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Tato diplomová práce se zabývá obcemi Chudobín a Korouhvice, které byly zatopeny 

v souvislosti s výstavbou Vírské nádrže. Zatímco Chudobínu přinesla stavba vodního díla 

úplný zánik, v případě Korouhvice tomu tak zcela nebylo. Nad záplavovým územím 

vodního díla bylo vystavěno pět nových domů, které byly osídleny původními obyvateli. 

Přestože došlo k přemístění obce, úpravě rozlohy a počtu obyvatelstva, k faktickému 

zániku obce prakticky nedošlo. Diplomová práce vychází z archivních materiálů a orální 

historie. Propojuje oficiální úřední stanoviska a názory s osudy a vzpomínkami obyvatel, 

kteří byli v důsledku stavby nuceni opustit své domovy. Stavba, která byla na řece Svratce 

budována v 50. letech 20. století totiž zásadním způsobem ovlivnila nejeden lidský osud 

a stala se jedním ze základních a specifických prvků kraje. Diplomová práce sleduje 

historický vývoj a charakter obou zatopených obcí, řeku Svratku a vůbec myšlenku 

výstavby a samotnou realizaci vodního díla. Samostatnou část práce tvoří proces samotné 

likvidace, od vlastních příprav přes vyvlastňování, výkupy až po hledání nového bydlení. 

Závěrečná část práce je věnována vývoji po dokončení nádrže - „nové“ Korouhvici, životu 

u přehrady a omezením, která z ochranného pásma kolem nádrže plynou.  
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This master´s thesis is about disposal of municipals Chudobín and Korouhvice, which 

ceased to exist in due to the construction Vír reservoir. While Chudobín brought 

the waterworks building complete extinction, for Korouhvice this reservoir construction 

wasn't so totally destructive - above the flood plain territory of the waterworks were built 

five new houses which were inhabited by indigenous people. The construction, which was 

built on the river Svratka in the 50's has very deep impact on human destinies and become 

one of the basic and essential element in that region. This thesis explores the historical 

development and character of both the flooded villages, river Svratka itself and even 

the idea of the construction and the actual implementation of that waterwork. A separate 

part of this thesis consists of the liquidation process itself, from its own preparations 

through depriving or buyout to search for new housing. The final part is about 

the development after finishing works on the reservoir - the new Korouhvice, life near 

the dam and restrictions imposed by the protection zone around the reservoir flow.  
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ÚÚVVOODD  

Vírská nádrž, nazvaná podle stejnojmenné obce Vír, tvoří jednu z hlavních dominant 

kraje kolem Bystřice nad Pernštejnem a vůbec celé Českomoravské vysočiny. Její stavba, 

dokončení a uvedení do provozu ve druhé polovině 50. let 20. století proměnilo charakter 

kraje a ovlivnilo nejeden lidský život. Zásadním způsobem Vír zasáhl do poklidného 

vývoje obcí Chudobín a Korouhvice. Málokterý z četných návštěvníků přehrady dnes tuší, 

že poklidná hladina rozlehlé přehrady ukrývá několikasetletou historii obcí, které padly za 

oběť snaze o zregulování řeky Svratky. Obce nebyly co do počtu obyvatelstva a rozlohy 

nikterak velké, hospodářsky byly spíše zanedbatelné a bez kvalitního dopravního spojení. 

Možná však i díky tomu byly, jakožto součást Českomoravské vysočiny, obdivované 

v literárních dílech. Chudobín a údolí řeky Svratky pak patřilo mezi turisticky vyhledávané 

již od konce 19. století. 

Na pozadí procesu výstavby vodního díla chci v práci postihnout dopad na okolí 

včetně procesu likvidace, respektive zatopení obou obcí. Výstavba vodního díla zasáhla 

citelně především obyvatele likvidovaných obcí, kteří byli nuceni opustit svoje domovy. 

Obyvatele obcí čekalo budování nového života. Vzpomínky osmi vybraných narátorů jsou 

toho důkazem. Jejich vyprávění, zachycené prostřednictvím orální historie, umožňuje 

uchopit téma každodenně, pohledem obyčejného člověka, který se s nastalou situací 

vypořádával. Výstavba přehrady přinesla na druhou stranu řadu pracovních příležitostí 

a umožnila rozvoj okolí. Přehrada samotná se stala turisticky vyhledávanou a prakticky 

dodnes je cílem výletů. Jako taková se zařadila mezi první velké poválečné stavby 

v Československu a byla do určité míry předzvěstí - v následujících letech se k zatopeným 

obcím přidaly desítky dalších napříč celým ČSR. Práce je zaměřena hlavně do období 

výstavby nádrže, tedy na období let 1946-1957. Pro komplexní pochopení bylo však 

nezbytné popsat historický vývoj obcí a charakter kraje včetně samotné řeky Svratky. 

Podstatná je též část věnovaná vývoji po dokončení vodního díla. Vymezení ochranných 

pásem na konci 60. let 20. století totiž předznamenalo konec rekreace v okolí nádrže 

a vytvořilo řadu omezení, se kterými se obyvatelé okolních obcí vypořádávají dodnes.  
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11  MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  AA  PPRRAAMMEENNYY  

Motivací pro výběr tohoto tématu byl fakt, že z Českomoravské vysočiny pocházím 

a tudíž je mi toto téma blízké. Roli sehrála také skutečnost, že jak moje maminka, tak i její 

sestra, se v rámci své profese problematikou vodohospodářství zabývaly, popřípadě dodnes 

zabývají. Podstatným důvodem byla také touha po poznání. Totiž už jako malá jsem 

jezdila na přehradu a procházela se po hrázi. Nikdy mi nebylo řečeno, co dno přehrady 

skrývá. Upouštění přehrady odhalovalo v zátoce u Korouhvice pozůstatky budov a já 

přestala vnímat přehradu jen jako masu vody. Nicméně až bádání na diplomové práci mi 

umožnilo uchopit problematiku výstavby komplexně a práce s narátory mi pak pomohla 

pochopit prožitek nuceného vystěhování a opuštění domova.  

Zpracování diplomové práce jsem založila na kvalitativním výzkumu. Metodicky 

práce vychází ze studia archivních materiálů, dobových a regionálních periodik, kronik 

a literatury. Celistvost práce je dotvářena orální historií. Přestože je důležitost klasických 

archiválií nesporná, poskytují z převážné většiny pouze oficiální stanoviska, úřední jednání 

a komunikaci. Navíc jsou mnohdy nekompletní, poplatné době a je třeba k nim přistupovat 

kriticky a s určitou mírou odstupu. Rozhovory na druhou stranu přinášejí jiný úhel pohledu 

a reflektují prostřednictvím vyprávění jednotlivce osobitý a každodenní prožitek. Zatímco 

stavbě Vírské přehrady je v klasických archiváliích věnován poměrně prostor, v případě 

zatopení obcí tomu tak není. Stejně tak i regionální dobový tisk se věnuje prakticky jen 

zahájení a slavnostnímu předání přehrady. Zcela tak chybí osobitý pohled a prožitek 

přímých účastníků. Určitá jednostrannost archiválií je doplněna rozhovory s pamětníky, 

kteří jsou v orální historii nazývaní narátoři. Jejich vzpomínky jsou svébytným zdrojem 

k problematice, která je klasickými archiváliemi prakticky opomíjena.  

11..11  RREEFFLLEEXXEE  PPOOUUŽŽIITTÝÝCCHH  ZZDDRROOJJŮŮ  

11..11..11  AARRCCHHIIVVNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  

K zásadním pramenům diplomové práce patřily archiválie uložené ve Státním 

okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou. To, že archiv disponuje fondy, které by se mohly 

vztahovat k tématu diplomové práce, jsem zjistila prostřednictvím internetových stránek 

ministerstva vnitra, respektive seznamů Archivních fondů a sbírek v České republice. 

Protože jsem se z internetových stránek dozvěděla pouze informace obecného charakteru, 

obrátila jsem se prostřednictvím emailu na pracovníky archivu s dotazem, zdali jsou 
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v rámci fondů dostupné i dokumenty, který by se přímo vztahovaly k zatopení obcí. 

Protože se mi dostalo kladné odpovědi, začala jsem od počátku roku 2013, prakticky 

do podzimu téhož roku, SOkA navštěvovat a procházet jednotlivé fondy. Přestože je 

v archivu dostupný fond AO Chudobín, MNV Chudobín, AO Chlum-Korouhvice a MNV 

Chlum-Korouhvice, lze za základ označit fond ONV Bystřice nad Pernštejnem, konkrétně 

Stavební spisy z let 1949-1960. Protože stavba jako taková ovlivnila prakticky celý region 

a o jejím vzniku rozhodovaly orgány vyšší instance, rozhodla jsem se zaměřit také 

na fondy ONV Nové Město na Moravě. Jelikož přehrada vznikla nad obcí Vír, 

prostudovala jsem také fondy AO Vír a MNV Vír. V rámci výzkumu jsem se soustředila 

zejména na archiválie související s obdobím 1946-1957, tedy na období výstavby 

přehrady.  

Hned na začátku je nutné zmínit, že moje počáteční představa o obsáhlosti 

a bohatosti archiválií vztahující se k tématu se nesetkala s realitou. Předpokládala jsem, 

že se ke stavbě takového rozsahu bude vztahovat značné množství dokumentů. Určitou 

informační skoupost lze pravděpodobně přičítat období, ve kterém vodní dílo vznikalo, 

tedy po válce a na počátku komunistické moci v ČSR.  

Na počátku archivního studia jsem se zaměřila na archivy obou obcí (AO Chudobín, 

AO Chlum-Korouhvice) a na fondy národních výborů (MNV Chudobín, MNV Chlum-

Korouhvice). Možná proto, že obě zatopené obce nebyly nikterak velké, nejsou 

ani dochované fondy příliš rozsáhle. Z velké části také materiál časově spadá, a prakticky 

končí, před výstavbou přehrady. Období samotné výstavby je pravděpodobně i s ohledem 

na stěhování (jež začalo prakticky po skončení druhé světové války) a následné zatopení 

obcí prakticky opomenuto. Využitelné tak byly zejména zápisy obecního zastupitelstva, 

obecního výboru a rady, nicméně i ty končí v roce 1951. Množství zmínek o přehradě 

či případné likvidaci je zanedbatelné. Podobně tomu bylo u fondu AO Vír a MNV Vír, 

kde se k tématu vztahovaly zápisy obecního zastupitelstva, MNV a zápisy finanční komise. 

Zatímco ve 30. letech byly zápisy četné, během druhé světové války jich značně ubylo.  

Protože obce do roku 1948 spadaly pod okres Nové Město na Moravě, studovala 

jsem také zápisy rady ONV v Novém Městě na Moravě, konkrétně léta 1945-1948. 

V zápisech jsou dochované zmínky o jednáních, jež měla stanovit ceny za nemovitosti 

a pozemky nebo otázka přidělení vesnic na jižní Moravě, které by byly vhodné 

pro vystěhované obyvatelstvo. Zápisy jsou bodového charakteru, bez větších podrobností.  
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Nejobsáhlejší množství informací vztahující se k tématu obsahuje fond ONV 

Bystřice nad Pernštejnem, Stavební spisy, konkrétně kartóny věnující se Chudobínu, 

Korouhvici a přehradě. Jednotlivé kartóny obsahují papírové složky označující téma 

dokumentů v nich obsažených. Protože jiné členění není, byla orientace v dokumentech 

obtížná a časově náročná. Kartón č. 46 věnující se Chudobínu a Korouhvici obsahuje řadu 

dokumentů, které se vztahují k bourání a vyklizení obcí. Z archiválií lze získat přehled 

o žádostech o odprodej materiálu, o jednání o vyklizení obce nebo povolení ke zboření 

domů. Jedná se fakticky o komunikaci, která probíhala mezi KNV v Brně, ONV v Bystřici 

nad Pernštejnem a obyvateli obcí. Nedozvíme se prakticky nic konkrétního o tom, 

jak probíhalo oceňování jednotlivých domů a jak bylo rozfázované stěhování. Součástí 

kartónu č. 66, údolní přehrada na řece Svratce u Víru, jsou Vodoprávní výměry z roku 

1946 a 1948, na jejichž základě byla stavba vodního díla povolena. Kartón obsahuje také 

jednání o náhradách za některé nemovitosti ve Víru a seznamy pozemků, které se mají 

vyvlastnit. Zajímavá je korespondence mezi ZNV v Brně, ONV v Bystřici nad Pernštejnem 

a majiteli, která se vztahovala ke snaze o zvýšení náhrad za vyvlastněné nemovitosti 

na počátku 50. let 20. století a otázka pronájmu vyvlastněných budov v Chudobíně 

a Korouhvici pro dělníky pracující na stavbě. Vyhláška Ministerstva vnitra o vytváření 

a rušení obcí z 9. prosince 1954 je součástí kartónu č. 162, Zrušení obce Chudobín 1954-

1958. Nepříliš obsáhlý kartón obsahuje dokumenty vztahující se k úplnému konci obce - 

tzn. jednání o zrušení obce a výmaz ze seznamu obcí včetně přerozdělení katastrálního 

území obce po jejím zaplavení, které probíhalo mezi ministerstvem vnitra, KNV v Brně 

a ONV v Bystřici nad Pernštejnem. Nedílnou součástí tohoto kartónu je Úřední list 

Československé republiky z 5. prosince 1957, respektive usnesení KNV v Brně, které 

zrušilo obec.  

Protože obce byly zaplaveny v souvislosti se stavbou vodního díla, navštívila jsem 

v srpnu 2013 také Povodí Moravy. Prostřednictvím vedoucího provozu v Bystřici 

nad Pernštejnem, Ing. Františka Špatky, jsem se získala kontakt na hrázného přehrady pana 

Antonína Hájka, který mi poskytl dokumenty vztahující se k výstavbě přehrady. 

Předloženy k prostudování mi byly stavební deníky, Zpravodaje Povodí Moravy a Zápis 

o převzetí objektu vodního díla. Zápisy v denících jsou pravidelné, obsahují informace 

o průběhu stavby, počtech dělníků nebo problémech, které se během stavby objevily. 

Nedílnou součástí jsou také zápisy stavební správy a v omezeném množství fotografie. 
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Úvodní část navíc poskytuje stručné informace o vypracování projektu přehrady, schválení 

a účelu. Přestože jsem byla na PM ohlášena a domluvena s panem Hájkem na tom, co by 

mě zajímalo, po mém příjezdu mi bylo sděleno, že požadované dokumenty má někdo 

z místních zapůjčeny a musela jsem si na ně počkat. Inventář mi předložen nebyl, tudíž 

si netroufám tvrdit, že jsem se na PM dostala ke všem archivním materiálům, které by pro 

mě byly užitečné.  

Jednou z posledních institucí, kterou jsem navštívila, bylo Městské muzeum 

v Bystřici nad Pernštejnem. Fond vztahující se k tématu byl spíše torzovitý a útržkovitý. 

Pramennou základnu jsem rozšířila zejména o dobové fotografie, periodika a CD Jaroslava 

Černého, o kterém se více zmíním v sekundárních zdrojích. 

Nakonec jsem navštívila také Krajský úřad Vysočina v Jihlavě, odbor lesního 

a vodního hospodářství a zemědělství. Informace zde získané byly důležité především 

pro závěrečnou část práce zabývající se ochrannými pásmy kolem přehrady. 

11..11..22  KKRROONNIIKKYY  

Podstatným pramenem diplomové práce byly kroniky obcí. Protože měla stavba 

Vírské nádrže dopad prakticky na celý kraj, nezaměřila jsem se jenom na kroniky 

zatopených obcí, ale využila jsem i kroniky okolních vesnic. Z převážné většiny jsou 

kroniky dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách obcí. Výjimku tvoří 

kronika Korouhvice, kterou je možné si zapůjčit u starosty Korouhvice a kronika obce 

Chudobín, kterou jsem získala v elektronické podobě od Milana Peňáze. Podobně 

jako k archivním pramenům, bylo i ke kronikám nutné přistupovat kriticky s ohledem 

na dobu, ve které byly pořizovány. Povinnost sepisovat kroniky nebo pamětní knihy byla 

dána až zákonem z 30. ledna 1920. Navíc období druhé světové války bývá v kronikách, 

díky uzavření kronik po roce 1939 respektive 1940, dopisováno kronikáři zpětně. 

Kronika obce Chudobín končí před stavbou samotné přehrady v roce 1945 a tudíž 

období výstavby přehrady a likvidace obce neobsahuje. Nicméně pro období, které 

předcházelo, je nenahraditelným zdrojem. Kronika byla založená v roce 1924 a je 

rozdělená na část všeobecnou a zvláštní. Všeobecná část popisuje obec jako takovou, 

přináší informace o pozemcích, hospodářských poměrech, zvycích nebo pověstech. 

Informuje o počasí, úrodě a životě lidí. Několik stránek je věnováno období první světové 

války. Zvláštní část zahrnuje léta 1924-1939 a informace o konkrétním dění v obci (úmrtí, 
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obecní volby, úroda, počasí, ceny). Do roku 1940 byla kronika psána Rudolfem Traplem 

(dlouholetý představitel a starosta obce). V době druhé světové války byla přerušena a roky 

1940-1945 byly dopsány zpětně. Zatímco kronikářské zápisy Rudolfa Trapla jsou obsáhlé, 

zpětně sepsané roky 1940-1945 jsou stručnější. Pro nejstarší historii obce jsem v práci 

využila nepublikovaného rukopisu. Dějinný nástin obce Chudobín sepsaný Rudolfem 

Traplem zachycuje historii, sociální poměry, náboženství nebo základní informace 

k jednotlivým popisným číslům. 

Díky tomu, že obec Korouhvice nebyla zatopena zcela, existuje kronika, která 

zahrnuje zkoumané období. Nicméně druhý díl, který se k němu vztahuje, byl manželi 

Šenkýřovými sepsán až zpětně na počátku 21. století, a to na základě vzpomínek vlastních 

a vzpomínek pamětníků. Kronikářské zápisy jsou tematické a informují o důležitých 

meznících obce a státu. Stará kronika Korouhvice byla založena až v roce 1934, respektive 

1935 a to na základě apelu okresního úřadu v Novém Městě na Moravě, který žádal 

o vytvoření kroniky obce či začlenění do již existující kroniky chlumské. Obec Chlum díky 

oddělené obecní agendě začlenění odmítla a tak nezbývalo nic jiného, než kroniku v roce 

1934 vytvořit a začít vést. Vypuknutí druhé světové války kronikářské zápisy zastavilo. 

Posledním zachyceným rokem je tak rok 1938. Kronika je využitelná pro starší historii 

a pohled na každodenní život obce v první polovině 20. století. Kronika obce je stručnější. 

Zatímco v případě Chudobína máme celkem jasnou představu, jaká obec byla 

a jak fungovala, v případě Korouhvice tomu tak zcela není. Josef Matějů, kronikář 

a správce školy v Polomi, který korouhvickou kroniku psal pravděpodobně do roku 1938, 

přesto poskytl celkem obstojný pohled na obec jako takovou 

Protože byla obec Chudobín po dlouhou dobu součástí obce Dalečín, nahlédla jsem 

i do této obecní kroniky. Podobná situace byla v případě Korouhvice a obecní kroniky 

Chlumu. Kroniky však obsahují minimum informací vztahujících se k tématu. Naopak 

kronika obce Vír přináší řadu cenných informací tematicky se vztahujících zejména 

k výstavbě vodního díla. Zmínky o přehradě však nalezneme i v dalších kronikách 

okolních obcí, například v kronice Bystřice nad Pernštejnem. 

11..11..33  PPEERRIIOODDIIKKAA  

Jako zdroj informací mi posloužily rovněž periodika nejrůznějšího charakteru. 

Dostupné byly zejména v SOkA, případně v Muzeu v Bystřici nad Pernštejnem. 
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Z dobového tisku se tématu věnovalo například Naše Horácko. Regionální týdeník byl 

však v roce 1949 zrušen a informace v něm obsažené se tak omezují na počátek stavby. 

Vesnické noviny Bystřicka sice vycházely od počátku 50. let 20. století, nicméně 

informace jsou psány v dobovém duchu a jsou zaměřené na dělnictvo, okresní slavnosti 

KSČ ve Víru nebo různé závazky pracujících. Ve snaze o postihnutí prvních myšlenek 

na stavbu přehrady jsem nahlédla do jednoho z prvních ročníků Horáckých listů. Jenom 

v roce 1910 se našlo několik článků zaměřených na regulaci řeky Svratky. Prakticky 

každoročně, od zahájení stavby, se objevoval článek v Rudém právu. Většina ročníků je 

dostupná v elektronické podobě na webových stránkách Ústavu pro českou literaturu 

AV ČR. Tematicky byly články věnovány výstavbě přehrady, soutěžím pracujících, 

budovatelským heslům a plnění plánů. Chudobín či Korouhvice a jejich osud nebyl 

prakticky zmíněn. Hovořilo se o nich pouze v obecné rovině, respektive v prostém 

konstatování, že obce přijdou zaplavit. Po roce 1960 vycházely články v různých 

periodikách, nejčastěji u příležitosti výročí stavby. Z regionálních periodik se jednalo 

například o Vysočinu nebo Bystřický zpravodaj. Obecně lze říci, že zvláště vzpomínkové 

články vycházely z již publikovaných a nepřinášely nové informace. Zatímco článků, 

jež se svojí tématikou zaměřovaly na vodní dílo, důvody vzniku nebo výstavbu byla celá 

řada, problematice zatopených vesnic nebyl věnován prakticky žádný prostor. Respektive 

jsem na žádný takový článek nenarazila. V roce 1957 periodika pouze suše konstatovala 

zánik obcí v souvislosti s napuštěním vodního díla. Pokud bychom tedy vycházeli pouze 

z periodik a archivních materiálů, nezbývalo by nic jiného, než vnímat výstavbu vodního 

díla a s ní související stěhování a zaplavení obcí, jako bezproblémovou záležitost. 

11..11..44  SSEEKKUUNNDDÁÁRRNNÍÍ  LLIITTEERRAATTUURRAA  

Sekundárních zdrojů, respektive literatury, která by se věnovala tématu, není příliš 

mnoho. Za základ lze považovat knihu Chudobín: historie zaniklé obce, kterou v roce 2006 

vydala obec Vír. Z knihy lze čerpat informace o přírodních podmínkách, historii obce, 

životu, práci či kulturním vyžití. Fenoménu likvidace se kniha příliš nevěnuje. Kolektiv 

autorů a pamětníků v čele s Milanem Peňázem však vytvořil obsáhlé dílo plné dobových 

fotografií a cenných informací o obci a životu v ní. Editor této knihy, autor celé řady 

kapitol, a vlastně první z mých narátorů, Milan Peňáz, se v doslovu knihy vyjádřil: „Jsem 

hluboce přesvědčen, že sepsání a vydání této knížky smysl má a to nejen jako nostalgický 

dokument určený pro rychle ubývající počet rodáků, kteří v tomto výjimečném koutku naší 
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vlasti žili anebo pamětníků, kteří Chudobín znali a navštěvovali a dosud na něj 

nezapomněli. Přáním a snahou autorů bylo spíše vytvořit dokument zachycující v širších 

souvislostech život této svérázné horácké obce také pro generace současné a možná 

i pro ty co přijdou po nás, jako možný zdroj poučení, inspirací ale i náměty k zamyšlení.“
1
 

Dva roky po vydání publikace o Chudobíně, v roce 2008, vyšla podobná kniha, Vír v údolí 

Svratky. Je členěna obdobně, věnuje se přírodě, historii, vodní dílu a každodennímu životu 

v obci prakticky až do současnosti. Publikace vztahující se k druhé zatopené obci, 

Korouhvici, však prozatím chybí.  

Odborná publikace zachycující výstavbu přehrady prakticky neexistuje. Téma 

je obsaženo pouze v knihách encyklopedického charakteru, jež se věnují vodním nádržím 

a tokům obecně. Informace v nich obsažené jsou velice stručné a navíc se v některých 

věcech (například technické parametry přehrady) rozcházejí. Přesto lze zmínit například 

knihu Vojtěcha Broži Přehrady Čech, Moravy a Slezska přinášející základní informace 

o přehradách na území České republiky, včetně teoretické části věnované typům přehrad, 

jejich historii, současnosti a bezpečnosti nebo o dvě desítky let starší Zeměpisný lexikon 

ČSR. Vodní toky a nádrže, vydaný v Československu v roce 1984, a přinášející základní 

názvosloví a charakteristiku u více jak 3000 vodních toků, rybníků, jezer či přehrad. 

Výjimku tvoří CD Jaroslava Černého, rodáka z Veselí, na které jsem narazila v Městském 

muzeu v Bystřici nad Pernštejnem a následně objevila i jeho internetové stránky, které se 

historii stavby a současnosti na přehradě věnují. Sám pan Černý pocházel z oblasti, 

Korouhvici i Chudobín navštěvoval, jeho tatínek dokonce v Hamrech pracoval. Jeho práce 

vychází z amatérského nadšení a obdivu.
2
  

Pro úvodní část věnující historii obcí a řece Svratce, jsem využila regionálně 

zaměřenou literaturu. Z převážné většiny se jednalo o starší publikace. V roce 1912 vydal 

Josef Votava, knihu Vítochov-Vír a okolí, zaměřenou na historii a zajímavosti obcí. Řece 

Svratce, historii obcí a geografii je věnována publikace Jana Evangelisty Nečase, Pernštýn 

a poříčí Svratky z Tišnova ku pramenům, vydaná v roce 1903. Obě knihy jsou psány 

archaickou češtinou a jsou krásným dokladem nadšení a okouzlení krajinou. Díky tomu, 

                                                 

 

1
 PEŇÁZ, Milan (ed.).; BARTOŇ, Jiří a kol. Chudobín: historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír, 2006, s. 201. 

2 Jaroslav Černý. [online]. © 2014. [cit. 2014-1-19]. Dostupné z: http://www.prehradavir.cz/jaroslav-cerny/. 

http://www.prehradavir.cz/jaroslav-cerny/
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že byl Chudobín vyhledávaným turistickým místem je mu dán v knihách, na rozdíl 

od Korouhvice stojící stranou, značný prostor. 

11..11..55  OOSSTTAATTNNÍÍ  ZZDDRROOJJEE  

Čerpala jsem také z dokumentárního cyklu České televize, Zatopené osudy. Bezmála 

dvacetiminutový pořad pojednávající o stavbě přehrady dává prostor pracovníkům 

přehrady a pamětníkům. V pořadu jsou použity dobové fotografie a staré reportáže 

Československé televize. Ze soukromého archivu paní Evy Řehořkové, obyvatelky Víru, 

pocházejí dobové fotografie ze stavby přehrady.  

11..11..66  RROOZZHHOOVVOORRYY  

Druhým pilířem práce se staly rozhovory, přičemž jejich příprava, realizace 

a zpracování vycházela z knihy Třetí strana trojúhelníku. Stejně jako v případě klasických 

archiválií, bylo nutné i k rozhovorům přistupovat kriticky z toho důvodu, že jsou založeny 

na paměti, mohou být zkresleny, ovlivněny selektivitou paměti
3
, časovým odstupem, 

motivací nebo i tím, že jednotliví narátoři „sami rozhodují, co říci a co ne, sami rozhodují 

o tématech, kterým se budou věnovat více, a tématech, kterým se vyhnout.“
4
 

Prostřednictvím rozhovoru se však na druhou stranu můžeme dostat poznatkům, které téma 

obohatí a individualizují.
5
  

Protože stavba přehrady byla realizována mezi léty 1946-1957 byl s hledáním 

pamětníků z počátku problém. Můj původní záměr natočit rozhovory s lidmi, kteří v obci 

dlouhodobě žili a následně byli vystěhováni, byl nakonec rozšířen o pamětníky 

jako takové. Z počátku jsem usilovala o to, aby zastoupení pamětníků bylo rovnoměrné. 

Přestože byly obě obce co do počtu obyvatelstva a domů přibližně stejné, tvoří většinu 

mých narátorů obyvatelé Chudobína. Snažila jsem se také o určité věkové rozložení. 

Nakonec jsem rozhovory z velké části natočila s narátory, kteří byli v době zatopení spíše 

v dětském či dospívajícím věku. Jediným důvodem je skutečnost, že obyvatelstvo staršího 

                                                 

 

3
 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: FHS 

UK v Praze - ÚSD AV ČR, 2011, s. 115-116. 

4
 Tamtéž, s. 17-18. 

5
 Tamtéž, s. 20. 
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věku, rodiče narátorů, již nežije. Narátory jsem hledala různými způsoby a nakonec byla 

většina získána prostřednictvím tzv. metody sněhové koule.
6
 V prvopočátcích jsem těžila 

z osobního kontaktu. Snažila jsem se získat narátory od známých, kteří bydlí v obci pod 

přehradou. Ti však spíše než pamětníky zatopených obcí znali ty, kteří na stavbě pracovali 

a po dokončení se v obci třeba natrvalo usadili. Kontakty jsem se snažila získat 

i prostřednictvím ředitele Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem, PhDr. Vladimíra 

Cisáre, a od starostů obcí Korouhvice, Vír a Dalečín. Přestože patřil Dalečín k obci, kam 

se přestěhovalo značné množství chudobínských obyvatel, nepodařilo se mi získat kontakt 

na žádného z nich. Naopak starosta obce Vír, pan Ladislav Stalmach, mi poskytl kontakt 

na jednoho z pamětníků Chudobína, pana Milana Peňáze. Kontakt na pana Peňáze 

se ukázal být jako zásadní, jelikož mi po natočení rozhovoru poskytl seznam pamětníků 

Chudobína, kteří by měli být stále ještě naživu. Z velké části tak za své narátory vděčím 

právě jemu. Z oslovených narátorů většina nakonec rozhovor neodmítla. Výjimku tvořili 

tři pamětníci. Dva z nich neodpověděli na dopis prosící o spolupráci a jedna z pamětnic 

(kontakt jsem získala od Pražákových, jednalo se o jejich sousedku) mne odmítla s tím, 

že si nepamatuje nic konkrétního. Nepodařilo se mi ji přesvědčit ani, když jsem objasnila, 

že mi nejde o konkrétní data, ale spíše o zážitky a pocity. František Šauer, starosta 

Korouhvice a pamětník obce, mi kromě kroniky a rozhovoru, poskytl kontakt na druhého 

pamětníka obce, pana Františka Šenkýře. Další dvě pamětnice Korouhvice, které vzpomíná 

v závěru rozhovoru pan Šauer, se výzkumu účastnit ze zdravotních důvodů, s ohledem 

na věk a paměť, nechtěly. Protože byl případný rozhovor komunikován skrze pana Šauera, 

a na pamětnice jsem neměla žádný kontakt, neměla jsem příležitost jejich rozhodnutí 

zvrátit. Bohužel neúspěšné bylo hledání manželů Ambrožových. Tip na pamětníky 

Korouhvice jsem dostala od paní Valentové, která si vzpomněla, že by v okolí Znojma 

měli žít v některém z pečovatelských domů manželé Ambrožovi. Konkrétnější informace 

mi bohužel neposkytla. Přesto jsem rozeslala do vytipovaných domů email s tím, 

že manžele hledám a zdali by bylo možné mi na ně poskytnout kontakt. Od institucí se mi 

však dostalo odpovědi, že zmiňovaní manželé v jejich domově nebydlí. Narátory jsem 

hledala i jinými způsoby, prostřednictvím internetu. V září 2013 jsem uveřejnila 

                                                 

 

6
 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: FHS 

UK v Praze - ÚSD AV ČR, 2011, s. 140. 
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na internetových stránkách Zaniklé obce u obcí Chudobín a Korouhvice výzvu, jež měla 

vyzvat ke spolupráci pamětníky, kteří byli v souvislosti s přehradou z obce vystěhováni. 

Bohužel se mi, i díky tomu, že portál nepatří mezi nejnavštěvovanější a že od zániku obcí 

uplynula velmi dlouhá doba, nikdo neozval. Využila jsem také stránek obcí Vír, Dalečín 

a Litobratřice na Facebooku. Přestože jsou stránky sdíleny přibližně 700 uživateli, dočkala 

jsem se jediné odpovědi odkazující na Milana Peňáze. Na konci dubna 2014 mě 

prostřednictvím emailu kontaktoval Martin Michal, autor a administrátor webu Litobratřic, 

který se do Litobratřic přiženil z Vysočiny a o osudy vysídlených lidí se zajímá. Ve svém 

emailu zmínil nejstaršího žijícího pamětníka, pana Havla s tím, že se pokusí na něj získat 

kontakt. K realizaci rozhovoru však do odevzdání práce nedošlo. 

