
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhé číslo časopisu Kulturní studia, vychází 1. května 2014 
Vydává o. s. Kulturní studia, při oboru Hospodářská a kulturní studia, PEF ČZU



 



Kulturní studia • 1/2014                                                                                                     

 

 
3 

Různé pohledy na každodennost: příklad Kyrgyzstánu 

Kateřina Kohoutová, Iva Nádvorníková 

Abstract 
The primary purpose of this report is to describe the territory of today's Kyrgyzstan from two 
sides (Russian and Anglo-American), thus, the cultural clash of the East and West. This topic 
is presented on the example of the day-to-day life. Using everydayness for outlining the situa-
tion allows greater transparency in differences between these two cultures. How can one 
ordinary day in the life of an average Kyrgyz change if it is seen from another country, block 
or ideology point of view? It is possible to look at one country, its traditions and customs 
from two different points of view and often result in completely different conclusions. At-
tempt to objectively describe the situation is often affected by ideologies, time, and by 
experiences and nature of the scientist or traveller. Precisely these aspects that have influ-
enced perceptions of day-to-day life are taken into consideration and explained in more detail. 
The emphasis is put in particular on factors such as cultural background of the observer, his 
ideology, a religion and finally, on his personal relation to a given territory. This article aims 
to clarify the differences in evaluation of everyday life in Kyrgyzstan in terms of East and 
West, would like to show how to result in different interpretations with respect to the one who 
presents the opinion. How do people today live in Kyrgyzstan, has their daily life changed 
radically after the collapse of the Soviet Union and after gaining independence? How is the 
country and its people viewed from the perspective of travellers and foreign media, and how 
do the Kyrgyz perceive themselves? 

Keywords 
Everydayness, Kyrgyzstan, ideology, anthropological research, transformation of Central 
Asia. 

Úvod  

Kyrgyzstán je vnitrozemský stát v samém centru Střední Asie. Nejdelší hranice sdílí na 

severu s Kazachstánem a na jihovýchodě s Čínou, zbytek území sousedí na západě 

s Uzbekistánem a na jihozápadě s Tádžikistánem. V zemi o rozloze 198 500 km² žije na 5,5 

milionu lidí (2012)1. Hlavním městem je severně položený Biškek, dříve nazýván Frunze (či 

Pišpek). Od roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz, je Kyrgyzstán parlamentní republikou. 

Dvacet let po získání nezávislosti je ale ruština stále používaná jako lingua franca a funguje, 

vedle kyrgyzštiny, jako druhý oficiální jazyk státu. Rusové tvoří třetí největší menšinu v zemi, 

na druhém místě jsou sousední Uzbeci.2 

                                                 
1 Nacional'nyj Statističeskij Komitět Kyrgyzskoj Respubliki. (Национальный Статистический Комитет 
Кыргызской Республики) [online]. 2012 [cit. 2012-10-21]. Dostupné z: 
<http://www.stat.kg/stat.files/din.files/census/5010003.pdf>. 
2 Nacional'nyj Statističeskij Komitět Kyrgyzskoj Respubliki. c. d. 
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Obrázek 1. Mapa Kyrgyzstánu  

 Zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/kyrgyzstan_pol_05.jpg 

 
Kyrgyzstán v dnešní době budí zájem Ruska, Spojených států Amerických i Číny. Dí-

ky geografické pozici země je Američany využíván jako přestupní bod do Afghánistánu. 

Rusko se svého vlivu nikdy nevzdalo a sousedící Čína o Kyrgyzstán už také projevila svůj 

zájem. Kyrgyzové jsou rozpolcení, sami neví, na čí stranu se přiklonit, Američané, Rusové, 

Čína? říká studentka Begimai, která jako dobrovolník spoluorganizuje projekty neziskové 

organizace Fond za mezinárodní toleranci v jižním Kyrgyzstánu.  

Pohledy na každodennost v historických etapách 

Každodennost je různě definována v závislosti na oboru studia, ke kterému se vztahu-

je. V běžném pojetí je však tento pojem vnímán jako souhrn situací a činností, které člověk 

vykonává ve svém obvyklém prostředí. Každodenními úkony se opakují, stávají se rutinními, 

jsou automatické, kolektivně srozumitelné a často prováděné nevědomě. Každodenní život je 

pokládán za samozřejmost, je tvořen tradicemi, zvyky, morálkou, stravováním, prací, sociali-

zací, volným časem, rodinným životem, plněním každodenních rolí apod. Opakem 

každodennosti je krizová situace, která běžný život nějak naruší. Ve slovníku sociologických 

pojmů Jan Jandourek uvádí: Ve světě každodennosti platí velmi často nepsané normy, je uží-

ván běžný jazyk a zdravý rozum (common sense), dění je samozřejmé, prostředí zakoušeno 
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jako důvěrné.3 S pojmem každodennosti se začalo operovat v sociologii začátkem dvacátého 

století a je spojováno se jmény významných sociologů, jako byl Alfred Schütz (1899–1959) a 

Edmund Husserl (1859–1938). 

Povědomí o tom, jaká každodennost v okolním světě funguje, získává většinová spo-

lečnost, která se do některých vzdálených oblastí nikdy nepodívá, četbou cestopisné literatury 

a vlivem médií. Následující kapitola má za cíl přiblížit pohledy dvou odlišných kultur v po-

myslných kategoriích východu a západu, a srovnání toho, jak se psalo v dané historické etapě 

o životě v Kyrgyzstánu. Čím byl názor vybraných pozorovatelů formován a jak se může stej-

ná realita lišit, je-li zachycena pohledem příslušníka jiného státu či kulturního zázemí? Hrají 

nějakou roli ideologie, doba, zkušenosti a povaha vědce/cestovatele? A může být studium 

takových dat dnes k něčemu užitečné? 

Předsovětské období (1880–1917) 

Současný silný vliv Ruska v Kyrgyzstánu má své kořeny již hluboko v historii. Pohled 

na územní a politické uspořádání Střední Asie se průběhu posledních sta let radikálně změnil. 

To, co dnes vidíme jako pět samostatných států Střední Asie, bylo před sovětským dělením 

samosprávné území postavené na vládě klanů a rodů (počátkem 19. století spadala jižní část 

dnešního Kyrgyzstánu pod Kokandský chanát). Před SSSR by se nikdo primárně neoznačil za 

Kyrgyze či Uzbeka, zařadil by se pravděpodobněji mezi zástupce některého z mnoha klanů, či 

podle příslušnosti k danému regionu. Přestože se sovětské autority pokusily o rozdělení území 

do jednotných národních států (tyto hranice přetrvaly dodnes), zůstal středoasijský region 

etnicky velmi různorodý.  

V osmnáctém a devatenáctém století nebylo mnoho Evropanů, kteří by se vydávali do 

míst na mapě obvykle označených hic sunt leones4; byla to záležitost jen několika málo je-

dinců. Až koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století dobrodruhů a cestovatelů 

přibývalo. Do Střední Asie mířili z různých důvodů – misie, obchod, etnografické a geogra-

fické výzkumy a expedice. Jednalo se převážně o zástupce ruského impéria, které mělo 

o Centrální Asii stále se zvyšující zájem.  

Jedním z prvních ruských průkopníků byl Petr Petrovič Semenov (Semjonov) (1827–

1914), voják, vystudovaný fyzik a matematik, který se mimo jiné věnoval botanice, geologii a 

geografii. Přestože bylo jeho zkoumání zaměřeno hlavně na přírodní podmínky Nebeského 

                                                 
3 JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 258 s. ISBN 978-
802-4736-792. 
4 Zde žijí lvi. 
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pohoří5 a jezera Issyk-Kul6, vedlejším produktem jeho výzkumů byly i postřehy o životě a 

kultuře místních lidí té doby. Ve své knize Putěšestvija v Ťan-šan: 1856–1857 (1948) se zmi-

ňuje i o každodenních činnostech Kyrgyzů od těch nejzákladnějších až po konkrétní situace, 

jakou byl např. spor mezi dvěma kyrgyzskými rody, který vznikl při uzavírání sňatku jejich 

dvou potomků.7 Za své zásluhy si vysloužil přízvisko Ťanšanský. 

V Semjonovových stopách se pak vydal Nikolaj Michajlovič Prževalskij (1839–1888), 

který zmapoval velké množství do té doby neznámého území, hlavně v oblastech Sibiře a 

Vnitřní Asie (jak se jí tehdy říkalo), převážně v oblastech dnešní Číny a Mongolska. Na život 

v Kyrgyzstánu se ve svých poznámkách příliš nezaměřuje, přestože jím na svých cestách pro-

jížděl. Jeho cílem bylo navštívit Lhasu, tajemné hlavní město Tibetu, nikdy se tam však 

nedostal. Pátá výprava se mu stala osudným, když po cestě do Karakolu, podél pobřeží Issyk-

Kulu, vypil zkaženou vodu, onemocněl tyfem a zemřel.8 V Karakolu je mu věnováno rozsáhlé 

muzeum a nejeden památník. 

Nikolaj Alexandrovič Severcov (1827–1885) patří také mezi objevitele, kteří v první 

řadě usilovali o zmapování neprobádaných částí Vnitřní Asie (byl první Evropanem, který 

navštívil a probádal střední pásmo pohoří Pamír), ale druhotně zaznamenal také cenné etno-

grafické údaje. Popisuje například postavení ženy u Kyrgyzů a dělbu práce; Kyrgyzky jsou 

velice rázné. Doma jsou paní celého příbytku – jurty.… Jen při slavnostech vypadá žena jako 

zcela podřízená svému muži, ani s ním nejí, (…) jako hospodyně musí nejprve pohostit hosty. 

Jinak při všedních příležitostech tato práce nezřídka připadne muži. … v jurtě je hospodář 

málomluvný a ona rázná a samostatná. Při napadení aulu9 muži popadnou zbraně a běží ke 

stádu. Ženy zůstávají na místě a brání se. Všímá si také způsobů zimování kyrgyzských pas-

tevců i ve vysokých nadmořských výškách. Říká, že pastevci používají na zátop kizjak, 

sušený ovčí trus a při stavení příbytků využívají reliéfu krajiny ve svůj prospěch… skrytá 

místa se pro přezimování Kyrgyzům líbí, jednak proto, že jsou dobře chráněni před větrem, 

ale také že horští Karakyrgyzové velice rádi své auly skrývají.10  

                                                 
5 Známé pod čínským jménem Ťan šan. 
6 V překladu Teplé jezero, leží v severovýchodním cípu dnešního Kyrgyzstánu, 668 m hluboké, v nadmořské 
výšce 1608 m, o rozloze 6236 m2. 
7 SEMENOV-Ťanšanskij, Petr Petrovich, Colin THOMAS, Liudmila GILMOUR a Marcus WHEELER. Travels 
in the Tian'-Shan': 1856–1857. London: Hakluyt Society, 1998, xliii, 269 p., [20] p. of plates. ISBN 09-041-
8060-3. In KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán a Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 
2008, 309 s. ISBN 978-80-7043-772-8. 
8 MITCHELL, Laurence. By the Shores of Issyk-Kul. Russian Life. 2010, roč. 53, č. 5, s. 34–40. ISSN 1066-
999X. 
9 Skupina či vesnice. 
10 SEVERCOV, N. A. Putěšestvija po Turkestanskomu kraju. Moskva, 1947. In KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán 
a Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, 309 s. ISBN 978-80-7043-772-8. 
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Do dalekých končin Střední Asie se však vydali i cestovatelé z jiných zemí, než je 

Rusko. Příkladem může být anglický cestovatel a duchovní Henry Lansdell (1841–1919), 

který procestoval Rusko, Střední Asii a Sibiř s cílem distribuce biblických textů. Jeho zápisky 

z cest, které publikoval v knihách Through Siberia (1882) a Russian Central Asia (1885) byly 

v Anglii velmi populární a první ze zmíněných se dočkala i překladu do němčiny, dánštiny a 

švédštiny.11 

Hlavně jeho druhá kniha, v níž popisuje civilizace Střední Asie z pohledu cestovatele a 

misionáře (zmiňuje rozdání více než 100 000 výtisků Bible), je významná z hlediska poznatků 

o každodenním životě. Autorův předvýzkum vycházel z publikací převážně ruských kolegů, 

kolem roku 1885 se pouze některým západoevropanům podařilo dostat tak daleko na území 

Ruské Asie (jak byla tehdy označována). Na svou cestu získává svolení od cara a k dispozici 

má pomoc místních zástupců Ruské říše. Sám Lansdell ruštinu neovládal, domluva 

s asijskými etniky mnohdy probíhala i přes dva tlumočníky. 

Kyrgyzy cestovatel popisuje jako divoké nomády, kteří jsou prostí, přesto velmi čestní 

a odvážní. Od okolních kmenů se liší tím, že při vidině zisku se umí změnit na obyčejné zlo-

děje a dokážou být velice pomstychtiví. Zabývá se také jejich životním stylem a tradicemi, 

které si převážně uchovali až do dnešních dnů. Všímá si nápoje kumysu a věnuje se popisu 

tradičního kultu pohostinství, který platí v Kyrgyzstánu dodnes. Zmiňuje se o existenci poly-

gynie, ale dodává, že běžný Kyrgyz nedisponuje finančními prostředky (nebo jejich 

ekvivalentem v podobě dobytka a zvířat), aby mohl uživit více než jednu ženu (movitější je-

dinci měli manželek i pět). Jako typická obydlí zmiňuje jurty, jejichž použití a stěhování se od 

dnešní doby převážně neliší. Kyrgyzové také migrovali se stády několikrát do roka, podle 

ročního období. 

Podle Lansdella je kyrgyzský národ rozdělen do dvou skupin – bohatší, kteří se usídlu-

jí v okolí měst a pracují jako pomocná síla v ruských továrnách a dolech a chudší, působící 

převážně v zemědělství. V otázce náboženství jsou všichni Kirgizové považováni za muslimy 

(podpořeni silným vlivem starobylého Samarkandu a Buchary), ačkoliv se podle Lansdella v 

oblasti vyskytuje i spojení tradičních náboženství (animismu) s prvky křesťanství. 

Postavení ženy je podle Lansdella složitější než u muže. Role mužů, tradičních lovců, 

se postupně změnila, ale na dělbu práce v rodině to vliv nemělo. Pouze ženy obdržely navíc 

povinnosti nové spolu se starostí o celou domácnost. Lansdellův vztah k Rusům je velice 

kladný. Na dotaz kyrgyzského stařešiny při posezení v jurtě odpovídá, že Angličané a Rusové 

jsou blízcí přátelé. Své ruské průvodce popisuje jako charakterní a ochotné osoby. Vždy se 
                                                 
11 WASHINGTON MOON, George. Men And Women Of The Time Part Two. dotisk. U.S.: Kessinger Pub-
lishing, 2005. ISBN 1417972564. 
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mu od nich dostává ochotné pomoci a nepozoruje žádná negativa ani v jejich vztahu s Kyrgy-

zy, či jinými etniky v okolí.12 

Dalším cestovatelem, který v předsovětské době publikoval své poznatky z cest po 

Asii, je americký profesor geografie na Yale University, a žák Friedricha Rätzela, Ellsworth 

Huntington (1876–1947). Ten v roce 1905 vydal zápisky „Explorations in Turkestan,“ ve 

kterých se soustředí nejen na geografické a klimatické podmínky Střední Asie, ale také na 

život místního obyvatelstva. Jako zastánce environmentálního determinismu se často ve svém 

díle snaží ukázat silný vliv podnebí a prostředí, ale sám uznává, že na některé faktory není 

možné tento vliv přímo dokázat (například vzhled lidí). Zaměřuje se na Kyrgyze a jejich pas-

tevecký nomádský způsob života, který je podle něj v daných podmínkách jediný možný (a to 

i do budoucna, nehledě na to, jakým vývojem tamní společnost projde).  

Popisuje chov a druhy domácích zvířat, vzhled a funkčnost obydlí (kibitka)13, nábytku, 

používaných nádob i oblečení. Rozsáhlejší podkapitolu věnuje pokrmům a zvykům stravová-

ní. Z jeho poznámek je znát mírné opovržení, když říká: typické stravování, kterému jsem byl 

mnohdy svědkem, může být pro civilizované nervy nepříjemné. Dopodrobna popisuje příhodu, 

kdy byl pozván do bohaté kibitky a hoštěn. Píše, jak na sušeném trusu rozdělali oheň, ohřáli 

vodu na čaj a následně podávali (pro ně vzácný) chleba a cukr, mléko a smetanu, a následně i 

kumys, který je, jak říká Huntington, i nadále nepostradatelnou položkou kyrgyzského jídel-

níčku. …Nakonec každý muž pozvedl ruce k obličeji a všichni naráz pohladili svůj vous a 

zamumlali požehnání Alláhovi.“ Po pití čaje, které autor označuje za novotu přejatou od Rusů, 

přišlo na řadu vyprávění z cest a o hrdinských činech. Když začínala být společnost vlivem 

kumysu unavena, přišel konečně hostitel a začala příprava opravdového jídla. Huntington 

otevřeně popisuje strávníky a jejich způsob pojídání jednotlivých částí skopového a pokrmů 

z něj připravených. Zmiňuje se také, že ochutnal hříběcí maso, které by se dle něj hodilo i na 

vybraný stůl gurmánů.  

O Kyrgyzech říká, že jsou, jako ostatní pastevci, velmi pohostinní a přátelští, vzhledem 

k jejich izolovanosti také velmi zvídaví. Autor zmiňuje tradici cestování na koních a vyjadřuje 

překvapení o jejich důležitosti, místo tradiční poznámky o počasí Kyrgyzové říkali: Jak je 

dnes tvému zvířeti? nebo: Má [kůň] dobrou chůzi? Ve spojení s tím se Huntigton zabývá i 

národním sportem Kirgizů bagai, při kterém se jezdci na koních přetahují o tele. 

Na téma vzdělanosti místních říká: „Tito lidé mají vědomosti, (…) které pramení ze 

zkušeností, ale knižní vzdělanost je tu velmi vzácná. (…) Kdyby nebyli v kontaktu s okolním 

světem, bylo by to snad v pořádku, (…) ale takto Kyrgyzové nemohou proti tvrdé realitě civi-
                                                 
12 LANSDELL, Henry. Russian Central Asia. Oxford, England: Sampson Low, 1885. 
13 Stanové obydlí podobné jurtě. 
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lizace obstát.“ Následně dodává, že „příchod Rusů jim ohromně prospěl a zajistil v oblasti 

mír, bezpečí i dobrý trh pro výrobky z jejich stád. Také k jejich štěstí přispěl luxusním zbo-

žím, jako je čaj, cukr, chléb a levné bavlněné látky dostupné všem.“ Připomíná ale také, že 

příchod Rusů může tradičnímu životu Kyrgyzů ublížit, pokud jejich vlivem změní svůj ko-

čovný život za ten námezdního dělníka. Své tvrzení podkládá tím, že jakási „lenost“ či 

„poklid“, které jsou svým způsobem součástí života nomáda (často musí na cestách čekat, 

nikam nespěchá apod.) se neslučuje s rytmem, který je spjat s každodenní pravidelnou prací; 

„A tak se stane, že Kyrgyzové, kteří přicházejí do úzkého kontaktu s Rusy se, jak se zdá, 

zhoršují. Lenost vede k nepoctivosti a obojí pak k drzosti a vulgaritě.“ Huntington vidí pro-

blém i ve změně spjaté s (ne)přesouváním kibitek, které když zůstanou déle (šest měsíců či 

rok) na jednom místě povedou k hromadění nepořádku a špíny, ke kterému by za normálních 

okolností při kočování nedošlo. 

Silné postavení ženy ve společnosti nomádů porovnává s potlačovanými svobodami 

žen u ostatních mohamedánských národů a říká, že důvodem je právě kočovný život a různé 

faktory prostředí, které na něj mají vliv; čímž se odkazuje na environmentální determinismus. 

Sovětské období (1917–1991) 

Po bolševické revoluci v roce 1917 a následném vzniku Sovětského svazu docházelo 

na území nově vzniklé Kirgizie k mnoha změnám. Rozvíjel se průmysl a mechanizovalo ze-

mědělství, budovala se sociální infrastruktura, bylo rozvíjeno školství, zdravotnictví, 

docházelo k rozsáhlé urbanizaci. Tato modernizace, přestože přispěla k radikálnímu zvýšení 

životní úrovně, však probíhala mnohdy násilně a bez ohledu na tradice, zvyky a kulturu míst-

ního obyvatelstva. Jazyky středoasijských republik byly kodifikovány. Sovětské „jednotící“ 

prvky pronikaly i do běžného života Kyrgyzů; byly napadány například staré způsoby slavení 

svateb či pohřbů, byly schváleny seznamy „vhodných jmen“, které měli Kyrgyzové svým 

potomkům dávat apod. Kočovní pastevci byli násilně usazováni a probíhala nucená kolektivi-

zace (zvláště ve dvacátých a třicátých letech probíhaly soudy s majetnými vlastníky stád, 

mnozí byli odsouzeni a vyhnáni na Sibiř).14 

Jak o Kyrgyzstánu (či Kirgizii)15 a životě v něm psali tehdejší obyvatelé Sovětského 

svazu? V. Lavrov publikoval v roce 1927 v Novinách obchodu a průmyslu článek na téma 

Industrializace národních republik a regionů, kde se věnoval jednotlivým částem SSSR a 

zmapoval jejich průmyslový rozvoj. Podotýká, že ve většině národních republik výrazně pře-
                                                 
14 KOKAISL, P. et al. Kyrgyzstán a Kyrgyzové: Kyrgyzstan i kyrgyzy. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008, 
309 s. ISBN 978-80-7043-772-8. 
15 V sovětských dobách se používal pojem Kirgizie, což je z ruštiny; po rozpadu SSSR se začalo více používat 
označení Kyrgyzstán, což je z kyrgyzštiny. 
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važuje zemědělství nad průmyslem, který se teprve rozvíjí. Uvádí, že „…pro zemědělské ob-

lasti je příznačná extrémní zaostalost a primitivnost… a následně navrhuje potřebná opatření: 

…jedním z hlavních úkolů hospodářské politiky Sovětského svazu je okamžitá eliminace po-

zůstatků starého řádu a ekonomické zaostalosti národních republik a oblastí.16 Zároveň také 

zdůrazňuje pokrok, jakého Střední Asie dosáhla: V roce 1920, kdy došlo k posílení sovětské 

moci ve Střední Asii a zejména po rozdělení [Střední Asie] na samostatné národní republiky v 

roce 1924, (…) docházelo k rychlé industrializaci, hrubá produkce průmyslu ve Střední Asii 

v 1924–1925 dosáhla 98,1 mil. rublů, v letech 1925–1926 – 130, 8 mil. rublů a v letech 1926–

27 byla 159,6 mld. rublů. Z čehož vyplývá, že za posledních pět let průmyslová výroba ve 

Střední Asii vzrostla téměř devětkrát.17 Lavrovův článek nekriticky opěvuje Sovětský svaz a 

je silně ideologicky podbarven, přesto mohou být uvedená data při obezřetném zacházení uži-

tečná. 

Souhrnnou zprávu o rozvoji Kirgizie za uplynulých padesát let od jejího vzniku podá-

vá v roce 1960 Kazy Dikambayev. Brožura nese název: Kirgizie: Kompletní transformace 

dříve zaostalé kolonie. Tento někdejší předseda rady ministrů Kirgizské SSR (1958–1961) 

popisuje vznik Sovětského svazu a připojení Kirgizie: Říjnová socialistická revoluce zname-

nala radikální změnu v historii kirgizského lidu. Zpřetrhala řetězy koloniálního otroctví, (…) 

osvobodila Kirgize od sociálního útlaku a získala jim národní svobodu.18 Dikambayev mluví 

o zavedení průmyslu a zaškolení odborných pracovníků: Jedním z vynikajících úspěchů So-

větské Kirgizie je rychlý nárůst počtu zručných pracovníků, (…) dříve negramotní nomádi a 

pastevci získali schopnosti v mnoha řemeslech a jsou zaměstnaní jako oceláři, strojníci, elek-

trikáři, pracovníci v oblasti textilní a obuvnické výroby. Počet pracovníků vzrostl na 85,5 

tisíce v r. 1958.  

Popisuje změnu dříve pasteveckých oblastí na zemědělské: Místo zaostalého chovu 

dobytka nomádskými pastevci má nyní Kirgizie mechanizované velkochovy řízené kolektivní-

mi a státními družstvy. Zmiňuje hospodářské úspěchy: Kirgizie v produkci cukru předstihla i 

Francii a Itálii. … Během budoucích sedmi let Kirgizie předstihne USA v produkci mléka na 

osobu. Dikambayev zdůrazňuje, že „až po Revoluci a zvláště s nástupem rozsáhlé industriali-

zace a kolektivizace zemědělství mohli nomádi zaznamenat radikální změny svých životů“, 

                                                 
16 LAVROV, B. Industrializacija nacional'nych respublik i oblastěj. Torgovo-Promyšlennaja gazeta. 1927, 6–7 
(11), № 255/56 (1690/91). Dostupné z: http://istmat.info/node/23947. 
17 LAVROV, B. Industrializacija nacional'nych respublik i oblastěj. c. d. 
18 DIKAMBAYEV, Kazy. Fifteen soviet socialist republics today and tomorrow: Kirghizia: Complete transfor-
mation of former backward colony. In Soviet Booklet. London: Stupendous programme, 1960. s. 30. Dostupné z: 
<http://www.archive.org/details/KirghiziaCompleteTransformationOfFormerBackwardColony>. 
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dokazuje to mimo jiné i na postupném přechodu z kočovného způsobu života na usedlý („… 

vyměnili zakouřené stany za opravdové byty ve městech…“).  

V podkapitole nazvané „Nové období“ se autor věnuje vyhlídkám v odvětví do bu-

doucna: „V příští sedmileté periodě je předpokládán rychlý nárůst produktivity práce, o více 

než 50%, hlavně díky lepšímu vybavení a podpoře mechanizace a automatizace.“ V textu se 

opakovaně objevuje informace, že „Kirgizové by takového pokroku nebyli schopni bez po-

moci dalších sovětských republik, zvláště Ruské Federativní republiky“. Autor zakončuje svůj 

text slovy: Čtenář má před sebou obraz minulého a současného života kirgizského lidu, (…) 

od chudoby a zaostalosti, ke kultuře a pokroku. 

Informace „západu“ o Střední Asii v době SSSR většinou pocházely ze sekundárních 

zdrojů – ze zpráv příležitostných cestovatelů či místních uprchlíků, které navíc bývaly neúpl-

né a často zaujaté. Geoffrey Wheeler (1897–1990), britský voják a historik se zaměřením na 

Centrální Asii, který založil Středoasijské výzkumné centrum (Central Asian Research Cen-

tre) v Londýně (1953), byl také editorem periodika Středoasijské Review (Central Asian 

Review). V jednom ze svých příspěvků s názvem Soviet Policy in Central Asia (1955) po-

znamenává, že většinu faktických dat pro svou studii čerpal ze sovětských pramenů, protože, 

jak říká, i přes zaujaté [ideologicky ovlivněné] údaje, jsou tím nejpodrobnějším a nejdůleži-

tějším zdrojem pro studium Střední Asie a při „obezřetném a souhrnném studiu je možné 

vytvořit koherentní obraz opravdové situace.“ Wheeler dodává: Abychom porozuměli, k čemu 

dochází, a může dojít, ve Střední Asii, je nejlepší zkoumat metody Sovětů tak nezaujatě a ob-

jektivně, jak jen to bude možné. 

Proti-ruský/proti-bolševický názor se začínal utvářet již brzy po bolševické revoluci 

(1917), o čemž dokládá i zapálený proslov z 28. dubna 1920, kdy senátor Henry L. Myers 

odsoudil bolševické barbary pro „znárodňování“ všech žen, ničení „domova, krbu, rodiny, 

základních kamenů civilizace“ a pohřbení toho „co Bůh stvořil a ustanovil“.19Wheeler upo-

zorňuje, že opatření sovětské vlády, kterými ovlivňuje dění ve Střední Asii, mají vliv jak 

pozitivní tak negativní. Pozitivní zahrnují vzdělání, technické vyškolení, podporu umění a or-

ganizované zábavy. Negativní stránkou je použití propagandy proti praktikování islámu a 

proti [náboženským] dogmatům, proti zavedeným tradicím, proti „kosmopolitismu“, (…) dále 

přepisování historie, (…) a možná nejdůležitější ze všech [aplikace] jazykových reforem. 

Geoffrey Wheeler ve své studii zdůrazňuje, že sovětské autority mají v úmyslu zvýšit 

ekonomický potenciál Centrální Asie ať už s nebo bez účinné a dobrovolné spolupráce domo-

rodé populace. Dosavadní pokrok se zdá byl dosažen spíše ruským plánováním, iniciativou, 
                                                 
19 BAILEY A., America Faces Russia (Ithaca, 1950), p. 292 In DALLIN Alexander. Bias and Blunders in Ame-
rican Studies on the USSR. Slavic Review, Vol. 32, No. 3 (Sep., 1973), pp. 560–576. 
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kontrolou a přítomností milionů bílých osadníků než snahou samotných Středo-Asijců. Whee-

ler závěrem varuje, že sovětská vláda se může v budoucnu rozhodnout zvýšit počet [svých] 

osadníků, aby počtem převýšili a nakonec i pohltili domorodou populaci.20 

V USA se sovětskou problematikou zaobíral Alexander Dallin, profesor Stanfordské 

univerzity, po matce lotyšského a po otci běloruského původu. V 80. letech kritizoval přístup 

Američanů a jejich zkreslený náhled na Sovětský svaz. Říkal, že i ti, kteří se mohou lépe in-

formovat, jako novináři a státníci, dělají unáhlené závěry a prognózy. K tomu uvádí: Jedna 

veřejná osoba předpověděla v r. 1956: „Během dvaceti let sovětský komunismus padne pod 

tíhou svých ekonomických omylů, politických hloupostí a tlakem neklidné a nespokojené po-

pulace.“21 Profesor Dallin také zmiňuje, že samotný viceprezident Spojených států Hubert H. 

Humphrey přiznal: Věděl jsem tak málo o ruské historii, že jsem byl velmi chabě vybaven ať 

už intelektuálně, zkušenostmi či schopnostmi jednat s hlavou Sovětského svazu. A tak málo 

našich lidí, (…) má nějaké znalosti o těchto oblastech světa. (…) Jednáme pověrčivě a je až 

děsivé, jak moc. Není se pak čemu divit, že máme tak zavádějící [novinové] titulky.22 

Světově uznávaný americký magazín TIME od svého založení v roce 1923 informuje o 

dění ve světě, kultuře, vědě i sportu. V červnu roku 1980 publikoval speciální vydání nazvané 

Uvnitř SSSR: Opevněný stát v procesu přeměny (Inside The U.S.S.R.: A Fortress State in 

Transition), ve kterém na třinácti stranách souhrnně popisuje situaci v Sovětském svazu za 

Brežněvovy vlády. Příroda a lidská činnost obdařily Sovětský svaz bohatstvím a mocí. Podi-

vuhodné úspěchy SSSR v hornictví, zemědělství a výrobě energie stále ještě vyvolávají obrazy 

proslulých sibiřských dolů, kolektivního hospodářství a hydroelektráren roku 1930, kdy zá-

stupy politických vězňů, naverbovaných rolníků a idealistických dobrovolníků „budují 

komunismus“ pod krutým dohledem ozbrojených stráží Josefa Stalina a komisařů. Dnešní 

realita je méně krutá, ale země se stále profiluje jako mocnost; z přednesů o vlastních příno-

sech a úspěších stále připomíná hrubou sílu, monumentalitu a projekty, které ponižují a 

mnohdy pohlcují lid. 

Magazín se vyjadřuje se k životu lidí ve svazových republikách: Dnešní sovětští obča-

né jsou na tom lépe, než rolníci a chudina [za dob cara], (…) lépe než před deseti lety. Není 

jim tak bídně, stále jsou však utlačováni a nešťastní. Jejich stát je mocnější než kdy jindy, ale 

jeho schopnost zabezpečit jejich každodenní potřeby je nedostatečná.  

                                                 
20 WHEELER, G. E. Soviet Policy in Central Asia. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 
1944-), Vol. 31 No. 3(Jul., 1955), pp. 317–326. Wiley-Blackwell. Další dostupnost z: 
http://www.jstor.org/stable/2607258. 
21 DALLIN, A. Bias and Blunders in American Studies on the USSR. Slavic Review, Vol. 32, No. 3 (Sep., 1973), 
pp. 560–576. Další dostupnost z: http://www.jstor.org/stable/2495411 . 
22 SARNOFF David, Looking Ahead (New York, 1968), p. 267. In DALLIN Alexander. Bias and Blunders, c. d. 
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K fungování sovětského hospodaření píší: Hlavním důvodem je systém, který nemůže, 

a asi nikdy nebude, fungovat. Sovětská ekonomika byla vždy znehodnocená přílišným centrál-

ním plánováním, a nedostatkem podnikatelské motivace. Továrny, farmy a jednotliví 

pracovníci jsou chyceni v mašinerii, která chrlí kvóty a směrnice, pohlcuje výstupy, neúčinně 

vyrábí a distribuuje zboží, a zřídka odměňuje iniciativu. 

Na téma sovětské společnosti říkají: Každodenní rutina a zdánlivě nenapravitelné ne-

dostatky systému mají korozivní účinek na morálku společnosti. Alkoholismus je rostoucí 

problém. Démon vodky je hlavní příčinou rozvodů a trestné činnosti, stejně jako absence, 

nehody při práci a špatná produktivita sovětských pracovníků. Kapitalistický svět samozřejmě 

není v pozici, aby kázal střídmost komunistům. Ale sovětské pití – a opilost – se kvalitativně 

liší od pověstného amerického oběda „o třech martini“. Když Sovět otevře láhev vodky, často 

má v úmyslu ji rovnou vypít. On nehledá relaxaci nebo uvolnění od úzkosti k euforii: často se 

sám upije do zapomnění. 

O problematice průmyslu hovoří slovy: Industrializace je stále životně důležitější pro 

pokrok sovětské ekonomiky; většina továren je však v západní části země, zatímco ve velmi 

zaostalé Střední Asii je přelidněnost doprovázena nezaměstnaností. Sovětští ekonomové dosud 

nepřišli na způsob, jak přemístit buď průmyslovou základnu, nebo rostoucí pracovní síly a 

přivést obojí dohromady. 

Redaktoři magazínu TIME také reagují na šířící se ruský vliv a na etnika a národy žijí-

cí na sovětském území: Sovětská politika vůči okolnímu světu a vlastním etnickým menšinám 

je hluboce zakořeněna v dlouhotrvající ruské xenofobii. …v městských oblastech Zakavkazska 

a Střední Asie ruština postupně proniká mezi původní jazyky, [zvláště] do okruhu mladých 

lidí. Mají možnost navštěvovat kurzy vyučované v místních jazycích, ale vědí – a jejich rodiče 

také – že společenský posun „nahoru a ven“ je v SSSR podmíněn schopností plynule se do-

mluvit se zástupci Moskvy. Ve Frunze, hlavním městě středoasijské republiky Kirgizie, vládní 

úředníci středního věku mluví rusky se silným přízvukem, občas potřebují i pomoc s překla-

dem výrazů z jejich rodného jazyka, který je příbuzný turečtině. (…) V provinciích jsou 

návštěvníci z Ruska při přípitcích označováni jako „naši úctyhodní starší bratři“, sovětská 

propaganda obratně hraje na téma země jako celku – jednotného bratrstva národů – které 

dělá pro svět skvělé věci a všechny etnické skupiny tím prospívají. Autoři poznamenávají, že 

v současnosti je v SSSR klid a nedochází k žádným výrazným nepokojům: …v okolí hlavních 

měst středoasijských republik jsou [armádní] jednotky. Vojáci, kteří jsou tam umístěni, bývají 
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z jiných částí svazu, ne místní; kdyby měli přikázáno potlačit povstání, nestříleli by po svých 

etnických krajanech.23 

Postsovětské období až do současnosti (1991–2013) 

Po rozpadu Sovětského svazu si prošel Kyrgyzstán velkou změnou ve všech oblastech 

běžného života, politiky i ekonomiky. Zároveň došlo i k velké změně ve světě, studená válka 

byla u konce a nastalo pomalé a postupné obracení mnohých států spadajícím dříve pod 

Moskvu, směrem na západ. Vymezování se vůči komunizmu či kapitalismu přestává být nut-

ností. Vlivem těchto událostí radikální názory ubývají, dále se jedná převážně o výtky a 

připomínky, nově dokonce z vlastních řad, jak západních, tak i východních. Jistá míra zauja-

tosti ale přetrvává, zvláště když autoři hájí svůj vlastní národ. 

Asel Murzakulova a John Schoeberlein jsou příkladem jedné z těchto postsovětských 

změn. Murzakulova působila na Biškecké humanitární univerzitě a Schoeberlein pracoval 

jako antropolog na Harvardu. Navzdory odlišnému kulturnímu zázemí (ještě donedávna rozli-

šovanému jako východ a západ) společně napsali článek o tvorbě kyrgyzské ideologie. 

Popisují, jak se tvorba nové ideologie stala součástí procesu budování státu. Stala se prostřed-

kem komunikace elit s populací a zprostředkovala vztahy mezi nimi. Debata o ideologii je 

nedílnou součástí hledání společenského konsensu. Se státní ideologií je tolik nespokojenosti, 

ale to, že je stále potřeba, reflektuje nedostatek společenského konsensu.24 

 Obdobným tématem se zabývala i Baktygul Ismailova25 z Queen’s University 

v Kanadě. Ve svém článku popisuje způsob vytváření národní identity skrze vlastní jazyk, 

kulturu, mýty, legendy a epické hrdiny. Tuto centu nastoupil prezident Akajev po revoluci. 

Přistoupil také na přepisování historie ve prospěch tvorby národní identity. Objevují se pří-

běhy o předsovětských hrdinech, Lenina střídá Kurmanžan-Datka a Šabdan-batyr. Zdá se, že 

pojem Kyrgyz představuje pro Kyrgyzy prostředek k opětovnému sebevyjádření, oživují svou 

kolektivní paměť a probouzí svou důstojnost.26 

 

Ruský žurnalista Nikolaj Andrejev ve své práci Kirgizstan: Grappling with democra-

cy27, popisuje situaci po osamostatnění Kyrgyzstánu objektivně, přesto se vymezuje vůči 

                                                 
23 A Fortress State In Transition Brezhnev's legacy: stability, security and – perhaps – stagnation. Time. 
6/23/1980, Vol. 115 Issue 25, p. 22–34, 13p. ISSN 0040-781X. Získáno přes databázi EBSCO: 
<http://www.ebscohost.com/discovery>. 
24 MURZAKULOVA, A. SCHOEBERLEIN, J. "The Invention of Legitimacy: Struggles in Kyrgyzstan to Craft 
an Effective Nation-State Ideology." Europe-Asia Studies 61.7 (2009): 1229-1248. 
25 ISMAILOVA, B. Curriculum reform in post-Soviet Kyrgyzstan: Indigenization of the history curricu-
lum. Curriculum journal 15.3 (2004): 247–264. 
26 ISMAILOVA, B. c. d. 
27 ANDREEV, N. Kirgizstan: Grappling with democracy. Bulletin of the Atomic Scientists 50.1 (1994): 44. 
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západním organizacím poskytujícím rozvojovou pomoc. Ve své práci uvádí, že nově zvolený 

prezident Askar Akajev se jako jediný z nových prezidentů Střední Asie vydal demokratic-

kým směrem. Mnozí mu vyčítali, že důležité posty nechal obsazeny takzvanou starou gardou. 

Akajev namítl, že v komplikovaném klanovém systému Kyrgyzstánu by lidé neuznávali nové 

autority, speciálně v regionech. Kolaps SSSR způsobil znatelné ekonomické ztráty 

v začátcích této čerstvé demokracie. Mnoho obchodních vazeb fungujících po desetiletí zanik-

lo. Tyto vazby původně vznikly kvůli závislosti místních ekonomik na Sovětském svazu, po 

jeho rozpadu však k jejich obnovení již nikdy nedošlo. Příkladem může být textilní průmysl, 

který v Kyrgyzstánu do jisté míry samostatně fungoval, ale po rozpadu svazu téměř zanikl, 

čímž země přišla o důležité exportní příležitosti. Andrejev zároveň zmiňuje odchod mnohých 

minorit, hlavně Rusů a Němců, ekonomickou závislost na zahraniční pomoci a náboženskou 

radikalizaci, převážně na jihu území.  

Další postavou vyjadřující se k postsovětské době je bývalý premiér Kyrgyzstánu, 

později velvyslanec v Německu – Apas Džumagulov28. Popisuje období rychlé privatizace, 

kdy velká část státních podniků, nemovitostí a pozemků bylo omylem prodáno pod cenou, 

například ke konci roku 1993 téměř půl roky nebyly státem vyplaceny žádné mzdy, ani dů-

chody. Přesto k těmto událostem přistupuje jako k nutnému zlu na cestě za ekonomickým 

rozvojem. Z jeho práce je zřejmá zaujatost a vyzdvihování úspěchů jeho země, zvláště 

v období devadesátých let: Finanční a ekonomická situace republiky je na vzestupu. To je 

závěr mnoha nezávislých odborníků. Republika se během posledních tří let (1995–1998), do-

čkala velkých úspěchů v makroekonomické stabilizaci a restrukturalizaci hospodářství podle 

tržních principů.29 Zároveň glorifikuje zásahy Mezinárodního měnového fondu a Světové 

banky, které Kyrgyzstánu jako nově se rozvíjející demokratické země ochotně radili a posky-

tovali půjčky.  

Proti tomu se staví se svými názory Joyce Connery30, který působil na americké amba-

sádě v Kyrgyzstánu. Ve své práci zmiňuje převážně i rozvojovou pomoc od mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky. Na rozdíl od Žumagulova ji nevidí tak pozitivně. Zde se 

dostáváme k zajímavému bodu, který byl již zmiňován výše a to, že Američan kritizuje pří-

stup západních organizací, když Kyrgyz jejich zásahy do kyrgyzské ekonomiky vítá. Connery 

objasňuje, proč se zahraniční organizace zaměřily převážně na Kyrgyzstán. Jako takzvaný 

„ostrov demokracie“ ve Střední Asii byl téměř modelovým příkladem pro tyto organizace jak 

                                                 
28 JUMAGULOV, A. Kyrgyzstan: Despite difficulties, some old dreams are coming true. Executive Intelligence 
Review (1998): 50–54. 
29 JUMAGULOV, A. c. d. 
30 CONNERY, J. Caught between a dictatorship and a democracy: civil society, religion and development in 
Kyrgyzstan. Praxis: The Fletcher Journal of Development Studies 16 (2000): 1–18. 
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ukázat světu, že zaostalá asijská země se může stát součástí západního světa. Kyrgyzstánu 

bylo tedy poskytnuto velké množství půjček a pobídek s cílem nastartovat jeho ekonomiku a 

podpořit demokratické reformy. Na začátku devadesátých let byl Kyrgyzstán považován za 

politický i ekonomický zázrak Střední Asie, vytvořil si reputaci státu s rychle se rozvíjející 

občanskou společností a otevřenými hranicemi pro zahraniční investory. V realitě k tomu ale 

nikdy ve větším rozsahu nedošlo. Investoři se raději zaměřili na méně demokratické a nesta-

bilní státy jako Uzbekistán a Kazachstán, které disponovaly velkými zásobami ropy a 

zemního plynu. Kyrgyzstán se svým geografickým členěním a malými zásobami nerostného 

bohatství tedy nikdy nenastartoval očekávaný ekonomický boom, slibovaný v devadesátých 

letech. Západní organizace nemohly nechat svůj modelový stát pozadu a tak pokračovaly 

v jeho podpoře, což paradoxně v současnosti přináší další komplikace pro místní ekonomiku – 

totiž splátky dřívějších půjček není z čeho hradit. 

