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Anotace 

Tato diplomová práce je založena na bakalářské práci diplomantky s názvem 

Postavení ženy v komunitě čečenských uprchlíků. Práce navazuje na studii 

čečenských žen vypracovanou v bakalářské práci.    

Téma diplomové práce je podloženo osobními zkušenostmi ze sociální  práce 

s uprchlíky.      

Cílem diplomové práce je seznámení majoritní populace s problémy cizinecké, 

přesněji uprchlické minority prostřednictvím výpovědí čečenských žen, které již 

dlouho žijí v Čechách. Práce popisuje úskalí čečenských uprchlic na cestě za 

integrací do naší společnosti, zároveň otevřeně odmítá jejich stigmatizaci čečenského 

teroristy. 

Teoretická část obsahuje informace nezbytné pro porozumění problematice 

čečenských uprchlic, nachází se zde kapitoly o Uprchlictví, Migraci, Čečensku, 

Postavení čečenské ženy ve společnosti, ale též pojednání o Čečenských tradicích.  

Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum s využitím metody 

polostrukturovaných intenzivních rozhovorů.  

Výzkumné otázky jsou zformulovány zejména na téma integrace.  

Autorka diplomové práce analýzou získaných dat poukazuje na kritické body v 

oblasti integrace, v odborném textu vyzdvihuje otázku polemiky nad návratem žen 

do země původu, Čečenska.    

 

 

Klíčová slova: uprchlík, Čečensko, Česká republika, azyl, azylová zařízení, 

integrace, žena, tradice, domov 

  

 

 

   



Abstract 

This Diploma Assignment is based on the graduate’s  Bachelor Assignment called 

Position of a woman in the Chechen refugee community.  This thesis is a follow-up 

to a study of Chechen women elaborated in the Bachelor Assignment.   

The subject of this Diploma Assignment is based on personal experiences in social 

work with refugees.  

The goal of this Assignment is to familiarise the population majority with the 

problems of foreign, specifically refugee minority through statements from Chechen 

women who had been living in the Czech Republic for a long time.  The study 

describes struggle of Chechen female refugees in their aim to integrate into our 

society, and simultaneously openly rejects their Chechen terrorism stigmatization.  

The theoretical part contains information essential to understand problems of female 

Chechen refugees, plus chapters regarding Refugeeism, Migration, Chechnya, 

Position of a Chechen woman in the society, but also an essay focused on Chechen 

traditions.  

The practical part is focused on qualitative research using the method of semi-

structured intensive interviews.  

The research questions are composed primarily on the subject of integration.  

The author of the Diploma Assignment analyses the gathered data to advert to critical 

points in the area of integration, in the text she highlights the controversial question 

on return of these women to their home country, Chechnya.   

 

Key words: refugee, Chechnya, Czech Republic, asylum, asylum facility, 

integration, woman, tradition, home 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce volně navazuje na mou bakalářskou práci Postavení ženy 

v komunitě čečenských uprchlíků. Tématika Čečenska a zejména pak čečenských 

uprchlic mě oslovila natolik, že jsem se rozhodla v této problematice pokračovat. Po 

třech letech jsem tedy znovu navázala kontakty s mými respondentkami. Zjištěný 

fakt, že z původních čtyř respondentek, s nimiž jsem spolupracovala, zbyly na území 

České republiky pouze dvě, se stal hlavní motivaci pro tvorbu této práce. Čečenská 

problematika je předmětem mého zájmu, a proto vím, že situace v této zemi se stále 

pohybuje pod hranicí snesitelnosti, bezpečí a klid patří mezi nedohledné cíle 

civilního obyvatelstva. Tato faktická data, jež se také nachází v teoretické části mé 

práce, přede mě postavila významnou otázku:„Proč tedy čečenské ženy uprchly 

zpět?“ Rozhodla jsem se odhalit důvody odchodu dvou původních respondentek 

prostřednictvím výpovědí čečenských žen, které již dlouho v Čechách žijí a byly tedy 

nuceny vyrovnat se s řadou nelehkých situací plynoucí ze skutečnosti, že jsou 

uprchlice, navíc původem z Čečenska. Stanoveným cílem mé práce bylo zjistit a 

popsat kritické body v oblasti integrace čečenských uprchlic do naší společnosti, 

zároveň jsem se však snažila vyvrátit předsudek založený na tvrzení, že celý 

čečenský národ se skládá z teroristů.  

Tato diplomová práce je zpracována ve dvou hlavních celcích – teoretické a 

praktické části. Teoretickou část tvoří kapitola pojednávající o problematice 

uprchlictví poskytující nezbytné informace o azylovém řízení a integračním procesu, 

dále o migraci, pohybu obyvatel mezi něž patří též uprchlíci, ale také kapitola o 

kavkazských národech. Často, zmíním-li se o Čečensku mezi svými přáteli, následuje 

obvyklá otázka:,,A kde že je to tvé Čečensko?“ Odpověď„na Kavkaze“ některé 

posluchače uspokojí, leč někteří ptají se dále. Proto jsem se rozhodla nastínit ve své 

práci též stručné geografické údaje, které vyplní tuto mezeru v povědomí a přispějí 

tak k ucelenému obrazu o této zemi. Kapitola Kavkazské národy tedy obsahuje nejen 

přehled pestrého kulturního složení obyvatelstva v dané oblasti, ale též vymezení 

územních celků a přesný popis umístění Čečenska. V další kapitole se čtenář o 

Čečensku doví mnohem více, poměrně detailně tu popisuji zejména současnou 

situaci v této zemi. Na závěr teoretické části jsem zařadila kapitoly o postavení 

čečenské ženy ve společnosti a o významu tradic v čečenské společnosti.  



