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Abstract 

The focus of this paper is to find out what are the main meanings and functions of selected 
rituals in the life of Naqshbandi-Haqqani Sufi order. The theoretical part is directed at the 
main terms and concepts of meanings and functions of ritual, rites of passage and role of 
ritual in religion. In the practical part of the thesis, the particular religious group is being 
discussed in the broader context of Sufism and Naqshbandi order. The present-day situation 
of the order is being described especially in relation to the Sufi centre in Germany 
Osmanische Herberge where the long-term field research was conducted. Selected rituals that 
the research aimed at are the initiation ceremony bajca, rites of recollection dhikr and hadra 
and the wedding ceremony. With every ritual, the fundamental meanings and functions that 
these rituals mean for the group are being analysed. 
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Úvod 

Islám je v současné době velmi diskutovaným tématem, ke kterému se vyjadřují jak 

odborníci, tak široká veřejnost.1 Súfismus do těchto debat většinou médii či laickou veřejností 

vnášen není, na rozdíl od akademické obce, která se fenoménu súfismu věnuje podstatně více. 

Súfismus by mohl představovat odpověď na současné palčivé otázky spojené s výše 

zmíněnými problémy. Z tohoto důvodu se jedná o velmi významné téma. 

Pojem súfismus se zjednodušeně vysvětluje jako islámská mystika či jako duchovní 

stránka islámu. Navazuje na velmi bohatou a pestrou filosofickou a mystickou tradici, je tak 

                                                 
1 Tento článek navazuje na diplomovou práci Význam a funkce vybraných rituálů v životě súfijského řádu 
Naqshbandi-Haqqani.  
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již ze své podstaty těžce uchopitelným pojmem2. Zkoumaný řád naqšbandíja haqqáníja, 

a konkrétně její německá komunita soustředěná kolem šejcha Hassana Dycka, je příkladem 

žitého současného súfismu, který v sobě spojuje teorii i praxi. Členové sami sebe vnímají jako 

muslimy a následovníky Proroka Muhammada, kteří se rozhodli následovat mystickou cestu 

pod vedením šejcha. Zkoumaná skupina není veřejnosti příliš známá, a to i přesto, že 

poskytuje jedinečný příklad tolerantní islámské cesty přímo v srdci Evropy. 

Vybranými rituály řádu naqšbandíja haqqáníja jsou rituály iniciační, svatební a rituály 

připomínání (dhikr a hadra)3. Tyto konkrétní rituály byly vybrány pro svoji odlišnost, které 

bylo využito při zjišťování, jaké významy a funkce tyto rituály plní. Při závěrečném shrnutí 

výsledků terénního výzkumu je význam rituálu chápán více z pohledu samotných členů řádu 

a z pohledu jejich motivace se rituálu účastnit. U funkce je větší důraz kladen na skupinu jako 

celek a na roli, kterou rituál hraje v životě řádu. 

Metodologie 

Tato práce vychází z terénního výzkumu zkoumaného řádu naqšbandíja haqqáníja. Terénní 

výzkum probíhal v německém městě Kall-Sötenich, kde se nachází komunitní súfijské 

centrum zvané Osmanische Herberge, které je soustředěné kolem šejcha Hassana Dycka. 

Výzkum probíhal konkrétně v červenci a prosinci 2016 a v 2017. Badatelka zároveň čerpala 

z dřívějších kontaktů s řádem naqšbandíja haqqáníja. Se členy skupiny naqšbandíja haqqáníja 

byl navázán první kontakt v Praze již v březnu roku 2011. Hlavní metodou provedeného 

výzkumu se stalo zúčastněné pozorování členů zkoumaného súfijského řádu a rituálů. 

Zúčastněné pozorování doplňují polostrukturované rozhovory kolem předpřipravených 

tematických okruhů. Cílem těchto rozhovorů bylo zjistit hlubší informace o tom, jak zvolené 

rituály prožívají oslovení informátoři a informátorky, jak je popisují, jaký význam jim 

přikládají a jaký vliv mají na jejich život a na život celé skupiny. 

                                                 
2 Zajímavě k tématu mysticismu například: SCHIMMEL, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 1975. ISBN 0-8078-1223-4, s. 3–5. 
3 Pojmenování těchto rituálů souhrnným názvem není jednoduché. Název se odvíjí od základní charakteristiky 
dhikru i hadry a tím je připomínání si Boha, viz kapitola věnovaná přímo těmto konkrétním rituálům. Toto 
označení vychází z anglického termínu „rite of recollection“, který zmiňuje Weismann v WEISMANN, Itzchak. 
The Naqshbandiyya. Orthodoxy and activism in a worldwide Sufi tradition. Abingdon: Routledge, 2007. 
Routledge Sufi Series. ISBN 0-203-94743-6, s. 1.  



Význam a funkce vybraných rituálů v životě súfijského řádu naqšbandíja haqqáníja 

 

 
5 

Řád naqšbandíja haqqáníja 

Řád naqšbandíja haqqáníja4 je v současnosti jedním z nejaktivnějších a nejvýznamnějších 

súfijských řádů na světě. Velmi úspěšná a populární je tato taríqa také na Západě, kde se jí 

podařilo zapustit velmi pevné kořeny. Zkoumaný řád je v dnešní době značně propojený a má 

velmi globální charakter, i přesto, že si lokální komunity udržují určitou úroveň 

samostatnosti. Lokální komunity se tvoří ne na základě migrace členů řádu, ale zejména na 

základě cest šejcha Názima.5 

Historie tohoto řádu vychází z historie taríqy naqšbandíja6, která samozřejmě odvozuje 

svou řádovou silsilu, stejně tak jako jiné súfijské řády, od Proroka Muhammada, který podle 

tradice naqšbandíji předal mystické vědění svému blízkému příteli, později prvnímu chalífovi, 

Abú Bakru as-Siddíqovi. Jméno řádu pochází od Muhammada b. Muhammada Bahá´uddína 

Naqšbanda, který se nachází v silsile na 17. místě. Naqšband pocházel z vesnice poblíž 

Bucháry. Znalostí se mu dostalo hned od dvou významných šejchů as-Samásího a Amira 

Kulaliho, kteří mu v řádové silsile předchází. Podle řádové tradice žil Naqšband asketicky, 

měl řadu vizí a mystických zážitků. Naqšband přinesl do řádu tradici tichého dhikru, který je 

pro řád naqšbandíja typický a udržel se dodnes, i když v současnosti se během shromáždění 

používá také hlasitého dhikru. Naqšband zemřel v roce 1389 v rodné vsi u Bucháry a jeho 

hrobka je i dnes velmi významným poutním místem.7 Řád naqšbandíja se dále rozšiřoval po 

celé Střední Asii, do Indie, Číny a Osmanské říši, a to hlavně v době největšího rozmachu 

řádu v 15. až 17. století.8 

Pro současné studium a výzkum v řádu naqšbandíja haqqáníja je nezbytné zmínit 

postavu šejcha Muhammada Názima ´Ádil al-Haqqáního, zkráceně šejcha Názima.9 Jeho 

osobní charisma a příklon k Západu velmi přispěly k rozšíření řádu. Šejch Názim se narodil 

v roce 1922 v turecké části dnešního Kypru. Z otcovy strany sahá jeho původ až 
                                                 
4 Po smrti šejcha Názima se zdá, že se začíná objevovat i název naqšbandíja názimíja či naqšbandíja rabbáníja. 
Informátoři a informátorky netrvají na striktním pojmenování, jako důležité považují jiné věci jako je víra 
v Boha a následování učení šejcha Názima. Terénní deník badatelky, 3.3.2017, Osmanische Herberge.  
5 DRAPER, Mustafa, NIELSEN, Jorgen S., YEMELIANOVA, Galina. Transnational Sufism: the Haqqaniyya. 
In: MALIK, Jamal, HINELLS, John, eds. Sufism in the West. Abingdon: Routledge, 2006. s. 103–114. ISBN 0-
415-27407-9. s. 113. 
6 Naqšbandíja haqqánija je vlastně jedna z větví naqšbandíje, mezi další větvě patří například naqšbandíja 
mudžaddida, která navázala na učení Ahmada Sirhindího (25. v silsile) a odchýlila se od zbytku. WEISMANN, 
Itzchak. The Naqshbandiyya. Orthodoxy and activism in a worldwide Sufi tradition. Abingdon: Routledge, 2007. 
Routledge Sufi Series. ISBN 0-203-94743-6, s. 49. 
7 KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2.vyd. Fenton: Islamic 
Supreme Council of America, 2004. ISBN 1-930409-23-0. s. 199–235. 
8 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus, dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-817-4. s. 
224–225. 
9 Samotní členové řádu ho nejčastěji označují jako šejcha Názima či Mawláná (=náš pán). Nicméně pro 
nezasvěceného člověka, stojícího mimo řád, může být problematické se v osobnostech řádu zorientovat, neboť 
titulu šejch se nepoužívá striktně.  
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k Abdalqádirovi al-Džilímu, zakladateli řádu qádiríja. Z matčiny strany ho zase pojí 

příbuzenské pouto s Rumím, který založil velmi známý řád mawlawíja. Zároveň může 

vystopovat svoji pokrevní linii až k samotnému Prorokovi Muhammadovi. Vzhledem k jeho 

rodinným spirituálním dispozicím se mu začalo dostávat duchovního vzdělání již od raného 

věku. Řádová tradice vytvořila kolem šejcha Názima celou řadu legend a mýtů, které 

dokreslují jeho ryzí charakter a vysokou spirituální znalost.10 

Během života šejcha Názima se řád naqšbandíja haqqáníja rozšířil nejprve na Kypr, 

v Sýrii, v Libanonu a v Turecku. Působení šejcha Názima je spjaté s tím, že rozšířil řád 

i mimo tato tradiční území. Zaměřil se na západní Evropu, kde si všiml, že je velký hlad po 

duchovním životě a poznání. Řád se uchytil ve Velké Británii, Španělsku a Německu. Později 

se řád rozrostl také do Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Indonésie, Malajsie 

apod.11 V pozdějších letech svého života se šejch Názim usadil opět v turecké části Kypru 

v Lefke, kde vybudoval celé řádové centrum. Tam za ním také dojížděli lidé z celého světa, 

které upoutal svým charismatem. Tyto návštěvy jsou stále mezi členy řádu velmi častým 

tématem hovorů, kdy s láskou a s nostalgií vzpomínají na šejcha Názima a na specifickou 

atmosféru kyperských návštěv.12 

Působení skupiny v současnosti 

Po smrti šejcha Názima se předpokládalo, že se role nejvyššího šejcha řádu ujme šejch Hišám 

Kabbání, který byl v roce 1991 jmenován Názimovým zástupcem pro USA. Hišám Kabbání 

je velmi aktivním a viditelným členem taríqy a velmi významně přispěl k rozšíření řádu na 

Západě. I přesto však má a měl svoje kritiky a odpůrce.13 Po smrti šejcha Názima došlo 

k jistým zmatkům ohledně nástupnictví. Členové, se kterými byla autorka v kontaktu, 

následovali proud, který nyní následuje syna šejcha Názima, kterého měl šejch Názim 

ustanovit svým následovníkem ještě před svou smrtí, a to konkrétně v roce 2011.14Šejch 

Muhammad Mehmet Adil dnes bydlí v Turecku, ale delší čas tráví každý rok i na Kypru, kde 

se nachází hrob jeho otce a důležitá dargah řádu naqšbandíja haqqáníja. 

Německé centrum Osmanische Herberge je pevně spjato s osobou šejcha Hassana 

Dycka, který se narodil v roce 1946 v Německu jako Peter Christian Dyck. Vystudoval 

                                                 
10 KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2.vyd. Fenton: Islamic 
Supreme Council of America, 2004. 1-930409-23-0, s. 461–479. 
11Tamtéž, s. 493–511. 
12 Terénní deník badatelky, 4. 3. 2017, Osmanische Herberge. 
13 Více například STJERNHOLM, Simon. A translocal Sufi movement. Developments among Naqshbandi-
Haqqani in London. In: RAUDVERE, Catharina, STENBERG, Leif, eds. Sufism Today. Heritage and Tradition 
in the Global Community. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2009. s. 83–102. ISBN 978-1-84511-762-7, s. 100. 
14 Například: SUFI PATH OF LOVE. Sheikh Nazim Al-Haqqani. Sufi Path of Love: Platform Naqshbandi 
Haqqani Rabbani Holland [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: https://sufipathoflove.com/sheikh-nazim/. 
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hudební konzervatoř a v roce 1970 se na studijní cestě v Indii poprvé seznámil s islámskou 

spiritualitou. Po konverzi k islámu v roce 1975 přijal jméno Hassan a oženil se. Po ročních 

studiích arabštiny a Koránu v Medíně se rodina roku 1979 přestěhovala do Sýrie, kde šejch 

Hassan začal následovat šejcha Názima. V roce 1985 se rodina vrátila do Německa, aby zde 

šířila učení šejcha Názima. V roce 1995 šejch Hassan založil Osmanische Herberge 

a pokračoval v organizování poutí do Mekky pro německé věřící.15 

V tomto centru pořádá šejch Hassan pravidelné dhikry, kázání či promluvy s šejchem 

zvané suhba. Kromě toho také stále jezdí do zahraničí a pořádá semináře spojené s koncerty 

své kapely Muhabbat Caravan. V areálu Osmanische Herberge se nachází dvě mešity, 

respektive modlitební místnosti, jedna menší a jedna větší. Obě modlitebny mají možnost 

oddělit ženský modlitební prostor lehkým a téměř průhledným závěsem. Ve velké mešitě je 

zároveň i pódium a odehrávají se v ní přednášky, lekce, koncerty a větší setkání. 

V Osmanische Herberge je také ubytovna pro muže a ženy, kuchyň, taneční sál, restaurace 

pro veřejnost, umývárna, soukromé byty, hřiště a zahrada. Samotní členové řádu a návštěvníci 

centra označují toto místo nejčastěji jako dargah16 a vyzdvihují tak spojení dvou účelů místa: 

uctívání Boha a setkáváním s ostatními.17 V centru Osmanische Herberge je však vítaný 

každý, bez ohledu na náboženství. Každý se může zúčastnit všech prováděných aktivit 

a rituálů. 

Kromě rituálů, které jsou dále analyzovány, se během pozorování v řádu dá vysledovat 

řada dalších rituálů a tradic. Většina z těchto zvyklostí následuje dle informátorů 

a informátorek sunnu Proroka Muhammada. Tak například je v řádu zvykem utichnout, když 

centrem zní adhán18 a přerušit po tu dobu hovor. Také si někteří stoupají a zůstávají stát po 

celou dobu adhánu, jiní si jen stoupnou a zase usednou. V centru Osmanische Herberge je 

určitý nepřímý tlak na podobné vnější projevy zbožnosti19. To se pak projevuje nadužíváním 

některých frází, jako je bismillah, či inshallah, mashallah, alhamdulillah apod. Je až 

zajímavé, jak rychle se tyto fráze dostanou častým opakováním jiných pod kůži i ostatním.20 

                                                 
15 OSMANISCHE HERBERGE. Sheikh Hassan – der Gründer und Imam der Herberge. Osmanische Herberge 
[online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://www.osmanische-herberge.de/de/sheikh_hassan.php.  
16 Jako dargah je obvykle označována hrobka či svatyně určitého súfijského svatého či duchovního. „řádový 
dům (tekke) při hrobce zakladatele“ KROPÁČEK, Luboš. Súfismus, dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 
2008. ISBN 978-80-7021-817-4. s. 330. 
17 OSMANISCHE HERBERGE. Was ist eine Sufi Dergah? Osmanische Herberge [online]. [cit. 11. 3. 2017]. 
Dostupné z: http://www.osmanische-herberge.de/de/sufi_dergah.php. 
18 Volání k modlitbě, které se v centru Osmanische Herberge provádí živě, nejčastěji z místnosti, kde je 
restaurace.  
19 Viz také KŘÍŽEK, Daniel. Taríqa naqšbandíja haqqáníja: islámská mystická duchovní nauka v teorii a praxi. 
Vyd. 1. V Plzni: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická ve spolupráci s Institutem paměti společnosti a 
krajiny, 2014. ISBN 978-80-261-0271-7. s. 115. 
20 V tomto smyslu je zajímavý popis Ataye z jeho terénního výzkumu v rámci disertační práce. Velmi poutavým 
stylem líčí vlastní zkušenosti s řádem a z vývoje vnímání těchto vnějších projevů u něj samotného. ATAY, 
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V řádu se dodržuje pět povinných denních modliteb, nad jejich rámec se však modlí celá řada 

doporučených sunna modliteb. Po společné povinné modlitbě se ještě vsedě skupinově ozve 

krátký dhikr, většinou v podobě první části šahády21. 

Rituál: Vstup do náboženské skupiny 

Samotný rituál vstupu do řádu naqšbandíja haqqáníja se nazývá bajca. Podle některých názorů 

je však pouze prvotním úkonem, který musí žák (muríd) vykonat. Murídova cesta je ale velmi 

dlouhá a v žádném případě nekončí tímto rituálem, naopak jím teprve začíná. K pochopení 

bajca je nezbytné zastavit se u role šejcha v řádu naqšbandíja haqqáníja. 

Postava šejcha v řádu naqšbandíja haqqáníja je velmi důležitá, vlastně je tou vůbec 

nejdůležitější věcí, co dělá řád řádem. Nejvýše postavený šejch, aktuálně šejch Muhammad 

Mehmet Adil, má po celém světě svoje ještě hierarchicky níže postavené zástupce, okolo 

kterých se formují jednotlivé komunity. Šejch je reprezentantem Proroka Muhammada 

v dnešní době svojí přítomností. Jako takový má i podobné vlastnosti a charakteristiky.22 

Šejch staví svoji autoritu na řádové silsile, která ho propojuje s celým řetězcem až 

k Prorokovi. Skrze toto spojení také proudí speciální požehnání baraka. Nejvyššímu šejchovi 

bylo předáno nástupnictví od předešlého šejcha řádu. Bez této autorizace by nebylo možné, 

aby se stal šejchem celého řádu. Šejch dosáhl určité úrovně maqám a často se proto označuje 

jako walí, přítel Boží. Šejch figuruje jako prostředník mezi žákem a Bohem skrze Proroka 

Muhammada.23 

Na duchovní cestě je nezbytné mít průvodce a pro tento řád je živoucí přítomnost 

a udržované pouto s šejchem velmi důležité. Od šejcha se žák učí správným způsobům, etice, 

věrouce, náboženským praktikám tak, jak je kázal Prorok Muhammad. S šejchem by se žák 

měl radit o důležitých rozhodnutích v životě, hlavně pak v případě cestování, manželství 

a rozvodu, jelikož tyto věci mohou mít obzvlášť veliké důsledky na duchovní život žáků. 

Šejch je velmi respektovanou osobou, respekt souvisí s řádovou etikou adab, která vymezuje 

správné vztahy mezi šejchem a murídem a zároveň i mezi členy řádu navzájem. Například 

během návštěv šejcha se neustále někdo stará o jeho pohodlí. Šejch vždy sedí výše než 

                                                                                                                                                         
Tayfun. Naqshbandi Sufis in a Western Setting. Londýn: 1994. Disertační práce. University of London. School 
of Oriental and African Studies. Supervisors Richard TAPPER and Nancy Lindisfarne,. s. 108–111. 
21 Šaháda je muslimské vyznání víry: Vyznávám, že není boha kromě Boha a Muhammad je posel Boží „Ašhadu 
an lá iláha illá´lláh wa Muhammadan rasúlu ´lláh“. V dhikru se pak většinou používá jen „lá iláha illá´lláh“. 
KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 5. vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s.r.o., 2011. ISBN 
978-80-7021-925-6. s. 92. 
22 Terénní deník badatelky, 2. 12. 2016, Osmanische Herberge. 
23Křížek, Daniel. Taríqa naqšbandíja haqqáníja: islámská mystická duchovní nauka v teorii a praxi. Vyd. 1. 
V Plzni: Západočeská univerzita, Fakulta filozofická ve spolupráci s Institutem paměti společnosti a krajiny, 
2014. ISBN 978-80-261-0271-7. s. 120–128. 
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všichni ostatní, šejchovi se neskáče do řeči, neodporuje se mu, nezpochybňují se jeho názory 

apod.24 

Šejch je tedy pro řád nezastupitelnou postavou a ve všech řádových rituálech 

a praktikách má nezastupitelné místo, jak v dhikru a hadře, tak například ve svatebním 

rituálu. Vedoucí role šejcha je také často kritizována a diskutována. Kritika poukazuje na 

přidružování k Bohu, což se v islámu označuje slovem širk a je jedním z nejtěžších hříchů. 

Šejch však představuje spíše cestu a kontakt s mystickou tradicí než samotný objekt uctívání. 

Z antropologického hlediska stojí tedy v samotném centru rituálů šejch, teologicky je ale vše 

soustředěné na Boha.25 

Rituál, ve kterém žák oficiálně vstupuje do řádu a stává se žákem šejcha, se nazývá 

bajca. Tento obřad je uvedený již v Koránu26 a sunně, jelikož již první muslimové slibovali 

věrnost Prorokovi, muži, ženy i děti, a to jak individuálně, tak ve skupině. Bajca je tedy 

především slib a přísaha věrnosti. Po smrti Proroka Muhammada podobně muslimové slíbili 

věrnost dalším chalífům, jeho následovníkům.27 

Na rozdíl od jiných řádů není bajca u řádu naqšbandíja haqqáníja příliš složitá 

a formalizovaná. Ten, kdo chce vstoupit do řádu, podá šejchovi pravou ruku či se chytne jeho 

hole.28 Většinou se pak přidají další lidé, kteří položí ruce přes jejich ruce a další se pak 

chytnou pravou rukou pravého ramene člověka před sebou, čímž se vytvoří jakýsi řetězec či 

obrazec. Dochází pak k přenosu požehnání či energie baraka, proto je také potřebný přímý 

kontakt mezi účastníky. Během společného propojení odříká šejch modlitby a formulace 

v arabštině ohledně slibu, a pak všichni dohromady sborově třikrát pronesou Allahu, Allahu, 

Allahu Haqq. Teprve poté se může řetězec rozpustit a každý pro sebe odříká súru z Koránu al-

Fátihu. Muríd se tímto rituálem zavazuje, že bude následovat šejcha, a zároveň se i šejch 

zavazuje k tomu, že bude své žáky duchovně vést. Jde tedy o pouto oboustranné, které by 

nemělo být bráno na lehkou váhu. 

                                                 
24KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2.vyd. Fenton: Islamic 
Supreme Council of America, 2004. ISBN 1-930409-23-0. s. 40–43. 
25NETTON, Ian Richard. Sufí Ritual: The Parallel Universe. Richmond: Curzon Press, 2000. ISBN 0700712542. 
s. 157–159. 
26 Například Korán 48:10: „Ti, kdož Ti věrnost přísahají, přísahají vlastně Bohu a ruka Boží spočívá na rukou 
jejich. Kdo poruší úmluvu, tedy ji poruší jen ke škodě vlastní, kdo však věrně dodrží úmluvu s Bohem uzavřenou, 
tomu On uštědří odměnu nesmírnou.“ Vznešený Korán: komentářem a rejstříkem opatřený překlad významu do 
jazyka českého. Překlad Ivan Hrbek a Josef Procházka. Vyd. 1. V Praze: AMS ve spolupráci s TWRA, 2007. 
760 s. ISBN 978-80-902419-4-7. s. 578. 
27 KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2.vyd. Fenton: Islamic 
Supreme Council of America, 2004. 1-930409-23-0. s. 38–41. 
28 Hůl se používá také v případě žen, aby nedošlo k podání ruky, na druhou stranu ruku šejchovi někdy líbají 
i ženy. 



Kulturní studia • 1/2018  

 

10 

Bajca jako tradice a dohoda 

Rituál bajca je tradice, která odkazuje k Proroku Muhammadovi. Informátoři a informátorky 

opakovaně poukazují na rituál bajca zejména jako na tradici, kterou je nutné a vhodné 

dodržovat, protože je součástí sunny. V době Proroka měla bajca silnější politický význam 

než dnes. Informátoři a informátorky vidí význam tohoto rituálu zvláště v duchovním poutě 

a propojení s šejchem, které tím vzniká. Navíc je to opětovné přiznání závazku, že bude daný 

člověk následovat islám a Proroka. Je to ale také potvrzení a slib od šejcha, že mu bude 

duchovním učitelem, viz část o šejchovi. Během rituálu dojde k podání ruky na znamení 

stvrzení této dohody, která je uzavírána před dalšími svědky, což dle šejcha Hassana přináší 

větší požehnání. Ideálně by po bajca měl být nový žák připraven se kdykoliv podřídit vůli 

šejcha a dodržovat adab.29 

Stejně jako v případě svatby se jedná o celkem jednoduchý akt, který není náročný na 

vykonání a provedení, oba rituály jsou však brány velmi vážně ve svých důsledcích na nejen 

duchovní, rozvoj jedince. Pro nového žáka se otevírá nový život a nové možnosti, zároveň 

také možné nové překážky, stejně jako při vstupu do manželství. Podobně jako svatba má 

i bajca důsledek pro druhou osobu, a to pro šejcha. Iniciační rituál je rituálem veřejným, který 

je prováděn před svědky, což mu ještě více přidává na vážnosti a důležitosti Zvyšuje se tím 

síla závazku mezi šejchem a žákem, což může fungovat jako silná motivace žáka. Nový žák 

může směřovat k větší sebekázni a práci na sobě samém. 

Bez rituálu bajca také není možné vykročit na duchovní cestu, protože je nutné mít na 

této cestě žijícího šejcha. Zároveň bez tohoto rituálu by šejch neměl žádné žáky, proto bajca 

zvyšuje prestiž a autoritu šejcha, respektive pak celého řádu. I proto je bajca častým 

prostředkem v propagaci a je často zmiňována, natáčena a šířena. Představuje patrné úspěchy 

v šíření učení. Po smrti šejcha Názima všichni jeho zástupci a žáci museli vykonat novou 

bajca do rukou jeho následovníka šejcha Muhammada Mehmeta Adila. V tomto případě má 

pak rituál i politický význam, protože by v případě neobnovení bajca vznikla v řádu 

nepříjemná situace, která by mohla vyústit v odluku a v rozdělení řádu. 

Bajca jako pouto a vědomí komunity 

Rituál bajca značí velmi důležitý přechod z jedné fáze do druhé a proměňuje vztahy mezi 

lidmi. Skrze rituál dochází k plynulejšímu přechodu a k zprůhlednění vztahů mezi lidmi. Je 

tak v tomto smyslu přechodovým rituálem. Šaháda, která přirozeně předchází rituálu bajca, 
                                                 
29 VIDICH, A.W. 2000. „A Living Sufi Saint: Shaykh Muhammad Nazi Adil al-Haqqani and the Naqshbandiyya 
Method of Self-Transformation.“ Dizertační práce, Berne University, 652 strany, samostatně nepublikováno. 
Vybrané části citovány v Kabbani, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2. 
vyd. Fenton: Islamic Supreme Coucil of America, 2004. ISBN 1-930409-23-0. s. 574. 
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i rituál bajca je velmi důležitý, jak pro jedince samotného, tak i pro komunitu. Posiluje 

společné náboženské cítění a identitu komunity a upravuje to vztah mezi lidmi. Informátorka 

F například popsala, že rituál bajca je pro ni v první řadě rodinným poutem30. Rituál spojuje 

lidi a z původně neznámých jedinců vytváří komunitu skrze sdílenou víru a hodnoty. Zároveň 

také nově příchozímu uděluje novou identitu, kterou provází nová práva a povinnosti. Nejen, 

že se nový člen řádu po iniciaci stává součástí nové komunity, ale je i zároveň vydělen ze 

svého původního prostředí a ze své předchozí role.31Význam bajca je v poskytnutí předělu 

mezi starým a novým životem, kdy nový život poskytuje velikou naději na proměnu života 

věřících. Zároveň v sobě nese nové závazky a role. Síla a vážnost závazku, který v sobě nese 

bajca, tak působí jako hnací motor pro další činy věřících. 

Rituál: Dhikr/hadra 

Dhikr je zjednodušeně připomínání si Boha, jako takový existuje i mimo súfismus. 

Připomínání si Boha je totiž záslužná činnost vzpomínaná již v Koránu. Bohulibost 

a důležitost dhikru dokládá kromě Koránu také sunna. V súfismu se dhikr vyvinul do rituálu, 

který může mít jak individuální, tak i skupinovou formu. Způsob vedení dhikru je v každém 

řádě trochu odlišný, přičemž je tu vždy snaha dodržovat předepsanou řádovou formu 

udržovanou a předávanou po generace. Dhikr může být hlasitý i tichý a může při něm být 

využíváno hudebních nástrojů, ale také nemusí.32 Během Dhikruse nejčastěji recitují Boží 

jména, Boží atributy, úryvky z Koránu, chvalozpěvy na Proroka apod. Dhikr řádu naqšbandíja 

byl tradičně tichý, čímž se naqšbandíja drobně odlišovala od ostatních řádů. Dnes je v řádu 

naqšbandíja haqqáníja přítomen velmi silně i společný skupinový dhikr zvaný chatm al-

chwádžakán, na který se tato práce zaměřuje především. Zůstává zde ale i velmi důležitá role 

osobního individuálního dhikru, který je podstatnou součástí duchovního rozvoje každého 

věřícího.33 

Hadra je rituál, který v sobě zahrnuje jak dhikr, tak i zpěv a tanec. Samotní věřící 

o hadře mluví také jako o dhikru, který však v sobě spojuje fyzickou aktivitu a extatické 

vytržení. Podobným rituálem, při kterém se mísí tanec a dhikr, je obřad samá, který proslavili 

                                                 
30 Přeloženo autorkou z anglického originálu „a family bond“.  
31 Tohoto paradoxu, kdy je jedinec súfijskými rituály zároveň spojován s komunitou a zároveň odcizován, si 
všiml například NETTON, Ian Richard. Sufí Ritual: The Parallel Universe. Richmond: Curzon Press, 2000. 
ISBN 0700712542. s. 181. 
32 Typologií dhikru je více. Schimmel například uvádí dhikr jazykem a dhikr srdcem. SCHIMMEL, Annemarie. 
Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1975. ISBN 0-8078-1223-4. 
Dostupné také z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/reader.action?docID=3039486. s. 171. 
33 KABBANI, Muhammad Hisham. Classical Islam and the Naqshbandi Sufi Tradition. 2.vyd. Fenton: Islamic 
Supreme Council of America, 2004. ISBN 1-930409-23-0. s. 46. 