Zároveň v 90. letech začínají ze země odcházet Rusové a další vzdělané minority jako 

například Němci. Mezi roky 1989–1993 je zaznamenán odchod 200 000 Slovanů a 50 000 

Němců. Tito lidé většinou zastávali odborné pozice; jednalo se o učitele, lékaře, právníky. 

S jejich odchodem tedy ztratil Kyrgyzstán velkou část intelektuálů. Reformy nejsilněji zasáh-

ly nejzranitelnější část populace, tedy staré lidi, svobodné matky, chudé (tehdy žilo 70 % 

obyvatel Kyrgyzstánu pod hranicí chudoby31). Connery zmiňuje také rostoucí islamizaci 

v zemi: Ekonomický propad, který nejvíce zasáhl jih území, podpořil odpor ke změně a ožive-

ní fundamentalismu. Islám, vždy nejsilnější ve Ferganském údolí, začíná hrát mnohem větší 

roli v jižní části Kyrgyzstánu. Toto oživení náboženství se stalo příčinou sporů a dokonce i 

násilí po celé zemi.32 

Eliza Isabaeva33 z Institutu sociální antropologie ze Švýcarska se zaměřuje na další fe-

nomén v současném Kyrgyzstánu. Venkovské obyvatelstvo se ztrátou pracovních míst 

nemůže svým rodinám poskytnout ani základní živobytí svým rodinám. Čelí velké národní i 

mezinárodní migraci, kdy velká část venkovského obyvatelstva je nucena stěhovat se do vět-

ších měst a to hlavně do Oše a Biškeku. Velká část ale míří rovnou do Kazachstánu nebo 

Ruska. Tato rozsáhlá migrace ekonomicky aktivního obyvatelstva vede k tomu, že ti co ve 

vesnicích zůstali, nejsou schopni se sami postarat o své hospodářství, pole tak často ve vesni-

cích leží ladem a dochází také k feminizaci zemědělství, kdy na ženu, která většinou zůstává, 

dopadá tíha celého hospodářství a další úkoly k zaopatření rodiny. 

                                                 
31 CONNERY, J. c. d. 
32 CONNERY, J. c. d. 
33 ISABAEVA, E. Leaving to enable others to remain: remittances and new moral economies of migration in 
southern Kyrgyzstan. Central Asian Survey 30. 3–4 (2011): 541–554. 
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Theodor Tudoroiu34, působící na fakultě sociálních věd univerzity v Trinidad a Toba-

gu, popisuje politickou nestabilitu, ke které došlo v poslední době. Severní a jižní Kyrgyzstán 

mají mezi sebou mnoho sporů a neshod. Je to dáno také specifickým hierarchickým systémem 

Kyrgyzstánu, kdy v čele stojí elita, jejíž moc se neodvíjí od moci výkonné, zákonodárné ani 

soudní. Díky geografickému rozdělení země pohořím na jižní a severní část, byl sever ovliv-

ňován převážně Ruskem, kdežto jih Uzbekistánem a dalšími islámskými státy. Akajev měl 

své stoupence převážně na severu země a jeho třetí kandidatura na post prezidenta (v roce 

2005) měla za následek vlnu nepokojů a protestů po celé zemi. To ve výsledku vedlo k tzv. 

tulipánové revoluci a sesazení prezidenta. Novým prezidentem byl zvolen kandidát z jihu, 

bývalý premiér Kurmanbek Bakijev. Mnoho současných vládních úředníků během svého pů-

sobení v předchozím režimu zbohatlo, sám Bakijev patřil mezi 100 nejbohatších Kyrgyzů. Po 

svém zvolení dokonce jmenoval členy své rodiny na důležitá vládní místa. Nový, (tedy spíše 

starý) politický systém byl pod útokem bývalými aktéry „tulipánové revoluce“. Bohužel, ne-

představovali zástupce občanské společnosti, ale opět spíše členy místních elit a klanů, kteří 

se předtím často podíleli na vládnutí s předchozím prezidentem.“35 

K dalším nepokojům došlo v létě 2010, kdy 350 lidí zemřelo a 100 000 lidí uprchlo 

kvůli střetům mezi etnickými Kyrgyzy a etnickými Uzbeky v jižním Kyrgyzstánu mezi 10. a 

14. červnem.36 Většina lidí se domnívá, že za útoky je zodpovědná převážně fragmentace 

politických elit a společnost, která pomohla zažehnout jiskru etnického sporu. Kyrgyzstán 

tedy zažívá politickou nestabilitu, kdy dochází k asimilaci, nebo spíše k emigraci etnických 

minorit. 

Závěr – zhodnocení každodennosti v historických etapách 

Způsob života Kyrgyzů prošel během let značnou proměnou. V době před Sovětským 

svazem se o Kyrgyzech zmiňují převážně náhodní cestovatelé, vědci, dobrodruzi a průzkum-

níci, kteří pátrají po nových živočišných druzích, rostlinách, geologických unikátech či cestují 

za cílem zmapování, pro Evropana, dosud neznámých krajů. Cílem jejich cesty nebývá přímo 

území dnešního Kyrgyzstánu, ale zájem o něj postupem let stoupá. Mezi těmi, kteří se o regi-

onu Střední Asie v předsovětských dobách zmiňují, již převládá přesvědčení o stupňujícím se 

vlivu Moskvy a ruském zájmu o kolonizaci nových oblastí. 

                                                 
34 TUDOROIU, T. Rose, Orange, and Tulip: The failed post-Soviet revolutions. Communist and Post-
Communist Studies. Volume 40, Issue 3, September 2007, Pages 315–342. 
35 TUDOROIU, T. c. d. 
36 McGllinchey, E. Exploring regime instability and ethnic violence in Kyrgyzstan. Asia policy 12.1 (2011): 79–
98. 
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Střední Asie byla v té době ovládána klany a rody, neexistovala tu žádná forma státní-

ho zřízení, jaká fungovala tou dobou v Evropě. Poznatky pozorovatelů a cestovatelů po 

Kyrgyzstánu koncem 19. a začátkem 20. se v mnohém podobají. Popisují kočovné kmeny a 

rody, jejich tradice, zvyky a chování. Henry Lansdell o nich mluví jako o divokých nomá-

dech, kteří ač jsou čestní a odvážní, s vidinou zisku se stávají agresivními a pomstychtivými. 

Petr Petrovič Semjonov zmiňuje vztahy mezi rody a spory, ke kterým může dojít při uzavírání 

manželství. Zato Ellsworth Huntington se spíše zaměřuje, z pohledu environmentálního de-

terminismu, na popis jejich přirozeného prostředí a spatřuje v nich pohostinné nomády s úctou 

k tradicím a označuje je za přátelské a vlivem izolace za velice zvídavé. I Nikolaj Alexandro-

vič Severcov na Kyrgyzech obdivoval, v jakém soužití s přírodou dokážou žít. 

Nedílnou součástí jejich každodenního života, kterou autoři popisují, jsou zvyky a tra-

dice spojení s jídlem a oslavami. Huntington se ve své knize Exploration in Turkestan (1905) 

pozastavuje nad způsobem stolování v kibitce a popisuje pro něj neobvyklé obyčeje, kterých 

je svědkem. V otázce náboženství Lansdell, který byl duchovním, zmiňuje velký vliv islámu a 

zřídka i přítomnost křesťanství, kdy si všímá i synkreze s prvky původního animismu. 

Dalším tématem, které zmiňují, je postavení muže a ženy ve společnosti. Podle Lan-

sdella se s přibývajícím usazováním nomádů mění role muže – lovce na muže – rolníka. Ženě 

přesto všechny povinnosti zůstávají a navíc přibývají nové. Upozorňuje na vyšší postavení 

muže ve společnosti, což je tradiční i ve všech okolních národech. Severcov také přiznává, že 

navenek je muž hlavou rodiny, žena jeho i hosty obsluhuje. Co se ale týká domácích záleži-

tostí, vedení přebírá žena, která má rozhodující slovo. Například v historii při napadení, ženy 

bránily aul a muži jeli bránit stáda. Ženy mají navenek ve společnosti nižší postavení, ale 

v denním životě je tomu spíše naopak. 

V tomto čase začíná také sílit vliv Ruska na Střední Asii, Lansdell se zmiňuje o trendu 

stěhovat se blíže větším městům. Muži si tam hledají místa v továrnách a dolech a zařazují se 

postupně do vyšší společenské třídy; naopak tradiční zemědělce vidí jako nižší třídu. Hunting-

ton ve své práci zmiňuje, jak postupující rusifikace Střední Asie Kyrgyzům pomáhá: 

zajištěním míru v regionu, rozvojem obchodu a tím také dostupností některých dříve luxus-

ních surovin jako cukr, čaj, chléb, látky. Na druhou stranu ale uznává, že zároveň z kočovníků 

dělají dělníky ve svých továrnách. Změnu ve způsobu jejich života – z kočovného na usedlý – 

považuje za problém, a vzhledem k jeho specializaci environmentalisty si všímá nepříznivých 

dopadů na životní prostředí (kibitky, které se pravidelně nestěhují, nashromažďují velké 

množství odpadu, k čemuž by v případě časté mobility nedocházelo). 
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Po připojení území dnešního Kyrgyzstánu k Sovětskému svazu nastaly v každodenním 

životě všech jeho obyvatel velké změny. Umělé vytvoření států, které předtím neexistovaly 

(přestože existence hranic neměla až do rozpadu Sovětského svazu takovou váhu), kodifikace 

národních jazyků a vytvoření národů podle většinových etnik, bez ohledu na původní kmeno-

vá a rodová uspořádání. Zároveň přerod nomádské společnosti do tradiční představy velkého 

Ruska byl velmi komplikovaný. Východní i západní autoři v tomto kontextu často zmiňují 

industrializaci a vytvoření nových pracovních míst. 

O přerodu Kirgizie (jak tehdy Kyrgyzstánu říkalo) detailně informuje text Kazy Di-

kambayeva, toho času ministerského předsedy Kirgizské SSR. Brožura popisuje počátky 

Sovětského svazu v Kirgizii z čistě proruského pohledu, navíc informace podléhají silné ideo-

logické propagandě. Na druhé straně texty západních autorů, opírající se často pouze o 

příležitostné cestovatele a imigranty, na tom nebyly s objektivitou o moc lépe. Většina aka-

demiků a vědců se snažila na problematiku života v sovětských zemích dívat objektivně a bez 

předsudků, ale neodborná většinová veřejnost podléhala zažitým stereotypům. 

Odborníci dnes kritizují média za vytvoření tehdejšího obrazu Sovětského svazu a jeho 

silný vliv na smýšlení široké veřejnosti, která měla mizivé povědomí o reáliích Ruska či ze-

mích SSSR. Neobjektivní kritika vedla k démonizaci komunismu a všeho s ním spjatého a 

byla popírána existence jakýchkoliv kladných vlivů. Jak říká historik Peter G. Filene: 

Z bolševiků se stali strašáci, na které můžeme cílit své předsudky a obavy.37 

Naproti tomu Geoffrey Wheeler, stejně jako Alexandr Dallin, čerpal své informace ze 

sovětských zdrojů, ale snažil se posoudit všechny informace objektivně. Uznává, že Sovětský 

svaz přinesl regionu také mnohá pozitiva. Stejně jako Dikambayev přiznává rozvoj vzděla-

nosti, umění a dokonce se zmiňuje i o rozšíření organizované zábavy do míst kde nikdy 

předtím nebyla. Racionálně zde ale spatřuje i problémy, které většina západních médií přes 

svou anti-propagandu přehlížela. Speciální vydání časopisu TIME v roce 1980 upozorňuje na 

nejednotnost Sovětského impéria a zdůrazňuje nerovnosti mezi jeho obyvateli. 

Po rozpadu Sovětského svazu se nově nezávislé státy dostaly do popředí a otevřely své 

hranice politologům, etnologům, sociologům i ekonomům, kteří se zaměřovali nejen na vývoj 

středoasijských zemí v dějinách, ale hlavně se zaměřovali na otázky rozvoje budoucího. Na 

Kyrgyze již není nahlíženo jako na „vznešeného divocha“, jako tomu bylo za dob carského 

Ruska, ale Kyrgyzstán v očích médií nyní figuruje jako rozvíjející se země, která je mimo jiné 

poměrně důležitým hráčem na poli mocností Ruska a Spojených států amerických. V dnešní 

                                                 
37 FILENE P. Americans and the Soviet Experiment: 1917–1933. Harvard University Press, Cambridge, MA, 
1967, p. 46 In DALLIN A. Bias and Blunders in American Studies on the USSR. Slavic Review, Vol. 32, No. 3 
(Sep., 1973), pp. 560–576. Získáno přes databázi JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/2495411>. 
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době s téměř volným pohybem osob a informací se může do Střední Asie vydat kdokoliv a 

místní každodenní život posoudit na vlastní kůži. Z dostupných titulů je ale patrné, že dualita 

pohledu, stejně jako studená válka, skončila. Najdou se i tací, kteří obhajují pouze jednu stra-

nu, ale s obecnou platností se dá říci, že bez rozdílu země původu, autoři píší objektivně a 

často ve spolupráci s místními odborníky. Země původu tedy již nehraje tak významnou roli, 

často jsou i autoři západních univerzit východního a často i kyrgyzského původu. 

Postřehy západních i východních pozorovatelů či médií se v posledních letech soustře-

dí převážně na politickou situaci a mocenské vlivy, které na Kyrgyzstán působí, etnologové se 

dnes soustřeďují na komplexní otázky identity národa, ale každodennost a kvalita života bývá 

opomíjena. Není to již tak nic neobvyklého a s postupující globalizací se i Kyrgyzstán se 

svými zvyky a tradicemi přibližuje k běžnému životu, kterému jsme přivyklí po celém světě. 
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Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu 

Andrea Štolfová 

Abstract 
This paper is focusing on work migration of the Uzbek inhabitants, for who is migration the 
only possible solution for their unsatisfactory economic situation. The mobility of labour is 
affecting not only migrants themselves, but also their families and the whole society they live 
in. The study is complemented by the testimonies of the local people obtained from an origi-
nal field work research conducted in Uzbekistan in 2012. 

Keywords 
Migrace, obyvatelé Uzbekistánu, Rusko, Kazachstán, rodina, tradiční hodnoty, venkovský 
život. 

Úvod  

Po rozpadu Sovětského svazu došlo ke zhroucení centralizovaného systému, plánované 

ekonomiky a cílení plné zaměstnanosti. To si v nově vzniknuvších státech vyžádalo podstatné 

změny, které se týkaly především přechodu na tržní hospodářství a snížení počtu pracovních 

míst převážně ve venkovských oblastech. Situaci se snažila zachránit ještě pár let po rozpadu 

vstřícná státní sociální politika, která byla ale brzy vyčerpána ze svých zdrojů. Rok 2000 je 

zlomovým rokem. Ekonomický růst nejdříve v Rusku, následně v Kazachstánu, přitahuje mi-

grační proud, který zaplňuje volný pracovní trh v těch místech, která nejsou pro místní 

obyvatele atraktivní. Proto i z Uzbekistánu, dříve označovaného státu s usedlým obyvatel-

stvem, začínají místní obyvatelé odcházet za pracovními příležitostmi do zahraničí. Tato 

migrace se dotkla v podstatě všech vrstev obyvatel ve všech věkových kategorií, pohlaví, pro-

fesí i sociálních skupin. 

Cílem této studie je popsat příčiny, které nutí obyvatele Uzbekistánu migrovat za prací 

do zahraničí, a zhodnotit jejich následné dopady postihující tamní společnost. Cíle bude dosa-

ženo na základě provedeného střednědobého výzkumu v Uzbekistánu doplněného o relevantní 

údaje z odborné literatury. Měsíční terénní výzkum proběhl v létě roku 2012, během kterého 

byly navštíveny čtyři vesnické oblasti v odlišných částech Uzbekistánu (konkrétně Bucharská, 

Samarkandská, Karakalpakská, Namanganská oblast). Výzkum byl kvalitativní, prováděný 

pomocí rozhovorů, které splňovaly normy semi-standardizovaného interview. Vzorek respon-

dentů byl vybírán náhodně. Cílem bylo obsáhnout obě pohlaví a všechny věkové kategorie 

respondentů. Jediným kritériem výběru respondentů byla elementární znalost ruštiny (u mlad-
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ších i angličtiny). Odborná literatura poskytla vhled do historického kontextu Střední Asie, 

statistická data ohledně počtu migrantů, odborné články hodnotící současnou nejen ekono-

mickou situaci v Uzbekistánu a přehled již o provedených terénních výzkumech, jak 

kvantitativních, tak kvalitativních. Výhodou kvantitativních výzkumů je možnost generalizo-

vání jejich výsledků na celou populaci, ovšem ty se mohou lišit v každodenním životě 

místních obyvatel. Proto je vhodné kvantitativní výzkum doplnit kvalitativním. 

Historie migrace 

Pracovní migrace během SSSR 

Od padesátých do sedmdesátých let převažovala především migrace z evropské části 

Ruska a Ukrajiny do Uzbekistánu. Sovětský svaz totiž potřeboval odborníky na rozvoj prů-

myslu v regionu Střední Asie, který byl jedním z nejzaostalejších v rámci Sovětského svazu. 

Sovětský svaz sice mohl zaškolit místní pracovní sílu, ale levnější variantou bylo poslat vy-

školené odborníky přímo do rozvojových regionů, než v těchto regionech budovat školící 

centra pro místní obyvatele. Pro konkrétní představu, během šedesátých let nejvíce migrantů 

směřovalo do Kazachstánu (1083 tis.), na Kavkaz (763 tis.), na Ukrajinu (419 tis.) a do 

Uzbekistánu (409 tis.), naopak nejvíce jich odcházelo z Povolží (845 tis.), z centrálního Ruska 

(611 tis.) a z Uralu (595 tis.).1 Trend imigrace do Uzbekistánu se během osmdesátých let ob-

rací a dochází k emigraci z uzbeckých urbánních oblastí, jelikož evropská pracovní síla 

migrovala více na sever2. Proces emigrace akceleruje po rozpadu Sovětského svazu.  

Migrace po rozpadu SSSR 

Po získání samostatnosti nejen v Uzbekistánu, ale i v dalších socialistických zemích 

nastal trend rapidního růstu migrace a to z důvodu návratu některých etnik do svých mateř-

ských států. Tento proces dosáhl svého vrcholu v polovině 90. let a končí rokem 2000. Je 

odhadováno, že v celém bývalém SSSR ji využilo přibližně 9 milionů lidí3.  

Jednou z příčin návratu byla silné nacionálně zaměření politiky nově vzniklých států, 

které mohly vyústit až etnické konflikty, či návrat nuceně vysídlených etnik během stalinské-

                                                 
1 GANG, Ira N. a Robert C. STUART. Mobility Where Mobility Is Illegal: Internal Migration and City Growth 
in the Soviet Union. Jurnal of Population Economics. 1999, č. 12, s. 117-134. 
2 Za roky 1981-5 205 tis.; 1985-9 až 479 tis., v dalších pěti letech došlo k poklesu tohoto počtu na 364 tisíc. 
AMAN, Alikhan. Population Migration in Uzbekistan: (1989-1998). Tashkent: American University of Central 
Asia, 1999. Dostupné z: <http://src.auca.kg/pdf/POPULATION_MIGRATION_IN_UZBEKISTAN.pdf>. 
3 Weighing the Political and Economic Motivations for Migration in Post-Soviet Space: The Case of 
Uzbekistan.Europe-Asia Studies [online]. 2006, roč. 58, č. 5, 653–677 [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/20451243?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=21101876699721>, s. 653 
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ho teroru, nebo evakuací za druhé světové války.4 Přímo Uzbekistán opustily v tomto období 

4 miliony lidí, přičemž Turkmeni odešli do Turkmenistánu a Kazaši do Kazachstánu (přibliž-

ně 300 tis. migrantů na jih země5). Ze Střední Asie také odcházeli Rusové, mezi lety 1991 až 

1994 se počet těchto emigrantů odhaduje na 2–4 miliony. Ze samotného Uzbekistánu je uve-

den téměř 1 milion emigrantů.6 Další minoritou byli uzbečtí židé, kteří odešli většinou do 

USA, či Izraele.7 Na Ukrajinu bylo v roce 1996 zpětně repatriováno na čtvrt milionu Krym-

ských Tatarů, většina právě z Uzbekistánu.8 Další minoritou žijící v Uzbekistánu byli Korejci, 

kterých v roce 1989 bylo na 183 tisíc. Tato minorita je zajímavá z hlediska jejího vývoje po 

rozpadu SSSR. Od samostatnosti do roku 1999 jich emigrovalo 81 tisíc zpět do Koreje, 

nicméně dalších 64 tisíc se jich dočasně přistěhovalo jako pracovníků korejských firem. Ko-

rejci obsadili klíčová místa v uzbecké ekonomice, průmyslu a bankovnictví, a navíc se jim 

také dostává podpory ze strany Jižní Koreje jako státu.9  

Migrace v současném Uzbekistánu 

Podle posledního sčítání v Uzbekistánu žije 28 128 60010 obyvatel, díky čemuž jeho 

populace představuje téměř polovinu obyvatel Střední Asie. Tlak, který donutil migraci 

Uzbeků až za hranice jejich státu, vznikl na základě ekonomických dopadů vyvolaných roz-

padem Sovětského svazu. Po osamostatnění se ekonomika potýkala se záporným HDP, 

propadem v oblastech průmyslu i zemědělství, vysokou inflací, skokovým nárůstem neza-

městnanosti (i přesto, že po rozpadu stát vytvořil 2 miliony11 pracovních míst), apod. Všechny 

tyto okolnosti způsobily výrazný pokles životní úrovně. Ačkoliv se stát dokázal vypořádat 

                                                 
4 RADNITZ, Scott. Weighing the Political and Economic Motivations for Migration in Post-Soviet Space: The 
Case of Uzbekistan. In: Europe-Asia Studies. Glasgow: Taylor & Francis, Ltd., 2006, s. 653-677. 58., 5. ISSN 
09668136. DOI: 10.1080/09668130600731003. 
5 MARAT, Erica. Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economic Crisis. Washington a 
Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute and the Silk Road Studies Program, 2009. ISBN 978-91-85937-57-
8. Dostupné z: <http://edoc.bibliothek.uni-
halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003964/2009_marat_labor-migration-in-central-
asia.pdf>, s. 8 
6MARAT, Erica. Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economic Crisis. Washington a 
Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute and the Silk Road Studies Program, 2009. ISBN 978-91-85937-57-
8. Dostupné z: <http://edoc.bibliothek.uni-
halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003964/2009_marat_labor-migration-in-central-
asia.pdf>, s. 8 
7 AMAN, Alikhan. Population Migration in Uzbekistan: (1989-1998). Tashkent: American University of Central 
Asia, 1999. Dostupné z: <http://src.auca.kg/pdf/POPULATION_MIGRATION_IN_UZBEKISTAN.pdf>.  
8 Migration – Ukraine. Encyclopedia of the Nation [online]. © 2013 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: 
<http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Ukraine-MIGRATION.html#b>. 
9 tamtéž 
10 The World Factbook: Uzbekistan. CIA [online]. 2013 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html>.  
11 RODRÍGUEZ RIOS, Roger. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Migration per-
spectives: Eastern Europe and Central Asia. Vienna: IOM, 2006. ISBN 9789290692509., s. 134 
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s ekonomickými propady, v dnešní době životní úroveň není stále uspokojivá. Jedním 

z nabízejících se vysvětlení je silný tlak na pracovní trh vyvolaný silnými ročníky, jež dosáhly 

produktivního věku a nemohou nalézt uplatnění na trhu práce (převážně v rurálních oblas-

tech). Jednou z cest, kterou se místní obyvatelé snaží vypořádat s nesnázemi, je vnitřní a 

zejména vnější pracovní migrace.12 

Vnitřní migrace 

Osídlení venkova a měst v Uzbekistánu se od rozpadu Sovětského svazu do dnešní do-

by téměř nezměnilo. Poměr obyvatel žijících v rurálních oblastech je 65 % k městskému 

obyvatelstvu 35 %. Od samostatnosti do loňského roku se obě skupiny obyvatel progresivně 

vyvíjely. Ze statistického pohledu se venkovská populace během posledních 20 let zvýšila o 

celou třetinu původního stavu na téměř 18 milionů, městská populace se zvýšila pouze o 20 % 

na 10 milionů lidí.13 Vysvětlení pro tak vysoké osídlení venkova je možné odůvodnit nejen 

ekonomickými, ale hlavně sociálními příčinami. Během strmému růstu zejména venkovské 

populace od 50. let 20. století se předpokládalo, že tento boom vyvolá push-pull efekt, který 

přinutí obyvatele venkova se odstěhovat do měst. Tento efekt ovšem neproběhl. Výzkumy, 

zabývající se tímto neobvyklým jevem, se jednotně shodují v kulturních příčinách (tradice, 

zvyky a samotný způsob života), ze kterých vychází demografické chování populace. Brzké 

sňatky, vysoká porodnost, velmi málo rozvodů vedlo k růstu velkých rodin a tím snížení je-

jich mobility. Průměrná velikost středoasijské rodiny byla v roce 1979 šest členů14, což je 

oproti evropským státům dvojnásobně vyšší hodnota. Tempo přirozeného přírůstku byl ve 

Střední Asii ještě v roce 1988 třikrát vyšší než ve zbytku SSSR. Kromě velikosti rodiny bylo 

další překážka k migraci nižší vzdělání a kvalifikace spolu. Neochota stěhování do měst byla 

dále podpořena odlišným kulturním prostřední měst obydlených zejména evropskými přistě-

hovalci15.  

Z ekonomického hlediska domácnosti disponovaly menšími náklady na bydlení, větší 

obytné prostory, které vytvořily vhodné podmínky pro zakládání velkých rodin. Dalším dů-

vodem pro setrvání rodin na venkově byly vysoké výdělky z prodeje vlastní produkce. Ovšem 

toto tvrzení někteří autoři popírají, jelikož výdělky z vlastní produkce statisticky stále zaostá-

                                                 
12 tamtéž, s. 135 
13 AMAN, Alikhan. Population Migration in Uzbekistan: (1989-1998). Tashkent: American University of Cent-
ral Asia, 1999. Dostupné z: <http://src.auca.kg/pdf/POPULATION_MIGRATION_IN_UZBEKISTAN.pdf>.  
14 PATNAIK, Ajay. Agriculture and rural out migration in Central Asia, 1960–91. Europe-Asia Stu-
dies [online]. 1995, vol. 47, issue 1, s. 147-169 [cit. 2013-09-24]. DOI: 10.1080/09668139508412248. Dostupné 
z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668139508412248, s. 159 
15 Ti přicházeli do Střední Asie v 50. letech 20. století z Evropy, aby zaplnili volná místa v průmyslu, jelikož byli 
kvalifikovaní. 
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valy za sovětským průměrem, záleželo na geografickém umístnění vesnice. Záleželo také na 

období, ve kterém stát nařizoval plán produkce a určoval výkupní ceny. Jestliže byla produk-

ce vyšší než naplánovaná, družstva ji mohla prodávat za tržní (reálné) ceny, výdělek nebyl 

samozřejmě daněn a nikde přiznáván. Výkupní státní ceny byly až do 70. let výhodné, ovšem 

poté začala být sledována produktivita a celková zemědělská efektivita a výkupní ceny se 

začaly vyrovnávat. Životní úroveň rodin na venkově začala klesat.16 

V 90. letech byla ekonomická situace kritická, venkov živil město, bylo téměř nutností 

mít příbuzné na venkově.17 V současné době se situace zlepšila, nicméně respondentka Rona 

(30 let, žijící v Taškentu) si během rozhovoru zasteskla, že nemají žádné příbuzné na venkově 

a musí všechnu zeleninu i maso kupovat ve městě. I v současné době mají obyvatelé venkov-

ských oblastí výhodu nad městem v podobě privátního hospodaření. Nicméně v městských 

ani venkovských oblastech není situace uspokojivá, a i když obyvatelé v Uzbekistánu práci 

mají, jsou nuceni vycestovat kvůli nízkému příjmu, nebo nepravidelným výplatám. Existují i 

takové případy, ve kterých migranti jezdí do zahraničí pouze na sezónní práci a po příjezdu se 

vrátí do své původní práce. 

Vnější migrace 

Statistický pohled. Současné statistiky uzbecké migrace sledované jak světovými organiza-

cemi, tak Uzbekistánem samotným se diametrálně rozcházejí. Je to dáno několika důvody, 

závisí na zdroji, odkud jsou čísla přijímána. Jestliže se jedná o oficiální státní uzbecká data, 

čísla jsou nižší, jelikož uzbecká vláda se snaží migraci skrýt. Naopak data od nezávislých or-

ganizací, která odhadují i nelegální migraci, jsou výrazně vyšší. Ale i v nich se mohou 

vyskytnout odchylky na základě autora a jeho zvolené metodiky. Například OSN vytváří 

vzhledem k Uzbekistánu pouze odhady podle migračních trendů přes průměrování, které od-

vozuje ze statistik sousedních států, která poskytují světovým organizacím věrohodnější data 

než Uzbekistán. Za rok 2011 byl odhad OSN kolem 1 200 tis. uzbeckých pracovních migran-

tů18, podle oficiálních dat Uzbeckého statistického úřadu jich bylo pouze 200 tisíc.19 

Světová banka zařazuje Uzbekistán mezi „Top 10“ emigračních států. Uzbekistán ob-

sadil 6. místo ze skupiny „Evropa a Střední Asie“ (v pořadí za sebou: Ruská Federace, 

                                                 
16 PATNAIK, Ajay. Agriculture and rural out migration in Central Asia, 1960–91. [online]. Europe-Asia Studies 
1995, vol. 47, issue 1, s. 147–169 [cit. 2013-09-24]. DOI: 10.1080/09668139508412248. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668139508412248, s. 156 
17 Během terénního výzkumu v Moldávii (2009) patřilo zásobení města venkovem do běžné praxe. 
18 UNITED NATIONS POPULATION DIVISION. International Migrant Stock: The 2008 Revision [online]. 
2009 [cit. 2013-06-21]. Dostupné z: <http://esa.un.org/migration/>. 
19 Gosudarstvennyj komitět Respubliki Uzbekistan po statistike – Děmografičeskije dannye (Государственный 
комитет Республики Узбекистан по статистике – Демографические данные) [online]. 2010 [cit. 2013-
06-21]. Dostupné z: <http://www.stat.uz/demographic/>. 
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Ukrajina, Turecko, Kazachstán, Rumunsko, Uzbekistán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, 

Albánie, Ázerbájdžán).20  

Migrační směry. Migrační vlna z Uzbekistánu proudí především do nástupnických států 

SSSR (pořadí podle světové banky za rok 2010: Ruská Federace, Ukrajina, Kazachstán, Izra-

el, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Lotyšsko, USA, Tádžikistán, Německo).21 

 

Rusko 

Nejvíce Uzbeků tedy směřuje do Ruské federace, je to přibližně polovina až dvě třeti-

ny migrantů mířících za prací za hranice své rodné země, opět záleží na zdroji (45 %22, 

60 %23, 70 %24). Zpráva Světové banky uvádí, že uzbecká populace v Rusku tvoří dnes při-

bližně 17 % všech tamních pracovních migrantů, OECD uvádí za poslední dekádu 15 %, s tím 

že v roce 2010 pouze 13 %. Celkový počet migrantů i s těmi ilegálními za rok 2010 vystoupal 

až na 12 270 400 obyvatel.  

V porovnání s oficiálními údaji z ruského statistického úřadu z roku 2002, které zapo-

čítaly cizí státní příslušníky s osobami bez státní příslušnosti, jejich součet nepřesáhl ani 3 

miliony.25 Nicméně i oficiální ruské úřady připouštějí, že se jim daří obsáhnout pouze 20 % 

z celkového počtu pracovních migrací na území Ruské federace. Proto počet uzbeckých mi-

grantů (legální i nelegálních) odhadli pro rok 2005 na 334 tisíc. Tomu oponovala uzbecká 

nestátní organizace „Tong Jahoni“ tím, že těchto migrantů bylo minimálně 800 tisíc26.  

 

Kazachstán 

Oblíbeným cílem pracovní migrace je také severní soused Uzbekistánu, Kazachstán. 

Podle odhadů 16–19 % obyvatel Kazachstánu tvoří migranti. Kazachstán má 17,5 milionu 

obyvatel a každoročně zde pracuje přibližně 250 tisíc Uzbeků, což přestavuje 12–13 % 

                                                 
20 tamtéž, s. 25 
21 Migration and Remittances Factbook 2011. 2nd ed. Washington D.C.: World Bank, 2011, 264 p. ISBN 978-0-
8213-8218-9. Dostupné z: <http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf 
22 http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf>, s. 5 
23 MARAT, Erica. Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economic Crisis. Washington, 
D.C: Central Asia-Caucasus Institute, 2009. ISBN 978-918-5937-578. Dostupné z: 
<http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/0905migration.pdf>, s. 9 
24 MAKSAKOVA, Lyudmila. Feminization of Labour Migration in Uzbekistan. In: Migration Perspecti-
ves: Eastern Europe and Central Asia. Vienna: Internacional Organization for Migration, 2006, s. 133-147. 
ISBN 978-92-9069-250-9. Dostupné z: 
<http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/0905migration.pdf>, s. 133 
25 World Migration Map [online] Migration Policy Institute. Washington, 2010 [cit. 26. 4. 2010] Dostupné z: 
<http://www.migrationinformation.org/datahub/countrydata.cfm?ID=525>. 
26 ILKHAMOV, Alisher. GEOGRAPHIC MOBILITY OF UZBEKS: THE EMERGENCE OF CROSSNATIONAL 
COMMUNITIES VS. NATION-STATE CONTROL [online]. Washington D.C., 2006, [cit. 2013-06-10]. Dostupné 
z: <http://www.nbr.org/Downloads/pdfs/PSA/Uzk_Conf06_Ilkhamov.pdf>, s. 7 
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z celkového počtu uzbeckých migrantů.27 Cílem je především Astana a další jižní oblasti ze-

mě.  

Kvalitativní pohled 

Mezi hlavní cílové státy, které preferovali respondenti terénních výzkumů, jsou zařa-

zovány Rusko a Kazachstán28. Rozhodnutí migrantů, který ze států, bude jejich cílový, je 

možné shrnout do několika následujících bodů. 

Výhody práce za hranicemi (Rusko, Kazachstán)29 

- vyšší životní úroveň, vyšší mzda – nejvyšší v Rusku, méně pak v Kazachstánu30 

- bezvízový styk (je nutné ovšem splnit administrativní podmínky jednotlivých zemí) 

- větší pracovní trh, platí hlavně pro Rusko, ve kterém je vysoká poptávka po pracovní 

síle v určitých neatraktivních odvětvích pro místní, jelikož má Rusko záporný přiroze-

ný přírůstek 

- výhody pro migraci do Kazachstánu (příp. Kyrgyzstánu) – nízké náklady na cestu, po-

dobná kultura a způsob myšlení, rychlejší aklimatizace v cizím prostředí, nižší 

jazyková bariéra a celková diskriminace než v případě Ruska 

- výhoda migrace do Ruska před ostatními státy světa – nízká jazyková bariéra (oproti 

evropským zemím), Uzbeci mají základní znalost ruštiny na každodenní dorozumívání 

V terénním výzkumu bylo Rusko jednou z nejvíce zmiňovaných destinací, následně 

Kazachstán. Respondenti neříkali ani Rusko, na otázku týkající se zahraniční migrace a při-

výdělku odpověděli jednoduše: „Ano, za penězi do Moskvy, můj příbuzný je v Moskvě, 

chystám se jet do Moskvy na strojku (na stavbu, pozn. autora).“ 

Pouze v jednom případě, učitel ruštiny z Šafirkonu, odpověděl, že v roce 2008 navští-

vil na 3 měsíce Evropu a snažil se najít práci. Jeho cesta vedla nejdříve do Skandinávských 

zemí, uměl základy švédštiny, a pak do Španělska. Nicméně v Evropě práci nenašel. Na ná-

                                                 
27 MAKSAKOVA, Lyudmila. Feminization of Labour Migration in Uzbekistan. In: Migration Perspecti-
ves: Eastern Europe and Central Asia. Vienna: Internacional Organization for Migration, 2006, s. 133-147. 
ISBN 978-92-9069-250-9. Dostupné z: 
<http://www.silkroadstudies.org/new/docs/silkroadpapers/0905migration.pdf>. 
28 Ve statistikách Světové banky se objevuje ještě Ukrajina, kterou ovšem respondenti terénních výzkumů neu-
vádí. 
29 ILKHAMOV, Alisher. Geographic Mobility of Uzbeks: The Emergence of Crossnational Communities vs. 
Nation-state Control. [online]. 2006, s. 23 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 
<http://www.nbr.org/Downloads/pdfs/PSA/Uzk_Conf06_Ilkhamov.pdf>, s. 6, 18 
30 I přesto že Uzbekové jsou nejhůř placenou národností mezi ostatními cizinci, na příkladě porovnání platů v r. 
2004 bylo zjištěno, že pracovníci z Ukrajiny a Arménie získají měsíčně až 130 USD, zatím co Uzbekové jen 
52 USD, nicméně pro Uzbeky je to stále více, než v jejich rodné zemi. Geographic Mobility of Uzbeks: The 
Emergence of Crossnational Communities vs. Nation-state Control, s. 8 
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mitku výzkumníků tazatelky ohledně začínající krize jen mávl rukou. Práci by prý sehnal, 

kdyby měl kontakty.  

 

Typologie vnější migrace 

Přestože je možné být na pochybách, jestli je uzbecká migraci pouze ekonomická, je-li 

brán v potaz uzbecký autoritářský režim, výzkumy nejčastěji potvrzují ekonomické důvody 

k emigraci. Trvalá emigrace z politických a náboženských důvodů probíhá samozřejmě také 

(přijímací zemí je Ukrajina), ale není v tak masovém měřítku, jako je tomu právě u dobrovol-

né pracovní migrace.  

 

Profil migrantů 

1) Migrace nekvalifikovaných migrantů 

Do této nejvíce početně zastoupené kategorie spadají muži ve věku 18–45 let31, nejčas-

těji pochází z rurálních oblastí, mají ukončené základní vzdělání, nízkou nebo žádnou 

kvalifikaci, vyznávají náboženské a tradiční hodnoty. Zaměstnání sice mají, ale za nízkou 

mzdu, která je jim často vyplácena se zpožděním.  

V terénním výzkumu rurálních oblastí, kde je finanční situace nejtíživější, byl vysle-

dován určitý typ migrantů. Oslovené rodiny měly vždy alespoň jednoho člena nebo blízkého 

příbuzného v zahraničí. Jednalo se o chlapce 85. – 87. ročníku, kteří sami nebo společně se 

svými otci vydělávali v zahraničí finance na postavení nového domu pro své rodiny. Doma (v 

Uzbekistánu) na ně čekaly jejich mladé manželky, které byly buď těhotné, nebo krátce po 

porodu. Další skupinu, kterou je třeba zmínit, jsou již starší otcové rodin, jejichž dcery jsou ve 

věku vdávání (tzn. 90. – 93. ročník) a je pro ně třeba získat finance na uspořádání svatby a 

vybavení nové domácnosti. 

 

2) Ženská pracovní migrace  

Většina publikací, zabývající se pracovní migrací Uzbeků za hranice se také zmiňuje o 

ženské migraci. Autoři zmiňují původní tradiční roli žen, jejich úloha byla jasně daná, jejich 

místo bylo doma a hlavním úkolem byla starost o rodinu spolu s celým hospodářstvím včetně 

práce na poli. S lepším vzděláním a se změnou životního stylu již za SSSR, začaly ženy po-

stupně pracovat a získávat další příjem do rodiny. V dnešní době není nic neobvyklého, že 

                                                 
31 Pokud jde o věk migrantů, Uzbekové jsou nejmladší věkovou skupinou mezi ostatními migranty. Průměr 
je 37 let, zatímco u Ukrajinců je to 43 let, u Tádžiků o rok více, RODRÍGUEZ RIOS, Roger. 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Migration perspectives: Eastern Europe and Cent-
ral Asia. Vienna: IOM, 2006. ISBN 9789290692509, s. 138 



Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu 

 

 
31 

jsou ženy zaměstnané. Pracují hlavně ve službách – převážně ve státním sektoru, dále ve 

vzdělávacích oblastech – učitelky, vychovatelky, nebo na trzích jako prodavačky.  

Kvalitativní výzkum32 charakterizuje na základě výpovědí jednotlivých žen, že do za-

hraničí se vydají takové, které jsou single, či ztratily živitele rodiny buď úmrtím, nebo 

rozvodem, nebo ztratily zaměstnání v rámci snižování stavů (první se propouští ženy), některé 

případy popisují i sexuální obtěžování na pracovišti. Rozhodnutí odejít pracovat do zahraničí 

dělají ženy samy za sebe, na rozdíl od mužů, kteří tuto otázku řeší s rodinou. Pracovní migra-

ce do zahraničí začíná u žen prvně jakousi „přípravou”, pracovní migrací po Uzbekistánu. 

Nejčastěji ženy migrují z rurálních oblastí do větších měst. Největší šanci uplatnění mají v 

hlavním městě Taškentu. Ženy nabízí domácí práce – žehlení, praní, mytí oken.  

Vnitřní migrace a rostoucí počet migrantů a tvořící se informační síť dává ženám od-

vahu pokračovat do zahraničí legální cestou. Nejčastější migrační destinace jsou Rusko a 

Kazachstán, ovšem není výjimkou, že se ženy (na rozdíl od mužů) dostanou dále i za moře, 

do USA, Jižní Korey, Itálie a Spojených Arabských Emirátů. Pracují převážně v jednotlivých 

domácnostech, starají se o děti, či staré, nebo pracují v restauračních zařízeních.33 Nicméně 

ženy jsou v zahraničí vystaveny daleko větší diskriminaci, tzn. nižší platy, nebo sexuální ob-

těžování. 

V terénním výzkumu bohužel nebyla nalezena žádná respondentka, která by pracovala 

v zahraničí, a rodiny respondentů se zmiňovaly pouze o svých příbuzných mužského pohlaví. 

Pouze v jednom případě bylo řečeno, že existuje i ženská migrace, ženy pracují jako proda-

vačky na trzích, či jako pečovatelky. Daný respondent věděl, že něco takového obecně 

existuje, nicméně přímý kontakt na tuto osobu získán nebyl. To, že o ženské migraci nebyla 

na místě zmínka, je dáno z důvodu probíhajícího výzkumu v rurálních oblastech, kde je role 

ženy stále jasně určená. Zaměstnaná žena zde sice není nic neobvyklého, nicméně téma žen-

ské pracovní migrace je tabu. Následuje příklad zaměstnané ženy pocházející z Bucharského 

regionu, vesnice Šafirkorn. Informátorka (45 let) pracuje jako učitelka ruštiny na zeměděl-

ském lyceu, má čtyři děti, její manžel vyučoval ruštinu také, ale kvůli nízkému platu pracuje 

pouze na poloviční úvazek, jeho hlavní činností je přeprodávání zboží na bazaru.  

Pracovní migrace začala být na vzestupu od roku 2000 a byla výhradně mužskou mi-

grací, až od roku 2007 se k ní postupně přidává ženská, na kterou je dodnes nahlíženo jako na 

něco špatného, věc, o které se nemluví, jak potvrdil i terénní výzkum. Je otázkou, zda se do 

                                                 
32 Kvantitativního výzkumu se účastnilo 1514 osob, kvalitativního výzkumu 51 osob; ABDULLAEV, Evge-
niy. Labour migration in the Republic of Uzbekistan: Social, Legal and Gender. Taškent: United Nations 
Development Programme, 2008., s. 70, 171 
33 RODRÍGUEZ RIOS, Roger. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Migration per-
spectives: Eastern Europe and Central Asia. Vienna: IOM, 2006. ISBN 9789290692509., s. 137 
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budoucna pohled na ženskou pracovní migraci změní a ženy budou brány jako relevantní do-

plnění ostatních mužských rodinných příslušníků, kteří za prací jezdí. 