Dle kontaktů, které jsem na narátory získala, byli jednotlivci oslovováni buď osobně, 

telefonicky, prostřednictvím emailu nebo klasického dopisu. Osobní nebo popřípadě 

telefonický kontakt přinesl mnohem lepší výsledek. Narátoři byli vždy seznámeni s tím, 

kdo jsem, jak jsem na ně kontakt získala a za jakým účelem je kontaktuji. Ve zkratce jsem 

je seznámila s diplomovou prací a s rozhovorem, který bych s nimi ráda natočila. Možná 

i díky panu Peňázovi, který některé z pamětníků informoval o případném kontaktování, 

probíhalo domlouvání rozhovorů z větší části bezproblémově. Stejně tak mi to do určité 

míry usnadnilo navazování důvěry. Byť se samozřejmě někteří (zejména sourozenci 

Pražákovi) nejdříve zdráhali. Snažila jsem se o to, aby mne narátoři nevnímali 

jako neznámého člověka, který usiluje jen o nahrání rozhovoru. Těžila jsem z toho, 

že pocházím z nedalekého Nového Města na Moravě. Narátoři mě tak nebrali jen jako 

studentku, které bylo téma přiděleno, ale jako člověka, který je s oblastí spjat a má k ní 

vztah. Do jaké míry se mi to povedlo a jak jsem na narátory působila je na jejich 

posouzení.  

K realizaci samotných rozhovorů došlo až po ukončení archivního bádání 

a prostudování literatury vztahující se k tématu. Rozhovory byly natáčeny od listopadu 

2013 do března 2014 převážně na Vysočině. Výjimku tvořil rozhovor s bratry Peňázovými 

natáčený v Brně a rozhovor s Růženou Valentovou realizovaný v Táboře. Rozhovory 

probíhaly z převážně většiny u narátorů doma, kromě rozhovoru s Františkem Šenkýřem 

a Pražákovými. Přestože jsou v rámci metody orální historie nejčastěji realizovány dva 

rozhovory, kdy první je charakteru životopisného a druhý je strukturovaný, zvolila jsem 

v rámci výzkumu natáčení jednoho polostrukturovaného rozhovoru. S každým narátorem 
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tak byl natočen jeden rozhovor, který v sobě zahrnoval jak životopisné údaje (zejména 

období dětství), tak i předem připravené otázky vztahující se k tématu diplomové práce, 

vytvořené na základě předcházejícího studia. Natočení jednoho rozhovoru bylo pro potřeby 

diplomové práce dostačující. Druhé rozhovory by pravděpodobně nepřinesly zásadní 

informace. Od události uplynula značná doba, většina narátorů byla v dětském 

či dospívajícím věku a samotný proces likvidace a stěhování byl z jejich strany vnímán 

jinak než lidmi staršího věku, kteří byli v kontaktu s úřady a zařizovali všechny náležitosti. 

Před samotným rozhovorem jsem narátory seznámila s tématy, kterých bych se v rámci 

rozhovoru ráda dotkla. Úvodní část rozhovoru jsem se snažila směřovat na dětství 

a každodenní život. Jako přechodové téma mi posloužilo počasí, řeka Svratka a turistika. 

Následující část pak byla zaměřena na samotnou přehradu, myšlenku výstavby, ovlivnění 

osobního života a života v obci. V závěrečné části jsem se snažila dozvědět 

o informovanosti, oceňování a stěhování. Narátoři byli informováni o tom, že rozhovor 

bude nahráván a bude z něj pořízen přepis, který bude přiložen k diplomové práci 

a že samotný záznam rozhovoru dále šířen nebude. Uskutečnila jsem celkem pět rozhovorů 

a získala životní vzpomínky od osmi narátorů. Jednotlivé rozhovory se od sebe liší. 

Za nejzdařilejší lze označit rozhovor s panem Františkem Šauerem. Z tohoto rozhovoru 

jsem se dozvěděla asi nejvíce užitečných informací. Za méně podařený lze označit 

rozhovor s Pražákovými, který byl ovlivněn příchodem dalšího sourozence, který 

do rozhovoru zasahoval. Protože samotná domluva rozhovoru byla komplikovaná, snažila 

jsem se rozhovor dovést do konce, nicméně více užitečné by pravděpodobně bylo rozhovor 

ukončit a domluvit se na jiném termínu. Narátoři patřili k dobrým vypravěčům a tak se 

rozhovory neomezily na pouhý sled otázek, byť narátoři věděli o účelu rozhovoru 

a vzpomínky vztahovaly převážně k tématu. 

1.1.6.1 Milan a Jiří Peňázovi 

Rozhovor se sourozenci Peňázovými byl natáčen 9. listopadu 2013 v Brně. Realizace 

rozhovoru byla domlouvána prostřednictvím emailu a následné telefonické komunikace. 

Sourozenci Peňázovi jsou pamětníky obce Chudobín. Rozhovor jsem měla původně 

domluvený pouze s panem Milanem Peňázem, ten mi však po příjezdu k němu domů 

oznámil, že k sobě pozval i svého bratra. Jiřího Peňáze, mladšího ze sourozenců, lze také 

označit za pamětníka. Rozhovoru byl přítomen zhruba od 15 minuty. Převážná většina 

rozhovoru je však tvořena vzpomínkami prvně jmenovaného.  
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Milan Peňáz se narodil v roce 1932 v Brně. Bratr, Jiří Peňáz, je o osm let starší. 

Maminka pocházela z Chudobína, tatínek z nedaleké vesnice Ždánice. Peňázovi dojížděli 

do Chudobína za babičkou a tetou, které zde spoluvlastnily domek. Milan Peňáz zde prožil 

převážnou část svého dětství, zvláště zde pobýval v období druhé světové války, kdy 

navštěvoval i školu ve Víru. Návštěvy mladšího ze sourozenců, Jiřího, byly sporadičtější. 

Z rozhovoru s bratry Peňázovými je znát jejich zájem, respektive práce na publikaci 

o Chudobíně. Sám Milan Peňáz na knihu, do které napsal řadu kapitol, několikrát 

odkazuje. Jeho znalosti jsou nesporné. Na druhou stranu do určité míry formují jeho 

povídání. Pana Jiřího bych charakterizovala spíše jako tichého pozorovatele, který se 

vyjadřoval více ve chvílích, kdy jeho bratr odcházel kvůli dohledání informací. Byť není 

vedení rozhovoru s více než jedním narátorem doporučováno, bratr Jiří povídání 

a kontinuitu rozhovoru nikterak neovlivnil. V případě pana Milana je nutné zmínit také 

určitou počáteční nedůvěru, která byla způsobena jeho předchozími zkušenostmi 

s rozhovory realizovanými s novináři. Pan Peňáz se obával, aby se jeho vyprávění 

neomezilo na nic neříkající titulek a z kontextu vytržený obsah. Samotnému rozhovoru tak 

předcházela diskuze vztahující se k orální historii, rozhovorům jako takovým a vůbec 

k samotné diplomové práci. 

Z rozhovoru s bratry Peňázovými je znát jejich silný citový vztah k obci. Milan 

Peňáz se v rámci rozhovoru vyjadřuje takto: „Ta chaloupka, to byla součást mého 

Chudobína. Jaksi to zbourání té chalupy, to jsem nesl jaksi dost těžko.“
7
 Přehrada, která 

zapříčinila zatopení a zánik obce, je vnímána negativně. 

1.1.6.2 František Šauer 

Rozhovor s panem Šauerem byl natáčený 16. listopadu 2013 v Korouhvici. Rozhovor 

byl domlouván na základě osobního setkání. František Šauer je pamětníkem Korouhvice. 

Byť se rozhovoru z počátku bránil a odkazoval na staršího pamětníka, jsem velice ráda, že 

jsem ho nakonec k rozhovoru přemluvila. Rozhovoru byla zhruba od druhé poloviny 

přítomna i manželka pana Šauera, avšak vzpomínky či spontánnost vyprávění její 

přítomnost neovlivnila. Pan Šauer zažil zatopení obce coby dospívající kluk. V Korouhvici 

se v roce 1941 narodil, vyrůstal a oblast neopustil ani po zaplavení obce. Jeho rodina 

                                                 

 

7
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 
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patřila k jedné z pěti rodin, které se rozhodly vybudovat nové domovy nad zátopou 

přehrady. Protože pan Šauer zastává od roku 1992 funkci starosty, dotkli jsme se 

v rozhovoru také problematiky ochranných pásem kolem přehrady. Rozhovor s panem 

Šauerem byl plný emocí. Patřil k jednomu z nejnáročnějších. Možná i proto, že jeho dům 

je v bezprostřední blízkosti vodního díla a každé snížení hladiny přehrady odhalí dosud 

viditelné základy domů, silnice nebo řečiště potoka. Vztah ke Korouhvici je silný. Dnes 

patří pan Šauer s manželkou prakticky k posledním obyvatelům obce. Přesto je jeho pohled 

na vybudované vodní dílo pragmatický.  

1.1.6.3 František Šenkýř 

Rozhovor s panem Šenkýřem jsem natáčela 25. ledna 2014. Pan Šenkýř je 

pamětníkem Korouhvice. Přestože měl být rozhovor původně realizován ve stejném 

termínu jako rozhovor s panem Šauerem, který v podstatě termín rozhovoru domlouval, 

z rozhovoru nakonec kvůli časovému vytížení pana Šenkýře sešlo. K samotné realizaci 

došlo i vlivem vánočních svátků a následné nemoci až v lednu. Rozhovor byl nahráván na 

přání narátora v cukrárně Enpeka v Bystřici nad Pernštejnem. V cukrárně byl naštěstí 

v sobotu ráno, kdy byl rozhovor nahráván, relativní klid. Přestože je pan Šenkýř 

pokročilého věku (88 let) je jeho vyprávění souvislé a vzpomínky velice zajímavé. Lze ho 

označit spíše za pamětníka obce, než přímého účastníka zatopení. Narodil se 

v Jimramovských Pavlovicích, respektive dnešním Věcově. Do Korouhvice se přistěhoval 

ve 3 nebo 4 letech. Po vojně a uzavření sňatku se usadil v nedaleké Bystřici nad 

Pernštejnem. Po celý svůj profesní život, 1944-1986, pracoval na Výzkumné stanici 

v Domanínku. Jeho rodiče patřili k jedné z pěti rodin, které si nad záplavou vystavěly nový 

dům, a sám pan Šenkýř při stavbě rodinného domku pomáhal. Dnes do domu svých rodičů 

v Korouhvici v každé možné a volné chvíli dojíždí. Z jeho projevu je patrný silný citový 

vztah. Korouhvice je pro něj domovem. „A když jedu sem, tak za tou poslední zatáčkou si 

říkám, teď seš doma. Já tady jenom přebejvám. [v Bystřici nad Pernštejnem] Tam byl můj 

domov.“
8
 Jeho pohled na vodní dílo je pragmatický. 

                                                 

 

8
 Rozhovor s Františkem Šenkýřem, 25. ledna 2014, Bystřice nad Pernštejnem. 
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1.1.6.4 Jana, Josef a Miloš Pražákovi 

Rozhovor se sourozenci Pražákovými byl nahráván 25. ledna 2014 v Dalečíně. 

Sourozenci Pražákovi jsou pamětníky Chudobína. Rozhovor byl domlouván 

prostřednictvím emailu a telefonické komunikace. Původně jsem zamýšlela natočit 

rozhovory odděleně, protože však narátoři nejevili příliš zájem s odůvodněním, že si 

nejsou jisti, jestli mi informace, na které si vzpomínají, k něčemu budou, rozhodla jsem se 

nakonec realizovat jeden rozhovor. V rozhovoru však z převážné většiny hovoří pan Josef 

a to i díky tomu, že měl časové zpoždění a Jana Pražáková mi před jeho příchod některé 

zážitky sdělila a v rozhovoru neměla potřebu je opakovat. Narátorka mne po příchodu 

upozornila, že její bratr, kterému dům patří, nemá příliš dobrou náladu. Přestože jsem 

nabízela jiný termín, narátorka tuto možnost odmítla. V průběhu rozhovoru pan Miloš 

Pražák několikrát vstoupil do místnosti a zhruba od půlky rozhovoru byl přítomen. Sám se 

považuje za pamětníka, který se s výstavbou Vírské nádrže a zatopením obce nikdy 

nesmířil. Byť jsou jeho názory zajímavé, rozhovor byl do určité míry znehodnocen a oba 

původně zpovídaní narátoři byli jeho přítomností znepokojení. 

Jana Pražáková se narodila v roce 1946, Josef Pražák v roce 1947 a Miloš Pražák 

v roce 1955. Rodina Pražákova patřila k chudobínské rodině, která se rozhodla vystavět 

nový dům v blízkém okolí, konkrétně v Dalečíně. Stěhovali se v roce 1953. Části, kde si 

přistěhovaní obyvatelé vystavěli nové domovy, se říká „nový“ Chudobín. Dům je dnes ve 

vlastnictví Miloše Pražáka, Jana Pražáková bydlí v Brně a do Dalečína dojíždí za rodinou, 

Josef Pražák má v Dalečíně vlastní dům. Vztah sourozenců pravděpodobně není příliš 

idylický, proto příliš nerozumím důvodům, které vedly paní Pražákovou k tomu, aby byl 

rozhovor nahráván u bratra doma. Přesto jsem z rozhovoru získala cenné informace, jež se 

vztahovaly zejména k problematice výstavby nového domu v blízkém okolí. Stejně jako 

v předešlých případech je z rozhovoru patrný citový vztah k zatopené obci. V případě 

bratrů je negativní vztah k přehradě posilňován hygienickými pásmy kolem přehrady, které 

jim do určité míry znemožňovaly a znemožňují pohyb kolem vodního díla. 

1.1.6.5 Růžena Valentová 

Rozhovor s paní Růženou Valentovou byl nahráván 8. března 2014 v Táboře a patřil 

k poslednímu, který se mi podařilo natočit. Paní Valentová patří k pamětnici obce 

Chudobín a jako jediná patří do skupiny rodin, které hledaly nové domovy v pohraničí. 
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Stejně jako většina mých narátorů patří paní Valentová ke generaci, která zažila stěhování 

v dětském věku (narozena v roce 1937). Narátorka byla kontaktována prostřednictvím 

dopisu. Samotný rozhovor byl pak domlouván s její dcerou, Ivou Petrovou, 

prostřednictvím emailu. Dcera paní Valentové mě v prvním emailu upozornila, že si 

maminka díky věku, ve kterém stěhování zažila, není jistá, zdali by pro mě informace, 

které by mi poskytla, měly význam. Přesto nakonec s rozhovorem souhlasila 

s odůvodněním, že co kdyby náhodou byla jediná pamětnice, kterou jsem nalezla. 

Rozhovor se konal v domě paní Valentové v Táboře a byla mu přítomna její dcera. Ta 

projevila zájem být rozhovoru účastna s tím, že příběhy své maminky ráda poslouchá. 

Druhým důvodem byla skutečnost, že v rámci své profese působí jako učitelka českého 

jazyka na jedné z táborských škol a v rámci školení si vyslechla seminář věnovaný orální 

historii. Přítomnost dcery paní Valentové měla na rozhovor spíše pozitivní vliv. Iva 

Petrová totiž řadu příběhů a vzpomínek své maminky zná a proto ona sama vybízela 

maminku ke zmínění dalších zážitků nebo podrobností. Zároveň její přístup pomohl 

k vytvoření přátelského prostředí a důvěry. 

Rodina patřila k těm, kteří se rozhodli odstěhovat do pohraničí, respektive do 

uvolněných domů po odsunutých Němcích. Odcházeli mezi prvními, v roce 1945, a nový 

domov našli v Litobratřicích. Možná i díky nelehkému životu, faktu, že si vzala za manžela 

vojáka z povolání (stěhování bylo téměř na denním pořádku) a dětskému věku nevidí paní 

Valentová v opuštění obce zásadní zlom. Citová vazba na rodnou obec není tak silná. 

11..22  PPOOSSTTUUPP  PPRRÁÁCCEE  

Úvodní část práce je věnovaná reflexi použitých zdrojů, rozboru rozhovorů, hlavním 

cílům a postupu práce. V této části jsem se snažila především o vytvoření jakéhosi 

teoretického rámce celé práce. Hlavní část diplomové práce se dělí na čtyři základní 

kapitoly, které zachycují základní charakteristiku kraje a nejstarší historii obou obcí, 

výstavbu vodního díla, proces a průběh likvidace a období po dokončení přehrady.  

První kapitolu práce tvoří historický úvod zahrnující část věnovanou Svratce 

a nejstarší historii obou obcí. Jednotlivé body nejsou rozebírány příliš podrobně a slouží 

spíše k vytvoření základního rámce, na kterém jsou rozvíjeny následující kapitoly. 

Kapitola klade důraz na pochopení vlivu řeky na okolí. Několikasetletá historie obou obcí 

je spíše stručnější. Jednak je to dáno tím, že obce patřili k malým a historicky nehrály 
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podstatnou roli, a jednak nejstarší historie není podstatou této práce. Podrobněji je v rámci 

práce popsáno 20. století s důrazem na každodenní život obyvatelstva a obyvatelstvo 

vůbec. Kapitola vychází z literatury, kronik a rozhovorů. Následující kapitola je zaměřena 

na historii a průběh výstavby přehrady až po slavností předání veřejnosti v roce 1957. 

Kapitola vychází především ze stavebních deníků a Zpravodaje Povodí Moravy. Třetí 

kapitola věnuje pozornost likvidaci, výkupům (a to i souvislosti s měnovou reformou 

v roce 1953) a stěhování. Zaměřuje se na to, na základě čeho byly výkupy realizovány, jak 

probíhalo stěhování obyvatel, zda bylo záležitostí jednotlivce nebo se obyvatelé dočkali 

nějaké pomoci úřadů. Snaží se odhalit, na základě čeho se jednotliví obyvatelé 

rozhodovali, kam budou směřovat jejich další kroky. Budování nového domova přibližují 

osudy narátorů. Kapitola vychází z archiválií SOkA a z rozhovorů. Závěrečná kapitola se 

zaměřuje na dobu po dokončení přehrady. Snaží se postihnout, do jaké míry vodní dílo 

ovlivnilo životy a kraj a jak zásadní byla změna charakteru přehrady. Kapitola je založena 

na rozhovorech, na dokumentech z KÚ a na článcích uveřejněných v periodikách. 

11..33  VVÝÝZZKKUUMMNNÁÁ  OOTTÁÁZZKKAA  AA  CCÍÍLL  PPRRÁÁCCEE  

Práce si klade za cíl postihnout důvody k regulaci vodního toku, samotný proces 

výstavby přehrady a především pak likvidaci/zatopení obcí. Práce má především 

prostřednictvím realizovaných rozhovorů přiblížit každodenní život obyvatel obcí a jejich 

vnímání. Má zprostředkovat názory obyvatel na likvidaci, možnost vyjádření se 

k problematice výstavby a vůbec její samotný průběh. Jelikož jsem vycházela 

z předpokladu, že likvidace obcí a vůbec výstavba přehrady nebyla ničím vítaným, 

zajímalo mne, jak velký byl dopad na jejich život a jak těžké bylo začít budovat nový 

domov. Na základě jakých principů vybírali místa nového pobytu - proč někteří stavěli 

v okolí a proč se další rozhodli osidlovat pohraničí. Jisté specifikum tvořilo pět 

korouhvických rodin, které vystavěly nové domovy nad zátopou přehrady. V neposlední 

řadě jsem chtěla zjistit, jestli existovala myšlenka výstavby nových obcí, zdali došlo 

k nějakému oficiálnímu rozloučení a jestli dochází k setkávání pamětníků. Snažila jsem se 

rovněž nalézt odpověď na otázku, zdali se nějak proměnilo vnímání přehrady s časovým 

odstupem a omezeními, které z života kolem přehrady plynou. 

Přestože jsem si vědoma některých existujících prací, pevně věřím, že moje pojetí 

a zpracování tématu přináší nový a zajímavý pohled na tématiku nebo alespoň jedinečnou 
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vzpomínku zachycenou prostřednictvím metody orální historie, která se jakožto 

kvalitativní metoda nesnaží o kvantifikaci a zobecnění. Naopak, pohlíží na každou 

výpověď osobitě a „snaží se „dávat slovo“ opomíjeným vrstvám společnosti, více 

reflektuje tzv. malé dějiny, individuální prožitky, „dějiny psané zdola,“ rozměr 

každodennosti.“
9
  

                                                 

 

9
 VANĚK, Miroslav; MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: FHS 

UK v Praze - ÚSD AV ČR, 2011., s. 14. 
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22  ŘŘEEKKAA  SSVVRRAATTKKAA  AA  HHIISSTTOORRIIEE  OOBBCCÍÍ  

Oblast, ve které se obce nacházely, byla od počátku své historie spjata s neporušenou 

přírodou, hlubokými lesy, strmými stráněmi a údolím řeky Svratky, které začalo být 

kolonizováno od 12. století.
10

 Obce tvořily nedílnou a vyhledávanou součást krajiny. 

22..11  ŘŘEEKKAA  SSVVRRAATTKKAA  

Oblast Bystřicka vyniká kromě jiného velkým množstvím zřícenin hradů, turisticky 

atraktivních míst a vodních ploch a toků. Řeka Svratka, pramenící ve Žďárských vrších, 

patří k jednomu z nich. Jméno řeky pochází pravděpodobně z germánského slova „Swarta“ 

respektive z pozdějšího „Schwarza,“ znamenající černá nebo také tmavá řeka. Označení 

řeky pochází od germánského kmene Langobardů, který oblastí kolem řeky Svratky přes 

Moravu na počátku 5. století pronikal k Dunaji. Možné je i pojmenování podle 

charakteristických zákrutů toku pocházející od Slovanů, ze staroslovenského slovesa 

„vort“ - vracet se - tedy řeka, která se vrací, řeka s meandry a zákruty. Od 16. století do 

poloviny 20. století se pro řeku užíval nejčastěji název Švarcava.
11

 Řeka tvořila hlavní osu 

kolonizace kraje a do roku 1949 přirozenou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. 

Především na středním toku
12

 řeka vytváří hluboké údolí lemované lesy, skalisky, 

                                                 

 

10
 Do 12. století bylo osídlení sporadické. Většina území byla pokryta pohraničním hvozdem. Od 12. století 

byly osidlovány zejména oblasti kolem vodních ploch. Na kolonizaci se podílel panovník, brněnská knížata, 

moravská markrabata a církev. Prvotním motivem kolonizace bylo zejména nerostné bohatství, železná ruda 

a stříbro. První vesnice a městečka vznikly na přelomu 12. a 13. století, hospodářské mlýny, pivovary 

a šlechtické podnikání v 16. století. V návaznosti na hornictví se od 17. století rozvíjela textilní výroba 

a výroba papíru. Zatímco stříbrné doly se nedočkaly nástupu novověku, hutě se udržely až do poloviny 

19. století. Jejich zánik ovlivnil rozvoj a prosperitu kraje, která byla obnovena prakticky až na počátku 

20. století v souvislosti s výstavbou železnice a nástupem moderního průmyslu. Více viz BRODESSER, 

Slavomír. Řeka Svratka, krajina a lidé. O proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní od pramene po 

Brněnskou přehradu. Brno: Moravské zemské muzeum (dále MZM), 2003., s. 3.; PŘIDAL, Josef a kol. 

Povodí střední Svratky. Praha: STN, 1959., s. 19, 21-22, 27-28. 

11
 BRODESSER, Slavomír. Řeka Svratka, krajina a lidé. O proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní 

od pramene po Brněnskou přehradu. Brno: MZM, 2003., s. 3.; ONDRÁČKOVÁ, Milada (ed.).; 

STALMACH, Ladislav (ed.).; ALTMAN, Karel. Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír, 2008., s. 13-14. 

12
 Střední tok začíná přehradou a končí u Brna. Viz PŘIDAL, Josef a kol. Povodí střední Svratky. Praha: 

STN, 1959., s. 3. 
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soutěskami a zříceninami hradů jako Zubštejn, Dalečín nebo Pyšolec. Od 19. století se 

okolí řeky stalo turisticky vyhledávané, často označované jako Českomoravské Švýcarsko. 

Při řece vznikaly mlýny, pily nebo hutě a bylo zde možné nalézt řadu hostinců 

a ubytoven.
13

 Dodnes patří okolí k turisticky velmi atraktivním lokalitám disponujícím 

množstvím turistických stezek a tras pro cyklisty a lyžaře. V publikaci Josefa Khuna se 

hovoří o řece takto: „Vzniká z několika praménků v lesích na severním svahu Žákovy hory. 

Spojené prameny přitékají k Moravskému Herálci; odtud tvoří Svratka přirozenou hranici 

mezi zemí Českou a zemí Moravskoslezskou až k Jimramovu. Již v těchto místech pohání 

četné mlýny a pily. […] Zde přestává tvořiti přirozenou hranici [v Jimramově]. 

Jihovýchodním směrem vtéká do překrásného hlubokého údolí, zejména mezi obcemi 

Dalečínem, Chudobínem a Vírem. I v těchto místech pohání mlýny a přádelny. […] Teče 

přes Tišnov k Brnu, kde se spojí s řekou Svitavou; obě se vlévají do řeky Dyje, s Dyjí do 

Moravy, s Moravou do Dunaje, který všecku vodu odvádí do Černého moře.“
14

 S řekou 

však byla spjata řada negativ. Čas od času se jinak poklidná Svratka proměnila vlivem 

přívalových letních dešťů nebo prudkého tání sněhu v živel ohrožující na životech 

a majetku. Povodně zmiňují obecní kroniky. Největší množství záznamů lze nalézt 

v kronice obce Vír
15

, která popisuje problémy, které byly s řekou spjaty. „Při jarním 

prudkém tání přijímá řeka Svratka v horním povodí s přiléhajících k ní lesnatých kopců 

velké spousty sněhové vody, které berouce sebou často velmi silné kry ledové, ve Víru 

z mělkého levého břehu vystupují, často zástavy činí, domky v horním dílu vesnice a blíže 

řeky ohrožují.“
16

 Podobná situace byla i v nedaleké obci Dalečín. Kronika zmiňuje 

problémy s vodou již v 60. letech 19. století, následně s pravidelným několikaletým 

                                                 

 

13
 BRODESSER, Slavomír. Jak plynul čas podél řeky Svratky. Brno: MZM, 2003, s. 5.; BRODESSER, 

Slavomír. Řeka Svratka, krajina a lidé. O proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní od pramene po 

Brněnskou přehradu. Brno: MZM, 2003., s. 3.; ONDRÁČKOVÁ, Milada (ed.).; STALMACH, Ladislav 

(ed.).; ALTMAN, Karel. Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír, 2008., s. 13-22. 

14
 KUHN, Josef. Okres Nové Město na Moravě. Co má o něm věděti každý obyvatel. Nové Město na Moravě: 

Tiskárna Vydavatelského družstva, 1936., s. 7-8. 

15
 Přestože se o regulaci hovořilo po dlouho dobu, k praktickým krokům došlo až na konci 30. let 20. století, 

kdy byly vystavěny regulační hráze. Přesto se obec vodě nevyhnula. Již v lednu 1939 musely být ledové kry 

na řece odstřelovány vojskem. Viz Kronika či Paměti obce Víru, 1924-1958., s. 81, 88. 

16
 Tamtéž, s. 10. 
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intervalem, například: „Dne 7. září 1910 rozvodnila se Švarcava následkem 

dlouhotrvajících dešťů tak, že naše Benátky [Jimramov byl označován jako Benátky nebo 

Moravské Meráno] se všemi staveními byly ve vodě. Lidé musili vyváděti dobytek a nábytek 

ve světnicích plaval. Poblíž řeky se nacházející dříví, klády a prkna voda odnesla.“
17

 Na 

druhou stranu byly na řece závislé již zmiňované mlýny a pily, respektive i obyvatelstvo, 

které řeku využívalo jako zdroj užitkové vody a potravy. 

22..22  CCHHUUDDOOBBÍÍNN  DDOO  RROOKKUU  11994466  

Chudobín se nacházel asi 6 kilometrů od Bystřice nad Pernštejnem
18

 „na levém 

břehu řeky Švarcavy v hlubokém a vrchy sevřeném úzkém údolí, oboustranně 

zalesněném.“
19

 

22..22..11  HHIISSTTOORRIIEE  OOBBCCEE  

Nejstarší písemné zmínky o obci sahají ke konci 14. století, konkrétně k listině 

z roku 1384, v níž Jošt, markrabí a pán Moravy, udělil Erhartovi z Kunštátu hrad Pyšolec, 

včetně Chudobína.
20

 S největší pravděpodobností však obec existovala již dříve.
21

 

Chudobín spadal pod pyšolecké zboží a během 14. a počátku 15. století jej držela řada 

pánů včetně Erharta z Kunštátu, Bonuše z Veselí nebo Viléma z Pernštejna. Jméno obce 

pochází s největší pravděpodobností z osobního jména Chudoba. Od konce 15. století do 

roku 1588 byl Chudobín ve vlastnictví Pernštejnů. Na sklonku 16. století prodal upadající 

rod Pernštejnů jimramovské panství s dalečínským zbožím (včetně Chudobína, který 

k Dalečínu přináležel) Pavlu Katharinovi z Katarů, zemskému purkrabímu markrabství 

Moravského, majiteli mitrovského a kunštátského panství a hradu Pernštejna. Po jeho smrti 

                                                 

 

17
 Kronika obce Dalečína, 1922-1936., s. 5-7. 

18
 Nejstarší zmínky pocházejí z počátku 13. století. Bystřice byla založena pravděpodobně páni z Medlova, 

název byl odvozen od tekoucí bystré vody, bystřiny. Viz ŠTARHA, Ivan (ed.).; ZEMEK, Metoděj (ed.). 

Bystřice nad Pernštejnem. Od minulosti k současné revoluční přeměně města. Brno: Blok, 1980., s. 22-23 

19
 Pamětní kniha obce Chudobína, založená r. 1924, I. svazek, 1924-1939., s. 3. 

20
 KALOUSEK, Josef (ed.). Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů 

domácích i cizích. Díl XIV. Praha: Domestikální fond království Českého, 1895., s. 515.; TRAPL, Rudolf. 

Dějinný nástin obce Chudobín., s. 4. 

21
 Obec Vír je zmiňována k roku 1243, Jimramov k roku 1269 a Dalečín k roku 1349. Viz ČERMÁK, Emil. 

Kronika Zubří země. Jimramov-Hollywood-Řím: Tipografia P.U.G. 1979., s. 30-31. 
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byl Chudobín jakožto součást dalečínského zboží v roce 1603 prodán Vilémovi Dubskému 

z Třebomyslic, vlastníkovi Nového Města na Moravě. O osmnáct let později však Dubští 

o svůj majetek kvůli účasti na stavovském povstání proti Ferdinandu II. přišli. V roce 1624 

se novým majitelem stal Štěpán Schmidt z Freihoffa a v roce 1631 hraběnka Anna Marie 

Šliková. O dva roky později, v roce 1633, bylo dalečínské zboží včetně Chudobína 

připojeno ke kunštátskému panství. Jeho součástí zůstala obec až do patrimoniální správy 

a vrchnostenských úřadů v roce 1848. Vazby na kunštátský velkostatek však setrvaly 

prakticky až do konce existence obce.
22

 Chudobín byl roku 1850 přičleněn k soudnímu 

okresu Bystřice nad Pernštejnem, jehož součástí zůstal až do roku 1949. K politickému 

okresu Nové Město na Moravě přináležel, s výjimkou let 1855-1868, až do roku 1949.
23

  

Díky poloze se obci první světová válka prakticky vyhnula. Válečná léta jsou 

kronikářem popisována zejména v souvislosti s hospodářskými problémy a odvody 

mužského obyvatelstva. „Začátkem srpna 1914 nastoupila službu vojenskou z I. výzvy 

6 branců […]. Pak následovali další branci, starších, mladších i nejmladších ročníků. […] 

Již v průběhu druhého roku válečného byl ve vesnici zřejmý nastávající nedostatek 

mužských sil a starosti o hospodářství se posouvaly zvolna na bedra žen.“
24

 Zavedeny byly 

příděly, kvetl černý obchod a nedostatek potravin měl však za následek obrovský vzrůst 

cen. Válka se neobešla bez obětí na životech. Kronika poskytuje jmenný seznam těch, kteří 

se účastnili války a těch, kteří ve válce zahynuli (celkem 25 obyvatel).
25

 Na tatínka v první 

světové válce vzpomíná paní Valentová: „On byl v kanceláři a tam vyřizoval za první 

světové války. Tak si ho nějakej ten důstojník vzal a von tam vypisoval všechno. […] Prostě 

říkal, že když byli v té Itálii, takže našli na poli řepu a tu si uvařili, a když nebyla shnilá, 

tak to snědli. Tak prostě ta strava byla všelijaká, co našli, tak měli. On taky šel do války, 

                                                 

 

22
 TRAPL, Rudolf. Dějinný nástin obce Chudobín., s. 9-12.; VOTAVA, Josef. Vítochov-Vír a okolí. Nové 

Město na Moravě: A. Veselý, 1912, s. 164-165; TENORA, Jan. Vlastivěda moravská. II, Místopis Moravy. 