Kulturní studia • 1/2018  

 

12 

tančící dervišové z řádu mawlawíja34. V zásadě je hadra typem dhikru, který je obohacen 

o fyzické projevy. I zde je hlavní postavou šejch, který se nachází uprostřed kruhu a udává 

a usměrňuje tempo prováděného rituálu svojí holí. Hadra je, častěji než dhikr, doprovázena 

hudbou. Recitace účastníků bývá podobná jako u dhikru. 

Dhikr jako kontakt s posvátnem, duchovní rozměr 

Duchovní, náboženská funkce dhikru, kdy se věřící přibližuje blíže Bohu skrze připomínání si 

Boha, je obvykle tou prvořadou funkcí rituálu. V tomto smyslu je dhikr vlastně kontaktem 

s posvátnou sférou. Na rozdíl před islámskou modlitbou není před likrem nutná očista, je však 

doporučovaná. Rituál se tak stává i odlučujícím rituálem, kterým se věřící rozcházejí s jedním 

prostředím a vstupují do druhého.35Dhikr se většinou koná v mešitě či modlitebně. Z toho 

důvodu je nutné před vstupem sundat obuv, i to vyznačuje vstup do posvátného prostoru. Ve 

shodě s van Gennepem a jeho pojetím prahu se dá uvést, že překročením pomyslného prahu, 

který je zde představovaný začínajícím koberce, vstupuje jedinec do posvátného prostoru, kde 

se odehrává kontakt s posvátnem. 

Dhikr i hadra mají důležitou očišťovací funkci. Dokážou člověka očišťovat, konkrétně 

pak jeho srdce, které je v súfismu obzvlášť důležité. Skrze připomínání si Boha otevírá věřící 

své srdce, očišťuje je a naplňuje je lepšími myšlenkami. Tím bojuje proti svému egu (nefs) 

(také někdy označováno jako duše), které sídlí v mysli, a které má v sobě souhrn všech 

špatných lidských vlastností, například pýchu. Ego se přiklání na pomyslnou zlou stranu 

k Satanovi. Naopak v srdci je lidský duch (rúh) a světlo Boží (nur). Ego nechce, aby člověk 

uctíval Boha, a tak ho různými způsoby svádí ze správné cesty. Skrze duši, ne tedy skrze 

racionální mysl, se může člověk znovu propojit s Bohem. Pouze podřízením se Bohu se 

dokáže člověk vymanit zpod nadvlády ega. Na této základní dichotomii ego-duch jsou pak 

rozpracovávány další příklady protikladů, například mysl/srdce, racionální/duchovní, 

pýcha/pokora.36 Jako důsledek této očišťovací funkce rituálu je i pozitivní vliv na lidskou 

psychiku, který informátoři a informátorky popisují. Použití recitace Koránu, zmiňování 

Božích jmen a vzdávání slávy Prorokovi má většinou na věřícího také neobvyklý emotivní 

účinek a není proto výjimečné, že se během dhikru někteří účastníci i rozpláčou. Emotivní 

                                                 
34 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus, dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-817-4. 
s. 232–233. 
35 VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 1997. ISBN 80-7106-178-6. s. 27. 
36 ATAY, Tayfun. Naqshbandi Sufis in a Western Setting. Londýn: 1994. Disertační práce. University of 
London. School of Oriental and African Studies. Supervisors Richard TAPPER and Nancy Lindisfarne. 
Dostupné také z: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.261459/. s.166–174. 
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složka se stupňuje i dříve zmiňovaným postupným stupňováním tempa, při kterém se dosáhne 

určitého vrcholu a následně dochází k opětovnému zklidnění. 

Dhikr/hadra jako upevňování komunity 

Pocit sounáležitosti a bratrství/sesterství je velmi silně znát i v samotném centru Osmanische 

Herberge. O to více pak během rituálu samého. Již to, že se jedincům vlastní hlas slévá do 

mnohdy desítek dalších hlasů, je silný utužovací prvek. Jedinec během rituálu přestává jakoby 

existovat, stává se celkem se stejným cílem. Vědomí toho, že se všichni přítomní sešli za 

stejným účelem, velmi posiluje společné cítění. Během rituálu také dochází k výše popsaným 

emočním reakcím a následnému pocitu uklidnění, dalo by se říci i duševní katarzi. Citové 

rozpoložení může ještě více utužovat komunitní atmosféru místa a probíhajících rituálů. Před 

a po rituálu se účastníci mezi sebou vesele baví o nejrůznějších tématech. 

V případě měsíčních setkání se před dhikrem a hadrou servíruje společná večeře 

zdarma37 pro všechny přítomné. Tyto společné chvíle ještě více zdůrazňují atmosféru 

jednotné komunity. Sounáležitost v rámci komunity a propojení s dhikrem je velmi silné. 

Společný dhikr a hadra by se daly označit také za rituály „identifikační“. Je to totiž především 

společný dhikr či hadra, co odlišuje súfijský řád od běžných muslimů.38  

Dhikr/hadra jako způsob zábavy 

V případě dhikru byl zmíněn silný pocit uklidnění a uvolnění. Obdobný efekt se projevuje 

samozřejmě i během a po skončení rituálu hadra, jelikož se jedná jen o aktivnější formu 

dhikru. Dhikr i hadra jsou zároveň načerpáním pozitivní energie. V těch nejvypjatějších 

momentech mohou účastníci skákat, tleskat či tancovat ve stavu, který by se mohl nazvat jako 

náboženské opojení. Samotný trans však není v řádu naqšbandíja haqqáníja cílem dhikru ani 

hadry, ačkoliv právě s ním je súfismus velmi často spojován. Není to ale pouze energie, 

kterou účastník během rituálu získá, je to také energie, kterou během rituálu vydá. Pro 

účastníky je rituál vítaným povoleným druhem zábavy. Z toho důvodu je hadra velmi 

oblíbená i u mladých lidí. Mohou se během rituálu fyzicky aktivizovat neškodným, ba 

dokonce bohulibým způsobem, což napomáhá udržovat člověka v psychické pohodě 

a rovnováze. Účastníci se mezi sebou znají, a tak jsou pro ně tyto rituály i velmi vítaným 

setkáním s přáteli. Zároveň rituál pomáhá odhodit nahromaděné špatné myšlenky, vztek, 
                                                 
37 Večeře i nocleh je v Osmanische Herberge pro návštěvníky zdarma. Po dhikru se vybírá dobrovolný příspěvek 
(sadaqa), při čemž se předpokládá, že každý přispěje podle svého uvážení a služeb, které v objektu využívá. 
Zároveň je při velkém dhikru stanovený doporučený příspěvek (aktuálně 7 EUR), který pokryje náklady na 
večeři, topení a elektřinu.  
38 Tímto pojmem má autorka na mysli sunnitský islám a muslimy, kteří nepraktikují či vůbec neuznávají 
myšlenky a koncepty súfismu. 
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smutek apod. Jedná se o ventilaci negativní energie. Tím se zamezuje jejímu hromadění 

uvnitř komunity. Rituál pomáhá k udržování pospolitosti a míru v komunitě. Zároveň tento 

rituál39 dovoluje lidem chovat se po stanovenou dobu jinak, než by se chovali mimo prostředí 

rituálu. Po vybouření, společném zážitku a zábavě se pak vrací zpátky do svých běžných rolí. 

Rituál: Svatba 

Tradiční islámský svatební obřad je především kontrakt. Je to smlouva mezi oběma stranami, 

která se označuje jako nikah. Islámská svatba se koná za přítomnosti dvou svědků a formálně 

se uzavírá mezi ženichem a zástupcem nevěsty walím, který je většinou nejbližším mužským 

příbuzným nevěsty či v případě nutnosti islámský soudce. Walí slouží jako zástupce 

a ochránce práv ženy v případě budoucích sporů. Podstatnou součástí svatby je předání daru 

nevěstě mahr.40 Toto pojetí svatebního rituálu je přítomné i v řádu naqšbandíja haqqáníja. Jak 

již bylo řečeno, řád naqšbandíja haqqáníja následuje sunnu Proroka Muhammada a již z toho 

důvodu by nebylo možné, aby se svatební rituál nějak významně lišil a odkláněl od 

islámského sňatku. Rozdíl, kterého si informátoři a informátorky všímají, se týkal především 

přítomnosti šejcha během obřadu a většího důrazu na duchovní rozměr sňatku. Další 

odlišnosti ve svatebních zvycích a rituálech v řádu naqšbandíja haqqáníja vznikají především 

díky kulturním odlišnostem jednotlivých věřících. 

Svatba jako ochrana a veřejné vymezení vztahů 

Každý, kdo je fyzicky a psychicky zralý, by se měl vdát či oženit a nezůstávat sám. Tato 

myšlenka je hlásána a podporována šejchy včetně šejcha Hišáma Kabbáního či šejcha 

Hassana, kteří také jdou příkladem a jejich synové a dcery se vdávají či žení velmi mladí. 

Osamělost je podle učení šejchů cestou k rozvinutí psychických nemocí a nevede k ničemu 

dobrému. Z toho důvodu je tak důležitá komunita a také partnerství v manželství. Uzavíráním 

brzkých sňatků se předchází páchání haram, zakázaných věcí. Je to zároveň ochrana jak pro 

ženy, tak pro muže a posléze pro celou komunitu. Tento fakt může působit zvláštně, ale 

v řádovém kontextu je to přirozená myšlenka. Páry jsou si věkově blízké, mohou tedy spolu 

dospívat a vyvíjet se duchovně. Svatební rituál s sebou nese důležitý morální závazek, 

a jakožto klasický přechodový rituál mění status obou zúčastněných ze svobodných na 

                                                 
39 Dle autorky je to opět více patrné u hadry. 
40 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 5. vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s.r.o., 2011. ISBN 
978-80-7021-925-6. s. 127. 
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zadané. Rituál je vstupem do nové periody života. Proto je nezbytně nutné, aby proběhl 

i svatební rituál a komunita věděla o tom, že se daná dvojice stala manželi.41 

Svatba jako duchovní pouto 

Vstup do manželství je jednou z věcí, o kterých by se měl žák radit se svým šejchem a získat 

od něj pro tento krok povolení. Na duchovní rozvoj jedince by totiž manželství mohlo mít 

nedozírný dopad, jak pozitivní, tak negativní. Informátoři a informátorky často zmiňovali, že 

manželství je podle známého hadíthu „polovinou víry“. Manželství člověka doplňuje, 

dovršuje jeho duchovní cestu42, pomáhá mu dostat se do vyšších pater poznání a nese s sebou 

určité tajemství, které odhalí jedině ti, co se vdají či ožení. I z toho důvodu není islám, ani řád 

naqšbandíja haqqáníja, nakloněn celibátu, protože manželský život je nutnou součástí zdejší 

reality a je ve shodě s lidskou přirozeností. Manželství je také neustálá práce obou partnerů na 

udržování a fungování vztahu, kdy je často nutná trpělivost na obou stranách (sabr). Muž 

i žena se tak v manželství učí potlačovat své špatné vlastnosti, což je jedním ze základů 

mystické cesty: bojovat proti svému egu, které svádí člověka z duchovní cesty a láká ho na 

materiální cestu tohoto světa. Ve spirituálním kontextu slouží svatební rituál k duchovnímu 

spojení obou jedinců před Bohem. Neodmyslitelnou postavou je opět pověřený šejch řádu, 

který je vypraví na duchovní cestu. 

Závěr 

Z vybraných rituálů byl nejprve představen iniciační rituál bajca, u kterého byla zmíněna 

velmi nepostradatelná role šejcha v rámci řádu. Šejch vede všechny zkoumané rituály, je tou 

základní proměnnou, kolem které se rituály odehrávají. V některých z nich má 

i nezastupitelnou roli jako tvůrce formy rituálu, proto byla jeho role a funkce v řádu 

podrobněji představena na základě výsledků terénního výzkumu i za použití dostupné řádové 

literatury. Rituál bajca se nejčastěji odehrává skupinově a dochází v něm k zasvěcení žáka 

skrze kontakt s šejchem. Jako nejdůležitější význam tohoto rituálu byl identifikován význam 

náboženský či duchovní, kdy rituál slouží jako začátek nové cesty a představuje důležitou 

tradici a zároveň závazek pro obě strany. Důležitou funkcí je přechod osoby z jednoho stavu 

do druhého, kdy se z účastníka rituálu stává člen řádu. Iniciační rituál je pro nového žáka 

                                                 
41 Například šejch Hassan uvedl během rozhovoru 4. 12. 2016, Osmanische Herberge: „Je důležité provést ten 
rituál, protože manželství reguluje rodiny, reguluje sociální vztahy a reguluje spolužití lidí.“ Přeloženo 
z anglického originálu: „It is important to make the ritual because marriage regulates the families, regulates the 
social relations, regulates living together with people.” 
42 Přeloženo z anglického originálu rozhovoru s informátorkou A: „it completes you, is to complete your spiritual 
path”. 
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začátkem mystické cesty. Mění se tím také identita jedince, který je zapojen do nové 

komunity daného řádu. 

Rituály připomínání v sobě zahrnovaly dhikr a hadru. Tyto rituály jsou oba postavené 

na připomínání Boha skrze individuální či společnou recitaci speciálních slov a frází. Obvykle 

také za použití hudebních nástrojů a dalších fyzických projevů. Nejzřetelnější je zde 

náboženský a duchovní význam, které tyto rituály pro členy řádu mají. Skrze ně si 

připomínají Boha a uvědomují si Boží jednotu a přítomnost. Těmito rituály se symbolicky 

očišťuje srdce účastníků. Velmi důležitou funkcí obou rituálů je odliv stresu a špatných 

myšlenek. Společný zážitek a prožitek pak dále prohlubuje pocit jednoty a komunity, což je 

jeho důležitou funkcí. Rituály také přispívají k udržování stávajících pořádků v řádu 

a k udržování harmonie v komunitě.  

Svatební obřad nikah se na první pohled odlišuje tím, že je velmi skromný, bez 

nákladných oslav. Důležitější je náboženský a duchovní význam, který tento rituál pro členy 

řádu má, kdy spojuje partnery nejen pozemsky na tomto světě, ale i duchovně před Bohem, 

opět skrze postavu šejcha. Šejch je také tím, čím se řádový svatební rituál nejvíce odlišuje od 

jiných svatebních rituálů. Jeho osobnost může z rituálu učinit velmi vtipné a zajímavé setkání. 

Svatební obřad má důležitou funkci jako přechodový rituál, kdy umožňuje lehký přechod 

mezi dvěma stavy. Důraz je kladen na veřejný aspekt tohoto rituálu. Prostřednictvím rituálu je 

přítomným sděleno, že oba jedinci prošli touto změnou. Svatba a manželství pak mohou 

zamezit nežádoucím vztahům a problémům. Tím přispívají ke stabilitě celé komunity. 
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Abstract 

The article deals with the mystical stream called Kejawen and its current form and impact on 
the culture and traditions of the Indonesian Java Island. The presented findings are based not 
only on the study of secondary sources, but also on qualitative field survey. As appropriate 
methods have been chosen semi-structured interview. Respondents (Javanese) have been 
asked about knowledge and their relation to the traditional Kejawen. Besides the interview, 
observation has been chosen method in the case of traditions and rituals. Photographs, 
individual texts and items related to the topic have been analyzed by document analysis. 
Although Kejawen is not an officially recognized religion according to Indonesian legislation, 
its influence is visible until today. Especially in rural areas are still a lot practicing supporters. 
The influence of Kejawen is connected to life of Javanese deeper than most of them is willing 
to admit. Nevertheless, mystical tradition has influence on their daily life, decision making, 
art, traditions and also contemporary mass culture. 
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Úvod 

Ostrov Jáva je nejenom ekonomickým, ale také jedním z kulturních center Indonésie. 

V průběhu historie se zde vystřídalo několik náboženství. Některá byla vytlačena, jiná do sebe 

integrovala nové prvky, další si udržela svou kontinuitu dodnes. Přestože je aktuálně 

v Indonésii šest oficiálně uznávaných náboženství (islám, protestantismus, římský 

katolicismus, hinduismus, buddhismus a konfucianismus), je zde možno nalézt komunity 

hlásící se (neoficiálně) k tradičním mystickým proudům známým pod označením 

„Kebatinan“, k nimž patří Kejawen, Subud či Sumarah. Oficiální čísla je však pro povinnost 

příslušnosti pouze k jednomu ze státních náboženství problematické odhadnout. V rámci této 

práce bude zkoumán vliv tradičního mysticismu (Kejawenu) na současnou javánskou 

společnost se zaměřením na kulturu a tradice. 
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Literární rešerše 

Jeden z nejvýznamnějších autorů zaměřených na javánskou kulturu je bezesporu Clifford 

Geertz a jeho kniha Náboženství Jávy43. Vysvětluje zde mimo jiné tradici „slametan“, která se 

váže především k přechodovým rituálům jako je narození, obřízka, pohřeb, svatba apod. Niels 

Mulder44 v knize Mystika Jávy knize hovoří o popularitě daných mystických směrů v rámci 

indonéské společnosti. Popisuje zde problematiku zrovnoprávnění javánských mystických 

proudů, které přes snahy roku 1957 nebyly tehdejším prezidentem uznány, a to z důvodu obav 

využívání praktik černé magie. Další z významných autorů je Paul Stange45, který se zabývá 

vývojem mystických proudů v Asii. Je autorem bezpočtu prací, v nichž převažují témata 

věnující se právě mystickým javánským proudům, kultuře, politice a náboženským 

komparacím. Mita Cut46 ve svém článku analyzuje význam mystiky v západní Jávě. Na 

příkladu rituálů sultána vládnoucího javánské provincii Yogyakharta ukazuje, jakým 

způsobem se mísí islám s tradiční spiritualitou. Popisuje zde mimo jiné obřad Labuhan, 

konající se každých osm let. V rámci této tradice sultán obětuje bájné královně jižního moře 

Kanjeng Ratu Kidul obětinu skládající se z jídla, sultánova šatu, kousků sultánových nehtů 

a vlasů. Tímto rituálem by měl zajistit zdraví, blahobyt a harmonické vztahy svému lidu. 

Wilson47 se zabývá analýzou tradičního javánského tance a jeho spiritualitou. Uvádí zde 

praktiky, pomocí jakých tanečníci jsou schopni získat svou sílu a také jejich netradiční 

vztahy, které jsou pro současnou Jávu problematicky přijatelné. Dubovská48 se zaměřuje 

především na dějiny a kulturu Indonésie. Mimo jiné zde popisuje tradiční stínové divadlo 

wayang, které má dle autorů vedle funkce vzdělávací také funkci spirituální a ochranou. 

Kejawen v rámci javánské společnosti 

Na rozdíl od západního světa, kde náboženství ztrácí svůj původní význam, Indonésie patří 

k zemím, kde je tomu naopak49. Náboženství zde zastává významnou roli, přičemž vláda tuto 

                                                 
43 GEERTZ, Clifford. The Religion of Java. Chicago: The University of Chicago Press, 1960. 392 s. 
ISBN 0-226-28510-3. 
44 MULDER, Niels. Mysticism in Java: Ideology in Indonesia. 2nd. Yogyakarta: Kanisius Publishing House, 
2005. 168 s. ISBN 979-21-1167-0. 
45 STANGE, Paul. Kecawen Modern: Hakikat Dalam Penghayatan Sumarah. Yogyakarta: LkiS, 2009. ISBN 
979-978-53-8-3. 
46 CUT, Mita. Modern democracy: Indonesia´s sultan Hamengku Buwono IX. Political Theology. Vol. 10, 2009 
(4), 607–619. 
47 WILSON, Ian Douglas. Reog Ponorogo: Spirituality, Sexuality, and Power in a Javanese Performance 
Tradition. Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, 1999. 
48 DUBOVSKÁ, Zorica, Tomáš PETRŮ a Zdeněk ZBOŘIL . Dějiny Indonésie. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2005, 578 s. ISBN 80-7106-457-2. 
49 EISENSTADT, S. N. Multiple Modernities. New Brunswick, NJ; London: Transaction Publishers, 2002. 29 s. 
ISBN: 1-4128-2921-6. 
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skutečnost aktivně podporuje. Dle vládního nařízení se musí každý občan Indonésie přihlásit 

jako příslušník jednoho z šesti oficiálně uznávaných náboženství (Islám, římskokatolické 

křesťanství, protestantismus, hinduismus, buddhismus a konfucianismus). Veškeré ostatní 

náboženské proudy nemají v rámci Indonésie oficiální status, nejsou státem podporovány 

a jejich postavení je relativně problematické. Podobně je tomu u tradičních javánských 

mystických proudů (tzv. Kebatinan). Postavení těchto náboženských skupin bylo několikrát 

zájmem politických debat od dob nabytí indonéské nezávislosti, ovšem bez úspěchu. Tako 

„mystická syntéza“ je však dle mnohých neoddělitelnou součástí identity Javánců, vzniklou 

na základě historického vývoje a působení několika náboženství. V současné situaci, kdy se 

mnohé náboženské organizace zasazují o praktikování „pravého“ islámu, mají ostatní 

náboženské proudy problematičtější postavení než doposud. Praktikování spirituality v takové 

podobě, v jaké existuje právě v případě „Kebatinan“, je považováno za tzv. bida´h – herezi.50 

Pro označení javánského mysticismu existuje několik termínů. Patří mezi ně tzv. 

Kejawen (ze slova jiwa – duše), kebatinan (z arabského „batin“, duchovní život) nebo aliran 

keparcayaan (doslova „proudy víry“). Každé z těchto označení může mít specifický význam 

dle kontextu a skupiny, která jej užívá.51 Veškeré tyto směry se snaží o realizaci absolutního, 

spojení s Bohem a daným praktikujícím. Politická debata okolo tzv. Kebatinan byla aktuální 

především mezi lety 1950–70, o čemž se zmiňuje Mulder52 nebo Stange53. Některé politické 

skupiny se snažily o prosazení jako dalšího oficiálního indonéského náboženství těšícího se ze 

stejného statutu a finanční podpory jako je tomu u zbylých náboženství, ovšem neúspěšně. 

Indonéská mystická tradice zrovnoprávněna nebyla a vláda dokonce pokračovala 

s holandskou praktikou kontroly jejího hnutí pod záštitou ministerstva náboženství, později 

ministerstva spravedlnosti. Tento kontrolní orgán (tzv. Pakem) přistupoval k mystickým 

hnutím jako k něčemu negativnímu, potenciálně amorálnímu. V 70. letech se situace postupně 

začala uvolňovat, mystické proudy sice stále nebyly a nejsou oficiálně uznány jako 

náboženství, bylo jim však uznáno právo na existenci jako součást tradiční kultury ostrova. Za 

dob vlády Soeaharta byl Kejawenu přiznán opět pouze marginální status jako jakéhosi 

přežitého kulturního dědictví, patřícímu tedy ne pod správu ministerstva náboženství, ale 

ministerstva cestovního ruchu. Nehledě na velké množství vnějších faktorů, které se snažili 

javánskou tradici potlačit (vliv příchozích náboženství, koloniální éry, vládních nařízení), 

pozůstatky javánské tradiční kultury jsou zřejmé dodnes. I v současnosti je stále možné 

                                                 
50 STANGE, Paul. Kecawen Modern: Hakikat Dalam Penghayatan Sumarah. Yogyakarta: LkiS, 2009. ISBN 
979-978-53-8-3., s. 85. 
51 Ibidem, s. 87. 
52 MULDER, Niels., c. d. 
53 STANGE, Paul., c. d. 
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v rámci Jávy nalézt jedince vyznávající (neoficiálně) tradiční mystické proudy. Vedle této 

tradiční formy je zde však na vzestupu (stejně jako na Západě) jakási konzumní spiritualita. 

To se týká nejenom Kejawenu, ale také dalších přejatých spiritualistických hnutí či směrů 

(např. Reiki). Především bohatší střední třída žijící ve městech se zúčastňuje placených 

přednášek, nakupuje CD a různé léčivé prostředky či amulety. S tradičním javánským 

náboženstvím tyto praktiky mají však většinou pramálo společného. 

Kejawen jako synkretismus 

Původní víra na ostrově Jáva byl animistická. Lidé uctívali přírodní síly, obětovali jim 

a pomocí různých praktik a rituálů údajně dokázali získat nadpřirozené schopnosti, díky 

kterým měnili svou lidskou podobu nebo hovořili s duchy. S příchodem hinduismu, islámu 

a křesťanství se tradiční javánská víra začala proměňovat. Kejawen je tedy synkretismem 

tradiční javánské kultury a příchozích náboženstvím, především islámu. Indonésané věří, že 

první nositelé islámu, tzv. Wali Songo (devět svatých) disponovali nadpřirozenou mocí. 

Nejznámější z nich, Sunan Kalijaga, dokázal údajně proměnit kameny ve zlato. Kalijaga je 

také spojen se vznikem tradičního javánského stínového divadla54. Kalijaga se snažil o šíření 

islámu prostřednictvím umění, tedy především písní, balad, divadla nebo sochařství. Je 

autorem písní jako Rumekso Ing Wengi (noční modlitba), Lingsir Wengi (západ slunce) 

a mnoha dalších, ve kterých má každá věta svůj hluboký význam. Zmíněné písně jsou 

oblíbené mezi Javánci dodnes a je možné je slyšet především při různých rituálech pro svou 

údajnou duchovní moc. 

Wali Songo byli nositelé spiritualistické větve islámu (súfismu), který integrovali do 

tradičního javánského učení. Vytvořili koncept náboženství nevylučující původní animistické 

prvky a obřady. Modlitby přednášeli ve směsici arabštiny a javánštiny. I dnes se většinou 

Javánci modlí zpočátku arabsky (bismillah) a postupně přejdou do javánštiny. Šíření islámu 

mělo tedy na Jávě svá specifika přijatelné pro tehdejší místní společnost.  

Existence Kejawen je zcela neoddělitelná od javánského způsobu života a myšlení, 

přístupu k přírodě a tradici. Chceme-li mluvit o javánském mysticismu, musíme explicitně 

vysvětlit pojem Kejawen. Kejawen je tradičním mystickým učením Jávy vzniklé z javánské 

kultury, tradice a filozofie. Učení Kejawenu není omezené na obyvatele Jávy, ale praktikovat 

jej může kdokoli. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o jakýsi synkretismus javánské kultury 

s hinduismem, buddhismem, islámem a křesťanstvím. Jádrem učení je tzv. „Manunggaling 

kawulo gusti“, což znamená doslova dosažení spojení s Bohem. 

                                                 
54 GEERTZ, Clifford., c. d., s. 39 



Kulturní studia • 1/2018  

 

22 

Kejawen v sobě zahrnuje určité etické zásady, které se týkají nejenom vztahu 

s ostatními lidmi, ale také ke vztahu k přírodě, živému i neživému okolo nás. Kromě těchto 

pravidel chování v sobě učení zahrnuje také znalost manter a rituálů, praktikování půstu 

a meditace. Především půst a meditace je dle Kejawenu zásadní pro duchovní vývoj člověka. 

Dle Magnise-Susena (javánský filozof) lze javánskou společnost rozdělit na tři 

společenské třídy, a to: 

1. Wong cilik (malí lidé): zemědělci, dělníci 

2. Priyayi – vyšší třída intelektuálů 

3. Ningrat – bohatá, nejvyšší šlechtická třída 

Právě Priyayi nejčastěji praktikovali vedle oficiálního islámu také praktiky 

Kejawenu.55 Kejawen jim měl přinést prosperitu a spásu jak v průběhu života, tak po smrti. 

Jedním z hlavních cílů bylo nastolení jakési životní rovnováhy, ať už ve vztahu k sobě 

samému, k ostatním lidem či přírodě. Důležitým prvkem je tzv. „Nrimo ing Pandum“ (přijetí 

osudu), což neznamená nečinnost a rezignaci, ale naopak aktivitu ve formě vhodné práce, 

která poslouží nejenom nám, ale také ostatním. 

Znalosti Kejawenu mě učil můj dědeček. Ukazoval mi, jakými technikami lze vidět 

ostatním neviditelné. Využíval jsem toho především na střední škole, duchové mi radili 

správné odpovědi. Postupně mi však začali být na obtíž, viděl jsem je všude, z toho důvodu 

jsem uskutečnil rituál na zavření třetího oka. Od té doby je již vidět nemohu. (Viki, 28 let, 

Malang). 

Meditace 

Meditace v učení Kejawenu znamená zaměřit svou pozornost do sebe. Meditovat můžeme za 

určitým účelem, pro dosažení určitého cíle nebo naplnění našich přání. Meditace bývá 

doprovázena půstem a provádí se na klidném, tichém místě. Tradičně Javánci odcházeli 

meditovat do jeskyní nebo džungle, do míst, u kterých se věřilo, že mají magickou sílu. 