 

3) Migrace vysoce kvalifikovaných migrantů 

Do nejméně početně zastoupené kategorie patří osoby ve věku 25–45 let, mají univer-

zitní vzdělání ze zahraničních, nebo z prestižních uzbeckých univerzit, jsou vysoce 

kvalifikovaní, hovoří plynně rusky a dalšími cizími jazyky. Hledají lukrativní práci 

v Uzbekistánu, nebo v zahraničí. Odhad velikosti této kategorie činí 40–50 tisíc migrantů. 

U této kategorie lze hovořit o nebezpečí odlivu mozků do zahraničí. Studenti, kteří 

studují západní zahraniční univerzity, se snaží v zahraničí již zůstat, jelikož ve své rodné zemi 

nebude dostatečně využito jejich vzdělání a nebudou tak dobře finančně ohodnoceni, jako by 

tomu mohlo být v zahraničí. S jejich znalostmi se budou moci zapojit v zahraničních společ-

nostech či neziskových organizacích, pro které v Uzbekistánu není moc příhodné klima. Tyto 

organizace tudíž nemohou přijmout všechny ambiciózní studenty vystudované na zahranič-

ních univerzitách kvůli omezeným kapacitám. Jestliže by se studenti chtěli zapojit např. do 

politických struktur, nemají šanci, jelikož politika je pod těžkým vlivem nepotismu.34 

Stát si je vědom nebezpečí odlivu vzdělanců, ale na druhou stranu tito lidé jsou hroz-

bou pro autoritářský režim, proto společně s nárůstem emigrace v roce 2000 se uzbecká vláda 

rozhoduje pro politiku izolacionismu. Ta se projevila v omezení možností vycestovat do za-

hraničí, v omezení komunikace, médií i zahraniční literatury. Tato opatření se týkala i 

zahraničních vzdělávacích programů uzbeckých studentů jak na západních univerzitách, tak i 

v Rusku35. Nicméně na potvrzení dobrých vztahů s Moskvou byla otevřena pobočka moskev-

ské univerzity v Taškentu. Obdobně režim omezil i možnost náboženských poutí do Mekky. 

Vláda se rozhodla přímo kontrolovat, kdo se poutě hadždž může účastnit. Tyto nařízení se 

týkají i mezinárodních náboženských studijních programů, proto nechal prezident Karimov 

vystavět několik náboženských škol, aby tak „ochránil“ studenty od vlivu neuzbeckých mus-

limských politik.36  

 

                                                 
34 ILKHAMOV, Alisher. Geographic Mobility of Uzbeks: The Emergence of Crossnational Communities vs. 
Nation-state Control. [online]. 2006, s. 23 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 
<http://www.nbr.org/Downloads/pdfs/PSA/Uzk_Conf06_Ilkhamov.pdf>, s. 22 
35 mezi lety 1992 a 2001 klesl počet studentů studujících univerzity v Rusku a na Ukrajině (z 8 100 studentů na 3 
300 studentů), tamtéž, s. 5 
36 ILKHAMOV, Alisher. Geographic Mobility of Uzbeks: The Emergence of Crossnational Communities vs. 
Nation-state Control. [online]. 2006, s. 23 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 
<http://www.nbr.org/Downloads/pdfs/PSA/Uzk_Conf06_Ilkhamov.pdf>, s. 23 
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Frekvence migrace a délka setrvání 

Frekvence migrace a délka pobytu závisí hlavně na vzdálenosti přijímací země. Pokud 

se tedy jedná o Kazachstán, kam migrují obyvatelé Uzbekistánu převážně ze severu země do 

jižního Kazachstánu, migrace je spíše sezónní. Pokud migranti jezdí do Ruska, v zemi zůstá-

vají alespoň jeden rok. Jednak kvůli náročnější cestě (po finanční, i po vzdálenostní stránce), 

jednak kvůli pracovním povolením, jestliže pracují legálně, či kvůli smlouvě se zaměstnavate-

lem. 

Migranti se většinou do zahraničí vrací, jelikož peníze, které vydělaly, jsou rychle po-

užity, nedělají si moc úspory. Čím častěji jezdí, tím je větší riziko, že založí další rodinu v 

zahraničí a už se nikdy nevrátí. V dotazníkovém šetření sice 88 % respondentů uvedlo, že 

v zahraničí zájem zůstat nemá, jelikož do zahraničí jedou vyřešit pouze svojí finanční situaci, 

nicméně ve zbylých 12 % se nachází mladí muži i ženy, které nemají v Uzbekistánu ještě 

žádné závazky.37 

V rozhovoru provedeném v kazašské vesnici Badam uzbecký migrant (52 let) uvedl, 

že pochází z Fergany38 a jezdí do Kazachstánu jen na sezónní práci, vždy na dva měsíce, pak 

na den dva domů a obratem se vrací zpět, jelikož jeho zaměstnavatel nemusí vyřizovat admi-

nistrativní náležitosti. Respondent pracoval v Badamu na stavbě kanalizace. Ubytování měl u 

etnických Uzbeků, narozených ovšem již v Kazachstánu.  

 

Náplň práce v zahraničí 

Většina dokumentů uvádí migranty zaměstnané obecně ve stavebnictví nebo zeměděl-

ství. Co se týče pozic v jednotlivých odvětvích, zahraniční zaměstnavatelé rozdělují migranty 

podle místa původu, to znamená z města nebo z vesnice. Muži z měst získávají lepší pozice, 

pracují ve službách (catering), nebo jsou najímání jako manažeři na stavbě, vedou skupinu 

dělníků a mají zodpovědnost za určité svěřené úkoly.39 Jak je patrné z výpovědi taškentského 

migranta, který pracuje jako stavby vedoucí, aby práce mohla být dobře odvedena, musí si 

zaučit mladé a nezkušené pracovníky.40 Oproti tomu migranti z venkovských oblastí pracují 

jako hrubá pracovní síla. 

                                                 
37 ABDULLAEV, Evgeniy. Labour Migration in Uzbekistan: Social, Legal and Gender Aspects. Tashkent: 
UNDP Country Office in Uzbekistan, 2008, [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 
<http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=153>, s. 133, graf č. 7 
38 Fergana je uzbecký region hraničící s jižním Kazachstánem 
39 ABDULLAEV, Evgeniy. Labour Migration in Uzbekistan: Social, Legal and Gender Aspects. Tashkent: 
UNDP Country Office in Uzbekistan, 2008, [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 
<http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=153>, s. 146 
40 tamtéž, s. 163 
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Migranti před cestou do zahraničí promýšlí, v jakém oboru budou pracovat, záleží jim 

na získání vysokého výdělku v krátkém čase. Jak uvedla většina respondentů dotazníkového 

výzkumu, vyhledávají takové obory, kterou přinesou rychlý zisk a ve kterých není třeba vy-

soké kvalifikace. Proto ve většině případů končí na stavbách, nebo v takových službách, které 

nejsou atraktivní pro tamější obyvatele.41 Poslední událostí, která nabízela mnoho pracovních 

míst, byly zimní Olympijské hry v Soči42.  

Autor jiného výzkumu uvádí, že ačkoliv má ⅔ migrantů určitou kvalifikaci, 

v Uzbekistánu není dostatečně využita, což je nebezpečné pro mladé Uzbeky ve smyslu ztráty 

motivace k ukončení studií či získání kvalifikace. V zahraničí budou vykonávat ty nejpodřad-

nější práce, nicméně za vyšší mzdu než v jejich rodné zemi.43  

Dopady migrace 

Remitence  

Stejně tak jako jsou složitě sledovány počty migrujících obyvatel za prací do zahraničí, 

tak i remitence je náročné měřit. Poměr remitencí k uzbeckému HDP se neobjevuje ve statis-

tických ročenkách Světové banky, jelikož Uzbekistán neposkytl žádná data ke zpracování, 

tudíž jsou veškeré údaje odborníky odhadovány. Určitá data poskytuje i uzbecký statistický 

úřad, o kterém nezávislí ekonomové tvrdí, že mu nelze důvěřovat, což dokazují i mnohoná-

sobně nižší čísla týkající se zahraniční migrace. Podle ekonoma R. Shelburne se v 

Uzbekistánu na HDP remitence podílely v roce 2007 přes 10 %.44 Odborníci uvádí, že remi-

tence přispívají ke zvýšení prosperity jejich příjemců prostřednictvím multiplikačních efektů, 

které fungují, i když jsou peníze použity “jen” určeny na spotřebu.45 Podle analýz má zvýšená 

spotřeba dopad na sekundární a terciární sektor, který je důležitý pro vytvoření pracovních 

příležitostí. Na druhou stranu použití remitencí pouze na spotřebu může v přijímacích státech 

                                                 
41 tamtéž, s. 146, graf č. 16 
42 KEEVIL, Genesee. Tajikistan: Migrant Laborers Dying to Work in Russia. EPPY AWARD 
WINNER.Eurasianet.org [online]. 2013 [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: 
<http://www.eurasianet.org/node/66602>. 
43 RODRÍGUEZ RIOS, Roger. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Migration per-
spectives: Eastern Europe and Central Asia. Vienna: IOM, 2006. ISBN 9789290692509., s. 134 
44 SHELBURNE, Robert. Remittances in the Transition Economies: Levels, Trends, Determinants. [online]. 
2007 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: 
<http://www.un.org/en/development/desa/policy/publications/general_assembly/eitconference/2aprpm_shelburn
e.pdf>, s. 19  
45 STOJANOV, Robert; NOVOSÁK, Jiří. Migrace místo pomoci? Remitence a cirkulace mozků jako nástroje 
rozvoje. Mezinárodní vztahy. 2008, vol. 43, no. 1, s. 38-77. ISSN 0323-1844. Dostupné z: 
<http://www.mezinarodnivztahy.com/article/view/287>, s. 60 
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zvýšit ceny základního zboží, tvořit realitní bubliny, nebo mít negativní dopad na export.46 

Remitence mohou být limitovány místním trhem, např. nedostupný úvěrový trh, který by ručil 

remitencemi, což je překážkou možným investicím. Určité riziko remitencí představuje závis-

lost na nich samotných, jejich příjemci (rodiny) mohou být silně postiženy, jestliže jejich tok 

klesne. 

Zvýšení životní úrovně domácností může pomoci investováním dodatečného příjmu do 

vzdělání, nebo podpořit podnikání jednotlivých domácností, které nedosáhnou na půjčku 

v bance. Investice do vzdělání závisí na preferencích jednotlivých obyvatel, nicméně na pod-

poru podnikání domácností má vliv i stát, jelikož může nabídnout výhodné mikrogranty na 

podporu menších a středních podnikatelů a vytvořit tím pracovní místa.  

V Uzbekistánu jsou podnikatelské záměry limitovány základním kapitálem, který musí 

být kompletní, jelikož mikrogranty nejsou státem podporovány a na bankovní půjčky dosáh-

nou pouze vysocí státní úředníci a pracovníci armády (i řadový armádní pracovník má vyšší 

příjem než učitel). Další překážkou pro budoucí podnikatele jsou administrativní překážky.  

Respondent Farhod (31 let) se svěřil se svými podnikatelskými záměry ve vesnici Le-

nin (Namanganský region). Chce zrealizovat stavbu lázní s teplou vodou, aby se lidé měli kde 

umýt. Dále chce založit mateřskou školku s výukou angličtiny. Nicméně má obavy, že mu 

úřady jeho podnikatelské záměry spíše zamítnou. Jednak kvůli složité úřední administrativě, 

jednak výuka angličtiny tak malých dětí není úplně politicky průchodná.  

Ekonomické dopady 

O tom, že migrace pomáhá obyvatelům Uzbekistánu po finanční stránce, není pochyb. 

Ze získaných peněz nemá užitek pouze migrant, nýbrž celá jeho rodina i blízcí příbuzní. Údaj 

z roku 2010 uvádí, že migranti posílají rodinám v průměru až 1500 dolarů ročně47. Další zdroj 

uvádí, že průměrný příjem rodiny, která má svého zástupce v zahraničí, je 5 až 10 krát vyšší 

než ostatní zdroje příjmů domácnost48. 

Rodině, která má příbuzného v zahraničí, se zvýší životní standard, může si dovolit 

utrácet peníze za kvalitnější potraviny, opravit dům, vybavit domácnost, uspořádat velkolepé 

oslavy obřadů, investovat do vzdělání dětí, nebo získat základní kapitál do podnikání.  

                                                 
46 BERNARD THOMPSON MIKES, Antonin. Remitence a jejich rozvojový dopad. In: Migrace a rozvoj: roz-
vojový potenciál mezinárodní migrace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011, 
s. 44-64. ISBN 978-80-87404-10-2. Dostupné z: <http://www.iom.cz/files/Kapitola_2._-
_Remitence_a_jejich_rozvojov__dopad.pdf>, s. 59 
47 Uzbekistan refuses to acknowledge migrant workers. Central Asia Newswire [online]. 2010, č. 1 [cit. 2013-03-
18]. Dostupné z: <http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=1842>, s. 3  
48 ABDULLAEV, Evgeniy. Labour migration in the Republic of Uzbekistan: Social, Legal and Gender. Taškent: 
United Nations Development Programme, 2008., s. 14 
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Graf 1. Využití financí získaných v zahraničí. 

Zdroj: ABDULLAEV, Evgeniy. Labour Migration in Uzbekistan: Social, Legal and Gender Aspects. Tashkent: 
UNDP Country Office in Uzbekistan, 2008, [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 

<http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=153>, s. 169/22 (vlastní zpracování) 

Předložený graf znázorňuje, za co rodiny utrácí finance získané za hranicemi. Na prv-

ních třech místech se nachází potraviny, bydlení a obřady. Až čtvrté místo obsadilo vzdělání. 

Úspory se nachází až na posledním místě, jelikož peníze jsou utraceny dříve za hmotné a 

nehmotné statky s vyšší prioritou než samotné úspory.  

 
Graf 2. Výdaje financí – rurální a městské oblasti 

Zdroj: ABDULLAEV, Evgeniy. Labour Migration in Uzbekistan: Social, Legal and Gender Aspects. Tashkent: 
UNDP Country Office in Uzbekistan, 2008, [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 

<http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=153>, s. 171/23 (vlastní zpracování) 

Stejný zdroj se také zabýval rozložením výdajů venkovských a městských rodin. Ve 

výše uvedeném grafu se venkovské a městské části rozchází v bydlení, vzdělání a obřadech. 
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K otázce bydlení se váže uzbecké přísloví: „Každý Uzbek si opraví dům před svatbou.”49. I 

když podle kvantitativního výzkumu je prioritní bydlení u městského obyvatelstva, na základě 

terénního výzkumu se toto přísloví potvrdilo i ve venkovských oblastech, mladí chlapci (sami 

nebo s otci) jezdí vydělat do zahraničí potřebné finance, aby se pak byli schopní postarat o 

své budoucí bydlení. U vzdělání je sice po kvantitativní stránce dán větší důraz na vzdělání u 

městského obyvatelstva, nicméně z doplněné focus group, vyplynulo, že obyvatelé venkova si 

prioritu vzdělání také uvědomují a chtějí, aby jejich děti (bez rozdílu pohlaví) měly středo-

školské vzdělání, nebo byly vyučené v nějakém oboru (u chlapců nejčastěji technickém), a 

měly šanci získat lepší práci. 

V uskutečněném terénním výzkumu bylo zjištěno, že záleží zejména na vzdělání rodi-

čů, než na prostředí, kde rodina bydlí (město, nebo venkov). Ve vesnici zvané Šafirkon 

(Bucharský region), byla oslovena rodina, ve které byli oba rodiče povoláním učitelé ruštiny, 

kterým vysokoškolské vzdělání poskytla ukrajinská univerzita. Jejich všechny čtyři děti na-

vštěvovaly v Uzbekistánu už ruskou základní školu, které oproti uzbeckým poskytují 

kvalitnější výuku a ve které se všechny naučily plynně rusky. Jejich nejsebevědomější dcera 

Aziza (18 let) se nyní připravuje na přijímací zkoušky na univerzitu v Taškentu. Kromě rodi-

čů si je vědomá toho, že studium na univerzitě (hlavně té taškentské), jí otevře dveře k lepší 

budoucnosti.  

Rozhovory s dalšími studenty v Šafirkonu ukázal, že se téměř všichni připravují, nebo 

se hodlají v budoucnosti připravovat na studium na univerzitě. Zkoušky jsou skládány z děje-

pisu, angličtiny a matematiky. Angličtina se ve školách sice vyučuje, ale většina studentů 

chodí ještě na přípravné kurzy. Ve městech, která jsou turistickými centry, chodí místní stu-

denti kolem památek a dávají se do řeči s turisty kvůli praktice. Na univerzitách dávají 

studenti přednost jazykovým oborům, s prvním jazykem angličtinou a druhým z výběru – 

němčina, francouzština, výjimkou nebyla ani korejština. 

Někteří studenti naopak již studovat nechtějí, protože nevidí ve vyšším vzdělání per-

spektivu. Hlavním důvodem studentů je finanční zatěžování rodičů a názor, že lepší studium 

jim lépe placenou práci nepřinese. 

 

Obřady 

Zajímavý rozdíl je ve výdajích mezi venkovskou a městskou populací v oblasti obřadů 

a vzdělání. Na venkově se dodnes dbá více na tradice, přičemž největší prioritou je svatba. 

                                                 
49 ABDULLAEV, Evgeniy. Labour Migration in Uzbekistan: Social, Legal and Gender Aspects. Tashkent: 
UNDP Country Office in Uzbekistan, 2008, [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 
<http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=153>, s. 170 
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Finanční zatížení rodin je značné. Úkolem rodičů je podle tradic z ženichovy strany postavit 

dům, ze strany nevěsty pak dům celkově vybavit od nábytku po spotřebiče. Dříve se za nevěs-

tu ještě platil „kalym”, tzv. poplatek za nevěstu od rodiny ženicha. Podle výpovědí obdrže-

obdržených z terénního výzkumu se kalym už dávno neplatí, jelikož se jedná o další finanční 

zátěž. I když slovy souseda v Šafirkonu (Bucharský region): „Kalym už se dávno neplatí, ta-

kový přežitek! Kde jste o tom slyšeli! Za svou dceru jsme dostali jen kravku.“ Na závěr obě 

rodiny musí vystrojit velkolepou svatbu, kam je povinností pozvat i to nejvzdálenější příbu-

zenstvo a sousedy. Velkolepost svatebního obřadu je jakousi vizitkou rodiny.  

V terénním výzkumu patřilo téma svatby pro Uzbeky k těm nejoblíbenějším. Vždy 

svatbu barvitě popisovaly (a následně vyprávění doplnili nejméně 3 hodinovým DVD zázna-

mem), jaké zvyky je nutné dodržet, kde se svatba slaví, kolik dní se slaví a největší chloubou 

byl počet hostů, který se může od té nejmenší svatby pro 500 lidí vyšplhat až přes 

1000 návštěvníků. Rodiče novomanželů samozřejmě platí občerstvení. Útraty za svatby byly 

v některých státech až tak vysoké, až dokonce tádžická vláda v roce 2007 musela vyhlásit 

zákon, který zakazuje velké slavnosti, za které migranti utratí všechny peníze vydělané v za-

hraničí. Neziskové organizace poté připravily speciální semináře pro navrátilé migranty, jak 

správně využít vydělané peníze.50 

Během terénního výzkumu bylo zjištěno více jak v polovině oslovených rodin, že je-

jich syn pracuje momentálně v Rusku na rok, po návratu postaví z vydělaných peněz dům 

(poblíž svých rodičů) a bude se ženit. Nebo měl jejich syn krátce po svatbě a u jeho rodičů 

přebývala jeho novomanželka s většinou narozeným dítětem a čekala na svého manžela, který 

vydělával na postavení domu.  

Další respondent, uzbecký migrant (52 let) pocházející z Fergany, pracující 

v Kazachstánu ve vesnici Badam uvedl, že vydělává svojí dceři, které už je 19 let na svatbu. 

Pan stavitel (45 let) z Namanganské oblasti již v Rusku pracoval na stavbě několikrát, získa-

nou zkušenost v Uzbekistánu využil a otevřel si vlastní stavební firmu, která sice úspěšná je, 

ale podle jeho slov se do zahraničí opět chystá kvůli připravované svatbě jeho dcery. 

Sociální dopady 

Sociální dopady migrace se řadí spíše mezi ty negativní. Nejen samotný migrant je za-

sažen tím, co v zahraničí prožil s případnými pozdějšími zdravotními následky a viděl, 

                                                 
50 MARAT, Erica. Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economic Crisis. Washington a 
Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute and the Silk Road Studies Program, 2009. ISBN 978-91-85937-57-
8. Dostupné z: <http://edoc.bibliothek.uni-
halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003964/2009_marat_labor-migration-in-central-
asia.pdf>, s. 19  
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postižena je i migrantova rodina. Hluboký negativní dopad má migrace na výchovu dětí (v 

rodině chybí otec) a na tradiční pevné rodinné vazby. Tyto vazby, které přežily i období So-

větského svazu, se nyní začínají přetrhávat. 

I když v dotazníkovém šetření sice 88 %51 respondentů uvedlo, že v zahraničí zájem 

zůstat nemá, jelikož do zahraničí jedou vyřešit pouze svojí finanční situaci, nicméně lidé své 

finance velmi rychle utratí a finanční obnos není tak velký, aby vystačil na úspory. S muž-

skými opakovanými výjezdy do zahraničí, narůstá riziko, že si v zahraničí najdou další ženu a 

založí rodinu, což může tu uzbeckou téměř zruinovat. Nejen žena ztratí živitele rodiny, ale i 

rodiče, kteří jsou na svém synovi ve stáří závislí. Žena si musí najít práci a děti jsou vychová-

vány prarodiči. 

V terénním výzkumu manželka Farhoda Rona (30 let), pracující na úřadě v Taškentu, 

se svěřila s obavami, které měla před odjezdem svého manžela, kterého čekalo roční dokto-

randské studium v Polsku a utvoření si pracovních kontaktů. S manželem mají dva syny ve 

věku 5 a 8 let. Mezi největší obavy patřilo to, aby se po roce vrátil a nenašel si v zahraničí 

ženu, prý se to děje často. Další obavou bylo, že v rodině bude chybět otec a že neví, jak 

zvládne uživit celou rodinu. Na své rodiče se spolehnout nemůže, jelikož jsou již po smrti, na 

manželovi také ne, jelikož jsou rozvedení a bydlí daleko.  

Rozhovor o změně pohledu na život v Uzbekistánu a ovlivnění západní Evropou pro-

běhl s manželem výše zmíněné Rony, Farhodem. Farhod (31 let), pochází z Namanganu, nyní 

žije s manželkou a dvěma syny v Taškentu v panelákovém bytě. Má vystudovaný doktorát na 

univerzitě v Taškentu v technickém oboru. Farhod byl jediný člověk, který byl schopen ote-

vřeně mluvit a kritizovat i na ulici státní politiku.  

Jak sám říká, oči mu otevřela až Evropa. Dřív byl na svou zemi hrdý, věřil v její bohat-

ství a schopnosti, oproti špatnému Západu, který znal pouze ze špatného úhlu z televize. Do 

Rakouska se dostal na dvouměsíční jazykový kurz německého jazyka během studia na uni-

verzitě. V Rakousku zjistil, jak Evropa funguje, že není vše tak, jak líčí uzbecká vláda. Po 

návratu do Uzbekistánu prý nebyl schopný pracovat a žít normální život, jak byl zklamaný. 

Ihned po příjezdu domů vyhodil televizi, jelikož podle něj přenáší pouze lži a zkreslený obrá-

zek o Uzbekistánu, ve kterém je všechno správně oproti Evropě. Hovoří také o současné 

mladé generaci, která je díky médiím touto propagandou ovlivněna a všemu věří (což potvrdi-

ly vybrané rozhovory se studenty v Samarkandu). Tvrdí, že za vším je prezident, degradoval 

školství (veškeré tituly se dají koupit), protože hloupému lidu se lépe vládne. Z Uzbekistánu 

udělal policejní stát, i nižší vojín má vyšší plat než učitel. Dodává, že za všechno může kapi-
                                                 
51 Ve zbylých 12 % se nachází mladí muži i ženy, které nemají v Uzbekistánu ještě žádné závazky; Labour Mi-
gration in Uzbekistan, s. 133, graf 7. 
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talismus, jeho generace, kterou zasáhl rozpad SSSR je ztracenou generací, nemají žádné soci-

ální dávky, musí tvrdě pracovat a stejně nic nemají. Do kontrastu dával evropskou sociální 

politiku, ze které byl očividně nadšený. V Evropě se totiž nemusí platit zdravotní služby, 

vzdělání, sociální dávky fungují. Nicméně na otázku, jestli a jak vysoké platí v Uzbekistánu 

daně, nedokázal odpovědět. 

Zdravotní dopady 

Zdravotním problémům, kterým migrant po příjezdu čelí, jsou jak fyzického, tak psy-

chického charakteru. Migranti v zahraničí v rámci šetření peněz bydlí v nelidských 

podmínkách (sdílená místnost s několika lidmi), nemají dostateční jídlo a zdravotní péče je 

nulová. Podle statistik v Rusku a Kazachstánu ročně zemře 400 až 1000 migrantů kvůli ne-

vhodným podmínkám, nedostatku zdravotní péče a agresivitě místních.52 Podle ministerstva 

zahraničních věcí umřelo v Rusku přes 1000 Tádžiků za rok 2012 ze stejných důvodů.53 Mi-

granti sice prochází zdravotními prohlídkami při příjezdu do zahraniční, nicméně už ne po 

odjezdu. Není tak evidováno, v jakém stavu se migranti vrací. Proto hrozbou i pro místní 

obyvatele Uzbekistánu je šíření nemocí do okolí jako např. tuberkulóza, nebo pohlavní choro-

by. 

Závěr  

Historie uzbecké migrace 20. století je silně ovlivněna jejím tehdejším vztahem k 

SSSR. Důležitým faktorem pro rozvoj země byl příchod evropské inteligence v 50. letech, 

která ve městech obsadila strategické pozice v průmyslu. Jejich odliv začal v 70. letech. Roz-

pad SSSR a vyhlášení Uzbekistánu republikou, znamenal jejich úplný odchod, jelikož 

Uzbekistán začal budovat národnostní stát a evropská inteligence ztratila svůj kredit a výho-

dy. Krom evropských přistěhovalců odchází i etnické menšiny, které se rozhodly vrátit do 

svých nyní nově etnických domovů – např. uzbečtí Kazaši do Kazachstánu.  

Uzbeci byli vždy národem usedlým, vnitřní migrace nebyla nikdy populární z důvodu 

silných rodinných vazeb a závislosti na zemědělské půdě. Po pádu SSSR se ekonomická situ-

ace zhoršila, stát již nemohl dotovat neperspektivní odvětví, prodělečné zemědělství, rostoucí 

nezaměstnanost, která je v dnešní době umocňovaná silnými ročníky, jež dosáhly produktiv-

                                                 
52 MARAT, Erica. Labor Migration in Central Asia: Implications of the Global Economic Crisis. Washington a 
Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute and the Silk Road Studies Program, 2009. ISBN 978-91-85937-57-
8. Dostupné z: <http://edoc.bibliothek.uni-
halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003964/2009_marat_labor-migration-in-central-
asia.pdf>, s. 31 
53 Euroasia. KEEVIL, Genesee. Tajikistan: Migrant Laborers Dying to Work in Russia [online]. 2013 [cit. 2013-
04-18]. Dostupné z: <http://www.eurasianet.org/node/66602>.  
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ního věku. Proto místní obyvatelé začali tuto situaci řešit od roku 2000 prací za hranicemi. 

Tyto výjezdy je možné nazvat jakýmsi novodobým nomádismem. Nejenže se migranti vrací 

zpět do svých domovů, ale i za hranicemi preferují již dříve navštívená místa. 

Příčiny migrace 

Příčiny pracovní emigrace většiny obyvatel Uzbekistánu jsou zakotvené ve snaze do-

sáhnout vyšší životní úrovně, které mohou v současné době docílit pouze zaměstnáním 

v zahraničí. Autorkou oslovení respondenti vybírali jako nejvhodnější cílové země Rusko a 

Kazachstán, a to kvůli bezvízovému styku, velkému pracovnímu trhu, vyšším příjmům a zna-

losti jazyka.  

Nejčastěji vyjíždí muži, kteří za hranicemi vykonávají pozice nekvalifikované pracov-

ní síly, o které místní nemají zájem. Ženská migrace není výjimkou, ty nejčastěji pracují ve 

službách, v domácnostech, nebo jako pečovatelky. Respondenti během terénního výzkumu 

hovořili výhradně o mužské pracovní nekvalifikované síle pracující v Rusku na stavbách. O 

ženské migraci byla pouze jediná zmínka, potvrzení, že tato migrace existuje, ale na žádnou 

respondentku nebyl získán kontakt. Přitom podle světových statistik je počet migrujících žen 

stejný jako mužů.  

Podle statistiky Světové banky patří mezi hojně navštěvované státy krom Ruska a Ka-

zachstánu také Ukrajina, která slouží jako přestupní stanice pro migraci na západ. Nutno 

poznamenat, že o Ukrajině se žádný z respondentů během terénního výzkumu nezmínil. Ve 

statistikách uzbecké migrace je možné nalézt výrazné odchylky mezi státními uzbeckými sta-

tistikami a světovými organizacemi. Státní uzbecké úřady neposkytují skutečná čísla migrantů 

a zveřejněné statistiky jsou hluboce podhodnocené, jelikož pracovní migrace není pro 

Uzbekistán populární. Stát ji dokonce až do roku 2003 popíral. Protipólem jsou statistiky svě-

tových organizací (Světová banka, OSN), ty vytváří celková data na základě statistických dat 

sousedních států, přijímajících zemí a trendů. Z těchto údajů je vypočítáván odhad, kolik mi-

grantů ročně se do zahraničí vydává. Výsledky se značně liší, světové statistiky hovoří řádově 

až o 4 krát vyšším počtu migrantů (těch legálních), než uzbecký Státní statistický úřad.  

Dopady migrace 

Mezi ekonomické kladné dopady je možné zařadit zvýšenou životní úroveň a zmírnění 

nezaměstnanosti. Snížení nezaměstnanosti je ovšem pouze relativní, do zahraničí migruje jen 

menšina a problém nezaměstnanosti neřeší. Ten je spíše prohlubován a oddalován, protože 

stát ho nemusí akutně řešit. Přičemž právě stát by měl být tím první impulsem shora a plně 

využít příjem toku remitencí pracovní migrace, které podle odhadů tvoří nemalou část HDP 
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země (kolem 10 % ročního HDP). Navíc danou část je možné ještě zvětšit, jestliže stát podpo-

ří efekt multiplikace remitencí formou např. půjček, motivací obyvatel pro založení vlastního 

podnikání, apod. 

Migranti svými dovezenými financemi nezvýší životní úroveň pouze sobě, ale celé své 

rodině, která je na příjmech ze zahraničí mnohdy závislá. Získané finance jsou ihned investo-

vány do nemovitostí (postavení nového domu), obřadů (zejména svateb), zlepšení celkové 

životní úrovně a v neposlední řadě i do vzdělání. Vydělané peníze ze zahraničí bohužel nevy-

stačují na úspory. Proto pro migranty není jednorázový výjezd do zahraničí typický.  

V sociálních dopadech je důležité poukázat na rozpad rodiny, která je pro celý region 

Střední Asie jinak charakteristická tradicí a silnými vazbami. Na rodinu negativně působí ne-

přítomnost člena rodiny. V některých případech se může stát, že tento člen v zahraničí zůstane 

a začne nový život. Nemalé negativní důsledky jsou také po stránce zdravotní, jelikož 

v zahraničí pracují migranti v často nevyhovujících podmínkách a jejich zdravotní potíže mo-

hou být po návratu i trvalé. 

Z terénního výzkumu, který proběhl v létě roku 2012, vyplynuly převážně pozitivní 

dopady pracovní migrace. V prakticky každé autorkou oslovené rodině byl někdo, kdo praco-

val v zahraničí (buď z užší rodiny, nebo vzdálenější příbuzný). Vždy bylo zřejmé, že z příjmu 

dotyčného v zahraničí žije celá (někdy i širší) rodina. Silné rodinné vazby byly znatelné, kdy 

neúplné rodině byla dána ostatními příbuznými podpora ať už sociální (hlídání, výpomoc v 

domácnosti), nebo i finanční, jestliže se platby ze zahraničí zpozdily. Peníze ze zahraničí byly 

nejčastěji investovány do nemovitostí (rozšíření, oprav, výstavby domů), pro výjimečné ro-

dinné události (hlavně svatby), ale také vloženy do vzdělání. Ti rodiče, kteří sami dosáhli 

vyššího vzdělání, si slibovali zajištění lepší budoucnosti pro své děti ať už v Uzbekistánu, 

nebo v zahraničí. 
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Katalánsko a snaha o nezávislost: faktory ovlivňující 

separatismus Katalánců 

Tereza Sládková 

Abstract 
The subject of this paper is to discover, characterise and evaluate factors, which influence the 
Catalan society and effect the creation of nationalist aspirations and separatist tendencies in 
the Spanish autonomous community – Catalonia. Based on the respondents’ answers, as well 
as numerous secondary literature sources, a comparative analysis was developed. The analysis 
aims to understand why the Catalans would argue in favour of independence, the roots of 
these claims and the influences that can affect the mind-set of individuals and society from 
different aspects. The respondents were interviewed in the following areas: Characteristic 
symbols for Catalonia and the Catalan people, Reasons of separatism, The initial awareness, 
Influence of the environment, Personal expression and attitude, Future expectations. 

Key words 
Catalonia, Catalans, Cataluña, Independence, Nationalism, Separatism. 

Úvod  

Situace kolem nacionalismu a separatismu na území Španělska, evropského státu 

a člena Evropské unie, jehož vnitropolitická situace patří v současnosti k jedněm 

z nejkomplikovanějších v Evropě, je příkladem toho, že ani diktátorské režimy nedokázaly za 

pomoci represí zadusit identitu a sebeuvědomění tamních národnostních menšin – Basků, 

Katalánců či Galicijců. S pádem Frankova režimu došlo k obnovení separatistických snah, 

které vyústily vytvořením autonomních společenství, avšak na příkladu Katalánska lze pozo-

rovat důsledky nespokojenosti se současným stavem vyvolané asymetrií vztahů, jež vznikla 

odlišným způsobem nabytí autonomie a její odlišnou intenzitou. Bližším zkoumáním dění na 

Pyrenejském poloostrově však nelze jednoznačně tvrdit, že na vině je pouze jeden faktor, 

opak je pravdou. Napětí, nabývající na síle zejména v posledních deseti letech, je výsledkem 

kumulace několika faktorů dohromady a k uklidnění situace nepřispívá ani stále trvající krize 

eurozóny. 

Katalánsko však není jediným případem snažící se o obnovení statusu quo. Ve Velké 

Británii se o nezávislost pokouší i Skotsko a snahy Evropské unie o unifikaci se tak otřásají 

v základech. Lze jen spekulovat, zda se jedná o shodu náhod či situace jednoho národa byla 

impulsem ke konání toho druhého, s jistotou však lze říci, že se navzájem sledují, podporují a 
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upínají své naděje na referenda plánovaná na podzim roku 2014. Velký rozdíl mezi oběma 

případy však tvoří přístup státu, respektive jeho vlády, která konkrétně ve Španělsku nepod-

poruje jakékoliv separatistické aspirace, což ještě více umocňuje už tak složitou situaci a 

podporuje nárůst tlaku veřejnosti. 

Příspěvek se snaží za pomoci terénního výzkumu zjistit, zda a proč dochází v současné 

katalánské společnosti k přetrvávání či umocňování separatistických tendencí. Na základě 

získaných informací ze sekundárních zdrojů byla provedena komparace s výpověďmi respon-

dentů, která se bude snažit odhalit konkrétní faktory a příčiny separatistických tendencí 

Katalánců a zároveň odpovědět na hlavní výzkumné otázky:  

 

• Jaké jsou hlavní prvky etnické identity Katalánců? 

• Jaké jsou hlavní důvody katalánského separatismu? 

• Liší se tyto důvody v závislosti na věku obyvatel Katalánska? 

 

Současný stav v jakém se Katalánsko nachází, má hluboké kořeny v historii a v jeho 

způsobu pojetí národní identity, jež je úzce svázána s katalánskou kulturou, a v neposlední 

řadě také s aktuálním děním v politické a ekonomické sféře. 

Samotný terénní výzkum probíhal v severním Katalánsku, převážně v provincii Girona 

a též ve stejnojmenném hlavním městě této provincie. Tato oblast je hojně vyhledávána turis-

ty pro své přírodní, kulturní a historické bohatství. Díky své poloze je Katalánsko nejvíce 

kosmopolitním španělským regionem. Blízkost Francie podporuje vysoký standart 

v gastronomii, umění a designu, ale francouzský vliv zmírňují zvyky, které nejde označit jinak 

než jako španělské.1 Další rozhovory byly pořízeny ve městě Blanes, nacházející se na zná-

mém pobřeží Costa Brava. Hloubkový rozhovor byl veden s pěti respondenty: Alba 

(studentka politologie, 25 let, Blanes), Carles (student humanitních studií, 27 let, Giro-

na/Banes), Jordi B. (zaměstnaný v oboru IT, 32 let, Girona), Jordi T. (zaměstnaný v oboru 

bankovnictví, 28 let, Baňolas), Esteve (zaměstnaný v oboru hotelnictví, 28 let, Girona). Hlav-

ním dorozumívacím jazykem byla angličtina a v některých případech i španělština.  

Historické pozadí 

Katalánsko se svou tisíciletou historií, vlastní kulturou a jazykem je zemí, na níž jsou 

její obyvatelé – Katalánci patřičně hrdí. Během historie prošlo Katalánsko různými stupni 

                                                 
1 DUNLOP, F. Španělsko, s. 166  
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suverenity a dnes se řadí mezi autonomní oblasti Španělska, avšak samotní Katalánci se jako 

Španělé necítí, naopak se vůči Španělsku vyhraňují a považují se za silný a pospolitý národ. 

Pojmem katalanismus neboli Catalanismo je označována ideologie, která vznikla jako 

kulturní hnutí na ochranu Katalánska a klade si za cíl hájit a chránit katalánské hodnoty jako 

jsou tradice, kultura, jazyk a historická práva. Politickou podobu nabyl katalanismus až 

s vytvořením prvních politických stran a spolků koncem 19. století jako např. Lliga 

de Catalunya (Liga Katalánska), Unió Catalanista (Katalanistická unie) nebo Lliga Regiona-

lista (Regionalistická liga). Politická forma katalanismu dala počátkem 20. století postupně 

vzniknout katalánskému nacionalismu. Spolu s katalanistickými hnutími hájí práva a zájmy 

obyvatel, kulturu, tradice a požaduje uznání Katalánska za národ. Rozchází se však v postoji 

ke stávající situaci, kde katalanisté jsou spokojeni s tím, že jsou v rámci Španělska uznáni 

národem, kdežto nacionalisté požadují vlastní stát a mezinárodní uznání. Extrémní forma ka-

talánského nacionalismu se objevila ve 30. letech 20. století v podobě katalánského 

independentismu (separatismu) a nechala se inspirovat separatisty ze severního Irska. Hlav-

ním impulsem pro vznik tohoto hnutí byly neúspěšné pokusy o mezinárodní uznání 

katalánského národa od Společnosti národů po první světové válce roku 1919. Katalánští se-

paratisté se hlásí k myšlence nezávislého katalánského státu, který by byl součástí Evropské 

unie. Přestože v minulosti byly součástí tohoto hnutí i teroristické skupiny, jmenovitě např. 

Exércit Popular Catalá (Lidové katalánské vojsko) a Terra Lluire (Svobodná země), nenabyl 

katalánský terorismus takových rozměrů, jaké jsou nám známy ze severního Irska či Baskicka 

a dnes se již sami prohlašují za mírové hnutí.2 

Současná situace regionalismu ve Španělsku je výsledkem dlouhodobého působení 

trendů v daných regionech, které mají specifické historické a sociální opodstatnění. Neustálé 

střety mezi centrem a tzv. historickými regiony dodnes poukazují na to, že i přes určitou míru 

autonomie nebylo doposud vyhověno všem jejich požadavkům. Mezi historické regiony Špa-

nělska jsou řazeny Baskicko, Katalánsko a Galicie. Jejich unikátnost oproti zbytku 

španělského území tkví ve specifických rysech, jako je vysoká míra industrializace a jazyky, 

kterými hovoří a které jsou odlišné od oficiálního jazyka – španělštiny (kastilštiny). 

Počátky Katalánska, respektive území, na kterém se rozprostíralo v různých podobách 

během staletí, bylo od počátku spojeno s historickým vývojem celého Pyrenejského polo-

ostrova – přes řeckou kolonizaci, usídlení iberských a vizigótských kmenů, romanizaci, 

islámský vliv, až po vládu Habsburků a Bourbonů, kteří vládnou ve Španělsku dodnes.3 Do 

konce 15. století patřilo Katalánsko střídavě pod aragonskou nebo francouzskou korunu, které 
                                                 
2 SKRBKOVÁ, V. Kořeny katalanismu a katalánského nacionalismu a jeho současná situace, s. 19 
3 SOBREQUÉS, J. History of Catalonia, s. 13–28 
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z velké části respektovaly katalánské vládní orgány, práva, jazyk a jiné prvky, jimiž se Kata-

lánsko charakterizovalo. Rostoucí politický a kulturní tlak ze strany Španělska vedl 

v následujících stoletích k několika válkám – francouzsko-španělské a koncem 17. století 

o španělské dědictví, kde proti sobě stály Barcelona, podporující habsburskou monarchii 

a Madrid, podporující bourbonskou dynastii. Válka skončila kapitulací Barcelony 11. září 

1714 a na trůn nastoupila bourbonská dynastie.4 

Prohra ve válce o španělské dědictví znamenala pro Katalánsko „ztrátu vlastní nezávis-

lé institucionální struktury, vlastního rozpočtového systému, silného postavení katalánštiny. 

Dekretem Nueva Planta, vydaným panovníkem Filipem V. v roce 1716, byl nahrazen dosa-

vadní systém v Katalánsku neomezenou královskou autoritou. Do městských úřadů byli 

dosazováni lidé navržení korunou, mnohdy tito úředníci neuměli katalánsky. Na konci 18. 

století bylo zakázáno veřejné užívání katalánštiny a základní vzdělání muselo probíhat ve 

španělštině“.5  

Události na Pyrenejském poloostrově během 19. století byly poznamenány třemi kar-

listickými válkami, kde proti sobě stáli stoupenci absolutismu a liberalismus, ke kterým se 

hlásila většina obyvatel Katalánska. Války finančně poznamenaly celé Španělsko a v době, 

kdy zbytek Evropy procházel průmyslovou revolucí, bylo jediné Katalánsko schopné konku-

rence.6 

Poté, co padla diktatura Primo de Rivery, došlo k vyhlášení druhé španělské republiky, 

jež umožnila v následujícím roce konání voleb do katalánského parlamentu a zároveň byly 

schváleny Stanovy autonomie, zaručující uznání katalánštiny za úřední jazyk a opět byla ob-

novena funkce Generalitat, jako administrativní a správní jednotky. Situace však netrvala 

dlouze, s příchodem občanské války byl statut v ohrožení, a přestože Katalánsko odolávalo 

dlouze, bylo pokořeno frankisty v posledním roce války, která byla ukončena 1. dubna 1939, 

což se zároveň datuje jako počátek vojenské diktatury Francisca Franca.7 Franco ihned po 

svém „vítězství“ vytvořil novou vládu, s jejíž pomocí během svého působení zaujal opatření, 

která měla chránit národní stát a jeho jednotu. Byly zrušeny Stanovy autonomie Katalánska, 

na celém území státu platil zákon cenzury tisku, vláda postupně posilovala vliv církve a za-

vedla povinnou náboženskou výuku na všech školách, platil zákaz vydávání katalánských děl 

a překladů a v neposlední řadě prohlásila španělštinu za jediný oficiální jazyk na celém úze-

mí.8 Se smrtí generála Franca přišel i konec jeho diktatury 30. listopadu 1975, následovaný 

                                                 
4 SOBREQUÉS, J. History of Catalonia, s. 51–77. 
5 SKRBKOVÁ, V. Kořeny katalanismu a katalánského nacionalismu a jeho současná situace, s. 29. 
6 SKRBKOVÁ, V. c. d., s. 29–32. 
7 SKRBKOVÁ, V. c. d., s. 38. 
8 OUHELOVÁ, A. Problematika národnostních menšin ve Španělsku ve 20. a 21. století, s. 43. 
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vlnou katalánského nacionalismu a národních hnutí. Po obnovení demokracie a vydání demo-

kratické ústavy se spustilo jednání o nových Stanovách autonomie a již roku 1980 se uskuteč-

uskutečnily první autonomní volby do katalánské vlády. Počátek 21. století se nesl nejen 

v duchu velkého nasazení pro získání samostatnosti, ale i zlepšení životních podmínek obyva-

tel a upevnění moderní země, jenž je plně evropsky integrovaná.9 

Výzkum 

Samotná charakteristika výsledků je rozdělená do šesti podkapitol na bázi struktury 

základních otázek a diskutovaných témat: symboly charakterizující Katalánce a Katalánsko, 

důvody separatismu, první uvědomění, vliv okolí, osobní vyjádření a postoj, budoucnost a 

očekávání. 