Díl IV. místopisu, Jihlavský kraj. Čís. 12, Bystřický (n. P.) okres. Brno: Garn, 2007., s. 99-100. 

23
 Obce se po druhé světové válce staly součástí okresu Nové Město na Moravě. Po reorganizaci v roce 1949 

byl okres rozdělen na dvě části, na okres Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou. Stav setrval až do 

roku 1960, kdy při reorganizaci byl okres Bystřice nad Pernštejnem sloučen s okresem Žďár nad Sázavou. 

Viz Inventář ONV Nové Město na Moravě., s. 1. 

24
 Pamětní kniha obce Chudobína, založená r. 1924, I. svazek, 1924-1939., s. 49. 

25
 Tamtéž, 1924-1939., s. 49-56. 
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když mu bylo 17 let. To tělo přece jenom potřebuje trošku výživu. No a tak řikal taky, že šli 

přes řeku, v zimě, tak to na nich zmrzlo.“
26

  

Poválečné období, vznik samostatného ČSR, přineslo obci rozvoj. Chudobín se 

modernizoval a hospodářsky a kulturně vzkvétal.
27

 Především se však obec osamostatnila. 

Výnosem zemské politické správy z 23. listopadu 1919 došlo k rozloučení Chudobína 

a Dalečína. Do poloviny 50. let 20. století tak obec vystupovala samostatně.
28

 Prvním 

starostou se stal Rudolf Trapl. V obci vznikla po válce knihovna, byl založen Hasičský 

sbor a mohutně se začala rozvíjet turistika. K turistice se vyjadřuje Milan Peňáz: „Velmi 

a od dávných dob velice věhlasným střediskem se stal v této oblasti, v poříčí Svratky, 

Jimramov.
29

 […] Je vzdálen od Chudobína řekněme necelých deset kilometrů proti proudu. 

A většina těch návštěvníků, jako ten Jimramov, oni to do dneska používají ten slogan, oni 

měli takový název, říkali si Moravské Meráno. […] Možná i z Nového Města, že dělali 

výlety a možná i dost rozsáhlý. Nebo i Tišnov. Tišnov byl taky velice jako významný takový 

centrum turistického ruchu už za první republiky a ještě za Rakouska-Uherska. A to poříčí 

Svratky, to byla jako strašně důležitá trasa. To objevovali a objevili tím pádem 

i Chudobín.“
30

  

Důležitou roli sehrála oblast v období druhé světové války. Díky nedostupnosti 

pohraničních hor se stala Českomoravská vysočina, včetně Chudobína, vyhledávaným 

zimním střediskem. Obec byla vyhledávaná v období prázdnin a Vánoc. V březnu 1941 

                                                 

 

26
 Rozhovor s Růženou Valentovou, 8. března 2014, Brno. 

27
 PEŇÁZ, Milan (ed.).; BARTOŇ, Jiří a kol. Chudobín: historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír, 2006, s. 61. 

28
 Od 16. století do 20. let tvořil Chudobín s Dalečínem jednotnou politickou obec se samostatným 

pozemkovým katastrem a samosprávou. Obec spravoval tzv. úřadující radní, který byl zodpovědný za 

finanční hospodaření obce, chudinství, za správu obecních cest a majetku. Od roku 1955 do svého zrušení 

v roce 1957 tvořil Chudobín opětovně součást Dalečína. Viz TRAPL, Rudolf. Dějinný nástin obce 

Chudobín., s. 36.; Pamětní kniha obce Chudobína, založená r. 1924, I. svazek, 1924-1939., s. 16. 

29
 Do nedalekého Jimramova jezdil i předseda Olympijského výboru a Klubu československých turistů 

PhDr. Jiří Guth-Jarkovský. Více viz PEŇÁZ, Milan (ed.).; BARTOŇ, Jiří a kol. Chudobín: historie zaniklé 

obce. Vír: Obec Vír, 2006., s. 172-174. 

30
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 
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uspořádali dokonce brněnští sportovci závody v běhu na lyžích a slalomu.
31

 Pan Peňáz 

vzpomíná: „Protože tam tehdy byly poměrně jako dobré kvalitní zimy a tam se jezdilo 

z Brna lyžovat. Protože za války, za protektorátu, byly ty český pohraniční hory vlastně 

uzavřeny pro turistiku. Tam strašně moc lidí jezdilo lyžovat. Velmi složitě vlakem do 

Bystřice, potom kousek autobusem, potom velkej kus pěšky. Žádný vleky, žádný lanovky 

neexistovaly. A jeden rok se tam dokonce jelo mistrovství tehdy, já nevím, jestli 

Protektorátu Čech a Moravy. Čili na takhle vrcholné úrovni tam byly vlastně stovky lidí, se 

tam soustředily na těch svazích. […] Tam vzkvétalo ají sjezdové lyžování, protože tam byly 

jako docela prudký a dlouhý svahy až do údolí Svratky.“
32

 Téměř horský charakter oblasti 

v závěru války vyhovoval také řadě partyzánských skupin, na které pamatuje paní 

Valentová: „Protože je tam hodně lesů, tak tam byli partyzáni.“
33

 Přestože v samotné obci 

nevznikla žádná partyzánská základna, obyvatelé obce je podporovali. Jednalo se zejména 

o potravinovou nebo materiální pomoc.
34

 V Dalečíně byl dokonce umístěn SS oddíl, jehož 

úkolem bylo stíhání partyzánů a prohlídky domů a obcí. Pomoc lidem s sebou nesla značné 

riziko, mezi obyvateli se však našli i tací, kteří tyto lidi podporovali a neváhali jim pomoci. 

Růžena Valentová vzpomíná na Jarmilu Stejskalovou, medičku, která se v závěru války 

starala o raněného Angličana. „Ranili ho do nohy a tak ho přivezli do toho Chudobína a on 

bydlel u nich. […] Tady byly domy a ti Stejskalovi měli [dům] za řekou. […] Takže tak 

nebyli na očích. […] Takže ona se o něj starala. […] Tak ho dovezli [poté, co se vyléčil], 

někde měli ty Američani svůj tábor, a tak ho odvezli potom do té Anglie. No a on se potom 

vrátil a tu Věru [narátorka celý příběh odvyprávěla se jménem Věra, až na konci si 

vzpomněla, že se jednalo o Jarmilu] Stejskalovou si vzal za manželku. […] Jenomže v 48., 

to si pamatuju, to jsem četla v novinách, prostě z něho udělali nějakýho vyzvědače a do 

čtyřiceti osmi hodin se museli vystěhovat.“
35

 Rodiče do ČSR režim nepustil, nicméně 

dvěma jejich dětem bylo dovoleno přiletět na dětský tábor a setkat se s babičkou (rodina 

                                                 

 

31
 Pamětní kniha obce Chudobína, založená r. 1924, I. svazek, 1924-1939., s. 118.; Pamětní kniha obce 

Chudobína, II. svazek, 1940-1945, s. 23. 

32
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 

33
 Rozhovor s Růženou Valentovou, 8. března 2014, Brno. 

34
 Tamtéž. 
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 Tamtéž. 
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Jarmily Stejskalové si po zatopení obce postavila domek v Dalečíně). V závěru války počet 

partyzánů a uprchlíků pohybujících se v okolí rapidně vzrostl.
36

 Paní Valentová dodává: 

„Pak tam bylo v lesích plno zběhů, vojáků. Byli tam Rumuni, Poláci, Němci, Rakušáci, no 

prostě, co byli vojáci mimo.“
37

 Pohyb těchto osob však přinášel i riziko. Na jednu ze 

smutných záležitostí vzpomíná paní Valentová: „Ale potom tam prostě byli ty Rumuni, 

nebo kteří ji znásilnili [jednalo se o kamarádku paní Valentové, Miladu Dobiášovou], 

a ona byla v nemocnici. Než jsme se přestěhovali, tak […] vona do konce roku nechodila 

do školy. No to víte, kolik se jich na ni, to nikdo neví. Já jsem po tom nepátrala. Bratrové 

a tatínek řikal: Vo to se nestarej, to není tvoje starost. Takový to bylo, no.“
38

 Závěr války 

přinesl, na rozdíl od poměrně klidných předcházejících let, určité zhoršení. „Když došly 

první zprávy o ústupu Němců od jihu, na rozkaz partyzánů byly cesty vedoucí k obci 

zabarikádovány poraženými kmeny. V této době kvapně opustil oddíl SS Dalečín směrem 

na Jimramov, ale poněvadž byl překvapen, obrátil se směrem k Bystřici. U Písečného byl 

znova zastaven zásekami a palbou partyzánů a místních občanů. Této bitky se účastnilo 

i několik občanů z Chudobína.“
39

 Chudobínu se nevyhnula ani perzekuce židovského 

obyvatelstva. V roce 1942 byla z obce vystěhována rodina Perlhafterova a Luftschitzova.
40

 

Na rodinu vzpomínají Pražákovi. „Jana Pražáková: Jak to bylo s těma Perlhafterovejma? 

Ty vyhnali nebo se vystěhovali po válce? Někde do toho Izraele. Josef Pražák: Oni odešli 

nějak jako po válce. Jana Pražáková: Vopustili barák teda vyloženě. […] Josef Pražák: To 

byli Židi a voni vodešli nějak jako spíš sami a nechali barák víceméně tak.“
41

 Bohužel 

sourozenci Pražákovi nemají pravdu, rodina byla v roce 1942 deportována do Terezína, 

v roce 1943 do Osvětimi a zde po 6 měsících v červnu 1944 zahynuli.
42

 Chudobínským se 

nevyhnulo ani pracovní nasazení. Kronikář v roce 1944 zmiňuje pět obyvatel, ročník 1924, 

nasazených na práci.
43

 Na pracovní nasazení mladšího bratra vzpomíná paní Valentová: 
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„Ten mladší bratr eště neměl 18 let, ale už se mu to blížilo, takže ten musel jít do Brna. 

Dělali, říkali tomu do zákopy. […] No a on přijel domů, no ale přijel asi v sobotu navečer 

a v neděli ráno už jel zase do Brna. Ale v tom přišli k nám esesáci a četníci a hledali ho. 

No, a když tatínek řekl, že doma není, no tak oni si do toho Brna zavolali, ale řekli, že jestli 

tam není, takže ho zastřelí, tátu. No to víte, my jsme byli všichni vystresovaný. No, ale von 

tam v tom Brně už byl, takže tím to jako dobře dopadlo.“
44

 Starší z bratrů se vyhnul válce 

díky vynalézavosti a obětavosti jedné z místních obyvatelek. „Jeden bratr byl jako věkem, 

měl být na vojně. Jenomže tam byla Šťastná a ona studovala medicínu. Ona i svýmu 

bratrovi a tomu mýmu bratrovi něco, nějakou infekci, naočkovala. Prostě na ruku, aby 

nemuseli jít do války. Takže ti byli potom v nemocnici.“
45

  

Důležitou roli sehrála obec v období války také v tom, že poskytla ubytování celé 

řadě lidí, zejména z měst. Na pobyt pamatuje kronika: „Chudobín totiž stal se 

v Protektorátě útočištěm velikého množství letních hostů, kteří sem přijížděli v klidu prožít 

vyšvindlované zdravotní dovolené. Chudobín dále byl zásobní základnou. […] Některé 

rodiny s dětmi z obav před bombardováním měst prožily zde celý poslední rok i konec 

války. Kladem Chudobínských byl totiž velmi krásný a přátelský postoj k „letňákům“ kteří 

se zde najedli, dosportovali a zotavili v bezpečí a bezstarostnosti.“
46

 Samotná rodina 

Pražákova poskytla v době války ubytování. „Miloš Pražák: Matka, když zemřela, tak 

přijel chlap a povidá mně: Jsu tady dobře? Já jsem byl devítilej a další brácha byl 

jedenáctiletej a my jsme u vás za války byli schovaný. Když tam bombardovali ty 

Kounicovy […] koleje. […] A vopravdu, babička s dědkem, teda ty Kobzovi, ty spali úplně 

jinde a ty tam bydleli.“
47

 Poválečná obnova obce netrvalo dlouho. Vodohospodářský 

výměr z roku 1946, respektive 1948, definitivně schválil výstavbu vodního díla 

a předznamenal konec obce.  

22..22..22  OOBBEECC  AA  JJEEJJÍÍ  OOBBYYVVAATTEELLÉÉ  

Co do počtu obyvatelstva byla obec nejpočetnější v roce 1880, kdy zde žilo 

v 17 domech 153 obyvatel. Následující roky přinesly úbytek obyvatelstva, v roce 1930 to 
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bylo 108 obyvatel v 19 domech a o dvacet let později, v roce 1950, pouhých 70 obyvatel. 

Více jak padesátiprocentní úbytek obyvatelstva lze jednoznačně přičíst výstavbě Víru 

a s tím související stěhování do nových domovů.
48

 Nábožensky převažovalo na počátku 

20. století obyvatelstvo katolického vyznání. V roce 1900 žilo v obci 107 katolíků 

a 39 evangelíků, do 30. let byl však stav vyrovnaný. Ke katolickému náboženství se hlásilo 

58 lidí, evangelíků bylo jenom o 8 méně. Díky velikosti obce zde kostel nebyl. Katolíci 

spadali do Dalečína, evangelíci do Veselí.
49

 Rodina Růženy Valentové, rodina Kozáčkova, 

byla evangelickou rodinou.
50

 „Tazatelka: A všimla jste si třeba jako dítě, nebo jestli třeba 

i od rodičů, že by tam byla nějaká averze nebo rivalita? [myšleno náboženská] Růžena 

Valentová: No, poznalo se to. […] Ten jeden Stejskal […] No tak ty byli katolíci a měli 

toho jednoho syna a ten studoval na faráře. Ale na vojně byl, takže nevím. […] Iva 

Petrová: A jak se to tehdy poznalo, kdo je katolík a kdo je evangelík? Růžena Valentová: 

No protože nechodili do stejnýho kostela. Iva Petrová: No a jinak? Třeba že by se spolu 

nebavili? Růžena Valentová: Ne, to ne.“
51

 Přestože vyznání hrálo roli a obyvatele 

odlišovalo, vztahy v obci nenarušovalo. O tom svědčí i výpověď Milana Peňáze: „To se 

docela jako ostře nějak registrovalo, prostě evangelíci a katolíci, ale ta symbióza a to 

soužití bylo naprosto teda jako bezkonfliktní. Až na to, že se vzájemně nemohli ženit anebo 

jenom zcela výjimečně, že se nemohli brát.“
52

 Protože nebyla v Chudobíně vzhledem 

k velikosti ani škola, chodily od roku 1925 katolické i evangelické děti do školy ve 
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Veselí.
53

 Iva Petrová: A vy jste přeci ve škole museli mít náboženství. Jak se to řešilo? 

A jakej katecheta chodil do školy? Růžena Valentová: No ve Veselí byl kostel a tak tam 

farář. […] Iva Petrová: […] A kam šly katolický děti ze školy v tu chvíli? Růžena 

Valentová: Poslouchaly.“
54

 Paní Valentová dodává: „Začala jsem chodit do školy do 

Veselí. Tam to bylo dva a půl kilometru. Bylo to do kopce. Docela to tam bylo fajn. Byla 

tam jednotřídka, takže tam bylo pět ročníků v jedné třídě. […] Děti z Chudobína tam byly 

dvě a z Hamrů chodila se mnou jedna, Milada Dobiášová.“
55

 Vyšší školy fungovaly ve 

Víru nebo v Bystřici nad Pernštejnem. Na školní docházku staršího z bratrů vzpomíná paní 

Valentová takto: „Ale můj starší bratr, ten byl o čtyři roky starší, tak ten chodil do 

měšťanky do Víru. Tak každý den sedm kilometrů, nebylo to taky legrace.“
56 

Zajímavá je 

zmínka v kronice o tom, že mezi léty 1855-1877 se v Chudobíně každoročně v zimních 

měsících zřizovala prozatímní škola, kterou navštěvovalo na 20 dětí. „Preceptoři (učitelé) 

a žáci chodili do Chudobína vyučovati pouze 2-3 dny v týdnu, vyučovalo se tudíž, souhrnně 

vzato, asi 50-60 dní v zimních měsících. Rodiče dítek byli povinni osobu, jež děti 

vyučovala, stravovati.“
57

 

Zemědělský charakter kraje měl vliv na politické smýšlení. Nejsilnější byla strana 

agrární. Ve volbách do národního shromáždění v roce 1925 získala sice převahu 

komunistická strana, která z 62 možných hlasů získala 26, následována však byla stranou 

republikánskou (agrární) s 19 hlasy a lidovou s 11 hlasy. Nicméně podpora komunistické 

strany byla, dle kronikáře, ovlivněna velkým počtem dělníků, které zaměstnávala přádelna 

v Hamrech.
58

 Už v roce 1928 při volbách do zemského zastupitelstva, kterých se zúčastnilo 

56 voličů, získala strana agrární nejvíce, 22 hlasů.
59
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Chudobín nepatřil k velkým obcím. Dle dotazníku, který vyplnili zástupci obce po 

válce („za účelem rychlého plánovitého zlepšení poválečných poměrů v obci“) bylo v obci 

19 přízemních domů, 2 jednopatrové, 1 obecní, 20 chlévů, 15 stodol, 24 sklepů a 1 chata.
60

 

Kronika popisuje domy takto: „Stavení v obci jsou téměř v jedné řadě, s přestávkami od 

sebe, podél silnice obcí vedoucí, postavena.[…] Hlavní místnost tvoří obývací světnice, 

používaná skoro všude za kuchyň. […] Ke světnici se přimyká nějaká menší světnice. Pod 

jednou střechou s obývací místností je umístěn většinou též chlév na hovězí a vepřový 

dobytek. Stodůlka je vedle chalupy. […] U chalupy jsou, následkem stísněnosti údolí, 

poměrně malé zahrádky.“
61

 Babička sourozenců Peňázových obývala v Chudobíně domek 

č. 17.
62

 Milan Peňáz vzpomíná na dům: „Já myslím, že to byla jako architektonicky jedna 

z takových nejkrásnějších lidových staveb tam. Babička byla vlastnicí jenom jedné třetiny 

a dvě třetiny z toho vlastnila její švagrová, neprovdaná paní. Ona se jmenovala Františka 

Dospělová. Naše taková jako pratetička. […] K té chaloupce přináležely ještě dvě takové 

velice krásné zahrádky ovocné, zelinářské.“
63

 Jiří Peňáz dodává: „Vzhledem k tomu, že ten 

Chudobín byl v takovém úzkém sevřeném údolí, takže ty chalupy většinou byly na 

vyvýšených místech.“
64

 Rodina Růženy Valentové, rodina Kozáčkova, obývala domek 

č. 11, který manželé Kozáčkovi zakoupili v roce 1926
65

, po přestěhování z Unčína. Paní 

Valentová vzpomíná: „Byla řeka, byla cesta a hned dům. No, ale to měli všichni tam. Ono 

to vidět tolik není, ale já vím, když byla voda, takže se nám dostala až dovnitř.“
66

 Většina 

domů byla vystavěná podél řeky. Někteří vzpomínají, že se čas od času voda do domů 

dostala, jak tomu nasvědčuje vzpomínka paní Valentové nebo i případ sourozenců 
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Pražákových. Jejich rodina vlastnila v Chudobíně domek č. 16.
67

 Josef Pražák vzpomíná: 

„My jsme vlastně bydleli, to byl baráček hned u cesty. […] Tak tam byl u našeho náhon 

a stavidla tam byly. […] Jana Pražáková dodává: V podstatě ten náš barák byl vyloženě 

v záplavové oblasti, takže pamatuju, že jsme měli, jako po okna té stáje nebo toho chlíva, 

jsme tam měli vodu.“
68

 Na druhou stranu Jiří Peňáz dodává: „My jsme měli chatu pět metrů 

od řeky a já si nevzpomínám, že by nějak byla ohrožena.“
69

 

Z převážné většiny se obyvatelstvo živilo zemědělstvím. Díky charakteru půdy 

a podnebí to však byla práce namáhavá a obtížná a výnosy nebyly velké. Kronikář popisuje 

hospodaření a pracovní příležitosti: „Lid dle možnosti a majetkových poměrů svých používá 

v hospodářství zemědělských strojů a pomůcek. […] Zdejší hospodář pěstuje žito, něco 

jarky a ječmene, pšenice málo, více ovsa a bramborů, řepu krmnou, jetel, žlutku, hrachu 

nepatrné množství. […] Umělých hnojiv používá nynější hospodář dosti zřídka, protože 

poválečná cena jejich není úměrná současné hodnotě výrobků zemědělských. […] Počet 

krav obnáší stále kolem 30 kusů. Včely pěstují 3 hospodáři v 29 úlech. […] Z ovocných 

stromů jsou zde zastoupeny pouze třesně, hrušky, jablka a švestky. Lid nachází částečně 

obživu v rubání panských lesů zdejších a dělání dříví. Jiných výdělků zdejší chudý lid, 

vyjímaje dělníky v přádelně zaměstnané, nemá. […] Mnohé ženy a dívky zaměstnávaly se - 

ovšem na úkor svého zdraví - bezprostředně po válce, částečně také před ní, pletením 

vlasových sítěk.“
70

 Pole vlastnila i rodina paní Valentové. Protože mechanizace v obci 

prakticky neexistovala, byla pole obdělávána nejčastěji krávami. Narátorka vzpomíná, jak 

komplikované to bývalo: „My jsme eště měli taky pole. Nebylo ho moc. […] To bylo 

hrozně do kopce. Bylo to blíž Hlubokého, to byla vesnice další. […] Asi tak ty dva 

kilometry. A když je to pořád do kopce, lesem, no tak to nebylo jednoduchý. Taky jsme měli 

blíž vsi louku, té jsme říkali Loučka. Tady zase přímo u řeky tam jsme měli […] tam se 
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tomu říkalo Okroužek. […] Ještě jedno, to zase bylo ještě blíž k Dalečínu a tam se tomu 

říkalo Zelená louka. […] Ono tam zase toho pole tolik nebylo úrodnýho. V poli byly 

nasbíraný kameny, ty se dávaly na takovou skálu, do mohyly.“
71

 Součástí hospodářství 

byla domácí zvířata včetně prasat, hus nebo slepic.
72

 Také prarodiče Pražákových, 

Kobzovi, měli políčka, která obdělávali s krávou.
73

 Rozšířená byla také domácí řemeslná 

výroba, tkalcovství. Mezi léty 1827-1873 fungovaly v Hamrech, hamry na zpracování 

železné rudy. V 70. letech byly nahrazeny přádelnou na vlnu, kterou provozovala rodina 

Traplova a která zaměstnávala na dvě desítky lidí. V roce 1934 odkoupil budovy Gustav 

Jarošek.
74

 Milan Peňáz vzpomíná: „Součástí Chudobína byla taková malinká obec, Hamry 

se to jmenovalo. Tam byly vlastně jenom dvě chalupy a takový průmyslový objekt, kterej 

původně byl skutečně jako železářským hamrem. Nějak koncem toho 19. století, kdy vůbec 

prostě celá ta železářská výroba jako krachovala tady jako v českejch zemích, tak tam se 

uchytil textilní průmysl. Byla tam nějaká, já nevím, buďto přádelna nebo barvírna vlny. 

Potom to získalo, ale to bylo až později, to bylo nějak myslím až po první světové válce, to 

dostalo formu Guja vlna a patřilo to panu Jaruškovi z Dalečína. Byla to vlastně filiálka 

jako dalečínské továrny. […] Já vám neřeknu kolik, ale řádově to mohlo být i možná 

několik desítek lidí, kteří tam byli jako zaměstnání. […] To samozřejmě nebyli jenom 

Chudobínští, ale já nevím, z Karasína, z Vítochova, Hluboké, Veselí.“
75

 Někteří obyvatelé 

docházeli za prací do nedalekého Dalečína, kde od druhé poloviny 20. let 20. století 

fungovala textilní továrna, Guja vlna, Gustava Jaroška, vyrábějící látky, šátky nebo 

přikrývky.
76

 Do Dalečína chodil za prací také jeden z bratrů paní Valentové.
77

 Po mateřské 
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dovolené zde pracovala maminka sourozenců Pražákových, původně byla v domácnosti, 

a tatínek, byť byl z počátku zaměstnán na okresním výboru. Josef Pražák vzpomíná na 

zaměstnání tatínka: „Prvně dělal jako takovýho šéfa v údržbě. Von byl vyučenej stolař, tak 

to potom dělal. […] Pak přišel jeden takovej mladej, vyštudovanej nebo vyučenej, a tak 

von se vrátil k té stolařině, protože byl vyučenej stolař a toho šéfa u toho železa dělal ten 

mladej. A tam vlastně byl dokonce v tý fabrice.“
78

 Obec byla prakticky samostatná. Byl zde 

krejčí, obuvník, mlynář i stolař.
79

 Maminka paní Valentové byla v domácnosti, tatínek se 

živil ševcovinou. Paní Valentová vzpomíná na zaměstnání tatínka: „Takže po vsi chodil 

nebo nosili mu tam boty a von je vopravoval. Někomu šil taky, ale většinou když tam byli 

Brňáci, tak ty třeba chtěli ušít boty. Takže potom my jako děcka jsme je nosily, vracely. 

[…] Tatínek do Jimramova chodil pěšky a nosil si kůže. Aby měl, no prostě, z čeho 

dělat.“
80

 Kromě toho se zapojoval do správy obce. „Taky v Chudobíně dělal, oni tomu 

neřikali tajemník, ale pořádník. Takže starosta něco nařídil, no a von šel a voběhal lidi 

a vyřídil to.“
81

 Dědeček sourozenců Pražákových, Emil Kobza, byl kolář. Josef Pražák: 

„Dělal taky vo dřevě a tak jako přes zimu dělal víceméně jako nějaký takový vokolo toho 

dřeva něco. Přes léto hospodařil nějak na tom políčku, nějak tak trochu.“
82

 Babička 

Peňázových se živila ševcovinou. „Jiří Peňáz: Vona [babička] byla teda ve srovnání 

s ostatníma na tom sociálně hůř, protože ovdověla. Protože dědeček ten myslím ševcoval, 

tak ona se přiučila. Ona to jakoby převzala tu živnost, několik dní šila, pro nějakou 

fabriku. Potom, já nevím, dvacet třicet kilometrů to nesla na zádech v ruksaku ty výrobky, 

to bylo neuvěřitelný. Milan Peňáz: Ona zažila ještě období, kdy už byla myslím, že 
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ovdovělá, kdy ještě neexistovala trať, ta Tišnovka. [Tišnov-Havlíčkův Brod] Takže ona 

třeba jezdila nakupovat kůže do Vídně anebo až do Slovinska do Mariboru. Ona prostě 

pěšky šla z toho Chudobína přes Bystřici až do Tišnova, to je nějakých čtyřicet kilometrů. 

Tam nasedla na vlak, jela nakoupit kůže, vrátila se zpátky, ševcovala.“
83

 V obci fungoval 

mlýn (druhý vyhořel v roce 1923
84

), 2 pily a hostinec.
85

 Ten do roku 1926 vedl František 

Skřipský. Kronika obce přináší jeho zajímavý popis: „Byl pečlivým a dbalým hospodářem, 

pilným včelařem, velmi opatrným obchodníkem a hostinským, jenž vždy vůči hostům 

neobyčejně úslužně a přívětivě se choval. Osobní vlastnosti tyto způsobily, že hostinec 

Skřipského je už dlouhá léta hojně navštěvován zvláště turisty a výletníky Chudobínem 

procházejícími a letními hosty, Brňáky a Pražáky, každoročně v obci četně se 

zdržujícími.“
86

 V hostinci bylo možné se ubytovat, najíst se a najít „tichý, klidný život, 

dobré srdce české a vše to, čeho by třeba jinde marně hledal.“
87

 Součástí hostince byla 

kuželna a loďky na řece. V roce 1926 převzal vedení hostince zeť Jaroslav Juřík.
88

 Růžena 

Valentová vzpomíná, jak k Juříkům chodívala: „Tam jsem chodívávala hlídat malýho, no 

jako děcko. Měli tam kuželnu a paní tam prodávala prostě spotřební zboží takový. […] 

A on ještě dělal řezníka taky.“
89

 Určitou zvláštností byla autobusová doprava zřízená v roce 

1927 Josefem Stejskalem a Josefem Veselým.
90

 Na ni si pamatují sourozenci Pražákovi. 

„Jana Pražáková: Měl autobus a nějaký jako osobní auto. To myslím taky pronajímal. Tak 

to byl takovej jako váženější občan [Josef Stejskal]. Josef Pražák: […]To byl autobus, tam 

se vešlo, já nevím kolik lidí. Tak dvacet nebo kolik. […] Byli v Chudobíně, bydleli, 

i stanoviště a garáž jako měli v Chudobíně, ale jezdili potom ají jeho syn, Stejskala, jezdili 

tady tu linku Bystřica - Jimramov, vozili lidi.“
91

 V poválečných letech vznikly v obci tři 
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chaty, které byly díky svému umístění nad záplavou zlikvidovány až na počátku 90. let.
92

 

Na sokolskou chatu
93

 vzpomíná Josef Pražák: „Naproti, jak jsme bydleli, tak tam byla 

chata, sokolská chata. Brňáci to měli. Tak tam jezdili takoví trochu sportovci a tak naproti 

na druhý straně, jako my jsme bydleli u řeky u náhonu, tak tam byl splav a u toho splavu 

tam měli volejbalový jako hřiště. […] Jana Pražáková: Vyšlapanej trávník, dá se říct, 

větvičky a síť. Josef Pražák: Tak tam hráli volejbal a trávili víceméně celou dobu tam u té 

vody, se tam koupali.“
94

 Ve 30. letech vznikla mezi Dalečínem a Chudobínem ozdravovna, 

rekreační středisko vysokoškolské mládeže, z části financována ThDr. Josefem Hegerem.
95

  

22..22..33  KKAAŽŽDDOODDEENNNNÍÍ  ŽŽIIVVOOTT  

Na přelomu 19. a 20. století se obec stala vyhledávanou turistickou oblastí. 

Především v letním období do obce směřovala řada návštěvníků prakticky z celého ČSR. 

„Zde se setkáme s turistou alpským, krkonošským, šumavským i karpatským, Vídeňan se tu 

vítá s Maďarem, Brňan s Pražanem. […] Chudobín jest jediný park v širé krásné přírodě. 

[…]Chudobín jest místem výletním a bývá zde živo a veselo zvláště v neděli a o svátcích 

a hlavně o prázdninách.“
96

 Byla to zejména nedotčená příroda, „ hluboké, divoké 

rozervané údolí, jímž prudce pádí řeky a jež lemují stráně lesnaté,“
97

 která lákala. 

Obdobně na tom byla nedaleká obec Vír se známým hostincem Františka Šťastného.
98
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Údolí řeky spojující Dalečín, Chudobín a Vír patřilo na toku Svratky k těm nejkrásnějším. 