Praktickou část považuji ve své práci za stěžejní, neboť se v ní zaměřuji na 

kvalitativní výzkum, jehož cílem je odkrýt již zmíněná slabá místa integrace 

čečenských uprchlic. Ve svém výzkumu jsem využila metodu polostrukturovaných 

intenzivních rozhovorů, jíž však předcházela neopomenutelná fáze získávání si 

potřebné důvěry u mých respondentek. Bohužel jsem se setkala i s případem, u 

kterého bylo toto stádium nabyté důvěry později rozbito pod vlivem okolních 

skutečností.  

Nedůvěra majoritní společnosti k existujícím minoritám vyskytujících se na území 

českého státu je velkým tématem. Češi zaujímají odmítavý postoj k bezdomovcům, 

narkomanům, ale také k lidem s postižením, homosexuálům, a v neposlední řadě též 

k cizincům. Tento náš uzavřený, kritický postoj je založený na již zmíněné nedůvěře. 

Nevěříme často ani svým nejbližším, natož pak někomu „cizímu“. Bohužel se 

s nedůvěrou setkáváme i u samotných cizinců. Může jít o výslednou reakci na naše 

chování, ale též o vliv jejich zkušeností, se kterými k nám již přichází. Faktem však 

zůstává, že všichni jsme v zajetí vzájemné nedůvěry, s níž se velmi špatně navazují 

bližší vztahy. Získaná důvěra u těchto lidí představuje velmi vratké přemostění, jež 

náhle odkloní se od pevného bodu a během nepatrné chvíle se tak vzájemné pouto 

ztratí. Dokladem této smutné reality je příhoda s jednou mou respondentkou, která se 

udála tři dny po březnových moskevských atentátech.  

Píše se 29. březen 2010, začíná nový pracovní týden. Pro mnohé lidi jde o pondělí 

jako každé jiné, pro Rusko a kavkazské národy však tento den vstupuje do dějin jako 

další významné datum jejich společné historie. Ve všech médiích se od brzkého rána 

mluví zejména o moskevských atentátech, na internetu stále přibývají zprávy o jejich 

původu, včetně narůstajícího množství článků o již spáchaných teroristických útocích 

Čečenců. Tři dny poté obdržím významný telefonát. Jedna z mých 5 respondentek mi 

jen chce říct, že nechápe, na co potřebuji znát informace o její rodině. Tato žena je 

plna rozhořčení, vnitřního neklidu a zlosti. Silný emoční projev této Čečenky je jen 

výslednou reakcí její nedůvěry a já se stávám terčem útoků zapříčiněných 

propuknutím její paniky. Těžce se v danou chvíli cokoli vysvětluje, není mi na to ani 

poskytnut prostor. Rozhovor netrvá dlouho. Jeho závěrem je mi sděleno, že už se 

mnou tato žena nechce mít nikdy nic společného, naše spolupráce tedy končí.  

Musím přiznat, že šlo o velmi silný prožitek. Krátce po jeho odehrání jsem měla 

silné nutkání přerušit svou práci, zastavit ten kolotoč znovuprožívání traumatických 
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zážitků roztáčený během našich společných setkání. Bylo to těžké, ale nakonec jsem 

se rozhodla dovést tento boj až do konce, nenechat se zlomit a v práci pokračovat. Na 

hledání další respondentky jsem však již neměla sílu, za daných okolností bych 

v tom ani neviděla smysl. Má práce je tedy podložena „pouze“ čtyřmi osobními 

příběhy čečenských žen. 
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2 Teoretická část 

2.1 Problematika uprchlictví 

„Jednou uprchlík, vždycky uprchlík. Cesty zpět do ztraceného (či spíše již 

neexistujícího) ráje domova byly do jedné odříznuty a všechny východy z očistce 

uprchlického tábora vedou do pekla…“1   

2.1.2 Vývoj právního systému 

Úmluva o právním postavení uprchlíků 

Postavení uprchlíků dlouho postrádalo pevné právní zakotvení. Vznik první definice 

uprchlíků na mezinárodním poli pochází z 20. let 20. století, z doby  velké vlny 

příchozích z Arménie. Tato definice však měla své specifikum, a sice aplikovatelnost 

pouze na ruské a arménské uprchlé jedince.  

Zlomovým okamžikem se proto stal rok 1951, jenž úzce propojen s Úmluvou o 

právním postavení uprchlíků, tzv. Ženevskou konvencí, již v této době přijala OSN. 

Tato listina se stala základem moderního právního systému, současně i výchozím 

bodem našeho aktuálního zákona O azylu č. 325/1999 Sb. ve znění jeho novely 

účinné od 1. 9.2 006. Ženevská úmluva však měla jeden nedostatek, vztahovala se 

pouze na uprchlíky před rokem jejího vzniku. V roce 1997 byla tedy doplněna o tzv. 

Newyorský protokol, jenž rozšířil své pole působnosti i na uprchlé jedince po r. 

1951.  

Úmluva o právním postavení uprchlíků je první mezinárodní dohodou, která řeší 

základní aspekty života uprchlíků. Představuje záruku souboru základních lidských 

práv, jež by měla být přinejmenším stejná jako svobody, kterých užívají cizí státní 

                                                 

 

 

 

1 BAUMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Přel. Helena Šolcová. Praha: Academia, 2008. s. 

42.   
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příslušníci žijící legálně v dané zemi, popřípadě dokonce rovna svobodám občanů 

této země.   