Symboly charakterizující Katalánce a Katalánsko 

Culture is similar but not the same, we have our own traditions10 

 

Velmi důležitou roli v národním uvědomění hraje jazyk, který se od úřední kastilské 

španělštiny značně liší a právě jazyk zmínili všichni respondenti jako první charakteristický 

symbol Katalánska. Dále se již pořadí zmiňovaných symbolů lišilo, ale lze je shrnout do jed-

noho velkého uskupení a tím jsou tradice a svátky. V neposlední řadě byl zmíněn i symbol 

vlajky, jenž je nedílnou součástí katalánského uvědomění a identity. 

Katalánština, řadící se do skupiny románských jazyků, se začala formovat mezi 

8. a 10. stoletím na obou stranách Pyrenejí a v průběhu staletí se utvořilo několik variací. 

Ve 12. století vznikají v katalánštině první literární díla, ale za jednotný spisovný jazyk 

ji označujeme až od 15. století. Až počátkem 20. století vychází pravidla pravopisu, slovník 

a mluvnice tohoto jazyka. Katalánština obsahuje gramatické prvky z provensálštiny 

a španělštiny, ale ve slovní zásobě se více podobá portugalštině. Katalánština má mnoho dia-

lektů s největším zastoupením v samotném Katalánsku. Oficiální status však získala pouze 

v Andoře. Dále se katalánsky mluví na Baleárských ostrovech, v okolí Valencie – valencijšti-

na, na jihu Francie, v některých provinciích Aragonie a dialekt lze nalézt také na Sardinii. 

Výzkumy mezi lety 2003 a 2004 prokázaly, že přes 9 miliónů lidí mluví katalánsky a téměř 

11 miliónů jí rozumí.11 

                                                 
9 SOBREQUÉS, J. History of Catalonia, s. 127–134 
10 Kultura je podobná, ale ne stejná. Máme své vlastní tradice. (Jordi T, 28 let) 
11 Generalitat de Catalunya. Catalan, language of Europe, s. 4–6 
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V moderním světě se jazyková diverzita stala výrazným zdrojem rozporů a ovlivňuje 

stabilitu mnoha zemí. Jazykové konflikty jsou obecně silnější tehdy, kdy má dominantní jazy-

ková skupina tendenci ustanovit svůj jazyk oficiálním na celém území země, zahrnující ty 

regiony, které minority považují za svou vlast nejen z historického hlediska. Situaci, která je 

aktuální právě v Katalánsku, vystihují názory respondentů: Nelíbí se mi, že je stále zdůrazňo-

vána španělština jako hlavní a jediný jazyk v zemi… 12 Když jsou si dva jazyky rovné, je to 

v pořádku, ale to není náš případ.13  

Faktem ovšem je, že debaty a diskuse týkající se regionálních jazyků nepředstavují 

pouhé diskuse o jazyku, protože jazykové menšiny ve většině případů představují i etnické 

menšiny, které vidí sami sebe nejen jako skupinu používající odlišný jazyk, ale také jako sa-

mostatný národ existující v rámci většího státu. V rámci Evropy (či EU) není Katalánsko 

jediným příkladem tohoto dění. Jazykové spory lze najít i v Belgii (Flandry), ve Velké Britá-

nii (Wales) či Itálii (Jižní Tyrolsko).14  

Lingvista J. C. Major ve svém článku poukazuje na to, že se Katalánci svým chováním 

neliší od jiných společností, které vidí jazyk jako určující element jejich národního charakteru 

a přirovnává situaci Katalánska k jiným lingvistickým komunitám po Evropě jako jsou Finové 

či Dánové, jenž sdílí hranice se světovými mocenskými společnostmi. Rozdílem však je, že 

jsou „pány“ své vlastní země a nemusí soupeřit se sousedícími jazyky, kdežto Katalánsko je 

pohlceno v politické struktuře ovládané jinou národní skupinou, která v celé své historii zavá-

děla své zvyky a jazyk ve všech nabytých územích jakýmikoliv prostředky. Nelze tedy 

hovořit o přirozeném procesu substituce jednoho jazyka druhým, ale o strategické asimilaci 

aplikované státem. Pro Katalánce, dnes stejně jako dříve, je ochrana jejich jazyka otázkou 

přežití.15 

Katalánská kultura si v průběhu staletí rozvinula vlastní a jedinečnou identitu, jež svou 

tvořivostí, schopností absorbovat různé vlivy, koexistencí a toleranci utvořila kulturu, která je 

jak národní, tak i kosmopolitní. Máme mnoho tradic a svátků, které slavíme jen v Katalánsku, 

zbytek Španělska takové nemá… Proto je pro nás důležité je slavit a připomínat si je.16 Nej-

modernější trendy se kloubí v harmonii s hluboce zakořeněnými tradicemi, z nichž některé 

byly prohlášeny za nehmotné kulturní dědictví UNESCO. Nejen festivaly, ale i veškeré kul-

turní dění, jsou odrazem toho, jak si lidé v Katalánsku dokázali zachovat své kulturní 

                                                 
12 Jordi T., 28 let 
13 Carles, 27 let 
14 KHALITOV B. N., Language as a Resource for Internal and International Activity of “Nations without 
States”: The case of Catalan, s. 269–271 
15 Tamtéž, s. 88 
16 Carles, 27 let 
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dědictví.17 Mezi důležité tradice a svátky patří např. Festival Patum de Berga, Castells – ne-

boli lidské věže, svátek Sant Jordi či La Diada Nacional de Catalunya – Národní den 

Katalánska. 

  

 
Obrázek 2. Senyera. 

Zdroj: FOTW Flags Of The World 
 

Obrázek 3. Estelada blau 
Zdroj: FOTW Flags Of The World 

 

 
Obrázek 4. Estelada roja 

Zdroj: FOTW Flags Of The World 
 

Katalánská vlajka (Senyera), jak se vyjádřili i respondenti, patří mezi nejcharakteristič-

tější a všudypřítomné symboly Katalánska (Obr. č. 2). Vyvěšené vlajky je možné pozorovat 

po celý rok, intenzivněji pak v období konání nejrůznějších svátků, významných událostí 

i těch sportovních. Důležitost vlajky při reprezentaci Katalánska zmínil Jordi T: „Katalánský 

fotbalový tým má jako jediný ve svém znaku katalánskou vlajku místo té španělské… Dokazu-

jí, že jsou katalánským týmem, kamkoliv jdou“.18 Vedle oficiální podoby vlajky existují další 

dvě Estelada blava (Obr. č. 3) a Estelada roja (Obr. č. 4), které vznikly v důsledku potřeb hnu-

tí za nezávislost. 

 

Důvody separatismu 

„We feel like they don’t respect our culture“19 

 

Respondenti byli dotazováni na důvody separatismu s důrazem na jejich osobní po-

hled, který se v mnoha případech výrazně nelišil od obecně známých názorů, a to jsou 

především ekonomické, kulturní a jazykové příčiny. Všechny tři důvody byly jmenovány 

všemi dotazovanými, přičemž každý z nich přikládal větší či menší váhu každému z nich. 

                                                 
17 GENERALITAT DE CATALUNYA. Culture and language. Dostupné z: 
<http://www.gencat.cat/catalunya/eng/coneixer-cultura.htm>. 
18 Jordi T., 28 let 
19 Máme pocit, že nerespektují naši kulturu. (Alba, 25 let) 
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Podle Jordiho T. se do popředí argumentace o separaci Katalánska dostaly ekonomické 

důvody až s příchodem ekonomické krize, která zasáhla celou Evropu. Do té doby, především 

pro něj, nebyla myšlenka oddělení tak intenzivní jako dnes a přestože se demonstrace konaly i 

předtím, byly spíše kulturního (jazykového) charakteru. „Osamostatněním Katalánska skončí 

fiskální nespravedlnost, které čelíme. Do Katalánie se investuje pouze 12 % ročního španěl-

ského HDP, přestože Katalánci tvoří 18 % populace Španělska a Katalánsko tvoří 22 % 

HDP“ říká Pol Colomer De Simon, fyzik žijící v Barceloně.20 

Problémy, jež vyvstávají v důsledku špatné ekonomiky, vidí i článek shrnující události 

z 11. září 2012, kdy v Barceloně proběhla jedna z největších manifestací za nezávislost: 

„V této době ekonomické krize se totiž hlavní důvody katalánského separatismu přelévají z 

potřeb národních či jazykových do těch ekonomických. Zkrátka a dobře, Katalánsko by rádo 

svoji cestu za nezávislost začalo určitými daňovými výjimkami, aby se už nestávalo, že do 

státní pokladny pošle třeba dvojnásobek toho, co se mu potom vrátí (zatímco zbytek těchto 

peněz – katalánských – putuje do chudších částí Španělska a v tom horším případě zůstanou v 

Madridu)… Španělský premiér Mariano Rajoy ale veškeré tyto snahy rázně utnul. A to samo-

zřejmě jen zvýšilo separatistické tendence.“21 

Dle práce Martina Lepiče však ekonomické aspirace samy o sobě neprodukují nacio-

nalismus, ale pouze působí na jeho aktivizaci. „V Katalánsku nastal přerod sociální struktury 

hnutí z primárně ekonomicky motivovaného buržoazního nacionalismu do etno-nacionálního 

hnutí, které nelze charakterizovat výlučnými socioekonomickými charakteristikami.“ Obyva-

telé historicky definovaných autonomních společenství směřují k prohlubování regionální 

identity a ke snahám o progresi v míře autonomie. Při porovnání Katalánska a Baskicka lze 

vidět, že na rozdíl od baskické identity, která je poháněna etnickými a institucionálně-

historickými faktory, je ta katalánská navíc obohacena o ekonomické aspirace.22 

Otázka ekonomické situace je zásadní a ještě více umocňuje a opodstatňuje separatis-

tické tendence, přesto mnohem důležitější je podle Jordiho B. mít na paměti ty důvody 

kulturní: „Pro nás je nezbytně důležité neztratit naši kulturu… Velkým rozdílem je také to, že 

odlišně vidíme svět, politiku, Evropu… Jsme demokratičtější“. Španělsko je demokratická 

země, od pádu Francova režimu značně decentralizovalo, regiony mají podle Ústavy z roku 

1978 značné kompetence… „Ale to, že Španělsko každé čtyři roky svolá volby, neznamená, že 

                                                 
20 HRDLIČKOVÁ, R., ZENKNER, P. O Katalánsku s Kataláncem. Dostupné 
z:<https://www.euroskop.cz/8801/21515/clanek/o-katalansku-s-katalancem>. 
21 CATALUNYA 2011. Catalunya, Nou Estat d'Europa (II): Důsledky demonstrace z 11. září 2012. Dostupné z: 
<http://catalunya2011.blogspot.cz/2012/09/catalunya-nou-estat-deuropa-ii-dusledky.html>. 
22 LEPIČ, M. Geografické a socioekonomické aspekty separatismu ve Španělsku: Případová studie Katalánsko a 
Baskicko, s. 121-122 
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je to demokratický stát. Demokratická země by měla respektovat právo na sebeurčení národa 

a to se ve Španělsku neděje. Nemělo by se zapomínat, že španělská demokracie existuje teprve 

čtyřicet let a že náš jazyk i naše katalánská kultura, byly od roku 1714 až do konce Francova 

režimu podrobeny těžké represi.“23 

Hlavní problém tkví v tom, že Katalánsko a Španělsko nesdílí jeden stát, ale jeden je 

tomu druhému podřízen. „Podle španělské ústavy neexistuje jiný národ než Španělé. My se 

ale necítíme být Španěly. Jsme Katalánci. Soužití by znamenalo dohodu mezi dvěma stranami. 

K tomu ale nikdy nedošlo. Nyní je vztah jasně hierarchický. Musíme poslouchat a žádat.“24 

Salvador Cardús, ekonom a profesor sociologie, je zastáncem teorie, že hlavním spouš-

těčem intenzivních separatistických tendencí posledních let byly události politického 

charakteru ve volebním období 2006–2010, které se neslo ve znamení finanční krize 

a politické diskuze nad otázkou reformy Statutu Katalánska, a nad kterým od samého počátku 

visela nepřízeň ze strany Španělska.25 „Nový Statut Katalánska měl vést k významnému rozší-

ření pravomocí daných původním Statusem z roku 1978. Ten upravoval podobu 

institucionálního politického systému autonomního regionu Katalánsko… Podoba nového 

Statutu byla předmětem diskuze již v předchozím volebním období, avšak v reálných obrysech 

se objevila až po národních volbách v květnu 2004. Po dlouhém procesu vyjednávání na regi-

onální úrovni, který Statut očistil od příliš radikálních požadavků, se finální text dostal do 

španělského Parlamentu, který text schválil v obou komorách.“26  

Podle Heather Grabb, která je nyní ředitelkou Open Society Institute27 pro EU, nejsou 

v otázce separatismu nejdůležitější peníze, ale historické křivdy a jazyk. „Mnoho tlaků je spo-

jených s revizemi starých vyrovnání, proher a úmluv o tom, kdo se co zaváže odvádět do 

společného rozpočtu… V rozhodujícím okamžiku ale nejde o peníze, nýbrž o národní mýty – 

kdo jsme, různé metapříběhy a emoce. Cítíme se někým utiskování? Je odchod ze společného 

státu bezpečný? Duch dějin se vrací, a ačkoliv ekonomika svou roli jistě hraje, lidé nakonec 

volí spíše srdcem.“28 

                                                 
23 Pol Colomer De Simon, fyzik. Zdroj: HRDLIČKOVÁ, R., ZENKNER, P. O Katalánsku s Kataláncem. Do-
stupné z:<https://www.euroskop.cz/8801/21515/clanek/o-katalansku-s-katalancem> 
24 Pol Colomer De Simon, fyzik. Zdroj: Tamtéž 
25 CASTRO, L. What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. s. 98 
26 KOUŘIL, J., PAVLOVÁ, E. Katalánské regionální volby 2010. s. 181 
27 OSI součástí nadace The Open Society Foundations, která pracuje na budování živé a tolerantní demokracie, 
jejichž vlády jsou zodpovědné ke svým občanům. (Zdroj: http://www.opensocietyfoundations.org/) 
28 ERLANGER, S., VALENDINOVÁ, K. (překlad). Bohatší regiony chtějí překreslit mapu. Dostupné z: 
<http://www.presseurop.eu/cs/content/article/2833211-bohatsi-regiony-chteji-prekreslit-mapu>. 
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První uvědomění 

„There always was feeling, but last 5 years became stronger“29 

 

Všichni dotazovaní se vyjádřili kladně o nezávislosti a jsou příznivci osamostatnění, 

přesto se otázka prvního uvědomění zdála být pro respondenty těžko specifikovatelná. Obec-

ně lze však říci, že se s myšlenkou osamostatnění setkávali od narození (nikoliv ve smyslu 

ovlivňování např. svými rodiči, či školou), avšak až s vysokou medializací v posledních le-

tech se o tuto problematiku začali sami více zajímat – nejen oni ale i jejich okolí. 

V případě Alby, jejíž otec není rodilým Kataláncem, se první reálné uvažování 

o nezávislosti neobjevilo v důsledku konání rodičů, nýbrž v důsledku diskusí s kamarády 

a jejího vlastního zájmu o politiku a dění v zemi obecně. Jak sama uvádí, její rodiče nebyli 

separaci výrazně nakloněni až do nedávné doby, kdy se o celé situaci začalo mnohem více 

mluvit. Je to opravdu až posledních pár let, protože takových 10 let dozadu se o tom tolik 

nemluvilo.30  

Podobný průběh popsali i respondenti Carles a Jordi T., tématu nezávislosti nevěnovali 

velkou pozornost až to té doby, než si začali sami všímat dění a událostí v novinách. Jordi B. 

má dojem, že s pocitem osamostatnit se už narodil, ale stejně jako v předchozích výpovědích, 

stoprocentní přesvědčení nabyl až pár let nazpět, kdy se „věci daly do pohybu“. Jasnou odpo-

věď uvedl Pol Colomer De Simon: Kataláncem se cítím od té doby, co mám volební právo. 

Od té doby jsem přesvědčen, že Katalánci mají mít svůj vlastní stát, protože by se nám v něm 

žilo lépe. Žili bychom v klidnější a demokratičtější zemi, kde by naše katalánská kultura byla 

respektovaná a chráněná. Náš jazyk bude oficiální a budeme mít vlastní hlas v Evropě a 

v mezinárodních organizacích.31 

Obdobný postoj má i Salvador Garcia-Ruiz, ekonom a spoluzakladatel Collectiu Em-

ma32, který je pro nezávislost od té doby, co byl schopný nějakého politického uvědomění – 

kolem třináctého či čtrnáctého roku. Nemám takový pocit kvůli nepřátelské politice státu vůči 

Katalánsku a necítím se být ani katalánským nacionalistou, jsem prostě jen Katalánec… Můj 

                                                 
29 Vždycky tu byl takový pocit, ale v posledních pěti letech zesílil. (Jordi T.) 
30 Esteve, 28 let 
31 HRDLIČKOVÁ, R., ZENKNER, P. O Katalánsku s Kataláncem. Dostupné z: <htt-
ps://www.euroskop.cz/8801/21515/clanek/o-katalansku-s-katalancem>. 
32 Collectiu Emma je síť, která spojuje Katalánce i ne-Katalánce žijící v různých zemích, a kteří si dali práci s 
tím, aby sledovali, hodnotili a vytvářeli zpravodajství o Katalánsku v mezinárodních médiích. Naším cílem je 
zajistit, aby světové veřejné mínění dostalo o Katalánsku poctivý obraz nejen z historického hlediska, ale i ze 
současnosti. Zdroj dostupný z WWW: <http://www.collectiuemma.cat/who-we-are> 
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postoj k nezávislosti není založen na nenávisti ke Španělsku, ale spíše na tom, že chci být Ka-

taláncem.33 

Okolí přátel a rodiny povětšinou sdílí názory respondentů, přesto nelze říci, 

že bezvýhradně všichni jsou pro separaci. Alba uvádí, že někteří jsou neutrální, protože ne-

chtějí problémy, ale nejsou striktně proti. Jordi B. má pár přátel, především z Barcelony, kteří 

v otázce oddělení nejsou tak striktně vyhraněni, jako např. v Gironě či jiných menších měs-

tech.  

Vliv okolí 

Since 11th of September everything is more intense34 

 

Na základě výpovědí dotazovaných lze říci, že největší vliv nejen v počátcích, ale 

i v průběhu jejich smýšlení o nezávislosti měli a mají z velké části média a okruh přátel. Sami 

respondenti se však necítí být nikým nuceni, ať se jedná o rodinu, přátele či již zmíněná mé-

dia, naopak v jejich případě je vnímají jako hlavní zdroj informací. Všichni se shodli na tom, 

že od malička měli možnost výběru, ale vzhledem k tomu, že téma osamostatnění 

a nezávislosti v jejich dětských letech nebylo ze strany školy či rodičů nijak zřetelně diskuto-

váno, týkalo se jiných záležitostí. 

Z hlediska dostupnosti informací představují média v dnešní době důležitého prostřed-

níka a zejména v Katalánsku bylo a dodnes je veřejné vysílání důležitým prvkem nejen 

v procesu normalizace jazyka a jeho zprostředkování široké veřejnosti, ale i posílení kulturní 

imaginace. Velké popularitě se těší zejména zpravodajská vysílání, jako jsou např. aktuální 

zpravodajství či debaty, které mají stěžejní úlohu při informování veřejnosti. Další neméně 

důležitou pozici má denní tisk, jmenovitě jsou to La Vanguardia a El Periódico, oba deníky 

vychází ve dvou verzích: španělsky a katalánsky. Silné postavení si získaly i rozhlasové stani-

ce. Kladně se o médiích vyjádřili i respondenti, zejména ve smyslu dobré a snadné informační 

dosažitelnosti, přičemž preferují denní tisk a internet. Co se týče tohoto fenoménu, který na-

byl svou oblíbenost s počátkem 21. století, byla i katalánština zařazena do repertoáru jazyků 

internetu, vytvořením své vlastní domény – .cat.35 

Rodina plní v životě jedince důležité funkce a do značné míry udává směřování jedin-

ce nejen do budoucna, ale i při utváření jeho postoje ke svému okolí. Vycházejíc z této 

situace, se nabízí odpověď na otázku, kdo z okolí jedince měl či má na něj největší vliv – 
                                                 
33 CASTRO, L. What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. s. 194 
34 Od 11. září (2012) je vše mnohem intenzivnější. (Carles, 28 let) 
35 GENERALITAT DE CATALUNYA, Department de la Vicepresidéncia, Secretarie de Política Linguística. 
Catalan, language of Europe. s. 18 
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opak je však pravdou. Respondenti neuvedli rodinu jako klíčovou při jejich uvažovaní o ne-

závislosti, v naprosté většině odpovědí se shodli na tom, že se s nimi rodiče na toto téma ne-

nebavili, když ještě byli ve školním věku. Dnes přiznávají, že je situace jiná: Moji rodiče vždy 

zastávali názor, že oddělení přinese jen problémy, proto o něj aktivně neusilovali a možná 

proto o tom ani moc nemluvili, ale dnes je vše jinak, stále nejsou aktivními zastánci, ale jsou 

mnohem otevřenější tomuto řešení, jelikož vidí, že ani setrvání v tomto stavu není ideální… 

Politika není naším hlavním tématem, pořád je tu fotbal, ale vzhledem k tomu, že se každý den 

něco děje, je to časté téma.36  

Naopak převládající diskuse na politické téma probíhají v rodině Alby: My se o politi-

ce bavíme hodně, já, můj otec a vlastně velká část mojí rodiny se o politiku zajímáme, já ji 

navíc studuji. Denní události k tomu i vybízejí… Ne všichni v mojí rodině jsou zatvrzelými 

zastánci oddělení, můj strýc například záměrně volil stranu španělských radikálů, protože si 

myslí, že když bude více radikálů v Madridu, tím více jich bude v Katalánsku… Je ale jediný 

v mé rodině.37 

Okolí přátel se zdá být mnohem důležitější v působení na utváření názorů dotazova-

ných jedinců, a jak se vyjádřil i Carles: To, že jsem začal přemýšlet tímto směrem, na to mě 

přivedli kamarádi. Ne tak, že bych převzal jejich názory, ale tím, že jsme o tom mohli diskuto-

vat, jsem se i já začal o to více se zajímat… Myslím, že je to hodně dané vaším okolím, když 

jste obklopeni samými Katalánci, ani to jinak nejde.38  

 

Osobní vyjádření a postoj 

I’m not against Spain, but not everybody has this attitude39 

We don’t fight, we are calm, peaceful but supportive40 

 

Možnost podpory a vyjádření vlastního postoje vůči aktuální situaci je jak pro vzorek 

dotazovaných, tak i pro ostatní Katalánce velmi podstatná. Svou účastí v organizacích podpo-

rující samostatnost Katalánska nebo různých zájmových či kulturních skupinách dávají najevo 

respekt ke své kultuře a tradicím, které jsou klíčové v chápání jejich existence a zároveň i 

přání rozhodovat o svém vlastním osudu, ve svém vlastním státě. Všichni dotazovaní slaví 

důležité katalánské svátky, jako důkaz jejich ztotožnění se s katalánskou identitou a všichni se 

                                                 
36 Jordi T., 28 let 
37 Alba, 25 let 
38 Carles, 27 let 
39 Nejsem proti Španělsku, ale ne každý má stejný postoj. (Alba) 
40 Nebojujeme, jsme klidní a pokojní, ale podporujeme se. (Jordi T.) 
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zúčastnili velké demonstrace v roce 2012. Většina je zároveň i členem nějaké zájmové či kul-

turní organizace a jeden respondent je sám aktivním členem organizace podporující nezávis-

nezávislost. 

Z pohledu respondentů existuje v Katalánsku mnoho asociací a spolků převážně kul-

turního charakteru, které fungují na bázi dobrovolnosti a neziskovosti. Alba je od útlého věku 

členkou místní skautské skupiny Pinya de Rosa a říká: Skaut šel vždycky katalánským směrem 

– mluví se v něm katalánsky, účastníme se a mnohdy i organizujeme různé akce v době svátků, 

máme katalánskou vlajku ve znaku, ale nejsme skupinou založenou pro účely budování sepa-

ratistických tendencí… Není to politická organizace, nechceme dětem vnucovat nějaký názor 

ani s nimi manipulovat, je to spíše přirozený proces.41 Členem jiné kulturní organizace – ta-

neční skupiny Esbart Joaquim Ruyra – je Carles. Jedná se o taneční soubor s padesátiletou 

historií, který se snaží udržet katalánskou tradici pomocí tance i kostýmu v kontextu moderní 

doby. 

V souvislosti s aktuální atmosférou lze především v posledních letech pozorovat roz-

voj organizací, jejichž cílem je podpora nezávislosti. Takovou organizací je například 

Assemblea Nacional Catalana (ANC; Katalánské národní shromáždění) jehož členem 

je i Jordi B. Nejedná se vůbec o politické uskupení… Mnoho měst a vesnic má své vlastní 

shromáždění, ale z mého rodného městečka jsem jediným účastníkem ANC, a ještě patřím 

mezi ty mladší. ANC byla hlavním organizátorem demonstrace v září 2012 a snaží se spojit 

lidi napříč ideologiemi i sociálními vrstvami, které mají společný cíl – nezávislost Katalánska 

a jak říká i prezidentka shromáždění Carme Forcadell Lluís: „pokud se nám podaří dosáhnout 

našeho cíle, organizace bude rozpuštěna“. 

Respondenti se již v předchozí části vyjádřili, že internet je pro ně velmi důležitým 

zdrojem informací. Internet umožňuje snazší spojení lidí se stejnými zájmy – je to nástroj, 

který spojuje. Ve společnosti, jako je ta katalánská, vyznačující se výraznou občanskou anga-

žovaností, se tudíž stal ideálním prostředkem jak zviditelnit jazyk, kulturu i informace. 

Lehce odlišný postoj zaujímá Jordi T., který přestože podporuje nezávislost a účastnil 

se demonstrace v září 2012 i 2010, není členem žádného kulturního či jiného spolku, ani se 

neúčastní dalších organizovaných akcí. Myslím, že teď je to už věc především politiků.42 Eva 

Piquer ve svém článku popisuje i další možný způsob postoje k dané situaci: Moje známá 

emigrovala po skončení občanské války do Chile, kde se na 20 let stala španělština jejím ja-

                                                 
41 Alba, 25 let 
42 Jordi T. 28 let 
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zykem. Když se vrátila zpět do Katalánska a viděla rozsáhlou perzekuci katalánštiny, přestala 

číst, psát a mluvit španělsky i přesto, že tento jazyk milovala.43 

 

Budoucnost a očekávání 

No more words more action44 

 

Pocity ohledně katalánské budoucnosti mají respondenti velmi smíšené, jsou optimisté, 

ale zároveň si uvědomují váhu takového rozhodnutí a veškeré okolnosti s tím spojené. Vzhle-

dem k tomu, že proces na cestě k nezávislosti je v plném proudu a po úspěšné demonstraci 

2012 i volbách, jsou nejen dotazovaní ale i většinová katalánská společnost v očekávání a 

veškeré naděje upínají k referendu, které by se mělo uskutečnit na podzim roku 2014. Největ-

ší problém, i přesto, že se většina společnosti vyjádřila ve prospěch konání referenda, je stále 

španělská vláda. 

Jsem z toho už unavený a myslím, že to není jenom můj pocit… Chci, aby se věci daly 

do pohybu a přestože není nic jisté, stále doufám, že referendum bude. Takto se o celé situaci 

vyjádřil Jordi B., vystihující atmosféru panující v Katalánsku. Téma referendum 2014 

je diskutované ze všech stran a stává se původcem mnoha protichůdných názorů. Většinově 

má své příznivce (převážně mezi Katalánci), ale jsou i tací, kteří mají jisté obavy a zdůrazňují 

především negativa, která případné odtržení přinese. Přestože katalánský parlament většinově 

odsouhlasil (poměrem hlasů poslanců 87 pro a 43 proti) podání žádosti ústřednímu parlamen-

tu v Madridu, aby regionu povolil plebiscit zorganizovat, vše nasvědčuje tomu, že vedoucí 

španělské strany referendum neschválí, jelikož dlouhodobě záměry katalánských separatistů 

odsuzují. Katalánský parlament argumentuje proti konání referenda tím, že na rozdíl od neofi-

ciálních průzkumů a názorů, budou výsledky referenda nezpochybnitelné. Jasně stanoveny 

byly již i dvě otázky, které by se měly v referendu zodpovídat: Chcete, aby se Katalánsko 

stalo státem? a Přejete si, aby byl tento stát nezávislý?45 

Španělská vláda se proti tomu odvolává na ústavu, která předpokládá nerozlučný jed-

notný španělský stát, a referenda dotýkající se osudu země se mohou konat pouze na 

celostátní úrovni. Referendum na regionální úrovni je tedy podle ústavy ilegální.46 Naděje 

                                                 
43 CASTRO, L. What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. s. 163 
44 Více akce, méně slov. (Jordi B.) 
45 Referendum o nezávislosti podpořil i katalánský parlament. Dostupné z: 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/258576-referendum-o-nezavislosti-podporil-i-katalansky-parlament/> 
46 CASTRO, L. What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. s. 17 
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vkládané do referenda ještě více podtrhuje fakt, že rok 2014 je třistaletým výročím ztráty ne-

závislosti, proto má pro Katalánce konání referenda i symbolický význam. 

K diskusi o referendu se přidali i přední představitelé Evropské unie – Herman Van 

Rompuy, stálý předseda Evropské rady a José Manuel Barroso, předseda Evropské komise 

s upozorněním, že pokud by Katalánci vyhlásili nezávislost, automaticky by byli vyřazeni 

z Evropské unie, jelikož by již nebylo součástí státu, na který se dohody EU vztahují. Pokud 

by se Katalánsko chtělo stát členem EU, muselo by řádně podstoupit celý proces přijetí od 

začátku včetně schválení všemi členskými zeměmi – i Španělska. V historii trvání Evropské 

unie neexistuje precedens, na nějž by se v otázce, jak postupovat v takové situaci dalo odvo-

lat, ale je jisté, že bude v zájmu nejen EU a ECB, ale i ostatních evropských institucí tento 

proces vnitřního rozšíření vyřešit co nejrychleji s ohledem na redukci nejistot a nákladů spja-

tých s vytvořením nového státu. Objevují se i komentáře poukazující na případ Německa, kdy 

po jeho sjednocení došlo i k přirozenému připojení jeho bývalé východní části do EU.47 

Respondenti se o svém očekávaní vyjádřili jednotně, celkové pocity vystihují tato slo-

va: především z nás spadne ta tíha a nejistota… Bude tu uvolněnější atmosféra.48  

Mnozí poukazují i na ekonomickou situaci: s penězi, kterými momentálně dotujeme 

zbytek Španělska a zvyšujeme naší zadluženost, budeme moci nakládat podle svého a mnohem 

efektivněji tam, kde je to potřeba jako např. ve školství, zdravotnictví či infrastruktuře.49 Přes-

tože Katalánsko má jisté kompetence co se týče vzdělání a zdravotnictví, Pol dodává: Rádi 

bychom také řídili své struktury jako železnice a letiště. Chceme neomezenou působnost ve 

finanční oblasti, ve věcech imigrace. Chceme mít vlastní hlas v Evropské unii nebo 

v OSN. Zkrátka a dobře moci rozhodovat ve všech aspektech, které se týkají naší země.50 

Své naděje vkládají i do politiky: Ze všeho nejdřív budeme moci spravovat vlastní vlá-

du, budeme zodpovědní sami sobě a nebudeme muset čekat na to, jak rozhodne Madrid… 

I v Katalánsku je politická korupce, proto na politiky úplně nespoléhám, ale pokud budeme 

mít vlastní vládu, bude se moci o mnohých věcech rozhodovat efektivněji.51 

Závěr 

Každý preferuje jiný důvod a má jiné argumenty opravňující katalánské separatistické 

tendence. Nejen výsledky provedeného terénního výzkumu, ale i názory odborníků nasvědčují 

                                                 
47 CASTRO, L. What's up with Catalonia?: The causes which impel them to the separation. s. 60–65 
48 Esteve, 28 let 
49 Alba, 25 let 
50 HRDLIČKOVÁ, R., ZENKNER, P. O Katalánsku s Kataláncem. [online] Euroskop, 7. 11. 2012. Dostupné z: 
<https://www.euroskop.cz/8801/21515/clanek/o-katalansku-s-katalancem>. 
51 Jordi T., 28 let 
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tomu, že se jedná o střet mnoha faktorů. Obecně lze říci, že se jedná o kombinaci ekonomic-

ké, politické, lingvistické a kulturní roviny, jež jsou hluboce svázány s historickými událost-

událostmi. 

Kultura reprezentuje základní hodnoty katalánské společnosti, je esenciálním prvkem, 

na jehož principu Katalánci odvozují svou národní a etnickou identitu. Katalánci jsou hrdým 

národem, stojí si za svými tradicemi a jazykem, jak dokázali napříč historií a nepřízni režimů, 

snaží se je za každou cenu bránit. Proto ve chvíli, kdy politická sféra začala utlačovat tu kul-

turní a situace již nebyla dále únosná, začali Katalánci intenzivněji propagovat separatistické 

aspirace a návrat statusu quo. Vypjatou situaci ještě více posiluje přítomnost ekonomické kri-

ze, na kterou se v poslední době odvolává stále více lidí, respondenti ji nepopírají, ale 

osobnější a důležitější jsou pro ně kulturní aspekty, možnost vymezit se a mít právo rozhodo-

vat.  

Katalánci věří, že nyní, v době 21. století, dosahují podmínek, které politicky, ekono-

micky, kulturně a sociálně umožňují reálné dosažení samostatného státu a rozhodli se jít spíše 

demokratickou cestou než tou nacionalistickou. Pokud by se tak stalo, bylo by státem, který je 

vyústěním demokratického procesu, iniciovaným vůlí občanů, státem, který si lidé vysloužili. 

Na základě výpovědí respondentů, spadající do intervalu mladá až střední generace, kteří ote-

vřeně mluvili i o situaci v jejich rodinách, nelze jednoznačně říci, že se názory jejich rodičů či 

prarodičů zásadně liší. Je možné pozorovat rozdíly v preferencích jednotlivých důvodů 

s každým jedincem a v intenzitě s jakou osobně vyjadřují separatistické tendence. V několika 

případech byla zaznamenána změna postoje rodičů respondentů vůči nezávislosti, kdy 

v důsledku napjaté situace posledních let, přešli z neutrálního postoje k takovému, který je 

jasně nakloněn osamostatnění Katalánska. 

Budoucnost Katalánska je však stále nejistá, ačkoliv boj, který se odehrává mezi Špa-

nělskem chránícím práva státu a intenzivní expresí demokratické vůle Katalánska by mohl 

znát výsledky na podzim roku 2014. Konečné slovo, i přes dosavadní snahy ze strany Kata-

lánska, bude mít španělská vláda, která doposud nebyla katalánské nezávislosti nakloněna. O 

důvodech lze opět jen spekulovat, oficiální stanovisko se odvolává na ústavu, podle které je 

regionální referendum protiústavní, jiné zdroje se přiklánějí spíše k teritoriálním a ekonomic-

kým důvodům, které by velmi výrazně zasáhly ekonomickou stabilitu Španělska, která již teď 

je narušena. Zcela definitivní není ani postoj Evropské unie, která se k situaci již vyjádřila, 

ale konečná stanoviska padnou až s výsledky referenda, pokud se bude konat. 
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Současná role národní identity aneb proč (ne)stavíme památníky 

Roman Klepetko 

Abstract 
The main goal of this study is to examine the relationship between Czech national identity 
and creation of places of memory. Particular goals are the assessment of the present role of 
the Czech national identity, determining the elements of the national identity and the assess-
ment how important the building of memorials is nowadays. The study is based on the 
theoretical and analytic part. The first part summarizes the general knowledge of the topic. 
The second part is the analysis of the results of the own research. The quantitative research of 
the public opinion was focused on the Czech national identity and the creation of places of 
memory in Czech Republic. 
 

Key words 
Collective identity, national identity, Czech national identity, nation, nationalism, collective 
memory, place of memory. 

Úvod  

Identita je nedílnou součástí každého z nás. V moderních dějinách lidstva hraje vý-

znamnou roli především fenomén národní identity, kterou lze v každodenním životě vnímat 

velmi intenzivně. Národní identitou jsme ovlivněni například při běžných konverzacích, když 

nakupujeme potraviny, ale také při výstavbě památníků a jejich vnímání v určitém čase a pro-

storu. 

Mohlo by se zdát, že v současné době vyspělých technologií, kdy můžeme mít události 

a osobnosti tzv. velké historie stále na očích, je výstavba památníků zbytečná. Právě památní-

ky mají za úkol uchovat vzpomínku a připomínat lidem to důležité, to, na co by se mělo 

vzpomínat a nezapomínat. Otázkou je, kdo určuje obsah této kulturní paměti. Asi nikdy, stej-

ně jako v kterýchkoli jiných situacích, nepřijme celá společnost daný památník bez výhrad. 

Zejména díky médiím se zdá, že tomu tak je. Možná je to ale právě jejich role, že mají za úkol 

přinášet kontroverzní témata. Těžko si představit například novinový článek „Nový památník 

v Karlových Varech se těší všeobecné oblibě“.  

Tato studie není mediální analýzou, ale dává si za úkol zjistit názor veřejného mínění. 

Některé z článků prezentujících nesouhlas s výstavbou konkrétních památníků, nesouhlas 

s odkazem, který nesou, nebo jejich formou však byly motivem k zaměření se na toto téma. 

Tato studie si klade za úkol zjistit, se kterými oblastmi by měla být výstavba památníků spo-
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jena, případně s jakými konkrétními osobnostmi. Nedílnou součástí však je otázka potřeby 

tvorby památných míst v dnešní době. Ta je ovlivněna rovněž „stavem“ národní identity, se 

kterým je výstavba památníků spojena.  

Teoreticko-metodologické zakotvení studie 

Stěžejním cílem této studie je zjistit, jak se národní identita odráží v tvorbě tzv. míst 

paměti. Předkládaná studie přináší ucelenou představu veřejného mínění o současných aspek-

tech národní identity i významu „míst paměti“ v dnešní době.  

Pro získání odpovědi na stanovenou výzkumnou otázku byl využit převážně kvantita-

tivní přístup formou dotazníkového šetření. Některé výsledky tohoto šetření byly dále 

podrobeny srovnání s již dříve provedeným výzkumem: „Česká národní identita po zániku 

Československa a před vstupem do Evropské unie, který proběhl v letech 1995 a 2003“.1 Tato 

komparace přinesla vhled do vývoje české národní identity za posledních 18 let. Vzhledem 

k rozdílnosti obou výzkumů má však toto srovnání spíše informativní charakter, než aby bylo 

považováno za stěžejní výstup předkládané práce.  

Národní identita jako forma kolektivní identity 

Pojem identita má základ v latinském kořeni idem, což znamená „stejný“. „Stejnost“ 

lze ovšem určit až na základě porovnání s odlišnými, jedná se tedy zároveň o různost. Richard 

Jenkins uvádí, že „similarita“ a „diference“ jsou nezbytné pro definování identity.2 Toto 

schéma dichotomizace mezi „My“ a „Oni“, které je možno sledovat v rámci celé společnosti, 

umožňuje vznik kolektivních identit, tedy ztotožnění se s danými skupinami. Základním 

předpokladem identity tedy je existence určitého kolektivu a současně vymezení se vůči dru-

hým kolektivním identitám. 

Kolektivní identitu, lze popsat jako imaginární společenský konstrukt, nevychází totiž 

z viditelné a hmatatelné skutečnosti. Kolektivní identita, čili „My“, je obraz, který si o sobě 

vytváří určitá skupina a s nímž se identifikují její příslušníci. Tento obraz je chápán jako od-

raz společenské příslušnosti v rámci určité kultury. Toto povědomí společenské příslušnosti se 

opírá o účast na společném vědění a společné paměti.3 

Anthony Smith ve svém díle National Identity identitu vztahuje k územním celkům 

na různé úrovni. Tato sounáležitost s územím je jedním ze základních prvků kolektivní identi-

                                                 
1 VLACHOVÁ, K., ŘEHÁKOVÁ, B., Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do 
Evropské unie, s. 20 
2 JENKINS, R., Social Identity, s. 17 
3 ASSMANN, J., Kultura a paměť, s. 117–123  
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ty. Těmi územními celky může být například obec, region, stát, či kontinent. Při konstrukci 

národní identity řadí Smith historické území národa na první místo, dalšími v pořadí pak jsou 

historické vzpomínky a společné mýty, společná kultura, zákony a hospodářství. Těmito prv-

ky Smith definuje také samotný národ.4 

Národ a nacionalismus 

Pojem národ vznikl ve středověku. Ač jeho kořenem bývalo vždy latinské natio, jed-

notlivé překlady v evropských jazycích se mohly lišit. Kupříkladu anglické slovo nation v 18. 

století označovalo všechny obyvatele, které spojovala nadvláda jednoho panovníka, stejně tak 

tomu bylo i v případě francouzského ekvivalentu. V němčině však příslušníky národa spojo-

vala kultura, jazyk a společná minulost. Pokud zůstaneme v českých zemích, objevuje se zde 

jako první definice národa podle Jana Ámose Komenského. Ten v ní kromě společného úze-

mí, dějin a jazyka vyzdvihuje i lásku ke společné vlasti. V západní Evropě se tak etabloval 

občanský princip národa, který se shodoval se státní jednotkou bez ohledu na etnici-

tu/národnost jeho příslušníků. Ve střední a východní Evropě, tedy i v českých zemích 

nakonec zvítězil herderovský koncept, jenž slučoval národy s jazykem a tradicí. Tradiční po-

jetí národní identity bylo primordialistické, předpokládal se její pradávný základ a objektivní 

existenci. První kdo tyto teze zpochybnil, byl např. Max Weber, který hovoří o subjektivním 

pocitu sounáležitosti příslušníků národa.5 

„Pouze“ jako myšlenkovou představu vidí národ Benedict Anderson. „Je to politické 

společenství vytvořené v představách – jako společenství ze své podstaty ohraničené a záro-

veň suverénní.“ Svoji tezi o pouhé představě obhajuje tím, že člověk si může pouze 

představovat příslušníky svého národa. Sami totiž nikdy nepoznají většinu ostatních přísluš-

níků a ani o nich neuslyší. V jeho představách však stále přetrvává pocit sounáležitosti 

s nimi.6  

Gellner, z jehož pojetí vzniku národa tato studie vychází, uvádí dvě provizorní definice 

národa. V první skupině dva lidé identifikují se stejným národem, „když a jedině když sdílejí 

stejnou kulturu, přičemž kultura znamená soubor myšlenek a znaků a představ a způsobů cho-

vání a dorozumívání“. Druhá skupina se pak identifikuje se stejným národem, „když a jedině 

                                                 
4 SMITH, Anthony David. National Identity. [online] University of Nevada Press, 1991. 226 stran. [citováno 20. 
11. 2012]. Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=bEAJbHBlXR8C 
5 HROCH, M., Národy nejsou dílem náhody, s. 16, 19 
6 ANDERSON, B., Představy o společenství, s. 22–23  
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když dva lidé uznají jeden druhého za náležícího ke stejnému národu“. Dodává však, že kultu-

ra a vůle nestačí. Národy totiž mohou být definovány právě až ve věku nacionalismu.7  

Podle Gellnera je nacionalismus původně politický princip, který tvrdí, že politická a 

národní jednotka musí být shodné. Dále ho popisuje jako pocit hněvu, pokud je výše uvedený 

princip porušován, nebo hnutí, které je tím samým pocitem ovlivněno.8 Z jeho myšlenek však 

vyplývá, že jde právě o subjektivní pocit jedince. Tudíž je právě na něm, aby určil, kdy je 

v jeho očích národností princip opravdu porušen. 