Jana Pražáková: „To údolí fakt bylo nádherný. […] To byly poměrně strmý břehy, spousta 

lesů a voda. […] To bylo trošku takový nějaký to Českosaský Švýcarsko, připomínalo to 

údolí. […] Voda, les, skály, louky kolem řeky, potůčky. To tam fakt lidi táhlo.“
99

 Zatímco 

do Víru bylo poměrně snadné se dostat, Chudobín stál stranou komunikací a cesta k němu 

byla komplikovaná. Vybudování železnice spojující Tišnov a Žďár nad Sázavou na 

počátku 20. století a silnice vedoucí z Víru na Štěpánov přinesla oblasti určité zlepšení.
100

 

Jednalo se o desítky návštěvníků, kteří do obce směřovali. Kupříkladu v roce 1927 to bylo 

12 rodin, respektive 40 osob.
101

 Všechny rodiny mých narátorů měly s ubytováním hostů 

zkušenost. Milan Peňáz: „Téměř v každé chudobínské chalupě byly vyčleněny nějaké 

světničky pro ty letní hosty a tak i v té naší chaloupce číslo popisný sedmnáct, bylo několik 

světniček a ty byly jako pronajímány. Ti hosté, co tam jezdili, ti byli zpravidla, dneska 

bychom tomu řekli asi štamgasti. […] To vybavení těch světniček, to bylo ve většině 

případů těch chaloupek velice takové skromné, prosté. Jako velice útulné, čisťounké, ale 

[…] třeba sociální zařízení vůbec žádné. Pro vodu se muselo chodit do studánky přes 

lávku, já nevím, asi čtyři sta pět set metrů. Záchody suché samozřejmě. Opět se muselo 

vyjít a obejít celou chalupu, já nevím, dokola asi padesát možná i víc metrů. […] A přes to 

přese všechno, tam jezdila, já musím říct, že to byla téměř jako, taková ne v pejorativním 

smyslu, ale opravdu taková elita té tehdejší společnosti. Třeba tam jezdil na pravidelnou 

dovolenou pan profesor Souček. To byl tehdy rektor Masarykovy univerzity. A řada jiných 

a jiných jako takových prominentních osob. […] V drtivé většině případů ti hosté jezdili 

vždycky prostě do stejné budovy. Ale jako určité střídání, tak k tomu tam docházelo 
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taky.“
102

 Jana Pražáková dodává: „V létě tam bylo víc těch letňáků, jak obyvatel vlastně 

původních nebo stálých.“
103

 Soužití obyvatelstva a letních hostů bylo však narátory líčeno 

bezkonfliktně a až téměř idylicky. „Iva Petrová: A vnímali jste je, jakože jsou hodně 

bohatí? Že jsou to páni proti vám prostejm lidem anebo jak? Růžena Valentová: Ne, 

chovali se docela, jako kdyby byli mezi náma. […] A co se mohlo, tak zase, co nemáš ty, 

tak já ti vyměním. Že se takhle docela družně žilo.“
104

 K Valentům jezdívala na letní byt 

rodina Lokosova. Bydleli v chaloupce, která byla vystavěna nad sklepem. „Dalo se jim 

tam peřiny. Tam měli všechno, co potřebovali. Paní si uvařila nebo pro něj. A jinak nebyli 

nároční. Když chtěli máslo nebo vajíčka, tak to si přišli, ale to je normální.“
105

 Podobně 

také rodina Pražákova poskytovala ubytování. Josef Pražák vzpomíná: „Potom když jsme 

se přestěhovali jako do Dalečína, tak potom jezdili eště k nám jako tady. Byly tady každý 

prázdniny děcka, nahoře v podkroví. Každý prázdniny a jako ten kontakt se udržel ají 

potom, když už byli jsme tady.“
106

 Turistika měla vliv také na rozvoj a výstavbu v obci. 

Kronika například v roce 1932 zmiňuje stavbu světniček pro turisty a letní hosty.
107

 Milan 

Peňáz dodává: „Ti různí majitelé jako přistavovali nějaké ty ubytovací kapacity.“
108

 Pro 

návštěvníky obec nepřipravovala zvláštní vyžití, rodiny sem jezdily v létě za řekou 

a turistikou, v zimě na lyže.
109

 Jiří Peňáz „Ale myslím, že jako na vědomí nebo na 

povědomí těch obyvatel to mělo velkej význam. Ta turistika.“
110

 V období druhé světové 

války se obliba obce dostala tak daleko, i vzhledem k obavě z bombardování velkých měst 

a průmyslových oblastí, že bylo nutné zájemce odmítat.
111

 Stávalo se, že množství hostů 

převyšovalo počet domácího obyvatelstva. Josef Pražák dodává: „Oni si tam hodně 

pomohli ají za války. Když jako nebylo jídlo nebo když bylo v Brně nebo někde ve městě 
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nějak, tak se tam třeba ají na nějakej čas celá rodina tam třeba byli. Ty lidi jim tam jako 

pomáhali, dali jim živobytí.“
112

 „Ale jako zpestřili ty Brňáci ten život, takovej ten 

společenskej.“
113

 

Ze dvou obcí, kterým je práce věnována, to byl právě Chudobín, jehož život řeka 

Svratka ovlivňovala. Na jednu stranu přinášela řeka riziko povodní,
114

 na druhou stranu 

byla obec disponující mlýnem na řece prakticky závislá. Řeka obec také rozdělovala, což 

potvrzuje i Milan Peňáz: „Ale jinak zase jako negativum bych viděl, že ta řeka přece jenom 

izolovala, že jo ty dva břehy. Sice tam byly lávky pro pěší a byly tam brody, kde se dalo 

jako tím povozem, pokud byl normální vodní stav, tak se dalo přes ten brod přejet na 

druhou stranu. Ale svým způsobem to byla jako komplikace. Proto taky ti starostové, nebo 

dlouhý léta se plánovalo a uvažovalo, že se tam postaví regulérní most přes Svratku 

v Chudobíně. Dokonce myslím, že i projekt existoval, někde ještě v archivech existuje, ale 

k tomu už teda nikdy nedošlo.“
115

 Na Svratku byla navázána i možnost rybolovu, přičemž 

právo rybolovu bylo do 30. let ve vlastnictví kunštátského panství
116

, které každoročně 

organizovalo odlovy. Na rybolov a řeku vzpomíná Milan Peňáz. „Všichni chlapy 

chudobínští měli, říkalo se tomu saky. […] Jednou rukou držel ten sak, druhou rukou tyč 

a jaksi vyháněl nebo šťáral mezi těma kamenama. Podél řeky jel povoz a ty ulovené ryby se 

hned házely na ten vůz. Pak s tím dojeli do Dalečína. Tam se to někde na louce jako 

vysypalo, přetřídilo. […] Ten rybolov, to bylo jednoroční, sezónně. Jako, že by to přispělo 

k blahobytu, to rozhodně ne.“
117

 Nachytané ryby tak obohacovaly spíše jídelníček 

obyvatelstva. Jana Pražáková: „No, tak když jsme potřebovali nějaký masíčko, tak tatínek 

šel do náhonu. Tam byly takový jako česna nebo ty šprušle před tím, tam párkrát 

                                                 

 

112
 Rozhovor se sourozenci Pražákovými, 25. ledna 2014, Dalečín. 

113
 Tamtéž. 

114
 Chudobín ohrožovala voda zejména po vydatných deštích. Časté byly povodně způsobené velkými mrazy 

vytvářející ledové kry na řece. Zaznamenány byly například v roce 1929 nebo 1940. Více viz Pamětní kniha 

obce Chudobína, založená r. 1924, I. svazek, 1924-1939., s. 105., Pamětní kniha obce Chudobína, II. svazek, 

1940-1945., s. 21. 

115
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 

116
 Od roku 1931 se jednalo o Lesní správu, od roku 1950 o rybářské spolky. Viz PEŇÁZ, Milan (ed.).; 

BARTOŇ, Jiří a kol. Chudobín: historie zaniklé obce. Vír: Obec Vír, 2006, s. 40-41. 

117
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 



 

 

 

- 44 - 

zaškvrdloval sakem a vytáhl pár pstruhů a už jsme měli oběd.“
118

 Jiří Peňáz dodává: 

„Každej pytlačil. Pokud se týká ryb. Sice to bylo hlídaný, protože to byl nějaký revír. Já 

mám sám nějakou takovou vzpomínku, že prostě na mě přišel hajnej dom.“
119

 Protože 

v obci nebyl vodovod, fungovala řeka i jako zdroj vody. Teprve na konci 20. let byla 

v obci zprovozněna obecní studna, jejíž zřízení nařídila okresní politická správa v Novém 

Městě na Moravě. Důvodem byl výskyt břišního tyfu.
120

 Kromě obecní studny fungovaly 

v obci i studny soukromé. Jednu takovou měla rodina paní Valentové: „Ale my jsme měli 

studnu. Nad našim barákem jsme měli zahradu, až jak byla ta chaloupka, a tak tam byla 

studna. Takže na pití jsme chodili tam, pro vodu.“
121

 Josef Pražák naopak vzpomíná na 

svoji maminku, která v řece prala prádlo: „My jsme bydleli u řeky. Prádlo se pralo, to 

nebyly pračky, nebylo nic, a máchalo se prádlo v řece. Matka vždycky šla s prádlem a tam 

to vymáchala, pověsila to.“
122

 Řeka tak byla využívána v pozdějších letech zejména jako 

zdroj užitkové vody a v létě ke koupání.
123

 Protože byli moji narátoři v dětském věku, měli 

řeku zafixovanou i v souvislosti s dětskými hrátkami. Josef Pražák vzpomíná: „U řeky tam 

jsme jako taky trávili dost času. Ne teda jako na splavě, tam jsme se moc nekoupali, ale 

pod splavem byl takovej brod, tam byl přejezd přes řeku. Tak tam jsme trávili na tom 

brodu, tam byl takovej píseček, tak tam jsme se taky vždycky cejprali.“
124

 Jiří Peňáz 

dodává: „To by bylo odvážný teďka si vymejšlet, že prostě k tomu měli nějaký velký citový 

vztah, to asi ne. […] Ale že s tou řekou žili, to určitě. Milan Peňáz: Tady je velkej rozdíl, 

jak to vnímaly prostě děcka, jako jsme byli tehdy my. My jsme vlastně celý léto z té řeky 

nevylezli.“
125

  

Z oblasti kultury se v obci konaly taneční zábavy, přednášky, divadelní představení, 

hody nebo plesy. Obec pořádala také různé sbírky, v roce 1932 například pro Svaz 
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československých oslepených vojínů, pro Červený kříž nebo Spolek pro léčbu mrzáků.
126

 

„Byl tam ten život takovej dost jako pestrej. Nebylo to, že by tam jako ty lidi jenom jako 

žili.“
127

 Na loukách v okolí byly v letním období organizovány skautské tábory. Vzpomíná 

na ně Milan Peňáz: „Fakt je, že to údolí té Svratky bylo těma skautama jako velice 

vyhledávaný a navštěvovaný a tam měli tábory. Já nevím, v tom úseku pět kilometrů, co byl 

náš akční rádius, tak tam byly myslím, že asi tři skautský tábory. To fakt bylo takový milý 

zpestření, protože oni svým způsobem tam přinášeli jakýsi takovej i kulturní nějakej 

počin.“
128

 Sám pan Peňáz ve skautu působil. Jiří Peňáz dodává: „Tak udělal táborák 

[Milan Peňáz], připravil program a na to se seběhla celá dědina. To byl kulturní 

zážitek.“
129

 Taneční zábavy byly od konce 20. let pořádány mládeží na upraveném 

spáleništi bývalého Traplova mlýnu.
130

 Milan Peňáz vzpomíná: Slavný taneční zábavy 

[byly] ve velmi krásným takovým přírodním areálu. Tam bylo spáleniště starýho jednoho 

mlýna, kterej už zůstal ladem, už se jako ten mlýn po druhý nepostavil. Ale vznikl tam 

takovej překrásnej areál přírodní, kde se konaly takový, říkalo se to tomu výlety. […] 

S dechovou muzikou. Většinou to byl pan Bartoň tam z Karasína.“
131

 Kronika obce 

zmiňuje taneční zábavu z roku 1932 a to v souvislosti s prvním osvětlením. „15. srpna 

1932 pořádala mládež chudobínská na spálenisku Traplova mlýnu taneční zábavu 

s hudbou Bartoňovou, při které bylo poprvé použito k osvětlení výletiště elektrického 

světla. Potřebný proud byl dodán z dolního mlýna Kubátova jednoduchým vedením 

instalovaným na stromech. Pokusně bylo elektrické světlo v téže době také v nálevně 

Juříkova hostince zavedeno.“
132

 Většina domů v Chudobíně však až do konce své 

existence elektřinu neměla, byť obec o napojení na veřejnou síť žádala již v roce 1931. 

Západomoravskými elektrárnami však byla žádost pro nehospodárnost zamítnuta. Jediná 

možnost bylo finanční zapojení, na které obec neměla. Neúspěšná byla také snaha obce 
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o zapojení veřejné telefonické linky z roku 1944.
133

 Růžena Valentová dodává: „Tehdy, je 

to směšný, ale vona tam nebyla elektrika. Takže se rádio neposlouchalo. Svítilo se 

petrolejkama. I v té hospodě.“
134

 První elektrifikovaná budova vůbec, v roce 1919, byl 

horní Traplův mlýn. Kubitův mlýn využíval elektrické osvětlení od roku 1929. Od počátku 

20. let fungovala v obci také knihovna.
135

 Růžena Valentová si na knihovnu sice 

nevzpomíná, na druhou stranu pamatuje, že „ta paní Juříková, ta měla zase svoje knížky. 

Tak když tam někdo přišel, a vona taky každýmu nepučila knížku, protože někdo by to 

potrhal. Prostě taky dávala pozor na svoji věc.“
136

 Podstatou úlohu hrál v obci zejména 

hasičský sbor založený na počátku ledna 1937. Podílel se například na divadelních 

představeních, tanečních zábavách nebo přednáškách. Vůbec první divadelní představení 

se v Chudobíně odehrálo v roce 1938.
137

 Milan Peňáz vzpomíná na sbor: „Jinak tam byl 

velice agilní hasičský sbor, jako ve většině obcí tehdy. To byl takový nositel a organizátor 

toho společenského života, většiny tady těch akcí. Ale oni pořádali i divadelní představení. 

[…]To mělo velkej takovej ohlas.“
138

 Společenský život byl tvořen také náboženstvím. 

„Jinak společenskej život se odehrával taky na náboženské úrovni, protože tehdy byla 

úplně jiná doba. Ten církevní náboženský život měl daleko větší, bych řekl, autoritu a váhu 

než dneska. […] Ptáte-li se na společenskej život, tak nejrůznější typy těch církevních 

slavností.“
139

 Důležitou roli hrály v rámci společenského života obyčeje a zvyky. Slavili se 

například „vostatky“ nebo Velikonoce.
140

 Každodenní život pak velmi často vyplňovala 

práce „od nevidím do nevidím. Opravdu, ti lidi tehdy jako, po té fyzické stránce, opravdu 

to byl ten život daleko náročnější, než je dneska.“
141

 Milan Peňáz vzpomíná na sousedské 

setkávání, zpívání a povídání. „Já si třeba vzpomínám, že v létě občas ten Franta Kubitů, 

to byl majitel toho druhýho, toho spodního mlýna, že on hrál na harmoniku. Přišel tam 
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k nám a s těma tetičkama našima, že tam prostě si občas jako zahráli večer, zazpívali. […] 

Možná to bychom mohli vypíchnout, že i ten náš dědeček hrál v nějaké kapele.“
142

 

K setkávání obyvatelstva a určitému kulturnímu vyžití a soužití sloužil také Juříkův 

hostinec a kuželna, kde „se hrávaly souboje. […] A jinak se tam chodilo taky na karty, 

mariáš.“
143

 Hostinec ovlivňoval soužití obce, protože v něm „docházelo opravdu 

k jako takovýmu neformálnímu soužití těch letních hostů a těch místních jako usedlíků. 

I když nutno říct teda, že ti místní lidi měli takovou nějakou úctu a takovej až dojemnej 

respekt před těma letníma hostama. Oni je nazývali jako páni. Tam se neříkalo, přijeli já 

nevím, Brňáci, přijeli Pražáci. […] To až do posledních let ještě po válce, to se takhle jako 

používalo.“
144

  

22..33  KKOORROOUUHHVVIICCEE  DDOO  RROOKKUU  11994466  

Původní obec se nacházela 8 kilometrů od Bystřice nad Pernštejnem při 

Korouhvickém potoku, jenž se vléval do řeky Svratky. 

22..33..11  HHIISSTTOORRIIEE  

Dle pověsti o původu jména Korouhvice z kroniky obce pochází jméno od majitele 

hradu Zubštejna, který měl ve znaku korouhev. „Korouhvice prý dodávala vždy mladé 

statné muže do hradní posádky i k vojsku korouhevním pánům.“
145

 Nejstarší zprávy spadají 

do poloviny 14. století. Konkrétně k roku 1349 je Korouhvice společně s Chlumem 

zmiňována v listině, v níž nechala Klára, manželka Vznaty z Tasova, zapsat úrok svým 

a Vznatovým dětem. O čtyři roky později, v roce 1353, spojila majetek s olomouckým 

proboštem Ježkem. Protože však byl prvním manželem Kláry Štěpán z Pernštejna, přešlo 

zboží do rukou Pernštejnů s odůvodněním, že „Klára drží to zboží jen v zástavě věnné.“
146

 

Na konci 14. století tak patřila obec pánům z Pernštejna. Od konce 16. století náležela obec 

ke kunštátskému panství a to na základě prodeje Vratislava z Pernštejna Hanuši, hraběti 

z Hardeka. Přestože vlastnictví panství přešlo již v roce 1590 na Johanu Evu 

                                                 

 

142
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 

143
 Tamtéž. 

144
 Tamtéž. 

145
 Pamětní kniha obce Korouhvice, do roku 1938., s. 10. 

146
 Tamtéž, s. 12. 



 

 

 

- 48 - 

z Liechtenštejna, v roce 1598 na Pavla Katarina z Kataru, následně na Viléma Dubského 

z Třebomyslic a Štěpána Schmidta, zůstala Korouhvice až do roku 1848 součástí 

kunštátského panství.
147

 Po roce 1850 se obec stala součástí politického okresu Boskovice 

(s výjimkou let 1855-1868, kdy spadala pod Kunštát). V roce 1892 byla obec přičleněna do 

novoměstského politického okresu.
148

 Korouhvice tvořila společně s Chlumem a Polomí 

politickou obec. K osamostatnění a vytvoření obce Chlum-Korouhvice došlo v roce 1912. 

„Chlum-Korouhvice jest jedna politická obec, ve skutečnosti jsou to spojené obce, mající 

společného starostu a zastupitelstvo. Agenda obecní je vedena samostatně, v každé obci 

zvlášť. Není společného majetku, ani společných dluhů, ani příjmů ani vydání, ani starosta 

není placen druhou obcí, platí ho ta obec, ve které starosta se zdržuje.“
149

 Název byl 

ustanoven na základě abecedního pořadí. Obecní zastupitelstvo se rovněž usneslo, že obce 

nebudou tvořit jeden celek, ale dvě katastrálně samostatné jednotky.
150

  

Období první světové války přineslo obci řadu obětí, kronika jich zmiňuje sedm.
151

 

František Šenkýř vzpomíná na jednoho občana, který působil jako legionář v Rusku 

a „vrátil se domů až v roce 1921, protože ten byl v tom batalionu, co jel přes celou Sibiř, 

přes Vladivostok, až přes Ameriku a vrátil se v 21. roce. Byl vyučený košíkář a postavil si 

chalupu podle vzoru, kterej se stavěl na Sibiři. On si vybudoval takový bednění, to vycpal 

hlínou cihlářskou a až to celý ty zdi měl, tak v tom žil. Pak byl u pošty, dělal listonoše, 

v Brně na nádraží, jako legionář dostal státní služby. Páč po té každý toužil v té době, aby 

byl ve státní službě a byl pod penzí.“
152

 I Korouhvici přineslo období první republiky 

rozvoj. Hlavním poválečným tématem se stala výstavba silnice. Obec podala žádost 

k MZV ještě před válkou, v roce 1910. Přestože byla v následujícím roce silnice vyměřena 

a zpracován projekt, k vlastní výstavbě, se kterou se mělo započít v roce 1914, díky válce 

nedošlo. Po válce se do boje o silnici zapojil také nedaleký Chlum. MZV oznámil, že 
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jelikož se obce nejsou schopny dohodnout, která stavba je nutnější, silnice se odkládá. 

S výstavbou bylo započato až v roce 1924, k dokončení došlo až na počátku 30. let.
153

 

Obec se v roce 1929 stala součástí Svazu obcí s centrem v Bystřici nad Pernštejnem a
 
o tři 

roky později se obecní zastupitelstvo uneslo na elektrifikaci obci, od dubna 1933 se v obci 

svítilo.
154

 Bylo to v roce, kdy František Šenkýř začal chodit do školy. „Školní docházku 

jsem začal v roce 1933. Bylo to právě v období největšího rozkvětu Korouhvice, kdy byl 

poprvé zapnut elektrický proud, kdy začaly svítit světla. Nepoužívali jsme lampy a svíčky, 

už se používala elektrika. Pak už to bylo veselejší.“
155

 V roce 1936 patřila Korouhvice 

k jedné ze třinácti obcí, které se vyslovily pro zřízení újezdní měšťanské školy ve Víru.
156

 

V obci nebylo stále dopravní spojení, fungoval zde skupinový vodovod a chyběla 

kanalizace.
157

 

Informací o období druhé světové války je poskrovnu. Z obecní kroniky se 

dozvídáme, že mobilizace v září 1938 se účastnilo pět občanů.
158

 František Šenkýř 

vzpomíná na Protektorát: „Když v 39. roce jsme přišli 15. března do školy, tak škola byla 

vobsazená Němcama kolem do kola. Na dvoře tam před sokolovnou vařili eintopfgericht, 

tak se děcka vyhrnuly a všichni jsme šly a voni nám dávali eintopfgericht Němci 

a fotografovali si to, jak jsou tady nenajedený a hladoví lidi, že je přišli vysvobodit. Hrůza. 

Druhý den jsme přišli do školy a paní učitelka nám pravila: Prosím vás pěkně, to je 

nehezké a nedůstojné, už to nedělejte. Ani noha nešla. Stačily dvě věty.“
159

 Pokud bychom 

pominuli obecné informace v kronice o obsazení pohraničí, o Slovenském štátu, 

Protektorátu nebo přídělovém hospodářství
160

 a zaměřili se pouze na Korouhvici jako 

takovou, je zajímavý tento zápis: „Jednou v noci, když přišel Šenkýř František ze směny 

z Víru, byly právě ve 23 hod. zprávy z Londýna. Ve spěchu nezavřel dveře u domku 
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a poslouchal zahraniční vysílání. Najednou se za jeho zády ozvalo: Když už posloucháte, 

tak si alespoň zavřete dveře! A co je vlastně nového? Za jeho zády stál ve světnici vrchní 

strážmistr Fejtl z Víru. Žádné následky to nemělo. I v těchto neklidných dobách byli i dobří 

četníci.“
161

 V závěru války sehráli důležitou roli partyzáni, kteří v okolí díky poloze 

a charakteru oblasti působili. V závěru války jejich počet značně vzrostl. Partyzáni se 

neobešli bez podpory domácího obyvatelstva. „Do nedalekého Veselí a Hlubokého bylo 

přesunuto velitelství partyzánské skupiny Jermak. […] Prováděli například destrukce na 

železniční trati Brno-Havlíčkův Brod. […]. Do vesnice docházeli členové pro potraviny, 

které mnohdy nevybíravým způsobem vynucovali, zejména když někde více popili. […] 

Členy této partyzánské skupiny byli také bratři Ota a Josef Kovářovi z Korouhvice, kteří 

nenastoupili při totálním nasazení do Říše.“
162

 Zajímavá je zmínka v kronice o tom, že 

v době války sloužila hasičská místnost jako základna nočních hlídek, které měly hlídat 

pohyb podezřelých osob, zejména partyzánů, po vesnici, nicméně „každá hlídka z místních 

občanů se řídila nepsaným zákonem: co mělo být viděno = nebylo viděno a tak se také nic 

nehlásilo.“
163

 Na druhou stranu přinášela podpora velké riziko včetně zájmu gestapa. 

Válečné události se z větší části Korouhvici vyhnuly. Korouhvice byla „osvobozena“ 

13. května 1945, kdy důstojník Rudé armády společně se třemi vojáky dorazil do obce.
164

 

Na závěr války vzpomíná pan Šenkýř: „Silnice končila za naší chalupou a tam se musel 

každej votočit a jet nazpátek, protože se dál nedostal. Proto v 45. roce v květnu, když 

utíkali Němci, tak jsme měli u chalupy jak nádraží. Se votáčeli všichni tam s autama a dál 

už nešli, protože neprojeli. […] Jsem uměl ještě německy dost, tak jsem jim vysvětloval, že 

na Havlíčkův Brod je silnice jinak. Všecí utíkali na západ, protože Rusáků se báli, jak čert 

kříže. Ti se s něma nemalovali. […] Většinou jejich odpovědi byly: In Wühr ist brücke 

fallen. Tam ho vyhodili partyzáni, se nevešli s autem a nikudyma nemohli, tak museli až do 

Nedvědice, když chtěli jet na Havlíčkův Brod. V Chudobínu byla špatná cesta, vedle tím 

břehem vedle silnice na Chudobín se nedalo s těma jejícho autama. Hrůza.“
165
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22..33..22  OOBBEECC  AA  JJEEJJÍÍ  OOBBYYVVAATTEELLÉÉ  

Největší počet obyvatel, 146, žil v obci pravděpodobně v polovině 19. století. Konec 

19. století a počátek 20. století přinesl pokles. Zatímco v roce 1900 bydlelo v obci 

v 19 domech 128 obyvatel, v roce 1930 to bylo už pouhých 106 lidí ve 24 domech. 

Podobně jako v Chudobíně, tak i v Korouhvici převažovali voliči strany agrární, 

následováni stranou lidovou.
 
Na rozdíl od Chudobína však byla v obci patrná převaha 

evangelíků spadající pod obec Veselí.
166

 Kupříkladu v roce 1930 to bylo ze 106 obyvatel 

celých 93, kteří se hlásili k evangelickému náboženství.
167

 František Šenkýř: Tam byly 

jenom dvě rodiny římskokatolický.“
168

 Katolická menšina spadala pod duchovní správu 

v Sulkovci. „My jsme měli náboženství, myslím dvě hodiny týdně jako evangelíci. […] No 

a chodil tam pan farář z Veselí a dvě děti, nebo tři, to je jedno už, chodily ze Sulkovce na 

to náboženství, protože celej Sulkovec byl římskokatolickej. Tam byl zase kostel a farář. 

Takže ty chodily na náboženství do Polomi.“
169

 Děti chodily do jednotřídní školy do 

Polomi. Školy vyšší byly od obce vzdáleny. František Šauer: „ Pak ve válce byla zřízena 

taková už měšťanka ve Víru [v roce 1940
170

], tak se chodilo do Víru. Ale na nástavbu, to 

byly jen tři ročníky, chodily do Bystřice.“
171

 Zajímavá je zmínka v kronice o tom, že dříve 
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byli chlapci posíláni do německých obcí, aby se naučili německy a přiučili se.
172

 Pan 

Šenkýř vzpomíná na svoji školní docházku takto: „Do školy jsem chodil pěšky do Polomi, 

pět let. V páté třídě […] jsem začal jezdit do měšťanské školy do Bystřice. Každý den 

pětadvacet kilometrů tam a nazpátek, v zimě pěšky. […] Obědy ve škole nebyly, jsme si 

nosili tam krajíčky chleba. Picí režim nebyl, chodili jsme se napít do vodovodu na chodbu 

ve škole. Byla z toho radost, veliká. […] Já když jsme přišli do školy, tak jsem byl tak na to 

zralej, abych si šel do zadní lavice a spal. Když jsem přišel domů, tak jsme došli tady ke 

Dvořišti na kopeček a už se stmívalo a ráno se šlo zas. A nevím, já si nevzpomínám nebo 

nepamatuju, že bych někdy řekl, že nepudu do školy. Já jsem rád chodil do školy. I když 

jsem nebyl žádnej primus.“
173

 

Domy byly v Korouhvici, ležící v těsném údolí, postaveny po obou stranách potoka, 

„jeden na druhém. Byly tam cesty, kde projížděly jen povozy koňské úzké, které by těžko šly 

nějak rozšířit, protože ty stráně byly prudké. Ty budovy byly nalepeny i v tech stráních, 

takže kdyby ta Korouhvice bejvala nepodstoupila té Vírské přehradě, tak si myslím, že by 

ta přestavba byla velmi ztížena, že by se část tech domů musela zbourat na dnešní poměry, 

aby se teda rozšířila ta infrastruktura, ty cesty a tak dále“
174

 V obci byl mlýn, jehož 

majitelem byl František Šauer, tatínek mého narátora, který vzpomíná: „Můj otec pocházel 

z mlýnu v Ubušínku a protože byli dva bratři, tak na mlýně v Ubušínku mohl zůstat jen 

jeden bratr. Tak zůstal ten starší. Můj otec koupil mlýn v Korouhvici v roce 1924 od 

nějakého pana Havlíčka, který shodou okolností ten mlýn prohrál v kartech a zadlužil ten 

mlýn u záložny v Rovečíně. […] Ten život těch mých rodičů musel být velmi těžký, protože 

mlýn koupili, z vosumdesáti procent na dluh, takže ho museli splácet. Takže do toho 

45. roku dělali na dluhy a dělali na tu přestavbu. A 45. roku teda přišel novej systém 

a mlýn prakticky v 48. roce zavřeli a navíc se stavěla přehrada, takže by stejně byl 

zatopen.[…] Mlel nejen pro obyvatele Korouhvice, Chlumu a okolních dědin, ale hlavní 

práci měl prakticky pro pekárnu v Poličce […] Musel zajistit dopravu toho semletého obilí, 

té mouky, do Poličky. Třeba v zimě, to se jezdilo tady z Korouhvice, to byla taková lepší 

polní cesta na Polom a Sulkovec, a kdo to tady zná, to je obrovskej kopec. Takže to se 
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dělalo tak, že se naložilo obilí na sáně v zimě, vyjeli do Sulkovce, tam to u známých složili, 

jeli znovu do Korouhvice, naložili fůru další a v tom Sulkovci tu fůru, kterou předtím 

složili, doložili, aby byly ty sáně vytížený, protože pak už se ze Sulkovce jelo prakticky 

skoro po rovině, takže ty koně to utáhli.“
175

 Mlynářství byla víceméně záležitost rodiny. 

Čas od času rodině vypomáhal jeden ze sousedů, pan Zobač, který v noci hlídal stroje. 