Meditace byla a je považována za způsob, jakým dosáhnout spojení s Bohem56. Toto spojení 

však neznamená, že bychom se s Bohem sjednotili v jeho konkrétní podobě, ani to, že 

bychom se následně za Boha mohli považovat. V každé lidské bytosti je duch, který od Boha 

pochází a ke kterému se jednou vrátí. „Manunggaling Kawulo Gusti“ tedy znamená 

sjednocení se stvořitelem. 

                                                 
55 HENING, Samudera. Falsafah Orang Jawa [online]. Jakarta, 2008 [cit. 20. 4. 2017]. Dostupné z: 
https://kyaimbeling.wordpress.com/falsafah-orang-jawa/ 
56 STANGE, Paul., c. d. 
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Studentům Kejawenu se doporučuje, aby si našli vhodné vedení v podobě učitele 

(gurua). Samotné studium kejawenu (tzv. lelaku) má několik fází, které na sebe navazují dle 

duchovní pokročilosti žáka. Nejprve je nutné pochopit, kdo nebo co je naše skutečné já. 

Úloha učitele nebo poradce je velmi důležitá, údajně také z toho důvodu, že praktikování bez 

vedení může být nebezpečné jak pro nás, tak pro ostatní. Javánci věří, že může dojít k různým 

psychiatrickým poruchám, způsobených posednutí zlým duchem. 

Pokud se cítím delší dobu špatně, ať už fyzicky nebo psychicky, odejdu na noc do 

jeskyně kousek od města. Tam medituji a modlím se. Několikrát se mi zjevili určité bytosti, 

které mi poradili s vhodným řešením mé situace (Made, 58, ředitel neziskové organizace).  

Půst 

Praktikování půstu může být v rámci Kejawenu prostředkem k získání nepřirozené energie. 

Půstem je možné otevřít tzv. „šestý smysl“, na základě kterého se staneme citlivější na 

nadpřirozené jevy existující kolem nás. V učení Kejawenu existuje několik druhů půstu, a to 

na základě cíle, kterého chceme dosáhnout. Půst musí být také vždy doprovázen omezením 

pohlavního života. 

Půst Mutih. V průběhu půstu Mutih se nesmí pozřít nic jiného než neochucená rýže a voda. 

Drží se od tří do čtyřiceti dnů za určitým specifickým cílem jako například dosažení úspěchu 

v podnikání nebo pro získání nadpřirozených schopností. Před půstem je nutná koupel a čtení 

určitých manter. 

Půst Pati Geni. V průběhu tohoto půstu se nesmí jíst ani pít. Člověk, který se takto postí, by 

měl být zavřený v místnosti bez oken, ze které nesmí po dobu půstu odejít, což většinou trvá 

tři dny až týden. Tímto půstem údajně lze naplnit velká životní přání.  

Půst Weton (den narození). Tento druh půstu se drží v den narození dané osoby dle 

javánského kalendáře. Probíhá podobně jako v islámské tradici, tedy od východu po západ 

slunce. Člověk, který se pravidelně v den svých narozenin takto postí, tím údajně může 

předejít negativním silám a událostem v budoucnu. 

Podle rozhovoru s komunitou vyznavačů Kejawenu může být půst Mutih v kombinaci 

s recitací súry „Al Jin“ a následné meditace cestou k otevření „třetího oka“, tedy získání 

schopnosti vidět a komunikovat s duchy. Vždy je nutné vedení gurua. Půst v kombinaci 

s určitými rituály může pomoci k dosažení nadpřirozených schopností (např. vidět minulost, 

předvídat, bojovat s bolestí, uzdravovat atd.). 

Znalost těchto praktik se vyučuje ve speciálních školách, obvykle v tzv. Pondok 

Pesantren nebo Pedepokan. V současné době je možné absolvovat také různé internetové 
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kurzy Kejawenu (za úplatu), po jejichž absolvování by dotyčný měl získat lásku, úspěch 

a peníze. Vyznavači tradičního Kejawenu však této komercializaci naklonění nejsou. 

Nadpřirozeno (Alam Gaib) 

Již před příchodem dnes hlavních oficiálních náboženství lidé na Jávě věřili v existenci určité 

nadpřirozené moci. Z toho důvodu praktikovali různé rituály na ochranu v naději, že nebudou 

rušeni zlými magickými silami. S kejawenem je neodmyslitelně spjat zájem o nadpřirozeno, 

o možnost vidět „neviditelné“, označující termín „Alam Gamb“. Pro zpřístupnění se používá 

již zmíněného půstu, meditací, ale také různých obětin ve formě jídla, květin, vonných 

tyčinek apod. V rámci Kejawenu je možné specializovat se na určité dovednosti jako je 

například léčitelství, nebo ochranné rituály (tzv. Khodam). Khodam, tedy ochranný duch, nám 

zaručí obranu před černou magií, nemocemi a zajistí nám duchovní a mentální sílu.57 Javánci 

věří, že někteří lidé jsou schopni komunikovat s nadpřirozenými bytostmi již od narození (dar 

od Boha), jiní se tuto schopnost mohou naučit v průběhu života. Nadpřirozené bytosti žijí 

podobný život jako lidé, tvoří rodiny, malé či větší skupiny. Lidé komunikující s těmito 

bytostmi mohou být často zmanipulovány k negativním skutkům. 

Na Jávě je víra v nadpřirozeno zjevná i v současné době. Většina Javánců má 

s duchovnem nějakou osobní zkušenost, případně někoho s touto zkušeností znají. Duchové 

dle nich mohou mít různé formy a podoby, dokážou mít své vlastní rodiny a komunity žijící 

často vedle nás, aniž bychom o jejich existenci tušili. Někteří nám pomáhají, jiní naopak 

škodí. Pro člověka bez potřebných duchovních znalostí je složité rozpoznat, zda ten, s kým 

komunikujeme je duch dobrý či zlý, proto se oficiálně komunikace (bez vedení gurua) 

s duchy nedoporučuje, přínosnější je soustředit se na samotného Boha a modlitby o pomoc 

směřovat pouze k němu. 

Dle Geertze58 duchové na Jávě spadají do tří kategorií. Tzv. Memedis (doslova 

„strašící“), lelembut (mohou způsobit „posedlost“) a Tuyul. 

Mezi tzv. Memedis patří Sundel Bolong, postava ženy s dírou v břiše. Dále do této 

kategorie spadá Gunderowo, gigantická postava obra tmavé pleti. Tito duchové mohou lidi 

vystrašit, ale nejsou schopni jim fyzicky ublížit. 

Dříve jsem prodával bakso (polévka s masovými knedlíčky) kousek od hřbitova, jelikož 

se tam přes den chodí modlit velký počet lidí. Jednoho dne ke mně přišla slečna, řekla si 

                                                 
57 EDDY, Abah. Ilmu Kejawen Asli [online]. 2013 [cit. 4. 6. 2018]. Dostupné z: 
https://eddyblora.wordpress.com/author/ilmukejawenasli/ 
58 GEERTZ, Clifford., c. d., s. 16–29. 
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o bakso a místo peněz mi podávala spadané listí. Když začala jíst, všiml jsem si, že polévka 

teče po zemi. Protékala jí obrovskou dírou v břiše. (pouliční prodavač, 49 let, Malang). 

Další z forem je duch v podobě malých dětí (tzv. Tuyul). Pokud dodržíme 

doporučenou meditaci spojenou s půstem, je možné je spatřit a komunikovat s nimi. Javánci 

je využívají především pro různé drobné krádeže. Poslední z forem jsou tzv. Lelembut, 

duchové, kteří dokážou člověka posednout, přivodit mu šílenství až smrt. Takové osobě může 

pomoci pouze dukun (šaman), který provede rituály, po kterých duch tělo opustí59. 

Můj bratranec si často zahrával s černou magií, až ho posedl zlý duch. Naše rodina 

mu nedokázala pomoci, poslali jsme ho tedy na tři měsíce do Pesantrenu (církevní školy), kde 

se jim bratrance podařilo zachránit. V současné době je v pořádku a praktikuje pouze islám. 

(Kikie, 27 let, Malang). 

Výše uvedené formy jsou pouze stručným výčtem duchů, ve které Javánci věří 

ve velké míře doposud. Moderní masová kultura této obliby v nadpřirozeno dokázala využít 

ve svůj prospěch. Nejčastějším žánrem hrajícím se v místních kinech jsou proto horory, 

televizní pořady se zaměřují na nadpřirozené události, tajemná místa a okultní vědy.  

 

 

Obrázek 1. Bersih Desa, tradice vyčištění vesnice od zlých duchů. 

                                                 
59 GEERTZ, Clifford., c. d., s. 16–29. 
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Role času  

Správné načasování událostí má pro Javánce zvláštní význam. Každá událost (ať už se jedná 

o svatbu, stěhování či pohřeb) má své správné načasování v rámci javánského, dle kterého se 

velká část obyvatel stále řídí. Lze tím podle nich předejít různým nepříjemnostem, budoucím 

konfliktům v rodině nebo zdravotním problémům. Javánci vedle gregoriánského a islámského 

kalendáře používají kalendář javánský, který má právě tuto spirituální rovinu. Je rozdělen na 

5 dní: pon, wage, kliwon, legi a pahing. 

 

Obrázek 2 Javánský kalendář.  
Dostupné z: Dostupné z: https://www.amazon.com/Develop-R324-Javanese-Calendars/dp/B06X8YVBLY 

Svou zkušenost s javánským vnímáním času popisuje Geertz60 následovně: „Zeptal 

jsem se Ardja, svého domácího, jaký je nejlepší čas pro nastěhování. Odpověděl, že každý 

den má svou číselnou hodnotu. Pondělí 4, neděle 5, úterý 3, středa 7, čtvrtek 8, pátek 6 a 

sobota 9. Zda je toto číslo pro nás dobré či ne, záleží, odkud a kam se stěhujeme. Z jihu na 

sever, z východu na západ apod. Ardjo Geertze upozornil, že je lepší se těchto doporučení 

držet. Naposledy prý radil svému bývalému holandskému nadřízenému. Ten ho však 

neuposlechl a nastěhoval se o dva dny později. Po půl roce zemřel.“ 

 

Sama jsem byla svědkem stěhování javánské rodiny žijící ve městě. Přestože patří 

k jakési „vyšší třídě“ mající k dispozici výdobytky moderního doby jako jsou auta, počítače, 

mobilní telefony, tak i v jejich případě tradice hraje stále významnou roli. Den stěhování byl 

vypočten nejstarším rodinným příslušníkem a doprovázen rituály pro ochranu domu. V den 

nastěhování byla také sezvána do domu širší rodina, četl se Korán a javánské mantry, chránící 

dům a rodinné příslušníky před zlými silami.  

Pokud vychází gregoriánský kalendář na čtvrtek a javánský zároveň na Kliwon nebo 

Legi, lze očekávat noc vhodnou pro rituály a komunikaci s duchy. 

                                                 
60 GEERTZ, Clifford., c. d., s. 31–32. 
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Před setměním v tento den chodí lidé na hřbitovy modlit se a pokládat květiny na 

hroby svých zesnulých. Můj učitel Kejawenu mi radil, abych v této době potřel své ochranné 

kameny a keris (tradiční dýku) speciálním parfémem, který dovnitř přiláká duchy (Adytia 

29 let). 

Zmínili jsme důležitost dnů v týdnu a směru, neméně důležité jsou také jednotlivé 

měsíce. Jedním z významných (dle javánského kalendáře) je měsíc Súro. Javánci věří, že má 

magickou moc. V průběhu tohoto měsíce se nedoporučují svatby, stěhování či stavění domu. 

Pokud někdo tento zákaz poruší, stihne ho neštěstí v podobě rozvrácených rodinných vztahů 

nebo zničeného majetku. V této době také na různých místech Jávy dochází k obětním 

rituálům. Na jihu Malangu lidé obětují moři zemědělské plodiny a doufají, že jim toto 

počínání přinese v budoucnu lepší úrodu, v případě města Yogyakarta během měsíce Súro 

muži omývají v moři tradiční bojové nástroje (dýka keris) a doufají, že tím získají ochrannou 

sílu.  

Wayang 

Wayang je jávské slovo označující tradiční druh divadla. Existují dva druhy wayangu, 

v prvním případě se jedná o stínové divadlo využívající tradičních loutek, v jeho druhé formě 

vystupují herci. V rámci stínového loutkového divadla se termín „wayang“ využívá i pro 

samotnou loutku vyrobenou z kozí kůže. Představení je doprovázeno tradičními nástroji 

(gamelanem) a pojednává o příbězích z eposu Rámájana a Mahábhárata. Wayang je tedy 

z části jedním z pozůstatků hindské kultury na ostrově. Wayang není jen divadelní 

představení, ale má také duchovní význam. Nejstarší nálezy literárních děl určených pro 

wayang spadají do 9. a 10. století.61 

Příchod islámu na ostrov ovlivnil také podobu wayagu. Problémem bylo vyobrazení 

Boha v podobě loutek. Z toho důvodu byl wayang přetransformován do své současné podoby, 

kdy jsou loutky vedeny před osvětleným plátnem a diváci následně vidí pouze jejich stíny. 

Nejdůležitější rolí v loutkové výstavě je tzv. dalang (vodič loutek a vypravěč). Dalang je 

javánskou komunitou vysoce respektován. Musí prokázat nejen znalost tradice, eposů, 

hereckého umění, a znalostí improvizace, ale musí splňovat také určité morální zásady nutné 

k tomuto povolání.62 V mnoha případech jsou hinduistické příběhy natolik rozmanité, že 

mohou být použity pro většinu životních situací. Dalangové si často vybírají ty vztahující se 

k aktuálním problémům (politika, ekonomika apod.). Některé z příběhů mohou mít také 
                                                 
61 VOTRUBEC, Ctibor. Indonéská republika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1985, s. 18 
62 Ibidem, s. 25 
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mystický kontext, mohou vesnici zajistit dobrou úrodu a ochránit ji před neštěstím.63 Funkce 

wayangu je především vzdělávací, ale také ochranná. Javánci wayang vnímají jako určitý 

rituál chránící je proti zlu. 

Tradiční wayang se hraje od západu do východu slunce. Dalang tedy musí být schopný 

po tuto dobu (přibližně 10 hodin) bez přestávky hrát a bavit diváky. Tato profese se často dědí 

z generace na generaci, ovšem v současnosti je možné se wayang naučit také na uměleckých 

školách. Wayang se často hraje u slavnostních příležitostí jako je obřízka či svatba. Slavní 

dalangové vystupují v současnosti také v rozhlase či televizním vysílání. V rámci jednoho 

představení trvajícího deset hodin dalang obvykle vystřídá 125 hlasů a 4 různé jazyky 

(nejčastěji javánštinu, balijštinu, hindštinu a indonéštinu). Někteří dalangové údajně 

nepotřebují pro svou hru umělé osvětlení, ale dokáží zářit sami o sobě.64 

Věříme, že dalang nehraje jen pro lidské publikum, ale představení s námi sledují také 

duchové. Nalákala je vůně vonných tyčinek a zvuk gamelanu. Dalang je dokáže vidět 

a komunikovat s nimi (Adytia, 29 let). 

Popularita wayangu v poslední době klesá, jelikož se mladší generace více než 

o tradiční dovadlo zajímá o moderní technologie. Málokdo v současnosti vydrží sledovat 

představení deset hodin v kuse, z toho důvodu se wayang (především ve městech) krátí na 

necelé dvě hodiny. Podle některých Javánců je wayang zastaralý, dlouhý a nudný, často mu 

ani nerozumí (dalang střídá jazyky). 

Myslím, že bychom se měli snažit zachovat tradiční kulturu, ale wayang pro mladší 

generaci atraktivní již není. Moderní kultura je pro mě mnohem zajímavější (studentka, 

24 let). 

V posledních dekádách je v Indonésii viditelný příklon k ortodoxnější verzi islámu, 

což se projevuje i v tradiční kultuře. V rámci některých představení je možné vidět herečky 

místo tradičních kostýmů v černém hidžábu a dalang hovoří v první řadě především 

o dodržování náboženských pravidel. Mystický význam se v případě této tradice pomalu 

vytrácí. 

Tanec 

Tanec má na Jávě nejen funkci estetickou, ale často také hluboký duchovní význam. Na 

ostrově má každý region svou vlastní podobu tradičního tance, a to včetně kostýmů. Kethek 

Ogleng Dance pochází z Wonogiri, ze střední Jávy pak tanec Serimpi Dance, Gambyong 

                                                 
63 HAYS, Jeffrey. Wayang Puppet Theater: Wayang [online]. 2008 [cit. 6. 4. 2018]. Dostupné z: 
http://factsanddetails.com/indonesia/Arts_Culture_Media_Sports/sub6_4c/entry-4056.html 
64 Ibidem. 
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Dance pochází z oblasti Surakarta a tanec Topeng z Malangu. V následující části se zaměříme 

na dva druhy tance, využívající techniky Kejawenu. Jedná se o tanec Reog Ponorogo a Kuda 

Lumping. 

Reog Ponorko. Reog tanec se stal identitou města Ponorogo ležícího ve východní Jávě.65 

Tanec se obvykle skládá z 25–40 tanečníků a hudebníků. Přední postavou reogského tance je 

Singo Barong, vyznačující se tygří maskou ozdobenou pavím peřím. Maska Singo Barong 

může vážit až 50 kg, což jí také dělá největší a nejtěžší maskou na světě. Tanečník jí musí 

udržet pouze silou svých zubů. Z toho důvodu se před samotným představením odehrává 

rituál, aby tanečník byl schopen masku udržet po celé představení.66 Dalšími postavami jsou 

Kelono Sewandono, Bujang Anom, Jatildan Warok. Představení Reog Ponorogo se obvykle 

skládá ze tří částí. V rámci první zpravidla tančí 6-8 mužů znázorňující tygří sílu a statečnost. 

Následuje taneční vystoupení 6–8 dívek na koních (z kůže). V tradičním vystoupení místo 

dívek vystupují mladí muži převlečení za dívky. Tato část se nazývá jaran bint nebo jathilan 

dance.67 Samotný Singo Barong vystupuje ve stavu transu, kterého se docílí opět na základě 

rituálních praktik Kejawenu. Kromě fyzického cvičení jsou tanečníci, zejména Warok 

(duchovní učitel a vůdce Reogu) povinni dodržovat přísná pravidla a duchovní cvičení. 

Warok by se také měl vyvarovat sexuálního styku se ženami, jelikož mu ubírají na duchovní 

síle. Místo toho tedy tito duchovní vůdci mívali mladého milence, tzv. Gemblaka, kterého si 

finančně vydržovali, často mu poskytli vzdělání, stravu, apod. Rodina těchto mladíků tuto 

skutečnost brala většinou pozitivně a s vděkem.68 

Na samotný průběh rituálu nutný před zahájením vystoupením byli dotazováni přímo 

obyvatele města Ponorogo: 

Samotný rituál se odehrává v domě v těsné blízkosti místa budoucího představení. 

Rituál bývá veden někým z řad starších dané vesnice, těmi, kteří mají odpovídající schopnosti 

a silného ducha. K rituálu je zapotřebí myrha (kemenyan), hořká káva (wedang kopi pahit), 

wedang gula asem, parem (speciální nápoj), rýže (sego kokoh). Každý z těchto obětin/darů 

duchům má speciální význam. V případě myrty je to symbolika Boha. Celé představení patří 

jemu a pořádá se pro jeho oslavu. Vůně myrty také láká duchy, kteří jsou během představení 

přítomni. Hořká káva symbolizuje potíže a úkoly, které lidstvo musí překonat na cestě 

                                                 
65 HIDAYANTO, Andi Farid. Topeng Reog Ponorogo Dalam Tinjauan Seni Tradisi. Riset Journal Eksis. 
2008(8), s. 3. 
66 SAID, S. M. a Dili Estymora EYANTO. Misteri Dibalik Tarian Reog Ponorogo. [online] Sindonews.com, 
2016 [cit. 6. 4. 2018]. Dostupné z: https://daerah.sindonews.com/read/1099634/29/misteri-dibalik-tarian-reog-
ponorogo-1460192223/13 
67 MAHMUD, Dede. 10 Tari Tradisional Jawa Timur. [online] Tradisi Kita, 2016 [cit. 20. 4. 2018]. Dostuné z: 
http://www.tradisikita.my.id/2016/12/10-tari-tradisional-jawa-timur.html 
68 WILSON, Ian Douglas. c. d. 
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životem. Parem je speciální nápoj připravený z tamarindu, kurkumy, cukru a soli a slouží pro 

udržení míru v myslích a srdcích všech zúčastněných, tedy tanečníků, hudebníků i publika. 

Další z obětin je speciální cigareta „rokok grendho“ a trojice květin (růže, jasmín, cananga) 

jejichž vůně má přilákat duši tygra, která se následně spojí s hlavním tanečníkem a poskytne 

mu po dobu představení speciální sílu (Pak Miko, 53 let, Ponorogo). 

 

Obrázek 3 Reog Ponorogo. 
Dostupné z: http://agusprihandono.blogspot.cz/2013/01/anakku-kesurupan-reog-ponorogo.html 

Dnes se tanec Reog Ponorogo nejčastěji pořádá při slavnostních příležitostech jako je 

svátek Eid al-Fitr, výročí Ponorogo, Den nezávislosti nebo jako zahajovací ceremoniál 

sportovních akcí či kulturních akcí. 

 

Kuda Lumping. Kuda Luping je tradiční javánský tanec, při němž se používá kožená loutka 

koně. Tanec je oblíbený především na vesnicích, v minulosti symbolizoval sílu bojovníků, 

v současnosti slouží především pro zábavu. Tanečníci mohou být muži i ženy. Tanec se 

odehrává za doprovodu tradičních javánských nástrojů (např. gamelan) pod vedením osoby 

znalé potřebných rituálů a mající potřebné duchovní schopnosti (dukun – šaman). 

Tanec může trvat několik hodin a jeho vyvrcholením je „posednutí“ tanečníků duchy, 

kteří jsou stejně jako v případě Reogu nalákáni různými druhy obětin. Tanečníci se jeden po 

druhém začínají dostávat do transu, do kterého častou upadnou i přihlížející z publika. 

V tomto stavu jsou schopni snést jakoukoliv fyzickou bolest, pojídají sklo, žhavé uhlí nebo 

jsou schopni zuby rozlomit kokosový ořech. Z toho důvodu je nutná přítomnost zkušeného 

dukuna, který je opět jednoho po druhém z transu vyvede. 
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Obrázek 4. Kuda Limping. 

Kuda Lumping se uskutečnilo u příležitosti obřízky několika chlapců v odlehlejší 

oblasti Blimbing města Malang. Představení začalo nejprve tancem dětských tanečníků, kteří 

byli po chvíli nahrazeni dospělými muži švihající kolem sebe dlouhými biči. Jako cizinec jsem 

byla pozvána dukunem do první řady, smál se, když viděl mé obavy ze švihajících bičů. Tanec 

byl doprovázen tradiční javánskou hudbou a v rohu byly postaveny obětiny duchům (rýže, 

ovoce, cigarety, vonné tyčinky). V závěru večera opravdu došlo u několika tanečníků i diváků 

ke zmíněnému transu. Jeden z nich začal pojídat žhavé uhlíky přímo z ohně, z úst mu kapaly 

černé sliny. Další trhali větve z okolních stromů a pojídali jejich dřevo. Nálada v publiku byla 

velmi nepříjemná, úzkostná až agresivní, představení se stalo nepřehledným a muselo být 

ukončeno pod vedením několika dukunů. Do samotného konce jsem však přihlížet nevydržela, 

protože jsem ze strachu utekla (autorka). 
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Obrázek 5. Kuda Lumping. 

I v současnosti je Kuda Lumping oblíbeným tancem vyučovaným na několika 

tanečních školách. Při oficiálních představeních však k transu nedochází, jedná se pouze 

o samotný tanec. Kuda Lumping v jeho tradiční spirituální formě je možné v současnosti 

vidět především na vesnicích, kde se pořádá k příležitosti narození, obřízky nebo svatby. 

Závěr 

I přes veškeré negativní názory a tendence vedoucí k potlačení tradiční víry jsou příslušníci 

Kejawenu a ostatních mystických proudů na Jávě stále přítomni a snaží se tradici udržet. 

V poslední době však čím dál častěji praktikují skrytě a pouze v rámci rodiny či vlastní širší 

komunity. Znatelný útlum zájmu o Kejawen je pozorovatelný v případě mladé generace, která 

tuto tradici často vnímá jako něco zastaralého a přežitého. Kejawen také zpravidla nevnímají 

jako ucelený koncept filozofie a myšlení, ale jako černou magii sloužící k uhranutí ostatních, 

tedy jako něco apriori negativního. Upřednostňují spíše jednu z cest oficiálních náboženství. 

Názorové rozdíly také nalezneme mezi obyvatelstvem žijícím na vesnici a ve městě. 

Lidé ve venkovských oblastech mají k tradiční mystické tradici blíže než lidé žijící ve městě. 

Často také dodržují větší množství tradic vycházejících z Kejawenu. Na vesnici se častěji 

tančí zmíněný Reog či Kuda Lumping a nalezneme zde více lidí, kteří se doposud Kejawenu 

aktivně věnují. 
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Přestože zájem o mystiku ve své tradiční formě opadá, na druhé straně stoupá 

poptávka po různých komerčních duchovních přednáškách či léčivých prostředcích. Mladí 

lidé často a rádi sledují horory či různé televizní pořady zaměřené na mystiku, ve kterých se 

však původní komplexnost a filozofie Kejawenu ztrácí.  

Přes zmíněné tendence má na Jávě tradiční mystika stále své stoupence. Kejawen tvoří 

významnou část indonéského kulturního dědictví, jehož principy, ať už etické nebo duchovní, 

ovlivňují v určité míře javánskou společnost do současnosti. 
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Abstract 

The article deals with the migration experience of Viennese Czechs as one of the attributes of 
the ethnic/national identity of the Czech minority in Vienna metropolis. The phenomenon of 
“Czech” has always belonged to the Vienna and historical and scientific sources speak about 
the Czechs as the oldest ethnic minority in the city. The first Czech people came to the Vienna 
with the vision of better jobs in the Middle Ages. The article is focused on individual 
emigration waves in which the Czech people came to this Austrian metropolis. The 
phenomenon of migration is seen as one of the important aspects that influenced the integrity 
of this collectivity in Vienna in the context of time and different biographical narratives of 
individuals. 
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Úvod 

Předkládaná studie se zabývá migrační zkušeností vídeňských Čechů, jakožto jedním 

z atributů konstrukce etnické/národní identity české menšiny ve Vídni. Rakouská metropole 

Vídeň a fenomén „češství“ k sobě od nepaměti patří. Historické a vědecké prameny hovoří 

o Češích, jako o nejstarší etnické menšině na území Vídně. Její kořeny sahají až do 

středověku, kdy přicházeli do tohoto města první čeští kupci. Podle neoficiálních zdrojů žilo 

ve Vídni na přelomu 19. a 20. století až 300 000 Čechů, kteří sem přicházeli především 

s vidinou lepších pracovních příležitostí. Tato studie se orientuje na jednotlivé emigrační 

vlny, ve kterých Češi do rakouského hlavního města přicházeli a na základě kterých je česká 

menšina ve Vídni značně diferencována. Tyto emigrační vlny jsou spojeny především 

s obdobím přelomu 19. a 20. století a roky 1948, 1968, 1977 a 1989. Fenomén migrace je 

v této studii nahlížen jako jeden z důležitých aspektů, jenž ovlivnil vnitřní integritu 
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a celistvost české kolektivity ve Vídni, a to v kontextu času a na pozadí odlišných 

biografických vyprávění jednotlivců. 

Metodika 

Z metodologického hlediska je studie založena na využití kvalitativní výzkumné metody, pro 

kterou je typické hloubkové šetření určitého fenoménu. Využito bylo biografické metody 

zkoumání, jejíž podstatou jsou životní příběhy lidí neboli narativa, na základě kterých se 

výzkumník snaží interpretovat chování a jednání jednotlivců, a porozumět výkladu prožité 

minulosti a osobní percepce jedince. Jako metoda sběru dat bylo zvoleno narativní interview, 

jehož účelem bylo získat subjektivní interpretace etnické/národní identity oslovených narátorů 

v souvislosti s jejich migrační zkušeností. Vedle dvanácti narativních rozhovorů bylo 

provedeno také pět strukturovaných interview s představiteli vybraných českých spolků 

a iniciativ, které se souhlasem dotazovaných nebyly anonymizovány. 

Exkurz do historie české menšiny ve Vídni 

České kořeny ve Vídni 

První záznamy o Češích ve Vídni, konkrétně o českých kupcích, sahají až do středověku 

a množí se dále s nastupujícím novověkem. Česká menšina je považována za vůbec nejstarší 

ve Vídni, neboť se má za to, že její počátky byly položeny již za vlády Přemysla Otakara II. 

příchozími rybáři, obchodníky a minesengry z Čech, Moravy a Slezska. Podle odhadů žilo ve 

Vídni v roce 1780 přibližně 6 000 českých obyvatel, nicméně oficiální statistiky je možné 

sledovat až za posledních 200 let69. Na konci 18. století nabývá přistěhovalectví z Čech 

velkého rozsahu a vrcholí v druhé polovině 19. století v souvislosti s rozvojem industriální 

společnosti a hospodářských a politických změn, které nastaly po revolučním roce 1848.70 

V roce 1856 měla Vídeň 469 221 obyvatel, přičemž 105 353 (22 procent) obyvatel bylo 

českého, moravského nebo slezského původu a 83 000 z nich lze považovat za Čechy. Kolem 

roku 1900 měla Vídeň 1 675 000 obyvatel z toho k „česko/slovenskému“ jazyku se úředně 

                                                 
69 KOUDELKOVÁ, Jana. Češi ve Vídni. Brno, 2013, 290 s. ISBN 978-80-260-5548-8, s. 127. 
70 Ohniskem revoluce, která se rozpoutala téměř po celé Evropě, byla nespokojenost s trvajícím absolutismem 
Habsburské monarchie (vláda císaře Františka I. a rakouského kancléře knížete Matternicha) a rostoucí národní 
požadavky utlačovaných národů. (Češi po tehdejším císaři Ferdinandu V. například požadovali samostatnost 
Čech v rámci Rakouska, rovnoprávnost českého j. a německého j. na úřadech a ve školách, svobodu tisku, 
zrušení roboty a další.) Revoluce byla s drobnými ústupky v celé Evropě poražena. Po abdikace slabomyslného 
císaře Ferdinanda I. nastupuje k moci císař František Josef I. a obnovuje absolutismus. Z revoluce zůstává 
zachována pouze rovnost před zákonem a zrušení roboty (Němec, online).  
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přihlásilo 103 000 lidí. Neoficiální zdroje ale hovoří až o počtu 300 000 Čechů.71 Ačkoliv 

byla Vídeň, co do národnostního složení, odjakživa pestrou metropolí, na přelomu 19. a 20. 

století zde existují jen dvě početné a fungující etnické skupiny, a to židovská a česká menšina. 