Již zmíněný věk nacionalismu je spojený s příchodem moderní průmyslové společnos-

ti. K novodobým hospodářským a společenským změnám patřila proměna výrobního 

způsobu, rozšiřování trhu a zintenzivnění vzájemných obchodních vztahů. Díky tomu vznika-

ly nové společenské skupiny a vznik nových identit byl nutným doplňkem těchto změn.9 Až 

pohyb pracovních sil, existence centralizovaných politických jednotek a nástup byrokracie 

odhalily rozdíly při jednání s jinými skupinami. Platí tedy, že jedinec se dokázal se svoji kul-

turou identifikovat až při styku s jinými.10 

Kolektivní paměť 

Paměť je spjata nejen s tvorbou památníků, ale především s utvářením národa a jeho 

identity. Stejně jako identita je i paměť vždy spojena s nějakým kolektivem. Naše vzpomínky 

zůstávají za každých okolností kolektivní a jsou nám připomínány ostatními.11 Kolektivní 

paměť náleží k určité skupině, z čehož lze odvodit, s jakou identitou se lze díky ní ztotožnit. 

Skupina, které náleží určitá vzpomínka, si uchovává svoji minulost. Tím vytváří svůj vlastní 

obraz, zdůrazňuje svoji odlišnost a díky této identifikaci mizí vnitřní rozdíly. To zaručuje vě-

domí o své identitě v průběhu času.12  

„Místům paměti“ a tedy i památníkům se věnuje Pierre Nora. Uvádí, že pokud se jedná 

o tradice, není jim potřeba věnovat „místa paměti“. Ty mají stále místo v naší paměti, 

v našem vědomí. Pokud se však události stanou historií a postupně mizí z naší paměti, je po-

třeba vytvořit taková místa pro jejich připomenutí. „Kdybychom ještě obývali svou paměť, 

nepotřebovali bychom jí zasvětit určitá místa.“13 „Místa paměti“ tedy existují proto, že už 

                                                 
7 GELLNER, A., Národy a nacionalismus, s. 18, 66 
8 GELLNER, A., Národy a nacionalismus, s. 12–14  
9 THIESSOVÁ, A., Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, s. 13 
10 GELLNER, A., Národy a nacionalismus, s. 72 
11 HALBWACHS, M., Kolektivní paměť, s. 51 
12 ASSMANN, J., Kultura a paměť, s. 39–40  
13 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií: Problematika míst. [online] leden 2012. [citováno 23. 11. 2012]. Do-
stupné z: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_mezi_pameti_historii.pdf 
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neexistují pomyslná prostředí paměti. V historii společnosti díky nim pak setrvává vědomí, 

které by jinak mohlo být zapomenuto. 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo od 10. do 20. února 2013 a základním souborem vý-

zkumu jsou převážně občané ČR, kteří se nějakým způsobem identifikují s českou národní 

identitou. Dotazování se zúčastnilo 178 respondentů, z toho 101 žen (57 %) a 77 mužů (43%). 

Věk respondentů se pohyboval v intervalech od 18 – 24 let do 60 a více let. Vzhledem k šíření 

dotazníku v elektronické formě se ho zúčastnili převážně mladší lidé. Konkrétně to bylo 

84 respondentů ve věku 18 – 24 let (47 %), 45 respondentů ve věku 25 – 34 let (25 %), dále 

27 respondentů ve věku 35 – 44 let (15 %), 14 respondentů ve věku 45–60 let (9 %) a osm 

respondentů bylo starších 60 let (4 %). 

Zúčastnění také byli dotazováni jak na místo bydliště, kde tráví většinu roku, tak na 

místo původu. 107 respondentů bydlí v Praze (60 %), 28 respondentů bydlí ve městě 

do 40 000 obyvatel (16 %), 26 respondentů označilo, že bydlí ve statutárním městě, tedy měs-

tě nad 40 000 obyvatel (15 %), 14 respondentů bydlí na vesnici (8 %) a zbývající tři 

respondenti přebývají v zahraničí (2 %). Nejvíce respondentů pak pochází z měst do 40 000 

obyvatel, celkem 69 lidí (39 %), 54 respondentů pochází z Prahy (30 %), 33 respondentů vy-

růstalo na vesnici (19 %) a 22 respondentů uvedlo, že pochází ze statutárních měst nad 40 000 

obyvatel (12 %). 

Posledním požadovaným sociodemografickým údajem bylo nejvyšší dokončené či 

právě probíhající vzdělání. 135 respondentů uvedlo vysokoškolské vzdělání (76 %), 

36 respondentů středoškolské s maturitou (20 %), čtyři respondenti uvedli vzdělání na vyšší 

odborné škole (2 %), dva respondenti dosáhli pouze základního vzdělání (1 %) a jeden 

z dotazovaných byl středoškolského vzdělání bez maturity (1 %). Výzkumu se nezúčastnil 

žádný respondent s výučním listem. 

Velmi vysoký počet vysokoškoláků byl mimo jiné způsoben uváděním i právě probí-

hajícího studia. Nejvíce z nich bylo ve věku 18–24 let, je tedy velmi pravděpodobné, že se 

jedná o studenty, zastoupeny byly ale i ostatní věkové skupiny14. Pokud porovnáme podíly 

vysokoškoláků v každém intervalu, téměř ve všech věkových skupinách tvoří vysokoškoláci 

většinu. V intervalu 18–24 let je 70% podíl vysokoškoláků, v intervalu 25–34 let je 91% podíl 

                                                 
14 Rozdělení četností respondentů, kteří uvedli nejvyšší dosažené či právě probíhající vysokoškolské studium: 59 
respondentů ve věku 18–24 let (44 %), 40 respondentů ve věku 25–34 let (30 %), 21 respondentů ve věku 35–44 
let (16 %), 11 respondentů ve věku 45–60 let (8 %) a čtyři respondenti starší 60 let (3 %). 
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vysokoškoláků, v intervalu 35–44 let je 81% podíl vysokoškoláků, v intervalu 45–60 let je 

jejich podíl 69 % a v intervalu starších 60 let tvoří vysokoškoláci polovinu dotázaných. 

Národní hrdost 

Většina dotazovaných uvedla, že jsou hrdými Čechy. Konkrétně s tímto tvrzením spíše 

souhlasilo 71 respondentů (40 %) a 56 respondentů s ním plně souhlasilo (31 %). 26 respon-

dentů uvedlo, že neví (15 %). 19 respondentů spíše nesouhlasilo (11 %) a šest lidí plně 

nesouhlasilo s tím, že by byli hrdí, že jsou Češi (3 %). 

V rámci tohoto tématu bylo také zjišťováno, v jakých oblastech jsou respondenti na 

český národ hrdí. Nejvíce jsou respondenti pyšní na vědu a výzkum (75 %), hned v závěsu se 

ale umístil sport (73 %). Dále se v pomyslném žebříčku umístila kultura (56 %), literatura 

(54 %) a umění (44 %). Následuje historie (35 %), vzdělávání (14 %), hospodářství (7 %) a 

nejméně jsou respondenti hrdí na českou politiku (2 %). Mezi dalšími vypsanými možnostmi 

byla po jednom respondentu uvedena například hudba, pivo, smysl pro humor nebo osobnost 

Václava Havla. Tři respondenti (2 %) nezaškrtli žádnou z výše uvedených možností, z toho 

jeden uvedl, že je hrdý pouze na české vojáky v zahraničních misích, další není hrdý v žádné 

oblasti a poslední respondent uvedl, že neuznává koncept národa, ale oceňuje schopné a inte-

ligentní jedince. 

Tyto oblasti, především tedy věda a výzkum, úspěchy českých sportovců a osobnost 

Václava Havla, vévodily v otázce národní hrdosti mezi respondenty dotazníkového šetření. 

Kdo neskáče, není Čech! 

Někteří respondenti také popsali konkrétní situace, během kterých vykazují národní 

hrdost. V zahraničí vyzdvihují kvalitu českého piva a snaží se zvýšit povědomí na o ČR. Ně-

kteří oceňují kolektivní družnost během sportovních utkání, jsou hrdí na sportovní úspěchy 

během olympijských her, v hokeji či tenise. Následují úspěchy ve vědě a výzkumu a oceňují 

se také kulturní památky. Z historických událostí se na první pozice dostalo období národního 

obrození a sametové revoluce, dále aktivity českého disentu a pokojné rozdělení ČSFR. Ně-

kdo pociťuje národní hrdost při znění chorálu Ktož jsú boží bojovníci, jiní jsou pyšní na české 

výrobky známé ve světě.  

Dotázaní obecně vzhlíží k českým osobnostem, které se dokázaly prosadit ve světě, 

proslavit svoji vlast. V tomto ohledu stojí za zmínku konkrétní jména, které byla zmiňována: 

Karel IV., Přemysl Otakar II., Karel Hynek Mácha, Alfons Mucha, Emma Destinová, Antonín 

Dvořák, Bedřich Smetana, Otto Wichterle, Milan Kundera, František Kupka, Miloš Forman, 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKto%25C5%25BE_js%25C3%25BA_bo%25C5%25BE%25C3%25AD_bojovn%25C3%25ADci&ei=lOg3UcqSGMasPO-zgagO&usg=AFQjCNGfxZ9i_Jfj63u_dTmkknzr7wdr6A&sig2=lNDSc3jfEixk3dSyDLS48Q&bvm=bv.43287494,d.ZWU&cad=rja
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Karel Kachyňa, Antonín Holý, Václav Havel, Jaromír Jágr, Jan Kaplický nebo Eva Jiřičná, či 

čeští letci z druhé světové války a mnoho dalších. 

Stydno je respondentům především za českou polickou scénu, za její obraz ve světě a 

chování politiků. Někteří se stydí za prezidenta, ať už Václava Klause nebo toho, který do 

úřadu ještě nenastoupil, Miloše Zemana. Propírána je také korupce, česká média nebo komu-

nisté. Některým se nelíbí stav českého hospodářství, ale i to, že Češi dokážou prožívat 

s hrdostí svou národní identitu právě pouze při sportovních událostech. Sporadicky také byly 

zmíněny etnické čistky v poválečných letech, nebo okrádání turistů v Praze. 

Národní hrdost po zániku Československa a před vstupem do 

Evropské unie 

Národní hrdostí se také zabýval výzkum Česká národní identita po zániku Českoslo-

venska a před vstupem do Evropské unie.15 Pokud by byla použita u vlastního výzkumu 

z roku 2013 stejná metodika jeho vyhodnocení při otázce na národní hrdost jako u výzkumu 

z roku 200316, byla hrdost v roce 2003 na úrovni 1,92, zatímco výsledek vlastního výzkumu 

z roku 2013 je 2,06. Národní hrdost je tedy menší. 

Vzhledem k nestejnorodosti výzkumu je v dalším srovnání oblastí, na které jsou Češi 

v průběhu let hrdí, použito pouze uvedení pořadí prvních nejvíce zmiňovaných možností 

z výčtu. Zatímco v roce 1995 byli Češi nejvíce hrdí na historii (91 %), umění a literaturu 

(85 %), výkony ve sportu (72 %) a výsledky vědy a techniky (60 %), v roce 2003 bylo pořadí 

následující: výkony ve sportu (89 %), historie (83 %), umění a literatura (82 %), výsledky 

vědy a techniky (68 %). Oproti minulým letům jsou ve vlastním výzkumu oblasti největší 

hrdosti sice stejné, jejich pořadí se ale proměnilo. 

Teritoriální identita 

V rámci posouzení české národní identity bylo důležité zjistit, v jakém pořadí se Češi 

identifikují s jednotlivými územními celky a na jakém místě se umístila právě Česká republi-

ka. Každému z vypsaných územních celků měli respondenti přidělit jedinečné pořadí od 

prvního do čtvrtého místa. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že na nejvyšším místě 

se umístila právě Česká republika s průměrným pořadím 2,055, následuje ji obec 

                                                 
15 VLACHOVÁ, K., ŘEHÁKOVÁ, B., Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem 
do Evropské unie, s. 22 
16 Respondent označí na škále (Rozhodně souhlasím = 1, … , Rozhodně nesouhlasím = 5) odpověď na otázku, 
zda je hrdý(á) na to, že je Čech. Výsledkem je vážený aritmetický průměr. 
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s průměrným pořadím 2,271 a region s průměrným pořadím 2,657. Na posledním místě se 

umístila Evropa s průměrným pořadím 3,017. 

Někteří se v zahraničí identifikují s Prahou, a to více než s Českou republikou, zejmé-

na se jedná o samotné Pražany. Naopak někteří zdůrazňují Českou republiku, aby zvýšili 

informovanost o této zemi ve světě. Obecně však většina respondentů v zahraničí nejvíce 

zmiňuje Českou republiku coby svoji rodnou zem, zatímco „doma“ se identifikují především 

s obcí, spíše pak s městy. Pražané však zdůrazňují, že pro ně region i obec splývá. Jinak záleží 

na tom, jak moc je v dané situaci místo původu známé. Pokud je obec v daném kontextu ne-

známá, identifikují se respondenti s krajem, či jiným regionálním uskupením. S evropanstvím 

se ale ztotožňuje málokdo, pouze jediný dotázaný zdůraznil, že se cítí jako český Evropan. 

Právě na kontextu vždy záleží, s Evropou jako kontinentem je možno se identifikovat spíše až 

při návštěvě jiného kontinentu. V rámci České republiky je pak na místě identifikace 

s menšími územními celky. A identifikace s rodnou zemí je běžná například při cestování po 

Evropě, ale zároveň také k vymezování sama sebe vůči cizincům a vytváření pocitu sounále-

žitosti s vlastním národem. 

V obdobném výzkumu, který probíhal v letech 1995 a 2003 byli respondenti dotazo-

váni pouze na vztah k městu, České republice nebo Evropě. V obou letech se objevovalo 

stejné pořadí: 1. Česká republika, 2. město, 3. Evropa.17 V tomto ohledu se zdá být rozložení 

teritoriální identity stále stejné a ani po vstupu ČR do Evropské unie se význam Evropy ne-

zvýšil, ba dokonce tomu mohlo být vzhledem k vývoji EU a existenci českého 

euroskepticismu právě naopak. 

Národní identita 

V této části byl výzkum zaměřen na faktory, které podle respondentů určují příslušnost 

k českému národu, tedy prvky tvořící českou národní identitu. Každý mohl z výčtu možností 

vybrat více faktorů a také doplnit vlastní odpověď. Nejvíce určujícím prvkem je podle re-

spondentů mateřský jazyk (76 %), dále pak společná historie a kultura (oboje po 64 %). 

Dalšími v pořadí jsou pocit sounáležitosti (60 %), národnost (55 %), a láska k vlasti (43 %). 

Shodně po 56 respondentech (31 %) vybralo občanství a území. S velkým odstupem se pak 

umístila barva pleti (4 %) a náboženství (3 %).  

V roce 1995 Češi považovali za nejvíce důležité tyto prvky tvořící obraz českého ná-

roda: umět mluvit česky (95 %), cítit se Čechem/Češkou (93 %), respektovat politické 

instituce a zákony (85 %) a mít české občanství (85 %). V roce 2003 bylo pořadí nejdůležitěj-
                                                 
17 VLACHOVÁ, K., ŘEHÁKOVÁ, B., Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do 
Evropské unie, s. 20 



Kulturní studia • 1/2014                                                                                                     

 

 
72 

ších prvků následující: umět mluvit česky (92 %), cítit se Čechem/Češkou (88 %), mít české 

občanství (88 %), žít v ČR většinu života (83 %).18 

Ten nejdůležitější faktor – jazyk, hrál vždy významnou roli při formování českého ná-

roda. Tento vztah národa s jazykem formuloval v českém prostředí Josef Jungmann, podle 

kterého podpora vlastního národa musí nutně znamenat příklon k jazyku tohoto národa. Vy-

cházel zde z jazykového nacionalismu Herdera. Jazykové otázky byly důležité právě během 

českého národního obrození, v ústavě Československé republiky pak bylo propojení národ-

nosti a jazyka povýšeno na základní princip. Také po roce 1945 zůstala státní ideologií 

definice národa prostřednictvím jazyka. V dnešní ústavě se již žádné ustanovení ohledně stát-

ního jazyka neobjevuje.19 

Češství – český národní charakter 

Charakter národa slouží jako odlišující znak, díky němuž se jeho příslušníci vymezují 

vůči ostatním národům. Co je tedy pro český národ typické? 

Pomocí asociačních otázek bylo zjišťováno jaká pozitivní a negativní vlastnost dota-

zovaným vyvstane na mysli jako první, když se řekne „Čech“. Mezi pozitivními vlastnostmi 

nejvíce respondentů zmínilo smysl pro humor (32x) a šikovnost nebo „zlaté české ručičky“ 

(24x). Dále byla zmíněna vynalézavost (17x), přátelskost (9x), muzikálnost (8x), pracovitost 

(7x), hrdost (6x) nebo družnost (5x). Sedm respondentů uvedlo, že Češi nemají žádnou pozi-

tivní vlastnost a zbylých 66 dotazovaných uvedlo vlastnosti s četností menší než čtyři, 

například pohostinnost, vychytralost, ochotu nebo soutěživost. 

Jako negativní vlastnost byla nejčastěji zmíněna závist (43x), následovala ji lenost 

(14x) a krádeže (13x). Češi jsou podle respondentů také nespokojení (10x), vychytralí (6x) a 

sobečtí (5x). Mezi dalšími vlastnostmi s četností menší než čtyři byla zmíněna například ne-

poctivost, hamižnost, korupce, buranství, omezenost, negativismus nebo netolerance. 

Obdobný výzkum proběhl také v letech 1990 a 1992. V obou letech byly nejčastějšími 

pozitivními vlastnostmi, které si Češi připisovali pracovitost, zručnost a smysl pro humor 

v tomto pořadí. Mezi negativními vlastnostmi pak v roce 1990 vévodily závist, sobectví a 

konformita v uvedeném pořadí a v roce 1992 se pomyslný žebříček proměnil takto: závist, 

vychytralost, konformita.20 Je tedy patrné, že ty stejné autostereotypy, tedy zažité charakteris-

tiky národa, se objevují již po více než dvě desetiletí. 

                                                 
18 VLACHOVÁ, K., ŘEHÁKOVÁ, B., Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem 
do Evropské unie, s. 17 
19 KOSCHMAL,  W., NEKULA, M., ROGALL, J., Češi a Němci, s. 132 
20 HOLÝ, L. Malý český člověk a skvělý český národ, s. 82 



Současná role národní identity aneb proč (ne)stavíme památníky 

 

 
73 

Patriotismus, šovinismus 

Většina dotazovaných uvedla, že by nechtěla být raději občanem jiné země než ČR, 

celkem to bylo 139 respondentů (78 %). Zbývajících 39 respondentů pak uvedlo, že by raději 

žili v jiné zemi, nejvíce pak v některém ze států západní Evropy. Nejčastěji například ve Vel-

ké Británii (13x), ve Švýcarsku (10x), v USA (6x), v Německu (5x) nebo v některé ze zemí 

Skandinávie (4x). Po dvou respondentech uvedlo Francii či Nizozemí a jednou bylo zmíněno 

Estonsko, Irsko, Maďarsko nebo Jižní Korea.21 S obdobným tvrzením, že by respondent „ra-

ději byl občanem ČR než kterékoliv jiné země na světě“ se v roce 1995 ztotožnilo 73 % 

dotázaných, v roce 2003 pak 69 %.22 

Respondenti měli dále určit, zda jsou Češi lepší nebo horší než ostatní národy.23 Nej-

častější odpověď byla, že toto hodnocení nelze provést. Tuto odpověď zvolilo 124 

dotazovaných (70 %), 25 respondentů se pak přiklonilo k výroku, že Češi jsou o trochu lepší 

(14 %) a 22 respondentů si myslí, že jsou Češi o trochu horší než ostatní národy (12 %). Plně 

se pak k výroku, že jsou Češi horší, přiklonilo pět respondentů (3 %) a dva respondenti uved-

li, že Češi jsou lepší než ostatní národy (1 %).  

V dalším srovnání měli respondenti porovnat český národ s konkrétními národy sou-

sedních států, tedy s Němci, Poláky, Rakušany a Slováky.24 V tomto případě již zvolilo 

možnost „0“, že ani jeden z národů nelze srovnat, pouze 43 dotázaných (24 %). Nejlépe do-

padli Němci s průměrným hodnocením 0,547. Za ně se na pomyslném žebříčku zařadili 

Rakušané s hodnocením 0,503. Jako spíše horší národ jsou vnímáni Slováci s průměrným 

hodnocením -0,387 a na posledním místě se umístili Poláci s hodnocením -0,464. 

Význam tvorby „míst paměti“ 

Respondenti měli zhodnotit současný význam nejen výstavby památníků, pamětních 

desek ale obecně tvorby míst paměti, tedy také například pojmenovávání ulic, institucí a dal-

ších objektů či vytváření institucí nesoucích odkaz osobnosti. Dotazování považují tento 

význam za spíše slabý. Tento fakt uvedlo 80 respondentů (45 %). Slabý význam označilo 45 

respondentů (25 %) a 22 respondentů označilo na pětimístné škále prostřední neurčitou mož-

nost (12 %). Stejné množství si pak myslí, že význam tvorby míst paměti je spíše silný a 

pouhých devět respondentů ho označilo za silný (5 %).  
                                                 
21 Někteří respondenti uváděli více než jednu zemi.  
22 VLACHOVÁ, K., ŘEHÁKOVÁ, B., Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem 
do Evropské unie, s. 27 
23 Na škále ((2) – (1) – (0) – (1) – (2)) měli respondenti vyznačit, ke kterému z výroků se nejvíce přiklánějí. 
24 Každému národu měl respondent dát ohodnocení na škále ((2) – (1) – (0) – (-1) – (-2)), kladné body pokud je 
podle něj zmíněný národ lepší a záporné, pokud horší. 
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Obdobně měli respondenti zhodnotit, zda je pro ně osobně tvorba těchto míst v dnešní 

době důležitá. V tomto případě byl výsledek opačný. 68 respondentů uvedlo, že s tímto výro-

kem spíše souhlasí (38 %), plně s ním souhlasí 51 respondentů (29 %). 31 respondentů 

označilo odpověď „nevím“ (17 %). Spíše s tímto výrokem nesouhlasí 24 respondentů (13 %) 

a pouzí čtyři respondenti s ním nesouhlasí plně (2 %). Pro bližší ilustraci výsledku následuje 

jejich grafické vyobrazení. 

 

Graf 1: Jaký má v dnešní době význam tvorba 
míst paměti? 

 

Historie magistra vitae aneb dějiny jsou učitelkou života 

Ti, kteří považují tvorbu míst paměti za důležitou, nejčastěji uváděli, že je to důležité 

pro udržování povědomí o významných osobnostech a událostech. Stavění památníků může-

me také považovat za jakousi tradici, která stmeluje národ. Jedna z výpovědí zněla například 

takto: „Jen tak je možné mít hrdost a utužovat vlastenectví.“ Další z respondentů uvedl, že 

památníky jsou „chrámy národa, které nám pomáhají v uvědomění si sounáležitosti“. Byl 

však také zmíněn názor, že spíše než výstavba památníků, je postačující pojmenovávání ob-

jektů nesoucích odkaz osobnosti z vědy, kultury, apod. 

Zastánci opačného názoru, tedy že pro ně tvorba „míst paměti“ není důležitá, nejčastěji 

uváděli, že v dnešní době informačních technologií nemá tvorba těchto míst již význam a je 

ekonomicky zatěžující.  

Zájem o „místa paměti“ 

V rámci výzkumu bylo také zjišťováno povědomí o místech paměti, které lidé znají ze 

svého okolí. Zmiňované památníky byly spojené převážně s historickými událostmi, zejména 

Graf 2: Je pro Vás tvorba míst paměti v 
dnešní době důležitá? 
 

Zdroj: Vlastní výzkum Zdroj: Vlastní výzkum 
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pak se světovými válkami. Respondenti si nejvíce vybavují „místa paměti“ spojená s druhou 

světovou válkou (byla zmíněna ve 40 % odpovědí). Jsou to místa spojená s oběťmi obou vá-

lek nebo se slavnými vojevůdci. Po druhé světové válce vyrostlo mnoho pomníků, více však 

těch, které připomínaly vděk osvobozující armádě, než těch, které byly věnovány obětem.25 

Mezi další uvedená historická období patří husitství, období komunismu nebo události 

roku 1989. Vedle vojevůdců byly vzpomenuty také další historické osobnosti, například vla-

daři, prezidenti nebo jiní politici, spisovatelé, hudební skladatelé a další umělci. V rámci 

svého okolí vnímají respondenti místa spojená s lokálními významnými osobnostmi, převážně 

rodáky. Takovými místy jsou nejrůznější památníky či pamětní desky připomínající místa 

narození nebo úmrtí slavných osobností. Zřídkakdy byly zmíněny také upomínky povodní a 

dalších přírodních katastrof. 

Letiště Václava Havla? Ano i ne. 

Další otázky byly také zaměřeny na zájem dotazovaných o „místa paměti“. Respon-

denti odpovídali, zda vnímají některá „místa paměti“ pozitivně, tedy zda mají některá 

oblíbená, konkrétní místa, která se jim líbí. Plných 89 % respondentů (159x) uvedlo, že tako-

vá místa existují, ale jen 51 % z nich vypsalo konkrétní objekty (81x). Byly zmiňovány 

památníky obětí nebo hrdinů válek – Lidice, Ležáky, Terezín, Chrám svatých Cyrila a Meto-

děje připomínající operaci Anthropoid, památník holocaustu v Berlíně nebo Osvětim. Dále 

místa spojená s odkazem Jana Palacha nebo pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. 

Oblíbena je rovněž Mohyla míru u Slavkova u Brna nebo památník 17. listopadu na Národní 

třídě. Dalšími význačnými místy v Praze jsou památník na Vítkově, Slavín na Vyšehradském 

hřbitově nebo kyvadlo na Letné. Spousta ze zmíněných míst má setkávací funkci, zejména 

pak pomník sv. Václava na Václavském náměstí. Vzpomínány byly Masarykovy sochy ať už 

na Hradčanském náměstí v Praze, v Brně před lékařskou fakultou nebo v rodném Hodoníně. 

Specifickými místy paměti pak jsou Karlova Univerzita, Letiště Václava Havla nebo rozhla-

sový pořad Paměť národa. 

Stejně tak měli respondenti odpovědět, zda existují některá „místa paměti“, která vní-

mají negativně. Tuto možnost označilo 39 % respondentů (69x), z toho 57 % respondentů 

odpověď upřesnilo (39x). Mnoho pomníků je vnímáno kontroverzně, kromě zastánců má své 

odpůrce Letiště Václava Havla, pomník obětem komunismu na pražském Újezdě nebo Ná-

rodní památník na Vítkově. Dalším mezi neoblíbenými pak je například památník v Letech 

nebo pomník sovětského maršála Koněva v pražské Bubenči. Je taktéž patrné, že nejen tvorba 
                                                 
25 PEKÁREK, Bohumil. Paměť a politika. [online] duben 2012. [citováno 21. 11. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cefres.cz/IMG/pdf/pekarek_1995_pamet_politika.pdf 
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ale i rušení památníků má vliv na paměť národa. Ač už na svém místě nestojí, stále žije 

v paměti respondentů neoblíbený Stalinův pomník na Letné. 

Tvorba „míst paměti“ a zobrazení národní identity, 

nacionalismu 

V analogii s otázkou dotazující se na oblast, ve kterých jsou respondenti na český ná-

rod hrdí, byli respondenti dotazováni, s jakými oblastmi by měla být tvorba míst paměti 

spojena. V obou případech byl použit stejný výčet možných odpovědí. Podle respondentů by 

měla být tvorba těchto míst v dnešní době spjata především s historií (74 %). Dalšími oblast-

mi jsou věda a výzkum (65 %), kultura (59 %), umění (53 %) a literatura (38 %), dále se 

umístil sport (31 %) a vzdělávání (30 %). Na samém chvostu pomyslného žebříčku je politika 

(13 %) a hospodářství (10 %). 12 respondentů (7 %) neuvedlo žádnou z výše uvedených 

možností, což bylo odůvodněno tím, že nezáleží na oblasti, ale na konkrétním činu osobnosti 

nebo události. 

Graf 3: Srovnání shody oblastí, na které jsou respondenti nejvíce hrdí a se kterými by měla být 
tvorba míst paměti spjata 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

Největší rozdíly mezi hrdostí na danou oblast a jejím zobrazováním v „místech pamě-

ti“ jsou v historii a ve sportu. Zatímco na sport je hrdých 73 % dotazovaných, památníky pro 

sportovce by uvítalo 31 % dotazovaných. V případě historie je na ni hrdo pouze 35 % respon-

dentů, 74 % respondentů si však myslí, že by právě s ní měla být spjata „místa paměti“. 
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Patrný rozdíl je rovněž ve vnímání politiky. V ostatních oblastech již rozdíly nejsou příliš 

markantní, zejména věda a výzkum je vyzdvihována v obou otázkách. 

Václav Havel a „ti druzí“ 

Zúčastnění se v otevřené otázce mohli vyjádřit, pro které konkrétní osobnosti by uvíta-

li vytvoření „místa paměti“. Tuto možnost využilo 57 respondentů (32 %). Nejvíce z nich 

(21 respondentů – 37 %) zmínilo Václava Havla. Dalšími významnými osobnostmi vycháze-

jícími z tohoto průzkumu jsou hokejista Jaromír Jágr (7x), profesor Antonín Holý (6x), sir 

Nicholas Winton (6x), architekt Jan Kaplický (5x) nebo vynálezce Otto Wichterle (4x). Cel-

kem bylo uvedeno 55 jmen, 49 z nich však jen jedním nebo dvěma respondenty. Za zmínku 

však stojí například Josef Toufar, Emil Zátopek, Ivan Hlinka, Jiřina Jirásková, Edvard Beneš 

nebo Jára Cimrman. Pomník by si také zasloužil sochař Otakar Švec, autor Stalinova pomníku 

nebo oběti „odsunu“ Němců po druhé světové válce. Mezi žijícími osobnostmi byli dále zmí-

něni například: Karel Gott, Věra Čáslavská, Miloš Forman nebo Zdeněk Svěrák. 

„Místa paměti“ pro tyto osobnosti by měly mít převážně tradiční formu soch, bust ne-

bo pamětních desek, objevily se ale i jiné nápady. Pro Jana Kaplického by to měla být 

knihovna, pro některé pak muzeum nebo alespoň stálá výstava s jejich odkazem. Oblíbenou 

formou tvorby „míst paměti“ je také pojmenování ulice, náměstí nebo různých objektů (kon-

certní sál, divadlo, restaurace). 

Památníky nejen pro „našince“ 

„Místa paměti“ však kromě příslušníků vlastního národa bývají věnována i osobám 

z „cizích“ zemí. V jakých situacích by tomu tak mělo být, bylo otázkou pro respondenty. Ta-

kovými osobnostmi jsou vnímáni lidé, kteří hráli významnou roli v národní historii, zasloužili 

se o vznik státu, o jeho svobodu a měli přínos pro jeho obyvatele. Dalšími takovými mohou 

být významné osobnosti světové vědy nebo umění, které na českém území pobývaly nebo 

osobnosti světového formátu s českým původem. Příkladem jsou Cyril a Metoděj, Jan Lu-

cemburský, Marie Terezie, Wolfgang Amadeus Mozart, Ronald Reagan, Winston Churchill 

nebo Madeleine Albright. Nejvíce vyzdvihovaným je sir Nicholas Winton. 

Závěr 

Stěžejním cílem této studie bylo zjistit, jaký je vztah české národní identity a tvorby 

„míst paměti“. Dílčími cíli pak bylo zhodnocení současné role české národní identity, prvků 

určujících českou národní identitu a významu výstavby památníků v dnešní době.  
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Národní identita je s národem vždy spjata, stejně tak ale vývoj národa v čase ovlivňuje 

vývoj dané národní identity. Tedy to, co v očích příslušníků národa dělá v dané epoše určitý 

národ národem, je vždy také tím, s čím se sami identifikují. Nejdůležitějším faktorem určují-

cím český národ a tedy i prvkem české národní identity je mateřský jazyk. Jen stěží lze tuto 

podmínku „bytí Čechem“ obejít. Dalšími faktory je vnímání společné kultury a historie, které 

je důležité především pro osobní identifikaci s národem. Důležitým prvkem identity je také 

národní charakter, ten určuje, které rysy jsou pro národ výjimečné, a je tím odlišitelný od 

ostatních národů. Češi se mohou pyšnit osobitým a výjimečným smyslem pro humor, bohužel 

je jim ale přímo z vlastních kruhů vytýkána závist. 

Respondenti vykazují velkou národní hrdost. Pyšní jsou především na vědu a výzkum, 

sportovní úspěchy nebo osobnost Václava Havla. Naopak nejvíce stydno je jim za českou 

politickou scénu. Schopnost kolektivní soudružnosti Čechů při sportovních událostech je 

vnímána ambivalentně, stejně tak by se totiž měl národ stmelit i v jiných situacích. V rámci 

teritoriálních identit je právě ta národní nejvíce vyzdvihována.  

Kolektiv, kterým je v tomto případě národ, si vytváří svou identitu, ale také svoji pa-

měť. Pro vytváření národní identity je důležité udržovat povědomí o důležitých událostech a 

osobách a památníky tomu mohou být nápomocny. Jakožto „místa paměti“ jsou médiem pro 

kolektivní/národní paměť, zakořeňují události či osobnosti, které nemají být zapomenuty. 

V dnešní době již výstavba památníků klesá na významu, i když samotní respondenti uváděli, 

že pro ně osobně je důležitá. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že lidé mají 

o památníky zájem, jejich výstavba v dnešní době je však sporná. Proti ní stojí vyspělé infor-

mační technologie, které nabízí jiné formy uchovávání paměti, výstavba památníků tak může 

být považována za plýtvání finančními prostředky. 

Zdá se tedy, že národní identita ani tak neovlivňuje tvorbu „míst paměti“, jako to může 

být způsobeno právě vyspělými technologiemi moderní doby. Hledají se tak nové formy těch-

to míst, nové formy uchovávání kolektivní paměti. To, co však národní identita ovlivňuje, je 

obsah těchto vzpomínek. „Místa paměti“ uchovávají paměť skupiny, a pokud je touto skupinu 

národ, je tedy zřejmé, že jejich obsahem budou ty vzpomínky, které jsou re/konstrukci národ-

ní identity. Respondenti by tak uvítali výstavbu památníků pro významné české osobnosti, 

zejména pak pro Václava Havla. Rovněž chtějí formou „míst paměti“ připomínat českou his-

torii a úspěchy ve vědě. Naopak ale památníky sportovcům navzdory jejich popularitě nejsou 

příliš vítané.  
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Percepce domova u potomků vietnamských imigrantů 

Kristýna Sataryová 

Abstract 
The thesis elaborates the topic of territorial identity on the descendants of Vietnamese immi-
grants´ example in the Czech Republic. The goal is to find out what teenage generation of 
Vietnamese considers their home and is to understand the process having led to it. The issue 
is connected with the term of identity with focus on the ethnic and territorial extent. Also 
social constructivism paradigm has here been outlined where principles of working with iden-
tity base from. The thesis reaches from the history of Vietnamese arrival into the Czech 
Republic till present day and the second generation. These are in fact Vietnamese students at 
the age of 21 – 29, who have spent most of their lives here. Either they have arrived with their 
parents as children or were already born in the Czech republic. Narrative interviews were car-
ried out as part of a biographical research with representatives of given generation, during 
which the question about relation of an individual to ethnicity and home was monitored. The 
conclusion summarizes essential findings of research analysis and field data interpretation 
underneath. 

Key words 
Narrative, Vietnam, biographical research, ethnic identity, territorial identity, home, 
Vietnamese descendants, Vietnamese immigrants, minority, generation. 

Úvod 

Historie vietnamské přítomnosti v České republice má již více než padesát let, a přesto 

život a kultura této skupiny není široké veřejnosti dostatečně známa. Povětšinou je vietnam-

ské obyvatelstvo spojováno se stereotypním obrazem obchodníka s nekvalitním zbožím. 

V průběhu času se rozšířil na majitele večerky či nehtového studia. Ani média k lepšímu po-

znání vietnamských sousedů nepřispívají. Ve většině případů se jednostranně soustředí na 

nelegální činnost některých příslušníků z tohoto etnika.1 

Pro pochopení současné situace mladých Vietnamců je důležité se alespoň rámcově 

seznámit s historií vietnamské migrace do ČR. Vietnamští občané se do tehdejšího Českoslo-

venska dostávali již v době socialismu díky československo-vietnamským mezistátním 

smlouvám, které vytvářely podmínky pro jejich řízenou migraci do země za účelem získání 

odborného vzdělání a praxe zejména v technických oborech. To vše se dělo v duchu socialis-

tické solidarity k válkou zpustošené a ideologicky spřátelené zemi. Praktikanti zde pobývali 

pár let a po dokončení studia, praxe či obojího se vraceli zpět do země původu, aby mohli 

                                                 
1 BROUČEK, S. Český pohled na Vietnamce: mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství, s. 83 
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přispět k budování své vlasti. Před sametovou revolucí začalo docházet k zneužívání situace 

na obou stranách.2 

Nejdůležitějším mezníkem v migraci z Vietnamu do Československa a následně do 

České republiky je bezesporu rok 1989, neboť do migrace již nezasahoval stát, ale migranti se 

rozhodovali podle svého. Významné postavení nabyli ti, co měli s Československem předre-

voluční zkušenost a ovládali český jazyk. Za nimi pak přicházeli příbuzní a známí, kteří také 

chtěli zlepšit svou finanční situaci. Smysl svých ekonomických aktivit vidí Vietnamci žijící v 

ČR v tom, že jim umožňují finančně zabezpečit své děti a postarat se o rodiče, kteří zůstali ve 

Vietnamu.3 

Českou republiku si Vietnamci vybírají kvůli mýtům udržovaným v povědomí lidí. 

Venkovské oblasti Vietnamu sužované bídou pak rekrutují jedince, kteří jsou ochotní vyces-

tovat do zahraniční a zabezpečit tak rodinu. Mýtus o bohatství a luxusním životě v zahraničí a 

tedy i ČR živí jak stát, který má zájem o vývoz svých občanů kvůli přelidnění a sociálním 

problémům, tak i samotní Vietnamci, kteří se ze zahraničí vrací na návštěvy a přivážejí okáza-

lé dárky. Tito lidé o svých problémech a stinných stránkách života v zahraničí raději pomlčí, 

aby si zachovali „image“ a nemuseli přiznat, že peníze vydělávají pomalu a těžce. Místo toho 

hovoří spíše o dobrých zkušenostech. Zároveň si mohou dovolit více utrácet, jelikož ve Viet-

namu má česká koruna mnohem větší kupní sílu. Příbuzní si přitom neuvědomují, že život v 

ČR je mnohem nákladnější a peníze nemají tu samou hodnotu jako v jejich zemi.4 Tento po-

znatek se ukázal i v rámci výzkumu. Informátorka Helena5 vypověděla:  

„Já když jsem byla ve Vietnamu, tak všichni: ‘jéé a v Čechách, to se musíte mít. Tam to 

musí být krásný.‘ Jo oni to opravdu vidí prostě jako úpl… – oni třeba nevidí, že Vietnamci, co 

tady žijou prostě dřou celej den jako ve Vietnamu, ale jako dřou, fakt dřou, živí ještě navíc 

rodinu ve Vietnamu. Což dělaj i mý rodiče, že vždycky to, co vydělaj během roku, tak to posla-

li do Vietnamu. Takže mý strejdové si za to postavili novej barák, novou koupelnu, novou 

kuchyň a tamten si todleto a tamta si todleto." 

Dospělí Vietnamci, kteří nemají zkušenost s Československem před rokem 1989 

a nenaučili dostatečně česky, jsou vůči majoritní společnosti spíše uzavření. Jazyk se zde pro-

                                                 
2 BROUČEK, S. Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. [online] Praha: Etnologický ústav AV 
ČR, 2003. [cit. 15. 9. 2013] 119 s. (PDF) Dostupné z: 
<http://www.cizinci.cz/files/clanky/107/vietnamska_etnika.pdf>, s. 19. 
3 BROUČEK, S. Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. [online] Praha: Etnologický ústav AV 
ČR, 2003. [cit. 15. 9. 2013] 119 s. (PDF) Dostupné z: 
<http://www.cizinci.cz/files/clanky/107/vietnamska_etnika.pdf>, s. 20. 
4 PECHOVÁ, E. Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťo-
vání. [online] Praha: La Strada Česká republika, o. p. s., 2007. [cit. 12.11. 2013] (PDF) Dostupné z: 
<http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/Zprava_migrace_Vietnam.pdf>., s. 19. 
5 23 let, narozena v ČR 
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jevuje jako silná bariéra integrace do společnosti. Často ani necítí potřebu učit se česky kvůli 

zprostředkovatelskému servisu, který ve vietnamské komunitě funguje a který obstarávají lidé 

se zkušeností z doby před revolucí. Tržnice a vietnamské velkoobchody a velkosklady nejsou 

pouze obchodními ale i mediálními, kulturními a komunitními centry, kde můžeme nalézt 

cestovaní kanceláře, významné podnikatelské subjekty i neziskové organizace, jazykové kur-

zy, kanceláře právního poradenství, restaurace apod. Vietnamec neovládající český jazyk si 

tak mnoho služeb může nechat vyřídit od těchto zprostředkujících institucí.6 Český etnolog 

Stanislav Brouček vysvětluje, jak vietnamští imigranti v první generaci pojímají svůj pobyt 

v České republice: „Výraznou složkou každodenního života je pak stav provizoria v oblasti 

bydlení, volného času atd. Přestože přibývá těch, kteří se rozhodli pro trvalou existenci v ČR, 

fenomén provizoria výrazně poznamenává jejich chování ve všech oblastech života.“7 

Kromě starousedlíků a vietnamských občanů, kteří přišli v 90. letech nejčastěji na po-

pud příbuzného či známého se dále v České republice vyskytují slabě zakořenění nově 

příchozí, kterým se mezi Vietnamci přezdívá „ga“ („drůbež“, ve smyslu „balíci“) nebo „thóc“ 

(„zrnko rýže“ protože jde většinou o chudé rolníky představující dno ve vietnamské vystěho-

valecké hierarchii), kteří přišli hlavně po roce 2000. Tito lidé mívají horší životní úroveň než 

výše zmíněné skupiny, protože valná část se sem dostala přes zprostředkovatelskou pracovní 

agenturu ať už oficiální či neoficiální a zadlužila se. Za cestu této organizaci zaplatí od 6 500 

do 14 000 dolarů, proto často musí ve Vietnamu prodat nemovitosti nebo se složí široké pří-

buzenstvo. Tito migranti pocházejí převážně z ekonomicky slabších a méně vzdělaných vrstev 

obyvatelstva.8 

Ekonomičtí migranti vietnamského původu pojímají svůj pobyt v ČR často jako do-

časný, protože přijeli pouze vydělat peníze, a poté mají v úmyslu vrátit se do svého domova – 

Vietnamu. Někteří Vietnamci se skutečně po několika letech spoření vracejí. V takovém pří-

padě nezřídka přenechávají své firmy v České republice a dále je udržují v chodu členové 

rodiny nebo nově příchozí příbuzní a známí z Vietnamu. Tato dočasnost je ale v mnoha pří-

padech fiktivní, jelikož zde žijí kupříkladu již dvacet let, založili si firmy a rodiny, které 

nechtějí opustit. Se svým domovem ve Vietnamu udržují kontakt, často posílají peníze pří-

buzným. Když si to mohou dovolit, jezdí na návštěvy do „staré domoviny“ a lze tedy říct, že 

                                                 
6ČERNÍK, J., IČO, J., KOCOUREK, J. S vietnamskými dětmi na českých školách, s. 106 - 109 
7 BROUČEK, S. Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. [online] Praha: Etnologický ústav AV 
ČR, 2003. [cit. 15. 9. 2013] 119 s. (PDF) Dostupné z: 
<http://www.cizinci.cz/files/clanky/107/vietnamska_etnika.pdf>, s. 7. 
8 NOŽINA, M. a KRAUS, F. Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: případ České republiky, s. 38 
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se jedná o transnacionální migranty9, kteří propojují původní domov s bydlištěm v nové zemi. 