Ženevská konvence obsahuje definici pojmu „uprchlík“ (viz. následující kap.) a s ní 

související výčet práv uprchlíků, mj. svobodu vyznání a pohybu, právo na práci, 

vzdělání a přístup k cestovním dokladům, ale též závazky uprchlíka vůči hostitelské 

zemi. 

Významnou součástí této úmluvy je čl. 33 o Zákazu vyhoštění a navrácení, tzv. 

zásada non-refoulement. Podle článku 33(1) 

 „…žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na 

hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě 

jeho rasy, náboženství, národnosti,…“,2 

což však neplatí pro uprchlíka, který podle článku 33(2) 

„…může být považován za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo který 

poté, co byl usvědčen konečným rozsudkem ze zvláště těžkého trestného činu, 

představuje nebezpečí pro společnost této země.“3 

Definice uprchlíka 

„Osoba se stává uprchlíkem, pokud splňuje kritéria definice. To se stává před 

formálním zjištěním statutu uprchlíka. Přiznání statutu uprchlíka tedy probíhá 

formou deklarace, tj. prohlášením, že daná osoba je uprchlík.“4   

                                                 

 

 

 

2 Zákon č. 208/1993 Sb., úmluva o právním postavení uprchlíků. 

3 Zákon č. 208/1993 Sb., úmluva o právním postavení uprchlíků. 

4 Příručka uprchlického práva, s. 12. 
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Definici uprchlíka lze nalézt v Úmluvě o právním postavení uprchlíků (viz předchozí 

kap.), jež se skládá ze tří významných částí, inkluzivních klauzulí, tj. kritérií, které 

musí daná osoba splnit, aby jí bylo uznáno postavení uprchlíka, cesačních, tzv. 

ukončujících, a exkluzivních klauzulí, vylučujících.  

Podle článku 1/A(2) Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 se termín 

„uprchlík“ vztahuje na jakoukoli osobu, která 

„…má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských 

nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám 

nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem 

ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti: totéž platí pro osobu bez 

státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem 

shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam 

nechce nebo nemůže vrátit.“ 5 

Představitelem příslušníka určité společenské vrstvy je kupříkladu homosexuál, jenž 

je tedy též oprávněn získat statut uprchlíka. UNHCR zastává názor, že jednotlivci, 

kteří se stanou obětí fyzických útoků, nelidského jednání a závažné diskriminace 

z důvodu své homosexuality, by měli být považováni za uprchlíky, v případě že jim 

jejich země původu není schopna zajistit ochranu.6  

Definice uprchlíka se tedy skládá ze čtyř hlavních prvků, jimiž jsou: oprávněné 

obavy, pronásledování, výčet povolených důvodů (rasa, náboženství, národnost, 

politické názory či příslušnost k určitým společenským vrstvám) a výskyt mimo zemi 

svého původu.  

                                                 

 

 

 

5 Zákon č. 208/1993 Sb., úmluva o právním postavení uprchlíků. 

6  UNHCR. Ochrana uprchlíků: Otázky a odpovědi. Praha: UNHCR, 2005, s. 7. 
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2.1.3 Azylová procedura v ČR  

Vývoj azylové politiky ČR po roce 1989 

V červenci roku 1990 statistiky zaznamenaly prvního a jediného uprchlíka, jenž 

přišel na území našeho státu s žádostí o ochranu. Šlo o zlomový okamžik v oblasti 

azylové politiky, jejíž vznik byl tímto podmíněn.  

Základním kamenem bylo schválení prvního uprchlického zákona v roce 1990 (zák. 

č. 498/1990 Sb.) a rok poté ratifikování Newyorského protokolu a Úmluvy o 

právním postavení uprchlíků OSN z roku 1951.  

Postupem času došlo k určité restrikci práv žadatelů o mezinárodní ochranu7 (dále 

jen „žadatel o MO“). Příkladem zpřísnění procesu je sankcionování přepravců 

uprchlíků či zavedení termínů bezpečné země původu a bezpečné třetí země. Cílem 

těchto restriktivních nástrojů pocházejících z roku 1999 (zákon č. 325/1999 Sb., o 

azylu) měla být harmonizace českého a evropského práva. Vývoj azylové politiky 

však zaznamenal i světlé body, jež mnohým uchazečům usnadnily nárok na získání 

azylu. Mezi ně patří kupříkladu znovu zavedení azylu z humanitárních důvodů, vznik 

institutu strpění pobytu, včetně možnosti dočasného útočiště. 

V roce 2001, kdy počet žadatelů dosáhl nejvyšší zaznamenané hodnoty, zaujímala 

Česká republika v Evropě v absolutních počtech žadatelů o MO deváté místo. 

Následovala tedy další legislativní změna (zákon č. 2/2002 Sb.), jež se vztahovala na 

zákaz práce po dobu jednoho roku od podání žádosti o MO a omezení finanční 

podpory lidem, jež se nenacházejí v azylových zařízeních.    

                                                 

 

 

 

7 Nová terminologie vycházející ze zákona č. 165/2006 Sb. nahradila  pojem „žadatel o azyl“ novým 

termínem „žadatele o mezinárodní ochranu“, přičemž mezinárodní ochrana skýtá dvě formy ochrany, 

a sice poskytnutí azylu, popřípadě tzv. doplňkové ochrany. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. září 

2006. 
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Pokud bychom vzali v potaz pouze počet žadatelů o MO, Česká republika z hlediska 

azylu zaujme významné postavení v Evropě. Přidáme-li však k tomuto ještě 

kritérium úspěšného zakončení azylového procesu, zaznamenáme značně odlišné 

výsledky. V již zmíněném roce 2001 získalo azyl pouhých 83 osob z původních 18 

094 žadatelů. Poměrně častým jevem je odchod uprchlíků ještě před zjištěním 

konečného rozhodnutí. Statistiky dosvědčují, že zatímco míra udělení azylu v ČR za 

rok 2001 byla pouze 0,5%, v Polsku to bylo 5,8% a v Rakousku dokonce 25,5%. 

