dojíždět. Teď ne, to je výhoda, 
šla jsem ráda.  

Jste v kontaktu se svými známými z Karlovce? 

B4: Ano, stěhovali to najednou. Tady v Bruntálu jsou asi tři hlavní místa, kam se ta 
zátopa stěhovala. 

Děkuji za rozhovor? Mohla bych si ješt ě promluvit s vaší maminkou? 

B4: (pozn. odmlka) Ne, asi ne, ta by to nenesla dobře, nesmí se rozrušovat. Je 
nemocná a to by jí nepřidalo... 
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B5 – žena, 69 let, d ůchodkyn ě 

• Do Karlovce se přestěhovala z jižní Moravy r. 1965, žila tam v domě. Přesídlila 
do Razové, kde koupila a opravila domek. 

• Rozhovor probíhal na zahradě jejího domku. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

B5: Už když jsme se přistěhovali v r. 1965, tak se o tom mluvilo. Ale to si všichni říkali – 
houby přehrada... 

A kdy bylo jisté, že se doopravdy postaví? 

B5: Tak v r. 1970, to byl zákaz stavby, ani okna jste si nemohli vyměnit.  

Kdy jste se st ěhovali? 

B5: Na podzim r. 1990. Nechtěli jsme, hlavně jsme nechtěli do paneláku. Koupili jsme 
starý dům v Razové a opravili si sami. 

A vy jste cht ěla do Razové? 

B5: Nechtěla, to je taková nudle ošklivá, ale kdo chtěl barák, nemohl si vybírat. Nebylo, 
a pokud bylo, tak to bylo drahé. Tohle bylo rozbořené a my jsme to koupili za peníze 
utržené za dva domky – představte si! 

A další peníze, jako kompenzaci, že se budete muset  stěhovat, jste nedostali? 

B5: Ne, to ne, nikdo nic. Stěhovat jsme museli sami, no to byly problémy. I ten dům 
nám odhadli špatně. Nejdřív nějaký říká: „To bude za 117 tisíc.“ My jsme to tak 
nenechali a nakonec to bylo za 159 tisíc. Ještě jsme dostali něco málo za ten druhý, 
ale to byla spíš chata. 

Mohli jste použít materiál z toho domku na opravu v ašeho nového domu? 

B5: Mohli, ale museli jsme to jakože odkoupit nazpátek. Ale to moc nebylo.  

Musela jste si po p řestěhování hledat nové zam ěstnání? 

B5: No já jsem toho dělala. Dělala jsem na včelíně, pracovala jsem i na lesech, to se 
potom zrušilo. V Karlovci jsem dělala ve školce i v domově důchodců. Pak jsem 
dostala nabídku do Krnova do nového domova, ale to jsem nechtěla. Šla jsem do 
Ústavu sociální péče v Bruntále. 

Jste v kontaktu se svými známými z Karlovce? 

B5: Jenom s jedněma, nějací... (pozn. jmenuje jednu rodinu). 

Mělo na vás st ěhování dopad po zdravotní stránce? 
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B5: Ne, my jsme měli pořád co dělat. Spíš ti starší lidé, to byly hrozné, hodně lidí tam 
nechalo zdraví, rychle to umíralo. To bych vám mohla říkat... To víte, žralo mě to, 
deptalo.  

Takže se vám necht ělo st ěhovat? 

B5: To víte. Málokomu se chtělo stěhovat. Někomu ano – do pohodlí, do paneláku, ale 
to byli spíš mladí, staří chtěli dožít v klidu. 

A jaký máte názor na p řehradu po t ěch letech? 

B5: Nevím, má to smysl kvůli povodním. To co tady bylo v 97. roce, říkají, že nebýt 
přehrady, tak by to dopadlo mnohem hůř. Však se to zaplnilo za týden, a to nejdřív 
mysleli, že Harta bude plnit 10 roků a možná víc! Ale kdybych vám povídala, to tam to 
údolí, to bylo krásné, počkejte, mám nějaké fotky... 
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B6 – žena, 62 let, d ůchodkyn ě 

• Žila v Leskovci od r. 1975 v bytě, přesídlila do Bruntálu, ulice Jiráskova. 
• Rozhovor probíhal na chodbě před jejím bytem. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

B6: Jé to bylo, počkejte, to trvalo dlouhou dobu, já nevím, to bylo dva, tři roky. Jako 
ještě před, jo. Protože se mluvilo o tom, že Ostrava potřebuje pitnou vodu, takže 
dlouho. Pak se o tom mluvilo, že budou vykupovat rodinné domky. Bylo to dobré, že 
my jsme tam měli blízko zaprvé vodu (pozn. řeku Moravici), pro děti to bylo ideální, a 
taky továrna tam byla (pozn. Lisovny nových hmot). Všechno z plastu se tam vyrábělo, 
nejvíc se dělávaly ty výrobky do těch ledniček, do mrazniček. 

Kdy jste se st ěhovala? 

B6: My jsme se stěhovali v 89 a teda dva roky dopředu jsme věděli, že se stěhovat 
budeme. Protože nám tady začali stavět jako ty paneláky (pozn. v Bruntálu).  

A vy jste si mohla vybrat, kam se odst ěhujete, jestli z ůstanete v Leskovci? 

B6: Ne, my jsme tam bydleli jako podnájem, byly to byty od té firmy, jo, to byl 
dvouposchoďový panelák od té továrny, tam co tam je, takže my jsme museli do 
Bruntálu. A oni řekli, že dostaneme nové byty. 

Já jsem slyšela, že se v Leskovci nakonec stav ěl panelák a lidé se mohli 
odst ěhovat i tam – m ěli na výb ěr. Vy jste tu možnost nem ěla? 

B6: Ne, já jsem tam nechtěla být, jo. Kvůli dětem, protože já jsem měla tři děti, ale už 
jsou všechny pryč. Ale výhoda byla ta, že tady bylo víc prostoru, jako že děcka se 
mohla dostat do školy, jo. Takže já jsem byla ráda. 