Jejich děti navštěvují české školy, nepociťují již tak silné vazby na Vietnam a rozhodně pro 

ně život v České republice nepředstavuje pouze dočasné období. Navíc někteří Vietnamci, 

kteří se pokusili vrátit do Vietnamu, zjistili, že si na život v ČR natolik zvykli, že se již nedo-

kážou adaptovat na svůj předchozí život v zemi původu. „Nacházeli svá rodinná pouta 

rozbitá, cítili se v sousedských společenstvích vykořenění, protože je tam lidé považovali za 

„povýšence“, „zbohatlíky“ atd. Někteří z nich se opět vrátili do České republiky."10 

V souvislosti s mladou generací se někdy skloňuje poněkud kontroverzní sousloví: 

„banánové děti.“11 Na toto téma natočil Martin Ryšavý v roce 2010 i stejnojmenný dokumen-

tární film, kde mladí lidé vietnamského původu odkrývají své problémy se slaďováním 

odlišných kulturních zvyklostí ve svém životě. O tomto označení se zmínila i informátorka 

Aneta12, když přemýšlela, kým je:  

„…že Vietnamci jsou banánové děti. Já to nemám moc ráda tohleto přirovnání, ale je 

to pravda zase na druhou stranu. Fakt jsme jakoby zvenku žlutí. ale přemýšlení máme evrop-

ské, takže jsme fakt zvenku žlutí a uvnitř bílí. To mě teďka napadá, protože jsem to nedávno 

viděla a myslím si, že je to pravda, ale zase to není takovej ten symbol můj, že bych řekla: „jo 

to jsem přesně já.“ Jako to zase ne. Já nemám moc ráda to přirovnání – banánové děti – mně 

to nepřijde moc hezké to přirovnání. Źe to není jakoby reprezentativní, víš co. “ 

Často se o vietnamské komunitě v ČR hovoří jako o uzavřené a nestojící o výraznější 

integraci do české společnosti. V současnosti však dospívá druhá generace, která má značně 

odlišné sebepojetí a životní preference. Tím, že se zde tyto děti narodily či přicestovaly 

s rodiči z Vietnamu v dětském věku a navštěvovaly české školy, prodělávají mnohdy nesnad-

nou cestu intenzivní integrace do české společnosti.13 S tím se také posouvá jejich přístup k 

etnické a teritoriální identitě14. To, co je v generaci rodičů jasné, tedy že jejich domovem je 

                                                 
9 Tento pojem se stal centrální pro teorie, jež tvrdí, že novým trendem soudobých procesů migrace je vznik 
transnacionálních sociálních polí, která propojují původní domovy a nová místa pobytu migrantů. Oproti nacio-
nalistickým představám přistěhovalci nerezignují na udržování sociálních vztahů z místa původu ani se nezříkají 
svých původních identit. Tyto vzorce zároveň nemusí být formou odolávání vůči asimilačním tlakům. V teoriích 
transnacionální migrace jde spíš o odkrývání působení paralelních procesů, což je na jedné straně začleňování se 
do přijímající společnosti a udržování přes-hraničních sociálních vazeb na straně druhé. Tímto způsobem 
transmigranti budují a udržují současně dva domovy. Jejich životní svět tak propojuje dvě místa v již zmíněném 
transnacionálním sociálním poli, což je v opozici vůči těm interpretačním strategiím, které vidí současné globali-
zační procesy jen jako expanzi kapitalismu a západní modernity do zbytku světa. Srov. SZALÓ, Csaba. 
Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich, s. 7–8 
10 NOŽINA, M. a KRAUS, F. Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: případ České republiky, s. 47–48 
11 MARTÍNKOVÁ, Š. Vietnamská komunita v Praze, s. 36. 
12 23 let, v ČR od necelých 5 let 
13 ČERNÍK, J., IČO, J., KOCOUREK, J. S vietnamskými dětmi na českých školách, s. 103–110 
14 Tento text bude s tímto pojmem pracovat ve smyslu sebenahlížení – osobní identity a příslušnosti – kolektivní 
identity. Zjednodušeně lze říci, že jde o to, jak člověk vidí sám sebe a stejně tak jak ho vidí druzí a jaký k nim 
má vztah. Tyto dvě roviny jsou navzájem v dialektickém vztahu. Jedna nemůže existovat bez druhé. Problemati-
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jednoznačně Vietnam, neboť tam strávili dětství, dospívání i část dospělého života a plně se 

socializovali do vietnamské společnosti, se u jejich potomků rozostřuje a stává a poněkud 

neurčité. 

V souvislosti s českou společností se v rámci různých šetření i teoretických studií často 

hovoří o tom, že je kulturně velmi homogenní, není nakloněna přijímání odlišných kultur 

a vlivů migrantů a že je poměrně dosti xenofobní, tedy že má z cizinců strach. Z toho pramení 

množství předsudků a neosobní chování vůči přistěhovalcům, kteří pořádně neovládají český 

jazyk a mají odlišné zvyky.15 Touto prací by autorka chtěla přispět k většímu porozumění a 

komunikaci mezi příslušníky obou národů, neboť právě obeznámenost může zmírnit strach 

pramenící z nejistoty a vytvořit tak prostor pro mezikulturní dialog. 

Teoreticko-metodologické zakotvení studie 

Tato práce, která se zabývá fenoménem teritoriální identity, si klade za úkol objasnit, 

jak potomci vietnamských imigrantů v České republice chápou svůj „žitý svět“16 a co pro ně 

znamená pojem „domov“. Tedy přispět k poznání teritoriální dimenze reality této generace, 

která internalizovala český žitý svět a v budoucnosti bude mít vliv na charakter zdejší viet-

namské komunity stejně tak jako na potenciál multikulturního soužití v České republice 

obecně. Jde totiž o vhodné prostředníky pro komunikaci mezi tak odlišnými světy jako je ten 

český a vietnamský. Primární otázka tedy zní: jaké hlavní faktory se podílejí na utváření je-

jich teritoriální identity? 

K dosažení cíle bylo využito kvalitativní výzkumné metody s použitím techniky nara-

tivního rozhovoru, jenž byl veden s informátory vietnamského původu řadící se do druhé 

generace, kteří strávili většinu života v České republice. Šlo o současné či bývalé studenty 

některé z vysokých škol. Mnohdy se těm, kteří se do České republiky přestěhovali v dětství 
                                                                                                                                                         
kou identity se tedy zabývá jak psychologie (tedy jejím vnitřním aspektem – jak vnímá člověk sám sebe), tak 
i sociální vědy, které kladou důraz především na vnější rovinu zaměřenou na pohled druhých lidí, jenž je nám 
víceméně vnucen. 
15 ČERNÍK, J., IČO, J., KOCOUREK, J. S vietnamskými dětmi na českých školách, s. 112–113 
16 Žitý svět neboli „Lebenswelt“ podle rakouského sociologa Alfreda Schütze není soukromý svět určitého je-
dince, ale je od počátku intersubjektivní, neboť jedinec se jednoduše rodí do světa druhých. Znamená to tedy, že 
sféra „My“ předchází individuu. Důležité je uvědomit si, že se nejedná o každodennost, protože ta je jednou 
z mnoha podkategorií, které žitý svět vytváří (dalšími mohou být světy fantazie, vědy, snů, náboženské zkuše-
nosti atd.). Jde však o realitu svrchovanou (paramount reality), na níž všechny ostatní stojí. Tato realita 
každodennosti (nebo také Schützem označovaná jako svět práce) není rovnocenným světem mezi jinými, ale je 
nadřazena nad ostatní sub-světy, kterým tvoří základ a které ji vždy předpokládají. Je to vrstva "Lebenswelt", 
která není dominantně předmětem myšlení, ale jde o svět konání a orientace v něm, který máme jako lidé ten-
denci přijímat jako jednou provždy daný a nezpochybňovat jej. Výjimečnost reality každodennosti mezi jinými 
světy tkví v tom, že jsme v ní neustále tělesně přítomni (i když například sníme a naše mysl bloudí po vzdále-
ných místech), v jejím rámci můžeme komunikovat s jinými lidmi a svou tělesnou činností můžeme tento svět 
proměňovat. Schütz k tomu říká: „Lebenswelt objímá ještě více než každodenní skutečnost; je celkovou jednotou 
dílčích světů, jejich celkovým rámcem a horizontem vší možné zkušenosti.“ Srov. NOHEJL, M. Lebenswelt a 
každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání o východiscích fenomenologické sociologie, s. 60–68 
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po pár letech strávených ve Vietnamu, říká „jedenapůltá generace“.17 Obvykle mají větší 

sklony ponechávat si něco z vietnamské identity. Zatímco druhá generace, která se v ČR již 

narodila, bývá více „počeštělá“. Jelikož je však u jednotlivců často těžké rozlišit, kam by měl 

být dotyčný přesně zařazen, v této práci bude používán souhrnný termín „druhá generace“, 

pod nějž budou spadat jedinci narození ve Vietnamu i v ČR. Pomocí techniky sněhové koule 

(postupnému nabalování kontaktů skrze starší kontakty) bylo získáno osm informátorů, kteří 

souhlasili se spoluprací a byli ochotní zúčastnit se kvalitativní výzkumné techniky sběru dat – 

narativního rozhovoru. Věk informátorů se pohyboval od 21 do 29 let a sedm z nich se naro-

dilo ve Vietnamu a přicestovali s rodiči do České republiky, když byli ještě děti. 

Kvalitativní přístup (nebo také konstruktivistický, interpretativní či reflexivní), který 

byl využit v empirickém výzkumu práce, oproti kvantitativnímu neklade důraz na numerická 

data a kvantifikovatelné veličiny, ale na popis a interpretaci sociálních nebo individuálních 

lidských problémů, čímž se snaží dosáhnout komplexního, holistického obrazu zkoumané 

problematiky.18 

Výzkumná technika využitá v této práci je známá jako zakotvená teorie (grounded the-

ory). Vyvinuli ji sociologové Barney Glaser a Anselm Strauss coby soubor promyšlených, 

výslovně formulovaných a systematicky uspořádaných postupů pro analýzu dat a pro testová-

ní hypotéz vytvořených během výzkumu. Nesmírně důležité je udržet rovnováhu mezi 

tvořivostí a dodržováním vědeckých postupů. Příliš rigidní myšlení bez občasného odstupu od 

zkoumané látky může znemožnit rozpoznání objevu, proto je nutné udržovat si skeptický po-

stoj (prověřovat jevy, které si myslíme, že už známe a bereme je za samozřejmé) a postupovat 

podle výzkumných postupů zakotvené teorie. Tato výzkumná technika střídá shromažďování 

dat s jejich analýzou (pomocí otevřeného, axiálního, selektivního kódování) a teorie se po-

stupně vynořuje právě z těchto dat, přičemž se postupně zhutňuje a zpřesňuje.19 

Ke sběru dat byla v rámci výzkumného projektu využita technika narativního rozhovo-

ru (možno označit také za spontánní vyprávění, otevřený či hloubkový rozhovor), kdy 

zkoumaný subjekt není konfrontován se standardizovanými otázkami, ale je badatelem po-

vzbuzován ke svému vlastnímu sebevyjádření prostřednictvím volného a nepřerušovaného 

vypravování – tzv. narace. Tato technika předpokládá, že existují subjektivní významové 

struktury, které vyplavou na povrch jen při volném vyprávění na dané téma, a schéma sběru 

dat pomocí otázek a odpovědí je nedokáže vyjevit.20 

                                                 
17 ČERNÍK, J., IČO, J., KOCOUREK, J. S vietnamskými dětmi na českých školách, s. 172 
18 HENDL, J.. Úvod do kvalitativního výzkumu, s. 12 
19 STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené 
teorie, s. 15–17 
20 HENDL, J.. Úvod do kvalitativního výzkumu, s. 93 
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Na tento rozhovor se informant nijak systematicky nepřipravuje, neboť cílem narativ-

ního interview je znovuoživení vlastních prožitků v dynamickém proudu spontánního 

vyprávění. Minulé prožitky jsou vtaženy do přítomnosti a dochází tak k vrstvení zkušeností.21 

Vyprávění příběhů neboli převádění zkušeností do orální podoby nutí vypravěče dávat svému 

životu smysl a koherentnost. Jinak by mu posluchač zkrátka nemohl porozumět. Jde vlastně o 

základní formu lidské komunikace, kdy se smysl vytváří skrze příběh.22 

Je důležité si uvědomit, že informantův příběh neodráží svět „tam venku“ jako zrcadlo. 

Tudíž místo nějaké univerzální historické pravdy se badateli dostává informantova osobní 

vycházející z jeho zkušeností a z jeho úhlu pohledu. Je to subjektivní realita, která se 

z narativního interview vynořuje a která konstituuje identitu a vytváří smysluplný život.23 

Terénní výzkum 

Terénní výzkum se uskutečnil v rozmezí přibližně jednoho roku v letech 2012 a 2013. 

V rámci biografické metody, která je chápána jako vhodný prostředek pro pochopení žitých 

světů a identit zkoumaných osob,24 byly pořizovány narativní rozhovory s vybranými zástupci 

druhé generace vietnamského etnika. 

První oslovenou informátorkou se stala badatelčina blízká osoba, která následně zpro-

středkovala další kontakty. Postupovalo se tedy technikou již zmíněné sněhové koule, kdy 

tipy na potenciální informátory byly získány rovněž díky entomologovi Jaroslavu Pickovi, 

který se zaměřuje na pomoc Vietnamcům především v oblasti poradenství a překladatelství.  

Bezprostředně po každém interview byl proveden záznam o rozhovoru, kde byly za-

psány údaje jako datum, čas a okolnosti setkání, výzkumníkovy pocity, informace o osobě 

informátora a také způsob navázání kontaktu. Pro zachování anonymity informantů byl pro 

každého vymyšlen pseudonym.  

V získaném narativním materiálu identifikované kategorie jako jazyk, doba strávená 

ve Vietnamu nebo návrat do něj byly dále analyzovány a interpretovány a nyní se podíváme 

na ty nejzásadnější. 

                                                 
21 SCHÜTZE, F. Narativní interview ve studiích interakčního pole. Biograf (20) 
22 ATKINSON, R. The life story interview. Thousand Oaks. Calif: Sage Publication, s. 1 
23 RIESSMAN, Kohler C. Narrative analysis. Newbury Park: Sage Publications, s. 22 
24 SVOBODA, Michal. Biografická metoda v antropologii. AntropoWebzin [online]. 2007, 2-3 [2013-10-11]. 
ISSN 1801-8807. Dostupné z: <http://antropologie.zcu.cz/biograficka-metoda-v-antropologii>. 
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Etnická identita ve vztahu k době strávené ve Vietnamu25 

Z životních příběhů je patrné, že doba strávená ve Vietnamu má velký vliv na etnickou 

identifikaci informátorů. Dotazovaní, kteří v zemi svého původu strávili větší část dětství, 

k němu samozřejmě mají mnohem bližší vztah než ti, kteří se s rodiči odstěhovali do České 

republiky později nebo se zde narodili. Tento silný emocionální vztah k Vietnamu stál 

v úzkém propojení k samotnému pocitu příslušnosti k „vietnamství.“  Informátorka Hedvika26 

žijící ve Vietnamu ze všech dotazovaných osob nejdéle, uvedla, že se cítí být více Vietnamka. 

Její primární socializace a část sekundární probíhala ve Vietnamu. V ČR již získala spíše 

„nadstavbu“ pouze v rámci socializace sekundární. Zdejší pobyt a získání evropského vzdělá-

ní ji ale její původní vietnamské identitě vzdálilo a nyní se nachází někde na pomezí obou 

kultur. 

„Ti, co sem přijeli v mladém věku jako já – tak já nevím. Třeba někteří se tady hodně 

přizpůsobili a pojali to Česko jako druhý domov nebo jako rovnou domov, ale pro mě tím, že 

jsem přijela až v těch jedenácti letech, tak já už mám vlastně vytvořené ty představy, kořeny, 

zvyky. Už to mám hotově v té hlavě. A to Česko mi přidává jenom ještě další poznatky, jenom 

další zkušenosti. Tím, že tady žiju hodně dlouho, tak si na to prostředí zvykám, ale že bych si 

tady připadala jako doma úplně volně, to ne. […] Abych řekla i jak vnímám ten svět nebo ty 

rozdíly, tak doteď mám velké problémy se v tom pořádně orientovat, protože jsem se narodila 

ve Vietnamu, tak mám už nějak automaticky ve své krvi tu vietnamskou mentalitu, tu kulturu 

a přemýšlím jako normální Vietnamka. Ale vzhledem k tomu, že jsem přijela sem a chodila do 

školy nebo chodím do školy už víc než deset let, tak mám to evropské vzdělání, a to je zase 

naopak k tý vietnamský kultury. A mám dost často problémy, jestli se rozhodnout pro tu viet-

namskou nebo tu českou, protože logicky, podle rozumu, je ta evropská kultura jistě 
                                                 
25 Prožívání vlastní etnicity může být založeno na identifikaci s příslušným geografickým územím. Může stavět 
dále na národnosti, původu25, rodině, kultuře a sub-kultuře, náboženství, jazyku, rase anebo jakékoli kombinaci 
výše zmíněných atributů. Jde o směsici abstraktních a behaviorálních charakteristik, které jsou dané pro určitou 
skupinu. Ústřední bývá kolektivní myšlenka společného původu. Srov. KLUSÁKOVÁ, L., ed. a ELLIS, Steven 
G., ed. Frontiers and identities: exploring the research area V kontextech urbanizovaných, industriálních a 
postindustriálních společností je vymezení etnických skupin daleko složitější. V „klasických“ konceptech se 
etnická identita odvozovala od objektivních reálií, ale v pojetí tzv. „nové etnicity“ může etnická identita vznikat 
bez objektivní základny čistě jako produkt vědomí a ideologie. Tomandl předpokládá, že etnicita se formuje na 
základě vztahů mezi majoritou a minoritami. Jedním z typů, který vymezuje v rámci své typologie je separativní 
etnicita, která soudí, že „oddělení“ etnické skupiny od ostatních je základním předpokladem k formování etnic-
kého vědomí. Etnické hranice (boundaries) ve svých pracích akcentuje norský sociální antropolog Fredrik Barth 
a tvrdí, že: „etnické skupiny se jako organizované struktury od ostatních skupin liší tím, nakolik jejich členové 
užívají etnických identit při rozlišování sebe samých a jiných v procesech interakce.“ Etnická hranice podle něj 
badateli poskytuje žádoucí syntetický pohled, neboť etnickou skupinu nedefinuje komplex kulturních jevů půso-
bících v jejím rámci. Zmíněné hranice jsou především sociokulturní, i když v některých případech mohou mít i 
teritoriální podobu. Etnické identity tak vytvářejí hranice mezi „svými“ a „cizími“ příslušníky etnických skupin. 
Srov. BITTNEROVÁ, D., ed. a MORAVCOVÁ, M., ed. Etnické komunity: v kulturní a sociální různosti, s. 28–
33 
26 23 let, v ČR od 11 let 
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vyspělejší, hlavně to vzdělání – to myšlení je hodně vyspělé. Ale zase ta kultura, ta mentalita 

[vietnamská] je – já dokážu sama rozeznat, že některé zvyky jsou ne špatné, ale nejsou zrovna 

moc logické nebo nejsou zrovna příliš rozumné, ale vzhledem k tomu, že je to kultura, tak já to 

jenom automaticky akceptuju. […] Jako víc mám k tomu Vietnamu, ale abych byla správ – 

úplná Vietnamka, to není, protože to evropské prostředí mě v tom trochu přerušilo nebo – 

takže ani ta úplná Vietnamka nejsem ani Češka – Evropanka ne. Něco smíšeného.“ 

Mladí Vietnamci, kteří se identifikují s Českou republikou, uvažují o své kolektivní 

identitě „My"27 mluví v kontextu češství, přestože je plné přijetí této identity znesnadňováno 

vzhledovou odlišností. Deklarují, že jejich životy ovlivňují oba kulturní vlivy. 

Helena:28 „Uuuf – jako kdo se cítím. Já se cítím tak jako napůl. Zase to jako nedefinu-

ju. Prostě se cítím jako já s tím, že jsem si vědoma toho, že mám vietnamské vnímání a mám i 

české vnímání. Často se mi stává, že říkám: ‚my Češi‘ a pak se zamyslím: ‚no já Češka, že jo.‘ 

[smích] Teďkon jsme byli v Bosně a lidi se ptali: ‚odkud jste?‘ A já říkám: ‚z Čech, Češka‘. 

A oni: ‚Češka???‘ ‚Jo Češka.‘ ‚Néééé‘ [smích]. Jak říkám, domov – prostě jsem už zvyklá 

tady na Čechy na tu Českou republiku. Jak říkám, celý život tu žiju, mám tu český přátele, 

studovala jsem na českých školách. Mám jako český myšlení, líbí se mi čeští kluci, takže tak. 

Ale prostě zase vím, že tam mám i tu vietnamskou kulturu, že prostě nejsem stoprocentní Češ-

ka. Už jenom tím vzhledem! Když se podívám do zrcadla, tak se prostě nemůžu brát jako 

Češku, když vidím tu Asiatku. Ale prostě když se nevidím a komunikuju s lidma s českýma, tak 

úplně v pohodě: ‚no jasný! My Češi.‘ Bez problému: ‚u nás v Čechách.‘“ 

Kromě Hedviky, která se označila za „ztracené dítě,“ vnímali informátoři svou smíše-

nou identitu spíše pozitivně, i když většina prošla i obdobím, kdy jim jejich odlišnost přišla 

problematická. Z vyprávění narátorů tedy vyplynulo, že při konstrukci etnické identity je doba 

strávená v původní zemi zásadním faktorem. 

                                                 
27 Podle německého religionisty Jana Assmanna se vlastní identita dělí na „Já“ a „My“, přičemž „Já“ se dále dělí 
na individuální a osobní. Individuální identita vyjadřuje vědomí vlastní nepřevoditelné svébytnosti 
a nenahraditelnosti. Jde o obraz, který si jedinec o sobě vybudoval a který zachycuje jednotlivé rysy, jež ho odli-
šují od všech ostatních. Osobní identita je naopak spojena se začleněním do společnosti, a proto jde o souhrn 
všech rolí, vlastností a kompetencí. Váže se na společenské uznání a zodpovědnost jedince. Oba aspekty identity 
„Já" jsou kulturně determinované, protože individuace i socializace probíhají po kulturně předznačených drá-
hách. Jde tedy o společenský konstrukt a jedná se tedy o identitu kulturní. Zde Assmann upozorňuje, že se 
nemáme plést a myslet si, že identita „Já" je kvůli svému spojení s tělesností jedince přirozená, zatímco identita 
„My" je kulturní konstrukt. Konstruktem jsou totiž obě, přirozená identita neexistuje. Obraz, který si o sobě 
vytváří určitá skupina a s kterým se její příslušníci ztotožňují, je konečně ona kolektivní identita. Jde tedy 
o identifikaci ze strany zúčastněných individuí, protože nikdy neexistuje „sama o sobě". Srov. ASSMANN, J. 
Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, s. 116–118  
28 23 let, narozena v ČR 
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Identita a touha někam patřit 

Touha zapadnout do kolektivu, která se objevuje zejména na prahu dospívání, se u in-

formátorů postupně transformovala k návratu ke svým kořenům. Jeví se to tedy jako jakýsi 

etnický revival29 v rámci jednoho života. 

Aleš:30 „No takhle v pubertě jsem si myslel – ono to zní strašně divně, ale v pubertě 

jsem si myslel, že bych mohl být Čech. […] …je fajn, že jsme se tak rychle dostali do tý – že 

jsme mluvili česky, a že to pak šlo samo. […] V té době jsem si opravdu myslel, že bych mohl 

nějak zapadat nějakým způsobem do té české komunity. Ale nevím, kdy se to nějakým způso-

bem změnilo. Myslím, že to taky bylo v té pubertě a zjistil jsem, že to asi není možný nebo jako 

– nevím, co mě odradilo, jestli to byli kamarádi nebo nějakým způsobem, (--) ale jako byli 

odlišní ode mě poměrně dost. I přesto že jsem si myslel, že jsem vychovávanej nějakým způso-

bem tou školou nebo tak a přišlo mi, že byli odlišní pořád. A pak už jsem si asi řek, že není 

úplně možný být opravdu Čechem. Zapadl jsem tady mezi tu společnost, ale už tím, že vypa-

dám jinak, tak jestli to bylo tím, že mě to přešlo, ale… A teď se spíš cítím víc jako Vietnamec, 

ale přesto nemůžu se srovnat, že bych přišel k Vietnamci (z Vietnamu) a řek´ bych: ‚já jsem 

jako ty.’ To bych taky nemohl říct.“ 

U Aleše přetrvává v jeho identitě zmatení, klade si otázku, kam tedy doopravdy patří. 

Na jeho příkladu je vidět, že etnická identita není jen o tom, jak člověk vidí sám sebe, ale i jak 

ho ostatní přijímají do své skupiny. 

„Já nikdy nevím, co jako říct. A ještě horší otázka je: odkud jsem. To je opravdu snad 

nejhorší otázka. A já nevím říct, jestli z Vietnamu nebo tu a nevím a vždycky váhám. S tím co 

se cítím být víc – asi Vietnamec, ale taky si tím nejsem úplně jistej, jestli by mi někdo – něja-

kej Vietnamec řek, že jsem Vietnamec. […] …asi bych nemohl být přijatý – jako kdybych si 

řek, že jsem Čech, tak mi řekni – to spíš budu víc jako to – jak to říct – no nevím to slovo.“ 

Tazatel: „Jako že kdybys prohlásil, že jsi Čech, co by Češi řekli?“ 

„No to mi spíš přijde, že by to spíš bylo nepatřičný. Myslíš, že ne? Mně to tak přijde, že 

kdybych prohlásil, že jsem Čech anebo se cítím jako Čech, tak co by na to lidi řekli (--). […] 

Třeba ten vzhled a i když bude výchova podle mě jakákoliv, tak vzhled nedoženeš.“ 

                                                 
29 V literatuře se často tvrdí, že „etnický revival“, tedy návrat ke kořenům, se nejčastěji vyskytuje u třetí genera-
ce imigrantů. Tyto generační proměny identity jsou většinou popsány takovým způsobem, že první a druhá 
generace je obvykle soustředěna na adaptaci na novou kulturu a třetí generace již disponuje luxusem možnosti 
s nostalgií vyvolávat své kořeny. „What the son wishes to forget, the grandson wishes to remember“. Srov. 
CARTER, Robert T., ed. Handbook of racial-cultural psychology and counseling: theory and research, s. 29–30 
30 22 let, v ČR od 8 let 
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Hedvika31 při přemýšlení nad svou identitou vypověděla, že v České republice je to 

z důvodu fyzické odlišnosti od majority připsaná identita etnického původu. 

„Tak to asi Vietnamka, protože kdybych byla ve Vietnamu, tak tohle nebude indentita, 

ale vzhledem k tomu, že jsem v cizí zemi, tak tohleto mě charakterizuje jako první u Čechů. 

Když mě uvidí, tak automaticky – to je první identita. To je ten první poznávací znak. Tak to 

bude asi ono. Jako že jsem Vietnamka.“ 

V dospívání se u informantů objevovala krize identity z důvodů uvědomění si své od-

lišnosti. Dospívající člověk se snaží ukotvit sám sebe ve světě skrze identitu „My". U 

mladých Vietnamců se tak objevovala touha patřit k nějakému většímu celku, například k 

třídě ve škole nebo vůbec k české majoritní společnosti, kde vyrůstali. Kvůli svému odlišné-

mu vzhledu však nikdy podle svých slov nebudou moci do české společnosti plně zapadnout, 

protože identita není pouze přijatá, ale i připsaná okolím. Češi je pak na první pohled identifi-

kují jako osobu nepocházející z Evropy a ani je nenapadne, že se může jednat o někoho, kdo 

ovládá český jazyk na úrovni mateřštinu a cítí se být Čechem. Časem si však vytvořili svou 

jedinečnou smíšenou identitu, která čerpá z obou kulturních světů a většinou ji přijali jako 

výhodnou pozici pro život. 

Návrat do Vietnamu 

Z terénních dat vyplynulo, že vztah k teritoriu Vietnamu, se stává spíše symbolickým. 

Informátoři na něj rádi vzpomínají, ale již by tam trvale žít nechtěli nebo si myslí, že by adap-

tace na rušné prostředí Vietnamu (které je mnohem živelnější a méně svázané pravidly 

společenského chování) byla velmi obtížná. Kromě náročné sociální adaptace je tam také na-

prosto odlišné klima, které odrazuje nejen ty, co strávili v České republice většinu života. 

Aneta:32 „Chtěla by určitě zůstat tady. Nanejvýš by třeba odjela do Německa za 

strejdou. Ten tam teďka žije a má tam teďka rodinu, tak možná tam, ale do Vietnamu ne podle 

mě.“ 

Tazatel: „Já jsem třeba slyšela, že se tam chtěj na důchod často vrátit, takhle ti Viet-

namci, který sem přijeli si vydělat. Jako že zůstali dýl, než chtěli – měli děti a tak, ale pořád 

ještě mají tu vidinu, že se do toho Vietnamu vrátěj. Takže to mamka nemá?“ 

Aneta: „Mamka říkala, že ne. Taky mě to docela jakoby udivilo, protože to bych neče-

kala. […] Ve Vietnamu je to úplně, úplně ale úplně jinak – všechno. Možná i kvůli tomu. 

Máma mi říkala, že by nejela do Vietnamu zpátky.“ 

                                                 
31 23 let, v ČR od 11 let 
32 23 let, v ČR od necelých 5 let 
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Tazatel: „Ale asi to bere pořád jako svojí vlast nebo…“ 

„Jo to určitě jako jo. Ale prostě si tady zvykla i na to klima. To je jeden z důležitejch 

důvodů, proč bych neopustila Evropu. A že bych jako jela do Asie a do Vietnamu prostě žít, to 

ne – že tam je neskutečný horko a vlhko. Strašně nepříjemný! Jako na prázdniny je to supr. 

Jako jela bych klidně každý prázdniny do Vietnamu, ale že bych tam žila, to si nedokážu vůbec 

ale vůbec představit.“ 

Nikdo z informátorů tedy není s určitostí přesvědčen o tom, že se do Vietnamu jednou 

vrátí a bude tam žít. V minulosti ho navštívili všichni a v budoucnu by se tam opět rádi podí-

vali, ale momentálně se to jeví jen jako krátkodobé návštěvy. 

Miriam33: „No a jinak – byla jsem ve Vietnamu asi dvakrát. Dvakrát s rodiči a jednou 

se ségrou. Brala jsem to spíš jako dovču, protože já mám tady už přátele a vlastně i rodinu a 

brala jsem: ‘jó když jedeme do Vietnamu, tak navštívím příbuzný a pojedeme k moři‘. [smích] 

Brala jsem to jako dovču a ne jako že návrat k domovu nebo něco takovýho.“ 

Informátoři často uváděli, že vietnamské myšlení je mnohem „vychytralejší“ než to 

české. Kdyby se tedy vrátili do Vietnamu, měli by problém s adaptací na toto odlišné sociální 

nastavení ve společnosti. 

Helena:34 „Když jsem byla malá, tak já už jak jsem poznamenaná tou českou kulturou, 

tím českým myšlením, tak mám tendenci být upřímná a jakoby nedělat žádný takový ty – šedá 

eminence, za zádama a tak. (--) ve Vietnamu říkat jako ‚hanta’ jakoby přímá. Jo prostě nedě-

lat žádný techtle mechtle za zádama. No a mě vždycky říkali, že jsem ‚[její skutečné jméno] 

to’ neboli ‚hloupá Helena,‘ protože jsem se neuměla chovat jako ty vychytralý vietnamský 

děti. A neměla jsem to vychytralý vietnamský myšlení. No takže jsem taková jako spíš Češka. 

Neumím být vychytralá jako oni.“ 

Argumentací proti návratu do Vietnamu je, že v ČR má člověk větší šanci žít na vyšší 

životní úrovni díky lepším pracovním příležitostem. Ve Vietnamu je velmi rozšířená chudoba 

a v kombinaci s vysokou konkurencí tam panují velmi nepříznivé podmínky pro uplatnění na 

trhu práce. 

Hedvika:35 „Takže jako v budoucnu když budu mít třeba vystudovanou vysokou školu – 

zůstat tady – jo je tady větší příležitost získat lepší práci než ve Vietnamu, protože tam je hod-

ně, vysoký počet obyvatel, nějakých devadesát milionů. Tam je těžká konkurence, tady je to 

lepší. Ale nevím, jestli se mi chce žít tady v tomhle stresu a ve společnosti, kde si připadám 

rozdílná. Že nezapadám přímo do té společnosti, i když teď kdybych měla jet do Vietnamu, tak 

                                                 
33 25 let, v ČR od 9 let 
34 23 let, narozena v ČR 
35 23 let, v ČR od 11 let 
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jsem zas jiná. Je to zase problém, protože jsem tam hodně dlouho nebyla, mám jiné chování, 

jiné zvyky, takže zase je tam nějaká diskriminace – určitě bude. Je to takové těžké.“  

Informátoři si již navykli na české prostředí, a tím změnili i své vzorce chování, což by 

ve Vietnamu mohlo bránit adaptaci. Sekundární socializace v České republice Hedviku při-

pravila o vlastnosti, které jsou podle jejích slov pro přežití ve Vietnamu nezbytné. 

„No, a kdybych měla jet do toho Vietnamu, tak já bych se tam cítila jak – nevím, jestli 

se to takhle v Česku říká: jak koloušek? Takové zmatené kuřátko, které – na které potom útočí 

ty dravci kolem. Takže co jsem tady poznala, tak Vietnamci jsou hodně mazaní – vychytralí, 

zatímco Evropané nebo Češi jsou jako hodně upřímní a tolik nepodváděj, zatímco v tom Viet-

namu to je… Tady v Česku taky podváděj, strašně v obchodech a tak, ale ve Vietnamu je to 

ještě jiný – jiná úroveň. Takže já kdybych se teď vrátila do Vietnamu, tak pár let, dva nebo tři 

roky, by mě oškubali [smích], než se dám dohromady, ale zase zůstat v Česku… [zklamání] 

Něco se mi na tom nelíbí, no. Že to není přímo ono, není to takové to ideální místo na život 

pro mě.“ 

Informátor Aleš36 o zemi původu a vietnamských komunitách v zahraničí řekl velmi 

zajímavou věc, která vysvětluje, proč může být návrat do Vietnamu náročný i pro první gene-

raci vietnamských vystěhovalců, kteří stráví v zahraničí mnoho let. 

„On je to takovej syndrom těch enkláv nebo kultur, který se stěhují pryč. To si myslím, 

že říkal i táta, ale vlastně každá kultura, která se stěhuje pryč a bere s sebou to, co zažila v té 

době, tak prostě se snaží – nebo mě přijde, že se snaží konzervovat to co jako s čím odešla 

a snaží se to tam někde jinde zachovat. Ale přitom ta kultura, odkud přišli, se vyvíjí a oni se 

vlastně nevyvíjí tady. Ano, oni vstřebávaj to, co je tady, ale nevyvíjí se tím směrem, kterým se 

vyvíjelo vlastně ta původní. Prostě spousta vietnamskejch nebo americkejch Vietnamců, kteří 

přijeli jinde a přijedou do Vietnamu – prostě úplně si myslej: ‘co se tady stalo?‘ A přitom je 

to ten samej národ, ale úplně jakoby s jiným – sice stejným základem, ale tady se to vyvíjelo, 

tady to vstřebává a nějakým způsobem se to vyvíjí. Ale když se to tak jako vezme, tak je to tady 

čistší – nebo čistší je blbý slovo, ale takový zakonzervovaný. Že když přijeli rodiče, to jsou 

podle mě, co bych řek – podle mě osmdesátá léta vietnamská. Ale tím, že jsme začali přijímat 

tu českou kulturu nějakým způsobem, tak jako postupně, to je jakoby šlo… To už ale není ten 

Vietnam, který se oni snaží zakonzervovat. „ 

Návrat do Vietnamu se tedy zdá čím dál tím méně pravděpodobný, čím déle informá-

toři nebo i jejich rodiče setrvávají v České republice. Obecně informátoři vypovídali o tom, že 

                                                 
36 22 let, v ČR od 8 let 
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si již zvykli na mírný podnebný pás, orientují se lépe v české společnosti a v České republice 

seženou lépe práci než ve Vietnamu. 

Důležitá úloha jazyka 

Teritoriální neboli regionální identita je jednou z dimenzí identity člověka, která stejně 

jako ostatní její složky strukturuje jeho osobnost. Jedná se vlastně o jeden z prvků etnické 

identity, kde může hrát důležitou ale i nevýznamnou roli vedle jazyka, náboženství, společné-

ho původu a jiných atributů. U informátorů se neprojevovaly sklony k silné teritoriální 

identitě.37 Spíš šlo o soubor sociálních faktorů, které určovaly míru identifikace s určitým 

prostorem (Českou republikou, Vietnamem nebo menším či větším regionem). Hlavní roli v 

této identifikaci představuje zejména jazyk, který coby vstupní dveře pro integraci otevírá 

mladým Vietnamcům svět české společnosti, jenž jejich rodičům zůstává většinou skryt. Přes 

toto chápání druhých skrze komunikaci se pak vytváří vědomí vlastní etnické identity, jejíž 

složkou je právě i identifikace s teritoriem, kde dané etnikum či národ žije. Aneta38 se napří-

klad cítí být více jako Češka, jelikož češtinu ovládá na vyšší úrovni než vietnamštinu. 

„Já jsem všude byla jakoby jedna z nejlepších v češtině. Učitelky vždycky říkaly: ‚po-

dívejte se na Vietnamce! Když oni to dokážou, tak vy taky!‘ [smích] Vždycky přirovnávala: 

‚Vietnamci mají jedničku a ostatní maj pětky.‘“ [smích] […] 

Tazatel: „Jakou máš úroveň vietnamštiny? Jak bys to zhodnotila?“ 

„Já vlastně ani nevím. Počkej, B1 je mírně pokročilá nebo pokročilá už? Já už nevím, 

ale dejme tomu že jsem pokročilá. Že jsem jakoby – aktivní vietnamštinu umím celkem, ale 

spíš jako takovou tu hovorovou, co se běžně používá – běžná mluva. A jakoby psaní mi nejde 

moc, interpunkce mi nejde. A čtení mi jde pomalu, ale zase takový ty – umím ty základní slo-

víčka. Jako nejsem moc dobrá ve vietnamštině.“ […] 

Tazatel: „A umíš dialekt nebo tu spisovnou formu vietnamštiny?“ 

„Já ani nevím, co umím. [smích] Já myslím, že to je jakoby hanojský dialekt, ale já ne-

vím, jestli mluvím spisovně." 

Jazyk je tedy bezpochyby jednou z nejdůležitějších složek úspěšné integrace do spo-

lečnosti. Tato kompetence pak zakládá pocit sounáležitosti s danou společností. 

Dan:39 „Myslím, že právě vždycky je právě ten jazyk důležitý – vždycky. Prostě když jsi 

u Vietnamců, tak musíš mluvit tím jazykem. Ten slang i tam občas hodíš. U Čechů taky, jo 

                                                 
37 Blíže k teritoriální identitě srov. ROUBAL, O. Teorie pro všechny: Když se řekne identita…regionální identi-
ta. (III. část). In: SOCIOweb – sociologický webzin. [online] Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. [cit. 25. 
9. 2013] Dostupné z: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=138&lst=103>. 
38 23 let, v ČR od necelých 5 let 
39 24 let, v ČR od 10 let 
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abys tam zapad´. Takže je to důležitý. Jsou to detaily, ale velice důležitý. A navíc musíš mít ty 

známý v tom okruhu. Vietnamci – bezpochyby mám, jo, Češi taky, takže nikdy jsem neřešil 

problém, kam patřím, protože já můžu patřit, kam chci, což je strašná výhoda.“ 

Protože informátoři ve většině případů deklarovali podobnou úroveň češtiny 

a vietnamštiny, nachází se jejich etnická identita někde na pomezí. Jazyk je tedy důležitou 

součástí etnické identity a zprostředkovaně má vliv i na teritoriální identitu, protože čím lépe 

mladý Vietnamec jazyk umí, tím více cítí, že zapadá do české společnosti, a tím více se také 

identifikuje s teritoriem České republiky. Co všechno má ale vliv na úroveň znalosti češtiny 

u druhé generace Vietnamců? 

České babičky a jejich úloha při socializaci vietnamských dětí 

Zajisté se do schopnosti adaptace na český jazyk a kulturu promítne, jestli vietnamské 

dítě strávilo určitý čas u tzv. „české babičky" nebo „české tety" a jaký vztah k takové paní na 

hlídání mělo. Pravděpodobně právě díky silnému poutu ke své „české babičce" se Aneta40 

identifikuje s českou kulturou a normami chování mnohem více než s těmi vietnamskými, a 

také ovládá tak perfektně český jazyk (z informátorů hovořila česky spolu s Helenou určitě 

nejlépe). Tyto paní na hlídání se tedy v určitých životních obdobích mohou podílet na sociali-

zaci vietnamských dětí a předávání kulturních hodnot i ve větší míře než časově vytížení 

rodiče.  