Další národnostní skupiny jako Italové, Chorvati, Slovinci, Maďaři, Rumuni, Poláci, Řekové, 

Srbové, Arméni, Ukrajinci a další se s nimi početně nemohly porovnávat.72 

Velká část Evropy byla mezi léty 1867 a 1918 součástí jednoho státního útvaru 

Rakousko-Uhersko, na jehož území žilo kromě Čechů mnoho dalších národů. V té době bylo 

taktéž zcela obvyklé cestovat v rámci říše za obchodem, studii, nebo jen tak „na zkušenou“. 

Do Vídně tedy přicházeli především dělníci, řemeslníci, zejména zedníci, kameníci, cihláři, 

ševci, krejčí, hostinští, rybáři a služebné, které hledaly uplatnění ve šlechtických a bohatých 

rodinách. Vedle těchto profesí zde byli rovněž úředníci, vědci, umělci a významná česká 

šlechta73. Použije-li člověk termíny a kategorie dnešních společenských věd, jednalo se 

především o ekonomickou migraci českého obyvatelstva. Byly to tedy ekonomické důvody, 

které Čechy motivovaly k opuštění vlasti a přesídlení do rakouské metropole. 

 

Tab. č. 1. Počty živnostníků (na 1000 ob.) podle původu narození. Vídeň 1897–1900 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Krejčí, 1905, s. 436–447). 

Všichni narátoři, kteří se narodili ve Vídni, tvoří druhou nebo třetí generaci vídeňských 

Čechů. Ve všech případech se jedná o potomky Čechů, kteří přišli do Vídně s vidinou lepších 

                                                 
71 SOUKUP, František Alois. Česká menšina v Rakousku: přehled vývoje české menšiny na území dnešní 
republiky rakouské, zvláště ve Vídni. Praha: Orbus, 1928, s. 125-145 
72 VOCELKA, Karl. Češi ve Vídni. In: VALEŠ, Vlasta. Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in 
der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 22–32. ISBN 80-86197-
34-4, s. 11. 
73 Mezi nejslavnější české postavy ve Vídni patří: tiskař Leopolod Kalivoda, který v roce 1734 začal ve Vídni 
vydávat české tisky, malíř Julius Mařák (1832–1899), jehož malby zdobí dvoranu nádraží Františka Josefa, 
stavitel Josef Hlávek (1831–1 908), který se zapsal do paměti stavbami na Ringgasse, houslista a profesor 
Vídeňské konzervatoře František Ondříček (1857–1922). V letech 1860-1914 to byli slavista Alois Vojtěch 
Šembera, cestovatel Emil Holub, filosof a sociolog Tomáš Gaarrigue Masaryk, básník Josef Svatopluk Machar 
a samozřejmě české šlechtické rody Kolowratů, Czerninů, Schwarzenbergů, Colloredo-Mansfledů a nutno 
jmenovat hraběte Jana Harracha (1828–1909), který významně přispěl k českému kulturnímu a politickému 
rozvoji ve Vídni (Borovička, 2012). 

Odvětví Čechy Morava Vídeň
Obuvnictví 396 239 132
Oděvnictví 326 196 251
Truhlářství 326 230 217
Pekařství 206 123 295
Zpracování želez 
a ocele

202 150 311

Prodej potravin 148 143 228
Řeznictví a 
uzenářství

121 115 371
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pracovních příležitostí na přelomu 19. a 20. století. Jednalo se o krejčí, obuvníky, truhláře 

a tovaryše, kteří zde začali provozovat řemesla, o něž byla ve Vídni velká poptávka. Vidina 

lepších pracovních příležitostí a vyšší životní úroveň jsou ve výpovědích narátorů a narátorek 

nejčastěji uváděné důvody příchodu jejich předků. Z vyprávění informátorů a informátorek 

byla cítit velká hrdost a respekt k tradici rodinného řemesla. O kořenech své rodiny 

povyprávěl jeden z informátorů, Josef, takto: 

Vlastně všichni naši předchůdci, dědové a babičky, přišli do Vídně někdy 

osmnáctsetosmdesát až devadesát a byli z otcovy strany truhláři a z matčiny strany obuvníci. 

Ti jedni byli z jižních Čech a ti druzí z jižní Moravy. A dědeček tady založil truhlářskou dílnu, 

a poté co tady nejprve byl jako zaměstnanej, potom od roku devatenácetdvanáct existuje 

truhlářská dílna samostatně a ta funguje dodnes. Takže už jsme více než sto roků na jednom 

místě v desátým okrese. Oni sem přišli, protože se ve Vídni řemesla hodně hledala. Pravda je, 

že pokud se vezmou truhláři v tom osmnáct set devadesát až tisíc devět set, tak devadesát 

procent všech truhlářů byli Češi a obuvníků skoro sto procent a krejčích sto procent, takže to 

byly ty řemesla, který ve Vídni tehdejšíma Vídeňákama nebyly vůbec obsazený. A jelikož 

Vídeň na řemesla byla slabá, tak to byly cejchy, který obsadili Češi.74 

Vídni jakožto centru monarchie, honorace, úřednictva a inteligence chyběli nejen 

zkušení a šikovní řemeslníci ale i levná pracovní síla využitelná pro plánované stavební 

projekty té doby. V této souvislosti je třeba hovořit o českých cihlářích, kteří se stali často 

skloňovanou asociací k tématu českých kořenů ve Vídni. Po roce 1848 Vídeň jako město 

velice rychle rostla a její staré opevnění (městské hradby) se staly v tomto rozvoji překážkou. 

V roce 1857 se tak císař František Josef I. rozhodl staré hradby zbourat a místo nich měl 

vyrůst široký bulvár s okázalými budovami – dnešní Ringstraße. Pro realizaci této masivní 

stavby bylo zapotřebí velké množství levné pracovní síly, kterou představovali dělníci z Čech 

a Moravy. Většina dělníků byla zaměstnána u společnosti Wienerberg75, kde se vyráběly cihly 

pro celou Vídeň. Pracovalo zde až 3 000 lidí, kteří byli ubytováni v pronájmu v levnějších 

okrajových částech Vídně. V těchto ubytovnách lidé spali v jedné místnosti až po 70 lidech, 

včetně žen a dětí a hygienické, především sanitární zázemí, bylo značně nedostatečné. Cihláři 

byli vůbec nejhůře placení lidé v celé Vídni, dokonce místo peněz dostávali pouze jakési 

kovové plíšky, za které si mohli koupit potraviny a jídlo nejnižší kvality v místní jídelně. 

Kvůli monopolnímu postavení cihlárny dělníci platili velice vysoké nájmy a kvalita potravin, 

které si za vydělané plíšky mohli koupit, byla nízká. Pracovní podmínky v cihlárnách byly 

                                                 
74 Narátor Josef, narozen v roce 1952 ve Vídni, rozhovor proveden dne 22. 6. 2016 ve Vídni.  
75 Společnost byla založena v roce 1819 Aloisem Miesbachem a v roce 1857 ji získal jeho synovec Heinrich von 
Drasche-Wartinberg. Wienerberger AG je v současnosti největším výrobcem cihel na světě (DiePresse, 2011).  
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velice tvrdé. Dělníci pracovali každý den za jakéhokoliv počasí až patnáct hodin denně sedm 

dní v týdnu. Dětská práce byla rovněž běžná. V roce 1895 se cihlářská komunita vzbouřila 

a požadovala jak zvýšení platů, tak oddělené ubytování pro rodiny s mnoha dětmi. Na základě 

zpolitizování tohoto problému Sociálně demokratickou stranou a veřejného tlaku byla 

dělníkům zaručena jedenáctihodinová pracovní doba a neděle jako den odpočinku.76 

Narátor Tomáš k tématu vypověděl: 

Když se osmnáctsetpadesát nebo kdy začaly bourat hradby, a tak byly plány na 

postavení všech možnejch, tak byly objeveny zásoby hlíny na Wienerbergeru že jo, no ale co, 

kde máme levnou pracovní sílu? V Čechách. A v Čechách bylo tehdá málo práce. Že to tady 

nebylo růžový, to se ví dneska jo, že ten hrabě Drasche to tam držel na uzdě. Nedostávali ani 

peníze, ale nějaký plíšky za to, pracovali 6 dní v týdnu za hroznejch podmínek.77 

O tom, jaká byla situace cihlářů na přelomu 19. a 20. století, je dobře informován 

každý narátor a toto téma je pojímáno jako přirozená součást historie české menšiny.  

V druhé polovině 19. století nebyla česká menšina podle říšských zákonů uznána jako 

„národní skupina“ (Volksgruppe) a neměla tudíž právo na jazykovou rovnost a zakládání 

českých škol bylo velmi problematické. Velice dobře se ale rozvíjela spolková činnost, která 

se zaměřovala na osvětovou, kulturní a publikační činnost. V roce 1868 vznikl například 

Akademický spolek či později Jednota máj, jejíchž funkce byla hlavně vzdělávací. V roce 

1872 byl založen školský spolek Komenský, jehož primárním účelem byla snaha o zakládání 

českých škol, což se nakonec opravdu podařilo a první základní škola začala fungovat v roce 

1883. Dalšími významnými spolky, které v té době vznikaly byly Sokol a ochotnický spolek 

Vlastenecká omladina.78 

Spolková činnost rovněž sehrála roli v počátcích rodící se politické činnosti menšiny. 

Roku 1882 založil novinář a podnikatel Jan Stanislav Skrejšovský se svým zetěm Karlem 

Živným Klub rakouských národností, který se mohl veřejně scházet. O tři roky později byla 

založena První česká politická jednota ve Vídni a následně i česká Národní rada 

dolnorakouská, která měla úzké vztahy s pražskou Národní radou československou. Činnost 

Národní rady se soustředila především na ochranu českých zájmů, školskou problematiku, 

kontrolu sčítacích akcí, hospodářskou činnost spojenou se zakládáním českých záložen, řešení 

diskriminačních nařízení vídeňské radnice a další. Později začaly vznikat politické spolky, 

                                                 
76 WINKLER, Anita. Die „Ziegelbehm“ vom Wienerberg und kaiserliche Bauprojekte. Die Welt der Habsburger 
[online]. [cit. 8. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.habsburger.net/de/kapitel/die-ziegelbehm-vom-wienerberg-
und-kaiserliche-bauprojekte?language=de 
77 Narátor Tomáš, narozen v roce 1948 v Praze, rozhovor proveden dne 15. 2. 2016 ve Vídni.  
78 KURILLOVÁ, Hana. Exulantský a krajanský život Čechů ve Vídni [online]. Moderní dějiny. 2013. [cit. 17. 2. 
2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/exulantsky-a-krajansky-zivot-cechu-ve-vidni/, s. 2 
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které úzce spolupracovaly se zájmovými a tělovýchovnými spolky ve Vídni a politickými 

stranami v českých zemích. Velkou podporu obyvatelstva měli sociální demokrati, národní 

sociálové, národně katolické a křesťansko-sociální hnutí, realisti, pokrokáři a mladočeši.79 

Spolková činnost sehrála a stále sehrává v životě vídeňských Čechů významnou roli. 

Meziválečné období 

Již v průběhu první světové války se situace Čechů ve Vídni začala výrazně zhoršovat. 

V celém Rakousku panovala poměrně velká bída spojená s nedostatkem potravin, šířící se 

epidemií chřipky a křivice, která postihovala především děti. Umocňovaly se rovněž 

nacionální rozpory, ke kterým přispěli jak migranti, tak dezertéři z rakousko-uherské armády 

a Češi podezřelí z protistátní činnosti. První světová válka nakonec přinesla rozpad rakousko-

uherské monarchie a 28. října 1918 se zrodil samostatný Československý stát. V roztříštěné 

Vídni vznikl zastupitelský úřad Československé republiky, který měl na starosti veškerou 

úřednickou agendu a organizaci spojenou s „novým začátkem“. Velké množství Čechů se 

rozhodlo o repatriaci (přesídlení) do nového Československa, se kterým pomáhal právě 

zastupitelský úřad. Někteří Češi si našli obživu a nový domov v Československu sami, jiní se 

obraceli o pomoc na zastupitelský úřad. Mnoho úředníků, inteligence a dalších profesí, které 

ve Vídni Češi zastávali, v Československé republice chybělo, a tak měl jejich příliv pro nově 

vzniklý stát velice pozitivní dopady co do jejich zkušenosti.80 Mezi léty 1918 a 1926 bylo 

z Vídně oficiálně repatriováno 105 256 Čechů. Hovoří se ale až o 150 000 Češích, kteří Vídeň 

po první světové válce opustili.81 

Dne 12. listopadu 1918 byla vyhlášena republika Německé Rakousko a po právní 

stránce bylo třeba vyřešit, jaký bude postup v otázce přiznání rakouského státního občanství 

a postavení menšin. Dne 7. června 1920 byla mezi Rakouskou a Československou republikou, 

v návaznosti na Saint-Germainskou smlouvu82, uzavřena smlouva v Brně, na základě které 

převzalo Československo ochranou moc nad českou menšinou, respektive nad tou její částí, 

která se ani neasimilovala, ani nerepatriovala. V listopadu 1918 vznikl ve Vídni 

Československý národní výbor, ve kterém byly sdruženy téměř všechny české a slovenské 

politické strany. V roce 1919 byly vytvořeny československé volební kandidátní listiny a do 

                                                 
79 SEKERA, Martin. Jací byli Češi ve Vídni do roku 1918? In: VALEŠ, Vlasta. Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 
20.století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2002, 
s. 22–32. ISBN 80-86197, s. 18 
80 Ibidem, s. 20 
81 GLETTLER, Monika. Die Wiener Tschechen um 1900. OldenbourgWissenschaftsverlag: 1972, 628 s. ISBN 
3486438212, s. 25–71 
82 Mezinárodní smlouva uzavřená mezi Rakouskem a vítěznými mocnostmi 1. sv. války. Kromě zákazu 
diskriminace menšin obsahovala smlouva konkrétní závazek státu v oblasti školství. Tato ochrana ale byla 
specifikována velice vágně a povrchně (Scheu, 2000, s. 298).  
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Národní rady byl zvolen jeden Čech – František Dvořák. Na nižší úrovni, v dolnorakouském 

zemském sněmu získali Češi tři křesla a ve vídeňské obecní radě to bylo 8 mandátů, z nichž 

nejvíc získali sociální demokraté.83 

Ve volbách v roce 1919 slavila úspěch strana Socialistických a demokratických 

Čechoslováků, která byla jakousi aliancí více politických uskupení. Sociální demokraté 

z tohoto uskupení v roce 1923 vystoupili a národní strany tímto navždy ztratily možnost 

zastoupení ve vídeňské obecní radě a Národní radě.84 Když se po válce začalo Rakousko 

relativně hospodářsky stabilizovat, na řadu přišly velké politické rozepře mezi profašistickými 

křesťanskými sociály a sociálními demokraty a situace se vyhrotila až na pokraj občanské 

války. Sociálně demokratická strana Rakouska byla následně zakázána, stejně jako řada 

českých spolků. Austrofašistický režim, který byl z počátku antinacistický, znamenal pro 

českou komunitu omezení především tiskové činnosti a odchod významných činitelů do 

Československa.85 V roce 1934 byl nacisty zavražděn rakouský kancléř Dollfus a došlo 

k dalšímu vyhrocení situace. Tentokrát se rozpoutala občanská válka mezi austrofašistickou 

vládou a nacionálními socialisty, kteří byli podporováni Hitlerem.  

Narátor Tomáš vzpomínal na příběh jeho prarodičů, kteří se v souvislosti s tehdejší 

obtížnou politickou a sociální situací ve Vídni rozhodli pro reemigraci zpět do Čech. 

Z výpovědi lze vyčíst, že mezi prarodiči a jejich synem neprobíhala transmise českého jazyka, 

ačkoliv byli oba prarodiče původem z Čech. Ani po reemigraci do vlasti tomu nebylo jinak 

a v rodině probíhala komunikace v německém jazyce. V naraci se objevuje poválečná 

stigmatizace na základě německého jazyka a údajného „němectví“, které se stalo předmětem 

diskreditace a sociálního vyloučení dotyčného, které vyústilo uvězněním. Narátor Tomáš 

vypověděl:  

V roce osmnáctsetdevadesát se můj dědeček dostal jako tovaryš do Vídně. Tady se 

vyučil, nebo udělal mistrovské zkoušky, on byl obuvník neboli švec že jo a otevřel si krámek ve 

třináctém okrese. Tady se seznámil s mojí babičkou, která byla shodou okolností z vedlejší vsi, 

z Vysočiny, vzali se a tady se také v šestnáctém roce narodil můj otec. Otec měl rakouské 

školy a když mu bylo 16, tak se dědeček rozhodl, protože tady byla velice špatná doba, bylo to 

pár dní, než byl zavražděn kancléř Dollfus v roce třicet čtyři, takže tady byla opravdu špatná 

doby, tak se rozhodl, že půjde zpátky do Čech, což také udělal do malého města na Vysočině. 

                                                 
83 GLETTLER, Monika. Böhmisches Wien. München: Herold Verlag, 1985. 128 s. ISBN 3-7008-0307-9, s. 35 
84 EBNER, Paulus. Politické dějiny a právní postavení české menšiny v rakouské republice. In: VALEŠ, Vlasta. 
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. 
Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 33–38. ISBN 80-86197-34-4, s. 34 
85 EBNER, Paulus. Politické dějiny a právní postavení české menšiny v rakouské republice. In: VALEŠ, Vlasta. 
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: 
Archiv hl. m. Prahy, 2002. ISBN 80-86197-34-4, s. 35–36 
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Otec se mezitím vyučil pekařem, napřed šel do Prahy, tam se doučil a pak do Pelhřimova, kde 

děda koupil dům, který přestavěl a udělal mému otci pekárnu. No, takže otec se musel učit 

česky, oni s ním jako česky nemluvili, co já vím, dědeček a babička. Protože uměl německy tak 

celou válku sháněl pro lidi mouku a mohli u něj péct vánočky, no prostě lidumil. No a v roce 

1948 přišli soudruzi a pekárnu zabavili no a pak ho poslali do Německa a tam ho zavřeli 

[…].86 

Do roku 1938 se tzv. austrofašismus opírající se především o italský fašismus 

definitivně rozdrobil a moci se ujali nacisté.87 Měnící se politická situace měla také dopad na 

výsledky při sčítání obyvatelstva a přiznávání tzv. obcovací řeči88. Sčítání hlasů v roce1934, 

týden po občanské válce, proběhlo pod strachem a k češtině se přihlásilo malé množství 

Čechů, naopak při posledním sčítání v roce 1939 ze strachu z nacistické diktatury naopak 

mnozí znovu přiznávali češtinu, ke které se společně se slovenštinou přihlásilo přes 56 tisíc 

obyvatel.89 

Na dobu, kdy se k moci dostali v Rakousku nacisté, vzpomínala také narátorka Alena, 

jejíž příbuzní byli mezi Čechy, kteří repatriovali z Vídně do Československa. Tato narace 

reflektuje silné národní uvědomění u některých vídeňských Čechů. Na místě je zmínit také 

pocit solidarity a sounáležitosti, které pro tuto generaci Čechů ve Vídni hrály roli a které se 

mnohdy staly silnými „push“ faktory pro návrat do Československa. Vedle těchto činitelů byl 

mezi vídeňskými Čechy v onu dobu přítomen také strach a obavy z nejisté budoucnosti, které 

rovněž sehrály roli v rozhodování o reemigraci do vlasti. Narátorka Alena vypověděla:  

Když ve třicátém osmém do Rakouska vtrhl Hitler, tak strýc sbalil, vzal manželku 

a malou dceru, která šla první den do školy ve Vídni a pak odjeli na Moravu přes okliku přes 

Jugoslávii, protože přímo už nemohl a zůstali tam no, jako bránit vlast. A druhá teta, sestra 

mého otce, ta si vzala doktora Josefa Košťála, podle mé znalosti byl ředitelem jedné 

z Komenských škol a odstěhovali se do Prahy, protože měl strach, že bude muset jako ze 

stránky nacistů, aby s nima spolupracoval. Tak to je, jak se to v rodině vypravuje.90 

Většina narátorů, kteří žijí ve Vídni již druhou a třetí generaci, mají ve svém okruhu 

předky, příbuzné či známé, kteří se po první světové válce rozhodli reemigrovat do 

                                                 
86 Narátor Tomáš, narozen roku 1948 v ČR, rozhovor proveden dne 25. 2. 2016 ve Vídni.  
87 EBNER, Paulus. Politické dějiny a právní postavení české menšiny v rakouské republice. In: VALEŠ, Vlasta. 
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. 
Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 33-38. ISBN 80-86197-34-4, s. 34–36 
88 V Rakousko-Uhersku se při sčítání lidu nezjišťovala národnost, nýbrž tzv. obcovací řeč. Tou se rozumí jazyk, 
který člověk běžně užíval v denní komunikaci. 
89 KURILLOVÁ, Hana. Exulantský a krajanský život Čechů ve Vídni [online]. Moderní dějiny. 2013. [cit. 17. 2. 
2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/exulantsky-a-krajansky-zivot-cechu-ve-vidni/, s. 2 
90 Narátorka Alena, narozena v roce 1943 ve Vídni, rozhovor proveden dne 17. 3. 2016. 
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Československa. Někteří z těchto reemigrantů se pak po druhé světové rozhodli opět vrátit 

zpátky do Vídně. Tyto příběhy ale již náleží do další kapitoly.  

Druhá světová válka a její dopady na českou menšinu ve Vídni 

Nástup nacistů k moci v roce 1938 byl spojen s obrovským nadšením ze strany rakouského 

obyvatelstva. Velkou roli zde sehrála silná propaganda „anšlusu“ a lidé tak více méně 

dobrovolně souhlasili s koncem vlastního státu a připojením k říši. Vídeňští Češi cítili na svou 

menšinu velký tlak a měli strach, co s nimi bude. Pod vlivem těchto obav menšina velice 

tlačila na veřejné vyhlášení souhlasu s „anšlusem“. Hlasování dopadlo tak, že z 23 264 

odevzdaných hlasů se proti vyslovilo pouze 32 a na menšinu se tak zpočátku neupírala 

zvláštní pozornost. Postupně, především po agitaci Československa, byly veškeré činnosti 

české menšiny ve Vídni pomalu potlačovány. To se dělo až do roku 1941, kdy došlo 

k úplnému rozpuštění českých institucí a spolků. Znamenalo to rovněž konec českého 

soukromého školství ve Vídni. Začala se rychle šířit silná protičeská nenávist, jejímž hlavním 

argumentem bylo tvrzení, že zatímco se vídeňským Čechům daří nadmíru dobře, německy 

hovořící obyvatelstvo v Sudetech trpí a je utlačováno. Dělo se tedy vše pro to, aby česká 

menšina byla zlikvidována. Jedním z paradoxů je, že přihlášení se k české národnosti bylo za 

dob nacistů výhodou v tom směru, že čeští muži byli považováni za nespolehlivé a nemuseli 

tak narukovat do Wehrmachtu, což jim mnohdy zachránilo život.91 O této zkušenosti se 

zmínil narátor Josef, jehož otci tato ironie osudu dle jeho slov nejspíše zachránila život. 

[…] Táta byl krátce narukovanej, ale tím, že hlásil jako mateřský jazyk čeština, tak z té 

armády zase musel brzo ven a kdyby ta válka trvala trochu dýl, tak asi byl zastřelenej […].92 

Mnoho vídeňských Čechů se nehodlalo vyrovnat s novou politickou situací 

v Rakousku a začali projevovat odpor. Nejprve tomu tak bylo ve spolcích a například české 

divadlo ve Vídni, které mělo již dlouhou tradici a bylo jakousi oporou kulturního života, se 

stalo významným místem politického ventilu. Mnoho akcí bylo z bezpečnostních důvodů 

přesouváno z oficiálně nahlášených termínů na jiné dny a časy. Protičeské výpady a agrese 

přispěly také k posílení odbojové činnosti vídeňských Čechů, z nichž mnoho bohužel skončilo 

v koncentračních táborech, nebo bylo zastřeleno. Především koncem války čelila Vídeň 

silnému bombardování. Na své dětství za druhé světové války ve Vídni vzpomínala 

informátorka Libuše. Ve svém vyprávění hovoří o roce 1944, kdy museli kvůli bombardování 

Vídně zůstat rok v Čechách, kam jinak běžně jezdili pouze na prázdniny. Narátorka Libuše 
                                                 
91 EBNER, Paulus. Politické dějiny a právní postavení české menšiny v rakouské republice. In: VALEŠ, Vlasta. 
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: 
Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 33-38. ISBN 80-86197-34-4, s. 34–36 
92 Narátor Josef, narozen v roce 1952 ve Vídni, rozhovor proveden 22. 6. 2016 ve Vídni.  
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vzpomínala na čas strávený v české škole a na děti českých Němců, kteří onu školu rovněž 

navštěvovali. Na příkladu konfrontace narátorky s německou menšinou v českých zemích je 

patrná důležitost osobní zkušenosti v konstruování své vlastní identity. Právě na základě 

vzájemné interakce s těmi „druhými“ dochází k uvědomění a vymezení sebe sama. Ona 

„jinakost“, kterou v této práci představuje „češství“ ve Vídni, je narátorkou obecně 

reflektována jako výchozí bod a tmelící aspekt v procesu upevňování postavení vlastní 

skupiny vůči většině a přirozené zdůrazňování hlavních prvků jakékoliv kolektivní identity 

určitého společenství. Narátorka Libuše uvedla: 

Tam byly děti, co neuměly velice dobře německy, nebo samozřejmě s přízvukem. Ty 

měly o ty takzvané Hitlerjugend tolik zdání. To byli ti čeští Němci. Oni říkali, vy přijdete 

z Vídně, jste obě blond a vy nemáte zdání, vy nevíte ani co je BDM93? My jsme neměly zdání, 

protože vlastně ve Vídni nikdo nás nenutil, jít do těchto. Mamince říkali, že toho bude litovat, 

ale maminka byla taková klidná, ta se do ničeho nepouštěla a dělala si své. […] To byli čeští 

Němci a dneska už po letech chápu, tak jako my, česká menšina, musíme přehánět, aby jsme 

se udrželi, tak stejně tak německá menšina v Čechách, i když oni se tam jako menšina necítili, 

oni se cítili spíš jako většina, tak se naparovali, ale taky si zakládali. A ono vlastně to 

hitlerovství, to němectví, to je zlákalo. 94 

Narátorka strávila se svojí sestrou, dvojčetem, v české škole jen pár měsíců. Byla to 

pro ni dle jejích slov spíše nepříjemná zkušenost. Matka narátorky velice dbala na pěstování 

„češství“ u svých dvou dcer. Ačkoliv si vzala za muže Rakušana, doma hovořili dvojjazyčně 

a obě sestry navštěvovaly českou školu Komenského (než ji za nacismu na krátko zavřeli). 

Narátorka na základě zkušenosti s dětmi českých Němců pochopila „obě strany mince“ 

v otázce upevňování, hrdosti a obhajoby své národnosti, které mohou být pro mnoho lidí 

nepochopitelné a nepředatelné a zároveň nepřímo upozornila na fakt, jak mohou zpolitizované 

ideologie a totalitní režimy použít etnickou a národní identitu jako nástroj pro obhajobu své 

nenávistné a agresivní politiky a zapříčinit tak mimo jiné rozkoly a vzájemnou nenávist v do 

té doby fungující společnosti.  

Poté, co bylo Německo definitivně poraženo, byla vyhlášená 26. 4. 1945 druhá 

Rakouská republika, která ale neměla plnou suverenitu, protože byla do roku 1955 obsazena 

a rozdělena mezi čtyři vítězné mocnosti. Dolní a horní Rakousy, tedy část sousedící 

s Československem, byly pod vlivem sovětské zóny. Také Vídeň byla rozdělena na čtyři části. 

Válka zanechala na Vídni a Rakousku obecně veliké stopy. Nastaly značné problémy se 

                                                 
93 Bund Deutscher Mädel, neboli BDM, česky Svaz německých dívek. Jednalo se o dívčí odnož chlapecké 
organizace Hitlerjugend (Kostohryzová, 2016).  
94 Narátorka Libuše, narozena v roce 1934 ve Vídni, rozhovor proveden dne 4. 3. 2016 ve Vídni.  
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zásobováním obyvatelstva potravinami a dalšími základními potřebami.95 Vídeň byla rovněž 

notně poničena bombardováním. Stejně jako po první světové válce, byla i po té druhé situace 

v poválečném Československu o dost lepší než v Rakousku. Nejenom kvůli tomu začala velká 

reemigrační vlna Čechů ze zahraničí (kromě vídeňských Čechů to byli volyňští Češi 

a jugoslávští Češi), zpátky do Československa. To, jak se měnila politická situace v poválečné 

Evropě, mělo obrovský vliv na rozpoutání masové migrace po celém světě, a právě tato 

zkušenost s migrací pak sehrála velkou roli v otázce uchopení své vlastní identity a hledání 

domova. 