Významným rokem v souvislosti s uprchlíky, jejichž zemí původu je Čečensko, se 

stal rok 2003, kdy Česká republika zaznamenala největší příliv čečenských 

uprchlíků. Skupiny uprchlíků přicházely na naše území s nadějí na lepší zítřek. Tyto 

hromadné útěky si žádaly okamžité jednání. „Uprchlické tábory“ tedy přistoupily 

k mimořádnému opatření, jež mělo podobu zvláštních „buněk“ postavených 

speciálně pro tyto příchozí. Výsledkem byly postupné odchody Čečenců do 

Rakouska. V té době u nás uprchlíci dostávali 360 Kč kapesného na měsíc, zatímco v 

již zmíněném Rakousku k 90 eurům kapesného přikládali ještě 20 eurový týdenní 

příspěvek na vaření. „Ze 4 515 čečenských žadatelů získalo v České republice v roce 

2003 azyl 62. Když odejdou titíž Čečenci od nás do Rakouska, dostává tam azyl asi 

sedmdesát procent z nich.“ 8   

 Azylové řízení 

Azylové řízení je problematikou spadající do oblasti působnosti Ministerstvo vnitra 

(dále jen „MV“), odboru azylové a migrační politiky (dále jen „OAMP“). Tento 

proces začíná prohlášením cizince, ze kterého je zřejmý úmysl požádat o udělení 

MO. Podmínkou tohoto prohlášení, písemného či ústního, je, aby se daný člověk 

v tomto momentě nacházel na území České republiky. V následujících 24 hodinách 

je cizinec povinen dostavit se na vlastní náklady do přijímacího střediska, kde podá 

                                                 

 

 

 

8 Roubalová, V.: Příchozí. Praha G plus G, 2005, s. 27. 
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žádost o MO. Jen ve výjimečných případech není nucen k tomuto přesunu, pracovník 

OAMP ho navštíví v místě jeho pobytu. V přijímacím středisku uprchlík podstoupí 

řadu identifikačních úkonů, poté odevzdá svůj cestovní doklad, otisky svých prstů a 

svolí k obrazovému záznamu. Zdravotní prohlídka je též povinná. V přijímacím 

středisku dochází k významné části azylové procedury, prvnímu pohovoru. Tento 

úkon nese největší podíl na posouzení žádosti a jejím vyřízení. Pohovor slouží k 

objasnění žadatelovy svízelné situace, osvětlení důvodů k udělení MO. Mnozí 

uprchlíci však nejsou dostatečně obeznámeni s průběhem naší azylové procedury, a 

tak nejde o ojedinělé případy, kdy žadatelé podstupují pohovor bez jakékoli přípravy 

a vědomí významu jejich výpovědi. K větší pravděpodobnosti kladného vyřízení 

žádosti o MO přispívá alespoň fakt, že pohovor je již veden v jazyce žadatele (příp. 

v jazyce, který si on sám určí jako jazyk pro něj srozumitelný) za přítomnosti 

tlumočníka. Žadatel o MO má právo v průběhu azylového řízení požádat o doplňující 

rozhovor, stejně jako má oprávnění obohacovat svůj spis o další důkazní materiál, 

který mu v době prvního pohovoru nebyl dostupný. Při jakémkoli styku s OAMP má 

žadatel právo jednat ve svém jazyce, bezplatné zajištění tlumočníka je v kompetenci 

MV. 

Asi po 14 dnech žadatel o MO opouští přijímací středisko a na rozhodnutí v prvním 

stupni vyčkává již ve středisku pobytovém. MV je povinno do devadesáti dnů ode 

dne zahájení řízení vydat rozhodnutí, popřípadě je oprávněno písemnou formou 

vyrozumění tuto dobu prodloužit. Výjimkou je tzv. „zrychlené řízení“ při zamítnutí 

žádosti jako zjevně nedůvodné. Toto rozhodnutí je třeba učinit v časové lhůtě 30 dnů.  

Jestliže MV žádost zamítne, lze se odvolat ke krajskému soudu. V jeho pravomoci 

není samotné udělení MO, leč pouhé zrušení rozhodnutí a navrácení věci 

ministerstvu k dalšímu řízení. Při neúspěchu i u II. instance se žadateli nabízí 

poslední možnost, již představuje podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu 

soudu. I zde je možné věc navrátit soudu k dalšímu řízení, popřípadě stížnost 
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zamítnout a tím ukončit celé azylové řízení. Nutno dodat, že v praxi je obvyklé, že 

mnoho uprchlíků čeká na konečné rozhodnutí MV i několik let. 

Podle posledních zveřejněných statistik MV se mezi žadateli o MO zaznamenaných 

za měsíc listopad loňského roku vyskytuje převaha mužů, tj. 56 dospělých a 7 

chlapců. Minoritní zastoupení žen odpovídá 17 dospělým a 2 dívkám.9 

Nejaktuálnější statistiky MV uvádějí, že mezi nejčastější státní příslušnosti žadatelů 

o MO v roce 2009 (aktualizováno k 30. 11. 2009) patří Ukrajinci, Kazaši a 

Mongolové. Ukrajinská minorita tvořila se 321 žádostmi nejpočetnější skupinu i 

v roce předešlém. V roce 2008 obdrželo kladné rozhodnutí cca 9 % žadatelů o MO 

vyskytujících se na území České republiky. Se získáním azylu nabudou tyto osoby 

stejných práv jako občan ČR, s výjimkou práva volebního. 