 „Protože třeba když jsem byla ve školce teprv, tak to má hodně dětí vietnamských, že 

rodiče na ně nemaj čas a samozřejmě nechtěj po nich, aby byly celej den v práci s nima. Tak-

že často udělaj to, že vezmou ty děti k nějakejm babičkám – českým, se říká. A že je pak 

jakoby tam nechají, třeba přes celý týden a až o víkendu si je vezmou domů. No a je to takový 

jakoby – pro ty děti je to, že se integrujou do tý český společnosti. Protože ty babičky samo-

zřejmě vyvářej česká jídla, mluví s nima, takže se tím naučí i jazyk. No a pak ti rodiče nemaj 

taky tolik práce, že jo. Že se můžou věnovat tomu obchodu. Takže to jsem byla asi u dvou ba-

biček takhle.“ 

Takto mluvila Aneta o své české babičce: 

„A byla strašně hodná a byla prostě – fungovalo to tak, že jsem vždycky po škole byla 

ve družině a buď pro mě přišla ona, nebo její manžel. […] A vlastně je fakt jako moje babič-

ka. Ona je taková moje babička a taková supr babička, že je to spíš jako kamarádka. Že se jí 

můžu svěřit se vším. Když jsem měla problémy doma, tak jsem taky šla za ní. Když jsem 

v pubertě byla naštvaná na mámu a byla jsem vlastně naštvaná na celý svět, tak jsem odešla 

                                                 
40 23 let, v ČR od necelých 5 let 
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jeden den z domova a šla jsem k Marušce. [smích] No mámě bylo úplně jasný, kde mě má 

hledat. Takže mám k ní hodně vřelý vztah. Ségra tolik ne, co si uvědomuju, tak jako pro mě to 

byla asi možná i zčásti máma, protože mě i zčásti vychovávala, tím že jsem u ní byla celý den. 

Ségra k ní možná nemá takový vztah, protože má jakoby mě – že já jsem jí trochu vychovávala 

a máma když neměla čas, tak jsem byla vlastně u Marušky furt. O prázdninách mě brala na 

chatu, na nějaký výlety mě brala. Takže Marušku si nemůžu vynachválit.“ 

Tety na hlídání českého původu tak mají nezanedbatelný vliv na to, jak se děti integru-

jí do české společnosti. Jejich prostřednictvím se mohou naučit jazyk, kulturním zvykům, 

českým normám chování a v neposlední řadě také seznámí vietnamské dítě s českou kuchyní 

ve své tradiční poctivé podobě (školní jídelny jsou přeci jen chabá náhražka). Pokud je vztah s 

touto paní kladný, podporuje to řetězení další pozitivních emocí v souvislosti s českou kultu-

rou a identitou. 

Čeští přátelé coby pomocníci socializace a výborní učitelé 

češtiny 

Pro osvojení češtiny jsou důležité kontakty s českými vrstevníky, protože jde o jednu 

z nejsilnějších motivací se jazyku naučit. To představuje účinný způsob jak se integrovat do 

české společnosti. 

Dan:41 „No a jak jste menší jako dítě, takový živý, tak si kamarády seženete hned. 

Prostě jdete ven a už máte kámoše hnedka a druhý den zase a hnedka a oni už vás prostě znaj. 

A jsou na vás zvyklí. A tam jsem měl první české kamarády [v Ostravě]. Ti mi fakt pomohli 

zintegrovat. Myslím, že jsem si na to hodně rychle zvykal. Po půl roce jsem mluvil celkem ply-

nule česky, sice špatně, ale mluvil jsem. Po dvou letech to bylo už o dost lepší, takže… Nemá 

cenu, když chcete se naučit nějakej ten jazyk, nemá cenu brát si tužku a papír do ruky a psát si 

ty slova. Běžte ven a kecejte. Hlavně buďte ukecaný a hodně naslouchejte, vyptávejte se a ono 

se to nějak – časem se to dítě naučí rychle. Takže s češtinou jsem neměl problém. Jo myslím, 

že ta jazyková bariéra je ta největší vůbec. Když prostě jdete do nějaké země a neumíš a nepo-

kecáš si, tak je to těžký. Jo, a když přes tu bariéru projdeš, tak je to otevřený, že jo.“ 

Informátoři měli často víc českých kamarádů hlavně proto, že v jejich okolí se vždy 

vyskytovalo více Čechů než Vietnamců (naopak to má Hedvika42, která se pohybuje spíše ve 

vietnamské komunitě a s Čechy se stýká vlastně jen ve škole). Spřátelení se s Čechy je vý-

                                                 
41 24 let, v ČR od 10 let 
42 23 let, v ČR od 11 let 
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znamných faktorem pro dobré naučení se jazyka a velká motivace pro jeho zdokonalování, 

které v sociálních interakcích přichází u dětí víceméně samovolně. 

Vnímání domova 

Informátorka Helena43, která se v ČR narodila, a u které se nabízí předpoklad, že by 

mohla být označena termínem „banánové dítě“, si ovšem své vietnamské kořeny uvědomuje, 

Vietnam několikrát navštívila a vietnamštinu ovládá na slušné úrovni. Hedvika44, coby Hele-

nin protipól v době příjezdu do ČR, k tématu domov u své generace vypověděla: 

„Zatímco pro nás, jako tu druhou generaci, je to ještě takové zmatečné, protože třeba 

pro ty, co se tady narodili, tak ti vnímaj Česko jako domov, a když jedou do Vietnamu, tak to 

je pro ně cizina. A neuměj pořádně vietnamsky, neznaj to prostředí. Když k nim přiběhne pra-

se tak… [smích] nebo štípne nebo uvidí pijavici, tak se zaleknou. […] Já nevím jestli je Česko, 

jestli považuju Česko zrovna za přímo svůj domov, ale jsem na něj zvyklá. Zvykla jsem si na 

prostředí, na to jak to tu chodí, jak se mám chovat na veřejnosti a jak se mám chovat 

v domácnosti Čechů. Ale pořád je to – pořád to nemám v krvi. Možná bych si na to zvykla, ale 

to bych potřebovala žít izolovaně od vietnamské komunity a jenom v té české – jenom v tom 

českém prostředí. Tady žiju, že jo, se svou rodinou, tak tradice furt vietnamské – to přemýšle-

ní taky občas spíš vietnamské než české. Takže já abych řekla, tak přímo domovem bych tomu 

tady neříkala. Ani ten Vietnam nevím, jestli je ještě mým domovem. Já jsem takové to ztracené 

dítě.“ [smích] 

Teritoriální identita je spojena s prožíváním emocionálních vazeb, jak to dokládá in-

formátorka při vyprávění o návštěvách městečka, kde prožila dospívání. 

Helena:45 „…sice třeba necítím domov tam u nás v těch nemovitostech, ale cítím tako-

vý to – když někoho potkáš a ten člověk se s tebou dá do řeči a usmívá se na tebe. Že cítíš 

jako, ne domov, ale cítíš – jako určitým způsobem to je taky takový to hřejení u srdce jo, že to 

není jako cizí místo, ale prostě s tím člověkem cítíš něco jako víc…“ 

Nesmírně důležité jsou sociální vazby, které z určitého místa vytvářejí domov. 

Miriam:46 „Beru spíš domov tam, kde mám rodiče, příbuzný a přátele, což asi už Čes-

ko beru jako svůj vlastní domov. [konkrétně Plzeň, protože tam se koncentrují všichni pro ni 

důležití lidé] Určitě stoprocentně bych už nechtěla vrátit a žít jako ve Vietnamu, protože jak 

bych asi tam našla práci, jak bych tam mohla bydlet třeba s přítelem a tak? 

                                                 
43 23 let, v ČR od 4 let 
44 23 let, v ČR od 11 let 
45 23 let, narozena v ČR 
46 25 let, v ČR od 9 let 
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Aleš:47 „Asi rodinu. Okolí kolem tý rodiny – všechno vlastně. Asi večeři rodinnou – 

žádnou speciální prostě že se (--) spolu a povídáme si, co se během toho dne stalo a takovýhle 

věci. To je pro mě asi domov no. To může bejt v podstatě kdekoliv. Že to určitě nemusí bejt na 

jednom místě, ale prostě když jsou okolo tebe lidi, u kterých máš – já nevím jak to říct, si ceníš 

a takhle, tak to je ten domov pro mě.“ 

Jak je vidět, na vnímání domova má vliv velké množství faktorů, které pak tvoří speci-

fické životní kontexty pro vnímání sociokulturního prostoru a identity mladých Vietnamců. 

„Etnický revival" byl v mírné podobě zaznamenán již v samotné druhé generaci.48 Podle in-

formátorů přicházel přibližně po období puberty, kdy toužili patřit do české společnosti a 

nelišit se od ostatních. V té době se začali více přiklánět ke svému vietnamskému původu a 

být na něj skutečně hrdí. Dá se tedy říci, že i když si většina informantů ze země svého půvo-

du rozhodně nechce vytvořit místo pro život, je pro ně důležitým zdrojem identity a „pocitu 

zakořeněnosti“. Jak informátoři vypověděli, vnímání dvou rozdílných domovů přijímá většina 

jako výhodu, protože mají rozšířený horizont o další žitý svět. 

Závěr 

V předložené studii byla zkoumána teritoriální identita příslušníků vietnamského etni-

ka, kteří patří do druhé generace. Pocit příslušnosti k určitému místu, lze považovat za 

důležitou komponentu identity etnické. Z rozhovorů se daly identifikovat dvě hlavní polohy 

„domova": Česká republika a Vietnam (pouze doplňkově menší region jako je město). Z dat 

vyplynulo, že pro vzorek informátorů je při definování „domova" důležitější než samotné 

teritoriálně vymezené místo spíše sociální rozměr tohoto pojmu. Česká republika se tedy pro 

ně stala domovem jejich každodenního života, kde mají rodinu, přátele, školu a ve většině 

případů pravděpodobně i budoucnost. Zatímco Vietnam je místem vzpomínek z dětství a z 

jeho návštěv. Z Vietnamu se tedy postupně stává domov symbolický, kam se již většina in-

formátorů nechce vrátit a přenést tam tak svou každodennost. 

Jako další významné faktory pro adaptaci na Českou republiku a jejího vnímání coby 

domova se ukázaly následující kategorie: čas strávený ve Vietnamu, touha někam patřit, jazy-

ková kompetence v českém jazyce, fenomén českých babiček a tet, převažující české okolí a 

vlastní fyzický vzhled. Informátoři, kteří strávili kratší čas ve Vietnamu, mají silnější vztah 

k České republice a „češství“. Touha někam patřit, jež se velmi silně vyskytuje zejména 

v době dospívání, figuruje také jako faktor k příklonu k české identitě, protože dítě trávící 

většinu času v české třídě mezi českými vrstevníky mezi ně chce zapadat a být bráno jako 
                                                 
47 22 let, v ČR od 8 let 
48 Obvykle se vyskytuje až u generace třetí. 
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člen kolektivu. Důležitým faktorem je rovněž úroveň češtiny, která značně ovlivňuje schop-

nost zapadnout do české společnosti, neboť Češi chápou znalost jazyka jako jeden z předních 

atributů své etnické identity. Toto se úzce prolíná s kategoriemi českých babiček a etnickým 

zařazením přátel, protože díky době strávené s českou paní na hlídání a českým přátelům se 

mladý Vietnamec češtinu naučí relativně rychle a na vysoké úrovni. Trvalou připomínkou 

etnických a kulturních kořenů rodiny, z které jedinec pochází, je vzhled, který také figuruje 

jako bariéra pro plné přijetí české identity. 

Vnímání domova u potomků vietnamských imigrantů do ČR je tak ovlivněno celou řa-

dou faktorů, které u vzorku informátorů vedly ke smíšené etnické identitě a vnímání dvou 

kvalitativně odlišných domovů, kdy častěji již byla upřednostněna Česká republika, neboť 

v ní dotazovaní prožívají svou každodennost. Každý jedinec pak představuje jedinečný mix a 

záleží na konfiguraci výše zmíněných vlivů a jeho vlastní osobnosti, ke které etnické 

a teritoriální identitě se přiklání více. Z literatury i z badatelského výzkumu vyplynulo, že 

identita je dynamický proces, který se během života neustále redefinuje a proměňuje, proto 

jedině čas ukáže, kam se bude ubírat etnická a současně teritoriální identita vietnamských 

obyvatel v ČR dál.  



Percepce domova u potomků vietnamských imigrantů 

 

 
99 

Seznam použitých zdrojů 

ASSMANN, J. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kultu-

rách starověku. 1.vydání. Praha: Prostor, 2001. 317 s. ISBN 80-7260-051-6. 

ATKINSON, R. The life story interview. Thousand Oaks, Calif: Sage Publication, 1998, 97 s. 

ISBN 0-7619-0428-x. 

BITTNEROVÁ a MORAVCOVÁ, M. (ed.) Etnické komunity: v kulturní a sociální různosti. 

1. vydání. Praha: FHS UK, 2010. 314 s. ISBN 978-80-87398-08-1. 

BROUČEK, S. Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. [online] Praha: Etno-

logický ústav AV ČR, 2003. [cit. 15. 9. 2013] 119 s. (PDF) Dostupné z: 

<http://www.cizinci.cz/files/clanky/107/vietnamska_etnika.pdf>. 

BROUČEK, S. Český pohled na Vietnamce: mediální obraz Vietnamu, Vietnamců 

a vietnamství. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2003. 478 s. ISBN 80-85010-46-1. 

CARTER, Robert T., ed. Handbook of racial-cultural psychology and counseling: theory and 

research. Hoboken: Wiley, 2005. 2 sv. (xxviii, 448, xxx, 567 s.). ISBN 0-471-65625 9.  

ČERNÍK, J., IČO, J., KOCOUREK, J. S vietnamskými dětmi na českých školách. Jiří Kocou-

rek, Eva Pechová. 1. vydání. Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o., 2006, dotisk 

2007. 222 s. ISBN 80-7319-055-9. 

HENDL, J.. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 277 s. ISBN 80-246-

0030-7. 

KLUSÁKOVÁ, L., ed. a ELLIS, Steven G., ed. Frontiers and identities: exploring the re-

search area. Pisa: Edizioni Plus – Pisa University Press, 2006. xv, 214 s. ISBN 88-

8492 405-7. 

MARTÍNKOVÁ, Š. Vietnamská komunita v Praze. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 

1. vydání. 2010. 48 s. ISBN 978-80-85394-72-6. 

NOŽINA, M. a KRAUS, F. Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: případ České republiky. 

Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. 124 s. ISBN 978-80-86506 82 1. 

NOHEJL, M. Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání 

o východiscích fenomenologické sociologie. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatel-

ství, 2001. 117 s. ISBN 80-86429-02-4. 

PECHOVÁ, E. Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s 

lidmi a vykořisťování. [online] Praha: La Strada Česká republika, o. p. s., 2007. [cit. 

12.11. 2013] 64 s. (PDF) Dostupné z: 



Kulturní studia • 1/2014                                                                                                     

 

 
100 

<http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/Zprava_migrace_

Vietnam.pdf>. 

RIESSMAN, Kohler C. Narrative analysis. Newbury Park: Sage Publications, 1993, 79 s. 

ISBN 0-8039-4754-2. 

ROUBAL, O. Teorie pro všechny: Když se řekne identita…regionální identita. (III. část). In: 

SOCIOweb – sociologický webzin. [on-line] Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

[cit. 25. 9. 2013] Dostupné z: 

<http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=138&lst=103>. 

SCHÜTZE, F. Narativní interview ve studiích interakčního pole. Biograf (20): 36 odst. 1999. 

STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

metody zakotvené teorie. 1. vydání. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 196 s. ISBN 80-

85834-60-X. 

SVOBODA, M. Biografická metoda v antropologii. AntropoWebzin. [on-line] 2007, 2-3. [cit. 

11. 10. 2013] ISSN 1801-8807. Dostupné z: <http://antropologie.zcu.cz/biograficka-

metoda-v-antropologii>. 

SZALÓ, C. Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. 1. vydání. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 175 s. ISBN 978-80-7325-136-

9. 

 



Urbánně antropologická studie na příkladu urbanizace Jičína v letech 1948–1989214F 

 

 
101 

Urbánně antropologická studie na příkladu urbanizace Jičína 

v letech 1948–19891 

Zdeněk Chudoba 

Abstract 
The paper presents the view of transformation in the Czech city Jičín during socialistic era. 
The aim is to capture development of rural town into industrial town. Approach of urban an-
thropology was used when answering the research question. The research presents narrative 
testimony of informers (inhabitants of the city Jičín) which is compared with “official” data.  

Key words 
Socialism, urban anthropology, urbanization, industrialization, Jičín, qualitative research. 

Úvod 

V letech 1948–1989 patřilo Československo k zemím východního bloku 

v geopolitickém rozdělení světa. V únoru roku 1948 došlo v této zemi k politickému převratu, 

jenž měl za následek změnu ekonomického, kulturního a sociálního řádu probíhajícího ve 

všech úrovních státu. Tato transformace zasáhla všechny společenské vrstvy, které se musely 

rychle naučit nebo přizpůsobit své sociální role novému vládnímu zřízení, totalitnímu režimu. 

Svoji specifickou úlohu zde měla sehrát urbanizace coby symbol vítězství socialismu a socia-

listické společnosti nad buržoazní společností. Pro novou rodící se společnost se mělo stát 

novým domovem socialistické2 město. 

Podobně jako v jiných městech tehdejšího Československa probíhala socialistická ur-

banizace v Jičíně. Tento proces spočíval v přeměně původně převážně zemědělského města na 

město průmyslové (industriální). Urbanizace je v této studii zkoumána pomocí urbánně antro-

pologických metod. 

Definice pojmu urbanizace je následující. Jedná se o proces koncentrace obyvatelstva 

do měst a s tím související změny kultury.3 Urbanistické teorie specifikují tuto definici ve 

dvou základních pojetích. V úzkém pojetí je urbanizace označení pro soustřeďování obyvatel 

do městských sídel. Široké pojetí naproti tomu pojímá urbanizaci jako mnohostranně sociál-

                                                 
1 Presentovaný článek vychází z diplomové práce obhájené na Univerzitě Pardubice v roce 2010, dále 
CHUDOBA, Z. Urbanizace Jičína v letech 1948 – 1989 (sociálněantropologická studie) 
2 Termíny socialismus a komunismus používám v tomto článku v obecné rovině, bez ohledu na jejich hlubší 
definici. 
3 PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník, s. 673 
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ně-ekonomický proces vyznačující se stěhováním obyvatel do měst, růstem měst, změnami 

funkčního využití územních sídel, koncentrací městských druhů činnosti a výroby. Přičemž 

dochází ke vzniku nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšíření městského způ-

sobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, systémem hodnotových orientací. 

Dodejme ještě, že míra urbanizace se dá vyjádřit jako podíl počtu obyvatel žijících ve městech 

oproti počtu obyvatel žijící v dané lokalitě. 

Definici, kterou užívali teoretikové urbanismu během socialistické období, byla do jis-

té míry obdobná. Rozdíl se nacházel v metodologickém přístupu, kde byla za každou cenu 

ražena marxisticko-leninská, popřípadě vědeckotechnická ideologie s důrazem na dialektiku 

dějin. Např. sovětský teoretik urbanismu Boris S. Chorev4 definoval urbanizaci následovně: 

„Urbanizace je mnohostranný sociálně ekonomický a geografický proces. Je podmíněn děl-

bou práce mezi městem a venkovem. …proces urbanizace je dialektickým a historickým 

jevem, zanikajícím s odumíráním staré dělby práce.“5 

V Československu, podobně jako v jiných socialistických zemích střední a jihový-

chodní Evropy, bylo k urbanizaci od konce 50. let 20. století přistupováno liberálněji. 

Architekt a urbanista Jiří Hrůza popisuje urbanizaci takto: „…bývá používána pro označení 

celého souboru procesů a rozvoje městského způsobu života. …je to mnohostranný jev, který 

v období vědeckotechnické revoluce postupně zasahuje veškeré obyvatelstvo světa.“6 Podobně 

smýšlí i sociolog Jiří Musil. „urbanizace je změna prostorových forem organizace společnos-

ti.“7 Tyto definice považujme za výchozí bod pro uvedený článek, protože nejvíce vyhovují 

pojetí města jako celku (focus). Jsou zde rozlišeny sociálně-ekonomické, demografické a sí-

delně urbanistické stránky. 

Urbánní antropologie a její současné trendy 

Přestože je v současné době urbánní antropologie považována za nedílnou součást so-

ciální a kulturní antropologie, stále se vedou spory o její definovatelnosti a uznání za 

disciplínu. V literární produkci se setkáme se třemi základními tezemi, vztahující se 

k vědeckosti urbánní antropologie. 1) urbánní antropologie vůbec neexistuje. 2) urbánní an-

                                                 
4 Ke konci 60. a na začátku 70. let vznikly v Sovětském svazu dvě zásadní skupiny plánovačů, urbanistů a teore-
tiků urbanismu, kteří se zkoumali rychlý růst měst. První skupina (tzv. liberálové) viděla rychlý růst urbanizace 
jako pozitivní stránku, důsledek vědeckotechnické revoluce. Pro druhou skupinu (tzv. konzervativci) byl rychlý 
růst měst nebezpečným jevem, který ohrožoval socialistické cíle. Tito konzervativci vycházeli z ortodoxního 
marxistického proudu. Mezi skupinu konzervativců patřil, i B. S: Chorev. 
5 HRŮZA, J. Slovník soudobého urbanismu, s. 267 
6 HRŮZA, J. Slovník soudobého urbanismu, s. 267 
7 MUSIL, J. Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů, in. Sociologický časo-
pis 3/2001, s 283 
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tropologie je pouze sociologie nebo antropologie ve městě. 3) urbánní antropologie existuje 

jako samostatný vědní obor, který je součástí sociální a kulturní antropologie. 

Význam oboru urbánní antropologie je pro současné představitele shodný. Ulf Han-

nerz, Leonard Plotnicov, Richard Basham, aj. souhlasí s výše uvedeným třetím bodem. Cituji: 

„…urbánní antropologie je integrální součástí sociální a kulturní antropologie a je potřebné 

ji odlišovat od jiných neantropologických disciplín“8. 

Výklad urbánní antropologie se již však mění od jednoho interpreta k druhému. Zde se 

však můžeme setkat s jednou obecnou tezí, které se táhne současným oborem jako tenká čer-

vená nit. Jedná se o dichotomistický přístup ke studiu města. Urbánní antropologii (podle 

přístupu ke studiu města) dělíme na:  

1) „antropologii v městě“ (anthropology in city, locus)  

2) „antropologii města“ (anthropology of city, focus). 

První přístup je založen na zkoumání specifické oblasti (prostoru) daného města a 

s ním nejčastěji spojené kultury, či subkultury. Jedná se o odkaz tradičních antropologických 

výzkumů první poloviny 20. století zaměřených na malé společnosti (zejména rurálního cha-

rakteru) specifické svoji kulturou.  

Druhý přístup naopak pojímá město v co nejširším urbánním kontextu. Město je celek, 

město je cíl výzkumu, a jako takové musí být pojímáno. „Antropologie města“ bere zřetel na 

atributy urbánní společnosti: velikost města, hustotu osídlení města, heterogenitu města, soci-

álně-prostorovou segregaci města, aj. Tyto atributy mají svůj podíl na prostý život obyvatel 

města. 

Podle Ulfa Hannerze se urbánní antropologie má zabývat pouze focus přístupem. Citu-

ji: „…v mnohých antropologických pracích je město studováno pouze jako locus. Zkoumá se 

např. etnicita a chudoba, ale to nejsou samozřejmě všechny jevy typické pro město“9. Han-

nerz vidí locus pouze jako prostor měst, kde se uskutečňuje výzkum. Focus má být podle 

něho pojímán co nejšířeji, jako cíl antropologického výzkumu. 

Podobnou myšlenku obhajuje i Irwin Press. Urbánní antropologie se podle něho nemá 

soustředit na jednotlivé subkultury města, které jsou tak vytrženy z historického, sociální, 

kulturního a fyzického kontextu. Město nelze studovat jako stereotyp. Antropolog musí pro-

niknout do podstaty města, studiem jednotlivých skupin a subkultur v širokém kontextu (city 

as context). 

Pro potřeby presentované studie je vycházeno z pojetí focusu od Hannerza. Cílem vý-

zkumu je postihnout podstatu socialistického města, kde hlavní důraz je kladen na studium 
                                                 
8 BITUŠÍKOVÁ, A. Urbánna antropológia: východiská a perspektívy, s. 39 
9 HANNERZ, U. Exploring the City. Inquiries towards an Urban Antropology, s. 2–3 



Kulturní studia • 1/2014                                                                                                     

 

 
104 

urbanizmu. Předkládané studie zachycuje holistický nadhled na socialistickou urbanizaci 

v Jičíně. Tak rovněž i pojetí locusu, výzkum byl zaměřen na vybranou část města. 

Metodologie a vlastní terénní výzkum 

Terénní výzkum, ze kterého byla čerpána data pro tuto práci, probíhal během šesti mě-

síců, od 15. srpna 2005 do 30. ledna 2006 a poté přerušovaně na jaře 2007 a 2008, v okrese 

Jičín, se zaměřením na samotné město Jičín (zkoumaná lokalita, oblast).  

Důvody k výběru této zkoumané oblasti byly přinejmenším dva. Zaprvé, jedná se o ob-

last, nedotčenou sociálně antropologickým výzkumem. Zadruhé, téma socialistické 

urbanizace a samotné období socialismu není v dané lokalitě dostatečně zpracováno 

v jakékoliv odborné publikaci. 

Během terénního výzkumu byly pro získání potřebných dat využity následující meto-

dy: biografická metoda, polostrukturované a volné hloubkové rozhovory, zúčastněné 

pozorování. Těmito metodami byla získána primární data, která byla rozšířena o sekundární 

poznatky, získané z různých institucí. 

V metodologickém uchopení výzkumu města byl použit, jak přístup focus - zaměření 

na socialistickou urbanizaci v co nejširší perspektivě (město zkoumáno jako celek), tak i pří-

stup locus – zaměření na socialistickou urbanizaci v rámci jednoho sídliště (z města 

zkoumána pouze vybraná část). 

Průběh terénního výzkumu můžeme rozdělit do tří základních fází. První fáze byla fá-

ze přípravná, věnující se seznámení s terénem po obecné stránce. Cílem bylo získat co nejvíce 

informací o zkoumané lokalitě a jejím kulturně-historickém pozadí. Obecné a kulturně-

historické informace byly čerpány z již existujících zdrojů. Dostatek informací byl získán z 

archivu Regionálního muzea a galerie Jičín. Zejména informace o novinách a periodikách 

vycházející v období 50. – 80. let na Jičínsku. Dále zde byly získány obrazové materiály ze 

zkoumaného období, ale také literatura, zabývající se Jičínem po obecné stránce. Další mate-

riály poskytl Státní okresní archív Jičín, zejména obecnou historií města v období 50.–80. let 

20. století, kroniky města a kvantitativní data ze statistických ročenek okresu Jičín (1969, 

1972, 1977, 1981 a 1986). Tato fáze proběhla ještě před vlastním výzkumem v červenci a 

srpnu 2005 (archiv byl navštěvován průběžně i během výzkumné fáze). Dále byla rovněž pro-

studována odborná literatura zabývající se urbanizací (popřípadě městem) a socializmem. 

Přípravná fáze byla dostačující k vytvoření si základní představy o zkoumaném období a s tím 

související tématikou. 
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Po této fázi nastala fáze poněkud interaktivní, a to fáze výzkumná. Pozornost byla sou-

středěna na kontakt a získaní informátorů. Výzkum byl realizován metodou biografickou a 

polostrukturovaných a otevřených rozhovorů. Vlastní terénní výzkum probíhal v různých lo-

kalitách města Jičína, nejvíce však ve třech čtvrtích města, čtvrti Valdické předměstí: sídliště 

V Lipách, Pod Lipami a Čeřov, čtvrti Nové Město: sídliště Nové město Sever a Nové město 

Jih a čtvrti Holínské předměstí. Rozhovory s dotazovanými a tedy i část výzkumu byly ovliv-

něny dvěma faktory, které spolu souvisí. Zaprvé, byla zkoumána sociální realita, která již 

neexistuje. Za druhé, způsob převyprávění minulosti je vždy ovlivněn aktuálním úhlem po-

hledu. Tento fakt je třeba uvést, protože vyústěním mého terénního výzkumu není žádná 

univerzální historická studie, ale pouhý úsek ze sociální reality, zažitý a zpětně vzpomínaný 

informátory, tedy případová (ukázková) studie. 

Celkem bylo osloveno 40 osob, s kterými byl proveden výzkum. Při samotném výzkumu 

bylo užito generační metody ke kontinuálnímu zmapování zkoumaného období. Prvně bylo 

osloveno 20 zástupců nejstarší generace, tj. generace narátorů narozená nejčastěji před druhou 

světovou válkou. Mezníkem pro tuto generaci je rok 1948. Do druhé skupiny, rovněž dvaceti-

členné, z hlediska generace patřili informátoři narození v 50., 60., a 70., letech 20. století. 

Nejmladší generace, narozená po 80. letech 20. století, nebyla z důvodu krátké žité zkušenosti 

do výzkumu zahrnuta. Všem osloveným byla zaručena anonymita. Jejich osobní údaje, včetně 

jména a příjmení, byly pro potřeby studie zakódovány. 

V průběhu roku 2005/2006 (první sběr dat) bylo dotazováno 30 osob a v letech 2007 a 

2008 (druhý sběr dat) dalších 10 osob. Pro potřeby článku bylo užito20 přepsaných rozhovorů 

z první fáze sběru dat a 5 přepsaných rozhovorů z druhé fáze sběru dat. Díky kvalitativnímu 

způsobu provedení, byl dotazovaným poskytnut velký prostor, pro souvislá vyprávění. 

Nejdříve zazněla osobní biografie každého informátora, při které respondent vyprávěl svůj 

„životní příběh“, z kterého jsem poté upravil již připravené tematické okruhy pro polostruktu-

rovanou část interview. 

K získávání nových informátorů bylo užito techniky tzv. „snowball“, (doslova: sněhová 

koule, jedná se o nabalování jednotlivých informátorů na další a další skupiny v tomto přípa-

dě bývalých spolupracovníků, známých či příbuzných). Tímto způsobem se vytvořila velká 

síť dotazovaných. V konečné fázi se jednalo o shrnutí a analýzy získaných dat a informací. 

Data byla porovnávána a zasazována do kontextu již existujících studií, poznatků a informací, 

publikovaných v literatuře či prezentovaných v jiných médiích. 
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Socialistická urbanizace Jičína ve focus přístupu  

Socialistickou urbanizaci Jičína můžeme rozdělit do dvou základních fází. První spadá 

od konce 40. let do konce 50. let 20. století. Druhá fáze probíhala v letech 1960–1989. V obou 

těchto fázích probíhala sociálně-ekonomická transformace ovšem s rozdílnými prioritami. 

Od roku 1948 do konce padesátých let probíhala první fáze urbanizace Jičína podobně 

jako v jiných městech Československa pod vlivem „sovětizace“. Pro „sovětizaci“ byla priori-

tou industrializace. Finanční zdroje směřovaly do průmyslu, na rozdíl od bydlení a 

infrastruktury. K tomu docházelo v době, kdy v Československu rychle rostl počet obyvatel 

domácností. Rozsah bytové výstavby10 nepokrýval ani potřeby reprodukce, natož stoupajícího 

růstu migrantů do měst. Tím byl přibrzděn růst měst. I v Jičíně byla situace v prvním desetile-

tí označena za krizovou: „…bytová situace se oproti loňsku nikterak nezlepšila. Počet 

žadatelů o byt stále vzrůstal, takže koncem roku překročil číslo 900. Vyřizování bytových ná-

ležitostí patřilo nadále mezi nejobtížnější záležitosti MNV.“11 

Dalším krokem „sovětizace bylo znárodňování nájemních domů a redistribuce bytů. 

Ve městě byla znárodněna většina nájemních domů. Dále došlo k redistribuci zděděného by-

tového fondu, kde velké obytné jednotky (domy a byty) byly rozděleny na více bytů: „My sme 

tady měli nájemníka. Sem se voženil a nemoh sem se do bytu vůbec dostat. Nemoh sem ná-

jemníka dostat ven, přesto sem bydlel ve vlastním,“ komentuje jeden z respondentů12. Tato 

redistribuce se projevovala po celém městě. Např. v roce 1953: „…zabráno nebo rozděleno 

140 nadměrných bytů.“13 

Vláda v tomto období schválila právní normy, které umožňovaly městskému národní-

mu výboru regulovat bytový systém. V neposlední řadě došlo k znárodnění drobných 

obchodů, řemesel a služeb: „V tom 48 roce, přišlo tady to znárodňování a rušení tědlechtech 

obchodů tak otce musel tady krám zavřít a pan Halných mi taky říkal, ať si seženu ňáký za-

městnání, já tě nevyhazuju, ale zboží nám nedodávaj, práce není, já to budu muset zavřít,“ 

vzpomíná pamětník14. O znárodňování, pouze sporadicky, se zmiňuje i kronikář města: „Ko-

želužna Františka Fridricha byla znárodněna.15“ 

Toto první desetiletí socialistické urbanizace mělo na město následující dopad. Zpoma-

lení růstu městského obyvatelstva. Ročně se postavilo pouze několik desítek nových bytů (v 

                                                 
10 MUSIL, J. Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů, in. Sociologický časo-
pis 3/2001, s 281 
11 Kronika města Jičína 1952 
12 Rozhovor č. 22 – J. Š. 
13 Kronika města Jičína 1953 
14 Rozhovor č. 22 – J. Š. 
15 Kronika města Jičína rok 1948, s. 105 
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průměru 40–50, od roku 1955 do roku 1959 se výstavba nových bytů pohybovala v řádu jedné 

stovky), které ovšem neuspokojili poptávku. Např. v roce 1948 byla dokončena stavba tří no-

vých třípatrových domů: „…dokončení stavby tří činžovních domů pro vojenské gážisty na 

nábřeží na rohu ulice Šírovy (od roku 1949 ulice Ruská). Stavba byla započata v roce 1940, 

načež byla přerušena a teprve nyní mohla býti dokončena. V domech bylo celkem 29 bytových 

jednotek, které znamenaly aspoň částečné ulehčení bytové krize.“16 Ve stejném roce dostavil 

n. p. Agrostroj dva podnikové dvoupatrové činžovní domy č. p. 30a a 30b v ulici Polní (poz-

ději Karla Vika pro své zaměstnance. Domy měly 18 bytů. V roce 1948 měl Jičín 10 730 

obyvatel. Na konci roku 1960 jich bylo 11 679. Oproti tomu silně narostl počet zaměstnanců 

n. p. Agrostroj Jičín. V roce 1948 to bylo 1 107 zaměstnanců a v roce 1960 již 3 115. 

V letech 1958–1960 byl ve Státním projektovém ústavu Stavoprojekt Hradec Králové 

vypracován směrný plán, který se stal podkladem pro novou bytovou výstavbu města. V roce 

1974 byl revidován. Druhá fáze urbanizace Jičína probíhá s důrazem na sociální stránku měs-

ta. Což je především zrychlení a zlepšení bytové výstavby a infrastruktury. 

Základnou pro novou bytovou výstavbu se stala sídliště, která vznikla na okraji města. 

Stavělo se především na neobydlených oblastech polí a zahrad, výjimku tvoří bytová zástavba 

na Novém městě Sever, kde došlo k asanaci většiny zemědělských usedlostí. Tímto urbanis-

tickým zásahem došlo k deagrarizací města. V 60. letech byl růst výstavby pozvolný, 

k prudkému nárostu došlo až v 70. a 80. letech. 

Výstavba sídlišť měla rychle uspokojit poptávku po bytech způsobenou vzrůstajícím 

počtem obyvatel Jičína. Od začátku šedesátých let do konce osmdesátých let vznikly dvě síd-

liště Husovo I. a Husovo II. na severovýchodním okraji města na Valdickém předměstí 

(podrobněji následující kapitola). Jižní okraj města, Nové město se začalo zastavovat a pře-

stavovat od konce padesátých let do konce osmdesátých let, sídliště Nové město Jih a Nové 

město Sever. Bytová výstavba sídlištního charakteru rovněž probíhala na severovýchodním 

okraji Jičína na Holínském předměstí. Zde se začalo s výstavbou od sedmdesátých let. Vý-

stavbě na Valdickém předměstí se věnuji v následující kapitole. V tomto období se upustilo 

od masivního prosazování industrializace a část finanční zdrojů se přesunula do sociálního 

sektoru sídel. Jičín byl označen střediskem druhého stupně v rámci střediskové strategie. 

Nyní se seznámíme podrobněji s projevy urbanizace v jednotlivých částech města. 

Snad nejvíce se změnil obraz Nového města. Pokud budeme na urbánní změny pohlížet jako 

na celek, dostaneme obraz obdélníku, jehož severní část ohraničuje Lidické náměstí a ulice 

Příčná (dříve Koželužská). Východní část vymezuje ulice Pod Koželuhy a ulice Přátelství, 

                                                 
16 Kronika města Jičína rok 1948, s. 89 
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jižní část ulice Pražská a západní část uzavírá Poděbradova. V severní a jižní části došlo 

k výstavbě panelových domů. Střední část pomyslného obdélníku byla zastavěna vícepodlaž-

ními cihlovými domy a rodinnými a řadovými domky. Jižní část Lidického náměstí byla za-

zastavěna pěti osmipodlažními panelovými domy a samoobslužnou prodejnou. Výstavba byla 

dokončena v roce 1971: „Tam byla nejdříve pekárna, pekař Brož. Co je teď lékárna. A ty 

Žďárskýho byly vykoupeny, tam se měli právě stavět ty paneláky. Tady jinak v rohu byla ko-

várna a malý baráčky, tři, čtyři“17, vzpomíná pamětník. Další výstavba panelových a 

cihlových domů lemuje celou východní část pomyslného obdélníku, v ulicích Pod Koželuhy a 

Přátelství došlo k nové výstavbě v průběhu šedesátých až osmdesátých let. Další část výstav-

by panelovými domy došlo v okolí ulice Na Jihu, jižní část obdélníku. Výstavba proběhla 

v 80. letech. Téměř celá výstavba nového města probíhala především na vykoupených nebo 

znárodněných polnostech: „To Nové město vypadalo. Jak tady je zahradnictví, tak tady byly 

luka a za tou čtvrtí se táhla pole k Čejkovicům. Zahradník Veleba měl tady pole. Potom jak je 

školka, to bylo ňákejch Palcovo. U zahradnictví byly Netopilovi a za ním Heršálkovi. To byly 

hospodářství. Ty Netopilovi měli na Vrchách pole. A za hřbitovem byla pole. A u letiště luka. 

To se táhlo až k Vostružnu. Tady byl ještě pak ňákej hospodář s kravkami, ňákej Rytíř.“18 

Rodinné a cihlové domy vznikly v průběhu 60.–70. let. 

Další čtvrtí, kde došlo k urbánním změnám, které změnily obraz Jičína, bylo Holínské 

předměstí. Také zde se stavělo na polnostech a zahradách: „Koncem 60. let se tady začalo se 

stavět. Včetně bytovek. Já bydlím v jedný a tam bylo předtím Lukešova zahradnictví. V tom 

zahradnictví se to všechno postavilo. Tady byly pole luka. Několik zahradníku tady bylo. Lu-

keš byl v Prachovský ulici, co je Dentál, tam byl Machačka. To byli soukromý zahradníci a 

pak to dopadlo tak, že na jejich zahradnictvích se postavili bytovky. Jim to vyvlastnili, zná-

rodnili. Vybrali to jako stavební parcely a uďáli se tam tři ulice dozadu. To je úplně nový.“19 

Na to vzpomíná i další pamětnice: „Když sme se sem přistěhovali v roce 1965, to je vidět i 

podle tý výstavby, byla celá Koněvova ulice. Pak se vedle nás postavily tyhle dva domy. Se 

začaly stavět další domy a ta benzínová pumpa. Naproti stáli jenom jeden dům. Pak si matně 

vzpomínám, že ty další se postavily postupně dozadu přistavovaly.“20 Nová zástavba na Ho-

línském předměstí má tvar čtvrtkruhu Vznikala od konce 60. let do 70. let. Stavěli se zde 

především rodinné domky a pětipodlažní cihlové domy. I zde vznikla záhy po dokončení prv-

                                                 
17 Rozhovor č. 22. J Š. 
18 Rozhovor č. 22. J Š. 
19 Rozhovor č. 25 M. D. 
20 Rozhovor č. 23 K. K. 
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ních domů samoobsluha v akci Z: „támdle u nás byla nejmladší samoobsluha, ta se postavila 

v roce 71“.21 

Koncem padesátých let vzniká rovněž podrobný územní plán historického jádra města, 

na jehož základě dochází k regeneraci historického Starého města. Jedinečná zachovalost raně 

barokního náměstí a dalších historicky kulturních památek Starého města vedlo k tomu, že 

bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací v roce 1956 na dobu desíti let. V roce 1962 

se stalo Staré město památkovou rezervací nastálo. Základním požadavkem bylo zabezpečit a 

upravit nejhodnotnější kulturní památky města, zejména Valdštejnský zámek na Gottwaldově 

náměstí (Nyní Valdštejnské náměstí). 

Rekonstrukce Valdštejnského zámku začala v roce 1957 a postupně probíhala až po 

zbytek období socialismu. Nejprve došlo ke statickému zajištění. Prostory bývalých knížecích 

koníren byly přestavěny a upraveny pro potřeby oblastní galerie, zámecká průčelí byla obno-

vena v klasicistním stylu. V předních křídlech zámku vznikla zámecká vinárna a prodejna 

oděvů. Vnitřní prostory zámku byly rekonstruovány pro potřeby okresního muzea, oblastní 

galerie a městského národního výboru. Do roku 1974 zde sídlil také okresní soud. 

Kromě samotné rekonstrukce zámku probíhaly také další regenerační akce 

v historickém jádru města. Jednalo se především o opravy fasád domů. Regentský dům (č. p. 

2, Gottwaldovo nám.) byl rekonstruován v letech 1962–1963 pro úřední a bytové účely. Pro 

bytové využití byl adaptován Hollarovský dům (č. p. 8, Gottwaldovo nám.), u něhož byla ob-

novena raně barokní fasáda a modernizovány interiéry. Dům č. p. 9 v Chelčické ulici byl 

v přízemí přestavěn na vinárnu a v patrech byly obnoveny bytové prostory. Dům zemského 

hejtmana (č. p. 10) na náměstí Svobody byl adaptován. Dům č. p. 12 v Lindnerově ulici byl 

obnoven pro bytové účely. U domu č. p. 20 na náměstí Svobody byla provedena rekonstruo-

vána novogotická fasáda a otevřeno podloubí. V domě č. p. 75 na Gotwaldově náměstí byl 

zřízen dům oděvů. Samotná regenerace proběhla bez jakýkoliv zásahů do historické části 

města, cituji: „Historické jádro bylo v období socialismu ve slušném stavu.“22 Samotná rege-

nerace trvala velmi pozvolna a rychlost obnovy a rekonstrukce fasád můžeme také označit za 

velmi pomalou a nedostačující. To uváděli ve velkém počtu i sami respondenti. Cituji:„v ob-

dobí socialismu byly domy ve městě téměř neudržované, nejvíce si pamatuji oprýskané a 

šedivé fasády domů“23, další respondenti: „ve městě byl nepořádek a domy ve městě, které 

                                                 
21 Rozhovor č. 25 M. D. 
22 Rozhovor č. 14-K. Z. 
23 Rozhovor č. 17-R. Š. 
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neměly žádného fyzického majitele byly ve velice žalostném stavu.“24 ,„Město bylo jednoba-

revné, šedé, bez větších změn.“25, „domy byly šedé neupravené.“26 

V rámci druhé fáze urbanizace Jičína došlo kromě bytové výstavby k rozvoji infra-

struktury. Zásobování potravinami, pomineme-li období do roku 1953 (příděl potravin na 

lístky), shledávali respondenti na měřítka tehdejší doby za dostačující: „Samoobsluhy byly 

docela dobrý. Tady vlastně zůstala původní. Pak na Čeřovce, z toho udělali hernu. Na Lidic-

kym to převzala ňáká firma. Pak tady vzniklo Tesco a ostatní komplety. Pak na Novym městě 

byla u Andreje. Na Čeřovce řikali v Lipách. Pak jak se jede na Boleslav, tam zrušili starou 

benzinku. Tak tam něco vzniklo. Jinak ty krámy byly značený číslama. Na Lidickym se tomu 

říkalo osmička. Jinak zásobený byly jenom základem. Na Husovce bylo Eso, tam byla lepší 

šunka, lepší párky. V zelenině to byla bída. Jaks neměl známýho, to bylo bez šance“27. Od 

šedesátých let dochází v Jičíně ke vzniku prvních samoobsluh, které jsou umístěny na nově 

vznikající sídliště. Společně s ostatními obchody ve městě pomohly uspokojit nároky vzrůsta-

jícího počtu obyvatel města. Nejvíce známou byla samoobsluha na Novém městě v ulici Karla 

Vika č. p. 368, na kterou si vzpomněli téměř všechny respondenti: „A pak ještě byla na No-

vým městě, tam se říkalo u Andrejeviče, v ulici Karla Vika. Vyhlášená samoobsluha, na 

tehdejší dobu, kde se dalo všechno sehnat.“28 

V oblasti vzdělávání a péče o děti byla dostavena 4. ZŠ v ulici Železnická č. p. 460 

v roce 1980 a dvě mateřské školy v roce 1967 – ulice Pod Koželuhy č. p. 171 a 1971 – ulice 

J. Š. Kubína č. p. 465, které tak obohatily fond existujících vzdělávacích institucí. Tyto školy 

byly postaveny svépomoci v akci Z. 