A s bytem, co jste tady dostala, jste byla spokojen á? 

B6: Jo, já jsem si mohla vybrat, aji jako velikost a v jakém poschodí. Protože já jsem 
měla tři děti, tak jsem bydlela ve třípokojovým. 

Jaké bylo vaše zam ěstnání? 

B6: No já jsem dělala v té továrně, jako dělnice u stroje – lisařka. 

A potom, co jste se p řestěhovala? 

B6: Zase nám dali zaměstnání, tady v Bruntálu. To bylo stejný, jo. Ty stroje a tak, to šlo 
sem a do Vrbna, to si rozdělili. To byly různé jakože pobočky. 

Myslíte si, že se po p řestěhování zm ěnila vaše ekonomická situace? 

B6: No mělo to vliv, mělo. Protože tady bylo dražší, jo. Bylo levnější v tom Leskovci. 
Víte, tam jsem platila nájem ani ne 50 korun, a když jsem šla v 89. tady, tak jsem platila 
víc, 600 až 700 a ještě inkaso. Takže ten skok byl docela velký. A byla výhoda tam, že 
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jsme měli zahrádky, mohli jsme pěstovat jako aji kuřecí, jako kuřata a takové. Ta 
výhoda tam byla, to víte, to bylo lepší, po tej stránce. 

A jak to vidíte te ď, jste ráda, že jste se st ěhovala? 

B6: No ráda, ale ze začátku. Teď už ne, ta ekonomická stránka se strašně zhoršila, ale 
to je celkový, to asi nesouvisí... 

Vaše rodina se z Leskovce st ěhovala s váma? 

B6: No já jsem sama, děcka jsem vychovala. Rodiče bydlí někde jinde. 

A sousedi? Jste s nimi v kontaktu? 

B6: Tak občas se potkáme, tady je třeba paní (pozn. jmenuje), nebo třeba rodina 
(pozn. jmenuje) je na druhé straně. Tady ten celý panelák je Leskovec. Ale je to 
pomíchané, víte. Někteří se odstěhovali, někteří umřeli. 

Bylo pro vás st ěhování náro čné? Třeba na psychiku? 

B6: Nenene, já jsem takové problémy neměla. Ale jsou tady lidé, co s tím měli 
problémy, to ano. 
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B7 – muž, 60 let, práce v „Lisovnách nových hmot“ 

• Žil v Leskovci (v bytě), kam se přistěhoval v r. 1974 
• Rozhovor probíhal na chodbě, kde opravoval elektriku. Slyšel, jak se ptám lidí 

v domě, zda se nemuseli stěhovat kvůli přehradě Slezské Harty a sám se 
přihlásil k rozhovoru s tím, že se stěhoval z Leskovce nad Moravicí. 

• Z rozhovoru nakonec vyplynulo, že se stěhovat nemusel (nebydlel v zátopové 
oblasti), ale využil příležitosti přestěhovat se do Bruntálu tak, že si svůj 
(nájemní) byt v Leskovci vyměnil s lidmi ze zátopové oblasti, kteří dostali 
přidělený byt v Bruntále, ale chtěli zůstat v obci. 

 

Když jste se o p řehradě poprvé dozv ěděl? 

B7: No ono už se o tom mluvilo dost dlouho, já jsem se přistěhoval v 74. roku a o 
přehradě už se mluvilo. Že to posílí vlastně Kružberskou přehradu a na zásobu vody 
pro Ostravu. 

A kdy už bylo jisté, že se budete muset st ěhovat? 

B7: No od začátku té stavby se říkalo, že se půlka vesnice zruší a budou se muset 
odstěhovat lidi, začaly se vykupovat baráky, stavěla se výstavba tady v Bruntále. To 
začalo tak v r. 85. On se dělal i průzkum, kdo se chce kam přestěhovat. My jsme chtěli 
do Bruntálu. 

Kdy jste se st ěhoval? 

B7: Já jsem se stěhoval v r. 1988. 

Byly vám hrazeny náklady na st ěhování? 

B7: Ne, protože já jsem nebyl v zátopové oblasti, já jsem to vyměnil s těmi, co chtěli 
zůstat v Leskovci. Já jsem jim dal byt svůj.  

Proč jste cht ěl z Leskovce? 

B7: Protože tam, výstavbou té přehrady, nebylo tam zaměstnání, nebyla tam žádná 
kultura, už to bylo takové mrtvé město. Já jsem pracoval v Lisovnách, pak jsem přešel 
do Lisoven tady do Bruntálu. 

A co vaše rodina? 

B7: Ta šla ze zátopy, babička bydlela tady dole, otec, od manželky, ten koupil barák, 
někde na Olomoucku a opravil si to. Ten měl v zátopě barák, oni mu to vykoupili, pak si 
to opravil. 

A vaši sousedé, známí, jste s nimi v kontaktu? 

B7: Tak určitě, tak jsme tam pracovali, dlouho žili... Tak jezdím tam na setkání rodáků, i 
když nejsem rodák, ale prožil jsem tam vlastně 17 let, tak tam jezdím, no. V nějakém 
kontaktu s těma obyvatelema jsem.  
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B8 – žena, 75 let, d ůchodkyn ě 

• V Leskovci nad Moravicí žila od r. 1945. Bydlela v bytě v tzv. kolonkách, 
přestěhovala se do Bruntálu, ulice Jiráskova. 

• Rozhovor probíhal na chodbě před jejím bytem. 

 

Kdy se o p řehradě začalo poprvé mluvit? 

B8: To nevím, já si nevzpomenu, ale dlouho, dlouho. 

Kdy jste se st ěhovala? 

B8: V r. 1988. 

Mohla jste si vybrat, kam se p řestěhujete? 