Migra ční zkušenost vídeňských Čechů 

Poválečná reemigrace do ČSR 

Špatné životní podmínky v poválečné Vídni nebyly jediným důvodem, proč se mnoho Čechů 

rozhodlo vrátit do své původní vlasti. Na základě přijetí kolektivní viny Němců za druhou 

světovou válku a její politické uchopení v podobě přijatých závěrů na Postupimské konferenci 

v srpnu 1945 a tzv. Benešových dekretů se začalo s nuceným vysídlením německého 

obyvatelstva prakticky z celého území Československa. V období od roku 1945, kdy 

probíhala první „divoká“ fáze odsunu a začátkem roku 1947, s přihlédnutím k neúplnosti 

a nepřesnosti dostupných údajů, čítá celkový rámcový úbytek německého obyvatelstva 

v Československu 2,9 až 3 miliony obyvatel, a to formou organizovaného a neorganizovaného 

odsunu.96 Vysídlené oblasti měly být obydleny na prvním místě domácím obyvatelstvem 

a poté Čechy a Slováky, kteří žili v zahraničí a pro jejichž příchod bylo nutné zajistit právní 

podmínky, mnoho organizačních záležitostí spojených s převozem majetku, sociální péčí, 

hospodářského a společenského zapojení do života v Československu apod. Důležité je 

zmínit, že možnosti vrátit se do vlasti mohli využít jen ti, kteří se za nacismu hlásili k české 

národnosti.97 

Po ukončení války vznikl ve Vídni Československý komitét ve Vídni, později 

přejmenovaný na Ústřední výbor ve Vídni (ČSÚV), který tvořil jakousi vrcholnou organizaci 

všech obnovených českých spolků a v každém vídeňském okrese měl svůj výbor. Hlavní 

                                                 
95 EBNER, Paulus. Politické dějiny a právní postavení české menšiny v rakouské republice. In: VALEŠ, Vlasta. 
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. 
Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 33–38. ISBN 80-86197-34-4, s. 37 
96 STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-200-0328-
2, s. 237 
97 Většina Čechů, žijících ve Vídni za druhé sv. války měla rakouskou státní příslušnost, ale při sčítání lidu 
v roce 1939 bylo možné již uvést i národnostní příslušnost (do té doby to byla pouze obcovací řeč, která se při 
sčítání evidovala) (Ebner, 2002, s. 37). 
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smyslem a účelem výboru byla příprava a organizace reemigrace do Československa. Jako 

zástupce vídeňských Čechů byl stanoven Antonín Machát, který měl za úkol informovat 

o poměrech v české menšině a měl na starosti veškerou agendu a vyjednávání. Za nejbližší 

střediska navrácených krajanů bylo pro Čechy určeno Znojmo a pro Slováky Bratislava. 

Všichni krajané, kteří se chtěli vrátit, byli řádně prověřeni a obdrželi průkaz ČSÚV neboli 

„zelený průkaz“, který byl dočasnou náhradou za občanský průkaz. Také v Praze byla zřízena 

Reemigrační kancelář rakouských Čechů a Slováků, jejímž úkolem byla veškerá organizace 

s umístěním reemigrantů na české straně. Krajanům bylo slíbeno, že živnostníci všech oborů 

budou moci ve vysídleném území převzít živnosti obdobné svým dosavadním v Rakousku. 

Někteří krajané se vydali na cestu sami, jiní jeli organizovanými vlaky. Prvním vlakem přijelo 

nejvíce Čechů, kteří přišli za války o byty a zařízení. Jednalo se nejčastěji o řemeslníky, 

mechaniky, truhláře a jednotlivé zemědělce. Dle statistik reemigrační komise rakouských 

Čechů a Slováků se v roce 1945 vrátilo z Rakouska, převážně z Vídně 5 471 krajanů. Tito lidé 

mířili především na Moravu, kde mělo mnoho z nich příbuzné, nebo do oblasti severočeského 

pohraničí.98 

Mezi vídeňskými Čechy, kteří přemýšleli o návratu do vlasti, byla také rodina 

narátorky Olgy. Informátorka vzpomínala na svého otce, který tuto možnost sice zvažoval, ale 

nakonec se s rodinou rozhodl z politických a náboženských důvodů zůstat ve Vídni.  

Tatínek se rozhodl zůstat ve Vídni, protože on jako cítil, že tam přijdou komunisti. No 

a tatínek byl všechno jiného jenom ne komunista. On byl sociálním demokratem, který ale 

chodil do kostela. A obával se, že tam přijde totalita, tak jsme zůstali tady. 99 

Umisťování řemeslníků a živnostníků se začalo rokem 1946 komplikovat, protože 

mnoho živností bylo již obsazeno a pro velkou část krajanů chybělo uplatnění. Zároveň se 

začaly s měnící se politickou situací a vítězstvím komunistů ve volbách měnit osidlovací 

směrnice a postoj k reemigraci mezi krajany a československými úřady byl výrazně odlišný. 

Začalo tak přibývat případů zpětného návratu z Československa do Vídně. Koncem října 1947 

byla reemigrace v podstatě ukončena a dále pokračovalo jen individuální stěhování 

jednotlivců, případně rodin. Mezi roky 1945 až 1947 z Vídně do Československa 

reemigrovalo něco přes 10 000 osob.100 

                                                 
98 HEROLDOVÁ, Iva. Reemigrace Čechů z Rakouska do ČSR v letech 1945-1950. In: VALEŠ, Vlasta. Doma v 
cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: Archiv 
hl. m. Prahy, 2002, s. 22-32. ISBN 80-86197-34-4, s. 291 
99 Narátorka Olga, narozena v roce 1944 ve Vídni, rozhovor proveden dne 20. 4. 2016 ve Vídni. 
100 HEROLDOVÁ, Iva. Reemigrace Čechů z Rakouska do ČSR v letech 1945-1950. In: VALEŠ, Vlasta. Doma v 
cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: Archiv 
hl. m. Prahy, 2002, s. 22-32. ISBN 80-86197-34-4, s.47 
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Rovněž rodina narátorky Aleny uvažovala o reemigraci do vlasti. Ačkoliv již byla 

rodina zapojena do přesidlovacího procesu, jejich představy o budoucím domově, především 

pak o novém místě bydliště a možnosti se uživit krejčovskou profesí, se rozcházely 

s přístupem, jakým československé úřady reemigranty organizovaly a nařizovaly jim, kde 

mají žít apod. Z narace informátorky lze vyvodit, že její dědeček byl patřičně hrdý na svou 

profesi a rozhodoval se pragmaticky. Narátorka rozhodnutí zůstat ve Vídni zpětně hodnotí 

kladně, především vzhledem k politické situaci, která v Československu rokem 1948 nastala. 

Narátorka vypověděla:  

Po válce druhý Československo aktivně verbovalo, aby se zase obyvatelstvo 

přestěhovalo zpět, proč, protože odsunuli sudeťáky a měli nezalidněné regiony. A taky máme 

zde rodiny, kdy jeden bratr se odstěhoval a druhý zůstal tady. Moje rodina taky mínila se 

přestěhovat do Československa, ale protože začali dirigovat, kam člověk směl, tak můj děda 

řekl, já jsem krejčí pro pánskou módu a já se neuživím tam, kde odsunuli Němce, protože 

koho tam přesunuli? Taky Romy, tak řekl, já jdu jen do Prahy nebo do Brna, a to mu nedali, 

tak nešel. A potom v únoru čtyřicetosm babička sociální demokratka ještě byla na zájezdu 

sociálně demokratické strany v Praze. To byla ještě česká delegace na tom sjezdu. Tak to se 

přeťalo. A naštěstí musíme říct, že nám to prospělo, že jsme zůstali tady. A pak taky hodně 

Čechoslováku muselo z Československa pryč ve čtyčicátymosmym, ale šli nejvíc do Ameriky, 

takže se pomáhalo, aby se ti lidi dostali buď do Anglie, nebo do Ameriky.101 

 

Vídeňští Češi, kteří přesídlili zpět do Československa a zůstali zde, tvořili i nadále 

jakousi specifickou kolektivitu uvnitř české společnosti. Na základě mnoha aspektů 

a historických zkušeností, které utvářely po celá léta českou identitu ve Vídni, měli tito lidé 

ve srovnání s československým obyvatelstvem obvykle silnější národní vědomí, potřebu se 

scházet a pěstovat spolkový život apod. V novém životě v Československu se pak ze strany 

ostatních Čechů setkávali s nedůvěrou a byli považování za cizince. V osmdesátých letech 

byla vypracována Ústavem pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd 

dotazníková akce, ve které reemigranti hodnotili zpětně své rozhodnutí o přesídlení. Pozitivně 

hodnotili skutečnost, že přesídlením do vlasti přestaly národnostní rozpory a oni mohli posílat 

své děti do českých škol. Negativa pak představovaly především nesplněné sliby 

československých úřadů, nespokojenost s existenčním postavením, politické změny 

                                                 
101 Narátorka Alena, narozena v roce 1943 ve Vídni, rozhovor proveden dne 17. 3. 2016 ve Vídni.  
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v Československu po roce 1946 a 1948 a omezení styků s Rakouskem, které vedly k uzavření 

hranic a odloučení rodin.102 

Život v české vídeňské menšině se po válce pomalu vracel k normálu, nicméně 

politické změny, které přineslo vítězství komunistů v Československu v roce 1946 a následně 

osudný rok 1948 se promítly i na rakouské straně. Již před rokem 1948 se snažili komunisti 

získat českou menšinu ve Vídni na svoji stranu. Na základě této skutečnosti došlo v menšině 

k velkému rozkolu, který měl a má na život české komunity vliv ještě v současné době. Češi, 

kteří souhlasili s komunistickým režimem, se sdružovali od roku 1949 ve spolku Sdružení 

Čechů a Slováků v Rakousku. Větší část komunity odmítající komunistický režim se od roku 

1951 sdružovalo v rámci Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku.103 Tento rozkol 

měl silné dopady jak na celou českou menšinu (rozdělování rodin, štěpení spolků, přerušení 

vzájemné komunikace) tak v oblasti jednotného menšinového postoje důležitého pro jednání 

s rakouskou německy mluvící většinou, a především pak rakouskými úřady a vládou. Této 

problematice je věnována samostatná kapitola s názvem „Usedlík a imigrant – hledání 

společné cesty“.  

Návrat reemigrantů a osudný rok 1948 

Jak již bylo řečeno, mnoho vídeňských Čechů, kteří se rozhodli opustit Vídeň a začít 

nový život v poválečném Československu, se nakonec opět vrátilo do Vídně. Hlavními 

důvody byla nenaplněná očekávání, špatné uplatnění živnostníků a řemeslníků (především 

v pozdějších reemigračních vlnách), rozčarování z nepřijetí československými spoluobčany 

a v neposlední řadě nástup komunistů k moci a s tím spojený konec soukromého podnikání. 

Především tyto nové pořádky nebyly pro živnostníky slučitelné s jejich profesním a osobním 

životem, který byl formován historickým postavením Čechů ve Vídni, kteří si museli dlouhá 

léta vydobývat svoje pozice v rámci německy hovořící většiny a na to, čeho se jim podařilo 

dosáhnout, byli patřičně hrdí. 

Když vyhráli komunisti v roce 1946 volby, nebylo ještě zcela jasné, jak se politická 

situace v Československu vyvine, ale rok 1948 vše definitivně změnil. Nové politické 

pořádky přinesly vyvlastňování, konec soukromého podnikání, pronásledování inteligence 

a vyšších a majetných vrstev obyvatelstva. Tito lidé tak začali Československo hromadně 

opouštět. Nejvíce lidí odešlo bezprostředně po únoru 1948, tedy v době, kdy to ještě bylo 

                                                 
102 HEROLDOVÁ, Iva. Reemigrace Čechů z Rakouska do ČSR v letech 1945-1950. In: VALEŠ, Vlasta. Doma 
v cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: 
Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 22-32. ISBN 80-86197-34-4 
103 EBNER, Paulus. Politické dějiny a právní postavení české menšiny v rakouské republice. In: VALEŠ, Vlasta. 
Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. Jahrhundert. Praha: 
Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 33-38. ISBN 80-86197-34-4, s. 37 
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možné, protože komunistické vedení země odchodům občanů za hranice nevěnovalo takovou 

pozornost. Postupně se ale možnosti opustit zemi zužovaly, protože komunisti svůj přístup 

změnili a v polovině padesátých let definitivně uzavřeli hranice. Odejít za hranice pak bylo 

nesmírně obtížné a nebezpečné. Až do roku 1964, kdy došlo v Československu k liberalizaci 

cestování, nebylo prakticky možné bez obrovského rizika zemi opustit. Lidé, kteří stihli ještě 

bez problémů odejít, mířili do sběrných táborů v Německu a Rakousku. Důležité je 

připomenout, že Evropa byla po válce značně nestabilní a roztříštěná, a jak již bylo jednou 

zmíněno, Rakousko, včetně Vídně, bylo až do roku 1955 rozděleno mezi čtyři vítězné 

mocnosti včetně sovětské zóny, která byla při hranici s Československem. Často se tak 

stávalo, že se lidé do Rakouska sice bez větších problémů dostali, ale tam je zadržela 

rakouská policie, která je předala Sovětům, nebo byli zadrženi přímo sovětskou armádou či 

policií a následně byli vráceni zpátky do Československa. Velká většina exulantů tak mířila za 

oceán, především do Ameriky, Austrálie a Kanady.  

Někteří exulanti104 zůstali ve Vídni dobrovolně a pak tu byli tací, kterým emigrace do 

zámoří nevyšla.105, 106 Mezi exulanty bylo mnoho prominentních politiků, ministrů a členů 

Národního shromáždění, kteří pak v různých zemích zakládali politické exulantské 

organizace. Ta nejvýznamnější vznikla v USA v roce 1949. Jednalo se o Radu svobodného 

Československa, která byla prohlášena za hlavní orgán československé emigrace.107 Exil po 

roce 1948 byl tedy především politický, mnoho lidí doufalo, že se brzy do vlasti vrátí. 

Neexistují žádné konkrétní statistiky, kolik lidí mezi roky 1948 až 1968 Československo 

opustilo, a kolik z nich odešlo přímo do Vídně a zůstalo tam. K dispozici jsou spíše odhady, 

které hovoří o cca 60 000 Čechoslovácích, kteří zemi v tomto období opustili.108 

Trvalo dalších skoro šestnáct let, než bylo možné hranice Československa legálně 

přejít. V roce 1964 se přísný komunistický režim lehce uvolnil a došlo k částečné liberalizaci 

                                                 
104 Autorka zde na místo výrazu „emigranti“ používá termínu „exulanti“, kterými nazývá osoby, které opustily 
svou vlast po roce 1948 dobrovolně a také ilegálně především z politických důvodů. Výraz emigrant se zdál 
autorce pro tuto emigrační vlnu příliš pejorativním. Také je nutné objasnit rozdíl mezi „krajany´“ 
a „emigranty/exulanty“. Historik Jiří Pernes definuje krajany jako potomky lidí, kteří se vystěhovali z českých 
zemí a ze Slovenska legálně v dobách, kdy právo vystěhovat se ze země, ve které žiji, patřilo k základním 
právům člověka (doba Rakousko-Uherska, první československá republika). Toto vystěhovalectví bylo dáno 
ekonomickými důvody, kdy lidé hledali lepší příležitosti k životu. Emigranti a exulanti jsou lidé, kteří 
překračovali hranice legálně i ilegálně z politických, náboženských či ekonomických důvodů (Pernes, 2008).  
105 Po roce 1948 si jednotlivé státy kladly podmínky a stanovovaly limity pro množství uprchlíků, které jsou 
ochotni přijmout. V mnoha zemích, jako byla například Kanada, si určovali a vybírali lidi podle jejich profese a 
tedy přínosu, jaký by mohli pro jejich zemi tito lidé mít. Nebyla zde tedy ochota přijmout každého, naopak státy 
si mezi lidmi vybíraly a kladly si podmínky (Pernes, 2008). 
106 PERNES, Jiří. Krajane.net [online]. [cit. 8. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1446 
107 VALEŠ, Vlasta. Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20.století/ZuHause id der Fremde. Tschechen in Wienim 20. 
Jahrhundert. Praha: Archiv hl. m. Prahy, 2002, s. 22-32. ISBN 80-86197-34-4, s. 54 
108 PERNES, Jiří. Krajane.net [online]. [cit. 8. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1446 
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cestování. Lidé tak mohli opět legálně překročit hranice a bylo jich mnoho. Jedním z nich byl 

také informátor Tomáš a jeho rodina. Otec narátora byl vídeňským Čechem, který přišel do 

Československa společně se svou matkou a otcem (prarodiči narátora) těsně před začátkem 

druhé světové války. V Československu se vyučil pekařem a v Pelhřimově provozoval 

pekárnu, kterou mu v roce 1948 komunisti zabavili a jeho poslali na několik let do vězení. Po 

návratu z vězení se otec narátora rozhodl vrátit s rodinou do Vídně. Z narace se dá usuzovat, 

že těmi hlavními důvody tohoto rozhodnutí byly osobní rezignace v postoji k českému národu 

a státu, zklamání z politického vývoje v zemi a neztotožňování Československa s domovem. 

Narátor k příběhu své rodiny vypověděl:  

Když přišel otec potom zpátky, tak pojal prostě tu myšlenku že, v tom státě českém 

socialistickém, že ho to nebaví, že tam není doma a že se odstěhuje zpátky, což nebylo tak 

jednoduché. Otec i matka třeba směli jet do Rakouska na dovolenou, já jsem tu jako rukojmí 

musel zůstat jo, to byla tenkrát ta doba no a otec asi od šedesátého roku žádal každý rok 

o vystěhování. Nikdy prostě to nedovolili. A v roce 1965 byla nějaká taková měkká doba, oni 

mu to povolili ale s doložkou, že všecko, co nám stát dal jako třeba moje školy atak, že mu to 

musíme zaplatit zpátky tomu státu. Takže jsme šli do Rakouska a každý jsme dostali kapesné 

třikrát sedmdesát šilinků, což je, jak bych vám to řekl pět eur, to byly naše začátky.109 

Příběh narátora Tomáše je jedním z příkladů překotného opouštění Československa 

v politicky nelehkém období. Jak narátor vypověděl, rozhodnutí opustit současný domov bylo 

především iniciativou otce, který jej se zbytkem rodiny příliš nekonzultoval. Otec informátora 

několik let soustavně usiloval o vystěhování z Československa. Když se mu povolení nakonec 

podařilo získat, samotný odchod ze země pak proběhl velice rychle, ze dne na den. Narátor ve 

své vzpomínce akcentuje šok z nečekaného odchodu z domova, nemožnost rozloučit se 

s přáteli a příbuznými a rozbití sociálních vazeb, z nichž mnoho se mu podařilo obnovit až po 

roce 1989. Dle narace lze Tomášovu zkušenost reflektovat jako traumatizující zážitek. 

Narátor také konstatoval, že až dnes, s odstupem času, je schopen určité věci objektivně 

reflektovat a porozumět minulosti „bez emocí“, přesto je tato vzpomínka pevně ukotvena 

v informátorově mysli. 

Byl to pro mě veliký šok, já jsem měl velice přísného tatínka. On mi prostě oznámil, že 

za dva dny pojedeme do Rakouska a nedovolil mi se ani s kamarády rozloučit. On byl 

poměrně naštvaný na Česko. Dneska to chápu jo, ale prostě já jsem pracně po letech, po 

desetiletí ty kamarády zase hledal. Protože, to byste také měla vědět, já jsem nedostával 

vízum. Já jsem až do roku osmdesátdevět nebyl v Česku. Takže mě tam příbuzný viděli třeba 

                                                 
109 Narátor Tomáš, narozen v roce 1948 v ČR, rozhovor proveden dne 25. 2. 2016 ve Vídni.  
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po pětadvaceti letech […] bylo to hrozné. Já jsem takovej rodinnej člověk, já jsem tím 

poměrně dost trpěl, musím říct, že jsem měl oporu v mamince, která zůstala ve vnitřku 

i v Rakousku Češkou. To víte, rodina, rodná hrouda.110 

Narátorovi utkvěla v paměti především vzpomínka na odjezd a překročení hranice 

s Rakouskem, při kterém se jim dostalo apelu, aby se rychle naučili německý jazyk 

a integrovali se do rakouské společnosti.111 

Čtrnáctého června 1965 v devatenáct hodin, to vím přesně, to jsme jeli vlakem přes 

Gmünd, tak přišel do vlakového kupé distingovaný pán a krásnou češtinou říkal: Dobrý den, 

vítám vás v Rakousku, byli jste nám avizováni, prosím vás, naučte se co nejrychleji úřední řeč 

němčinu, pokuste se co nejrychleji integrovat a ctěte rakouské zákony, a jak se to tomu říká, 

zvyky. To prostě bylo nezapomenutelný.112 

Narátor také hovořil o tom, jaké byly začátky nového života ve Vídni. Bylo velice 

časté, že příchozí Češi měli v Rakousku již nějaké širší příbuzenské vazby, na které se 

v počátcích obraceli o pomoc. To byl také příklad Tomáše, který vzpomínal, jak v prvních 

týdnech bydleli u svých vzdálených příbuzných v Dolním Rakousku a jak se jim přes tyto 

známosti podařilo poměrně rychle najít práci v pivovarnictví a pohostinství. Narátorova 

rodina patřila také k těm Čechům, kteří se chtěli co nejdříve integrovat v rakouské společnosti 

a apelovali tak na svého syna, aby se rychle naučil německy.  

My jsme tady měli vzdálené příbuzné, kteří nám prvních pár dní pomohli. Byli jsme 

u nich v Dolním Rakousku a potom přičiněním tohoto známého jsme dostali práci v pivovaře 

Otakringu, což znamená, že otec šel pracovat do sklepa, já jsem pracoval u takové staré 

nemoderní pračky na lahve a maminka šla jako kuchařka do kuchyně, pomocná. Takže já 

jsem vlastně pracoval a rodina chtěla, abych se naučil co nejrychleji německy, tak jsem 

dvakrát za týden chodil k jednomu profesorovi, který byl Rakušan, ale částečně taky 

v Čechách a ten mě učil němčinu. A já se pak cejtil už tak silný, že jsem vstoupil do školy 

a skoro dva roky nato jsem maturoval. 113 

Narátor Tomáš neměl s německým jazykem problémy a jak sám uvedl, brzy se cítil být 

v němčině dostatečně silný na to, aby odmaturoval. Nový začátek života ve Vídni lze v tomto 

případě reflektovat jako úspěšný. Informátor našel přátele jak mezi Rakušany, tak v české 

menšině a v profesním životě se stal úspěšným operním pěvcem.  

                                                 
110 Narátor Tomáš, narozen v roce 1948 v ČR, rozhovor proveden dne 25. 2. 2016 ve Vídni.  
111 Narátorovi bylo tehdy 17 let 
112 Narátor Tomáš, narozen v roce 1948 v ČR, rozhovor proveden dne 25. 2. 2016 ve Vídni 
113 Narátor Tomáš, narozen v roce 1948 v ČR, rozhovor proveden dne 25. 2. 2016 ve Vídni.  
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Fenomén uprchlictví z ČSR 

Rok 1968 byl pro českou menšinu ve Vídni stejně zásadní, jako pro všechny občany 

tehdejšího Československa, kde se v tu dobu uvolňovala politická situace, prováděly se 

reformy a o tehdejším režimu se dalo hovořit jako o tzv. socialismu s lidskou tváří. 

K zásadnímu zlomu došlo v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy vstoupila na území 

Československa vojska států Varšavské smlouvy (Sovětský svaz, Maďarsko, Polsko 

a Bulharsko). Okupace nastala v době letních prázdnin, kdy byly tisícovky Čechoslováků na 

dovolené v bývalé Jugoslávii, a kvůli uzavření hranic s Maďarskem se nemohly dostat zpátky 

domů. Zároveň se hned další den po okupaci zvedla obrovská migrační vlna a tisíce lidí mířily 

pryč ze země. Uprchlickou vlnu tvořila především střední třída, mnoho vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, umělců a známých osobností. Právě Rakousko bylo jednou z prvních 

a nejbližších destinací, pro prchající československé obyvatelstvo. První reakce Rakouska na 

okupaci byla spíše zdrženlivá, ale v rámci dodržování humanitárních závazků vedení země 

velice rychle a otevřeně intervenci odsoudilo a vyzvalo své občany k poskytnutí pomoci 

uprchlíkům. Situace v Rakousku těsně po okupaci Československa byla několika informátory 

reflektována jako značně nepřehledná a dramatická. Panovaly zde obavy, že vojska budou 

postupovat dále, ale ta nakonec zůstala pouze na území Československa.  

Rakousko se ihned po okupaci stalo nejen azylovou zemí, ale také jakousi přestupní 

stanici pro ty, kteří chtěli pokrčovat dále do Ameriky, Kanady, Austrálie, Skandinávie, 

Švýcarska, nebo dalších zemí. Mezi 21. srpnem a koncem října 1968 mohli lidé opustit 

Československo legální cestou, mimo jiné díky postoji tehdejšího generálního tajemníka 

Leonida Iljiče Brežněva, který vyzval okupační vojska, aby uprchlíkům nebránily v odchodu, 

že se jedná o nepoctivé a nečestné lidi a ti ať zemi klidně opustí. Podle zprávy Spolkového 

ministerstva vnitra z 23. 10. 1968 přicestovalo v tu dobu do Dolního Rakouska a především 

Vídně až 160 000 československých občanů, z toho 66 000 přímo z dovolené v zahraničí.114 

Lidem, kteří se vraceli z dovolené a zůstali tak odříznutí za hranicemi republiky, byla 

udělována tzv. tranzitní víza, která platila zároveň jako povolení k pobytu. Na rakouské 

ambasádě v Praze se i přes vládní rakouské nařízení pozastavit udělování víz s „razítkováním“ 

pasů nepřestalo. 

Pro Rakousko, především pak Vídeň, byl nápor tolika uprchlíků velkou zátěží. Založen 

byl Výbor na pomoc českým a slovenským turistům a uprchlíkům a Vídeň zařizovala 90 

procent všech ubytovacích kapacit pro uprchlíky. Bylo zřízeno několik uprchlických táborů 

                                                 
114 STÁRKOVÁ, Jana. Chartisté v Rakousku. In: BASLEROVÁ, Helena, ed. Die Wiener Tschechen 1945–2005: 
zur Geschichte einer Volksgruppe. Wien: Tschechisches kulturhistorisches Institut, 2006, s. 275-277. ISBN 80-
86791-31-9, s. 302 
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(jedním z nich byl např. uprchlický tábor Treiskirchen, který slouží pro tyto potřeby do dnes) 

a improvizovaných ubytoven, ale hygienické podmínky začaly být časem nepřijatelné 

a pomalu docházely finanční prostředky. Rakouské úřady se tedy obrátily o pomoc na OSN, 

které z fondu pro uprchlíky uvolnilo cca 50 000 dolarů. V listopadu 1968 vydalo rakouské 

ministerstvo výnos o tom, že se českoslovenští občané musejí do dvou týdnů rozhodnout, 

zdali se vrátí do vlasti nebo požádají o azyl. Na začátku roku 1969 dostaly rakouské úřady až 

8 000 žádostí o azyl. V reakci na tento odliv občanů, mezi kterými bylo mnoho mladých lidí, 

vyhlásilo Československo amnestii s cílem přimět své občany se beztrestně vrátit do vlasti 

(druhá amnestie pak proběhla ještě v roce 1972). Obou možností beztrestně se vrátit využilo 

pouze malé množství uprchlíků. Podle odhadů, a to především na základě pozdějších žádostí 

o integrační pomoc, zůstalo v Rakousku natrvalo kolem 2000–3000 občanů, z toho většina ve 

Vídni.115 Stejně jako ze strany rakouských občanů také ze strany vídeňských Čechů 

přicházela pomoc. České noviny informovaly o ubytovacích možnostech, lékařském ošetření, 

bezplatném stravování, pojištění a krátkodobých přivýdělcích. Česká menšina poskytovala 

rovněž materiální pomoc jako třeba Sokol X, který poskytl svou tělocvičnu jako 

improvizované ubytování pro uprchlíky, nebo byly organizovány sbírky oblečení a hraček pro 

děti apod. Mezi roky 1968–1969 fungovala ve Vídni pro uprchlíky Československá kancelář 

pro vědu a umění ve Vídni, v jejímž čele stál rovněž český exulant, odbojář z války, politolog 

a právník Jaroslav Langer. Kancelář pomáhala z počátku především rodinám s dětmi, 

umělcům a spisovatelům, ale později poskytovala pomoc všem uprchlíkům bez rozdílu získat 

finance, kontakty apod. O pomoc krajanům s integrací se zasloužila krajanská organizace 

Nová vlast, která zaujala jasně protikomunistický postoj. Její činností byla sociální pomoc 

s integrací, v kulturním směru to byla především publikační činnost a v politickém směru 

organizace zastřešovala politické skupiny (v neutrálním Rakousku nebyla možná politická 

činnost exilových organizací), do které spadala Československá sociální demokracie 

a skauting. V materiální oblasti, a především pak duchovní, působil od roku 1972 Katolický 

klub v čele s páterem Josefem Novotným.116 

Neustupující odliv obyvatel z Československa se rozhodla tehdejší komunistická vláda 

řešit několika opatřeními. Značně zredukovány byly počty služebních i soukromých cest do 

zahraničí. Zakázány byly krátkodobé pobyty v západních zemích a tranzitní cestování přes 

Jugoslávii, která představovala jakousi vstupní bránu na Západ. Získat povolení a doklady 

                                                 
115 KARNER, Stefan; STEHLÍK, Michal Stehlík. Česko. Rakousko. rozděleni – odloučeni – spojeni. Sborník a 
katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009 (ISBN 978-80-86382-27-2). Schallaburg 2009, s. 128–131 
116 KURILLOVÁ, Hana. Exulantský a krajanský život Čechů ve Vídni [online]. Moderní dějiny. 2013. [cit. 17. 
2. 2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/exulantsky-a-krajansky-zivot-cechu-ve-vidni/, s. 5 
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k výjezdu se stalo velice obtížným. K dalšímu výraznějšímu zlomu došlo v roce 1977 

v souvislosti se vznikem a podepisováním Charty 77, na jehož základě spustila 

československá STB jednu z největších akcí s názvem Asanace. Jejím cílem bylo 

prostřednictvím fyzického a psychického nátlaku donutit sympatizanty Charty 77 a další 

nepohodlné lidi k vystěhování ze země. Jednalo se o široké spektrum lidí, do kterého spadali 

vědci, umělci, bývalí komunističtí politici, lidé celoživotně odmítající dosavadní režim a lidé 

z prostředí českého undergroundu. Na všechny tyto lidi vyvíjel režim tvrdý nátlak. 