Azylová zařízení 

Proces azylového řízení, který čeká každého žadatele o MO, je velmi zdlouhavý a 

frustrující z důvodu přetrvávající nejistoty pojící se k úvahám o budoucnosti. 

Žadatelé o MO jsou po příchodu na území ČR zcela odkázáni na stát a jeho 

pomocnou ruku. Velmi zásadní úlohu v této chvíli, v praxi jde o poměrně dlouhou 

chvíli, sehrává Správa uprchlických zařízení MV (dále jen „SUZ“). SUZ je 

organizační složka státu podřízená náměstkovi MV pro veřejný pořádek a 

bezpečnost. 

SUZ byla založena 1. ledna 1996 jako rozpočtová organizace MV ČR. Její vznik byl 

dán rozdělením tehdejšího odboru pro uprchlíky se záměrem oddělit tak výkon státní 

správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování 

                                                 

 

 

 

9 Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za jednotlivé měsíce v roce 2009 - Ministerstvo vnitra 

České republiky/online/. c1999, poslední revize 20.1. 2010 /cit. 2010-01-20/. 

http://www.mvcr.cz/clanek/statisticke-zpravy-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-

2009.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d. 
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služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. Úkolem SUZ je zaopatření 

žadatelů o MO v oblasti bydlení prostřednictvím jí spravovaných azylových 

zařízeních. Hlavním sídlem SUZ je Praha, kde sídlí odbory práce s klienty, 

organizační odbor, odbor ekonomiky a provozu, odbor Centra na podporu integrace 

cizinců a také zde pracuje interní auditor. Azylová zařízení poskytující ubytování a 

další služby zejména žadatelům o MO, ale též azylantům a zajištěným cizincům, se 

nachází po celé České republice. Patří mezi ně přijímací střediska, pobytová 

střediska a integrační střediska. Od 1. ledna 2006 pod pravomoc SUZ spadají také 

zařízení pro zajištění cizinců. Posledním článkem na seznamu jsou pak nově vzniklá 

centra na podporu integrace cizinců, jež zahájila svou činnost 1. července 2009.  

Přijímací středisko (dále jen „PřS“) poskytuje ubytování nově příchozím žadatelům o 

MO do doby ukončení základních vstupních procedur. Tímto azylovým zařízením 

prochází každý žadatel, přičemž platí zde pravidlo zákazu vycházení. V PřS je 

poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče. 

Žadatelé o MO by měli mít k dispozici též sociální a psychologické služby. Nicméně 

pobyt zde je jednou z nejnepříjemnějších zastávek na cestě k získání azylu, alespoň 

tak o něm všichni, kteří ho zažili, mluví. PřS jsou na území České republiky dvě: 

tranzitní prostor mezinárodního letiště Praha-Ruzyně a Zastávka u Brna. 

Pobytové středisko (dále jen „PoS“) je zařízení pro žadatele o MO, které nabízí 

ubytování po dobu jejich vyčkávání na rozhodnutí MV. Poskytované služby v PoS 

jsou obdobné jako v PřS. Důraz je kladen především na sociální práci doplněnou o 

volnočasové aktivity. Pobyt v tomto středisku je dobrovolný, žadatelé mohou využít 

možnosti pobytu v soukromí, navíc na rozdíl od PřS mohou svobodně středisko 

opouštět. PoS se nachází v Kostelci nad Orlicí a v Havířově.  

Integrační azylové středisko (dále jen „IAS“) nabízí své služby osobám, kterým byla 

udělena MO a jež poté vstoupily do Státního integračního programu a zažádaly si o 

toto dočasné ubytování. Doba pobytu v IAS je časově omezena, max. délka je 18 

měsíců.  Ubytování v IAS je zpoplatněno.  Střediska tohoto typu jsou u nás čtyři. 

Najdeme je v Jaroměři, Předlicích, Brně a České Lípě.  

Zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „ZZC“), známé též pod názvem „detence“ či 

„záchyt“, je určeno pro cizince, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie 

rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. V tomto zařízení se nachází ti, kteří se 
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dostali do rozporu s legislativou, přičemž zajištěny mohou být jen osoby starší 15 let 

maximálně na dobu 180 dní. SUZ zde spolupracuje s Policií ČR a smluvní 

bezpečnostní agenturou, ona sama nese zodpovědnost pouze za ubytování a stravu, 

ostatní služby nespadají do jejích kompetencí. Tato zařízení se nachází v Bělé pod 

Bezdězem a v Poštorné. 

Centrum na podporu integrace cizinců (dále jen „CPIC“) vzniklo se záměrem 

vybudování prostoru nabízejícího dlouhodobou a koncepční podporu integrace 

cizinců. CPIC má být otevřeným centrem s širokou škálou služeb pohybujících se od 

poskytování základních informací přes právní poradenství, nabídku kurzů (zejména 

českého jazyka), až po možnost bezplatného přístupu na internet a využití služeb 

knihovny. Zatím se na našem území setkáme se čtyřmi CPIC, a sice v Ostravě, 

Pardubicích, Plzni a Zlíně. 