B8: Mohla jsem zůstat v Leskovci, tam se postavili paneláky, a nebo tady do Bruntálu. 
Možná, že bych si mohla vybrat i někam jinam, ale já jsem si vzala Bruntál. 

Proč? 

B8: Je to okresní město, znala jsem to, jezdili jsme sem kvůli doktorům, úřadům. 

Bydlela jste v Leskovci v dom ě nebo v byt ě? 

B8: Nejdřív v domě, pak jsem se vdala a bydlela jsem v bytě, co nám daly Lisovny. Já 
jsem pracovala v továrně, v Lisovnách. Tam jsem dělala plánovačku, takovou vlastně 
účetní. 

Mohla jste si p řed st ěhováním říct, jak velký chcete byt? 

B8: Ne, prostě, na tom úřadě, tak nám řekl kde, protože my už jsme věděli, my 
Leskováci, že to bude tady na té Jiráskově. Takže potom řekl, v kterém tom čísle a 
které poschodí – tak jsem byla ráda s tím pátým. Možná, že jsem si mohla vybrat, 
protože to bylo volné, byla jsem mezi prvními. 

Byla jste s bytem spokojená? 

B8: No ježiš, byla, byla. Všechno nový. 

Jste tedy ráda, že jste se p řestěhovala.  

B8: No jé, já jsem se těšila, já jsem byla ráda. My jsme napřed, když tak dlouho bylo, 
říkalo se: „Bude, nebude,“ tak lidé jako nadávali, že. Ale potom, jak už to bylo trochu 
jistější, tak už jsme se začali těšit. A teď, když tam jezdím, tak se mi to hrozně líbí. 
Říkám si, že je dobře, že to tak dopadlo. Vůbec, jsem tady spokojená. 

Takže třeba zdravotní problémy jste nem ěla? 

B8: Né, nene. Já si pamatuju, že když jsem dostala ty klíče od toho bytu, tak jsem jela 
z té účtárny, že a těm kolegyním jsem klíčema mávala. Byla jsem ráda, že už to mám 
hotové, že to mám vyřízené. Takže jsem byla spokojená. 
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Vaše rodina se st ěhovala s vámi? 

B8: Já jsem sama. Teda, vlastně, ale já už jsem měla dospělé, ty děti. A shodou 
okolností, mám dceru, která se taky stěhovala a bydlí v tom samém vchodě jako já, ve 
druhém poschodí. 

Takže vás dali do jednoho domu. 

B8: To ne, to byla shoda, ten člověk ani nevěděl, že to je moje dcera.  

Vídáte se s vašimi známými z Leskovce? 

B8: Se spolupracovnicemi se scházíme vždycky, když má některá narozeniny. Teď 
zrovna bude čas – zase se sejdeme. Je nás šest, sedm ženských. Anebo tak, když tam 
jedu do Leskovce, nebo tady když potkám ty známé, tak se prostě zdravíme, dáme 
řeč... 

Dokázala byste posoudit, jestli jste si pohoršila.. . 

B8: (pozn. skáče do řeči) Polepšila! Polepšila jsem si! Tomu se říkalo kolonky – nic 
moc, nic moc. Nene.  

A jaké zam ěstnání jste vykonávala po p řestěhování? 

B8: Rok jsem dělala v Bruntále v Lisovnách taky účetní. Nelíbilo se mi tam, nebyla 
jsem tam spokojená, nebyla jsem zvyklá. Protože z malého podniku do většího. To byl, 
jak se to říká, sesterský závod k Lisovnám v Leskovci. 

V Leskovci jste prožila hodn ě času... 

B8: Byli jsme spokojení, prima to bylo. Tam to bylo prima, tady je to prima, život je 
prima. 
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B9 – žena, 72 let, d ůchodkyn ě 

• Do Leskovce se nastěhovala v r. 1951, kde bydlela v bytu. Přestěhovala se do 
Bruntálu, ulice Jiráskova. 

• Rozhovor probíhal na chodbě před jejím bytem. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděla? 

B9: No dlouho. Tak to nevím datu, ale vím, že hodně roků předtím. 

Kdy jste se st ěhovala? 

B9: Jako všichni tady okolo v baráku. Ptala jste se jich? To bylo tak 1990. Všichni 
najednou jsme šli. 

Byla jste spokojená s prací ú řadů, jak vás informovali a podobn ě? 

B9: No mě to ani nevadilo, že jsme se tady museli stěhovat. Mně to nevadilo, my jsme 
neměli domek. My jsme bydleli v nájmu, ale ten domek, ten nebyl dobrý, víte. 

Proč jste se rozhodli pro Bruntál? 

B9: Protože jsem tady měla práci, tam jsem pracovala v Lisovnách, a když to tam 
skončilo, tak mě přidělili do Bruntálu. Dělala jsem u lisů, jako lisařku. 

Byla jste spokojená s p řiděleným bytem? 

B9: Byla. To pohodlí, víte... Já jsem se těšila. 

Mohli jste si říct, jaký chcete byt? 

B9: No, oni nám dali až byty nahoře, ale já jsem nechtěla, protože já mám závratě. Já 
jsem říkala: „Ani za nic tam nepůjdu, já bych se ani z okna nepodívala“. Takže, tak nám 
vyhověli, dali nám tady ten byt v přízemí. A bydlel s náma ještě syn, tak máme větší 
byt. 

Můžete říct, jestli jste si po p řestěhování finan čně polepšila nebo pohoršila? 

B9: Pohoršila. Tam jsme platili nájem za celý domek 25 korun, tady ze začátku 650 
korun a stupňovalo se to. 

Přestěhovala se s vámi vaše rodina? 

B9: Jo, syn. A bratr šel taky do Bruntálu. My jsme většinou tady Leskováci, tak to su 
taky ráda, že se známe.  

Jezdíte ob čas do Leskovce? 