Vyslýchání, věznění a domovní prohlídky byly na denním pořádku. Lidé měli problém sehnat 

jakoukoliv práci, slušné bydlení a školy pro svoje děti.  

V tomto vyhroceném čase přišlo z Rakouska prohlášení tehdejšího rakouského 

kancléře Bruna Kreiského, který otevřeně proklamoval pomoc všem chartistům 

s vystěhováním a získáním politického azylu v Rakousku. Mnoho chartistů a dalších pro 

režim nepohodlných lidí této skutečnosti využilo a rozhodlo se opustit Československo.  

Na tehdejší atmosféru v zemi, která vedla k rozhodnutí opustit republiku, vzpomínal 

i jeden ze signatářů Charty 77, informátor Jan, jenž se aktivně pohyboval v prostředí českého 

undergroundu. Narátor pohovořil o okolnostech akce Asanace, pocitu poraženecké atmosféry 

a absolutní bezvýchodnosti situace.  

Já jsem byl odsunut v rámci akce Asanace, která v Československu probíhala od 

sedmasedmdesátého do poloviny osmdesátých let. Předtím jsem byl osmnáct měsíců ve vězení, 

to znamená, že už jsem měl svůj první spis, a když jsem se vrátil, tak jsem se dostal do skupiny 

úplných nepřátel, takže mi Státní bezpečnost založila ještě jeden spis a z toho jsem se později 

dozvěděl, že jediným cílem bylo, dostat nejenom mě, ale všechny ty lidi do ciziny, jak si to 

usmysleli, že by to mohlo fungovat. Začlo to velkýma nepříjemnostma kolem zaměstnání, 

potom vězení, kde jsem byl 18 měsíců a vrátil se v lednu osmdesát a vydržel sem to tam 

(v ČSR) ještě asi dva roky. Taky jsem byl spolumajitel té Nové Vísky pověstné. To byla taková 

komuna v severních Čechách. Tu nám taky sebrali, vyvlastnili. A všichni ti lidé, moji dobří 

přátelé, odjeli. Od roku sedmdesátsedm jsem neměl ani tu výjezdní doložku v občanském 

průkazu. Byl jsem zbaven jakékoli možnosti cestovat právě zase v souvislosti s Chartou a tím 

mým pohybem v okruhu českýho undergroundu. Jediná možnost emigrovat byla jen tímto 

způsobem. Takže taková ta poraženecká nálada začátkem osmdesátých let byla nastolena 

těmito fakty. Žádná práce, Vísku nám sebrali, všichni se rozhodli odject, takže tý státní 

bezpečnosti se povedlo nás odtamtud vyštvat.117 

                                                 
117 Narátor Jan, narozen v roce 1954 v Mostě, rozhovor proveden dne 17. 5. 2016 ve Vídni.  
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Informátor Jan opustil republiku v dubnu 1988 s manželkou a dvěma malými dětmi. 

Po vystoupení z vlaku na vídeňském nádraží na ně čekalo několik přátel, kteří emigrovali 

o pár let dřív. Opět to byly tedy vazby na Čechy ve Vídni, které narátorovi usnadnily začátky 

v novém cizím prostředí. Díky těmto známostem a vzájemnému přátelství s Čechy z řad 

emigrantů „osmašedesátníků“ nebylo pro narátora problémem se rychle seznámit s dalšími 

krajany a zapojit se do různých kulturních a společenských struktur, které tito lidé vytvářeli.  

Spolkový kancléř Bruno Kreisky pověřil veškerou organizací a péčí o nové exulanty 

Přemysla Janýra, také exulanta z posrpnové emigrační vlny, který měl s kancléřem úzké 

kontakty a v roce 1974 stál u zrodu jedné z nejvýznamnějších kulturních organizací vzniklé 

z emigrační vlny osmašedesátníků – Kulturního klubu Čechů a Slováků ve Vídni. O prvních 

dnech a měsících ve Vídni hovoří také narátorka Jana, které utkvěla v paměti vzpomínka na 

společné bydlení s ostatními chartisty, lidmi z českého undergroundu a dalšími uprchlíky 

v domě na Oberedonaustrasse. Tento dům byl uzpůsoben jako provizorní ubytování pro 

uprchlíky čekající na azyl. Ačkoliv v něm žili lidé poměrně „natěsno“, z vyprávění narátorů je 

v této asociaci cítit lehká nostalgie.  

Přemysl Janýr tehdy pracoval pro ten pflichtiges fond, měl tehdy na starosti ty český 

příchozí, hlavně ty chartysty, kterým tehdy kancléř Bruno Krajsky umožnil příchod do 

Rakouska. Řekl, že chartisti mají otevřené dveře, bere je sem a nebude nic zkoumat. […] 

Takže on otevřel ty dveře chartistům a Janýr byl pověřenej se starat o Čechy, takže on nám už 

jakoby předem připravil bydlení […]. Bydleli jsme na Oberedonaustrasse, dneska je to pod 

památkovou péčí. Žilo nás tam hodně, takže jsem se seznámila i s těma lidma z undergroundu. 

[…] Ten dům patřil pflichtiges fondu, nebo spravoval ho, nebo já nevim komu patřil. Byli tam 

třeba i Rakušani, kteří byli dlouho v Německu a pak se vrátili, prostě to byl starej dům, kterej 

měl asi pětimetrový vysoký stropy, někdo říkal, že to byla nějaká nemocnice nějakýho řádu, 

zkrátka a dobře myslim, že to mělo tři patra, pompézní schodiště, krásný místnosti, ale bylo to 

rozdělený na menší jednotky, takže my jsme bydleli mezi někym, kdo šel do Kanady, ty měli 

asi dva pokoje a dvě malý děti, pak jsme měli my dva pokoje. Vlastně jsme bydleli velmi 

natěsno s někym, ale vycházeli jsme dobře, a tím že to bylo takový velkorysý velký, tak 

vepředu byla udělaná kuchyňka taková a záchody a velká společná koupelna pro ty tři 

jednotky. Ale ta koupelna byla obrovská jak tenhle byt, takže se tam chodila koupat celá česká 

Vídeň, zase ty lidi z undergroundu, který různě bydleli jenom v nějakejch jednuškách a měli 

třeba jenom nějakej sprchovej kout jo, tak k nám chodili vyprat, chodili se tam vykoupat, 
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takže kdykoliv tam někdo přišel do té koupelny, tak někdo ležel ve vaně [smích]. My jsme tam 

byli asi třičtvrtě roku řekněme a čekali jsme na azyl.118 

Z iniciativy rakouského kancléře Bruna Kreiského bylo Rakousko a Vídeň vůči novým 

exulantům velice vstřícní. Uprchlíci měli od prvního dne zajištěné poměrně slušné bydlení, 

dostávali finanční příspěvky a poté, co jim byl po několika měsících přiznán statut azylanta, 

mohli začít normálně pracovat a často jim byl přidělen i nějaký menší byt pro začátek. 

Celková situace a možnosti tak byly o mnoho rozdílnější, než tomu bylo u emigrační vlny po 

srpnu 1968, kdy se na dílčí pomoci uprchlíkům podílela značná část rakouské veřejnosti 

a česká menšina byla také velmi nápomocná. V tomto případě již tomu nebylo v takové míře 

zapotřebí, mimo jiné kvůli nižšímu počtu příchozích lidí a všem poskytnutým výhodám 

a sociálním dávkám. O tom, jaké měli tito uprchlíci po příjezdu do Vídně možnosti a po jak 

dlouhé době se dalo relativně stabilizovaně začít žít, pohovořil také narátor Jan, který neměl 

problém si po přidělení statutu azylanta práci ve Vídni téměř okamžitě najít. Nové začátky 

této emigrantské vlny ve Vídni lze ve srovnání s příchozími Čechy kolem roku 1968 

považovat za jednodušší, především díky širší sociální podpoře ze strany rakouské vlády.  

Do doby než jsme dostali vyřízenou tu žádost o azyl, což trvalo v průměru tak tři 

měsíce, tak jsme chodili do kurzů, dostávali jsme peníze od uprchlickýho fondu nebo od 

ministerstva vnitra, teď si to přesně nepamatuju, takže jsme dostávali tady to, co dostává 

sociál, plus to bydlení zadarmo. Takže ten začátek byl trochu jednodušší. A teprve po uznání 

azylu, kdy jsem teda nabyl ty práva uprchlíka, jsem si mohl hledat práci a taky jsem si jí 

okamžitě našel, protože to nebyl problém.119 

Mezi narátory a narátorkami, kteří přišli s „chartistickou vlnou“, se nacházelo několik 

osob, které otevřeně uvedly, že ačkoliv jim poskytnutá materiální a finanční podpora od 

rakouského státu v začátku velice pomohla, tuto velkorysost přijímaly v rozpacích, neboť ji 

považovaly za naddimenzovanou. Proto se někteří z nich snažili osamostatnit co nejdříve 

(i když nemohli ještě pracovat legální cestou) a nebýt již dále závislý na finančních 

příspěvcích rakouského státu a další podpoře.  

Česká menšina na chartisty pohlížela stejně opatrně, jako tomu bylo po velké migrační 

vlně „osmašedesátníků“. O tom, co stálo za vzájemným nepochopením, opatrností 

a rozdílných přístupech k životu v menšině, se hovoří v následující kapitole.  

                                                 
118 Narátorka Jana, narozena v 1948 v Praze,rozhovor proveden dne 13. 5. 2016 ve Vídni.  
119 Narátor Jan, narozen v roce 1954 v Mostě, rozhovor proveden dne 17. 5. 2016 ve Vídni.  
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Usedlík & imigrant – hledání společné cesty 

O české menšině jakožto relativně kompaktní skupině se dá hovořit pouze do roku 

1948. Jak již bylo řečeno, poté co se v Československu chopili v roce 1948 moci komunisté, 

v české menšině došlo k významnému a velice silnému štěpení na dva tábory. Na jedné straně 

byli ti, kteří se vůči komunistům ostře vyhranili (spolek Menšinová rada) a na druhé straně 

pak byla skupina krajanů, kteří s komunistickým Československem a tamní vládou nadále 

udržovaly vazby (spolek Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku). Všichni narátoři a narátorky 

se k tématu rozkolu v menšině sami spontánně vyjádřili, a to bez ohledu na to, z jaké generace 

či migrační vlny dotyční pocházejí. Narátorka Libuše hovořila o skupině krajanů, kteří se 

přikláněli ke komunistickému režimu jako o těch, kteří se „povyšovali a měli výhody“. 

Z narace však není cítit žádný afekt, jedná se spíše o holé konstatování stavu věcí. 

O menšině jsem vám chtěla říct, ta se bohužel tady rozdělila a teď ti, co nesouhlasili 

s tím režimem komunistickým, to jsme byli my, a ti co souhlasili, ti si říkali vlastivěrní, to ještě 

jako nám z vrška říkali, že oni jsou ti vlastivěrní. Ti měli samozřejmě veškeré výhody. Mohli 

ject kdy chtěli. Mohli ject do českých lázní za cenu, která byla směšná, všechny výhody. 

Samozřejmě to my jsme neměli, ale tak to bylo. 120 

Narátor Josef hovořil jazykem druhé strany menšiny, která s Československem vazby 

udržovala. Informátor zdůrazňoval oblast sportu, ve kterém se střetávaly zájmy vídeňských 

Čechů s Československem nejvíce. Narátor se vymezoval vůči tvrzení, že každý, kdo byl v té 

době s vlastí v kontaktu, musel být komunistou. Narátor se rovněž v tomto směru odvolával 

na historickou tradici českých vídeňských řemeslníků, kteří byli, dle jeho slov, vždy voliči 

Lidové strany. 

Byly různě fundovaný sporty a ty spolky měly různou ctižádost se v těch sportech 

prosadit. A sokol jedna až pět a Sokol deset to byl volejbal, ti byli vysoce úspěšní. 

Spoluzaložili rakouský volejbalový svaz a rakouskej sport, vůči všem zemím za želenou 

oponou měli úplně normální kontakt. A rakouský národní družstvo hrálo proti 

československému národnímu družstvu a další a další, to znamená, že i ty kluby Sokol jedna 

až pět a Sokol deset měly normální kontakt s Československem, Maďarskem a dalšíma 

zeměma. A celá řada dalších spolků řekla, že dokud bude Československo komunistický tak 

tam nevkročíme. A to byla ta dělba té menšiny. […] Já jsem vlastně vyrostl v té části menšiny, 

která ten kontakt s Československem měla. To neznamenalo, že ještě člověk musí bejt 

komunistou, a v Sokole z těch všech malých řemeslníků ani nikdo komunistou nemohl bejt, 

                                                 
120 Narátorka Libuše, narozena v roce 1934 ve Vídni, rozhovor proveden dne 4. 3. 2016 ve Vídni.  
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protože to byli voliči lidové strany a každej řemeslník byl vždycky volič historicky lidové 

strany. 121 

V průběhu výzkumu se ukázalo, že téma rozkolu v české menšině se objevuje ve všech 

biografických vyprávění nehledě na osobní zainteresovanost a přítomnost, respektive 

nepřítomnost ve Vídni kolem roku 1948. Z následující narace informátorky Jany, která přišla 

do Vídně s „chartistickou vlnou“ v roce 1984 a má možnost na celý problém nahlížet z pozice 

„t řetího“ je patrné, že rozkol v menšině je krajany reflektován jako výrazný zlom v životě této 

kolektivity, jenž má přesah do současnosti.  

Ten čtyřicátejosmej tady se všema hodně zamával. Rok čtyřicetosm, vítězný únor, teď 

tady došlo k hroznýmu rozkolu, protože jedna část řekla, to je naše republika, my do tý 

republiky jezdíme, to je naše domovina, my si nákejma pitomema komunistama nebo 

Gotwaldem nenecháme vzít náš domov a začli jezdit, jenomže v průběhu doby se museli 

aranžovat s tim režimem, aby dostali vízum, aby nemuseli platit ty výměný za šilinky, to byla 

prostě děsná buzerace. […] No a pak byla ta druhá větev, která řekla, né, s timhle režimem 

my nechceme mít nic společnýho a mysleli si, že za pět let to už nebude jo třeba. Takže tady 

byly dva nesmiřitelný tábory[…] No a trochu se to táhne do dnešní doby, i když už ty lidi 

umíraj, už jsou velmi starý pořád tam, ale takovej ten šmak zůstává.122 

Na základě uvedených výpovědí je zřejmé, že nelze na tuto historickou skutečnost, 

která tolik ovlivnila českou kolektivitu po další dekády, nahlížet jednostranně. Svoji roli zde 

sehrály individuální lidské hodnoty, čest, osobní zájmy, přesvědčení a rodinné vazby. Toto 

rozdělení menšiny mělo později vliv na přijetí československých uprchlíků, kteří přišli 

s emigrační vlnou po srpnu 1968. Ačkoliv česká menšina vyjádřila příchozím krajanům 

solidaritu a poskytla jim materiální pomoc, byla vůči uprchlíkům poměrně značně opatrná 

a panovala zde jistá nedůvěřivost. Vídeňští Češi měli ve stínu studené války tendenci 

podezřívat nově příchozí krajany ze špionáže a kolaborace. Zůstává otázkou, nakolik byly 

jejich obavy opodstatněné a na kolik za nimi stál strach, konzervativnost a neochota začít se 

přizpůsobovat případným změnám. Tato emigrační vlna byla z velké většiny tvořena mladými 

lidmi s vysokoškolským vzděláním, kteří měli za sebou již dvacet let strávených 

v komunistickém režimu. Bylo mezi nimi i mnoho zklamaných komunistů a inteligence. 

Akcentované podezření a obavy z „načichnutí“ nově příchozích Čechoslováků komunismem 

lze zaznamenat ve vyprávění narátorky Aleny, která uvedla: 

                                                 
121 Narátor Josef, narozen v roce 1952 ve Vídni, rozhovor proveden dne 22. 6. 2016 ve Vídni.  
122 Narátorka Jana, narozena v 1948 v Praze, rozhovor proveden dne 13. 5. 2016 ve Vídni.  
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Podívejte se, každej vystudovanej Čechoslovák co tam žil v šedesátým osmým musel 

být v komunistickej partaji, tak se lidi stranili. Ty zasedlý spolky si řekly počkáme. Absolutní 

nedůvěra byla.123 

Z další získané biografie je zřejmé, že téma přijetí nově příchozích krajanů kolem roku 

1968 bylo hojně diskutované. Z narace je patrná také jistá míra sebereflexe a zpětného 

kritického pohledu na celou záležitost. Příchod nových krajanů je informátorkou reflektován 

z obou úhlů pohledu. V naraci se objevuje pocit „dotčení“ kdy se starousedlíkům nelíbila 

kritika jejich aktivit ze strany „osmašedesátníků“. Na druhou stranu je z narace patrné 

uzemnění a střízlivost vůči podezřením ze špionáže a kolaborace nových krajanů 

s komunistickým režimem. Jak vyplývá z následující biografie, střet starousedlíků s nově 

příchozími krajany přinesl také mnoho nových přátelství a rozvíjení vzájemných vztahů. 

Narátorka Libuše vzpomínala: 

To byl bohužel také problém a oboustrannej problém, protože ti co přišli, byli, co se 

týče školení, vyšší, to byl samej inženýr, věděli to a to. A teď přišli do těch spolků a my 

samozřejmě na ty naše století byli také hrdí. A oni třeba někdy viděli tu ubohost. Přišli do 

sokola a řekli, bóže tady to neni vydlážděný. Protože v Čechách, co bylo pro sport, tak bylo 

zadarmo, všechno v perfekci. Tak to byl jeden problém. A my a můj muž jsme byli ty, co je 

vítali jako krajany. A teď když přišli třeba do sokola, tak jiní říkali, co když jsou to špióni? 

A já povídám třeba heleď Franci a co by jako u nás mohli špiónovat? Že cvičíme ve čtvrtek 

a v úterý? A my, jak jsme byli otevření k nim, tak jsme měli mnoho nových přátel. A taky jsme 

viděli, co zas uráželo ty nově příchozí. To že byli kolikrát přijímáni s takovou nedůvěrou. 

Některý byli odepjatý, no ten tam byl komunista. No, když tam byl nějaký postavení, tak byla 

ta nedůvěra. To nám tu zase scházela ta tolerance. No jo to on byl na papíře komunista. Teď 

poznáš, že v tom osmašedesátým on byl nejvíc zklamanej a že byl komunista? A my teď, že se 

naparujeme a že je prověřujeme jesi k nám můžou do spolku.124 

Mnoho příchozích Čechů nemělo zájem o aktivity, kterým se věnovala krajanská 

menšina. Spolky a jejich činnost, o které se vídeňští Češi starali, jim připadaly často 

zkostnatělé, zastaralé a komické. Vídeňským Čechům zase vadilo, že „ti noví“ jim do všeho 

moc mluví, kritizují a často tak před nimi zavírali dopředu dveře.  

Podle vyprávění narátorů se dá usuzovat, že oblast, kterou měli starousedlíci s novými 

krajany z počátku nejvíce společnou, byl zájem o sport. Lze proto konstatovat, že k boření 

vzájemných předsudků a bariér docházelo především v Sokole, nicméně jak napovídá další 

narace, i zde to leckdy trvalo déle, než byla navázána vzájemná důvěra. Informátor Ladislav 
                                                 
123 Narátorka Alena, narozena v roce 1943 ve Vídni, rozhovor proveden dne 17. 3. 2016 ve Vídni.  
124 Narátorka Libuše, narozena v roce 1934 ve Vídni, rozhovor proveden dne 4. 3. 2016 ve Vídni.  
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přišel do Vídně s „vlnou chartistů“ a také on reflektoval první snahy o navázání kontaktu 

s krajany coby neúspěšné. Nakonec byl narátor krajany do Sokola přijat a sám začal vést 

různé sportovní aktivity pro děti. 

My když jsme přišli a chtěli jsme do Sokola nebo do takovýhleho toho, tak prej 

chartisty neberem. Moje první co bylo, že jsme šli na Sokol, ale první co bylo, že není zájem 

a my nevíme a tak, až ten Sokol tři jedenáct ty řekli jo. Já jsem tam začal cvičit děti, měl jsem 

na starosti děti, dětský cvičení, což se jim strašně líbilo, protože s semnou byla pořád sranda, 

dělali jsme blbosti […] pak zjistili, že jsme asi fakt trošku jiný, než měli tu představu 

o chartistech.125 

Informátor Ladislav dále reflektoval vzájemné budování důvěry mezi starousedlíky 

a později příchozími krajany jako individuální záležitost, která probíhá obdobně v kterékoliv 

společnosti. Informátor akcentoval osobní zájem o druhé a upřímný přístup, jako důležité 

prvky procesu navazování vztahů se starousedlíky a vzájemné důvěry. 

Nevim čim, ale já jsem dostal přístup ke strašné spoustě lidem. Tím, že jsem se 

angažoval, nebo tím, že jsem prostě říkal každýmu, co si myslim, nebo nevim proč, a pak mě 

různě lidi zvali, takže jsme měli možnost poznávat víc a víc lidí těch rakouských. Takže my 

jsme měli přístup k těm různejm informacím a věděli jsme, kdo je kdo a vůbec a angažovali 

jsme se no. Ať už to bylo v tom skautu, ať už to bylo v Sokole, ať už to bylo v těch spolcích, 

z některých jsem vystoupil, protože mi to přišlo uplně praštěný, třeba Akademický spolek. […] 

Já jsem se stýkal s takovýma lidma, který při sobě drželi. Některý nedrželi při sobě a s těma 

jsem se přestal stýkat. To bylo to samý jako po Chartě sedmdesátsedm když moji přátelé mi 

začali přecházet na druhý straně chodníku […] hele je to jako v každý menšině, jsou lidi 

závistiví, jsou lidi chtiví moci a jsou prostě lidi, který na tohleto kašlou, který to dělaj pro ty 

ostatní, a je to tady uplně stejný. Ta většina je vstřícná, ale najdou se dycky lidi, který nejsou 

vstřícný prostě a s těma se není potřeba bavit.126 

I když se nově příchozí Češi častokrát nechtěli zapojovat do spolkové a kulturní 

činnosti starousedlíků, neznamenalo to, že by neměli zájem se sdružovat a nepěstovat 

společně nějaké aktivity. S jejich příchodem tak ve Vídni vzniklo hned několik výrazných 

především kulturně zaměřených iniciativ. Za jednu z nejvýznamnějších lze považovat vznik 

Kulturního klubu Čechů a Slováků, u jehož zrodu stál právě Přemysl Janýr. Kulturní klub 

fungoval především jako sociální a kulturní centrum otevřené všem Čechům a Slovákům ve 

Vídni a usiloval rovněž o kontakt a nalezení společného slova s tradičními krajanskými 

spolky ve Vídni. S „vlnou chartistů“ přišlo po roce 1977 do Vídně mnoho mladých 

                                                 
125 Narátor Ladislav, narozen v 1948 v Chrudimi, rozhovor proveden dne 1. 5. 2016 ve Vídni.  
126 Narátor Ladislav, narozen v 1948 v Chrudimi, rozhovor proveden dne 1. 5. 2016 ve Vídni. 
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nezávislých umělců a filosofů ostře se vyhraňujících socialistickému režimu 

v Československu. Výraznou osobností zde byl spisovatel a malíř Zbyněk Benýšek, který 

společně s dalšími několika lidmi z undergroundu v roce 1983 založil časopis s názvem 

Paternoster. Malá revue pro umění a kritiku. Časopis měl široký kulturní záběr a obsahoval 

články o umění, poezii, hudbě, filosofii a dalších tématech. V této souvislosti se v další naraci 

objevuje označení subkultura, kterou informátor Jan nazval skupinu lidí, jež se kolem 

časopisu Paternoster tvořila a jejíž členy spojovaly jiné zájmy než zbylou většinu české 

kolektivity ve Vídni. 

Tady začal vycházet časopis Páternoster, taková literární revue s příspěvky o filosofii, 

literatuře, výtvarným umění atakdále, recenze na řadu věcí. Byl to čtvrtletník a ten okruh lidí 

okolo mi byl nejbližší. Abych jmenoval některé z redakce, tak šéfredaktor byl Zbyněk Benýšek, 

pak tam byl Evžen Brikcius, Jiří Němec, to jsou všechno mí osobní přátelé letití. Takže my 

jsme tu, tu svojí partičku, která se tak trochu distancovala, nebo nepotřebovala hrát asi 

volejbal nebo já nevim, prostě byl to jinej typ lidí, takovou subkulturu.127 

Jak vyplývá z dostupné literatury a získaných biografických vyprávění, životní 

zkušenosti a představy emigrantů se výrazně lišily od toho, na co byli naopak zvyklí vídeňští 

Češi starousedlíci. S tím souvisí i rozdílné postoje v oblasti vzdělávání jejich dětí. Převážná 

část uprchlíků se chtěla co nejdříve zapojit a zapadnout do rakouské společnosti, a tak posílali 

své děti do rakouských škol, mimo jiné také proto, že byli velice skeptičtí vůči vedení české 

školy Komenského, o které se neoficiálně vědělo, že je financovaná a napojená na 

Československo.  

Pro starousedlíky měl spolkový život a česká tradice ve Vídni zcela jiný význam než 

pro nové exulanty. Představovaly pro ně spojení s domovinou a jejich předky, 

prostředek uchování a předávání českého jazyka apod. Starousedlíci žili v Rakousku ve 

svobodné zemi. Oproti nim, nově příchozí emigranti, strávili v socialistickém Československu 

a tuhém komunistickém režimu většinu svých životů. Mnozí tak chtěli za určitými věcmi 

udělat tlustou čáru a minulost nechat za sebou. To vše jsou důležité aspekty, které je nezbytné 

zohlednit při snaze porozumět rozdílným postojům uprchlíků a starousedlíků. Nutné je 

zdůraznit, že v žádném případě nelze hovořit o jakémsi kolektivním odmítání „těch druhých“. 

Velká část nově příchozích krajanů se starousedlíky společnou řeč nenašli a stejně tak tomu 

bylo obráceně. Jsou zde ale i tací, kterým se to povedlo, vzájemně si porozuměli 

a participovali společně na nejrůznějších aktivitách. Z výpovědí mnoha narátorů je také 

patrné, že pochopení postojů druhé skupiny přišlo až s odstupem času. 

                                                 
127 Narátor Jan, narozen v roce 1954 v Mostě, rozhovor proveden dne 17. 5. 2016 ve Vídni.  
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Rozkol v české menšině po roce 1948 a následná nedůvěra mezi starousedlíky a nově 

příchozími Čechy měly za následek mimo jiné i zhoršení pozice česká menšina versus 

rakouský stát. Již v roce 1904 konstatoval říšský soud, že česká menšina ve Vídni není 

dostatečně zakořeněna. Paradoxně tomu bylo tehdy spíše naopak a Rakousko nechtělo dát 

Čechům víc práv, která by pak mohly ohrozit jejich „němectví“. V roce 1976 došlo ve Vídni 

v národnostní politice k větším změnám, a to, když Zákon o národnostních menšinách 

vytvořil kategorii „Volksgruppe“ (národnostní menšina). Společně s definicí tohoto termínu 

se od roku 1977 předpokládal vznik poradních sborů pro národnostní menšiny. Česká 

menšina byla rovněž v plánu zahrnuta a v podstatě tak byla nepřímo uznána. Jednání o vzniku 

Poradního sboru pro českou národnostní menšinu nebyla v rámci české kolektivity úspěšná. 