Stálé zaměstnance si rodina dovolit nemohla.
176

 V obci fungoval také hostinec. Kromě 

prodeje piva, lihovin a kuřáckých potřeb bylo možné zakoupit kvasnice, cukr nebo 

cikorku. Otevřeno bylo většinou v poledne a večer. Když se pracovalo, byla hospoda 

zavřena. „Stálých denních hostů nebylo - nebylo peněz. Černé pivo v letním období se 

vařilo v některých domácnostech doma.“
177

  

Podobně jako Chudobínští, tak i Korouhvičtí se živili převážně zemědělstvím. Práce 

to však byla velice namáhavá, o čemž svědčí vzpomínka pana Šenkýře: „Ty, co byli tam ty 

rolníci, co byli tři nebo čtyři, ty měli koně. Ty ostatní obdělávali pozemky jenom 

s krávama. Anebo ty zas, co neměli vůbec nic, tak měli doma jenom kozy. […] Jenomže na 

těch pozemcích, na kterých se tam hospodařilo, to bylo vopravdu obtížný. Na tech svazích 

by se neudržela ani koza, říkali“
178

 Rodina Šauerova měla při mlýnu malé hospodářství, 

„měli jsme dvě, tři kravičky. Měli jsme dokonce, pak už po válce teda, ají pár koní, takže 

otec obdělával to pole s koňmi, protože tenkrát traktory nebyly.“
179

 Kromě hospodářství se 

v Korouhvici lidé zabývali také řemeslem. „Byli zde někteří řemeslníci, jako byli řezníci, 

dokonce tady byl obuvník, švec postaru. […] Ostatní to byli chalupníci, kteří se buď živili 

z části tím řemeslem, nebo z části chodili pomáhat na ty větší statky.“
180

 Pan Šenkýř 

dodává: „Byl tam kovář, podkovář, byl tam stolař, byli tam tesaři, byli tam zedníci, byli 

tam dva ševci, byl tam mlynář. To byl mlýn velkej. Takže tam všechno bylo celkem v tý 

Korouhvici, že byli soběstačný.“
181

 Někteří chodili za prací do Víru
182

, kde byla textilní 
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továrna. Patřil mezi ně i tatínek pana Šenkýře. Maminka byla v domácnosti a příležitostně 

pomáhala rolníkům. Pan Šenkýř vzpomíná na finanční ohodnocení svého tatínka: „Víte, za 

kolik dělali? […] Za korunu osmdesát na hodinu a dělalo se na tři směny, někdy se dělalo 

aj v neděli v té textilce, když byl odbyt na zboží. Pak je třeba propustili a zase nabrali za 

měsíc nebo za tři.“
183

 V zimních měsících se mužská část Korouhvice zabývala prací 

v lese, v továrnách nebo zajišťovala prohazování cest.
184

 Dopravní dostupnost nebyla příliš 

dobrá. Nejdůležitější byla cesta vedoucí z Korouhvice, přes Vír, do Bystřice nad 

Pernštejnem, kde byl okresní soud, berní úřad a železniční stanice poskytující spojení do 

Nového Města na Moravě, sídla okresního úřadu a berní správy, nebo do Brna, kde byl 

zemský úřad. Kromě toho vedla strmá cesta do Chlumu, k Nyklovicím, do Polomi nebo 

Hlubokého.
185

 František Šenkýř dodává: „Jedna silnice, která vedla z Víru do Korouhvice, 

ta za našou chalupou končila. Takže kdo přijel do Korouhvice, tak se u našich musel otočit 

a jet nazpátek, protože už se dál nedostal. Do Polomi, do Hlubokého, do Chlumu, všude do 

hrba. A tam byly polní cesty, tam se jezdilo s koňma a s krávama a chodili lidi pešky. Na 

kole se dalo jet.“
186

 V zimních měsících, když napadlo větší množství sněhu, vyráželo 

mužské obyvatelstvo Korouhvice prohazovat silnice. „Protože tenkrát neexistovaly žádný 

silnice a stroje, který by prohrnovaly sníh, tak si pamatuji, že chodila mužská část 

Korouhvice prohazovat silnici v zimě k Víru. […] Ale třeba ty obecní cesty směrem na 

Polom anebo směrem k Chlumu, což ta byla kór hodně do kopce a ten vlastní Chlum leží 

prakticky na vrchu na kopečku, takže to byly závěje, já nevím dvou metrový. Museli ty 

chlapi proházet aspoň cestu, aby se těmi koňmi tam dalo jet, protože se vozila, řekněme 
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třeba z toho mlejna ta mouka, sváželo se dřevo.“
187

 Vzhledem k údolní poloze však počasí 

tolik obec neohrožovalo. Pan Šauer: „Jednu věc, to mně vždycky maminka říkávala, že 

Korouhvice, ta že je uložena, jak malé dítě v maminčiným klíně, protože je v údolíčku. 

Takže opravdu my jsme tady měli, dá se říct o kabát tepleji, než v okolí na těch kopcích. 

[…] Takže tady, že by byly závěje velký nebo foukal vítr, to nebylo. Ale sníh napadl.“
188

 

22..33..33  KKAAŽŽDDOODDEENNNNÍÍ  ŽŽIIVVOOTT  

Korouhvice nepatřila mezi turisticky vyhledávané obce. „Chudobín, to bylo 

vyhlášený poutní místo Brňáků, kteří tam jezdili na letní byt a Vír to samé. Protože tam se 

pronajímala kdejaká chaloupka, místnost. Raději bydleli ve dřevníku, když to tak musím 

hrozně říct, a světničky to bylo pronajatý pro tadyhlecty letňáky. […] Ale v Korouhvici ne. 

Tady nevím, že by tady někdo někoho přechovával. Nebyl zájem. Nebylo ubytování, tak tam 

nikdo nešel.“
189

 Korouhvice byla navíc stranou vyhledávané Svratky. Pan Šauer dodává: 

„V Korouhvici se stíkaly dva potoky. Jeden šel od Nyklovic, od vesnice Nyklovice, 

takzvaným Horním lesem. To je les vo 250 hektarech. Druhý šel od obce Polom a stíkal se 

v Korouhvici a pokračoval pak už jako taková menší říčička pod Korouhvici asi 

3 kilometry, kde se vléval do Svratky.“
190

 Problémy jako měl nedaleký Vír Korouhvice 

neměla. Kronika obce zmiňuje problémy s vodou pouze v červenci 1901, kdy se do obce 

přihnala bouře, jež rozvodnila potoky, které poničily cestu a mosty.
191

 František Šauer: 

„Tady teda nepamatuji, že by se říkalo, že by byly někdy nějaké záplavy. Protože tím, že ty 

potoky vedly, dá se říct z lesů, tak ty lesy pojmuly hromadu té bouřkové vody.“
192

 Pan 

Šenkýř dodává: „My jsme měli domek mezi dvěma potoky a nepamatuju za celou tu dobu, 

co jsem tam bydlel, že bysme měli vodu v domku, v chalupě, že bysme trpěli potopama. 

Vody bylo vždycky víc, to je jasná věc, že tam teklo z těch kopců to tam. Ale ty lesy kolem 

dokola, tam se to zachytilo. […] Když přišla prudší bouřka, tak to pobralo na polích, tak ty 
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sedláci a ti rolníci se s tím uměli vypořádat.“
193

 V obci byl také rybník, který sloužil mimo 

jiné pro mlýn. František Šauer vzpomíná: „Ale vím, že z toho soutoku těch potoků vedla 

prakticky naháněcí struha, se tomu říkalo, do našeho rybníka, který stál nad mlýnem. 

Protože náš mlýn byl poháněn prvně mlýnským kolem, což já už nepamatuju, to bylo za 

první republiky, ale pamatuji ještě, kdy byla tam postavena turbína, Francisova turbína, 

která ten mlýn poháněla. Takže pohon mlýnu byl prakticky z vody.“
194

  

Život ve staré Korouhvici „byl takovej idylickej. […] Ta Korouhvice žila, dá se říct 

takovým tým životem, jak na tehdejší dobu odpovídal.“
195

 Kulturní vyžití nebylo příliš 

bohaté. Jednou nebo dvakrát do roka se konaly přednášky Místní osvětové komise nebo 

biblické hodiny.
196

 František Šenkýř vzpomíná: Četlo se, hráli jsme „Člověče, nezlob se“, 

hrálo se v létě s balónem, hadrákem, nějakej fotbal. Později, když už jsme dorůstali, se hrál 

nějakej volejbal a podobně. Dělali jsme mlýnky na potoce, do toho se dávaly takový 

kladívečka a klepalo to na sklo, aby to bylo slyšet, každej ten mlýnek klapal jinak.“
197

 

V sále místního hostince bývaly příležitostné divadelní představení ochotníků z nedalekého 

Víru.
198

 Slavily se Velikonoce, Vánoce, Svatý duch, konaly se hody a poutě.
199

 Součástí 

obce byla honitba. V létě se konal hon na koroptve, na podzim slavný říjnový hon, kterého 

se účastnili místní a pozvaní hosté.
200

 Na hon vzpomíná i pan Šenkýř: „Tam byla šílená 

sláva, jeden podzimní hon. […] Na to se sjeli ají pánové, továrníci z Brna. Jsme 

obdivovali, když my jsme jezdili na hloupých bicyklech ještě a voni už tam přijeli 

v americkej „študebejkrech.“ […] No to byla elita. Přijeli na hony, tak to tam drželi třeba 

tři dny. Hospoda celá byla obsazená tady tím spolkem.“
201

 Hon zakončovala hostina, při 

které hrála k tanci kapela pana Bartoně z Víru. Důležitou roli sehrál místní hasičský sbor, 

který byl založen těsně před válkou, v roce 1938 a který organizoval výlety. První 
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a poslední byl uspořádán v roce 1939.
202

 „Přítomno bylo 12 hasičských sborů. Následovalo 

seřazení všech přítomných a za doprovodu dechové hudby pana kapelníka Bartoně z Víru 

odpochodovala celá jednotka i hosté na výletiště. […] Pak následovala taneční 

veselice.“
203

 Pan Šenkýř vzpomíná, že v hasičském sboru byla prakticky celá obec, včetně 

děvčat. „To byl spolek silnej. Tam chodili ráno v sedm hodin a už trubač troubil nástup, už 

pochodovali, učili se dělat vlevo bok, vpravo bok, pochodové formace a vyjíždet se 

stříkačkou.“
204

 V obci fungovala jedna hospoda, nicméně dle slov narátorů ji obyvatelstvo 

pravidelně nenavštěvovalo. „Nechodil tam nikdo pravidelně, vysedat dennodenně nebo 

hrát karty, ani v sobotu v nedělích tam nebyli. Karty a ovce a Člověče, nezlob se, se hrálo 

doma po chalupách. Tam hráli mariáš vo sirky, ne vo peníze. […] Tam za celý týden tam 

hospoda nebyla otevřená. Jenom když se šlo pro cigarety anebo pro zápalky, když bylo 

potřeba. […] Někdy, když byly ty svátky nějaký, tak se votevřela hospoda v neděli, ale 

jináč, tam nikdo nevysedával během tejdne.“
205

 Byla zde i obecní knihovna, vyhledávaná 

především v zimních měsících, kdy bylo více času. „Četlo se hodně. Protože to byla 

knihovna ají v Korouhvici a pak se chodilo vypůjčovat knížky ají do Hlubokýho, do 

Chlumu, kde měli, aby si to vyměňovali. […] Anebo se četly knížky, nahlas se četly knížky. 

To se sešli čtyři pět lidí a četlo se“
206

 Důležitým zdrojem informací, kulturních zážitků 

a zpráv, byl rozhlasový přijímač, který si v roce 1936 pořídil hostinský Josef Navrátil. 

Rozhlasový přijímač vlastnila také rodina Šenkýřova. Na večery u rozhlasu vzpomíná pan 

Šenkýř: „My jsme měli dvě místnosti v domku a tam dvakrát v tejdnu zasedl celej kompars 

a poslouchali divadelní hry z rádia. Já jsem se nemohl ani učit.“
207

 Každodenní život byl 

vyplněn prací. Hlavně na jaře a na podzim se obyvatelstvo nezabývalo prakticky ničím 

jiným. Důležitou roli hrálo také setkávání a povídání, praktikované zejména v zimních 

měsících. „Zima byla zase o draní peří, kdy jsme se shromažďovali i děti a poslouchali 

jsme, jak si bábinky vypravujou různé zkazky. Báli jsme se, protože vyprávěli aj strašidelně 
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a ostatní. Plynul nádherně ten život.“
208

 Ve mlýně rodiny Šauerovi byla velká světnice, 

kam se vešla spousta lidí. „Bylo zvykem, že v neděli odpoledne se scházeli sousedé. My 

jsme tam měli takový velký kachlový kamna, tak hlavně v zimě se sesedli a vykládalo se. Já 

jako ten mladej klučina jsem to poslouchal. […] Maminka uvařila kávu, upekl se nějakej 

koláč anebo pekáčky se tenkrát pekly.“
209

 Na soudržnost a pospolitost vzpomínají oba 

narátoři. Pan Šenkýř: „Ti lidi se nemohli nenávidět v dědině, protože jeden druhýho 

potřeboval. Protože ti, co neměli nic, chodili k těm, co měli na práci. Ty je zase 

potřebovali, protože to nestačili. […] To byla komunita, která musela existovat, protože 

jinak to nešlo. […] Říkám, i když se nenáviděli nebo neměli k sobě zrovna nějakej poměr 

elastickej, krásnej, formovací, že jo, ale museli to vydržet. […] Tam nebyla nevraživost 

náboženská, politická anebo co já vím. No tak to bylo, protože to muselo být. Jináč by ta 

obec neexistovala.“
210

 Pan Šauer dodává: „Ty lidi při sobě drželi určitě víc, určitě nebyla 

taková závist. […] Ten život na té dědině byl vopravdu takovej srdečnější. […] Dyť já 

můžu říct, že můj otec byl mlynář, což bylo, dá se říct, na té malé vesnici takový trošku 

vyšší postavení, že měl ají vyšší příjem. […] Jsem nikdy jako nezaregistroval, že by si 

vyčítali, že teda třeba tatínek je mlynář a má se líp.“
211

 Na druhou stranu se lidé museli 

starat sami o sebe, nikdo jim nic nedal zadarmo. Pan Šenkýř vzpomíná zejména na 

komplikovaný život starých lidí. „Když si neplatil penzi, tak nedostal nic. To byli většinou 

výminkáři, který museli si živit v rodině doma. Museli dožít a dožívali někdy dost bídně. 

[…] S těma prarodičema se zrovna nezacházelo dobře. Dávalo se jim za dveře hrnek 

s polívkou a než on se k tomu dostal, tak to měl od psů a od koček sežraný. Hrůza. Kdo si 

platil, tajhlectu penzi nebo to pojištění, tak to měl.“
212
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33  PPŘŘEEHHRRAADDAA  

Přehrada vystavěná na Svratce na sklonku 50. let se zařadila mezi první velké 

poválečné stavby. Vůbec celá druhá polovina 20. století se nesla ve znamení budování 

vodních nádrží. Zatímco v roce 1945 jich bylo v ČSR na čtyři desítky, v roce 1975 jejich 

počet přesahoval stovku. Z převážné většiny byla důvodem vzniku energetika, dále pak 

vodárenství, rozvoj průmyslu, zemědělství a rekreace. Mohutná stavba, která vznikla nad 

Vírem, zcela změnila krajinu. Přehradní hráz s výškou dosahující téměř 77 metrů vytvořila 

10 kilometrové jezero. Potřeba výstavby přehrad však byla staršího data, spadala na přelom 

19. a 20. století. Po roce 1918 se v rámci výstavby výrazně projevil vliv státu, respektive 

zemských úřadů, pod jejichž působnost byla vodní díla začleněna. Roli sehrála také 

potřeba zaměstnanosti v době hospodářské krize a poválečná obnova.
213

 

33..11  CCEESSTTAA  KK  PPŘŘEEHHRRAADDĚĚ  

Vůbec první myšlenky regulace Svratky sahají na počátek 20. století. Základní tezí 

zemského moravsko-slezského výboru, který se záměru ujal, bylo vybudovat několik 

menších nádrží, díky kterým by bylo možné regulovat rozkolísaný tok řeky a zamezit 

častým jarním povodním. Uvažovalo se o vodním díle u Brna a Borovnice.
214

 Na konci 

první dekády 20. století probíhala dokonce prohlídka celého toku Svratky včetně přítoků, 

kterého se účastnili zástupci zemského výboru, místodržitelství nebo ministerstva 
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(oddělení pro hrazení bystřin). Účelem bylo zjištění stavu a případného vytvoření návrhů 

na úpravu toku.
215

 V souvislosti s rozvodněním Svratky po vydatných deštích roku 1910 

bylo volání po regulaci řeky ještě větší. „Rolnictvo a všechno obyvatelstvo pobřeží touží po 

regulaci, touží po upravení břehů a úpravě odtoku vodstva na Švarcavě a všude jinde, 

vyzývá své poslance k popohnání regulačních prací.“
216

 Vzniklý vodohospodářský plán 

vypracovaný prof. Ing. Dr. Janem Bažantem na konci 20. let pak počítal pouze se stavbou 

jedné nádrže nad obcí Vír.
217

 František Šauer dodává: „Můžu říct, že o výstavbě té 

přehrady Vírské se hovořilo už za první republiky. Protože už tenkrát docházelo při jarním 

tání k záplavám a hlavně ty obce jak byl Vír, Koroužné a Štěpánov a až po Tišnov, byly 

těmi záplavami hrozně postihovány.“
218

 Ve 30. letech probíhaly v okolních městech 

dokonce přednášky pro veřejnost, týkající se „výhodnosti zřízení přehrad a vodních 

elektráren na řece Svratce. Zatím to bylo domácími bráno nejspíš jako zajímavost.“
219

 

Veškeré konkrétní návrhy a plány byly přerušeny vypuknutím druhé světové války. Teprve 

ničivé jarní povodně v březnu 1940, které přinesly velké škody, myšlenku oživily. Přes 

zákaz okupačních úřadů začaly vznikat první plány, jejichž tvůrci byli inženýři v čele 

s Františkem Tomanem. V roce 1940-1941 dokonce probíhalo vyměřování budoucí 

přehrady a zaměření záplavového území v Korouhvici a Dalečíně. „Zaměřovala se také 

budoucí silnice kolem přehrady přes Korouhvici k Hlubokému […] Korouhvičtí občané 

nebrali tuto činnost vážně.“
220

 Pan Šenkýř se coby dospívající kluk vyměřování silnice 

účastnil. „Třeba my jsme tam chodili na brigádu, vyměřovat. Ta silnice, co je z Korouhvice 

přes Hluboký, kolem přehrady, to se měřilo dva roky. […] Běhali jsme s trasílkama, 

zatloukali kolíky. Víte, kolik jsme měli na hodinu? Čtyři kačky. To bylo něco. […] Tam byli 

páni inženýři a to byli většinou důstojníci československé armády. Armáda nebyla, tak to 

byli propuštěný a ty byli zaměstnání u nějakého tajtoho podniku brněnského a chodili tam. 
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[…] Spávali v Chudobíně, někteří. Některý byli ají v Korouhvici, spávali.“
221

 Po ukončení 

války se předem připravený projekt Františka Tomana stal základem budoucí stavby.
222

 

Samotná stavba byla povolena výměrem Zemského úřadu v Brně, 14. května 1946.
223

 Josef 

Pražák dodává: „Tam jim vyhovovalo to údolí. Údolí a ta hráz tam nad tím Vírem, tam to 

bylo takový zúžený a skaliska tam byly, že to mezitím jako mohlo držet, tu hráz. To si 

vytipovali a tak to dopadlo.“
224

 Důvody, které zapříčinily vznik přehrady, byly různé. 

Jednalo se zejména o snahu zamezit povodním na dolním toku řeky, neméně důležitá byla 

i stabilizace toku, respektive nadlepšení vodních stavů za suchého období a s tím 

související využití pro zemědělství. Důležitou roli měla hrát i výroba elektrické energie. 

Původně se počítalo také s využitím vodní plochy pro rekreaci.
225

 V okolí měly vzniknout 

„chaty, letoviska, koupaliště, ozdravovny, postavené na vhodných místech.“
226

 V letech 

1946-1948 došlo k přepracování projektu, protože původní projekt „byl vypracován v roce 

1938 za odlišných hospodářských poměrů, zejména v oboru energetickém.“
227

 Nový 

vodoprávní výměr schválený 9. září 1948 zvyšoval přehradní zeď o téměř 8 metrů, čímž 

rozšířil záplavové území. Výstavba vodního díla měla dopad na katastrální území obce Vír, 

Chlum, Korouhvice, Karasín, Chudobín, Hluboké, Dalečín, Písečné a Koroužné, přičemž 

obce Korouhvice a Chudobín spadaly přímo do záplavové oblasti. Vyrovnávací nádrž pod 

Vírem pak zasáhla Bolešín, Koroužné a Vír.
228
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33..22  HHIISSTTOORRIIEE  SSTTAAVVBBYY  

Stavbu zahájily firmy Konstruktiva a Hrabě & Lozovský.
229

 Vlastní práce byly 

zahájeny roku 1947, kdy se začaly stavět ubikace v obci Vír s kapacitou až 800 lůžek. 

„Sociální objekty, zejména pro ubytování a stravování pracovníků, byly provedeny jako 

zděné přízemní objekty, vybavené ústředním topením a teplou vodou. […] Součástí tohoto 

zařízení bylo i 20 jednopokojových bytů pro ženaté zaměstnance a 16 dvoupokojových 

komfortních bytů. Jídelna s kuchyní a klubovnou sloužila i pro kulturní vyžití pracovníků, 

stravování bylo zabezpečeno pro třísměnný provoz včetně nočního vydávání jídel. […] Na 

stavbě byla dále zřízena ordinace lékaře a stavba vlastnila vůz pro případ těžšího 

úrazu.“
230

 V prvních letech vznikl stavební dvůr, dílny, skladiště a garáže. Byla budována 

pila, betonárna (z časových a finančních důvodů se beton na stavbu vyráběl přímo na 

staveništi) a drtírna. Zároveň došlo otevření lomu v Korouhvici.
231

 Od roku 1948 probíhalo 

vytyčení záplavy a odlesňování svahů.
232

 Stavba přehrady měla pozitivní vliv na rozvoj 

kulturního dění a lékařského ošetření v obci Vír. Fungovala zde ordinace praktického 

lékaře, zubního technika, od roku 1953 pak i gynekologická poradna a dětský lékař.
233

 Ve 

Víru bylo zřízeno několik obchodu včetně Tepu, Narpy nebo mlékárny.
234

 Kronika 

zaznamenala proměnu obce takto: „Vesnička, dříve tichá, která ožívala jen v létě na krátký 

čas příjezdem letních hostů do tohoto kouzelného údolí, kypí nyní životem a pracovním 

ruchem od rána do večera. […] Přímo na stavbu je cizím přístup zakázán. Za posledním 

domkem ve Víru je vrátnice a kdo nemá propustku, nesmí dále. Tu dostanou jen obyvatelé 

vesniček, kteří musejí přecházet pracovištěm nebo ti, kteří mají pozemky nad přehradou. 

[…] Po silnicích stále jezdí traktory, osobní i nákladní auta. […] Autobusy již ráno 
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k sedmé hodině dovážejí dělnictvo z okolí a k sedmé hodině večer je zase odvážejí. [...] 

Týdně bývá v závodní jídelně nějaká přednáška, koncert, divadlo nebo nějaká estráda. 

V sobotu a v neděli se hraje kino.“
235

 František Šauer vzpomíná: „Takže v tom Víře byl 

vlastně vystaven hned na začátku té stavby přehrady takzvaný kulturní dům, kde se 

odehrávala, dá se říct veškerá kultura Víru. Bylo tam kino. […] Pořádaly se tam zábavy. 

Byla tam v prapůvodní době taky vývařovna, kde ty zaměstnanci chodili na oběd. 

[…]Takže tou výstavbou se ten kulturní život spíš zvětšil, než snížil. […] Takže kino, 

zábavy, to si myslím, že probíhalo, dá se říct permanentně.“
236

 Od poloviny 50. let byla 

v provozu kuželna a sauna, sloužící „zaměstnancům k osvěžení a odstranění únavy 

a k utužování. Sauny může používat jen zdravý zaměstnanec přehrady po lékařské 

prohlídce. […] Je stavěna jako srub po vzoru a stylu finském. […] Je to malá místnost, kde 

se rozžhaví kameny. […] Na posílení krevního běhu se občas šlehají březovými pruty. […] 

Za čtvrt - až půl hodiny, se jdou všichni ponořit několikráte do vody v přehradě.“
237

 Pro 

zaměstnance stavby byly pořádány i několikadenní zájezdy.
238

  

Prakticky od počátku se stavba potýkala s celou řadou problémů. Jedním z nich byl 

nedostatek odborníků a inženýrů, jež byl způsobený předcházející válkou a uzavřením 

vysokých škol. Chyběli dělníci a díky nekvalitnímu průmyslu také stroje a materiál.
239

 

„Mechanizace prakticky nebylo, na stavebním dvoře projíždělo několik traktorů zn. 

Svoboda. […] Drtírna a betonárna byly složeny ze starých strojů téměř z celé Evropy.“
240

 

Výstavba byla značně ovlivňována i souběžnou výstavbou vodního díla na Slapech.
241

 Na 
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počátku a na konci stavby se počet dělníků pohyboval kolem 100, v 50. letech, v době 

největšího vytížení, to bylo až 1200 zaměstnanců. Množství zaměstnanců ovlivňovalo také 

špatné počasí, zemědělské práce a velikonoční nebo vánoční svátky.
242

 Naopak v době 

letních prázdnin se do stavby zapojovaly vysokoškolské brigády. „Pracují tu taky brigády 

vysokoškoláků z Brna. V červenci jich bylo 150, na srpen se jich přihlásilo dokonce 

200.“
243

 Velké množství dělníků pocházelo ze Slovenska. Zhruba třetina byla z blízkého 

okolí a na stavbu byla dopravována prostřednictvím speciálních spojů.
244

 František Šauer 

dodává: „Dojížděly autobusy z Bystřice, až od Tišnova jezdily autobusy, jezdily autobusy 

směrem od Poličky.“
245

 Určitou zajímavostí byla práce Řeků, kteří do Víru přišli v roce 

1950.
246

 František Šauer: „Dokonce tady byli zaměstnáni na té stavbě také Řekové, kteří po 

válce prostě, když tam teda zvítězil jiný režim, lidově řečeno komunisté, utekli k nám a tady 

byli zaměstnáni na té výstavbě. Tam dokonce byl jeden barák v tom Víru vyčleněn, kterýmu 

se říkalo řecký barák, protože tam byli jen samí řečtí zaměstnanci.“
247

 Na přehradě byl 

zaměstnaný například i dědeček nebo tatínek sourozenců Pražákových.
248

 Milan Pražák 

dodává: „Já si myslím, že z těch starejch obyvatel nikdo. [nepracoval na stavbě přehrady] 

Že ti všichni prostě, a co jsme se s nima stýkali, tak všichni prostě úplně nostalgicky 

vzpomínali na starý doby a tomu novýmu jako na chuť nepřišli. Ale ta mladší generace, 

samozřejmě ti jsou adaptabilní. Ti si zvykli, ty našli pracovní příležitosti, našli zalíbení.“
249

 

Z Korouhvických na přehradě, dle slov narátorů, nepracoval nikdo.
250
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Betonáž přehrady byla zahájena v roce 1949. Zajímavostí byla výroba betonu při 

teplotách do -10 stupňů odůvodněná plněním plánu.
251

 Kámen potřebný pro stavbu byl 

získáván z lomu v Korouhvici. František Šauer vzpomíná: „Tady se vystřílela taková štola 

a těžba toho kamene byla velmi důmyslná. Dole v té štole byly položeny koleje a ty vozy 

zajížděly do té štoly a nahoře se těžil kámen. Odstřeloval se do trychtýřů a ten kámen 

padal vlastně do těch vozů a pak už lokomotivou odjížděl. Na dnešním tělese silnice z hráze 

do Korouhvice byla položena kolejová trať a jezdily zde parní dvě lokomotivy a vozily ten 

kámen přímo k přehradě, kde byla obrovská drtička kamene a ten kámen se tam drtil do té 

betonové směsi.“
252

 Cement na stavbu dodávala Maloměřická cementárna. Z Bystřice nad 

Pernštejnem vedla na stavbu 10 kilometrů dlouhá lanová dráha
253

, na ni vzpomíná paní 

Pražáková: „Já si akorat pamatuju, že ještě v době, kdy tam asi dělal [tatínek], že mě vzal 

na nějakou tu lanovku, kterou se tam převážel materiál, tam někde z kopců. Tak si 

pamatuju takovej zážitek, jako úryvkovitě, že jsem se svezla na lanovce nad rozestavěnou 

Vírskou přehradu.“
254

 Pan Šauer dodává: „Ta lanovka šla ve dne v noci. Jezdily vozejky, to 

si pamatuji, a přijížděly teda na tu vlastní hráz a tam se vysýpaly do takovejch obrovskejch 

sil. Třeba písek nebo cement a kámen.“
255

 Fungovala zde i laboratoř kontrolující kvalitu 

betonu včetně zrnitosti, jílovitosti nebo pevnosti. Od roku 1953 se přehrada začala 

postupně napouštět a od počátku roku 1954 byl zahájen ostrý provoz hydroelektrárny.
256

 

Od druhé poloviny 50. let, v přímé souvislosti s postupným dokončováním, docházelo 

k demontování zařízení. Díky nedostatku speciálního střeliva, které spravovala pouze 
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vojenská správa, byla konstrukce betonárky ponechána.
257

 Část demontovaného zařízení 

byla převezena na stavbu přehrady u Mostiště, kam směřovali také odborníci a úředníci. 

Dělníci byli postupně přemisťováni na jiné stavby, zejména na stavbu ve Velkém 

Trestném.
258

 Ubytovací objekty ve Víru byly ponechány pro činnost MNV, pošty nebo 

SNB. Prostory byly využity jakožto obřadní místnost, kancelář spolku rybářů, byty pro 

učitelky, domovníka, nocující šoféry ČSAO nebo zubní lékařku. Dnes je zde umístěn 

například Obecní úřad a část je využita pro byty.
259

 Přehrada byla slavnostně předána do 

rukou veřejnosti 9. listopadu 1957. Oficiální akce se účastnil například ministr stavebnictví 

Oldřich Beran.
260

 Součástí slavnostního předání bylo vyznamenání 17 pracovníků, kulturní 

program a večerní taneční zábava.
261
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44  LLIIKKVVIIDDAACCEE  OOBBCCÍÍ  

Zatímco pro Korouhvici znamenala výstavba přehrady částečnou likvidaci, pro 

Chudobín byla likvidací úplnou. Z obcí se musely vystěhovat téměř tři stovky obyvatel. 

Lidé odcházeli do různých směrů. Někteří začali budovat nové domovy v sousedství, část 

se rozhodla budovat nový život v pohraničí a někteří zamířili, s ohledem na trend doby, do 

velkých měst přinášejících větší možnosti a snazší život. 

44..11  CCEESSTTAA  KK  LLIIKKVVIIDDAACCII  

Z předcházející kapitoly je patrné, že jisté úvahy o výstavbě vodního díla, se 

objevovaly prakticky od konce 20. let. Milan Peňáz vzpomíná: „Oni existovaly už za první 

republiky první takový nějaký myšlenky a dokonce první projekty. Ale ty první varianty, 

tam mělo to vzdutí končit pod Chudobínem. Takže ty lidi to nevnímali vůbec jako nějaký 

prostě reálný nebezpečí. To myslím opravdu začalo až po válce, tady tohle. […] Protože to 

rozhodnutí jako nezvratně padlo, tu přehradu postavit. […] Takže bohužel tajta smutná 

historie, ta už vlastně začala koncem těch čtyřicátých let.“
262

 Byť vypuknutí druhé světové 

války otázku přehrady na několik let odsunulo, konaly se v oblasti akce a práce vztahující 

se k vodnímu dílu. František Šauer dodává: „Ale v roce 45, už jako malý kluk, jsem 

slýchával, že se hovoří o tom, že Korouhvice přijde zaplavit, že se postaví Vírská přehrada 

a Korouhvice bude zatopena […] Takže v roce 45 už byla situace nazrálá tak, že opravdu 

začaly vlastní přípravné práce, kdy se vykolíkovávala vlastní hráz přehrady a všechny ty 

ostatní věci.“
263

 Přehrada byla oficiálně schválena výměrem z roku 1946, respektive 1948. 