B9: Jezdím, na hřbitov. Je mi tam smutno. To bylo krásné údolíčko, věčná škoda, že se 
to zatopilo 

Děkuji za rozhovor. 
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B10 – muž, 59 let, lesník 

• V Leskovci žil od r. 1979. Bydlel v domě, poté se přestěhoval do bytu do 
Buntálu, ulice Jiráskova. 

• Rozhovor probíhal na chodbě před jeho bytem. 

 

Kdy jste se o p řehradě poprvé dozv ěděl? 

B10: V té době, když jsem se tam přistěhoval, to bylo v r. 1979, se o tom vědělo. 

Kdy jste se st ěhoval? 

B10: V r. 1987. 

Mohl jste si vybrat, kam se budete st ěhovat? Mohl jste z ůstat v Leskovci? 

B10: Mohl, ale rodina spíš chtěla sem. A taky kvůli zaměstnání. 

Bydleli jste v domku nebo v byt ě? 

B10: V domku, ale to nebyl náš, to byl státní. 

Takže náhradu jste nedostali? 

B10: Ale mohli jsme si vybrat byt, jaký jsme chtěli. Žena spíš chtěla do města. 

A s tím bytem tady jste byli spokojení? 

B10: Oni určitě. 

A vy? 

B10: Kdybych mohl, tak jdu pryč. Jako v rámci toho zaměstnání. Jako teď už asi ne. 
Tehdy nebyla možnost. 

Jaké bylo vaše zam ěstnání? 

B10: Dělal jsem lesníka, pak taky, to nebyl problém. Tehdy bylo zaměstnání všude. 
Teď dělám hlavně na školkách v lese. 

Chtělo se vám st ěhovat? 

B10: Tam nebylo jiné zbytí... 

Náklady na st ěhování hrazené byly? 

B10: Nás stěhovala lesní správa. 

A kdybyste mohl posoudit vaši ekonomickou situaci p řed a po st ěhování? 

B10: Tak já si myslím, že na té vesnici je líp pro toho hajného, nebo pro toho lesníka. 
Hlavně tady musíte za všechno platit, na té vesnici si člověk mohl pomoct, jak se říká. 
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Širší rodinu jste v Leskovci m ěl? 

B10: Ne, já jsem tam žil krátce, přišli jsme z Opavska. 

A se sousedy se vídáte? 

B10: No tak ještě s některejma, pokud neumřeli, to byli starší lidi. Většina je po smrti.  

Zhoršil se po st ěhování váš zdravotní stav? 

B10: Ne, člověk zlenošil... 

Jak se na tu p řehradu díváte, jaký na ní máte názor? 

B10: Záleží, jak se na to díváte. Kdyby brali pitnou vodu, tak je to dobře. Ale protože 
pitná voda se z toho nakonec nebere... Někteří okolo říkají, že to je zbytečnost, a 
přitom v tom stavu, v jakém to je, to je hazard. S lidským zdravím a se vším. 

A to myslíte jak? 

B10: Vždyť je to zaneřáděné, znečištěné – ta přehrada. Vždyť je pár let stará a už jsou 
tam sinice, řasy. Čističky nejsou postavené, že, všechna voda ide do toho. Není to 
dořešené, jo. 

Děkuji za rozhovor. 
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B11 – žena, 90 let, d ůchodkyn ě 

• Do Leskovce přišla v r. 1946, bydlela v domku, přestěhovala se do bytu 
v Bruntálu v ulici Jiráskova. 

• Rozhovor probíhal na chodbě před jejím bytem. 

 

Kdy se o p řehradě začalo mluvit? 

B11: Asi tak víc jak dvacet let, co se mluvilo. Ale nebylo to jisté, jestli to bude. Až 
potom ředitel se šel do Prahy zeptat, a prý, že to bude, ale možná až za 20 let. 

Kdy jste se dozv ěděli, že se budete muset st ěhovat? 

B11: No to jsme věděli, už se tam hodně pracovalo, už tam jezdila ta auta nákladní, to 
bylo staveniště, hrozný.  

A to bylo tak kdy? 

B11: Rok, to já ani nevím. Ještě jsme tam byli zaměstnáni, v těch Lisovnách. Já jsem 
tam dělala kontrolorku. 

A pak, když jste se p řestěhovala do Bruntálu, tak jste d ělala co? 

B11: Tak jsem tam ještě rok dělala, rok jsem tam jezdila ještě. Ale už málo nás tam 
bylo zaměstnaných. Pak už jsem byla v důchodě. 

Když se stav ěla přehrada, mohli jste si vybrat, kam p ůjdete? 

B11: Vůbec ne, my jsme si nemohli nic vybrat, my jsme si mohli vybrat, ale museli 
bychom si najít byt. Takže my jsme dobrovolně museli jít tady (pozn. zní to ironicky).  

Mohli jste z ůstat v Leskovci? 

B11: Ne, to bychom jedině museli tam nahoru kdesi, a to už pro nás bylo... My jsme 
nebyli mladí už. Takže jsme šli tady. 

Bydlela jste v domku nebo v byt ě? 

B11: Ne domek jsme měli, krásný domek. Všechno jsme měli tam zařízené, vodu, 
všechno, topení. A museli jsme ven. Včely jsme chovali, to ještě pole jsme tam měli, aji 
prase, aji jsme měli králíky, drůbež. Tak se nám tam tak žilo lepší. Ještě jsme 
vydělávali, do práce jsme měli blízko – za deset minut jsem byla v práci. 

Jak probíhalo vykupování domku? 

B11: Přišli tam také dvě paní, nějaké ženské a tam to odhadovali. 

A byla jste s odhadem spokojená? 

B11: Ne, vůbec ne. Protože jsme za ty peníze už nikde nic nekoupili. My jsme chtěli 
něco koupit, ale nekoupili, za ty peníze... My jsme dostali 130 tisíc. 
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A nějaké peníze navíc, že se musíte st ěhovat? 