Češi se nedokázali dohodnout na obsazení osmičlenného, později desetičlenného Poradního 

sboru. Sbor měl brát v potaz především rozdílné politické směry, různé oblasti působení 

českých organizací a spolků, a rovněž zájmy starousedlíků v opozici k emigrantům, kteří 

přišli po roce 1968.128 

Zástupci vybraných českých organizací a spolků ale nebyli schopni nalézt společný 

směr a shodu a konaná jednání byla plná emocí a vzájemného osočování. Trvalo to až do roku 

1994, kdy si česká menšina uvědomila, že bez vzájemné spolupráce a fungujícího Poradního 

sboru nebude možné získat žádnou podporu pro svoji skupinu ze strany spolkového 

kancléřství. To mělo především velký vliv na české školství, které by pod tíhou nedostatku 

financí nemohlo dále pokračovat. Nakonec se po zdlouhavých jednáních podařilo vytyčit 

společné priority, kterými se stala snaha zachovat český jazyk, spolkový život a zřídit 

jednotný tiskový orgán pro celou českou menšinu. Na tyto vytyčené priority lze ve své 

podstatě nazírat jako na jedny z hlavních atributů konstrukce společné české identity, protože 

se na nich shodli a definovali je všichni zástupci tradičních i mladších významných iniciativ 

a spolků české menšiny ve Vídni. Poradní sbor pro českou národnostní menšinu v Rakousku 

je zřízený při Úřadu rakouského spolkového kancléřství a to od roku 1994. Ve sboru jsou 

zastoupeny: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, která zastřešuje české 

krajanské spolky, dále Kulturní klub, knihovní spolek Jirásek a Sdružení Čechů a Slováků, 

které ale později přistoupilo pod Menšinovou radu a jeho místo nahradil Školský spolek 

Komenský.129 

                                                 
128 TICHY, Heinz. Česká národní menšina. In: BASLEROVÁ, Helena, ed. Die Wiener Tschechen 1945–2005: 
zur Geschichte einer Volksgruppe. Wien: Tschechisches kulturhistorisches Institut, 2006, s. 275-277. ISBN 80-
86791-31-9, s. 275–277 
129 ČEŠKA, Ota. Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku. In: BASLEROVÁ, Helena, ed. Die 
Wiener Tschechen 1945–2005: zur Geschichte einer Volksgruppe. Wien: Tschechisches kulturhistorisches 
Institut, 2006, s. 354–355. ISBN 80-86791-31-9, s. 355 
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Ani po roce 1989 nepřestali Češi do Vídně přicházet. V současnosti je to především 

ekonomická motivace a vidina lepších pracovních příležitostí, která je hlavním „hnacím 

motorem“ odchodu z České republiky. Mnoho Čechů do Vídně jen dojíždí, nebo zde bydlí 

přes týden a o víkendu se vrací zpátky domů. Někteří Češi si najdou ve Vídni partnera, ať už 

jiného Čecha či Rakušana, a rozhodnou se zůstat navždy.  

Jedna z oslovených narátorek, paní Lucie, se do Vídně přistěhovala v roce 1992 se 

svým rakouským manželem. Vychovali zde dvě děti, které obě chodily do české školy 

Komenského. Informátorka se angažuje především v aktivitách kolem české školy a je rovněž 

aktivní v Akademickém spolku a pěveckém spolku Lumír. Některé aktivity české menšiny 

informátorka po svém příchodu do Vídně reflektovala jako zkostnatělé a usedlé. Do české 

menšiny se dle jejích slov zapojila především skrze svoji dceru, která chodila cvičit do Sokola 

a postupem času se tak seznámila s dalšími krajany a aktivitami v menšině.  

Ty spolky se mi zdály takový hodně zkostnatělý, neznala jsem nikoho. Člověk někoho 

pozná, než se s někým seznámí, než ví, jak to prostě funguje, tak se mi to zdálo takový hodně 

usedlý a nemyslela jsem si, že bych se k někomu mohla přidat. Já jsem se cítila dobře ve 

škole, ale přece jenom, ještě některé spolky jsem neměla kontakt na nikoho nebo ta činnost mě 

prostě neoslovila. To až prostě postupem, postupem času. Taky když máte malé děti, tak 

hledáte jiné spolky, a tak jsem se domluvila se spolužákama vlastně mé dcery. Dcera začala 

chodit do sokola. Nejdřív jsem se seznámila s lidmi kolem sokola jo. A až potom prostě 

postupně se člověk dostává a seznamuje se s dalšími lidmi, takže ten zbytek přišel postupně.130 

V biografických vyprávěních lze rovněž zaznamenat hodnocení aktuálního stavu české 

menšiny a její situace po roce 1989. V naracích se objevuje fenomén „starých dobrých časů“. 

Jak uvedla informátorka Lenka, potřeba vzájemného sdílení a sdružování se v menšině 

opadla. Mnoho nových krajanů, kteří přicházejí v současnosti do Vídně, nevidí potřebu se 

jakkoliv zapojovat do života české menšiny, natož přemýšlet o vzájemné sounáležitosti ve 

stínu dnešního globalizovaného světa, kdy neexistují téměř žádné překážky pro to, být 

kdykoliv kdekoliv.  

Ty lidi mnohem víc drželi spolu, protože když jsme chtěli mluvit česky, takovýto bylo 

jako, ta soudružnost byla větší. No ale v tom osmdesátymdevátym se to tak nějak rozprchlo 

z části, z části když by lidi šli já nevim na promítání filmu, když ho viděli před tím v české 

televizi a mají českou televizi doma žejo, tak samozřejmě ta nutnost, když jsme chtěli něco 

českýho, jít někam mezi lidi, tak už není. Protože každej si může zajet do Čech žejo.[…] Ty 

lidi, co sem přišli po tom osmadevadesátym, přišli za prací, nebo za studiem a je spousta lidi, 

                                                 
130 Narátorka Lucie, narozena v roce 1967 v Kroměříži, rozhovor proveden dne 10. 3. 2016 ve Vídni.  
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který se nezapojí do té české menšiny a hlavně se jim nechce něco dělat, protože třeba Sokol, 

tak je práce.131 

Najdou se tedy lidé, kteří o českou menšinu a její aktivity zájem mají, ale také ti, kteří 

se o ně nezajímají. Opět je vše velice individuální a mnoho příchozích Čechů se zapojuje do 

spolkové činnosti, stejně jako jich mnoho dalších netuší, že vůbec česká menšina existuje.132 

Závěr 

Historicky tvořila česká menšina ve Vídni vždy důležitou etnickou skupinu. 

Přistěhovalectví z českých zemí do Vídně vrcholí v druhé polovině 19. století a na přelomu 

20. století s rozvojem industriální společnosti. Byly to především ekonomické důvody, které 

Čechy motivovaly opustit českou vlast. Stejně jako po roce 1989 se tak na přelomu 19. a 20. 

století jednalo především o migraci ekonomickou. Jak se česká menšina ve Vídni postupně 

rozšiřovala, rozrůstala se také potřeba upevňování české národní/etnické identity v německy 

hovořící metropoli.  

Českou kolektivitu ve Vídni je možné považovat za relativně kompaktní skupinu 

pouze do roku 1948, kdy ve skupině došlo k velkému rozkolu. Menšina se rozdělila na dva 

tábory, z nichž jeden byl prokomunistický a druhý se naopak od komunismu silně 

distancoval. Tento rozkol se dá považovat za fatální, protože jeho pozůstatky jsou ve skupině 

cítit dodnes. Kontinuum české kolektivity bylo dále několikrát narušeno reemigračními 

vlnami krajanů do Československa po první a druhé světové válce a třemi výraznými 

emigračními vlnami z Československa do Vídně. Jedná se o rok 1948, kdy nastoupili 

v Československu k moci komunisti, dále rok 1968, kdy Československo obsadila vojska 

Varšavské smlouvy a rok 1977, kdy přicházeli do Vídně chartisté a další režimu nepohodlní 

Češi. Jednalo se především o politicky motivovanou migraci. V rozdělení menšiny v roce 

1948 sehrálo roli mnoho individuálních aspektů sociálního prostředí, jako jsou lidské 

hodnoty, čest, osobní zájmy, přesvědčení, rodinné vazby a výchova. Toto rozdělení mělo 

později vliv na přijetí československých uprchlíků po roce 1968 a 1977. Čeští starousedlíci 

a ti, kteří přišli s rokem 1948, byli vůči nově příchozím velice opatrní a panovala zde značná 

nedůvěřivost. Vídeňští Češi měli tendenci podezřívat příchozí krajany z kolaborantství či 

špionáže. Příchozí Čechoslováci se naopak na aktivity svých krajanů dívali skrz prsty, 

připadaly jim mnohdy zkostnatělé a přežité. Obě skupiny si tak k sobě hledaly cestu velice 

pomalu. Také rok 1989 lze považovat za významný, protože Vídeň se opět otevřela 
                                                 
131 Narátorka Lenka, narozena v roce 1953 v Praze, rozhovor proveden dne 13. 5. 2016 ve Vídni.  
132 Badatelka se v průběhu svého studijního pobytu na univerzitě ve Vídni seznámila s Češkou, která se do Vídně 
rovněž přivdala a žije zde zhruba 10 let. O českou menšinu a českou společnost ale nejeví absolutně žádný 
zájem, dokonce by se dalo říci, že jimi pohrdá. Návrh na rozhovor žena odmítla. 
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studentské a ekonomické migraci z České republiky a česká menšina se zase rozrostla. 

Migrační zkušenost či naopak absence této zkušenosti, společně s odlišnými životními 

příběhy jednotlivců, se promítá ve všech aspektech české krajanské identity ve Vídni a měla 

obrovský vliv na vnitřní diverzitu a celistvost české menšiny, kterou lze tak považovat za 

kompaktní pouze do roku 1948. Lze konstatovat, že jednotlivé skupiny vídeňských Čechů se 

diferencují právě na základě odlišné migrační zkušenosti a různých migračních vln, ve 

kterých do Vídně přicházeli. 
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Abstract 

This paper is focused on motives and strategies of migration of the Muslims population to the 
Czech Republic and how they evaluate their life in the Czech territory. The article is based on 
study and analysis of information resources and field research and significantly on 
a qualitative research using the biographical method searching for the reasons of migration, 
host country position and assessment of the life of Muslims living in the Czech Republic 
being identified together with the factors determining the process of their integration. 
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Úvod 

Migrace je proces, stěhování jedinců či celých skupin tvoří nedílnou součást organizace světa, 

která probíhá v různých formách a rozlišné intenzitě. Ačkoliv se do podvědomí společnosti 

nenávratně zapsala prostřednictvím médií a jejich informování o tzv. migrační krizi, 

narůstající počet přistěhovalců není žádným novým fenoménem. Článek je příspěvkem 

k tématu migrace a následné integrace obyvatel z muslimských států do České republiky. 

Pozornost je v textu soustředěna na migraci a důvody, kvůli kterým k ní dochází, poukazuje 

na faktory determinující proces integrace, zjišťuje, jak hodnotí život a percepci marginální 

společností muslimské obyvatelstvo. Přes intenzivní rámec procesu globalizace, s níž je 

migrace a následné integrační procesy spojena, je problematika integrace imigrantů do 

majoritní společnosti náročná, ta na ni není dostatečně připravena. Informovanost veřejnosti 

je jednou z věcí, která by mohla pomoci předejít negativním projevům a docílit tak 

tolerantnější společnosti s lidským přístupem. 
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Metodologie 

Studie vychází z kvalitativní analýzy sběru dat pomocí biografické metody, která je založena 

na životních příbězích, jejím základním zájmem je vnímaná a interpretovaná minulost 

informátorů. Hlavním cílem studie bylo zjistit, jaká motivace vede migranty z muslimských 

zemí k emigraci do České republiky a jaké je hodnocení jejich života na českém území. 

Realizace empirického šetření probíhala v roce 2016 a 2017, kdy bylo provedeno celkem osm 

rozhovorů, které byly nahrány na nahrávací zařízení, následně přepsány, systematizovány 

a analyzovány. Výzkum byl uskutečněn v hlavním městě Praze. Probíhal v českém, nebo 

anglickém jazyce. Vzhledem k anonymitě virtuálního internetového prostředí a choulostivosti 

tématu, které způsobují nedůvěru potenciálních participantů, byli informátoři vybíráni 

prostřednictvím kontaktů známých přátel a dále skrze gatekeepra, který tazatelku sblížil 

s komunitou a zajistil tak získání kontaktů a potřebnou důvěru k výzkumu.  

Migra ční situace v České republice 

Během doby komunismu, která na našem území trvala více než čtyřicet let, byla migrace do 

Československa i z něj značně omezena, společnost zůstala do velké míry homogenní, kontakt 

s cizinci byl minimální. Pracovní migrace do ČSR byla státem přísně kontrolována 

a regulována, její objem byl poměrně malý. V posledních letech dochází k vytváření tzv. nové 

mezietnické kontaktní situaci, kdy vzniká klima, které je českému obyvatelstvu neznámé 

a cizí. Právě „neznalost“ je dána do určité míry konceptem, který v českých zemích panoval 

mnoho let – lidé žili s vědomím jednoznačné existence občanské společnosti, ve které 

zaujímají většinu a národnostní menšiny či skupiny jiné etnické povahy představují minimální 

procento obyvatelstva. Toto procento pak zákonitě, dle jejího přesvědčení o hodnotových 

cílech a přijatelných alternativách, muselo proběhnout procesem integrace do české 

společnosti. 

Islám v současné české společnosti 

Předpoklady, že budoucí doba přinese demografické a migrační pohyby, se staly skutečností 

i přes určitý nesouhlas státních orgánů. Migrační trend má nevyhnutelný dopad na jiné země 

včetně České republiky. Cizinci jsou stále více diskutovaným tématem. Určité obavy nabývají 

na významu především dnes, kdy se stát potýká se silnou uprchlickou vlnou, která je 

způsobena politickou nestabilitou v oblasti Blízkého východu. Česká republika se odvolává 

na evropské zákonodárství, jako odůvodnění proč nejsou podmínky pro obyvatele 

muslimských zemí právě na českém území ideální a aby se předcházelo jejich usazování. 
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Tento přístup je ovšem diskutabilní zejména z hlediska etického, kulturního 

a demografického. 

Jak je tomu v mnoha jiných oblastech, i v případě islámu se o zvýšený nežádoucí 

zájem zasloužila především média. Do popředí se tak namísto kultivovaných názorů 

odborníků a muslimských učenců či intelektuálů dostávají kvůli zájmu veřejného prostoru 

zejména aktuální události na Blízkém východě, kde jinak propíraná tolerance muslimů 

k ostatním náboženstvím a lidskému potenciálu neexistuje. Není proto divu, že česká 

společnost inklinuje k myšlenkám o islámu jako o kriminálním, agresivním náboženství, neb 

je takto médii krmena. Dochází k dezinformovanosti a stereotypizaci, kdy se předpojatě 

nazírá na proudící vlny uprchlíků do Evropy jako na osoby, které se budou pokoušet rozložit 

demografickou a kulturní západní společnost náboženskou zákeřností.  

Tuto vyhrocenou náladu potvrzuje arabista Bronislav Ostřanský, který přisuzuje 

rozšířenou obavu z muslimů v českém prostředí neznalosti: Lidé v Česku mají o muslimech 

velmi málo znalostí a rychle si dělají závěry. A politici jsou více či méně islamofobní. Strachu 

z něčeho „nového“ a neznámého využívá i mnoho politicky aktivních osob, které tak 

veřejnost oslovují nekorektním způsobem, kdy šíří různé demagogie do společnosti, která 

inklinuje k silné kategorizaci a až k nenávistným postojům, které předpokládají automaticky 

sklony k větší kriminalitě, násilným činům či politicky aktivním jednotkám.  

Ve velké míře převažuje také nevědomost o rozdílu mezi islámem a islámským 

fundamentalismem, který mnoho lidí vnímá jako sobě rovné oblasti. Stejně hodnotí dnešní 

situaci ve vztahu k islámu také přední islamolog a arabista Luboš Kropáček: Současnost je 

problematická především v tom, že média servírují o islámu nepravdivé informace. Je to 

odraz zájmu některých kruhů vzbuzovat strach pro vlastní zájmy politického a mocenského 

charakteru. Kromě toho se v tomto odráží vysoká míra neznalosti. […] 

Stigmatizace jednoho z největších náboženských systémů světa je ovšem nepřijatelná. 

Ať už z lidského pohledu tak i politického, jelikož v první řadě, osoby žijící v České 

republiky mají dle Listiny práv a svobod právo na své náboženské či duchovní vyžití, v druhé 

řadě by se takovéto smýšlení rozcházelo s normami mezinárodního práva a s podmínkami 

členství v EU.  

Muslimové v České republice 

Lze tvrdit, že do roku 1989 Československo do kontaktu s muslimy a jejich kulturou 

blíže nijak nepřišlo vyjma těch, kteří pocházeli ze „spřátelených“ států arabského světa, byli 

to převážně studenti vysokých škol. Co se ovšem praktikování týče, k životu v náboženských 

obcích měli muslimové i díky tehdejšímu režimu poměrně daleko. 
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Vývoj počtu muslimů na našem území je těžko dostupnou informací z několika 

důvodů, které jsou nastíněny v teoretické části práce. Důvodem je zejména nevelká 

transparentnost „muslimského života“ pro českou společnost, která panovala již od dob jejich 

sdružování na počátku 20. století. Jednotlivci o sobě nevěděli, proto bylo také veškeré 

shromažďování informací velice omezeno. Celé 20. století, kterému panovaly politické 

režimy nepříznivé pro náboženské vyznání, přináší pouze velice omezená demografická data.  

Struktura muslimské komunity na území České republiky je tvořena z imigrantů první 

a druhé generace. V několika málo případech jsou to konvertité – například ženy, jež se 

provdaly za rodilého muslima, nebo čeští muži, kteří taktéž k islámu konvertovali. Jak je již 

zmíněno, počet muslimů na území České republiky je nejednoznačný: Dle odhadů MVČR to 

bylo k roku 2006 11 235 obyvatel. Dle sčítání obyvatel z roku 2001 je počet muslimů, který 

koresponduje s daty z více zdrojů, okolo 3 600 osob. Sociolog Karel Černý ovšem tvrdí, že 

oficiální statistiky uvádí nižší počet a muslimů žije v České republice mnohonásobně více: 

Při posledním sčítání lidu z roku 2011 se k islámu přihlásily tři tisíce lidí – ve skutečnosti jich 

tu je už 22 tisíc. […] 

Motiv migrace 

Důvodů, proč opustit mateřskou zemi, je velká řada. Tzv. push a pull faktory mají různý 

charakter. Mezi nejčastější důvod příchodu imigrantů patří politická a ekonomická nestabilita 

zdrojových zemí a udržení životní úrovně. Politické nepokoje vytvořily podmínky, které 

nekorespondovaly s nároky imigrantů, ti se proto rozhodli k emigraci. Lze tak pozorovat na 

příkladu imigrantů z Egypta, kde proběhla v roce 2011 revoluce, která je součástí politických 

nepokojů v arabských zemích v oblasti Středomoří. Ta velkou mírou ovlivnila tehdejší životy 

informátorů – omezením možností studia, nebo zaměstnání. Lidé proto měli tendence 

k hledání příležitostí v zahraničí: V roce 2011, kdy propukla revoluce, poměry v Egyptě se 

znatelně zhoršily, pracoval jsem ve firmě, která lítala po celé Evropě, byla to práce 

v turistickém odvětví, tak najednou nebyla. 

Kolektivním rysem informátorů v argumentu migrace do České republiky je politická 

svoboda, zachování životní úrovně, kvalitní pracovní a studijní podmínky a zachování 

partnerských vztahů. Příběh Abbase, který do České republiky emigroval z Egypta, ukazuje, 

že i přes stabilitu svého tehdejšího života v mateřské zemi, kde vystudoval právnickou 

fakultu, pracoval ve svém oboru a ekonomicky nestrádal, se rozhodoval primárně tak, aby 

udržel partnerství se svou přítelkyní, která pocházela z České republiky: Má bývalá žena se 

tehdy do Egypta přestěhovat nechtěla z důvodů kulturních, jazykových, měla tu rodinu 
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a přátele. Já měl v Egyptě dobrou práci a žili bychom si na celkem dobré životní úrovni, pro 

ni to bylo ovšem nepřekonatelné i z více důvodů. Proto jsem se nakonec rozhodl Egypt opustit 

a zkusit s ní žít v jiné zemi. 

Politické podmínky nemají pouze funkci push faktorů ze země, ale jsou zároveň pull 

faktory determinující rozhodnutí o zemi, kam migranti přijíždí. Emigrující obyvatelé jsou 

motivováni příchodem do takových států, které fungují na principu demokracie, která 

poskytuje veškerou politickou, občanskou a ekonomickou svobodu: Opustil jsem Kosovo, 

protože jsem získal investory pro svou high-tech společnost, kteří sídlili v České republice. 

Z Kosova je těžké dostat se na evropský trh, proto jsem se rozhodl odstěhovat se na území 

státu Evropské unie. Mé rozhodnutí utvrdil fakt, že Kosovo z politických důvodů nedosahovalo 

v posledních letech žádného významného pokroku. Žil jsem i v Řecku, Švédsku a Spojených 

státech, ale pro Českou republiku jsem se rozhodl, protože podporuje talenty v oblasti 

technologií a má blízko k různým dalším evropským trhům. Stejně tak má Česká republika 

velmi dobré kulturní zázemí a je to ateistická a liberální země. 

Pozice hostitelské země 

Mezinárodní migrace je v současné době stále převážně krátkodobá, dočasná, cirkulární 

a proudící do dalších destinací. I přesto, že trvalá migrace je významná a nelze ji opomenout, 

časově „omezený“ pohyb je charakterističtějším rysem tohoto procesu. I proto by měly 

integrační snahy flexibilně reagovat na podobně různorodé situace. Nelze zapomenout na 

skutečnost, že migrace je otázkou nejen země hostitelské, ale také zemí původu, proto je 

integrační politika neopomenutelná část.  

Motivace migrantů se během pobytu v cílové/přechodné zemi neustále vyvíjí, proto 

i když přijeli do České republiky s cílem zůstat na území země pouze určitou dobu, nakonec 

se dostávají do pozice, kdy zde preferují zůstat a nechystají žádný další migrační pohyb. Tak 

je tomu i v opačném případě, kdy se jedná o tzv. permanentní provizorium, jež je stav, kdy 

cizinci uvažují o návratu do mateřské země nebo do jiného státu, ale odchod nerealizují, 

odkládají.  

Záfir v Egyptě pracoval jako letecký inženýr, ale z důvodu vzniklého politického 

nepokoje a ekonomické nestabilitě se rozhodl odcestovat do České republiky. Nejprve si 

hledal zaměstnání na Moravě, kde s jeho pracovním zaměřením tolik pracovních nabídek 

nebylo. Poté se rozhodl přestěhovat do hlavního města Prahy, které jako každá metropole 

nabízí zaměstnání v nadnárodních firmách a není kladen takový tlak na cizince, který by 

musel od začátku disponovat znalostí českého jazyka. Dle jeho vyprávění je spokojený, ale 
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pracuje ve společnosti, která není přímo jeho oborem, ve kterém by chtěl zůstat, zvažuje proto 

do budoucna hledání zaměstnání v jiných státech. 

Abúův otec emigroval spolu se svým bratrem z Afghánistánu kvůli nedostatku 

kvalitního vzdělání a následného uplatnění. Nejdříve přešli do Pákistánu a pak se přesunuli do 

Indie, kde strávili téměř rok a živili se příležitostním podnikáním. Tehdejší poměry byly dle 

Abúa „divoké“ a neexistovaly žádné byrokratické překážky, aby člověk z cizí země našel 

nějaké zaměstnání, obstaral si obživu a ušetřil peníze. Našetřené finance poté spolu s bratrem 

použili na cestu do Evropy. V polovině 80. let se tak dostali do Německa, kde se opět živili 

sami podnikáním ve formě obchodu s tradičními arabskými potravinami. Zde zůstali do roku 

1991, kdy imigrovali na území Československa, kde Abúův otec žije dodnes. 

Elayne má v České republice stabilní zaměstnání, podniká ve svém salónu, kde 

navrhuje svatební šaty, jak sama řekla, je tu spokojená. Prahu, kde Elayne žije, má moc ráda. 

I přes počáteční nepříjemnosti, kdy byla okradena a cítila se českou společností odstrkována, 

by zde ráda zůstala: Nejdřív jsem myslela, že Česká republika pro mě bude jenom takové 

dočasné řešení, ale potom co jsem zkusila žít na tři měsíce v Belgii, jsem byla vděčná, že můžu 

zpět do Čech. Sice nikdy nevíme, co se bude dít, každopádně si užívám každý den, co tu můžu 

v Praze být. 

Integrace 

Integrace je proces, který komplexně zkoumá míru začlenění imigrantů do většinové 

společnosti. Zmiňovaný proces je složen mnoha atributy, které ho více či méně ovlivňují. Je 

závislý na přístupu cizinců i na kulturní vyspělosti země, která se stane imigrantům přestupní 

či cílovou destinací. Sociolog Karel Černý prezentuje integraci muslimů probíhající na území 

České republiky jako bezproblémovou. Lze se domnívat, že jedním z faktorů je informace, že 

mezi českými muslimy nepřevažuje žádná etnická skupina. Nevznikají žádná etnicky 

homogenní sídliště nebo ulice a ty skupiny se neuzavírají. 

Integrace migrantů je základem k tomu, aby efektivně a srozumitelně probíhal proces 

migračního managementu. Tento proces je propojen s mnoha dalšími oblastmi jako je sociální 

stabilita, vzdělávání, ochrana lidských práv, politika zaměstnanosti, politika a strategie 

sociální podpory, ekonomická a kulturní integrace „nově příchozích“ do nového prostředí a 

zejména pak také vzdělávání hostitelské komunity o přínosech, které mohou zvýšit pozitivní 

dopady migrace. Jak bylo řečeno, integrace cizinců zahrnuje řadu aspektů sociálního, 

ekonomického, kulturního, politického a právního charakteru.  
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I přestože se hostitelské státy snaží zaujmout všechny tyto oblasti, ne vždy jde 

o komplexní proces. Postavení migrantů je to, co jej do velké míry ovlivňuje. Je to jednak 

ekonomická soběstačnost, ale především by měla být zaručena taková půda, aby se mohli 

migranti plně účastnit života nové společnosti. Za integraci jsou zodpovědní samotní migranti 

a jejich komunity, tak i země původu, hostitelské země, veřejnost a soukromý sektor. Právě 

vlastní zkušenosti migrantů, kteří sami prošli migrační zkušeností, mohou být cenným 

zdrojem informací, které mohou pomoci porozumění celého procesu a vytvoření 

efektivnějších strategií a v neposlední řadě také přispět ke zjednodušení pro další nově 

příchozí cizince. Integrace cizinců vyžaduje inkluzivní přístup – takový, kde politiku a praxi 

integrace vytváří celá společnost, ne pouze státní sektor. Ba naopak ten soukromý může 

poskytovat inovativní přístup, který přispívá k usnadnění integračního procesu cizinců, jelikož 

se dokáže lépe přizpůsobit jejich potřebám.  

Náboženství 

Aby mohlo dojít k posuzování islámu v evropských zemích, je zapotřebí zohlednit v jakém 

vztahu jsou s jednotlivými národními státy. V každém národním státu jsou vytvořeny odlišné 

podmínky, které integraci ovlivňují: motiv migrace a jeho okolnosti, imigrační a integrační 

politika, typ migrace, historické okolnosti, sociální systém hostitelské země, trh práce, míra 

přijetí místní populace, islamofobie, aspirace a představy po začlenění, životní cíle, sociální 

postavení, vzdělání, úspěch a uznání v životě, a další. Faktorů je velké množství a jejich 

spolupůsobení a souhra může vest k rozdílným výsledkům integrace.  

Z výpovědí informátorů, kteří z muslimských zemí pocházejí, není patrné, že by jejich 

náboženská svoboda na českém území byla nějakým způsobem omezována. V několika 

případech informátorů, kteří jsou praktikující věřící, jim současné zaměstnání poskytuje svůj 

osobní čas na páteční motlitbu. 

Jazyk 

Jednou z problematických složek integrace, se kterou se imigranti dennodenně setkávají, je 

osvojení si jazykových schopností, které celý proces výrazně zjednodušuje. K odstranění 

jazykové bariéry využívají informátoři jazykových kurzů. U skupiny těch, kteří český jazyk 

studují, převažuje komunikace v anglickém jazyce, v některých případech využívají jazyk 

mateřský – arabštinu, také v závislosti na zaměstnání: Od začátku jsem se cítil velice vítaný, 

bylo poměrně snadné se spřátelit, setkávat se s lidmi, podnikat různé věci. Jediná věc, se 

kterou jsem měl potíže, byla komunikace s vládou (imigrační, zařizování účetnictví atd.), 
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protože mluví pouze česky, což je pochopitelné, protože jsme v České republice. Takže než se 

česky naučím, tak potřebuji překladatele. 

Elayne se začala český jazyk učit již v Ázerbájdžánu pomocí své kamarádky, která 

v současnosti působí na Karlově Univerzitě a jazyk tedy ovládala na dobré úrovni. Příjezd do 

České republiky současně doprovázel entuziasmus z nabytých vědomostí jazyka, který ji brzy 

opustil, protože dle jejích slov nerozuměla vůbec ničemu kvůli míře slangu, kterým lidé na 

území Prahy hovoří. Porozumění a studiu jazyka ji do velké míry ulehčila znalost ruštiny. 

Početnou skupiny rusky mluvících obyvatel odůvodnila Abida právě kvůli nevelké jazykové 

odlišnosti, která proces adaptace a integrace zlehčuje.  

Abida se cítí jako součást české komunity, i přesto, že zde panuje jazyková diference. 

Jazyk je pro ni jednou z věcí, která ji dělá proces integrace složitější a jelikož má ráda 

poznávání odlišností kultur, cítí se v přítomnosti pouze česky hovořící lidí leckdy pod 

stresem. Podotýká, že cítí nutnost znát české tradice a jazyk k lepšímu porozumění lidem 

i lepší komunikaci. V České republice se kromě studia angažuje v dobrovolnictví v jedné 

z nevládních neziskových organizací. Je členem skupiny expats v Praze a několik skupin na 

sociálních sítích, což shledává komfortnější cestou k tomu, aby do společnosti lépe „zapadla“. 