Milan Peňáz: „Myslím, že to bylo v roce 46. Takže to si myslím, jestli chcete vědět takovej 

šlák, kterej teda zapůsobil, tak to byl tento okamžik. Já myslím, že až do této doby, že 

většina lidí si myslela, že k tomu třeba nedojde. Pak ještě teda došlo k nějaké takové té 

změně a doplnění toho projektu té přehrady, prostě to navýšení [výměr z roku 1948], který 

mělo za následek zatopení Chudobína.“
264

 ČSR, ministerstvo dopravy, zastupoval ZNV 

v Brně, který 30. července 1945 zažádal o projednání stavebního návrhu na stavbu 

přehrady a o vyvlastnění nemovitostí potřebných pro stavbu. Na základě této žádosti bylo 
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na konci září 1945 zahájeno komisionální jednání ve Víru, Chudobíně, Chlumu 

a Korouhvici. U příležitosti jednání ve Víru pronesl Ing. Josef Pospíšil, zástupce 

ministerstva dopravy, projev: „Stavby údolních přehrad byly za války úplně zastaveny, 

čímž přerušen byl na 6 let program, který jsme sledovali na jejich výstavbu, jinak by byla 

přehrada již postavena. Změnily se i hospodářské poměry. Bohudík zůstal nám však 

zachován kruh nadšených pracovníků, kteří nelekajíce se těžkosti doby připravili projekt 

přehrady u Víru.
265

  

Ve své závěrečné části obsahuje výměr otázku přípustnosti stavby a požadavky stran 

včetně dohod s majiteli.
266

 Pokud bychom vycházeli pouze z vodohospodářského výměru, 

jevila by se plánovaná výstavba jako bezproblémová věc. „Proti vyvlastnění nemovitostí 

nebylo ve vodoprávním řízení podáno vůbec žádných námitek. […] Z toho lze právem 

souditi, že bylo všemi dotčenými vlastníky nemovitostí uznáno, že v daném případě jedná se 

o vodní stavbu prováděnou ve veřejném zájmu, že k jejímu uskutečnění je nezbytně třeba 

požadovaných nemovitostí.“
267

 Vyvlastňovány byly nejenom nemovitosti, ale také půda, 

silnice a cesty. Zásah do vlastnictví a práv (jednalo se jak o soukromé subjekty, tak veřejný 

sektor), měl být dle výměru, omezen na nejnutnější míru. Vyvlastněny měl být i mlýn 

Rudolfa Trapla a manželů Kubitových a textilní továrna v Chudobíně, mlýn manželů 

Šauerových z Korouhvice a továrna ve Víru.
268

 Na vyvlastnění vodního práva mlýnu 

rodičů vzpomíná pan Šauer: „Dokonce jsem to našel teď ve starých listinách, že třeba můj 

otec, protože byl vlastníkem mlýnu, tak měl takzvané vodní právo. Mohl vodebírat vodu na 

to mletí vlastní. Tak i to vodní právo se vykupovalo podle tabulek. Přijeli odborníci z Brna, 

oceňovali to a tak dále.“
269

 V závěrečné části výměru lze nalézt seznam pozemků 

a nemovitostí, kterých se vyvlastnění týkalo. Zatímco v případě Dalečína, Hlubokého, 

Chlumu, Karasína a Písečného se jednalo prakticky jen o louky, cesty, pastviny, zahrady 
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nebo části lesa
270

, v případě Chudobína a Korouhvice se jednalo o vyvlastnění zejména 

domů.
271

 V září 1948 byl vydán nový výměr zvyšující zeď přehrady. Stavební návrh 

podlehl zkrácenému vodoprávnímu řízení. Komisionální jednání se konalo od konce dubna 

do půli května ve Víru, Chlumu-Korouhvici, Chudobíně a Dalečíně.
272

 Zvýšení přehrady 

s sebou neslo i rozšíření vyvlastňované plochy. Pozemky měly být vyvlastněny, nikoli 

prodány na základě rozhodnutí majitele komukoliv.
273

 Bylo stanoveno, že definitivní 

rozsah vyvlastnění, případně omezení vlastnického práva, bude stanoven až po dokončení 

stavby.
274

 Například pozemky, které byly vyvlastněny, a po dokončení přehrady už jich 

nebylo třeba, se měly vrátit původním majitelům. Výjimku tvořily plochy, jejichž 

dostupnost nebo obhospodařování by nebylo úměrné hospodářskému využití plochy.
275

 

Pozemky nad záplavou zůstaly původním majitelům. Nicméně Josef Pražák dodává: „Ale 

to co měli vejš, jako nad vodou, lesy nebo pola, tak to jim víceméně vostalo. Jenže pak zas 

přišly ty kolchozy. Jana Pražáková: Tak to bylo zestátněný a nebo zkolchozněný. No ale tak 

v restitucích spoustě lidí tady se jim to vrátilo. Jako většina těch lesů a polností.“
276

  

Ve SOkA se nedochovaly prakticky žádné připomínky obyvatelstva k výstavbě 

přehrady či samotnému vyvlastnění. Podobně je tomu i ve výpovědích narátorů. 

Sourozenci Pražákovi vzpomínají: „To asi bylo [tušení, že by přehrada mohla vzniknout], 

ale že by nějaký protesty nebo něco, že by bylo, že by se někdo nějak bránil, to taky nevím. 

Ty lidi byli takoví, po tej válce, že nebyli tak jako třeba teďka, že všelijaký se píšou petice. 

Jana Pražáková: Nebyli schopní nějakejch velkejch protestů. Taky řikám, režim byl přísnej 

poměrně. Josef Pražák: Takže nikdo si nemohl nějak moc […] Jana Pražáková: 

Vyskakovat. Tazatelka: Takže k nějakýmu jednání jestli s tím obyvatelé souhlasí nebo 
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nesouhlasí, tak to nebylo? Josef Pražák: Já si myslím, že něco bylo. Jana Pražáková: 

Určitě. To už nemám přehled. Josef Pražák: To my jako si nepamatujem. Myslím, že něco 

bylo, že nějaký sezení měli jako dopředu, že s těma lidima to trochu, tak nějak.“
277

 Milan 

Peňáz dodává: „Vím, že tam existovalo nějaký úřední jednání, který bylo svolaný, to bylo 

první teda oficiální. […] Jiří Peňáz dodává: Pochybuji, že by byla nějaká diskuze 

připuštěna. […] Kdybychom to brali z dnešního hlediska, tak těch informací byl zlomek. 

[…] Ale asi ty informace šly nejprve ústním podáním, to bylo asi to gró, no a potom přišel 

asi nějaký oficiální dokument. Ale ta informovanost byla velice malá. A spíš se každý těšil 

myšlenkou, že to ani nebude pravda. Nepřipouštěl si to.“
278

 

44..22  VVÝÝKKUUPPYY  AA  ŽŽÁÁDDOOSSTTII  OO  OODDPPRROODDEEJJ  

ZNV v Brně rozhodl, že náhrada za vyvlastněné pozemky bude stanovena 

samostatným výměrem po provedení náhradového řízení, založeném na místním šetření 

s projednáním náhrady.
279

 V září 1947 došlo k zahájení řízení pro lom v Korouhvici. 

Výsledkem bylo vytvoření posudku informujícího o stavu pozemků a zařazení do 

bonitních tříd. Po dohodě s cenovým referentem ONV byly stanoveny ceny lesů, luk, 

zahrad a pastvin (například cena hektaru louky se pohybovala od 22.000 do 38.000 

v závislosti na bonitní třídě). Mimořádné příplatky ve výši desítek procent, dostávali 

obyvatelé při vyvlastnění většího množství pozemků. Například 10% příplatek byl za 

vyvlastnění pozemků do 20% celkové výměry hospodářství. Pochůzek při stanovování cen 

se účastnili jak soudní znalci a odborníci, tak majitelé a zástupci státní správy, včetně ONV 

Nové Město na Moravě, ZNV v Brně nebo MNV obce, a zástupců stavby přehrady. 

Výsledkem byl soupis majitelů a finanční odhad signován podpisem.
280

 „Odhadní cena je 

přiměřená místním poměrům a vyvlastňovaným objektům a proto také národohospodářsky 

odůvodněna. Odepření podpisu na protokol při komisionálním jednání nemá žádného vlivu 

na stanovení cen, jelikož s vyvlastněním podle výměrů ZNV majitelé bezpodmínečně 

souhlasili a ceny za nemovitosti jsou stanoveny pro všechny stejně. Postaví-li si lidé objekt 
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nový, jest jen samozřejmé, že bude dražší, protože bude nový. Na stavbu si můžou lidé 

dojednat státní zápůjčku. Je zde i možnost přesídlení.“
281

 Podobné jednání proběhlo 

v červenci 1949 v Chudobíně. Zásadní bylo o ocenění podniku Gustava Jaroška. Ve 

žďárském archivu se k tomu dochoval výsledek jednání včetně posudku znalců, zahrnující 

výpočet obvyklého celoročního výkonu nebo technickou nezávadnost součástí. Protože 

celé zařízení mělo být přeneseno na jiné místo, do Dalečína, měla výše náhrady vycházet 

pouze z ocenění práce s demontáží strojů, odvozem a opětovnou montáží.
282

  

Ceny byly stanoveny v souladu s nařízením předsednictva vlády č. 175/39 Sb, 

přičemž vycházely z ceny novostavby, od které bylo odečítáno určité procento za 

znehodnocení stářím (20-60%).
283

 František Šenkýř dodává: „To je z vyprávění nebo 

zaslechl někde, že se to hodnotilo dvojnásobkem roku 1938. Ceny v roce 1938. […] Kdo 

měl větší chalupu a dostal něco, tak dostal víc.“
284

 Obyvatelé, kteří odcházeli do 

uvolněných domů v pohraničí, dostávali peněz méně. Josef Pražák vzpomíná: „To voni 

jako nějak odhadli, jako ty baráky. Jako nedostal, jakože by dostal každej stejně. Podle 

toho, co kdo měl. Pak teda přišla ta měna, tak voni na tom něco jako pozbyli. […] Jana 

Pražáková: No tak asi nedostali tolik, protože dostali tam baráky. […] Tak tehdy se s těma 

lidma nejedlo asi moc v rukavičkách, si myslím. Byli nuceni poslechnout. Ale nevím.“
285

 

Milan Peňáz: Oni ty lidi, já nevím počátkem těch padesátejch let, dostali nějakou takovou 

finanční kompenzaci za ty domy. Aby se stát postaral, postavil a nějak důstojně ty lidi jako 

kompenzoval a odstěhoval, to vůbec. Ty lidi byli vydání prostě opravdu na pospas tomu 

nepříznivýmu osudu. […] Ty správní procedury a soudnictví, to bylo na určité jaksi úrovni, 

bezesporu. Ale tehdy byla jako revoluční doba. Kdy ti lidi prostě neměli odvahu nějak se 

bránit a domáhat toho svýho práva. To byla opravdu jako velice těžká doba.“
286

 Žďárský 

archiv disponuje několika žádostmi obyvatel usilujících o navýšení částky. 

František Kubita obýval s rodinou v Chudobíně dům č. 4. „Odhad z roku 1938 za naše 
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nemovitosti v částce 425.874,- je opravu tak nízký, za což nelze koupit ani postavit slušný 

obytný dům Žádný jiný majetek nemám než ten, který mi nyní vyvlastňují pro stavbu 

přehrady, neboť sem měl mlýn okupanty zavřen a byl jsem skromně živ z hospodářství 

k tomu náležejícímu. […] Následkem zákazu veškerých investic a neudržování opravy cesty 

měl mlýn málo práce, a jsme živi pouze od hospodářství. Prosím by i mě byla přiznána 

cena v dnešní pořizovací hodnotě a s třiceti procentním příplatkem. […] Za obytné 

a hospodářské budovy, mlýn a pilu sotva postavím dnes jeden obytný domek. Dnešním 

poměrům to odpovídá z jedné třetiny.“ Takto žádal v lednu a únoru 1951 František Kubita 

ONV v Bystřici nad Pernštejnem a KNV v Brně. Usiloval o zvýšení náhrady založené na 

ceně z roku 1938. „Místní národní výbor podal společnou žádost prostřednictvím ONV 

o 100% příplatek, tj. o ocenění budov v dnešní ceně. Žádost byla schválena […] obnos byl 

třikráte zvýšen z opětným 30% příplatkem.“ Přestože pan Kubita žádal též, díky 

opožděnému dřívějšímu odhadu, mu cena navýšena nebyla. Na dopis pana Kubity reagoval 

KNV v Brně v lednu 1951 s tím, že odhad jeho nemovitosti byl proveden podle stejných 

směrnic a zásad jako u jiných občanů a stejný byl i příplatek za nucené vystěhování. 

Teprve na podkladě vyhlášky ministerstva techniky z března 1950, která stanovila 

podrobnosti o výpočtu náhrady za vyvlastněné nemovitosti, udělil ONV v Bystřici nad 

Pernštejnem výjimku ze zákazu zvyšování cen a přiznal některým majitelům z Chudobína 

a Korouhvice náhrady s přihlédnutím k tehdejší pořizovací hodnotě, „aby se zabránilo 

zvláštním tvrdostem, vzniklým nuceným vyvlastněním majetku.“ 29. září 1952 vydal ONV 

nový odhad nemovitostí zahrnující podrobný popis budovy včetně rozměrů pokojů, 

charakteru stropů, oken, dveří, podlah nebo vybavení místností. „Ve všech místnostech je 

elektrické osvětlení. V kuchyni jest postaven kachlový sporák a udírna.“ Cena k roku 1952 

byla stanovena na 860.934 (původní 425.874 včetně 50% přirážky za nucené vystěhování). 

U pozemků nebylo zvýšení náhrad povoleno.
287

 V podobném duchu se nesla žádost 

Popelkových z března 1951 obývajících Dyji u Znojma. ONV odpověděl, že žádosti 

nemůže vyhovět, jelikož se zvýšení náhrad netýká těch, kteří osídlili pohraničí, „kde za 

výhodných podmínek získali nemovitosti, čímž byla tvrdost vyvlastnění odčiněna.“
288

 

Z převážné většiny došlo k oceňování až po roce 1948, po převzetí moci komunistickou 
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stranou. V roce 1953 navíc přišla měnová reforma, která znehodnotila většinu peněžních 

náhrad. Z mála, co většina dostala, bylo praktické nic. Měna citelně zasáhla veškeré 

obyvatelstvo. Z narátorů nebyl nikdo, kdo by se o ní nezmínil. Milan Peňáz: „V roce přišla 

53 měnová reforma, která bez jakýchkoliv výjimek se stáhla ají na ty chudobínský občany. 

[…] Třeba, a to můžeme jmenovat, pan Kryštof. Ten za ten domek dostal nakonec 

v přepočtu tolik, že si koupil motorku stopětadvacítku. Za dům se stodolou. […]Každá ta 

směna v tom jaksi poctivým kurzu 1:5 byla možná jen za velmi prostě složitejch a přísnejch 

nějakejch předpisů a to se mnoha lidem prostě nepodařilo.“
289

 Jana Pražáková dodává: 

„Se traduje taková historka, že při té druhé měně [tzn. v roce 1953] jako voni zrovna nějak 

tady hromadně ti sousedi a my, že si vybrali peníze. Jeden den si vybrali peníze na dodávku 

cihel a přes noc přišla měna a voni to měli všecko doma. To padlo všecko na tu nejnižší 

hodnotu. Otec tehdy zrovna v té době myslím dělal nějakýho funkcionáře, takže jako 

orodoval až někde na ministerstvu u ministra. Barák se jmenoval, ministr Barák. Tak tam 

nějak se jim podařilo, že jim to trošku jako nějak zmírnili, tady ty ztráty.“
290

 Růžena 

Valentová vzpomíná také na měnovou reformu: „Já si pamatuju, já jsem šla pro chleba do 

Litobratřic. […] Vím, že chleba stál 49 korun. […] No tak mě tatínek dal padesátikorunu 

a já jsem chleba nedostala, protože sem musela platit asi 150. No takový to bylo tehdy. 

Taky něco dali. Něco k 1: 5. Já vím, že každej dostal asi 350 korun, dostal výměnou za 

peníze. Ale pak už dávali 1:50, 1:100 a 1:500. Pak už nic, co bylo navíc. No to víte, nebylo 

to jednoduchý tehdy. […] Ty vklady ty padly hned. Z toho nedávali ani těch 1: 50.“
291

 

František Šenkýř: „Víte, kolik stála ta přehrada? Akorát co tam ti lidi snědli. Protože 

v 53. roce přišla měnová reforma a peníze šly pryč.“
292

 Navíc k náhradám, které občané 

získali, se nebylo snadné dostat. Peníze byly dávány do soudní úschovy se zpožděním 

„odůvodněným nedostatkem finančních prostředků v daném roce, deponovány však byly na 

vázané bankovní účty a vydávány teprve po splnění předepsaných podmínek. Nesměly být 

vybírány volně a přednostně z nich musely být uhrazeny pohledávky Národního 

pozemkového fondu těmi občany, kterým při osídlení pohraničí byly přiděleny nějaké 
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nemovitosti konfiskované po odsunu Němců nebo pro případnou stavební činnost.“
293

 

Například peníze za dům Františka Popelky z Chudobína, který se v roce 1945 přestěhoval 

do pohraničí, zůstaly v soudní úschovně u okresního soudu v Bystřici nad Pernštejnem. 

Protože dům, do kterého se v roce 1945 přistěhoval, byl ve špatném stavu, žádal o povolení 

zbourání a odvoz materiálu z chudobínského domu. Část stavebního materiálu mu byla 

přidělena, nicméně byla podmíněna návštěvou komise, která zjistila a upozornila na 

nedostatky.
294

 V podobném duchu se nesla žádost korouhvických rodin, které odešly do 

pohraničí. Rodiny žádaly, aby jim byly peníze za domky, které měly uložené u soudu 

v Bystřici, proplaceny a bylo umožněno zabrání materiálů z bývalých domů.
295

  

Prakticky jediným vstřícným krokem směrem k obyvatelům, byla možnost využití 

stavebního materiálu z likvidovaných obcí. „Zástupci stavební správy proti tomu neměli 

námitek s tím, že materiál si majitelé rozeberou vlastními silami, na vlastní nebezpečí 

a dopraví je na svůj náklad. Dobu, ve které bude materiál k dispozici, však určí stavební 

správa přehrady sama.“
296

 Žádosti o materiál nepocházeli pouze od místních. Svědčí o tom 

žádost pana Strašáka, původem z Tišnova a od roku 1952 dělníka na přehradě, který žádal 

ONV v Bystřici nad Pernštejnem o odprodej materiálu. Žádost byla s ohledem na 

nedostatek materiálu zamítnuta. Prakticky většina žádostí pocházejících od ne-místních 

byla odmítnuta.
297

  

44..33  SSTTĚĚHHOOVVÁÁNNÍÍ  

Stěhování obyvatel z obce Chudobín a Korouhvice probíhalo postupně. Zatímco 

historicky byl jejich vývoj a charakter v mnohém rozdílný, v závěrečné fázi byly jejich 

osudy velmi podobné. První obyvatelé odcházeli v podstatě ještě před vydáním 

vodohospodářského výměru, na konci roku 1945, jiné vyháněla z obce hladina postupně se 

napouštějící přehrady. Jiří Peňáz vzpomíná na postupné stěhování: „To šlo plíživě. Ale o to 

to bylo smutnější. Když jsme tam jezdili, že všechny jsme znali. Tím jaksi bolestněji jsme to 
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jako prožívali, když jednotlivý stavení zůstaly opuštěný.“
298

 Kroky obyvatel směřovaly do 

československého pohraničí, jednalo se zejména o jihomoravskou obec Litobratřice, 

„Tazatelka: A vy jste teda od těch úřadů věděli, že teda jsou k dispozici ty domy 

v Litobratřicích? Růžena Valentová: No ano, to právě nám někdo musel dát vědět.“
299

 Část 

obyvatelstva osídlila také oblast Svitavska. Josef Pražák vzpomíná, že sestra jeho otce „šla 

do Radiměře. To taky bylo jako, tam byli taky Němci, a tam taky si jako zabrali. Jana 

Pražáková: To je tady za Poličkou. Tam ty Sudety v podstatě zasahovaly až do vnitrozemí. 

Josef Pražák: Tady pomezí. Tam to bylo taky německý, tenkrát.“
300

 Jak vyplývá ze zápisu 

schůze rady ONV v Novém Městě na Moravě, které se uskutečnila dne 19. listopadu 1946, 

bylo apelováno na to, aby obyvatelé obcí stěhujících se do pohraničí osidlovali jednu 

obec.
301

 Další obyvatelé odcházeli do více či méně vzdálených obcí a měst. František 

Šenkýř dodává: „Vono v tom okolí moc těch příležitostí nebylo.“
302

 Lišila se pouze třetí 

cesta. Zatímco část Chudobínských si postavila za náhrady domy v nedalekém Dalečíně, 

v případě Korouhvických si několik rodin „postavilo hlavu“ a vystavělo nové domy nad 

záplavou přehrady. Na rozhodování Chudobínských vzpomíná Milan Peňáz: „Jedna třetina 

si zakoupila už hotový domky jako v blízkém okolí - Vítochov, Bystřice. Ve Veselím 

Stejskalovi. Zhruba asi tak ta třetina si za ty penízky, co dostali, koupili nějakej domek, 

nemovitost, už jako existující stojící. Druhá třetina teda odešla do pohraničí, zabrali tam 

konfiskáty. A zhruba jedna třetina, možná míň malinko, se rozhodli pro novostavbu v tom 

Dalečíně. Ale to už byla, bych řekl, taková jako rezidenční čtvrť, kde byly buďto omezený 

nebo vůbec žádný podmínky pro hospodaření. Lidi, kteří byli závislí anebo chtěli dál 

hospodařit, tak do toho Dalečína jako se nevydali.“
303

 Na možnosti Korouhvických pak 

vzpomíná František Šauer: „Ta první alternatíva byla, že bysme stavěli v Dalečíně, kam se 

přestěhovalo část Chudobína. […] Tu alternatívu původní korouhvičtí obyvatelé 

nereflektovali, protože si uvědomovali, že postavit budovy v Dalečíně, půda jim vostane 
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v Korouhvici, což teda bylo na vobdělávání v tehdejší době nemožný. Takže ten tlak tech 

správních orgánů, úředních orgánů, se obrátil na to vystěhování do tech příhraničních 

obcí, kde vystěhovali mnoho německých rodin a bylo tam mnoho volných budov. […] Tak 

to nasměrování té spravní ouřednické třídy bylo takové, aby většina obyvatel, což se jim 

taky podařilo, se přestěhovala do tech Litobratřic. Protože někteří obyvatelé měli vazby na 

svitavský okres, tak zjistili, že v tom Rychnově, to bylo ve svitavském okresu nebo tehdejším 

moravskotřebovském okresu, jsou také. To byly Sudety. Tak tam vystěhovali taky německé 

obyvatelstvo, tak někteří ty obyvatelé se přestěhovali, to byly dvě rodiny, do toho 

Rychnova, jedna do Koclířova. Někteří obyvatelé Korouhvice se přestěhovali do Brna, 

když dostali za vykoupené budovy peníze. […] Jedna rodina se přestěhovala do sousední 

vesnice do Polomi a jedna rodina se přestěhovala do Hlubokého, to byla sousední vesnice. 

[…] Jedině pět starousedlíků se rozhodlo, že prostě nepodstoupí to stěhování do těch 

Litobratřic a že si postaví nový obydlí. Nad záplavovou částí Korouhvice. […] Takže se ta 

Korouhvice, dá se říct, rozstrkala po půl republice.“
304

 Motivy, které stály za volbou 

nového bydlení, byly různé. Zatímco v případě rodiny Růženy Valentové se jednalo 

o otázku síly ke stavbě nového domova
305

, v dalších případech se rodiny rozhodovaly na 

základě toho, jak na ně dotyčné místo působilo. Přestože se rodina paní Valentové nakonec 

přestěhovala do Litobratřic, narátorka vzpomíná, že i oni měli jisté dilema. „Akorát se nám 

to zdálo, je to pohraničí. Když se šlo na pole, tam jsme měli žito, tak jsme ho sklízeli, no 

a na druhé straně byli Rakušáci. To jsme je viděli. Takže to bylo čtyři kilometry do 

Rakouska.“
306

 František Šauer vzpomíná na zájezd do Litobratřic v roce 1946. „Z toho 

zájezdu si pamatuji, že moje maminka, když jsme přijeli odtuď domů, tak říkala tatínkovi: 

Otče, jestli mě přestěhuješ do Litobratřic, tak já zemřu. Jestli to znáte, Litobratřice, to je 

jihomoravská vesnice bez jediného stromu. Žádný kopeček, žádná roklina, bystřina. Takže 

tohle řekla moje maminka.“
307

 Podobně tomu bylo i v případě Pražákových. „Ty byly 

prázdný [domy v pohraničí] a voni tam potřebovali dostat lidi, aby tam lidi hospodařili. 

Tak jim nabízeli ty domy. Otec tam někde byl se dívat a nějak se jim to tam nelíbilo. […] 
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Jana Pražáková dodává: Tak v těch Sudetech to bylo v té době asi docela zpustlý, si 

myslím. Já jsem tam byla, jako študačka, na senách zrovna v té oblasti, kde jsme měli 

bydlet, v tom Podšumaví. A tam to bylo eště koncem 60. let docela takový neútulný 

a zpustlý. Baráky poloprázdny nebo některý neobsazený.“
308

 František Šenkýř dodává: „Já 

osobně bych tam nešel [do pohraničí]. […] Furt bych na sobě viděl hákovej kříž a Hitlera. 

Takže to bych tam nemohl být. […] Do těch lidí, kteří vodcházeli z Korouhvice, bych se 

tolikrát chtěl vžít já sám taky, co museli jako překonat, ten nějakej, ty city k tomu, co tady 

bylo a teď přijít do úplné ciziny. Do cizího a ještě po komsi. Co nebyl vítanej. Já bych tam 

nešel.“
309

 Na druhou stranu byla státem nabízená oblast ke stěhování zemědělsky výnosná 

a domy, dle slov některých narátorů, velice pěkné. František Šauer vzpomíná: „Takže ty 

lidé prakticky viděli krásný pola v těch Litobratřicích, krásný budovy. Tak spíš než že by se 

tam stěhovali s velkým odporem, spíš šli za hladem majetku, dá se říct. Takže ti, kteří 

odešli do tech Litobratřic anebo do toho Rychnova tady k té Moravské Třebové, tak ty se 

stěhovali, dá se říct lidově do lepšího. Jednak do lepšího po té stránce, že ty polnosti tam 

byly vopravdu nesrovnatelný, tam je půda krásná, a jednak opravdu po tech Němcích ty 

budovy byly ve velmi pěkným stavu, co já si pamatuju […] Ty Němci odešli jen s tím 

nejnutnějším.“
310

 Na druhou stranu disponuje SOkA dopisem rodin, jež žádaly, aby jim 

bylo umožněno zabrání materiálů z bývalých domů, který by využily na rekonstrukci 

stávajících příbytků. Navíc prý, pozemky, které jim byly slíbeny, nedostaly a byly jim 

přiděleny pozemky se špatnou půdou.
311

 Do jihomoravského pohraničí směřovaly kroky 

zejména méně majetného obyvatelstva. „Bylo období poválečný, hodně lidí se stěhovalo. 

Zejména těch, kteří byli jako chudší, nemajetní, tak se stěhovali do těch pohraničních 

oblastí. Ti chudobínští občani, kteří se k tomuto rozhodli, tak myslím, že sice ne moc velký, 

ale nějaký výhody asi měli. Že ty konfiskáty dostávali za nějakou asi rozumnější cenu a za 

nějakejch lepších podmínek.“
312

 Je nutné však zmínit, že pohraničí bylo v té době cílem 

různých „zlatokopů,“ kteří majetek vyrabovali a odešli. Navíc jihomoravské pohraničí 
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představovalo zcela jiný typ krajiny, než na který byli doposud Korouhvičtí a Chudobínští 

zvyklí. Vzpomíná to v rozhovoru i dcera paní Valentové. „Iva Petrová: Mně se právě 

vždycky líbilo, když mamka vzpomíná na to, jak se přestěhovali, jak jsi strádala po týdle 

pestrý krajině plný vody, protože ta jižní Morava byla taková vyprahlá a placatá, viď? 

Růžena Valentová: A lesy. Mně chyběly strašně lesy. Protože na jižní Moravě 

v Litobratřicích, tam jsou jenom akátový lesy. […] Protože tam bylo, no rovina, a sem tam 

někde akátovej, no to se nedalo říct lesík, ale pár akátů dohromady a tím to bylo.“
313

 Pro 

stát však bylo přestěhování do pohraničí nejjednodušší vypořádání se s lidmi. František 

Šauer: „Můžu říct, že úřady v té době k tem, kteří se přestěhovali, byly velmi vstřícní. 

Dokonce jak říkáte, veškerou dopravu zařídily. […] Takže správce výstavby přehrady na 

požádání těch lidi, kteří se stěhovali do Litobratřic, zajistil automobil nákladní, kterej je 

teda vodstěhoval na náklady přehrady. Takže vono, ne že byly ty úřady tak lidumilné, ale 

byla to jejich taková věc, že byly rádi, že se tech lidí zbavily a tím měly volné pole 

působnosti, protože jim tady vostaly budovy, do kterých mohly nastěhovat dělníky“
314

 

František Šenkýř dodává: „To bylo dobré pro ty, co stavěli přehradu a pro stát, protože to 

bylo nejjednodušší a nejlevnější likvidace dědiny.“
315

 

Většina obyvatel byla dle usnesení ONV v Novém Městě na Moravě v roce 1948 

v nových domovech.
316

 „Ale to byl největší odsun v roce 47-48.“
317

 Byť byli obyvatelé 

obcí prakticky od počátku 50. let žádáni a upozorňováni, na povinnost vyklidit vykoupené 

domy a vystěhovat se, ještě v polovině roku 1955 jich zde celá řada pobývala.
318

 Konečný 

termín vyklizení obce se několikrát posouval. Josef Pražák vzpomíná: „Ten termín byl 

poměrně jako dost, že nemuseli jako nějak narychlo to vopouštět. Ale ta přehrada, vona se 

určitou dobu napouštěla, takže když voni ještě byli v Chudobíně, tak už byla voda 

v Hamrech.“
319 

Obce měly být původně vyklizeny do konce července 1955, jak ale 

vyplývá z dopisu přiloženého ke stavebnímu deníku, v obcích ještě na počátku srpna 
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bydleli lidé, kteří se odmítali odstěhovat. Vysídlení měl zajistit ONV v Bystřici nad 

Pernštejnem. Z dopisu sepsaného na konci srpna 1955 vyplývá, že v Chudobíně v té době 

bydlelo ještě několik rodin. Například v č. 9 obývala rodina Hájkova, „která ještě dnešního 

dne svážela obilí do stodoly.“ V domě č. 17 bydlela Františka Dospělová a „dle jejího 

prohlášení se nemíní vystěhovat.“ Obydlený byl i dům č. 21, 15 a 5. V domě č. 6 

hospodařila rodina Stejskalova a v Hamrech byly dvě rodiny. Podobně tomu bylo 

i v Korouhvici. Obydlený byl například dům č. 9 rodiny pana Šauera nebo č. 6 pana 

Šenkýře s rodinou a s celým hospodářstvím. Obydleny byly domy č. 18 a č. 5. Teprve 

v polovině září bylo dokončeno vysídlení obyvatel z obcí.
320

 Poslední obyvatelé tak 

odcházeli prakticky na sklonku roku 1955. Vystěhování obyvatel bylo vázáno na asanační 

práce.
321

 František Šauer: „Když skončila výstavba, musely se ty baráky zbourat. Což je 

taky takovej paradox, protože bourání těch budov se prakticky dělo ve velkém chvatu. 

Neboť ta voda, jak už jsem řekl, v tom 55 se začala nadržovat přehrada a už stoupala k té 

Korouhvici, takže to bourání bylo ve velkém chvatu. Nakonec se odstřelovaly ty základy, 

aby se to trošku jako srovnalo. Ale do dneška, když ustoupí voda, tak prakticky většina tech 

základů, tech původních budov, je vidět.“
322

 V březnu 1955 ONV v Bystřici nad 

Pernštejnem rozeslal řadě lidí včetně těch, kteří se již odstěhovali, požadavek k asanaci, 

respektive vyklizení a zboření domu. Majitelé mohli využít materiál z domů pod 

podmínkou vyvedení žumpy a hnojiště mimo přehradní území. Zároveň obyvatelé domů 

museli dát ONV informaci, zdali si bourání domu provedou sami a případně zažádat 

o povolení ke zboření. V případě chudobínské přádelny měl být zboření budov přítomen 

dokonce odborný dozor. Zdivo mělo být rozebráno 15 centimetrů pod přilehlý terén 

a sklepní klenby zbaveny kleneb a zasypány.
323

„Jakmile budou byty učiněny 

neobyvatelnými a stáje nepoužitelnými, bude vyvezen hnůj mimo zaplavované území […] 

Zároveň Ingstav opatří 30 q vápna a dopraví 15 q do Chudobína a zbytek dle pokynů. […] 

Po vyvezení hnoje budou hnojiště a záchodové jámy desinfikovány většinou vápnem, jen 

výjimečně prostředky dražšími. Potom budou vyvezeny záchody. […] Potom zaměstnanci 
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provedou hubení krys, přičemž budou současně páleny různé zbytky a smetí z domácností. 