B11: Ne, vůbec nic, nic. To jsme museli jít a hotovka.  

Když jste se p řestěhovala, byla jste s bytem spokojená? 

B11: Nebyla jsem, já jsem chtěla třípokojový s balkónem, to jsem byla já, manžel, 
vnučka. A to jsme nedostali. To tam bylo takové, kdo dal, tak no... 

Nějaké úplatky? 

B11: No jo. 

Jste tady spokojená? 

B11: Nejsem tu spokojená. Protože to je takové bydlení. Všichni nejsme stejní lidi. Pod 
náma bydlí taká hadrnica a kluk, který byl kdesi na léčení, bral drogy. 

Zvykla jste si v Bruntále? 

B11: Ne, nikdy (pozn. pauza). Tady žije každý pro sebe. Tam jsme vylezli, se 
sousedama jsme se bavili, ani jsme se nehádali. Ani mi s něma, ani oni s náma. Tady 
vylezete ven a nemáte se ani kam posadit. Vylezete ven, jste na chodníku, no... 

Myslíte si, že st ěhování m ělo vliv na váš zdravotní stav? 

B11: To víte, že jsme z toho byli nešťastní. My jsme měli takové bydlení dobré, na 
takovém pěkném místě. Oni postavili tu přehradu v nejpěknějším místě. To bylo údolí 
Moravice, tam bylo nejpěknější takové, les a Moravice.  

Chtělo se vám st ěhovat? 

B11: Ne, vůbec ne. My jsme tam hodně věcí nechali, protože jsme to neměli kde tady 
dát. To se pak vykradlo tam. 

Platil vám n ěkdo st ěhování? 

B11: No, my jsme tam bydleli blízko továrny, dělali jsme tam, takže to nám továrna 
zařídila.  

Vaše rodina se p řestěhovala s váma? 

B11: Ne, dcery bydlí v Karviné.  

Vídáte se s vašimi sousedy z Leskovce? 

B11: Ne, ne. Oni nás nedali dohromady. Každého, kde bylo místo. 

Byla jste se te ď někdy v Leskovci podívat?  

B11: Byla jsem. To nic nevidíme, jenom vodu, vodu... (pozn. mlčí, má v očích slzy). 

Já jsem vás rozesmutnila, omlouvám se. 
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B11: (pozn. mlčí, tečou jí slzy) No tak, to je to naše... Když jsme tam chodili do školy, 
všechno prožili... (pozn. odmlčí se). Vy chodíte do školy kam? 

Do Prahy. 

B11: No jo, v Praze je blaze. 

Mohla byste mi n ěkoho poradit, kdo bydlel v Leskovci v rodinném domk u a 
přestěhoval se sem do Bruntálu? 

B11: No tak kdo... To už tak není nikdo. Hodně lidí už zemřelo, to už je všechno mrtvé, 
pochované, no.  
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B12 – žena, 60 let, kriminalistka 

• Žila v Karlovci od narození, přestěhovala se do domku v Bruntále (Smetanova 
ulice) v r. 1977 (provdala se tam). Kvůli přehradě se museli vystěhovat její 
rodiče a bratr, kteří tam měli domek. 

• Rozhovor probíhal v jejím domě. O Karlovci toho věděla hodně, dokázala 
zpaměti spočítat domy a vyjmenovat, kdo kde bydlel. Podle ní bylo v Karlovci 
40 rodinných domů, jeden dům, kde byly byty, plus 6 dalších objektů (domov 
důchodců, obchod, kino se sálem, hospoda, základní škola, mateřská škola). 

• Ukázala mi svoje fotoalbum, kde byly vyfocené některé domy z Karlovce. 
Některé fotky jsem si ofotila. 
 

Kdy se o p řehradě začalo mluvit? 

B12: Ta přehrada, co já tedy vím podle vyprávění těch starších lidí, tak ta je údajně, 
údajně je v plánu od r. 1953. Byla, jo, od roku 53. Teď vám to taky neřeknu, jestli je to 
taky u bráchy, ten obrázek, to byla ještě vesnice bez horního rybníka, protože pak tam 
ještě byl dolní rybník, jo. 

Kdy už bylo jasné, že ta p řehrada skute čně bude a že ta ves se bude rušit? 

B12: V roce... (pozn. vzpomíná). Moje maminka šla mezi posledníma pryč, to je 20 let, 
takže to bylo v r. 1990. A to se začalo budovat tak r. 85. O tom se mluvilo velice 
dlouho. Potom se začaly dělat ty sociologické průzkumy, lidem bylo v podstatě 
přislíbeno, že jim postaví domečky. Vím, že tam byla lokalita, kde se mělo eventuelně 
stavět – ve Valšově. Ale z toho potom velice rychle sešlo. Tady (pozn. v Bruntále) 
probíhala výstavba panelových domů, tak vím, že na té Okružní (pozn. ulice 
v Bruntále), tak tam, pro ty lidi, co tam zůstali (pozn. v Karlovci), tak pro ně se začaly 
vyčleňovat byty. Jo, vím, že tři rodiny odešly o hodně dřív, jedna bydlí tady Na Kopečku 
(pozn. ulice v Bruntále), to jsou staří důchodci. Pak ten kluk, co se odstěhoval do té 
Meziny, tak ten je v mým věku, to je 50. ročník. A ta jedna rodina, ta bydlí ve Valšově. 

Takže lidi si mohli vybrat, kam se p řestěhují? 

