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Mohutné vodní dílo Orlík bylo vzácným případem, kdy budování přehrady provázel 
komplexní výzkum zatápěného území včetně etnologického mapování. U jiných vodních děl, 
zejména těch co vznikaly v budovatelském nadšení počátku padesátých let nic podobného 
neproběhlo a lidé dosud žijící v oblastech určených zatopení byly vnímáni spíše jako přítěž, 
které je potřeba se co nejrychleji zbavit. Platí to i o Vírské přehradě na řece Svratka, na jejímž
dně v padesátých letech minulého století skončila vesnice Chudobín a značná část další obce 
Korouhvice. Právě na pamětníky z obou zlikvidovaných obcí se zaměřila autorka posuzované 
diplomové práce. Protože však od vzniku přehrady uplynulo již skoro šedesát let, podařilo se 
jí získat vzpomínky od pamětníků, kteří v době zániku obcí byli spíše v dětském věku nebo 
zrovna dospívali. To samozřejmě ovlivnilo úroveň jejich vzpomínek, a tak autorka musela 
velmi intenzivně pracovat i s archivními materiály a s hrstkou především publicistických děl 
dotýkajících se nějakým způsobem se zánikem obcí a vznikem přehrady. Zde je třeba vysoce 
ocenit, že k tématu přistoupila mimořádně zodpovědně a pečlivě prošla nejenom místní 
kroniky, ale i archivní fondy uložené především ve státním okresním archivu ve Žďáru nad 
Sázavou. Pochopitelně ne vždy dokázala najít odpověď na všechny otázky, které si položila, 
zejména když nemohla hovořit s pamětníky, přímo se účastnícími vyjednávání s úřady o 
otázkách spojených s výkupem domů a pozemků. Přesto se jí podařilo zachytit odlesk 
atmosféry, která tuto fatální změnu zasahující mimořádně hluboko do osudů obyvatel dvou 
výše jmenovaných obcí provázela. Pochopitelně předválečný i válečný život v Chudobíně a 
Korouhvici mohla načrtnout jen ve velmi hrubých obrysech, zejména když tato doba 
přesahovala obzor vzpomínek narátorů. Zaměřila se spíše na problematiku samotného jednání
o výkupu domů a pozemků stejně jako na problematiku opouštění míst, s nímž byli lidé 
z obou obcí spojeni často celým svým dosavadním životem. Zajímavě načrtla tři varianty, 
mezi nimiž vystěhovávaní občané volili – prvním bylo přesídlení do vesnice v pohraničí 
odkud byli odsunováni dosud zde žijící němečtí obyvatelé. V případě obcí z Vírské přehrady 
se onou novou „zaslíbenou zemí“ měla stát vesnice Litobratřice na jihu Moravy. Někteří 
z přesídlenců ovšem špatně snášeli kontakty s odsunovanými Němci a příliš jim 
nevyhovovala ani podoba jihomoravské krajiny bez výraznějšího převýšení. Další variantou 
se stalo vybudování nového domu či nákup staršího stavení v některé z okolních vesnic u 
přehrady, především v nepříliš vzdáleném Dalečíně, kde vznikla část přezdívaná Nový 
Chudobín. Třetí možnost, kterou však zvolila jen hrstka rodin z Korouhvice, bylo vybudování
nových stavení na katastru původní obce, ovšem samozřejmě nad hladinou vodní nádrže. 
Autorce se přitom podařilo v rozhovorech dokumentovat všechny tři možnosti s jejich 
přednostmi a nevýhodami. 
P. Kratochvílová upozorňuje rovněž na pozoruhodný fakt, že vystěhování nenarazilo na žádný
zásadní odpor a snaží se to vysvětlit především dobovým kontextem, kdy společenská 
atmosféra zrovna nepřála občanskému odporu. Na tom nic nezměnila ani skutečnost, že 
měnová reforma v roce 1953 znehodnotila řadě rodin peníze vyplacené jako náhrada za 
vyvlastněný majetek. 
K mimořádně zajímavým pasážím patří i ty, v nichž autorka na základě vyprávění pamětníků 
popisuje život v obci, v níž naprostou většinu starousedlíků nahradili dočasní zaměstnanci 
pracující na stavbě přehrady. Pochopitelně toto společenství je viděno výrazně jinak než 
v dobových budovatelských románech, kde motivy ze staveb vodních děl patří mezi ty 
nejoblíbenější. Stejně jako u některých jiných míst v textu práce čtenář poněkud zalituje její 
stručnosti.
Autorka se zamýšlí nad vztahem vystěhovaných k vodnímu dílu a podotýká, že situaci 
komplikuje přeměna účelu přehrady, která vedla k velkému zpřísnění provozu v ochranných 



pásmech. Přehrada dnes slouží jako zásobárna pitné vody, naopak původní rekreační účel 
zcela zmizel a vybudovaná rekreační zařízení poblíž přehrady byla zlikvidována. 
Práce je dobře napsaná, jediným výrazným pokleskem je opakované nesprávné používání 
slova díky ve významu kvůli (srv. např. s. 33). Jen relativně omezeně se objevují překlepy 
nebo pravopisné chyby (srv. s. 43 nebo 95). Na s. 64 není jasné zda autorka má na mysli 
Milana Peňáze nebo Milana Pražáka (srv. pozn. 249). Nejsem si jist, zda v seznamu zkratek 
neměly být uvedeny i názvy Tep či Narpa zmíněné na s. 62. Na s. 58 bych přivítal vysvětlení, 
co to byly ty „pekáčky“, které se pekly v mlýně rodiny Šauerovy. Chyběla mi rovněž 
přesnější informace, zda v Chudobíně či Korouhvici byly obchody a případně, do kdy byly 
v provozu. To jsou však jen drobnosti a jinak diplomovou práci Petry Kratochvílové považuji 
za velice zdařilou a doporučuji jí v případně kvalitní obhajoby hodnotit známkou výborně.
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