[…] Potom budou budovy bourány, zužitkováno bude všechno dřevo vyjímaje dřeva ze 

záchodů a ze stájí, které bude na vhodném místě spáleno. […] Potom provede Ingstav 

konečné demolování zdiva a terénní úpravy[…] Práce není možné provádět za deštivého 

počasí a jarních mrazíků, tj. prakticky max. do 15. října 1955.“
324

  

44..33..11  LLIITTOOBBRRAATTŘŘIICCEE  VVEE  VVZZPPOOMMÍÍNNKKÁÁCCHH  RRŮŮŽŽEENNYY  VVAALLEENNTTOOVVÉÉ  

Z obce Litobratřice, nacházející se v jihomoravském pohraničí, byla v souvislosti 

s výsledky druhé světové války odsunuta většina tehdejšího, německého, obyvatelstva. 

Růžena Valentová vzpomíná: „To byla celá vesnice se tam přistěhovala. Já mám manžela, 

ten byl z Prlova. Nebo měla jsem manžela. Z Valašska se přistěhovali lidi. Taky 

z Bulharska. No prostě, to byl takovej všeho chuť. Ale všichni tam byli prostě dojítí, 

přistěhovaní. Iva Petrová: Že celá ta ves byla německá. Leipertitze se to jmenovalo 

předtím.“
325

 Paní Valentová se společně s rodinou přestěhovala právě do Litobratřic. 

Rodina patřila k jedné z první, která z Chudobína odešla, stěhovala se před Vánoci v roce 

1945. Na stěhování vzpomíná takto: „No tak, musíte se vystěhovat, i když jsme tam mohli 

téměř deset let ještě být. Jenomže tatínek byl nemocnej, no a barák stavět nechtěl, protože 

by na to nestačil. […] Tak šli do těch Litobratřic a tam si to našli. […]Iva Petrová: A když 

jste vodsuď vodcházeli, vnímala jsi to, tak jakože je to normální? Růžena Valentová: Jako 

normální. Iva Petrová: Nebo jako ránu osudu? Růžena Valentová: Ne, žádnou ránu osudu. 

Šli jsme tam všichni […]“
326

 Odcházeli tak prakticky ještě před počátkem vlastní výstavby. 

Vzpomíná, že „si ještě s tatínkem domlouvali, že by tu chaloupku a ten sklep, že by si tam 

někdo vzal. To já už nevím kdo.“
327

 Na samotné stěhování si narátorka příliš nepamatuje. 

Přesto si myslí, že stěhování zařizoval tatínek sám prostřednictvím nákladního auta. „Já 

myslím, že to vodvezlo všechno, protože si nepamatuju už takový podrobnosti.“ 

V Litobratřicích dostala rodina náhradou za vyvlastněný domek dům. „My jsme dostali 

barák za barák, a co jsme tam měli pole, tak ty pola. My jsme tam měli asi, já nevím kolik, 

jestli to bylo dvanáct měřic. A tam jsme dostali v Litobratřicích, každej dostal 
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13,5 hektaru. […] Dostali jsme barák a nějaký peníze. Jenomže tatínek to rozdělil na pět 

dílů a v 53 nebylo nic. […] No a nějaký peníze, nevím kolik, ale každej jsme měli asi tři 

a půl tisíce na té vkladní knížce.“
328

 Majetek, který si německé obyvatelstvo nemohlo 

odvézt, se stal majetkem nově přistěhovaných rodin. Na rodinu Valentovou tak čekal 

domek včetně nábytku a zvířat. „To jsme si vzali z toho Chudobína věci. No, ale tam 

zůstaly. Nábytek po Němcích, to tam zůstalo. […] Takže tam jsme v Litobratřicích měli 

koně a pět krav, nějaký ty vodstavčata.“
329

 Na druhou stranu se velmi často stávalo, že 

domy byly vyrabovány nebo obydleny ještě původním obyvatelstvem. „Iva Petrová: 

A mně teda taky přišlo hrozný, když jsi vyprávěla, že jste to Litobratřic přišli a ti Rakušáci, 

ty původní obyvatelé, tam eště bydleli nějakou dobu. To muselo bejt strašný. Růžena 

Valentová: No pro ně to muselo bejt hrozný. Iva Petrová: Cizí lidi přijdou do jejich 

majetku. […] Růžena Valentová: No, ale ta Němka, vona se otočila, my jsme bydleli hned 

pod poštou. No a tak ona u té pošty se otočila a takhle […]Iva Petrová: Tě proklínala, 

viď? No, nedivím se jí. Růžena Valentová: No, bylo to jejich. […] Růžena Valentová Naši 

si vybrali chalupu, brácha s tátou. Tatínek uměl německy, protože byl v té válce. Tak 

normálně mu řikali, že my jsme třetí. Před náma vyrabovali, co se jim líbilo, vzali 

a vodstěhovali se pryč.“
330

  

Budování obce po válce začalo prakticky od počátku. „Tazatelka: Jaké to pro tu 

rodinu, nebo i pro vás bylo, začít úplně vlastně od začátku? Nechat za sebou těch pomalu 

dvacet let života v tom Chudobíně a začít od znova budovat v těch Litobratřicích ty 

přátelské vztahy? Růžena Valentová: To já si nepamatuju takhle. Naši byli takoví docela 

přátelští.“
331

 Do chodu obce se zapojila i řada Chudobínských a Korouhvických. „To byl 

ten Ambrož. On dělal starostu.“
332

 Do určité míry se angažoval i tatínek narátorky, byť 

kvůli nemoci v omezené míře. Každopádně se dle jejich slov lidé dávali dohromady. Určité 

vyčlenění cítila jen od Bulharů. „Je fakt, že ti Bulhaři, oni byli velice pracovití, ale jako 
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spíš sami pro sebe, ty se nezapojovali. Pak se asi troje se vodstěhovali ty Bulhaři pryč.“
333

 

Nově příchozí z Vysočiny spojovalo náboženství. Většina Litobratřic byla totiž dle slov 

narátorky katolická. Evangelíků bylo minimum, v podstatě se jednalo jenom 

o Chudobínské a Korouhvické. Kostel byl v Litobratřicích katolický, evangelíci chodili do 

14 kilometrů vzdálené Miroslavi.
334

  

K výstavbě vodního díla a zatopení obce dnes přistupuje narátorka pragmaticky. 

„Tazatelka: A to vnímání vůbec, vlastně té přehrady, která vám vlastně zatopila ten vlastně 

nejrannější domov? Růžena Valentová: To mně jako nevadí. Víte, já vím, že tam jsou 

kořeny moje, ale já tam mám příbuzný, takže když chci, tak si s něma povídám. […] Jo, 

mně se to líbí, já to tam poznávám. Protože ono z té druhé strany Chudobína, tam ta cesta 

je zaplavená. Tak mi tou druhou stranou, tam byl ten sraz teďka, tak jsme koukali tam na 

to. Vím, kde to je.“
335

 Dnes žije Růžena Valentová v rodinném domě v Táboře. 

44..33..22  DDAALLEEČČÍÍNN  AA  RROODDIINNAA  PPRRAAŽŽÁÁKKOOVVAA  

V první polovině 50. letech 20. století směřovalo velké množství chudobínských 

občanů do nedalekého Dalečína. Dalečínská kronika o tom informuje: „V dubnu (1953) 

počato se stavbami obytných domků za dvorem. […] V rámci zastavovacího plánu obce, 

byla dána možnost občanům z Chudobína, postavit si nové. […] V tomto roce je 

rozestavěno celkem 12 bytových jednotek, z toho 3 dvojdomky.“
336

 Do Dalečína se 

přestěhovala i babička sourozenců Peňázových. „Milan Peňáz: Pokud jde o ten náš případ, 

tak babička byla vlastnicí jedné třetiny toho domu. A to, co dostala tehdy, ona to myslím 

udělala dost šikovně, že ty peníze dlouho jako nesušila a hned si koupila, tehdy byly 

k dostání takový montovaný chaty. A takže si koupila tu montovanou chatu a v té vlastně 

dožila až do konce života. Jiří Peňáz dodává: Dostala pozemek v Dalečíně přidělený.“
337

 

Rodina sourozenců Pražákových pak patřila k jedné z mnoha, která se rozhodla vystavět 

nový dům v blízkosti zaplavené obce. Josef Pražák: „Tak se rozhodovali, jestli stavět 

barák anebo jít jinam. Rozhodli se, že budou stavět. […] Byly dvě možnosti. Buďto tady 

                                                 

 

333
 Rozhovor s Růženou Valentovou, 8. března 2014, Tábor 

334
 Tamtéž. 

335
 Tamtéž. 

336
 Kronika obce Dalečína, 1937-1986., s. 95, 106. 

337
 Rozhovor se sourozenci Peňázovými, 9. listopadu 2013, Brno. 



 

 

 

- 83 - 

v Dalečíně anebo ve Veselím. […] Prvně že budou ve Veselím, ale pak se rozhodli tady pro 

ten Dalečín, že tady je škola, protože ve Veselím nebyla škola, tak se rozhodli pro ten 

Dalečín nakonec. Jana Pražáková: Tak byla tam škola, ale jenom jednotřídka. […] 

dva/tři/čtyři roky, to tam fungovalo, myslím.“
338

 Výstavba nového domu v Dalečíně však 

nebyla jednoduchá. Rodina se potýkala s celou řadou problémů. Domek se stavěl postupně 

a z části ze stavebního materiálu z původního domu. Jana Pražáková dodává: „Stavělo se 

vlastně z materiálu, kterej voni tam vybourali. Tak z části se stavělo z toho tady. Protože 

není zas tolik prostředků. Jako odstupný nedostali, aby mohli postavit pořádnej barák. 

Navíc do toho byly dvě měny, který jim taky do toho zasáhly, do těch rozpočtů.“
339

 Na 

stavbu do Dalečína chodila rodina pěšky. Josef Pražák vzpomíná: „Auto nikdo neměl 

tenkrát. To bylo výjimka, tak se chodilo pěšky. Tak nás naložili na kárku, na dvoukoláček 

takovej, a šli jsme pěšky z Chudobína a večír třeba jsme šli zase zpátky. Jana Pražáková 

dodává: Čtyři kilometry to zhruba je, tady po té staré cestě do toho Chudobína.“
340

 

Mnohdy se stávalo, že nové domy nebyly ještě hotové a rodiny v nich již musely bydlet. 

„Tenkrát ty lidi nebyli tak náročný a hlavně tady bydleli v podmínkách, že třeba barák 

ještě nebyl dostavěnej. […] My jsme taky dostavovali. To byla tady ta půlka, ta byla trošku 

rychleji postavená. Ta druhá půlka, kterou teda obývali později jako prarodiče, tak ta se 

dostavovala, už jsme tady víceméně bydleli. […] To se stavělo x let. Kolik let než to trochu 

dostalo podobu jako takovou konečnou. A taky to postupně tady přibejvalo. […] Někteří 

byli zručnější, jako si udělali hodně sami, tak jim to šlo rychlejác. Některý možná měli víc 

financí.“
341

 Domy se stavěly z velké části svépomoci. S těžším nákladem rodině pomáhal 

pan Barták, který vlastnil menší náklaďáček. „To třeba, když se tady ten barák stavěl, tak 

se všechno kopalo ručně. Základy, všecko, nevozil se písek, jak se vozí teďka. […] Do 

betonu se těžil písek, v řece se vybral. Tak nějaký ty cihle nebo nějaká ta doprava toho 

materiálu, to už se muselo dovezt. Ají cihle se tady pálily, taj byla jako cihelna. Dřevo, 

trámy. To se kácelo v lesy, ve svým. To se vosekalo. Tenkrát se to neřezalo na pily. To v 

lese se skácely stromy, přišli tesaři, voni měli takový sekery tesařský a v lesy to vosekali 
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sem na vazby. To už se vezly trámy hotový na místo. Taky se hodně vozilo ještě s konima. 

A taky jako hodně, jak se bourala ta fabrička, tam jako v Hamrech, tak to taky dovolili jako 

lidem, že si to můžou jako rozebrat. […] Ale jinak, jako že by nějak pomáhaly tady? 

[úřady, případně stát] To si musel každej udělat sám. […] co byly stromy vokolo řeky a ají 

les šel až dolů do toho údolí, tak voni to všechno v té lajně, jak ta voda nastoupne do tej 

nejvyšší vejšky a ještě s nějakou rezervou, tak to všecko vykáceli. Takže tam bylo bakula 

dřeva.“
342

 Domky, které byly v Dalečíně stavěny, podléhaly projektu, jenž kromě výstavby 

zahrnoval i hotely, hřiště a sportoviště. „To tady nějak mělo zapadnout ten konec toho 

Dalečína, jakože to bude ten novej Chudobín. […] Tady voni na něj nařikali, že von si 

vymyslel, že ty baráky všecky musí být v jedné vejšce, jako štíty. […] Tak ty první baráky ty 

jsou nad zemou. My už jsme taj byli trochu zakopaný, a tam ty byli ještě víc. Jako když to 

bylo původní, tak to bylo pěkný, protože ty baráky byly všecky stejný. […] Jenomže 

postupem času, jako potom, lidi to začali předělávat, přistavovat, přilepovat ještě střechy 

různý.“
343

  

Právě prarodiče sourozenců Pražákových patřili ke starousedlíkům obce, kteří 

nechtěli vesnici opustit. Jana Pražáková vzpomíná: „Babička s dědou se nechtěli stěhovat. 

Se jim do poslední chvíle, řikám, už byl barák zbouranej. Josef Pražák: Už to nemělo ani 

střechu, jenom zdi. Jana Pražáková: Kuchyň a zdi kolem kuchyně, jako původní, tam 

zůstaly. Ale voni tam pořád ještě do poslední chvíle, že tam zůstanou. Josef Pražák: 

Nechtěli to vopustit. […] Ty Kobzovi, ty prarodiče, který tam byli celej život i jejich předci 

tam byli.“
344

 Naopak otec Pražákových, pocházející z Víru, se do Chudobína přiženil 

a vlastní zatopení obce „až tak moc neprožíval.“
345

 Rodina se stěhovala v zimě, na 

přelomu roku 1952/1953. Jana Pražáková vzpomíná na první dny v novém domově: „Vím, 

že jsme tady byli jako už ty první Vánoce, ale jestli jsme tady nocovali každej den, to už 

nevím.“
346
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V roce 1955 dalečínská kronika informuje o dokončení stavebních prací 

a nastěhování. Zatopením Chudobína se katastrální rozloha Dalečína zvětšila na 

111 hektarů. Byť se do Dalečína přistěhovala řada obyvatel, byl trend v obci spíše opačný 

a počet obyvatel klesal. Zatímco v roce 1921 žilo v obci 984 obyvatel, v roce 1961 to bylo 

827 obyvatel a v prosinci 1970 již pouhých 813 obyvatel.
347

 Dnes bydlí v Dalečíně Josef 

a Miloš Pražákovi. Miloš Pražák obývá s rodinou původní dům. Jana Pražáková bydlí 

v Brně a za rodinou do Dalečína dojíždí. Vzpomínky na obec, ve které se narodili, jsou 

posilňovány zejména v době, kdy je přehrada upuštěna a klesne voda. Josef Pražák 

vzpomíná: „Takže my jsme přišli a tak jsme si řikali: Tady stával náš barák, tajdle bydleli 

Juříkovi, tajdle bydleli Stejskalovi, tady bydleli ty, ty, ty. […] Takže když jsme tam takhle 

chodili, tak jako kdybysme snad se někde vodstěhovali a neměli ten přístup tam, tak asi ty 

vzpomínky a to všechno by ještě zas bylo daleko slabší. Protože když jsme tam přišli, tak se 

nám to tak trochu dycky v paměti oživilo. Když jsme tam přišli třeba s rodičama nebo 

s prarodičama, protože voni tam měli ještě kus políčka nad Chudobínem, tak jsme chodili 

tady kolem přehrady, jsme tam chodili nahoru. Když bylo málo vody, tak dycky jsme se tam 

někde zastavili u toho baráku, kde jsme bydleli. Je tam jeden barák, těch Stejskalů, tam 

vostaly ještě ty základy. Ty ostatní to už je jako dost špatný.“
348

  

Sourozenci vnímají přehradu negativně. Vytyčení ochranných pásem kolem 

přehrady, které prakticky zamezilo přístup k přehradě, jejich přesvědčení jenom posílilo. 

Milan Pražák: Ale jináč nás nasrali čtyřikrát, když to vezmeš. Protože zebrali tam všecko, 

zaplavili to. Pak udělali přehradu. My jsme mohli tam jezdit, chytali jsme ryby. Pak nám 

přehradu zebrali, udělali ju pro pár lidí a po revoluci zas udělali pro pár lidí. To zaplavili 

a nemůžeme nikam. Ani na ryby, nikam. […] Co se tam narodili, my jsme tam vopravdu 

těch osmnáct let nemohli. Bohužel.“
349

 Josef Pražák dodává: „Já si myslím, že to úplně ten 

účel, ani co se týče tý rekreace, ani co se týče tej pitné vody, že to nesplnilo. […] Rekreace 

tady není, vody [na Brno] tam moc nejde. […] Jediný, co jako pomohlo, že ty vobce, co 

jsou jako na Brno, jako pod přehradou, tak ty povodně na jaře, že to chytne. Ty na tom 

jako vydělaly. Pokuď to ta přehrada zadrží tu vodu. […]Tak to jediný přehrada pomohla. 
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Ale jináč říkají: Máme strach, kdyby se protrhla, protože byla špatná, že nás to vyplaví. 

[…] Já si myslím, že mně osobně to nic moc nepřineslo. Miloš Pražák dodává: Ale kdyby 

se tam mohlo aspoň koupat, kdyby se tam mohlo aspoň rybařit. Kdybysme taj mohli aspoň 

žit na vlastních pozemkách, nemůžeme nic.“
350

 

44..33..33  KKOORROOUUHHVVIICCEE  OOČČIIMMAA  PPAAMMĚĚTTNNÍÍKKŮŮ  

Díky tomu, že si několik rodin vystavělo domy nad vlastní záplavou přehrady, 

nedošlo v případě obce Korouhvice ke zrušení obce jako takové „Nynější obec, i když 

značně změnila svou podobu, místo a zmenšila se co do poštu domů i obyvatel, stále 

existuje a hlavně nezmizela ze seznamu obcí ani z map.“
351

 Dle kroniky se dokonce 

uvažovalo nad výstavbou nové Korouhvice „na pozemcích Emila Straky a Josefy Burešové 

nad stávající obcí.“ Pan Šenkýř dodává: „Oni chtěli postavit Korouhvici tak, jak byla, 

jenomže tam by asi bejvalo došlo k prvním rozporům, protože ti majetní, nemajetní, jak to 

srovnat? Každej chtěl bydlet, že jo.“
352

 Nabízena byla také celá vysídlená obec na 

Vyškovsku nebo u Brna, nicméně obě možnosti byly úřady zamítnuty. „Zůstala poslední, 

třetí možnost, která byla finančně nejvýhodnější pro stavitele přehrady, individuální 

přestěhování do pohraničí po odchodu Němců. […] Ale pro občany Korouhvice 

nejbolestivější.“ Do Litobratřic nakonec odešlo 6 rodin, 4 do Hrušovan, další do Rychnova 

u Moravské Třebové nebo do Tišnova.
353

 František Šenkýř dodává: „To jak oni tam 

odjížděli nebo ty pocity jaký byly, to bylo každýho osobní, ale jistě to byla touha po lepším 

bydlení, po lepších pozemcích. Když budou dělat tolik, co dělaj na těhle polích, na těch 

svazích a na tom, že to bude jednodušší, ten život. I když museli třeba zapomenout na celý 

generace, rody, který tam byly staletí, a opustili to a jeli. Takže ono to jednoduchý nebylo 

pro ty lidi. […] Ale že by byl tlak nějakej, že by někdo musel někam, to nebylo. Oni 

odjížděli celkem dobrovolně, protože jim nic jinýho nezbývalo.“
354

 Nové domy nad 

zátopou vystavěla rodina Šauerova, Šenkýřova, Kadlecova, Čeňkova a Štěpánova.
355
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Rodina Šauerova stavěla v letech 1952-1955. Šenkýřovi v letech 1953-1956.
356

 František 

Šauer vzpomíná, jaké komplikace rodině jejich rozhodnutí přineslo: „Můžu vám říct, že si 

z toho pamatuji, že opravdu ty naší rodiče z toho měli ohromný starosti, protože ty úřady, 

dá se říct lidově, jim házely klacky pod nohy, aby se vodstěhovali, aby je měly z krku. Ale 

těch pět starousedlíků teda nepodlehlo a zůstali jsme tady a stavěli jsme teda.“
357

 Ještě 

v roce 1950 totiž nebylo zcela jisté, zdali bude povoleno domky nad zátopou vystavět
358

, 

jelikož „věděli [úřady], že teda do budoucna, ti obyvatelé, kteří tady zvostali a postavili si, 

tak už do budoucna ta správa přehrady počítala, že budou tak trošku na obtíž té přehradě 

i do budoucna, což se teda taky potvrdilo z části.“
359

 Měnová reforma v roce 1953 většinu 

peněz znehodnotila. František Šauer vzpomíná na svého tatínka, který byl dokonce kvůli 

vlastnictví mlýnu a malého hospodářství prohlášen za kulaka. „V roce 53 přišla měna, tak 

to vyměnili těm, kteří stavěli, těm pěti rodinám, 1 ku 5. Ale otec, že byl kulak, tak už to 

dostal vyměněný jen 1 ku 10. Ten mlýn byl odhadnut ve starých penězích na milion dvě sta 

tisíc. Pak dostal víc peněz, tak to udělali páni komunisti tak, že teda to dostal 1 ku 10. […] 

Ty peníze, který dostali za ty původní baráky, byly strašně znehodnoceny. Takže ty rodiny 

trpěly.“
360

 Prakticky jediná výhoda, která občanům zbyla, bylo využití materiálu ze starých 

domků a využití pomoci zaměstnanců stavby. Pan Šenkýř vzpomíná: „Co se k tomu dalo 

hodit, tak si to z toho rozebranýho domku si vzali. Třeba vazby nebo krovy a křidlice, okna 

třeba nebo nějaký takový zárubně a z toho, tak to se bralo.“
361

 Pan Šauer k tomu dodává: 

„Tady bylo mnoho zaměstnanců, kteří byli ochotni jít pomoct na tu výstavbu. Takže já si 

pamatuji, že třeba při výstavbě toho našeho rodinného domu, […] tak bývaly doby, kdy 

tam pracovalo, já nevím, dvanáct lidí, který teda samozřejmě musel tatínek zaplatit. Ale 

jako částečná výhoda byla, že ty lidé byli k dispozici a že to byli většinou zedníci nebo dá 

se říct odborníci. [...] Víte, v té době ty lidé neměli tak přemrštěné požadavky na vlastní 

placení. Protože to byli lidé, kteří třeba tady bydleli a rodiny měli jinde, tak byli spokojeni, 
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když jim maminka uvařila a u nás se najedli. Takže to bylo jediné ulehčení té výstavby tech 

domů. To, že byl dostatek pracovních sil a levnejch.“
362

 Podobně i na domu rodiny 

Šenkýřovi pracovali zaměstnanci přehrady. „Kolik jim otec platil, já nevím, ale většinou se 

zabilo prase a to se snědlo. Naši měli k večeři brambory a mlíko a ti v poledne museli mít 

vepřo knedlo zelo. […] Ale ty tam chodili rádi, protože se stavěly ty kamenice, tak byli 

chlapi vodpočatí z přehrady, tam se nenadřeli na tom ti mistři. Tam se chodili vydovádět. 

Z kamene stavět, to bylo pro ně něco. No, nebylo to lehký, ale ají legrace tam byla.“
363

 

Nicméně pan Šauer vzpomíná i na případ jednoho z původních obyvatel, který se 

odstěhoval do Litobratřic a po zjištění, že správa přehrady povolila otci pana Šauera 

využití materiálu z jeho domu, neváhal přijet a „lidově řečeno dělal melu, jak to že teda 

z té budovy si bere můj otec. Tak mu musely orgány té správy přehrady vysvětlit, že teda 

von dostal budovy v tech Litobratřicích, ale že oni jsou ochotni, jestli potřebuje něco z té 

budovy a potřebuje si to odvést. Tak si pamatuji, že otec, protože už ten dřevní materiál z té 

střechy byl zabudován na nové střeše, tak musel nadělat pět kubíků dřeva z těch ostatních 

budov, které ještě nebyly to, a těch pět kubíků si ten původní majitel odvezl do 

Litobratřic.“
364

 Do určité míry došlo k narušení, do té doby, jinak bezproblémových 

vztahů lidí v obci. Pan Šauer dodává: „Je to taková smutná záležitost, že obyvatelé, kteří 

teda, si myslím, dostali v těch Litobratřicích adekvátní budovy, vybavené, tak nakonec po 

těch lidech, kteří teda tady zvostali, jim záviděli to, že teda si pomohl k nějakému dřevu. 

Takže ta situace nebyla zrovna jednoduchá. […]Taky musím říct, že z celých původních 

Korouhvic sem dojíždělo po válce, a v tech letech pozdějších, já nevím v 60. letech, 

maximálně jedna/dvě/tři rodiny, který se sem přijely podívat, jak to vypadá.“
365

 Pomoc 

rodinám, které se rozhodly postavit domek nad zátopovou částí, byla menší. Pan Šauer 

však dodává, že „tatínek, když se obrátil na vedení tehdejší stavby přehrady, lépe řečeno 

na mistry, kteří pracovali tady v tom kamenolomu a přímo v Korouhvici a bylo třeba 

potřeba já nevím, nějakej stroj tenkrát, těch strojů nebylo moc, tak se snažili nám pomoct. 
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Že by nám znepříjemňovali tu výstavbu, to ne.“
366

 V souvislosti s postupným stěhováním 

obyvatelstva a otevřením lomu a stavebních objektů
367

 byly opuštěné domy využity 

k ubytování zaměstnanců stavby, respektive mnohdy celých rodin. František Šauer dodává: 

„Tady ve vesnici, kde teda bylo sto lidí, naráz bylo pět set lidí třeba. Zaměstnanejch jednak 

v kamenolomu, jednak na výstavbě té silnice, jednak tady byla obrovská kompresorovna. 

Byly tady dílny, kde byli zaměstnáni zámečníci a kováři, kteří dělali ty údržbácké práce. 

Pod vlastní vesnicí Korouhvice se postavily ubytovací prostory, kde bydleli dělníci, kteří 

pracovali na hrázi přehrady. […] Nás tady zbylo, z tech vyloženě domácích, jen z těch pěti 

rodin, jinak to byly rodiny, který se sem přistěhovaly do tech vystěhovaných baráků. Můžu 

říct, že třeba já jsem chodil do školy se třema spoluškolákama, kteří se přistěhovali s celou 

rodinou do tech baráků a bydleli tady až do výstavby přehrady.“
368

 V obci byla postavena 

ubytovna s kuchyní a hospoda získala nového majitele. František Šenkýř vzpomíná: „Ta 

hospoda, dokud se stavěla přehrada, no tak to hřmělo. Tam se vařilo a všechno ostatní. 

Tam se vydělávaly peníze, ají v té hospodě. Protože ti měli. To se traduje, to mám zase 

jenom z vyprávění, já jsem to nezažil sám, ale ti chlapi, co dělali v tom lomu, vona to žádná 

prča nebyla, to byla tvrdá práce, si tam platili samostatně kluka, patnáct, šestnáct let, 

dávali mu čtyři tisíce měsíčně, že jim nosil svačiny a pití.“
369

 Přerod vesnice byl obrovský 

a život pestrý, „protože tím, že na takovým malým území, jak byla Korouhvice, bydlelo tolik 

lidí v těch ubytovnách a tak život byl veselý. […] Ten život byl trošku divočejší, protože 

mnoho rodin tady nebylo jako kompletních. Tady bydleli muži, kteří vodjížděli buď teda na 

nedělu pryč, nebo jednou za měsíc, nebo za dva měsíce. Takže ten život tech mužů byl 

převážně po hostincích. To byl takovej život veselejší teda“
370

 Soužití pracovníků stavby 

a domácího obyvatelstva probíhalo, dle slov narátorů bezkonfliktně. František Šenkýř: 

„Nebyly problémy. Vzpomínají na to dodneška. Ne že by se hádali. Kdyť oni pomáhali ají 

tam při té výstavbě.“
371
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V září 1955 se rodina Šauerova stěhovala do nového domu. „Odjel jsem 1. září 

[v roce 1955 začal pan Šauer studovat na průmyslové škole] a přijel jsem po třech 

nedělích, jak se v té době jezdilo. Bydlelo se na internátě. Spal jsem poslední noc ve starým 

mlýně, ze soboty na nedělu, a z neděle na pondělí naši, to už já jsem musel vodjet, naší 

spali poprvně v nové budově, která nebyla dostavěna. To bylo jen spodní patro omítnuté, 

nahoře to nebylo omítnuté, protože to byla situace, kdy už vlastně stoupala voda, už se 

začala napouštět přehrada a voda postupně natékala k té Korouhvici Takže to byly takové 

stresové situace.“
372

 Zvláště maminka narátora nesla výstavbu přehrady a zbourání 

původního domu špatně. „Moje maminka to voplakala mockrát. A několikrát jsem ji přistih 

eště v době, kdy už jsme bydleli v tom novým postavěným baráku, že stojí u okna a dívá se 

na to údolíčko a na to místo toho původního baráku a prostě pláče.“
373

 Práce na domku 

trvaly prakticky do počátku 60. let. Rodiče se po přestěhování do nového domu začali živit 

zemědělstvím. „Prvně na půdě, která zbyla po tech odstěhovalej lidech, kteří šli do toho 

pohraničí, a později bylo založeno, jako všady dobrovolně/nuceně JZD. Tak vstoupili do 

JZD a až do odchodu do důchodu pracovali v tom JZD.“
374

 Dnes patří František Šauer 

s manželkou k posledním stálým obyvatelům obce. „A my, kteří jsme zůstali, tak to víte, že 

furt to žije ta Korouhvice. Kor když ustoupí voda a dívám se. […] Takže vždycky když 

ustoupí ta voda, tak člověk se dívá na ty základy starýho mlýna. Promítám si, jak to teda 

tam vůbec bylo, jak tam byly ty stroje, kde jsme měli dobytek, kde jsme spávali. Člověk si to 

zpětně ten život tak jako trochu promítne.“
375

 Druhý pamětník, František Šenkýř, do obce 

dojíždí v každé volné chvíli do domku po rodičích. Jeho vztah k obci je velmi silný. „Já 

když jedu sem, tak za tou poslední zatáčkou si říkám, teď seš doma. […] Takže se jdu, když 

je sucho, tak se jdu projít ještě po silnici v Korouhvici. Podívám se na naši chaloupku, kde 

jsou ještě cihle vod komína, jak se zboural.“
376

 Každé snížení hladiny vodního díla 

připomene původním obyvatelům tragický osud jejich rodné vesnice. Díky své odvaze 
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a urputilosti však „pro příští generace zanechali název Korouhvice.“
377

 K oficiálnímu 

rozloučení s obcí nedošlo a k setkávání pamětníků prakticky nedocházelo a nedochází. 

„Teď si musíte uvědomit, že dneska z těch žijících lidí, kteří pamatují starou Korouhvici, 

tak to už se počítá na prstech jedné, maximálně dvou rukou, kteří ještě žijí a pamatují. […] 

Lidé, kteří se vodstěhovali do těch Litobratřic, tak už prostě udělali vopravdu za tou 

Kourouhvicou tlustou čáru.“
378

 František Šenkýř dodává: „Řikám vám, asi tří, pokud já 

vím, tak tří. [množství, které se po vystěhování přijelo podívat do Korouhvice] […]. Voni 

přijedou a ptaj se vás, kde ta Korouhvice byla? To je tady? Já povídám: Ne. To je tady 

postavený. Ta Korouhvice je dole pod vodou, tam je dvacet metrů vody nad tím. Musíte 

přijet, až vypustí přehradu a bude zase Korouhvice vidět, kde byla a uvidíte tam ještě 

základy, patníky vedle silnice, náhon na mlýn, rybník. Všechno tam uvidíte.“
379

  

 Dnešní pohled pana Šauera na přehradu bych definovala jako pragmatický. 