B12: No, to byla volba, jo. Ale většinou lidi v podstatě za ty peníze, který tenkrát 
dostaly, tak jako by si ten domek nepostavili, že jo. To jako v žádným případě. To 
nebyly odhady, to byla taky zlodějna, protože... My jsme taky byli mezi těma sedmi, co 
se odvolali proti odhadům. To tam potom dělali z Brna, z toho institutu soudního 
znalectví, a třeba u našich se to o něco navýšilo. No a takový ty drobnosti, že ti, co šli 
první, tak ti zas třeba dostali míň za pozemky, protože to byl jako pozemek, nikoliv 
stavební parcela. Protože se časem přišlo, že už to je stavební parcela, protože mezi 
náma si nebudeme vykládat, udělali z lidí pitomce. Takže ti první, ti přišli o hodně, ti 
přišli o hodně. Odhadli jim to nízko, protože v tý době odhadovali jako třeba ten metr 
čtvereční jako pozemek jenom, kdežto za určitou dobu zase, už se to odhadovalo 
potom jako zahrada, zahradní plocha. Protože když si to vezmeme selským rozumem, 
tak když tam začnete kopat jako investor, tak to musíte mít vyjmutý z něčeho, že jo. Ze 
zemědělskýho půdního fondu a musíte to mít jako stavební parcelu, když to má být 
přehrada. A potom už si akorát ti lidi mohli vybrat v tom, že kdo bude jít chtít na menší, 
kdo na větší. Fakt je, že ti mladší šli na ty větší, ti starší, ti šli na ty menší (pozn. byty). 



123 

 

A to byly nájemní byty? 

B12: To byly nájemní byty, s tím, že bylo řečeno, že nebudou mít takový poplatky, ale 
za pár roků z toho sešlo a v podstatě se na ně vztahuje to samý, co na každýho jinýho. 
No a já tvrdím, že to těm lidem vzalo deset let života. Protože sice po sociální stránce – 
chápu, že když tam jsou dva staří – dědoušek a babička – tak dobře, je to barák na 
dědině, vodu ohřívat, jo. Tak po týhle stránce, sociální – ano. Tady mám kohoutek, 
mám teplou vodu. Když budu bydlet ve třetím patře, mám výtah. Ale jinak po té 
psychické stránce, vzali každýmu deset let života. To tvrdím já a tvrdit to budu, protože 
v podstatě, co se týká přehrady, tak já nemám pro nikoho slov. To, že dneska když si 
to vemu – a to je jenom z doslechu, co vím – tak říkaj, že v podstatě dneska se tam 
hledají parcely, že jo. Takže... Eventuelně stavební parcely... Tak to už je jedno, na 
tom se už nic nezmění. 

A tedy, ješt ě k těm byt ům. Ti lidé si nemohli ty byty koupit, protože vlast ně 
peníze m ěli za ty domky. 

B12: Ne to ne. V tý době, na těch panelácích se neprodávali byty, jo, pozor. V podstatě 
říkám, maminka je tady 20 let a ty byty mohly být dostavovaný dva, tři roky před tím, 
než tam šli. A to ti lidi, když to jako vememe, tak jak vy říkáte, peníze měli. Ale vtip je 
v tom, že když se ti lidé přestěhovali do paneláku, tak si nemohli vzít to, co měli na 
chalupách. Takže v podstatě si za to nakoupili to zařízení do bytů. Něco třeba si někdo 
odvezl z těch dětí, ale jinak to tam akorát... (pozn. není rozumět).  

Náklady na st ěhování se proplácely? 

B12: Ne, to nene, to ne. Nenene, to vůbec. To byly smlouvy, ty se potom, až to bylo 
všechno hotový, ty se podepsaly na městským úřadě a každýmu byla ta částka, která 
byla v tom odhadu, vyplacena.  

Ty peníze tedy dostali hned? 

B12: To taky ne. To víte, úřady. Vždycky to chtělo měsíc, dva, tři. To se podepsalo, a 
zase běžela nějaká lhůta, než se to vyplatilo. Ale to říkám, ty peníze, ti lidi skutečně 
utratili na to zařízení do těch jakoby bytových jednotek, že jo. 

Víte, za kolik se ty domy vykupovaly? 

B12: To... (pozn. přemýšlí), když to vezmu, když já bych to vzala v průměru, tak dejme 
tomu, že 120, 130 tisíc. Možná, že na tu dobu to byly peníze. Ale zase na tu dobu, 
když to vemete, tak nábytek a to všechno do toho, jo to v podstatě vlastně nic nebylo. 
Já nevím, no, to je takový smutný... 

To chápu. A t řeba finan ční kompenzaci ti lidé dostali? 

B12: Ne, to jenom za ten dům. Ne, tam nebyly žádné kompenzace, že by jim třeba, já 
nevím, třeba sehnali auta, to nenene. To když se stěhovala jedna rodina, tak pomáhali 
všichni. No ovšem u těch starších lidí to bylo tak, že se to tam jednou stranou dalo a 
druhou se to bralo zpátky, že. Aby to neviděli. Protože kam to chcete do paneláku 
nacpat. Tam byl třeba pán, starý pán s paní, a on říkal: „Ty, já si beru aji králíky.“ Já 
říkám: „Vemte si aji kozy, to je jedno.“ Ale faktem je, že po té sociální stránce, ty 
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výhody pro lidi toho věku, ano – to bylo výhodné. No teď už je tady nemáte, moc. Tady 
máte kolik lidí: jedna, dvě... (pozn. nahlas počítá) – beru lidi tak, aby měli ročník 
narození do r. 1945 – tak to je devět, deset lidí. Jinak my už jsme tady jako děti, jako 
padesátý, šedesátý ročníky. 

Myslíte, že byl pro ty lidi problém sehnat práci? 

B12: Ono vlastně v té době, to nebyla ta situace, jako je dneska na pracovním trhu. 
Každý měl svoje povolání, jo, akorát že holt, tam stejně bylo nejvíc důchodců. Tam 
byla jedna rodina, co pracovala v kovohutích v Nové Pláni, to byli manželé a ti tam 
bydleli ještě několik let. Tam byla odstřižená elektrika, vymlácený to všechno bylo... 
Oni tam měli agregát. 

To tam zůstali ješt ě po r. 1990, když už se to všechno bouralo? 