Počet azylových zařízení v České republice se však neustále mění. Ještě na začátku 

roku 2009 byly tyto seznamy míst značně odlišné. PoS Stráž pod Ralskem, 

osmipatrový panelový dům s kapacitou 190 lidí, byl zrušen s příchodem léta.  

„Žadatelé půjdou do jiných integračních zařízení, s největší pravděpodobností do 

Kostelce nad Orlicí. Nikdo nezůstane na ulici,“ prohlašoval ředitel Správy 

uprchlických zařízení Miroslav Koudelný.10  Přese všechny zaznamenané sliby se 

mnoho obyvatel krátce nato ocitlo bez střechy nad hlavou. Dokladem mého tvrzení je 

má osobní zkušenost s paní z Ingušska, jež náhle přišla do o.s. Berkat s utrápeným 

výrazem ve tváři, se synem po boku a prosbou o pomoc při hledání bydlení. Tato 

žena přijela do Prahy z jediného důvodu – uzavření PoS Stráže pod Ralskem. 

                                                 

 

 

 

10 SABRE. Týden.cz | Azylový dům ve Stráži pod Ralskem končí. Není poslední /online/. c2008, 

poslední revize 16. 1. 2010 /cit.2010-01-16/. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cizinci-v-

cesku/azylovy-dum-ve-strazi-pod-ralskem-konci-neni-posledni_110201.html. 
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Stráž pod Ralskem však nebylo prvním, ani posledním azylovým střediskem, které se 

MV rozhodlo zrušit. Dalším vyvoleným bylo PřS Vyšší Lhoty. Vyšší Lhoty přitom 

představovaly hlavní PřS na území našeho státu s kapacitou 580 míst. Bylo tedy 

jasné, že je třeba najít nástupce, předat jeho práci někomu jinému. Volba netrvala 

dlouho. Do té doby PoS, od té doby PřS Zastávka u Brna. 

Důvody udělení azylu 

Pro udělení azylu je nutné shledat jeden ze tří důvodů nacházejících se v zákoně O 

azylu č. 325/1999 Sb. Dle § 12 se cizinci udělí azyl, je-li zjištěno, že cizinec  

♦ je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo 

♦ má odůvodněný strach z pronásledování. 

Žadatelé opírající se o § 13 usilují o azyl za účelem sloučení rodiny, přičemž 

rodinným příslušníkem se rozumí 

♦ manžel azylanta, 

♦ svobodné dítě azylanta mladší 18 let, 

♦ rodič azylanta mladšího 18 let, nebo 

♦ zletilá osoba odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu podle § 

2 odst. 10. 

Poslední možností je udělení azylu z humanitárního důvodu, což jsou ryze specifické 

příčiny jako kupř. nedostupnost zdravotní péče a léků v zemi původu. V tomto 

případě jde o § 14. 

Nutno dodat, že osoby, jež získají azyl, ať už jde o jakýkoli z výše uvedených 

důvodů, se statusem neliší, ba naopak. 

Doplňková ochrana 

Nejsou-li zjištěny důvody k udělení azylu, nachází se zde ještě jedna alternativa, a 

sice tzv. doplňková ochrana. Jde o osoby, u nichž jsou shledány důvodné obavy, že 

v případě jejich navrácení do státu, jehož jsou státními občany, či jedná-li se o 

jedince bez státního občanství, pak do státu jeho posledního trvalého bydliště, by jim 

hrozilo nebezpečí vážné újmy. Za tu se zde považuje 
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♦ uložení nebo vykonání trestu smrti, 

♦ mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o 

mezinárodní ochranu, 

♦ vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného 

násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo 

♦ pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními 

závazky České republiky.  

Doplňková ochrana je opatření časově omezené. Dříve byla udělována maximálně na 

dobu jednoho roku, což bránilo možnému vycestování. V současné době se jedná 

minimálně o roční platnost, již lze navíc prodloužit, opět minimálně na roční období. 

Osoba, jež obdrží průkaz doplňkové ochrany, získává práva, která jsou srovnatelná 

s právy azylanta. Nižší status, jenž se k doplňkové ochraně pojí, je prokazatelný 

kupříkladu v aplikaci státního integračního programu. 

Státní integrační program napomáhá integraci úspěšných žadatelů, a sice nabídkou 

kurzů českého jazyka a poskytnutím bytu (mezitím mohou azylanti využít 

ubytovacích služeb v integračních azylových zařízeních), přičemž v případě 

doplňkové ochrany má jedinec nárok pouze na jazykové kurzy.  

Úspěšní žadatelé o MO 

Jak je patrné z předešlých kapitol, počet žadatelů o MO se od počtu úspěšných 

žadatelů značně liší. Pro lepší orientaci v této poměrně složité problematice nyní 

nastíním alespoň několik konkrétních číselných údajů, tedy stručný přehled úspěšně 

zakončených azylových procedur, jež se odehrály na území našeho státu. 

Dostupné publikace nás seznamují se situací z roku 2004, přičemž odkrývají fakt, že 

od roku 1993 do července roku 2004 bylo uděleno 1456 azylů. Pokud bychom však 
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chtěli vycházet z údajů od roku 1990, dojdeme k počtu 2513 úspěšných žadatelů o 

MO. K 31. 7. 2004 na území České republiky žilo 1575 azylantů.11   

Internetové zdroje rozšiřují naše povědomí o azylové politice o další významné údaje 

z následujících let. Procento úspěšnosti žadatelů o MO se v dalších letech začalo 

poměrně znatelně navyšovat. Za rok 2005 bylo podle statistik MV uděleno 251 azylů 

z celkového počtu 4021 žadatelů o MO, v roce 2006 bylo z původních 3 016 žadatelů 

zaznamenáno dokonce 268 azylantů. Rok poté se opět snížil počet příchozích, a sice 

na počet 1 878 jedinců, z nichž azyl získalo 191 lidí. Statistiky MV nás seznamují i 

se situací za rok 2008, během něhož bylo vyneseno 157 kladných rozhodnutí z 1656 

podaných žádostí, a neuzavřeným rokem 2009, který bez prosincových údajů skýtá 

1172 žadatelů. 