„Všechno zlé je na něco dobré. Já v téhle situaci dnešní už vopravdu vidím, že v té původní 

Korouhvici by ten život byl vopravdu taky složitý. Dneska, když si uvědomíte, že výstavbou 

té přehrady jednak se zamezilo povodním a jednak teda je to zásobárna pitné vody, která 

musíme být k tem obyvatelům na jih taky vstřícní, kteří tu vodu vopravdu budou potřebovat 

do budoucna, tak si myslím, že výstavba té přehrady, i když přinesla úplný zánik 

chudobínské obce a částečně Korouhvice, nakonec pro dějiny znamenala plus.“
380

 

František Šenkýř dodává: „Nebýt té přehrady, tak půl okresu nebo celej okres, celá tajta 

oblast, ají Brno, nemá vodu. Dobře za to co bylo to špatný třeba. Že to tak asi je pro tuto 

dobu, to nejlepší řešení, co mohlo být. Na tu dobu to bylo zlý.“
381

 Akceptace přehrady 

a smíření se se zatopením staré obce však neusnadňují ochranné pásma vytvořená kolem 

přehrady.  

44..33..44  ZZAATTOOPPEENNÍÍ  CCHHUUDDOOBBÍÍNNAA  

Myšlenka vystavění nové obce nevznikla a podobně neproběhlo žádné oficiální 

rozloučení s obcí. „Jiří Peňáz: Otázka novýho Chudobína? Já si myslím, že tam nebyly 
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podmínky a nevím ani důvod. Milan Peňáz: A nebyl ani zájem myslím. Jiří Peňáz: Já bych 

řekl, že trošičku to bylo tím, že v tom Dalečíně se stavělo. Tam je část, kde se říká jako 

nový Chudobín. Ale otázka, jestli to bylo nějak oficiálně podporovaný, aby zrovna tam. Ale 

možná přidělování pozemků, snad ano.“
382

 K setkávání pamětníků prakticky nedocházelo, 

první oficiální bylo u příležitosti fotografické výstavby a křtu knihy Milana Peňáze. 

„V podstatě kolem té knihy, když se tady dělaly ty akce, tak se tady sešlo hodně lidí.“
383

 

Růžena Valentová například navštívila oblast pouze dvakrát. Vzpomíná však zážitky 

bratra, který Chudobín před likvidací ještě navštívil. „Bratr ten se tam šel podívat, myslím 

mu bylo dvacet let. No, ale já nevím, jestli se styděl. Nešel k nikomu spát. Vevnitř 

pravděpodobně už to zlikvidoval, kdo vo to měl zájem. Nábytek tam nebyl, no ale jak byly 

krávy, tak tam měly žlab, tak von spal v tom žlabu. Nemusel […] Příbuznejch hodně my 

tam máme.“
384

 Milan Peňáz dodává: „K ojedinělým takovým jako dvoustranným stykům 

mezi třeba rodinnejma příslušníkama mezi známejma, to docházelo. Zejména třeba, když 

byla v Dalečíně nebo ve Vítochově pouť, tak se třeba sešli. Ale to bylo zcela 

neorganizovaný, neoficiální. A jako oficiální setkání, k tomu vlastně nedošlo nikdy. K tomu 

došlo vlastně, dá se říct, naší zásluhou.“
385

 Kroky Chudobínských směřovaly do Dalečína, 

další se usídlili v nedalekých obcích (Bystřice nad Pernštejnem, Hluboké, Hrdá Ves, 

Jimramov, Mnichov, Sněžné, Ubušínek, Veselí, Vítochov, Ždánice) a menší část pak ve 

větších městech (Brno, Ostrava, Hodonín, Litomyšl). Poměrně značná část rodin zamířila 

do pohraniční (Litobratřice, Radiměř, Dyje nebo Vendolí na Svitavsku).
386

 Na jednu 

z mála výhod, kterou obec měla, vzpomíná Milan Peňáz: „V tu dobu se zakládaly jako 

hromadně a dost často násilně ty JZD. Chudobín byl oproštěn od povinnosti. To bylo 

privilegium.“
387

  

Zrušení obce bylo projednáváno Radou ONV v Bystřici nad Pernštejnem v květnu 

1955. Na základě návrhu požádal ONV 1. srpna 1955 ministerstvo vnitra o zrušení obce 
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Chudobín a výmaz ze seznamu obcí k 1. lednu1955.
388

 Na pokyn ministerstva vnitra byla 

akce zastavena do doby, než dojde k vlastnímu zatopení obce, k čemuž došlo až v květnu 

1957. „Odbor pro vnitřní věci rady ONV schvaluje výmaz obce Chudobín ze seznamu obcí 

v ČSR a schvaluje přičlenění katastru obce Karasínu, Veselí, Hlubokému, Dalečínu 

a Vítochovu.“
389

 KNV v Brně usnesením ze dne 20. září 1957 zrušil s účinností od 

1. května 1957 obec Chudobín. V Úředním listu se ČSR z 5. prosince 1957 se můžeme 

dočíst: „Podotýká se, že všechno obyvatelstvo Chudobína bylo z obce vysídleno již před 

r. 1954, takže volby do národního výboru se tam nekonaly ani v r. 1954, ani v r. 1957. 

V seznamu obcí je uvedeno, že obce má společný místní národní výbor s obcí Dalečínem, 

kam většina obyvatelstva přesídlila. Zánikem obce bude současně zrušeno i rozhodnutí 

o společném MNV s Dalečínem.“
390

 Jana Pražáková dodává: „V 57. roce to tehdy šlo přes 

přepad poprvně, ne? Josef Pražák: No, to šlo, ale to už byli všecí pryč. Jana Pražáková: 

To už byl Chudobín pod vodou teda. Josef Pražák: Ale voni ještě někteří, když tam byli, tak 

už ta voda se jako napouštěla. Protože vono to nějakou chvíli trvá. Jana Pražáková: Taky 

nechtěli, aby tam zůstaly pozůstatky nějakejch zdí, taky z toho důvodu. Mělo to být 

opuštěný, aby se to stačilo zbourat.“
391

  

Dnes se lze o Chudobíně dozvědět z vodohospodářské naučné stezky vybudované 

v roce 2005 mezi Dalečínem a Švarcem. V rámci několika zastavení lze získat informace 

o přehradě, obci, ochraně vod či úpravnách vod. Milan Peňáz: „Asi ti lidi, kteří ten 

Chudobín jako poznali a prožili, tak tu přehradu nikdy neakceptovali. Nikdy. […] V tom 

seriálu Toulavá kamera byl jeden pořad taky o Vírské přehradě a o Chudobínu a tam 

vykládal ten hrázný a jako pamětníka Chudobína si pozvali Olíka Slavíčka. […] A tenhle 

Olík, je to nepochopitelný zcela […] on úplně vážně meditoval, jestli se objeví základy 

kostela. Tam v životě nikdy ani kaplička, nic takovýho, nebylo. […] Ale uvádím to jako 

příklad, že přeci jenom ti mladší lidi už jako zapomínají, ztrácí tu souvislosti. I ta citová 

vazba není pevná. Prostě těm to tak jako neschází.“
392
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55  NNOOVVÉÉ  ZZAAČČÁÁTTKKYY  

55..11  „„NNOOVVÁÁ““  KKOORROOUUHHVVIICCEE  

Vesnice z počátku své nové existence těžila z blízkosti rekreačních zařízení Ingstavu 

a Zbrojovky, čímž byla zajištěna pravidelná dovážka potravin.
393

 František Šenkýř 

vzpomíná: „Dokud tam byly ještě normálně ty […] rekreační zařízení těch podniků 

brněnskejch, […] tak jezdívaly ty pojízdný prodejny a ty tam jezdily. Anebo když bylo 

třeba, tak ají v těch kuchyních, tak když jste si tam přišla, pro nějakej cukr anebo nějakou 

hloupost, tak vám klidně přenechali, tak to bylo zásobovaný lepší. Teď tam není nic.“
394

 

Postupně byly dokončovány rozestavěné domy a obec se začala vzpamatovávat. Omezení, 

respektive následný zákaz rekreace však rozvoj obce zabrzdil. Vytyčení ochranných pásem 

kolem přehrady v 80. letech bylo další překážkou, se kterou se obyvatelé museli vyrovnat. 

Přehrada byla určena jako zdroj pitné vody. Kronika informuje o nastalé změně takto: 

„Změnou funkce přehrady na zdroj pitné vody se značně změnila situace v okolí jezera i 

jeho přítoků. Byla zavedena tři ochranná pásma a z toho vyplynulo mnoho až drastických 

opatření a omezení. Nejen, že byla vyhlášena stavební uzávěra, ale k likvidaci byly určeny 

nedávno povolené a vybudované podnikové a soukromé stavby.“
395

 Dokonce došlo 

k ohrožení samotných budov, František Šenkýř dodává: „Se vymezily ty první pásma. Tak 

byla Korouhvice a celý tamto údolí bylo v jedničce. To znamená, že se musí všechno, co 

tam je zbourat a vystěhovat. Tak jsme byli pak na jednom zasedání v Dalečíně […] Tak 

jsme přišli na to, že to mají špatně namalovaný […] Že ty domky nejsou u vody, ale že jsou 

až za silnicí nahoře. […] Takže se to pak předělalo. Pak se změnily ty pásma, ten výklenek, 

tak ta Korouhvice je tam ve druhým pásmu.“
396

 Přesto život ovlivňují prakticky dodnes: 

„Abych se musel ptát na to, jestli bude u přehrady rohožka a já když půjdu do chalupy, si 

budu čistit boty a budu chodit po hydraulickým vápně, to ať pustí z hlavy. […] Jo, přísný 

pravidla ano. Ale ne těm lidem to znepříjemňovat tadyhlectěma věcma. […] Jsme tam byli 
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s těma hochma vod toho, když se to tam tenkrát řešilo. Já jsem jim řikal: Viděli jste někdo 

z vás, když vám bourají chalupu? Ne. Tak se zamyslete nad sebou“
397

  

„Novou“ Korouhvici tvořilo po zatopení staré obce 5 domů, ve kterých žilo 

15 obyvatel. S postupem času a smrtí původních „starousedlíků“ se však počet obyvatel 

zmenšoval. V roce 2004 čítala obec již pouhých 5 obyvatel bydlících ve 3 domech. 

Podobně i jednotlivé domy byly v souvislosti se smrtí starší generace čím dál tím častěji 

využívány hlavně v letním období pro rekreaci nebo prodávány. Domek č. 20 byl v roce 

1995 odkoupen PM a následujícího roku zbourán. Další dům odkoupil v roce 1970 jeden 

z bystřických podniků a využíval jej pro rekreaci zaměstnanců a pro rybáře. V roce 1996 

dům odkoupilo PM a téhož roku zbouralo. Rekreační zařízení byla zbourána na počátku 

21. století.
398

 Dům rodiny Šauerovi, Šenkýřovi a Kadlecovi stojí dodnes. František Šauer 

k tomu dodává: „Jenomže postupem času ty původní obyvatelé odumírali a ty budovy se 

staly rekreačními budovami a v roce 86 bylo kategoricky řečeno. Vírská přehrada se 

změnila z rekreační přehrady na zásobárnu pitné vody pro půl okresu Žďár a dá se říct, že 

dnes jde pitná voda až po Brno. Takže rekreaci tady vyloučili úplně. Tady v Korouhvici 

byly postavený v době výstavby jednak ta ubytovna pro Ingstav a jednak rekreační 

středisko Zbrojovky Brno, které bylo tady na návrší, velmi pěkné. V roce 86 bylo 

rozhodnuto, že obě dvě ty rekreační budovy a ty dvě budovy, který byly po původních 

obyvatelích, ale už sloužily jako rekreační potomkům tech, kteří se odstěhovali do Brna 

a tak dále, tak bylo nařízený v roce 86, že se musí ty rekreační objekty zbourat. Takže 

prakticky v celé Korouhvici zbyli jen tři starousedlíci a dnes už prakticky jen naše rodina 

je jako starousedlíků, protože ti dva sousedé sem dojíždí už jen také na sobotu/nedělu, 

protože trvalý bydliště mají v Bystřici.“
399

  

Od poloviny 70. let do počátku let 90. spadala vesnice pod MNV ve Víru. V roce 

1991 se Korouhvice jako obec Chlum-Korouhvice znovu osamostatnila. Od roku 1996 

zastává funkci starosti František Šauer.
400

 „Od roku 1992 dělám starostu Chlumu - 
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Korouhvice, protože to jsou dvě části. Už vod nepaměti teda byly sloučený v jednu obec. 

[…] Je to obec, která má pětačtyřicet obyvatel stálých. Je tady hromadu už rekreačních 

chalup, jako všade na těch vesnicích. Potýkáme se s problémy jako každá malá vesnice, ale 

dá se říct, že se nám daří třeba asfaltovat vobecní cesty. Máme postavenej Hasičský 

a Kulturní dům, kde je sídlo obce. Takže žijem takovým normálním životem. Autobusové 

spojení je směr na Dalečín, směr do Víru. Autobus jede třikrát denně, takže je to celkem, 

dá se říct vyhovující. Určitě víte, že dneska už, dá se říct, je v každé rodině alespoň jedno 

auto, takže bez toho by jsme se asi nevobešli. Zaměstnání dnešních obyvatel je dosti složité. 

Tři lidé jezdí jako řidiči vozidel, které převáží dobytek a dvě ženy chodí, jedna do Bystřice 

do fabriky Wera a jedna dělá číšnici. Ostatní, dá se říct, jsou teda důchodci. Tudle jsme to 

počítali, průměrný věk vesnice je 40 let.“
401

 

55..22  ŽŽIIVVOOTT  UU  PPŘŘEEHHRRAADDYY  

Dodnes plní přehrada čtyři hlavní úkoly. Slouží jako ochrana před povodněmi, vyrábí 

elektrický proud ve své hydroelektrárně a vyrovnává nízký stav hladiny Svratky během 

letních měsíců. Původně zamýšlená rekreace, ve které obyvatelé viděli možnost rozvoje 

a zaměstnání, byla nahrazena vodohospodářským využitím. Josef Pražák dodává: „Možná, 

že těm lidem taky jako nějak řekli, že tady bude jako ta rekreace a že tady budou mít prácu, 

zaměstnání. Protože tady byla jako jenom ta fabrika, nic tady nebylo. Jenom zemědělci 

nebo něco. […] Tam ze začátku byly ají stany, se tam mohlo tábořit a všechno. Se koupalo. 

[…] Rybáři, loďky. Tam byla Vírovka, rekreační středisko.“
402

 Sourozenci Pražákovi 

trávili u přehrady v dětství většinu léta. Otec sourozenců si přivydělával jako porybný 

a měl zkoušky na loď. Josef Pražák: „Měli jsme i loďku svou, motorák. Takže já jako kluk, 

když jsem měl já nevím, 10/12/13 roků, tak to už jsem jezdil s loďkou po přehradě. […] 

Jana Pražáková dodává: To byly pro nás jako takový pěkný roky. Protože řikám, tady 

z toho rannýho dětství už si toho tolik nepamatujem. A v době, kdy ta přehrada byla vlastně 

přístupná, tak jsme tam trávili třeba celý léto. Otec jako rybář tam postavil stan.“
403

 Určitá 

omezení existovala kolem přehrady už na konci 50. let. Jednalo se například o omezení 
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automobilového provozu. Místa pro rekreaci byla předem určena, nemohlo se rekreovat 

všude.
404

 Jednalo se například o zátoku v Korouhvici, na níž vzpomíná i František Šauer: 

„Ve vlastní Korouhvici, tak byla tzv. pláž. Tady se rekreovalo. Řekněme dvě sta, tři sta lidí 

denně. Byly tady ty dvě rekreační střediska. Teď sem dojížděli lidé z vokolí, ale dojíždeli 

sem i z Brna a tak dále. V tom dalečínským ramenu tam bylo taky rekreační středisko 

Vírovka, kde do tech 80. let probíhala rekreace a koupali se.“
405

 Přímo na březích 

přehrady bylo budování zařízení, z důvodu znečištění vody, zakázáno. 

Vír původně nebyl plánován jako zásobárna pitné vody. Jednalo se o víceúčelovou 

nádrž. V souvislosti s rozvojem uranové těžby na Bystřicku, která ovlivnila spodní vody, 

se však tento požadavek objevil, čímž došlo k transformaci na zásobárnu pitné vody pro 

Novoměstsko, Bystřicko, Žďársko a následně i Brno.
406

 Zajímavá je skutečnost, že byť 

byla obec Dalečín prakticky u nově vybudované přehrady, potýkala se s nedostatkem vody 

ještě v 90. letech a dokonce byl občas vydáván zákaz zalévání zahrad nebo mytí aut.
407

 

V 60. letech tak byla vyhlášena pásma hygienické ochrany, která například zakazovala 

jakoukoli výstavbu do 100 metrů od hladiny kromě nezbytně nutných staveb nebo 

omezovala pohyb kolem přehrady. Rekreace a koupání bylo zakázáno, přesto se až do 

80. let tolerovalo. V roce 1969 byla v Dalečíně vyhlášena stavební uzávěra. Obyvatelé 

obešli zákaz výstavby v obci přístavbami. Zákaz platil ještě v roce 1992 a byl podmíněn 

výstavbou čističky vod.
408

 Díky zhoršující se kvalitě vody a zvyšující se poptávce po vodě, 

došlo v roce 1986 k revizi pásem. Nově vzniklá tři hygienická pásma přinášela řadu 

omezení vztahujících se k pohybu osob, výstavbě nebo zemědělství. V prvním pásmu, 

100 metrů od nádrže, byl zakázán pohyb nepovolaných osob a mělo dojít k demolici 
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vybraných rekreačních objektů. Josef Pražák vzpomíná: „Tam byla Vírovka, rekreační 

středisko. Jenomže pak udělali ty vopratření. Všecko co tam bylo, hotel, všecko, to zbourali 

a muselo se to všecko zbourat.“
409

 Druhý stupeň, cca 2 kilometry od nádrže, upravoval 

zemědělské využívání krajiny, hnojení a vypouštění odpadních vod. Platila zde stavební 

uzávěra vztahující se na všechny stavby kromě těch, které měly sloužit pro zlepšení čistoty 

vody. Třetí pásmo tvořilo celé zbývající povodí a zakazovalo například rozvod 

ropovodů.
410

  

Od roku 1966 je Vír spravován Povodím Moravy.
411

 Hygienická pásma kromě 

Vírské nádrže platí například pro Bojkovice, Fryšták, Hubenov, Landštejn, Ludkovice, 

Slušovice a Opatovice.
412

 V současné době zásobuje přehrada pitnou vodou přibližně půl 

milionu obyvatel. PM dodnes nesouhlasí s jakoukoliv formou rekreace z důvodu ohrožení 

kvality vody. Okolní obce naopak žádají o určité zmírnění ochranného režimu na přehradě, 

které by umožnilo určitou formu rekreace, lovení ryb či projížďky na lodičkách. Josef 

Pražák dodává: „Ty mají nějakej takovej iniciativy, že se snaží to zmírnit, aby ty lidi taj tím 

tak netrpěli, že to je všecko zakázaný. Ale víceméně se jim podařila akorát ta 

cyklostezka.“
413

 Starostům obcí se nelíbí zejména fakt, že na některých dalších 

zásobárnách pitné vody, například na Seči nebo Vranově, je rekreace povolena a omezení 

nejsou tak přísná.
414

 František Šauer dodává: „To omezení je až nepřiměřeně velký, protože 

na jiných nádržích pitné vody tak velké omezení není. […] Pitná voda i do budoucna bude 

velmi drahý artikl. Tak ta ochrana je potřeba vopravdu zachovat, ale myslíme si, že do 

extrému, do kterých se zašlo na Vírské přehradě, jako je třeba extrém zákaz rybolovu, to si 

myslíme, že je přehnaný.“
415

 Panu Šauerovi je jasné, že obnovení rekreace v pravém slova 
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smyslu není možné, nicméně „třeba tady ten rybolov, ten si myslíme, že by úplně normálně 

mohl být zachován. […] Ale myslím si, že třeba v té části u obce Dalečín, kdyby byla 

vyhrazená určitá menší část na takovou menší rekreaci, tak je prokázaný teda odbornými 

studiemi, který se prováděly, že ta voda znečistěná tím koupáním, než doteče těch sedm 

kilometrů k hrázi, má tak velkou samočistící schopnost, že by to neznečistilo tu přehradu. 

Ale říkám, toho se asi nedočkáme, protože to není reálné.“
416

 

Dnes je Dalečín vyjmut z ochranného pásma, došlo zde k vybudování čističky 

a může se zde stavět.
417

 Jistým ústupkem bylo vybudování cyklostezky kolem přehrady 

v roce 2005. Vstup na ní byl však legalizován až vyhláškou z roku 2013.
418

 Okolí je 

rozděleno do dvou ochranných pásem. V OP I. (cca 100 metrů okolo nádrže) je zakázán 

vstup a vjezd nepovolaným osobám, nesmí se rybařit, rekreovat, tábořit, stanovat, 

provozovat vodní sporty, koupat, nebo zřizovat turistické cesty. V OP II. je zakázáno 

například táboření, stanování nebo skladování a používání průmyslových hnojiv, v lese je 

zakázáno rozdělávat oheň, tábořit, nocovat, používat posypové materiály na silnicích, 

budovat sportoviště a provozovat činnost „poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost 

nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.“
419

 František Šauer: „Ty návrhy poslední, 

které jsou, tak opravdu už dneska to první pásmo bude, dá se říct, jen záplavové pásmo. 

Vlastní hladina plus nějaká dva metry nad hladinou. Takže ty omezení by vopravdu měly 

být nastaveny aspoň trochu rozumně. Já teda v to doufám.“
420
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66  ZZÁÁVVĚĚRR  

Vírská přehrada patřila k jedné z prvních velkých staveb poválečného 

Československa. Její uvedení do provozu v roce 1957 udělalo definitivní tečku za 

několikasetletou historií a osudem obce Chudobín a radikálním způsobem zasáhlo do 

vývoje a charakteru Korouhvice. Zatopení obou obcí bylo navíc určitou předzvěstí. 

V následujících letech k nim přibyly stovky dalších obcí napříč celým 

Československem s odůvodněním potřeby vody, ochrany, rozvoje industrializace, těžby 

nebo energetiky. Chudobín a Korouhvice nepatřily mezi velké a početné obce. Vývoj však 

nebyl statický a v průběhu staletí se měnil počet obyvatel, náboženská příslušnost, 

pracovní možnosti a vůbec prostředí života. Zejména ve 20. století se velká část lidí začala 

stěhovat do větších měst pod vidinou snazšího života a větších možnosti. Zemědělsky 

nepatřila sledovaná oblast mezi bohaté. Zemědělství se díky nepříliš úrodné půdě a téměř 

vysokohorskému podnebí příliš nedařilo. Pěstovaly se nenáročně plodiny. Pracovních 

příležitostí bylo minimum a průmyslu se se dařilo v Hamrech, v Dalečíně nebo Víru.  

Výstavba vodního díla na řece Svratce ukončila několikasetletý vývoj obcí a navždy 

proměnila charakter kraje. Přestože ke stavbě došlo až na konci 40. let, vlastní myšlenka se 

objevovala s menší či větší intenzitou prakticky od počátku 20. století. Zejména v období 

jarního tání, které přinášelo zvýšené riziko povodní, byla potřeba regulace toku nejvíce 

slyšitelná. První konkrétní návrhy na přehradu vznikaly na konci 30. let. Vypuknutí druhé 

světové války vlastní stavbu na několik let odložilo. Přehradě vznikající v letech 1947-

1957, s primárním cílem ochrany lidí před povodněmi, nakonec muselo ustoupit několik 

desítek domů a na tři stovky obyvatel. Samotní obyvatelé po dlouhou dobu nechtěli uvěřit, 

že vodní dílo nakonec vznikne. Zejména ti starší argumentovali tím, že voda přece nemůže 

téct do kopce, a že to jsou pouze poplašné zprávy. Stavba přehrady se tak pro místní stala 

reálnou až po vydání vodohospodářských výměrů a s počátkem vlastních stavebních prací. 

Jak je patrné z vodohospodářských výměrů i z rozhovorů byla výstavba akceptována 

a nebyly proti ní podnikány žádné konkrétní kroky či sepisovány petice a to i přesto, že jim 

stavba brala to nejcennější, jejich rodné domovy. Je až zarážející, jak poklidné bylo 

přijmutí přehrady, která měla obyvatelům zatopit domov a prostředí, ve kterém žili, a jak 

minimalistické byly námitky proti oceněnému majetku a to i v souvislosti s měnovou 

reformou v roce 1953. Svoji roli sehrála bezesporu i právě ukončená druhá světová válka 
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a změna režimu v Československu. Přehrada, která byla stavěna s primárním cílem 

ochrany, nepřinášela radost a pocit úlevy. Chudobínští a zejména pak Koruhvičtí nepatřili 

mezi ty, které by Svratka bezprostředně ohrožovala. Nebyla to radost, se kterou obyvatelé 

odcházeli do nových domovů, ale spíše nejistota z toho, co bude. 

První obyvatelé obcí odcházeli prakticky po ukončení války a jejich kroky směřovaly 

nejčastěji do obcí v pohraničí, které bylo uvolněno odsunem německého obyvatelstva. 

Jednalo se zejména o jihomoravskou obec Litobratřice. Budování obce začalo po válce 

prakticky od počátku a do jejího fungování se zapojila část koruhvických a chudobínských 

obyvatel. Důvody, které ovlivňovaly výběr nového domova, byly různé. V případě 

Litobratřic to byla bezpochyby zemědělsky výnosnější oblast a vidina relativně zařízených 

a lepších domů, které německé obyvatelstvo opouštělo prakticky ve spěchu. Část obyvatel 

směřovala do blízkých i vzdálenějších obcí a měst, kde si za peníze zakoupili již hotový 

domek. Zejména mladší začali budovat nový domov ve městech, pod vidinou snazšího 

života. Nejblíže původnímu domovu zůstali Chudobínští, kteří si vystavěli nové domovy 

v nedaleké obci Dalečín, v části, která je i dnes známá jako „nový“ Chudobín 

a Korouhvičtí, kteří si postavili nové domovy nad vlastní záplavou. Nedokázali se rozloučit 

s rodným krajem a zůstali. Ať už byl cíl původních obyvatel jakýkoli, čekalo je budování 

nových domovů. Všechny možnosti skýtaly určité riziko. V případě pohraničí se jednalo o 

stěhování do domů, ve kterých často bydleli ještě původní obyvatelé. Rodiny, které se 

rozhodly zůstat a stavět, se pak velmi často musely vypořádávat s nedostatkem času, 

materiálu a financí. Navíc byli přímými svědky zaplavení původních domovů. Lidé obce 

opouštěli postupně. Nejvíce jich odcházelo v letech 1947-1948. První však opouštěli 

domovy prakticky po válce, v roce 1945, poslední na sklonku roku 1955. Zejména starší 

obyvatelé, starousedlíci, obou vesnic nesli stěhování velmi těžko a odcházeli mezi 

posledními. Vyháněla je až prakticky hladina postupně se napouštějící přehrady. Pomoc 

státu nebyla velká. Podporováni byli zejména ti, kteří se rozhodli pro pohraničí. Stát 

v podstatě vyřešil dva problémy naráz. Lidé ze zaplavovaných obcí, kteří byli „nežádoucí,“ 

osídlili uvolněné domy a začali hospodařit na uvolněných polích, která by jinak ležela 

ladem. Navíc, uvolněné domy mohl stát využít pro ubytování pracovníků stavby. Možná 

i proto, že byla po válce k dispozici řada prakticky prázdných obcí, nebyla podporovaná 

výstavba nového Chudobína a celé nové Korouhvice. Žádné oficiální rozloučení s obcemi 

neproběhlo. Nedochází ani k setkávání pamětníků. První oficiální akce proběhla až 
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v souvislosti s křtem knihy Milana Peňáze na počátku 21. století. Důvodem byl prostý fakt, 

že obyvatelé obcí se rozjeli do různorodých koutů Československa hledat nový domov 

a začít nový život. Čím větší vzdálenost dělila obyvatele od původního domova, tím 

snadnější byl nový začátek a určitá akceptace přehrady. Ti, kteří vybudovali nové domovy 

dále, dnes prakticky přehradu nenavštěvují. Ti, kteří zůstali, přehrada ovlivňuje dodnes. 

Každé snížení hladiny přehrady, zejména v zátoce u Korouhvice, odhaluje základy domů, 

cesty nebo pozůstatky potoka a rybníka. Byť jsou pohledy a názory narátorů na přehradu 

různé, vnímají jí převážně jako něco, co jim zatopilo a vzalo ten nejrannější domov. 

Akceptace přehrady neulehčuje ani změna charakteru Víru, totiž zamezení rekreace a různá 

hygienická a ochranná pásma kolem přehrady. Ty místním v podstatě zamezily na několik 

let přístup k přehradě a původním domovům. Přestože jsou omezení mírnější než za 

minulého režimu, stále do života lidí v okolí zasahují. 

Od dokončení přehrady uplynulo již téměř 60 let a tak množství pamětníků dnes 

dosahuje stěží dvou desítek. Ty, se kterými jsem během výzkumu pracovala, byli v době 

výstavby v dětském, popřípadě dospívajícím věku. Nepřišli do přímého kontaktu s úřady 

a nebyli přímými účastníky jednání či rozhodování. Přesto jsou dodnes nositeli historie 

a tradic. Chudobín tak alespoň ve vzpomínkách žije dál. Korouhvici dnes tvoří tři domy, 

z nich pouze dům Františka Šauera, prakticky jednoho z posledních pamětníků, je trvale 

obydlen. 

Výstavba přehrady změnila i samotnou přírodu a kraj. Zatímco Korouhvici 

a Chudobínu přinesla zatopení, pro okolní vesnice znamenala v počátku možnost rozvoje 

i v souvislosti s plánovanou rekreací. Na druhou stranu došlo k vykácení velkého množství 

stromů a změně vegetačního prostředí. Stavba ovlivnila zemědělství a infrastrukturu. Stala 

se specifickým prvkem kraje a inspirací řadě umělců. K těm nejvýznamnějším patřil 

spisovatel Zdeněk Pluhař nebo akademický malíř Alois Lukášek.
 421

 

                                                 

 

421
 Brněnský spisovatel, patřil mezi první stavbyvedoucí přehrady. Atmosféru a stavbu přehrady zachytil 

v budovatelském románu Modré údolí. Více viz PLUHAŘ, Zdeněk. Modré údolí. Brno: Blok, 1972.; 

ŠTARHA, Ivan (ed.).; ZEMEK, Metoděj (ed.). Bystřice nad Pernštejnem. Od minulosti k současné revoluční 

přeměně města. Brno: Blok, 1980, s. 249. 
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I. Celkový pohled na obce 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový pohled na Chudobín. 

Celkový pohled na Korouhvici. 
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II. Stavba přehrady 

    

Pohled na rozestavěnou přehradu. Lanovka. 

Korouhvice v době výstavby. 

Údolí před začátkem vlastních prací. Údolí Svratky a odlesňování svahů. 
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III. Plány obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Stará Korouhvice včetně nové zástavby 

Plán Korouhvice. Šedě jsou zvýrazněny domy narátorů ve staré zástavbě 

(dům č. 9 a č. 20). Modře jsou vyznačeny nové domy (dům č. 22 a 23).  
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Plán Chudobína. Růžově jsou vyznačeny domy narátorů (č. 11, č. 16 a 

č. 17). 
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„Stará“ Korouhvice při nízkém stavu vody. Chudobín při nízkém stavu vody. 

Dnešní pohled na Vírskou přehradu. 

Umístění zaplavených obcí. 