B12: Áno, ano. To už tam bylo v podstatě staveniště. Oni nechtěli jít, nechtěli. Ono je to 
těžký, když tam vyrůstáte... Měli tam takovou chajdaloupku, měli to sice daleko, tak 
třeba to bylo dva kilometry do obchodu, nakupovat jezdili jednou za týden v pátek. 

...  

pozn. rozhovor dále probíhal nad fotkami z Karlovce  

- pod kostelem byla velká škola 

- kostel je dnes odsvěcený 

- byl tam zámeček – domov důchodců 
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C1: žena, referentka obce Razová 

C2: muž, 57 let, údržbá ř a traktorista 

• Rozhovor probíhal na obecním úřadu obce Razová. 
• Po požádání o rozhovor se starostou obce mi bylo řečeno, že starosta je 

bohužel zaneprázdněn a na otázky by mi stejně nemohl odpovědět. 
• Referentka obce následně přizvala k rozhovoru i muže, který by měl prý vědět o 

dané problematice víc, protože jeho prarodiče se museli ze zátopové oblasti 
přestěhovat. 

 

Dobrý den, máte informace, kolik lidí se muselo vys těhovat z Razové, kv ůli 
stavb ě Slezské Harty? P řípadně, mohla byste mi sd ělit, kam se tito lidé 
stěhovali? 

C1: Takhle, informace o obyvatelích jako takových, se nemůžou poskytovat, na to jsou 
zákony.  

Mohla byste mi říct, kolik dom ů bylo zbouráno a kolik lidí se muselo vyst ěhovat?  

C1: Domů, zhruba – 10 až 12. Ale já jsem nastupovala v r. 1989... Ale můžu vám říct, 
že když jsem nastupovala, tak ta obec měla zhruba 780 obyvatel. Teď jich má zhruba 
510. Takže ten rozdíl je opravdu... Ale nebyli to všichni, kteří bydleli v zátopové oblasti. 
Oni využili příležitosti, že se v Bruntále stavěly nové byty, tak šli do nového bydlení. 

Kolik lidí šlo ze zátopové oblasti? 

C1: To bohužel... Ale to byly i chaty. Ale, říkám, lidi využili příležitosti a stěhovali se 
jinam.      

Jak probíhalo vykupování dom ů? 

C1: To bohužel, to v roce 89, to už v té době byl hodně ten pohyb těch obyvatel. Hodně 
se to stěhovalo. Já jsem z Horního Benešova, tam už byla přehrada vzdálenější, takže 
na tyhle otázky... Ale pan, co přijde, tak ten vám řekne víc, on měl v zátopové oblasti 
babičku. 

Přinesla p řehrada obci nové p říležitosti? 

C1: Pro obec zatím nepřinesla téměř nic, jenom problémy. Co se týče odpadu a 
podobně. 

Kvůli zón ě? 

C1: No tady je v uvozovkách zóna. Ona ještě v podstatě není vybudovaná, jo. Tady je 
spousta rybářů, kteří by měli dohlížet na to, když už si něco donesou, tak by si to taky 
měli odnést zpátky. Takže, jednak je děsný nepořádek kolem té přehrady, rybářský 
svaz sice pořádá nějaké akce na úklid a tak, ale dělá nám to problémy. Protože oni 
vlastně odpadky vyhodí tady a platí za to obec. To jsou Ostraváci, Karviňáci, Opaváci a 
podobně. Nejenom z Bruntálu. 
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Zůstávají tady p řes noc? To by mohlo p řinést do obce peníze. 

C1: Když už, tak tady spí v maringotkách. Ty nejsou oficiálně povolené, jsou zakázané. 
To nesmí být stavěné kolem přehrady, nicméně tady jsou. To se tady teď řeší... 

(Pozn. přichází C2) 

Nevíte, kam se odst ěhovali lidé ze zátopové oblasti? St ěhovali se i v rámci obce? 

C2: Částečně, ale tam nebylo moc. Tam byli... (pozn. začíná vyjmenovávat). Čtyři 
rodiny. Tady to nebylo tak moc, tady to zabralo čtyři domy, jo. 

C1: Tam byly ještě chaty. 

C2: Ale to nebylo moc, to bylo šest domků, i s těma chatama. 

Kam se odst ěhovaly ty čtyři rodiny? 

C2: Děda šel do Bruntálu... Prostě je vykoupili, přišli, vykoupili barák. 

Kdo provád ěl odhad? 

C2: To dělalo VRV Brno (pozn. Vodohospodářský rozvoj a výstavba Brno). Ingstav 
provozoval stavbu, tohle byl investor. 

Byli lidé spokojení s tím, jak to probíhalo? Jak pr obíhal výkup... 

C2: No, to, já to řeknu jinak. To nikdo nepamatuje. Babička tam měla barák, jako to byl 
statek, s pozemkama, se vším. A přišli tehdá, dostali smlouvu, nikdo se na nic neptal. 
170 tisíc tady máte za barák - a odchod, patnáctého se vystěhujete – odchod. 

Dostali n ějakou kompenzaci? 

C2: Když si člověk požádal, že nemá kde bydlet, tak dostal holý byty. V Bruntále. Ty 
byly nájemní, normálně platili nájem. 

C1: Spíš tady v tomto směru byl zasažen Leskovec. 

Obce jako takové se to dotklo? 

C2: Naší? Hlavně se navýšila doprava jakýmsi způsobem, tenkrát zespoda jezdil 
hlavně autobus. 

C1: Tam byl zrušen přípoj z Roudna (pozn. Dnes Roudno na druhém břehu přehrady), 
to bylo přerušené přehradou, tady tahle cesta. A škola tratila žáky. Tím pádem naše 
škola přešla z plné devítiletky na jen první – pátá třída. Takže tam je velký problém. 

Po výstavb ě přehrady ale za čaly chodit d ěti z Leskovce, kde se škola zrušila. 