2.1.4 Integrační proces 

Dokumenty upravující integraci cizinců v ČR  

Vývoj v oblasti zvané integrace cizinců je proces zdlouhavý a dosud stále poměrně 

mladý. Od konce 90. let, kdy se téma integrace konečně dostalo do popředí zájmu, 

byly zaznamenány první pokusy o vypracování určitých integračních dokumentů, 

které zpočátku pouze naznačovaly vhodné směřování budoucí integrační politiky 

ČR. Nejvýznamnějšími dokumenty dané doby se stávají Zásady koncepce integrace 

cizinců na území České republiky (dále jen „Zásady") přijaté v roce 1999, Koncepce 

integrace cizinců (dále jen „KIC") z roku 2000 (součást Usnesení vlády č. 126 ze dne 

11. 12. 2000, o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR a o návrhu 

Koncepce integrace cizinců na území ČR) a poté aktualizovaná verze posledního 

dokumentu Koncepce integrace cizinců (dále jen „aKIC") pojící se k roku 2006, jež 

                                                 

 

 

 

11 ČLOVĚK V TÍSNI. Uprchlíkem v Česku. Praha: Člověk v tísni, 2004, s. 11. 
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vznikla v rámci Usnesení vlády ČR ze dne 8. 8. 2006 ke Koncepci integrace cizinců 

v roce 2005.  

Rok 1999 zaujal v historii snah cizinců o integraci výsadní postavení. V tomto roce 

vznikly dva významné zákony české cizinecké legislativy,

jež rozdmýchaly již mírně vřící  přihlížející okolí. Tehdy poprvé byla vynaložena 

energie a čas na přímou práci věnovanou řešení otázky integrace cizinců. Nutno 

dodat, že tento „náhlý“ zájem o danou problematiku úzce souvisel se skutečností, že 

ve stejnou dobu se integrace cizinců začala objevovat na seznamu aktuálních témat 

diskusí Evropská unie. V roce 1999 vznikly také Zásady koncepce integrace cizinců 

na území České republiky. Jádrem tohoto dokumentu je patnáct stručných tezí 

vztahujících se k integraci dlouhodobě a legálně usazených cizinců. Vyzdvihováno je 

zde zejména zajištění rovných příležitostí. Tato práce objasňuje pojetí integrační 

politiky v českém prostředí a podmínky, za nichž by měla vznikat, kam by měla 

směřovat a kdo by se měl podílet na její realizaci.  

O rok později je vydána Koncepce integrace cizinců. Do té doby v oblasti integrace 

cizinců neexistovala žádná jednotná terminologie, až v KIC se můžeme setkat 

s vymezením základních pojmů jako je například termín integrace. Je však třeba 

počítat s tím, že formulace definic jsou zatím velmi nepřesné, tedy nedostačující. 

V podkapitole Základní oblasti integrace, role a úkoly institucí najdeme první 

zmínku v českých vládních dokumentech o významu jazyka jako nezbytného prvku 

v procesu integrace cizinců. Ačkoliv tento spis posune Českou republiku o značný 

krok kupředu, stále je mnoho oblastí, které dosud zůstávají neprozkoumány. Je to 

dáno zejména tím, že KIC je dokumentem velmi teoretickým, jenž nestanovuje, leč 

pouze navrhuje konkrétním institucím určitá praktická opatření.      

V roce 2006 vzniká aktualizovaná Koncepce integrace cizinců, jež se od dvou 

předchozích dokumentů značně liší, a sice tím, že již vychází ze samotné praxe a 

nastiňuje tedy klíčové předpoklady integrace cizinců. V kapitole Cílená specifická 

opatření lze tedy najít vymezení čtyř významných oblastí, které stát považuje za 

stěžejní v procesu úspěšné integrace příchozích. Mezi tyto vytyčené podmínky patří: 

znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a 

vztahy mezi cizincem a členy majoritní společnosti. Tyto vybrané prioritní oblasti 

jsou v aKIC dále rozpracovány. Tento dokument již lze pokládat za účinný nástroj na 



poli integrace cizinců. Bohužel se nejedná o právní předpis, a tak je pouze na 

rozhodnutí státu, respektive ministerstvech a samospráv, zda ho ve své činnosti 

využijí či nikoliv.   

Modely integrace   

Ve světě se často prosazují tři základní modely integrace (též označovány jako 

modely imigrační politiky): diskriminační, asimilační a multikulturální model. Každý 

model má svou vlastní filosofii odrážející se v přístupu jednotlivých zemí k cizincům 

na jejich území. Nyní uvedu stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými modely: 

Multikulturální (pluralitní) model:   

♦ Švédsko, do jisté míry i Nizozemsko a USA, 

♦ adaptace imigrantů i jejich koexistence s majoritní populací je méně 

problémová než v ostatních modelech, 

♦ imigranti disponují stejnými právy ve všech společenských sférách, 

aniž by se od nich požadovalo, že se vzdají svých specifik, 

♦ imigrační populace zůstává odlišena od většinové z hlediska svého 

jazyka, kultury, sociálních vztahů i spolkového života po několik generací.    