Významné místo mezi průmyslovými podniky v 60. a 80. letech zaujali Agrostroj (Ag-

rozet) Jičín, Závody průmyslové automatizace, ZPA Čakovice, jejichž stavba projekčního 

střediska vznikla na konci ulice Z. Nejedlého a opravna automobilů Tatra. Dalšími menšími 

podniky byli Triola (dříve Panar), výroba prádla a oděvů, Dentál, výroba zdravotnických po-

třeb Rozvoj (dříve Florea a Mirex), výroba umělých květin, Vkus (dříve Merino), výroba 

oděvů a Provozovna Dřevařských závodů. V zemědělství to byl především JZD Mír Úlibice, 

Státní statek a zemědělský nákup. 

Vzrůstá počet zaměstnanců ve výše uvedených podnicích, do nichž značná část obyva-

tel dojížděla z okolí, což vedlo k rozšíření dopravy: „Byl menší, ale zase jezdilo víc spojů. A 

pak byl ještě autobusák v Tyršovce, U Hušků. To byla restaurace, takový rychlý občerstvení, 

                                                 
24 Rozhovor č. 8-R. Z. 
25 Rozhovor č. 10 J. Č. 
26 Rozhovor č. 23 M. D. 
27 Rozhovor č. 23 K. K. 
28 Rozhovor č 23 K. K 
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Tam byly zastávky autobusů Rokytnice, do Špindlu, Janské Lázně.“29 a „Tady jezdilo tolik 

linkovejch autobusů najednou. To dneska není vidět autobus, aby jel tamhle na vesnici. Kaž-

dej se tam dostane individualně, dříve pořád jezdil autobus. Každou hodinu jezdil na Libáň, 

Slavostice, Vysoký Veselí, Ostroměř. Nové autobusové nádraží bylo dokončeno na počátku 

sedmdesátých let.“30 

V prostorech za autobusovým nádražím byly postaveny dvě administrativní budovy. 

Budovu Okresního soudu projektoval Z. Vašata ze Stavoprojektu Hradec Králové pro Krajský 

soud v Hradci Králové a dokončena byla v roce 1974 – ulice Šafaříkova č. p. 842. 

V prostorách soudní budovy sídlila Okresní prokuratura, Česká státní pojišťovna, Státní no-

tářství, Geodézie n. p. a Advokátní poradna. Druhá budova OV KSČ byla dokončena v roce 

1975 – ulice Zdeňka Nejedlého č. p. 861. Stavbu projektoval J. Hanuš rovněž ze Stavoprojek-

tu v Hradci Králové. Na tuto administrativní výstavbu vzpomínali pamětníci negativně: „Soud 

a dům KSČ, ten hrůzinec skleněnej to nemám ráda. Tydle dva baráky.“31 Dále také: „No tak 

nebyl sem z toho nadšenej. Nelíbilo se mi to. Protože ta dominata, když sem přijížděl jako kluk 

s rodiči z dovolený z vlaku. Ta dominata byla vidět. Teďkon Vám to zastínilo. To není vono“32 

Jedním z viditelných důsledků socialistické urbanizace Jičína byla demografická změ-

na obyvatelstva. „V období socialismu vyrostly v Jičíně sídliště, které pomohly navýšit počet 

obyvatel na dnešních asi 17000.“33 Tato změna se projevila jak na úrovní lokální (samotné 

město Jičín) tak na úrovní regionální (okres Jičín). 

Na lokální úrovni počet obyvatel Jičína stoupal. Do roku 1960 byl sice velmi korigo-

ván důsledkem procesu industrializace. V roce 1948 měl Jičín 10 730 obyvatel, v roce 1960 

11 679. Nárůst činil pouze 949 obyvatel, což je 8,1 %. Poté začíná pomalu stupat a od roku 

1975 dochází k masivnímu růstu. V roce 1975 je počet obyvatel Jičína 13 581, v roce 1989 je 

to 17 151 obyvatel. Počet obyvatel se v letech 1975–1989 zvýšil o 3 570, což je 20,8 %. Tento 

rozvoj městského obyvatelstva Jičína v 70. letech plně odpovídá faktu o růstu středně velkých 

měst s 10 000 a více obyvateli v rozmezí let 1970–1980. Absolutní nárůst počtu obyvatel Jičí-

na v rozmezí let 1948–1989 činí 6 428 obyvatel, což je 37,5 %. 

Naopak úplně odlišný měl vliv socialistické urbanizace na regionální úroveň Jičínska. 

Zde se setkáme s neustálou klesavou tendencí počtu obyvatel okresu Jičín. V roce 1947 měl 

okres Jičín 110 966 obyvatel. Roku 1949 bylo zrušeno zemské zřízení a Československý se 

začalo dělit na 19 krajů, 364 okresů. Jičínský okres spadal do královéhradeckého kraje. Toto 

                                                 
29 Rozhovor č. 22 Z. B. 
30 Rozhovor č. 25 M. D. 
31 Rozhovor č. 24 M. K. 
32 Rozhovor č. 21 F. B. 
33 Rozhovor č. 10 T. V. 
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nové zavedení krajské správy zmenšilo jičínský okres. Ten měl v roce 1950 už jenom 89 058 

obyvatel. 1. července 1960 došlo k nové územní organizaci. Československo mělo 10 krajů a 

108 okresů. Jičínský okres se zvětšil na 894 km², ale počet obyvatel se stále snižoval. Na jeho 

území žilo v 227 obcích 87 813 obyvatel. V roce 1970 to bylo už 82 069 obyvatel, rok 1980 

81 661 obyvatel a v roce 1985 činil počet obyvatel jičínského okresu 79 970. Celkový úbytek 

v rozmezí let 1947–1985 činí 30 996, což je 27,9 %. 

Došlo zde k nepředvídatelnému důsledku urbanizace a to vzniku vnitřní periferie 

v prostoru styku okresů Jičín, Mladá Boleslav a Nymburk. Tento proces vylidňování postihl 

především malá města a městečka, která měla v minulosti nižší správní nebo hospodářské 

funkce. Největší úbytek zaznamenal především Nový Bydžov a Libáň. Nový Bydžov přišel 

v rozmezí let 1950–1980 o 1 200 obyvatel, což byla 11,5 % ztráta. Tento úpadek byl způso-

ben zavedením urbanizační strategie sídelní soustavy s důrazem na rozvoj průmyslu a 

deagrarizací. 

Urbanizace Valdického předměstí v locus přístupu 

Bytovou výstavbou na Valdickém předměstí rozumím pouze budování sídliště Husovo 

I. a Husovo II. Sídliště Husovo I. bylo stavěno od začátku 60. let do konce 70. let. V letech 

1975–1985 byla obě sídliště vyprojektována v návaznosti na sebe, po jejichž dokončení měla 

vytvořit kompaktní celek. To se také stalo, avšak v širokém podvědomí zůstala sídliště rozdě-

lena. Rovněž se upustilo od technického označení Husovo I. a Husovo II a pojmenovala se 

sídliště V Lipách (Husovo I.) a Pod Lipami (Husovo II.). Pamětnice: „Husovo I. a II. to sem 

jakživ neslyšela, to mělo bejt jako někde u Husovky, tady se vodjakživa řikalo V Lipách a dolu 

je Pod Lipami.“34 Název Pod Lipami a V Lipách je patrně odvozen od lipové aleje, která se 

ovšem v jeho bezprostřední blízkosti nenachází. 

Pokud budeme na obě sídliště pohlížet v co nejširší perspektivě (jeden celek), vznikne 

tvar obráceného písmene L, který je na východě ohraničen ulicí Revoluční, sever vymezuje 

ulice U Stadionu, východní část ulice U trati, jižní pak ulice Husova (odtud technické označe-

ní Husovo I. a Husovo II.). Zbytek tvaru obráceného L uzavírají kolmé ulice Kosmonautů a 

ulice Vrchlického. 

Toto sídliště vzniklo v rámci řešení nedostatku bytového fondu v Jičíně z 50. let 20. 

století a také jako potřeba na vzrůstající podnik Agrostroj (ale i jiné podniky viz služby). Po-

čet obyvatel sídliště V Lipách tvoří velká část bývalých zaměstnanců Agrostroje. Bytovou 

výstavbu zajišťovala především bytová družstva. 

                                                 
34 Rozhovor č. 1 M. Č. 
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Stavět se začalo na vojenských prostorech, severní část: „tady měli předtím vojáci ňá-

ky cvičiště.“35 A na prostorách zahrad, luk a polí: „to měli předtím zahradníci, jako 

soukromníci, voni jim to sebrali a začalo se stavět.“36  

První byl postaven třípodlažní cihlový dům č. p. 754, 755, 756. Tento dům postavilo 

bytové družstvo Agrostroje: „to se tady postavili první, byl to první družstevní agrostrojáckej 

barák.“37 Následovala výstavba osmi pětipodlažních cihlových družstevních domů v rozmezí 

let 1961–1965. Stavělo se v ulicích Kosmonautů a U Stadionu. Domy byly očíslovány od jed-

ničky do osmičky, toto označení užívalo bytové družstvo pro svoji interní potřebu. Označení 

čísly se natolik vžilo, že ho poté začali používat i obyvatelé domů. Očíslování používají nej-

starší pamětníci dodnes a je v podvědomí i střední generace obyvatel sídliště: „nejdřív 

postavili jedničku, dvojku a trojku pak už nevím, kerý z těch dalších čísel byly dokončený dal-

ší, jestli pětka, pak čtyrka, nevím, opravdu nevím.“38 Jedničku tvoří č. p. 767, 768 a 769, 

Dvojku č. p. 770, 771 a 772, Trojku č. p. 773, 774 a 775, Čtyřku 765 a 766, Pětku č. p. 764 a 

763, Šestku č. p. 762 a 761, Osmička je zastoupena č. p. 776, 777 a 778. 

V letech 1969–1970 byl postaven dvanáctipodlažní panelový výškový dům, pro který 

se vžil název „Věžák“. Jeden z informátorů vzpomíná: „Vznikly tady dvě velká sídliště, jedno 

v 60. letech a pak v 70. a 80. letech na Valdickém předměstí okolo „Věžáku“ a pak sídliště na 

Novém městě, to bylo hlavně v 80. letech.“39 O této stavbě se zmiňuje i kronika města: „Ten, 

kdo přijíždí směrem od Robous, nechť zpomalí svoje vozidlo a zahledí se na celkovou siluetu 

města, bude udiven panelovým horizontem výškových budov, moderní to sídliště města Jičí-

na.40“ „Věžák“ byl postaven v ulici Kosmonautů č. p. 833. Kromě funkčního hlediska bydlení 

nesla v sobě tato stavba i funkci symbolickou. Demonstrovala prosperitu a sociálně-

ekonomický vzestup a rozvoj města: „A pro mě to bylo velkoměsto, protože obě babičky sem 

měla na vesnici a každý týden sme pravidelně jezdili na vesnici. To bylo malinký, Jičín pro mě 

byl velký, zvlášť tady U Stadionu.“41 

V letech 1972–1974 byly dokončeny dva osmipatrové panelové domy v ulici U Stadi-

onu s č. p. 835, 836 a 837 a 838. Ve stejné době se postavil šestipodlažní panelový dům 

v ulici U Trati: „Kravín, to říkali paneláku tady dole, ten postavili do sedmdesátýho pátý-

                                                 
35 Rozhovor. č. 1 M. Č. 
36 Rozhovor č. 23 M. D. 
37 Rozhovor č. 25 J. Č. 
38 Rozhovor č. 22. Z. B. 
39 Rozhovor č. 4. J. H. 
40 Kronika města Jičína 1974 
41 Rozhovor č. 24. V. K. 
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ho.“42 Název „Kravín“ je odvozen od délky objektu č. p. 835, 871, 870, 869, 868, 867, 860 a 

864.  

V stejné době došlo k vyprojektování volného prostranství Náměstí Václava Čtvrtka, 

ke kterému vede ulice Kosmonautů. Okolo toho náměstí byly postaveny do poloviny 70. let 

následující domy. Dva čtyřpodlažní panelové domy s č. p. 843, 844, 845 ze západní strany, 

846 a druhý, č. p. 847 a 848, z jižní strany. Na východní straně osmipatrový panelový dům č. 

p. 858 a 859. Jihovýchodně od náměstí vznikly tři osmipatrové panelové domy s č. p. 850, 

851 a 852, 853 a 857,856. 

Od roku 1980 do roku 1985 bylo postaveno sídliště Pod Lipami. V ulicích Pod Lipami, 

U Trati a Svatopluka Čecha bytová družstva postavila čtyři osmipodlažní domy s č. p. 894, 

881, 882, 883; 894, 895, 896, 897; 899, 900, 901, 902; 951, 952, 953, 954. Rovněž zde vznik-

lo šest desetipodlažních panelových budov. Dva v ulici Pod Lipami č. p. 893 a 906, dva 

v ulici U Trati č. p. 907 a 905 a dva v ulici Svatopluka Čecha č. p. 904 a 889. Pro dům č. p. 

893 se vžil název „Kostka“: „Kostka, to říkali domu, jak je kruháč, vypadal jak kostka.“43 

V rámci rozvoje infrastruktury a zlepšení služeb obyvatelům obou sídlišť zde byly po-

staveny dvě samoobsluhy. První vznikla ihned po dostavbě osmi pětipodlažních cihlových 

domů: „to tady postavili hned, to si pamatuju na sámošku, když sme sem nastěhovali, už sem 

mohla jít nakoupit.“44 Stavba proběhla svépomocnou výstavbou organizovanou národním 

výborem v akci Z. Samoobsluha byla umístěna do ulice Kosmonautů č. p. 780. 

Druhé nákupní středisko Družba postavil okresní stavební podnik v Jičíně v roce 1984, 

investorem byl Krajský investorský útvar v Hradci Králové.45 Plány této stavby projektoval J. 

Merganc ze Stavoprojektu v Hradci Králové. Družba byla umístěna do ulice Husova č. p. 

1058. 

Další stavbou vzniklou v rámci rozvoje infrastruktury města, zvláště pak sportovního 

vyžití, byl sportovní areál a hotel Start, který byl dostavěn v roce 1975. Projekt dodal Hutní 

projekt Frýdek-Místek. Stavbu prováděl Městský národní výbor (MěNV) v akci Z. Jedná se o 

desetipodlažní stavbu (hotel Start) se sportovními halami a plaveckým bazén. Jak píše dobová 

literatura: „…jeden z nejlepších v ČSSR…“46 a „…jeden z největších a nejlépe vybavených 

v ČSSR…“47. Pamětník vzpomíná: „Jičín byl okresním městem s nově postaveným sportovním 

                                                 
42 Rozhovor č. 22. Z. B. 
43 Rozhovor č. 22. Z. B. 
44 Rozhovor č. 1 M. Č 
45 HORÁKOVÁ, H. Jičín. Bibliografický průvodce po stavebních, uměleckých a technických památkách, s. 85 
46 HORÁKOVÁ, H. Jičín. Bibliografický průvodce po stavebních, uměleckých a technických památkách, s. 85 
47 WAGNER, J. Jičín, s. 104 
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areálem.“48 Pamětnice: „Postavil se jim tam ten Areál, a ty sestřenice tam měli vyžití a mohli 

se jít kdykoliv vykoupat. To sem ji záviděla koupání a sportování. K tomu sídlišti byly ještě 

hry. Vyběhla a šli si hrát, bylo jich hodně pohromadě.“49 

Závěr 

V předložené studii byl zachycen proces socialistické urbanizace města, který se pro-

jevil v přechodu Jičína z převážně agrárního města v socialistické industriální město. Článek 

vychází z urbánně antropologického výzkumu a teoretického rámce věnujícího se socialistic-

ké urbanizaci. V teoretickém rámci byly vysvětleny obecné rysy urbanizace, jež provázely 

socialistickou výstavbu na území Česka. Dále pak také důsledky vlivu urbanizace na socialis-

tická města. Rovněž zde bylo přehlédnuto k historicko-urbánnímu vývoji města Jičína a 

k jeho demografickému vývoji. 

V analytické části pak byl tento teoretický rámec porovnán se získanými daty a kon-

frontován s oficiální historií. Socialistická urbanizace byla analyzována ve focus přístupu, 

tedy v co nejširším kontextu města. Byl zde popsán vývoj města v prvním desetiletí urbánního 

vývoje pod vlivem „sovětizace“ a další dvacetiletí vývoje v rámci střediskové teorie. Rovněž 

zde byly zohledněny demografické proměny samotného města a okresu Jičín. Přihlédnuto 

bylo na vývoj bytového fondu města a vývoj infrastruktury města v uvedeném období. 

Za dílčí část města bylo vybráno sídliště na Valdickém předměstí a zkoumána pouze 

jako vymezená část, locus přístup. Samotná socialistická urbanizace byla pak popsána pohle-

dem jejich obyvatel v porovnání se současnou urbanizací. 

Shrnou-li se poznatky výzkumu, pak je zřejmé, že vliv socialistické urbanizace na 

město byl a stále je silný. Podílel se a stal se nedílnou součástí obrazů města. I když po roce 

1989 došlo k nové výstavbě a rozšíření města z hlediska bytové a infrastrukturní stránky, dě-

dictví socialistické výstavby je stále aktuální, zvláště v následujících dvaceti letech. Jistým 

pozitivem socialistické urbanizace bylo rychlé vyřešení bytové otázky, ale nyní už je pouze na 

obyvatelích města a jejich zvolených zástupcích, jak se s oním dědictvím vyrovnají. 

                                                 
48 Rozhovor č. 17 J. Z. 
49 Rozhovor č. 21. K. K 
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Nejdřív Jalta, potom Krym 

Jan Procházka 

Zdá se, že poloostrov Krym bude mít opět zcela zásadní roli pro již tradiční rozdělení 

východu a západu. Poprvé tomu tak bylo před 69 lety, kdy se na jihu Krymského poloostrova, 

ve městě Jalta, odehrála konference Spojených států amerických, Velké Británie a tehdejšího 

Sovětského svazu. Právě zde došlo k rozhodnutí o vytvoření demarkační čáry, která, jak se 

později ukázalo, měla stěžejní vliv na rozdělení východního a západního bloku. Poloostrov 

Krym bude v současné době opět místem, kde dojde minimálně k oddálení východu a západu 

a ke značnému ochlazení vzájemných vztahů. 

 

Současná role Krymského poloostrova je odlišná od roku 1945, avšak i přesto je mož-

né pozorovat některé paralely. Jalta byla roku 1945 místem, kde došlo ke společné shodě a 

rozhodnutí tří mocností, které měly v tehdejší době zásadní politický a hospodářský vliv. 

Podle dnešního vývoje nelze v žádném případě hovořit o společné shodě či jednání, protože 

pohled východu a západu se v tomto případě diametrálně odlišuje. Znovu se však jedná o po-

liticky a hospodářsky nejsilnější země světa, s výjimkou Velké Británie, kterou nahradila 

Evropská unie, prostřednictvím které dnes část Evropy vystupuje jako celek. 

 

Jalta byla také místem, kde poprvé vyvstala myšlenka vytvořit co nejdříve obecnou 

mezinárodní organizaci pro udržování míru a bezpečnosti. Zároveň se tehdejší mocnosti zavá-

zaly napomáhat národům demokratickými prostředky k vyřešení politických a hospodářských 

problémů. Za tímto účelem se mocnosti dohodly, že budou podporovat podmínky vnitřního 

míru, poskytovat humanitární pomoc a realizovat vládní orgány, které následně provedou 

svobodné volby. Rozhodnutí učiněná na Krymském poloostrově tak měla vliv na vývoj bu-

doucnosti tehdejší Evropy. Nyní se však role otočily a o budoucnosti Krymu, zdá se, 

rozhodují nejsilnější političtí a ekonomičtí hráči na mezinárodním poli. Otázkou zůstává, ja-

kou možnost bude mít samotná autonomní republika Krym si demokraticky vyřešit současné 

politické a hospodářské problémy a učinit svobodné rozhodnutí o své budoucnosti. 

 

Na konferenci v Jaltě bylo učiněno prohlášení, kdy mocnosti setkáním na Krymu po-

tvrzují společné odhodlání udržovat a posilovat mírovou situaci. „Jsme přesvědčeni, že je to 
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svatou povinností našich vlád k našim národům i ke všem národům celého světa. Jedině potr-

vá-li a bude-li vzrůstat součinnost a porozumění mezi našimi třemi zeměmi i mezi všemi mí-

mírumilovnými národy, bude možné uskutečnit nejvyšší tužbu lidstva, bezpečný a trvalý mír, 

díky kterému všichni lidé ve všech zemích budou moci prožít svůj život beze strachu a nouze“. 

O necelých sedmdesát let později se situace významně proměňuje. 

 

Krymský poloostrov je místem, kde se opět setkávají mocnosti a rozhodují o budouc-

nosti vztahů východního a západního rozdělení světa. Zároveň však tyto mocnosti mají 

v rukách společně s obyvateli poloostrova osud autonomní republiky Krym, kde jsou možnos-

ti svobodného projevu a učinění svobodného rozhodnutí ovlivněny postoji Ruské federace. 

O tureckých telenovelách a emancipaci žen 

Irena Cejpová 

V rámci festivalu Jeden svět byl promítán dokumentární film Kismet řecké režisérky 

Niny Marie Paschalidou. Autorka snímku zpracovala fenomén tureckých telenovel, které čás-

tečně zasáhly i českého diváka. Tato melodramata se těší obrovské popularitě v Egyptě, 

Saudské Arábii, Turecku, Makedonii, Řecku a dalších zemích. Vnímání nekonečných milost-

ných příběhů ve stovkách epizod se v jednotlivých státech významně liší. Zatímco egyptští 

diváci telenovel vnímají jednotlivé příběhy a příliš se neztotožňují s luxusním prostředím a 

evropským vzhledem tureckých telenovel, Turci obdivují přepychové šaty a vozy, či skvostné 

vily v bosporském průlivu. 

 

Dokumentární film Kismet představuje divačky různých národností a jejich důvody 

sledování tohoto televizního žánru, tzv. soap opery. Reflektuje jeho pozitivní přínos, naopak 

negativní vliv zcela opomíjí. Ženy islámského vyznání se často ztotožňují s hrdinkami, proto-

že mnohdy prožily stejná traumata – domluvený sňatek, domácí násilí, v nejhorších případech 

také znásilnění a jeho následné utajování. Představitelky televizních rolí dodávají ženám 

v reálném životě odvahu, aby tyto problémy řešily a nenechaly se diskriminovat. Jedním 

z hlavních přínosů tureckých telenovel je, že se ženy přestávají tajit s domácím násilím, rov-

něž se také často „odváží“ požádat o rozvod.  
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U českého diváka se turecké telenovely nesetkaly s takovým úspěchem. Například 

v případě Tisíce a jedné noci, kterou uvedla TV Nova v roce 2011, se spíše jednalo o propa-

dák. Nova nasadila populární seriál do hlavního vysílacího času, ale po několika odvysílaných 

dílech ho stáhla s odůvodněním, že svůj prime-time cílí na jinou cílovou skupinu, a tak se 

fanoušci Šeherezády a Onura museli spokojit s odpoledním vysíláním. Přitom na první díl 

Tisíce a jedné noci se dívalo přes 1,3 mil. diváků (pro srovnání např. Ordinaci v růžové za-

hradě sleduje přes 1,7 mil. diváků). V českém televizním prostředí byly postupně nasazeny tři 

turecké telenovely, a to zmíněná Tisíc a jedna noc, Čas tulipánů a nekonečný seriál Velkolepé 

století, který i nyní lze každý den sledovat na TV Barrandov. Velkolepé století sleduje kolem 

80 tisíc diváků, i když v průběhu vysílání pořadu se sledovanost mění.  

 

Čeští diváci se však nemusí cítit ochuzeni, protože slovenská televize Markíza skrze 

svou sesterskou stanici TV Doma vysílá nespočet melodramat, například v červnu uvede tele-

novelu Fátmagul, která slavila úspěchy v arabských zemích. Pojednává o znásilněné mladé 

dívce, která chce ty, kdo ji zničili život, potrestat a domoci se u soudu svých práv. TV Doma, 

která se orientuje na ženskou část publika, dále vysílala Lásku a trest, Perlu orientu, Slzy 

Bosporu a další.  

 

České soap opery se od těch tureckých i latinsko-amerických liší především 

v prostředí, ve kterém se odehrávají. Jeden z nejúspěšnějších seriálů Jaroslava Dietla, Ne-

mocnice na kraji města, představil divákům do té doby netradiční prostředí a právě nemocnice 

se následně stala oblíbeným místem děje. Sledovanost Sanitky či Ordinace v růžové zahradě 

je toho důkazem.  

 

Diváci se rádi ztotožňují s obyčejnými lidmi. Doktor Mázl jim připomíná jejich gyne-

kologa, při pohledu na elegantní Miriam Hejlovou z nekonečného seriálu Ulice si vzpomenou 

na svoji třídní učitelku z gymnázia. Tyto seriály odrážejí českou kulturu a jsou tak divákovi 

mnohem bližší. České divačky by se nikdy neztotožnily se Šeherezádou nebo Fátmagul, ale 

nevynechají příležitost, aby se zasmály nad drbnou Niklovou, nebo se potěšily pohledem na 

doktora Hanáka. Častý důvod sledování soap oper lze shrnout následovně: „Chci si po práci 

odpočinout, nepotřebuju řešit žádné problémy světa. Chci jen vypnout a podívat se, co se dě-

je. Vidím v postavách svoje sousedy, známé a možná i tak trochu sama sebe.“ Český divák se 

zřejmě nechce dívat na luxusní vozy a krásné snědé krásky, ale stačí mu každodenní problé-
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my hrdinů, které jsou mnohdy identické s jeho. I proto se seriál Ulice prezentuje heslem: 

„Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.“ 

Hry bez hranic v Myanmaru – olej, kokos a bambus 

Pavel Hanuš 

Každé auto má svojí životnost 

a občas je třeba něco vyměnit. 

Třeba olej. V tu chvíli přichází 

obligátní otázka „Kam s ním?“. 

V Myanmaru slouží po-

užitý motorový olej k zábavě. 

Hned několika aktivit jsem si 

všiml při letošních oslavách 

nezávislosti ve slumech na zá-

padu této země. Jediné, co je 

ještě potřeba, je bambus a ko-

kosové ořechy. Obojího roste 

všude doslova nepřeberně. 

Nejdříve se kokos poleje 

vyjetým motorovým olejem a 

zábava může začít. Všichni 

přítomní kluci se vrhnou na 

kokos a snaží se ho dostat do 

košíku, který leží na zemi jen 

pár metrů od nich. To ale není 

nejsnadnější úkol. Zatímco se 

kluci perou a snaží se uchvátit 

kluzký „míč“, některý z tatínků se rozhodne, že olej se už v dostatečné míře přesunul 

z kokosu na kluky. Je tedy na čase znova naolejovat balón. Žádné zastavení hry. Prostě přijde 

a chrstne trochu oleje do zmítající se skupiny dětí. Tím se hned mění situace. Míč vyklouzává 

z rukou a dostává se přímo ke koši. Všichni se po sobě ještě chvíli válí v domnění, že míč je 
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kdesi pod nimi. Najednou se ale jeden malý Barmánec zorientuje… a je to góóól! Zábava 

doslova pulzuje vzduchem. Je proto na čase, aby se předvedli i 

větší kluci.  

 

Konečně zjišťuji, k čemu bude dobrý osmimetrový bam-

bus trčící z prostředku návsi. Bambus se naolejuje a vyhrává 

ten, komu se po něm podaří vyšplhat až k vrcholu a získat na 

něm pověšenou vlaječku. Pak už jen vítěz s úsměvem na rtech a 

odkapávajícím olejem na těle spokojeně oslavuje. „Opravdové 

Hry bez hranic,“ pomyslím si.  

O bydlení (nejen) v Káhiře 

Tereza Smékalová 

Suburbanizace, neboli přesun obyvatel na okraj velkých měst, je v poslední době hojně 

skloňované téma v médiích. Na jedné straně stojí spokojení obyvatelé suburbií, na druhé od-

půrci, kteří říkají, že tento proces vede k rozpadu měst a odlivu lidí z městských center. 

Bohatší rodiny se stěhují za město, kde najdou klid a dostatek prostoru k bydlení, avšak 

v některých koutech světa, jako například v Africe, se potýkají s něčím jiným – s přílivem 

migrantů do měst. Důvodem je často víra v lepší budoucnost, ve zvýšení životní úrovně či 

k přiblížení se často nedostupnému vzdělání pro děti. Mezi nevýhody patří rozšiřování chu-

dinských čtvrtí, více rodin žijících pod hranicí chudoby, vyšší kriminalita, nižší věk dožití, 

výskyt epidemií a v neposlední řadě také lidé a děti ulice.  

 

V Africe žije pouze 39 % obyvatelstva ve městech, avšak to by se do roku 2030 mělo 

změnit. Mezi země, jejichž většina obyvatel bydlí na venkově, jsou Burundi (pouze 10 % 

obyvatel žije ve městech), či Uganda (13 %), naopak mezi nejvíce urbanizované patří Džibut-

sko (87 %) a Gabon (85 %). Trend osídlování měst tak pomalu přináší do budoucna neúnosný 

rozsah chudoby. Pro mnohé je město obrazem ideálu, centrem nových možností, které přiná-

šejí zisky a finanční zabezpečení, nevědí však, že podíl chudého obyvatelstva se ve městech 

zvyšuje a populace ve slumech také. Ačkoliv se předpokládá, že příčinou této problematiky je 

migrace z venkova, ukazuje se, že větší podíl na tom má přirozený přírůstek ve vztahu 
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s nárůstem chudoby ve městech. Dnes je problémem nedostatečný zájem, vyhodnocení a po-

chopení následků této formy urbanizace.  

 

Dalším činitelem, který má významný vliv na urbanizaci je také neformální osídlování. 

Obyvatelé, kterým stát s problémem bydlení nepomůže, si snaží pomoci sami. Jako příklad 

lze uvést případovou studii Ezbet Bekhit v Káhiře1. Osada Ezbet Bekhit se nachází blízko 

Káhiry a leží na zemědělské půdě, jejichž vlastníkem je stát. V současnosti se v Káhiře zvyšu-

jí ceny zemědělské půdy, každou chvíli proto stát může rozhodnout o demolici této oblasti, 

která je pro migranty zpětně většinou horším bydlením, než které měli dříve. V roce 1998 si 

egyptská vláda uvědomila problematiku této oblasti, a za podpory německé vlády přišla s 

programem pro rozvoj neformálně osídlených oblastí, který je založen na spolupráci s míst-

ními občany. Ezbet Bekhit leží na místě potencionálního rozvoje Káhiry a brání tak 

zvětšování území města. Tato nahodilá část města je velice hustě zalidněná, blízko sebe stojí 

několikapatrové kvalitní domy a chatrče, které nejsou evidovány územním plánem města. 

Malé ulice vznikající podle nových chatrčí, omezené zásoby pitné vody, minimální kanalizace 

a mizerné hygienické podmínky, to vše patřilo k charakteristice tohoto území. Modernizační 

projekt města však dokázal, že i přes některé nedostatky se dá tento model aplikovat i na dal-

ších neformálních osadách. Důležitou podporou v tomto programu byla spoluúčast místních 

obyvatel a samozřejmě podpora státu, a tak má dnes 90% lidí v této oblasti již přístup k vodo-

vodu, kanalizaci a silniční síti.  

O značkách „Bio“ a „Made in China“ 

Jan Procházka 

V dnešní době je neustále řešena kvalita a původ potravin. Stejná pozornost však již 

není upřena na pracovní podmínky lidí, kteří vyrábějí spotřební zboží, např. elektroniku. Při 

nákupu masa, mléka či vajec nás často zajímá země původu a také kvalita daného produktu. 

Naopak při nákupu počítače, mobilního telefonu či televize příliš nepřemýšlíme, v jakých 

pracovních podmínkách byl tento produkt vyroben. Zajímáme se tedy spíše o podmínky zvířat 

a rostlin, ale již méně přemýšlíme o podmínkách pro lidi. Typickým příkladem je stereotyp o 

                                                 
1KUBELKOVÁ, J.: Urbanizace chudoby v rozvojových zemích. [online]. 2014 [cit. 2014-4-7]. Dostupné z: 
http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_257.pdf 
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kvalitě polských výrobků. Toto téma řeší zákazníci, média a dokonce i vlády. Zcela odlišná 

míra pozornosti je však věnována např. pracovním podmínkám v čínských továrnách. Čím je 

způsobeno, že se v tomto případě zajímáme více o prostředí zvířat než lidí? 

 

Potraviny jsou specifické zboží, jejich konzumace ovlivňuje naše zdraví. Naproti tomu 

elektroniku pouze využíváme, ať je vyrobena v dobrých či špatných pracovních podmínkách, 

máme z ní stejný užitek. Jediné, co zákazníka při koupi zajímá je funkčnost a provedení, což 

je často zaručeno společnostmi s vysokým renomé. Špatné podmínky zvířat či rostlin tak člo-

věk dost často pocítí na svém těle, ovšem spotřebu elektroniky, která byla vyrobena ve 

špatných podmínkách, již nikoliv. Proto nás zajímají podmínky pro výrobu potravin více, než 

je tomu u jiného zboží. 

 

Kvalita potravin se však pochopitelně odráží i v ceně potravin. Tím, že se zákazníci 

začali více zajímat o to, co spotřebovávají, a začali požadovat po dodavatelích produkty se 

správným složením a výrobním postupem, objevilo se na trhu mnoho nových výrobků, které 

tyto podmínky splňují. Oproti tomu na trhu se spotřebním zbožím moc takových možností 

nenalezneme. V obchodech nemáme šanci zjistit, v jakých podmínkách bylo zboží vyrobeno a 

zda při jeho výrobě byla dodržena základní lidská práva. Zákazník prozatím o takové infor-

mace nejeví zájem a výrobci nejsou nuceni dbát ve větší míře na pracovní podmínky. 
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Etika výroby  - porušování lidských práv dle odvětví
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Zákazníci tuší, že pokud by se zlepšily pracovní podmínky dělníků, cena zboží, které si 

kupují, by se zvýšila a o to nemá nikdo zájem. Výrobci samozřejmě neusilují o to, aby veřejně 

přiznali, že jejich produkty jsou vyráběné ve špatných podmínkách pro zaměstnance. Až bu-

dou zákazníci požadovat výrobky, které byly vyrobeny plně v souladu s lidskými právy, 

společnosti, které takové produkty budou nabízet již delší dobu, budou mít značnou konku-

renční výhodu. V současné době se měření etiky výroby věnuje např. organizace Amnesty 

International, která zveřejňuje ve svých zprávách, v jakých částech světa a v jakých odvětvích 

dochází k porušování lidských práv. Následující grafy ukazují, nejvíce a nejméně problémové 

regiony a odvětví, ve kterých dochází k porušování lidských práv. 

 

Stejně jako je tomu dnes u potravin, u kterých se můžeme dozvědět, že při výrobě ne-

trpělo žádné zvíře, bychom měli mít označení i pro dodržení lidských práv při výrobě 

spotřebního zboží. Kvalita podmínek pro potravinářské výrobky by neměla být o nic menší, 

než kvalita pracovních podmínek pro lidi. Pokud by Vás zajímalo, kolik lidí, kterým se nedo-

stává základních lidských práv, pro Vás pracuje, můžete si to spočítat zde: 

www.slaveryfootprint.org. 

Infiltrátoři mezi Izraelem a Palestinou 

Irena Cejpová 

Izraelsko-palestinské vztahy byly zásadně ovlivněny politikou západních mocností ve 

20. století. V žádném případě se otázka Palestiny nedá omezit pouze na náboženský spor, 

problematika je mnohem hlubšího charakteru. Zásadním rozhodnutím, které přispělo 

k narušení vztahů mezi dotčenými stranami, se stal slib Velké Británie (koloniálního správce) 

a OSN (nově vzniklé organizaci po 2. světové válce) o vzniku židovského i arabského státu na 

území Palestiny. Palestinská strana odmítala veškeré návrhy a nechtěla se spokojit se vznikem 

židovského státu, natož se zmenšením území, na kterém se nacházela. V roce 1948 tak vznikl 

pouze stát Izrael.  

  

Velmi významnou roli, spíše v negativním slova smyslu, sehrálo OSN, které nebylo 

schopné dodržet roli arbitra v tomto sporu, rovněž Velká Británie a Spojené státy americké 

nepřispěly svými aktivitami ke smíru stran. Izrael si je vědom své špatné územní polohy i 

toho, že je trnem v oku arabským státům, jimiž je obklopen. Nejen proto má k dispozici roz-

http://www.slaveryfootprint.org/
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sáhlou moderní armádu. Na rozdíl od Palestiny, která se potýká s vysokou nezaměstnaností, 

korupcí, minimálními zdroji surovin a pitné vody, je ekonomicky rozvinutý Izrael velmi sil-

ným protihráčem.  

 

Izrael v roce 2002 rozhodl o stavbě zdi mezi svým územím a Západním břehem Jordá-

nu, údajně z bezpečnostních důvodů. Celková délka zdi měla být přes 700 km, nyní je 

dokončených cca 500 km a poslední úsek je ve výstavbě. Tím vznikly mnoha Palestincům 

doslova existenční problémy. Stavba znesnadňuje přístup k pitné vodě, znemožňuje volný 

pohyb obyvatel a často rozděluje celé rodiny. Mezinárodní soudní dvůr v roce 2004 označil 

zeď za nelegální s odůvodněním, že se nejedná pouze o bezpečnostní prvek, ale i o zábor 

území (Palestina přišla asi o 10 % svého území). Izrael se svým „opevněním“ nadále pokraču-

je a rozhodně se nechystá zeď posunout, či dokonce odstranit. Stále argumentuje tím, že zeď 

je nezbytnou bezpečností bariérou a některé statistiky mu dávají za pravdu.  

 

Během tzv. druhé intifády (2000–2005) byla většina teroristických útoků vedena právě 

ze Západního břehu a po vystavění první části „opevnění“ se počet útoků radikálně snížil (ze 

73 na pouhých 12). V roce 2013 bylo umístěno v celé délce zdi 99 tzv. checkpointů. Místní 

obyvatelé si ale stěžují na podmínky přechodu, na vojáky, kteří se jim vysmívají a celkově 

považují celý proces průchodu mnohdy půl metrovým koridorem za nedůstojný a nelidský. 

 

O situaci Palestinců a jejich soužití se zdí pojednává dokument Khalada Jarrara Infil-

trátoři, který byl promítán na festivalu Jeden svět. Snímek se zaměřil na překonávání umělé 

vzniklé bariéry a na důvody, které vedou lidi různých profesí i etnické příslušnosti k přechodu 

zdi. Khalad Jarrar je režisér palestinského původu, který pracuje především s fotografiemi a 

tento dokument je jeho prvním velkým úspěchem, nyní pracuje na projektu Live and work in 

Palestina.  

 

Lidé se snaží překonat mnohdy až 8 metrů vysokou zeď na poškozených místech nebo 

v úsecích, které jsou pod menším dohledem izraelské armády. I přes všechna zabezpečení se 

denně podaří stovkám infiltrátorům dostat se přes tuto betonovou překážku. Lidé se tak mo-

hou jít modlit do mešity Al-Aksá v Jeruzalémě, mohou se dostavit do škol a prací, ke svému 

lékaři, nebo navštívit část své rodiny. Nejedná se pouze o sociální potřeby, ale i o ekonomické 

důvody. O současné situaci o izraelsko-palestinské zdi informuje televizní stanice Aljazeera 
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v článku Walled Off: Twelve Years of Israel's Separation Barrier2, který připomíná 12 let 

trvající problém. Česká média se tomuto tématu nevěnují a aktuální informace či názory obou 

dotčených stran českému čtenáři nezprostředkovávají. Izrael se nechystá zeď zbourat, ale 

v posledních dvou letech zpomalil práce na jejím dokončení. Zeď tak bude i nadále živou 

připomínkou nevyřešených izraelsko-palestinských problematických vztahů. 

Malajsie, země tří náboženství 

Pavel Hanuš 

Ještě než do Malajsie přijedete, určitě vás v průvodci zaujme, že je to muslimská země. 

To však má své velké ALE. Muslimů je tu sice většina, ale jen velmi málo přes třetinu popu-

lace. Realita je taková, že je tu třetina Malajců (muslimů), třetina Indů (křesťanů) a třetina 

Číňanů (buddhistů). Hotový mišmaš. Všichni žijí spolu a vedle sebe bez větších problémů. 

Neuvěřitelné je, jak všichni v klidu slaví svátky těch druhých. Aby taky ne, když mají volno 

na všechny muslimské, křesťanské i buddhistické svátky. Asi jenom tady se vám stane, že na 

vánoce dostanete k večeři od usměvavého Inda kokos jen proto, že vám chce udělat radost. 

A kde jinde na světě vám budou muslimští stevardi 25. prosince v letadle zpívat malajské 

vánoční hity?  

 

I když v zemi panuje relativní náboženský mír, je pozoruhodné, jak náboženství 

(v tomto případě i národnost) ovlivňují rozdělení společnosti. Přátelské vztahy většina malaj-

ské populace udržuje pouze mezi „svými“. Tyto vzájemné vazby mají dalekosáhlé 

konsekvence. Například, většina lidí v managementu a vrcholových pozicích jsou Číňané. 

Ostatní se jen velmi těžko prosazují, neboť pro čínský byznys je příznačné, že velmi záleží na 

osobních vazbách. Mají pro to dokonce speciální slovo – Quanxi.  

 

Naopak Indové tvoří skupinu řadových pracovníků a původní Malajci se většinou vě-

nují zemědělství a patří k nejchudší skupině v zemi. V 70. letech 20. století tato situace 

dokonce zašla tak daleko, že původní obyvatelé nevlastnili ani desetinu půdy a bohatství své 

země. Vláda proto přišla s plánem privatizace státních podniků se zvýhodněním pro „místní“ 

                                                 
2 Walled off: 12 years of Israel’s separation barrier. [online]. 2014 [cit. 2014-4-10]. Dostupné z: 
http://america.aljazeera.com/articles/2014/3/12/visual-activism-activestillsphotographsthebarrierwall.html 
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obyvatele, Malajci dostali půjčky na téměř nulový úrok a rozjel se velký plán jak do dvaceti 

let přelít bohatství z vlastnictví Číňanů a Indů zpátky k Malajcům. Díky tomu se třetina bo-

hatství země měla podle plánu dostat zpět Malajcům. Nakonec se Malajcům podařilo získat 

asi pouhou desetinu bohatství země, dopad na vzájemné vztahy však byl nevyčíslitelný.  
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