Tradice, zvyky, kultura 

Je důležité si uvědomit teoretický koncept integrace a představit si jej jako součást čtyř 

možných fází akulturace, která je sociálním procesem, při kterém dochází ke kontaktu/střetu 

dvou nebo více kultur současně, a vycházet z něj také v praxi. Celý tento proces může jedince 

ovlivnit pozitivně i degenerativně, kdy může jedinec strádat po domovské kultuře 

a každodennosti, kterou prožíval v mateřské zemi. Jak takovou situaci migrant vnímá je 

subjektivní a intenzita kulturního šoku je závislá na odlišnostech kultur, mezi kterými se 

člověk pohybuje.  

Záfir uznává, že Praha, kde žije, mu dodává větší pocit sebevědomí, než tomu bylo na 

venkově, jelikož jeho manželka pochází z maloměsta na Moravě, kde si dříve hledal 

zaměstnání a nějaký čas žil. Má tedy možnost porovnat situaci s metropolitním městem, kde 

se koncentruje velké množství cizinců a nabízí pestřejší kulturní prostředí. Cítí se „blíž“ 

domovské kultuře, když vidí prvky arabského života, jako například orientální restaurace, 

bufety nebo obchody. Velký počet jeho kolegů ze zaměstnání je také z muslimské země, 

hovoří tedy denně arabsky a chodí společně každý pátek na modlitbu do mešity. Mezi jeho 

nejbližší okolí, jak se svěřil, patří také pár skvělých českých přátel, se kterými rád tráví volný 

čas, který též věnuje svému oblíbenému hobby – sportu. 
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Legislativa, instituce 

Integraci cizinců do společnosti nejlépe napomáhají instituce, které jsou specializované i na 

integrování majoritního obyvatelstva. Jednou z věcí, které musí migrant po příjezdu do České 

republiky čelit, je legislativní proces žádostí o pobyt, pracovních povolení apod., který 

vystavuje jedince časové i psychické zátěži. Většina dotazovaných měla při vyřizování 

oficialit drobné potíže, komunikace s institucemi ovšem působila problém všem. Stěžovali si 

na neznalost světových jazyků úředníků, kdy byli donuceni využívat například překladatele, 

prostředky a složitost celého systému. Adam byl nucen využít služby překladatele, byl 

překvapený neznalostí cizích jazyků institucí, které dennodenně pracují s cizinci, u kterých se 

automaticky znalost češtiny nepředpokládá. Tuto skutečnost omlouval tím, že je to bohužel 

běžné. Mimo jazykové bariéry zmínil časovou náročnost a přístup úředníků: Od začátku jsem 

se cítil velice vítaný, bylo poměrně snadné se spřátelit, setkávat se s lidmi, podnikat různé 

věci. Jediná věc, se kterou jsem měl potíže, byla komunikace s vládou (imigrační, zařizování 

účetnictví atd.), protože mluví pouze česky, což je pochopitelné, protože jsme v České 

republice. Takže než se česky naučím, tak potřebuji překladatele. Získání víz na velvyslanectví 

bylo asi nejobtížnějším procesem vůbec. Skládá se z dvouhodinového rozhovoru, zabere 

alespoň dva dny cestování, lidé, kteří tam pracují, jsou celkem hrubí a vyřízení celé záležitosti 

trvá tři měsíce. 

Elayne neměla s řešením všech náležitostí takové problémy, díky předešlému 

zařizování s. r. o. a všech souvislých povolení už v Ázerbájdžánu. Řeč se soustředila na 

integrační centra, která dle jejích slov fungují kvalitně a byla překvapena celkovou ochotou 

cizincům s jejich problémy, otázkami pomoci: Jsou tady integrační centra, která zcela 

profesionálně pomáhají lidem, konzultují. Kamarádka, když něco potřebovala, šla jsem tam 

s ní, byla jsem velice mile překvapena pomocí z jejich strany. Ochotně všechno vysvětlí 

a nenechají tě odejít, než jsou si jistí, že víš, jak danou situaci řešit, pochopit ji. Není pravdou, 

že tahle podpora tady je nedostatečná. Záleží na každém. Když člověk očekává problém tak ho 

má, ale když slušně přijde a poprosí o pomoc, dostane ji. 

Stereotypy, diskriminace 

Součástí efektivního integračního procesu je, jak již bylo řečeno, informovanost a povědomí 

o kultuře nově příchozích cizinců v hostitelských zemích, zejména veřejnosti, ne pouze 

institucí a organizací, jejichž cílem je hladký průběh všech okolností. Právě zlepšováním 

vnímání a přijetím migrantů domácí komunitou lze předcházet negativním důsledkům jako je 

diskriminace, stereotypizace či xenofobie. 
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Záfir se svěřil hned s několika negativními zkušenostmi. Od českých přátel se 

dozvěděl, že určitá uzavřenost společnosti může být způsobena obdobím komunismu. 

Opakovaně se mu stalo při prohlídce bytu, kde ho doprovázela jeho manželka (která je 

českého původu pozn. aut.), že je vlastníci bytů automaticky odmítli ihned poté, co se 

dozvěděli, že je Záfir cizinec. Jednání odůvodňovali špatnými zkušenostmi s cizinci 

z minulosti a odbyli je s tím, že jim byt nepronajmou. Další nehezkou zkušenost měl Záfir 

s jeho sousedem, který se po jeho slušném pozdravu na něj ani nepodíval, nastavil mu záda, 

a když se potkali na cestě na zastávku hromadné dopravy, otočil se na Záfira a jeho manželku 

se slovy: Čechy jenom pro Čechy rozumíš? Dle Záfirových slov je on sám klidný člověk, 

snažil se tedy nebrat si sousedova slova osobně a omezenost jeho okolí nekomentovat. 

Adam citlivost tématu cizinectví a jinakosti v České republice také vnímá. Do jeho 

povědomí se tak dostalo především kvůli médiím, které hlásají nenávistné slogany, využívají 

pouze negativních zpráv ze zahraničí, na společnost to dle jeho slov bohužel funguje výborně: 

Viděl jsem tady v novinách, že někdo šel do voleb se sloganem ,Žádný terorismus, žádný 

Islám‘, což podle mého odráží aktuální situaci a islamofobii, která v Evropě panuje. Nicméně 

chápu, že s narůstajícím počtem teroristických útoků v Evropě je každý z velkých měst, mě 

nevyjímaje, trochu znepokojen a myslí si, že nám se to také stane. Pro politiku tohoto typu, 

která využívá tento strach k získání hlasů a moci, nemám absolutní respekt. 

Sociální vazby 

Postmigrační období je obtížné v tom, že jelikož se jedinec ocitá v novém prostředí, ve 

většině případů ztrácí téměř každodenní kontakt se svými nejbližšími, které v mateřské zemi 

měl. Mohou ovšem udržovat kontakt pomocí mnoha prostředků, zejména v současnosti je jich 

nespočet oproti dřívější době, kdy byla k dispozici pouze korespondence či kontakt po 

telefonu. Dnes jsou to především sociální sítě, počítačové a mobilní aplikace, které pomáhají 

zajistit téměř nepřetržitou možnost kontaktu. Tuto cestu upřednostňují a praktikují 

i dotazovaní informátoři, kteří i přesto, že jim dle jejich výpovědí rodiny a přátelé chybí, 

nestrádají právě díky pokročilému technologickému pokroku, které kontakt umožňují. 

Sekundární vazby jsou pro imigranty neméně důležité a pro integraci jsou nepostradatelnou 

součástí. Vytváří si je na pracovištích, skrz projekty, jež se o socializaci snaží (např. expats, 

krajanské skupiny na facebooku a mnoho dalších), nebo pomocí integračních center. I přesto, 

že se informátoři cítí omezeni kvůli jazykové vybavenosti, snaží se o studium českého jazyka, 

aby se mohli interagovat v každodennosti s ostatními.  
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Abbas vypověděl, že v jeho rodině měli mezi sebou vždy hezké vztahy. Opustit Egypt 

pro něj bylo velice náročné rozhodnutí. Zároveň je toho názoru, že život někdy přináší určité 

kroky, které je nutné udělat. S rodinou je v kontaktu přes sociální média a Skype téměř 

každodenně, nejméně dvakrát za rok podnikne výlet za rodinou do své rodné země. 

Abú popisoval přátelské vztahy svého otce jako velmi vřelé. Jelikož je jeho maminka 

českého původu, setkávají se s kamarády českými, tak i zahraničními, se kterými si jeho otec 

vybudoval za léta, co žije v České republice, upřímná pouta. Muslimská komunita dle jeho 

slov funguje na principu vzájemného vypomáhání, dobrosrdečnosti, pohostinnosti, zájmu 

druhých o rodinu a přátele. Neorganizují se pravidelná posezení v uzavřené komunitě. Další 

sekundární vazby jeho otce jsou s jeho českými kolegy, mezi kterými vzájemně panují velmi 

přátelské poměry. Udržují kontakt se sestrou Abúova otce a její rodinou, ale nikdy je 

v Afghánistánu nenavštívili: Tendence shromažďování lidí z muslimských států tady jsou, 

muslimové jsou mezi sebou přátelští a hodně pohostinní, třeba táta když něco potřebuje a ví, 

že třeba tenhle chlapec je na to šikovný, tak mu zavolá a vzájemně si pomůžou a vztahy jsou 

vřelé a fungují, ale není to tak, že fungují jenom takhle v uzavřený skupině. 

Závěr 

Vycházíme-li z teorie, že integrace je oboustranný proces, při kterém dochází k vysoké míře 

interakce mezi majoritní společností a menšinovou skupinou, rovněž je zachována kulturní 

integrita a většinová společnost akceptuje diverzitu „těch druhých“. Ačkoliv se informátoři 

subjektivně cítí plně integrovanou součástí společnosti, všichni byli konfrontováni 

s problémem jazykové bariéry. Jistou povinností a předpokladem ke spojení s původní 

společností je znalost jazyka. I přesto, že účastníci výzkumu hodnotí svůj život v České 

republice velice pozitivně, jak sami podotýkají, jazyková integrace by jim významně 

pomohla. Využívání nabídky integračních opatření závisí na rozhodnutí každého jedince 

zvlášť, není povinností, ale právem. Imigranti navštěvují kurzy českého jazyka a pracují na 

jeho znalosti či zdokonalování. Společným znakem skupiny je použití jiných světových 

jazyků, především anglického a arabského jazyka. Velká část informátorů používá jejich 

mateřský jazyk v zaměstnání či v komunitě a mezi přáteli. Omezení jazykových schopností 

není ovšem záležitost pouze ze strany cizinců. Absence jazyka je přítomna i v takových 

institucích, orgánech veřejné správy setkávající se s cizinci každodenně, kde je vysoce 

nežádoucí. Většina dotazovaných byla realitou velice překvapena, ale zároveň tento fakt 

omlouvala tím, že oni sami by měli jazykovou znalostí disponovat. Kromě státních institucí, 



Motivy a strategie migrace muslimského obyvatelstva do České republiky 

 

 
79 

avšak v menší míře, využívají služeb integračních center, která jim poskytují více trpělivosti 

a pochopení situace, kterou si prochází. 

Všichni z dotazovaných žijí a pracují v Praze, která je kosmopolitním městem 

soustřeďujícím velký počet nadnárodních firem. Na trhu je logicky více pracovních nabídek, 

kde se používají světové jazyky, které informátoři využívají. Právě používáním jiného než 

českého jazyka mezi přáteli a v zaměstnání se mnohokrát stává, že jazyk, jehož absence byla 

označena jako jednou z bariér integrace, není dostatečně využíván a procvičován. Lze si klást 

otázku, jestli je míra integrace opravdu natolik závislá na znalosti jazyka zatímco v jiných 

oblastech se informátoři cítí zcela integrováni. Důležitou otázkou zůstává, jestli při teorii 

o tom, že okolní realitu vnímáme skrze jazykové zvyklosti okolí, na jejíchž základech 

interpretujeme realitu, by bylo možné se do českého prostředí integrovat. Žili bychom tedy ve 

společnosti spolu, nebo spíše vedle sebe se vzájemným respektem? 

Etnokulturní a náboženské identity jsou zastoupené v různé míře a překrývají se. 

U všech informátorů probíhá interkulturní strategie integrace a i přesto, že u některých je 

snaha udržení si kulturních diferencí znatelnější, snaha o segregaci zde není. Většina 

dotazovaných v České republice navázala primární a sekundární vazby, stávající 

transnacionální vztahy v mateřských zemích udržuje pravidelně komunikací skrze internetové 

aplikace a sociální sítě. Současně dochází k osobním návštěvám rodin a blízkých v zemích 

původu minimálně jednou, dvakrát ročně. Informátoři s většinovou společností interagují 

a míru socializace zvětšují využíváním veřejných událostí shromažďující cizince, kteří se 

touto cestou mají možnost podělit o své zkušenosti.  

Téměř všichni účastníci výzkumu se setkali s negativní percepcí majoritní společností 

skrze předsudky a diskriminaci, která byla mířena na etnický původ migranta. Většinová 

společnost v České republice se vyznačuje strachem a nedůvěrou k cizincům, která se 

projevuje odmítáním poskytnutí pronájmu bytu, rasistickými urážkami a dalšími projevy 

nenávisti. I přes všechny překážky, které mnohdy v cestě dotazovaných stojí, hodnotí život 

v České republice velice kladně a většina z nich se chce do české společnosti plnohodnotně 

integrovat. Jelikož je integrace oboustranným procesem, je zapotřebí, aby i majorita byla 

v této oblasti dostatečně vzdělávána. Lze doufat, že právě informovanost by pomohla 

odbourat strach vytvářející negativní obraz o „tom druhém“. 

Mezinárodní migrace je celosvětovou záležitostí a i přes intenzivní snahy migračních 

a integračních politik je náročnou záležitostí jak pro migranty, tak pro majoritní společnost. 

Vzdělávání veřejnosti a státních složek v dané problematice je jedna z věcí, která by mohla 

pomoci předejít negativním projevům a docílit tolerantnější společnosti s lidským přístupem. 
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Kulturně pluralitní a vzájemně respektující společnosti lze docílit pouze za předpokladu, 

bude-li snaha probíhat jak z pozice imigrantů, tak i z pozice majority, ve snaze docílit 

porozumění a spokojeného soužití. 
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Za novými zážitky v daleké Číně 

Tereza Jirmanová 

Když jsem minulý rok na jaře přemýšlela o tom, jak naložím se svým časem během letních 

prázdnin, ani ve snu mě nenapadlo, jak daleko od domova strávím značnou část léta. 

Plánování mi velmi usnadnila PEF, která svým studentům nabídla možnost vycestovat do 

zahraničí v rámci svých letních škol. Možností bylo mnoho, mě však zaujala nabídka letní 

školy v Číně, která kromě výuky zahrnovala mnoho lákavých výletů, přičemž jedním 

z nejzajímavějších byl výlet do velmi specifické části světa, na tzv. střechu světa – Tibet. 

Peking 

Své putování jsme zahájili v hlavním městě Číny, kde jsme se ubytovali na několik prvních 

dní a odkud jsme vyráželi do školy i na výlety do okolí. Již samotný přílet do Pekingu 

a proces ubytování se nám daly jasně najevo, že v Číně to bude s domluvou velmi obtížné. 

Naprostá většina místních lidí angličtinu neovládá a hovoří pouze svým rodným jazykem, 

není tomu tak ale pouze na ulici, v obchodech nebo v metru. Výhradně čínsky hovořící 

zaměstnance je možné potkat dokonce i na mezinárodním letišti. Zde v domluvě pomáhala 

gesta, mávání různými formuláři nad hlavou a někdy i křik, díky kterému se nakonec vždy 

vše vyřešilo a bylo již lhostejné, zda člověk hovoří anglicky nebo česky. S jazykovou bariérou 

nám pomohlo několik čínských studentů, kteří angličtinu ovládali s přehledem a někteří 

dokonce uměli i česky, protože nějaký čas studovali český jazyk v Praze. Jen díky nim jsme si 

mohli v prvních dnech vyměnit peníze v bance nebo objednat jídlo v restauraci. V době, kdy 

s námi nebyli čínští studenti, jsme měli své průvodce, kteří vyjednali vše potřebné, a tak o nás 

bylo skvěle postaráno.  

Jelikož jsme od místních lidí velmi odlišní svým vzhledem, budili jsme v čínských 

ulicích velkou pozornost. Lidé nás často zastavovali a chtěli se s námi vyfotit, někteří si nás 

fotili „nenápadně“ bez svolení, maminky nám dávaly do rukou své potomky, fotily se s námi 

někdy i celé rodiny. Pokud na nás narazil člověk, který uměl pár anglických slov, snažil se 

vypátrat, odkud pocházíme. Mnozí z nich však o Czech Republic nebo Czechoslovakia nikdy 

neslyšeli, zkoušeli jsme tedy Europe, mnohdy však ani to tazateli nic neříkalo a začal se 

doptávat, ve které části Pekingu daná oblast leží. Často se tak stávalo, že lidé po našem 

setkání odcházeli velmi zmatení, ale spokojení, že mají na památku fotografii s někým pro ně 

nejspíš velmi zvláštním.  
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Na bezpečnost se v Číně opravdu dbá. Kdykoli jdete do metra, musíte dát tašku 

zkontrolovat do rentgenu a zvlášť se kontrolují tekutiny. Někdy se lahev s pitím kontrolovala 

prosvícením, jindy jsme se svého pití museli při kontrole napít na důkaz jeho nezávadnosti. 

Cestovat s ostrými předměty či se sprejem v batohu nepřichází v úvahu, a tak nám byl čas od 

času zabaven nějaký ten deodorant. V pekingském metru se lístek kupuje do konkrétní cílové 

stanice. Jedná se o plastovou kartičku, která se na začátku cesty a při přestupech přikládá 

k turniketu, v cílové destinaci se vkládá dovnitř a je tak znovu použitelná pro další a další 

cestující. 

 

Obrázek 6. Mapa pekingského metra. Zdroj: archiv autorky. 

Možnost zranění v metru je zde eliminována, většina linek je zařízena tak, že se do 

kolejiště není možné dostat, je totiž zasklené. Když přijede vlak, otevřou se tedy nejdříve 

prosklené dveře na nástupišti a pak teprve dveře soupravy. Další výhodou tohoto systému je 

také to, že přesně znáte rozmístění dveří ještě před zastavením metra, lidé jsou zde zvyklí na 

těchto místech čekat ve frontách.  

  

Obrázek 7. Pekingské metro. Zdroj: archiv autorky. 
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Čínské stolování je od toho českého značně odlišné. Pokud se vydáte do restaurace, 

neočekávejte, že zde budete mít jedno velké jídlo sami pro sebe. V Číně se tradičně stoluje 

jiným způsobem. Stoly jsou většinou kulaté s otáčivým středem, na který se naskládají 

objednaná jídla. Každý má před sebou menší hlubokou misku, do které si nandá, na co má 

zrovna chuť, do mělkého talířku se pak dávají zbytky. Během jedné večeře tak ochutnáte 

mnoho různých chutí. Je také zapotřebí zvyknout si na používání čínských hůlek místo 

příboru. Vše je ale pouze o tréninku a manipulaci s hůlkami jsme si všichni osvojili během 

několika dní.  

   

Obrázek 8. Tradiční čínské stolování. Zdroj: archiv autorky. 

I přes to, že je čínská kuchyně velmi chutná, po delším čase se nám již stýskalo po 

jídle, na které jsme zvyklí z domova. Pečivo nám tu sice nic nedokázalo nahradit, ale své 

evropské chutě jsme mohli potěšit alespoň návštěvou řetězců rychlého občerstvení či 

například večeří v italské restauraci.  

   

Obrázek 9. Asijské / evropské stravování v Číně. Zdroj: archiv autorky. 

Během výuky jsme si kromě přednášek o čínské kultuře a historii, a prohlídky China 

Agricultural University v Pekingu vyzkoušeli hned několik zajímavých aktivit. Na hodině 

kaligrafie jsme si pod vedením zkušeného mistra mohli „namalovat“ znak koně. Zkusili jsme 

si také tai chi nebo bojové umění wushu, malovali jsme též tradiční čínské divadelní masky. 

Neméně zajímavé byly výlety, kterých jsme si zde užili hned několik. Některé jsme 

absolvovali všichni společně, jiné jsme si ve volném čase naplánovali samostatně v menších 



Kulturní studia • 1/2018  

 

86 

skupinkách. Navštívili jsme například Velkou čínskou zeď, Náměstí Nebeského klidu, 

Zakázané město, Letní palác, mnoho muzeí a chrámů. Zúčastnili jsme se také představení 

tradiční čínské opery a akrobatické show.  

 

Obrázek 10. Chrám nebes.  
Zdroj: archiv autorky. 

 

  

Obrázek 11. Velká čínská zeď. Zdroj: archiv autorky. 
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Obrázek 12. Zakázané město. Zdroj: archiv autorky. 

Po čase stráveném v Pekingu jsme se letecky přesunuli do dalšího čínského města 

Xining, kde si nešlo nevšimnout znatelného rozdílu oproti Pekingu. Lidé zde měli odlišné 

fyzické rysy než obyvatelé Pekingu, vypadali mnohem víc středoasijsky. Potkali jsme zde 

několik tibetských mnichů a mnoho lidí oblečených v tibetském stylu, což se nám před 

plánovanou cestou do Lhasy velice líbilo a těšili jsme se o to víc. Dle slov slečny průvodkyně 

se jedná o multietnické město, kde lze ve větší míře potkat například Mongoly či Araby. Po 

návštěvě jezera Qinghai, kde jsme si připadali jako u moře, jsme se již chystali na 23 

hodinovou cestu vlakem do Lhasy, hlavního města Tibetu.  

   

Obrázek 13. Jezero Qinghai. Zdroj: archiv autorky. 

Tibet 

Již cestou vlakem přes Tibetskou náhorní plošinu někteří z nás pociťovali příznaky 

vysokohorské nemoci, která se v lepším případě projevuje bolestmi hlavy, únavou, zvracením 

či malátností. Tyto problémy některé cestovatele trápily ještě několik prvních dní strávených 

v Tibetu, nejvýše položené zemi na světě. Většina z nás naštěstí větší obtíže nepociťovala 

a mohli jsme se tak poklidně věnovat zkoumání tibetských chrámů a překrásných velehor. 

Tibeťané byli velmi starostliví a od první chvíle nám připomínali, abychom se pohybovali 

pomalu a mysleli na své zdraví, často se nás ptali, zda se cítíme dobře nebo máme mountain 

sickness. Domluva v Tibetu byla o něco málo snazší než v Pekingu, lidé zde o trochu více 

rozuměli angličtině a částečně ji sami ovládali a dokázali se tak s námi dorozumět lépe než 

v čínském hlavním městě.  
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Obrázek 14. Tibetská náhorní plošina – pohled z vlaku. Zdroj: archiv autorky. 

V Tibetu je možné navštívit nespočet překrásných buddhistických chrámů a památek. 

Ve Lhase jsme byli ubytováni pouhých pár minut pěší chůze od největšího skvostu celé země, 

který jsme samozřejmě nemohli nenavštívit – palác Potála, který je zapsán na seznamu 

památek UNESCO.  

 

  

Obrázek 15. Palác Potála. Zdroj: archiv autorky. 

Podívali jsme se také například do chrámu Jokhang, který je pro mnohé Tibeťany 

nejposvátnějším chrámem vůbec. Ulice Barkhor, kde se nachází právě chrám Jokhang, má 

úžasnou atmosféru. Všude okolo jsou modlící se Tibeťané s tradičními modlitebními mlýnky 

a korálky. Setkali jsme se tu však i s malým problémem, průvodce nám chtěl sdělit několik 

nezbytných instrukcí k průběhu prohlídky, během několika sekund k nám však přiběhl 

policista a snažil se nám vysvětlit, že zde není možné shromažďovat se a museli jsme se 

rozdělit, abychom nevyvolávali dojem, že se zde chystáme demonstrovat. Toto pravidlo je 

vhodné dodržovat v celém Tibetu, větší skupina lidí v policistech budí podezření a jsou o to 

ostražitější.  
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Obrázek 16. Jokhang, nejposvátnější tibetský chrám. Zdroj: archiv autorky. 

 

Navštívili jsme také park a palácový komplex Norbulingka, kde se nachází letní paláce 

dalajlámů.  

 

Obrázek 17. Norbulingka, letní palác posledního dalajlámy. Zdroj: archiv autorky. 

Vydali jsme se také mimo Lhasu – na návštěvu kláštera Tashilumpo v tibetském 

Shigatse nebo k posvátnému jezeru Yamdrok, které se nachází v nadmořské výšce přes 4 400 

m n. m., v posvátných tibetských horách a u jezer samozřejmě nechyběly ani pro Tibet tolik 

typické modlitební praporky, které bylo možné od místních lidí také zakoupit jako suvenýr. 

Lidé si zde snaží vydělávat peníze i tím, že k turisticky atraktivním místům vozí své psy 

a další zvířata, které následně zdobí a požadují úplatu za to, že si je cestovatelé fotí. Mnohdy 

zvíře na místo záměrně naaranžují a brání tak turistům pořizovat fotografie bez zaplacení. 
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Obrázek 18. Tashilumpo. Zdroj: archiv autorky. 

   

Obrázek 19. Jezero Yamdrok. Zdroj: archiv autorky. 

 

Obrázek 20. Nastrojený 
tibetský mastif a koza u 
jezera Yamdrok.  

Zdroj: archiv autorky. 
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Ačkoli by se mohlo zdát, že je v Tibetu vše překrásné a kouzelné, ve skutečnosti tomu 

tak úplně není. Příroda a historické památky jsou tu sice okouzlující, s hygienickými 

podmínkami to již tak růžové není. Mnohdy jsme se setkávali s problémy s toaletami. 

V restauracích či na ubytování toto nepředstavovalo zásadnější problém – již jsme byli zvyklí 

na to, že je zde situace s toaletami poněkud jiná, než na co jsme zvyklí. V prostředí klášterů 

a dalších památek byla však situace často tragická. Mnohdy se bohužel nedalo k onomu místu 

přiblížit na desítky metrů. Pokud se člověk přemohl, protože mu nic jiného nezbývalo, stávalo 

se, že i za takovéto „služby“ místní zaměstnanci požadovali úplatu. Pokud je člověk zvyklý na 

určitou míru soukromí, zde si rychle odvykne, protože není pravidlem (v Tibetu, ani v Číně), 

že mají veřejné toalety vždy oddělené kabinky. Poněkud nezvykle mohou na evropské 

cestovatele působit například i místní zubní ordinace – viz následující obrázek.  

 

Obrázek 21. Zubní ordinace, Lhasa. Zdroj: archiv autorky. 

Jak již bylo zmíněno výše, na základě své osobní zkušenosti si dovolím tvrdit, že 

Tibeťané, na rozdíl od Číňanů, celkem ovládají základy angličtiny. Někteří jsou stydliví 

a pouze se na nás usmívali nebo si na nás s chichotáním ukazovali. Jiní si přišli i popovídat. 

Stalo se mi hned několikrát, že jsem byla dotázána na to, jak se mi v Tibetu líbí. Odpovídala 

jsem, že jsem spokojená a vyprávěla jsem, co jsme konkrétní den měli v plánu. Tibeťané na 

toto většinou zareagovali tak, že oni rozhodně spokojení nejsou a nebáli se mi v soukromém 

hovoru vyjádřit svůj postoj na zásahy Číny do oblasti Tibetu.  

Po třech týdnech strávených na Dálném východě jsem se již opravdu těšila na to, že se 

vrátím domů. Nestýskalo se mi ani tak po rodině a blízkých, s těmi jsem byla v kontaktu po 
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celou dobu pobytu. Stýskalo se mi po českém jídle, kterého jsem si po návratu zpět začala 

vážit víc než kdy před tím. Jelikož jsem do Prahy odlétala opět z čínského Pekingu, byla 

zapotřebí ještě určitá dávka trpělivosti při komunikaci s pracovníky letiště. Nakonec však vše 

dobře dopadlo a po jednom zrušeném letu a vyjednávání náhradního jsem se s několika 

dalšími kamarády dostala zpět do Prahy. Pokud se chystáte do Číny, vezměte si s sebou 

především velké množství trpělivosti, bude jí zapotřebí nejen při mačkání se v davech lidí… 
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Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) 

Lucie Radová 

 

V roce 2012 vyhlásil festival Kolem světa soutěž o letenku 

kolem světa a Lucka ji vyhrála. Mohla to být jen jedna 

z dalších dovolených kolem planety, ale nebyla. Změnila jí 

život. Dnes je cestovatelkou z profese. Natáčí pro Objektiv 

České televize, moderuje cestovatelsky zaměřený pořad 

Travel Journal. Píše cestopisné články pro nejrůznější 

magazíny. Ale co je nejdůležitější, cestuje si po světě, jak 

se jí zlíbí. Pro Objektiv natáčela v Panamě, Kostarice, na 

Špicberkách, Réunionu, Kanárských ostrovech i v Maroku. 

Mezi její nejoblíbenější cesty patří 240 km dlouhá svatojakubská pouť, kterou sama započala 

poslední den roku 2015. Nejvíce se jí líbilo na Srí Lance, kterou celý měsíc projížděla ve 

vlastním tuk tuku. Poslední dva roky se snaží cestování skloubit s manželstvím, a tak se se 

svým partnerem Danem dala na dráhu digitální nomádky. Své postřehy z cest a hlavně rady 

od Radové píše na svůj blog www.luckycesta.cz. Lucky posledním velkým projektem je 

5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku, ze kterého se svým týmem natáčela film a seriál. Více 

informací o práci Lucky najdete na jejím Facebooku: luckycesta.cz 
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