C1: Jo, ti chodí, ale stejně. Děti ubývají... 

C2: Tenkrát tam jezdil autobus: Bruntál – Karlovec – Roudno a Razová. Takže i 
Karlováci chodili do razovské školy. 

Přinesla p řehrada ješt ě nějaké problémy? 
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C1: S odpadem, navíc velký výskyt lidí, cizích lidí po obci, je velký výskyt aut. 

C2: Když je pěkný víkend, tak tady projede 300 aut. Dolů k přehradě. Přitom tady nic 
není, jo. Tady je jedna silnice a to je potom problém, jezdí nahoru, dolů (pozn. Razová 
je obec „potočního“ typu, obcí prochází jedna cesta, která končí v přehradě).  

C1: Takže pro obyvatele, jako takové, poněkud velký ruch.  

C2: Tam dole je parkoviště, to ale není ani naše, to patří k těm dvoum hotelům. Takže 
tam prostě parkují ta auta. 

A nějaké výhody? 

C2: Jako, že by to mělo pro nás nějaké plus, zatím bych to neviděl. 

C1: Ne. 

C2: Teď se to možná uvolní na nějakou rekreaci, a že do budoucna se bude dělat 
výstavba... 

C1: Takže možná, pokud někdo zainvestuje inženýrské sítě. Zatím finančně... Jednak 
– obec tam nemá ani jeden pozemek, to všechno jsou pozemky soukromníků, jako u 
nás v obci. Ne všude. Ale obec jako taková, Razová, nemá tam žádný pozemek. Mají 
to developerské společnosti a soukromníci. To měli třeba z restitucí. 

C2: Ale to jsou spekulativní... A pokud do budoucna, nikdo neví. 

C1: Pokud by tam chtěl někdo budovat, tak v prvé řadě tam musí natahat inženýrské 
sítě. Není tam nic. To je zelená louka. To byly pole, to byly louky, lesy.. 

C2: Teď tam jsou nějaké maringotky, vypadá to tam jak na předměstí Hongkongu 
(pozn. smích).  

C1: Ty developerské společnosti tady vykupují pozemky s tím účelem, že je jednou 
prodají. Mají zájem je snad zasíťovat. Jestli budou investovat, a pak prodají hotové 
pozemky ke stavbě, těžko říct. 

S vámi jako s obcí spolupracují? 

C1: Spolupracují, spolupracují. 

C2: Oni se jako chtějí prezentovat... Ale mně se to třeba nelíbí osobně. Protože na 
druhé straně, je tady krásná příroda, přehrada je pěkná tím, že je taková, jaká je. Je 
obklopená loukama a lesama. Jestli se to teď obestaví, postaví se tam hotely, domky, 
rekreace nějaká – no tak to bude Lipno. Možná by to přineslo nějaká pracovní místa, 
ale na druhou stranu to třeba přinese takový ruch... Kdyby nebyla ta voda, tak by to 
bylo lepší (pozn. smích). 

Takže vy nejste rád, že tady ta Harta je? 

C2: Já jsem nebyl nikdy rád. 

A lidé z obce se na to dívají jak? 
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C1: Smíšeně, je to takové smíšené. Tady byly i nějaké pracovní příležitosti... 

C2: Tak třeba součástí té přehrady byl obrovský areál, který se tady vystavěl, ty hotely. 
Byl to státní podnik Restaurace a jídelny. Po revoluci se to muselo privatizovat, takže 
to přešlo k soukromému podnikání, asi tak v r. 1998. Oni to prodali prvnímu 
podvodníkovi, který měl pár milionů. A od té doby se to vlastně jenom devastovalo, 
vykrádalo, vypalovalo... A to byla obrovská chyba. To byly tři krásné hotelové domy. To 
se stavělo pro zaměstnance Ingstavu při výstavbě přehrady. Pak se to zprivatizovalo, 
vykradlo, teď je to zdevastovaný objekt. 

Děkuji za rozhovor. 
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8.2 Ortofotomapy vybraných sídel p řed a po výstavb ě přehrady Slezská 
Harta 

 

Obr. 1: Nová Pláň a Karlovec v r. 1955 

 
Zdroj: CENIA 2009 

 

Obr. 2: Nová Pláň a Karlovec v r. 2009 

 
Zdroj: CENIA 2009 
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Obr. 3: Karlovec v r. 1955 

 
Zdroj: CENIA 2009 

Obr. 4: Karlovce v r. 2009 

 
Zdroj: CENIA 2009 

Poznámka: znázorňuje kostel  
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8.3 Obrazová dokumentace 

 

Obr. 1: Část sídla Karlovec před výstavbou přehrady 

 
                                             Zdroj: Soukromý archiv respondentky B12 

 

Obr. 2: Lisovna nových hmot v Leskovci nad Moravicí 

 
 Zdroj: Webové stránky mikroregionu Slezská Harta 
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Obr. 3: Domy v Karlovci před výstavbou přehrady Slezská Harta 

 
Zdroj: Soukromý archiv respondentky B5 

 
 

 
Obr. 4: Respondentka B5 před svým 
domem, v rukou fotografie jejího 
bývalého domu v Karlovci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zuzana Cahlíková 
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Obr. 5: Zátoka přehrady 
Slezská Harta u obce 
Leskovec nad Moravicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Panelové domy 
postavené pro 
přesídlence v Leskovci 
nad Moravicí 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Panelové domy 
postavené pro 
přesídlence: Jiráskova 
ulice, Bruntál 
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Obr. 8: Pohled na bývalé 
údolí řeky Moravice a 
kostel v zatopeném 
Karlovci 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Kostel sv. Jana 
Nepomuckého v Karlovci 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Pohled od 
kostela sv. Jana 
Nepomuckého na 
zatopený Karlovec 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: Zdroj Obr.4 – Obr.10 Zuzana Cahlíková 