Diskriminační (tzv. differential exclusion) model: 

  ♦ Německo, Švýcarsko, Rakousko a některé jihoevropské země, 

  ♦  imigranti jsou začleněni do určité společenské sféry (např. na trh 

práce), avšak není jim umožněn vstup do dalších oblastí – do systému sociální 

péče, nemohou získat občanství, je jim odepřena možnost participace na 

politickém životě atd., 

  ♦ právní mechanizmy i praxe působí ve směru odrazení a znemožnění 

přístupu, což cizince samozřejmě socioekonomicky znevýhodňuje,  

  ♦ filozofie tohoto modelu je postavena na dočasném a návratném pobytu 

cizinců.  

Asimilační model:  
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  ♦  Francie, 

♦ je postaven na jednostranném procesu rychlé a “snadné” adaptace 

imigranta do nové společnosti,  

 ♦ imigrant získá poměrně rychle občanství, práva a povinnosti majoritní 

populace, avšak to vše za cenu ztráty svého mateřského jazyka, svých 

specifických kulturních a sociálních rysů, 

 ♦ cílem je rychlá asimilace do majoritní společnosti.12 

Čistá podoba výše popsaných modelů integrace se v realitě prakticky nevyskytuje, 

pokud ano, je třeba si uvědomit, že jde spíše o výjimku. Většina zemí se přiklání k 

jednomu z uvedených typů, avšak zároveň často využívá i některé prvky typické pro 

modely ostatní (např. Francie, jež je nyní blíže integračnímu modelu, což znamená 

blíže pluralitnímu systému). Nutno dodat, že přístup jednotlivých zemí nemá povahu 

stabilního nastavení. Mnoho států prošlo během svého vývoje všemi třemi typy 

integrace, velmi dobrým příkladem je např. Austrálie a USA.   

Státní integrační program v ČR 

Státní integrační program (§§ 68, 69 a 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu), který byl 

uveden v praxi roku 1996, je právně schválený komplex pomocných státních 

opatření pro cílovou skupinu azylantů stanovený se záměrem usnadnit těmto lidem 

jejich začlenění do společnosti. Stát poskytuje prostřednictvím státního integračního 

programu (dále jen „SIP“) azylantům pomoc v oblasti bydlení, výuky českého jazyka 

a uplatnění na trhu práce. 

                                                 

 

 

 

12 BARŠOVÁ, A., BARŠA, P. Přistěhovalectví a liberální stát. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 25. 
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SIP poskytuje azylantům po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní 

ochrany bezplatné kurzy českého jazyka a to pod záštitou Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Výuka od 1. 7. 2007, tj. po zavedení nové koncepce a 

metodiky úvodních kurzů pro azylanty, probíhá formou skupinového kurzu v rozsahu 

600 vyučovacích hodin a nebo individuálního kurzu v rozsahu 400 vyučovacích 

hodin. 

Nejvýznamnější úloha SIP je výpomoc v oblasti bydlení. Za dobu své existence, tedy 

od roku 1994, zaznamenala tato sféra několik podstatných změn. Z původní jedné 

varianty, v níž se azylantům nabízí možnost získat, s finančním příspěvkem státu, 

nájemní byt v majetku obce (varianta č. I), se program rozšířil o další dvě varianty.  

Varianta č. II A odpovídá státnímu příspěvku v plné výši čistého nájemného, 

popřípadě jeho určité části.  Od roku 2006 se můžeme setkat s třetí schválenou 

alternativou, tzv. variantou č. II B, jež spočívá v možnosti úhrady pobytu azylantů 

v zařízeních sociálních služeb. 

Integrační byt však nezíská každý azylant, přičemž i úspěšný azylant musí na tento 

byt nějakou dobu vyčkat. Toto mezidobí mezi udělením azylu, absolvováním 

jazykového kurzu a získáním integračního bytu je možné překlenout v IAS, jež patří 

mezi azylová střediska MV provozovaná SUZ, jak jsem se již zmínila v podkapitole 

Azylová procedura. V těchto střediscích má klient k dispozici samostatné bytové 

jednotky (1+0 až 2+1), za něž však platí nájem a poplatky za služby. V průběhu 

pobytu v IAS se azylant soustředí zejména na výuku českého jazyka prostřednictvím 

bezplatných jazykových kurzů a aktivní vyhledávání trvalého ubytování v rámci jeho 

zvoleného regionu, případně se snaží o zvýšení kvalifikací v zájmu kvalitnějšího 

uplatnění na pracovním trhu. 

Státní integrační program je v praxi naplňován mimo jiné i díky kooperaci MV 

s nestátním sektorem. Mnoho neziskových organizací jako např. Poradna pro 

integraci, o.s. Berkat, Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Charita 

Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Sdružení pro integraci 

a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Centrum pro integraci cizinců a jiných 

se na poli integrační politiky značně angažuje. 
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Cíle integrace uprchlíků 

Uprchlíci, stejně jako cizinci, si nejvíce přejí získat v ČR trvalý pobyt a posléze 

občanství. Cizinec s trvalým pobytem v ČR nabývá práv téměř shodných s právy 

občana ČR, v tu chvíli se tedy velmi mění jeho postavení ve společnosti. 

Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky mohou 

občané třetích zemí (tj. osoby, které nejsou občany některého z členských států 

Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu a ti cizinci, kteří nejsou 

rodinnými příslušníky občana některého z uvedených států) požádat o trvalý pobyt 

podle ustanovení § 66, § 67 a § 68 zákona o pobytu cizinců. O povolení k trvalému 

pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území podle § 66 zákona 

o pobytu cizinců lze požádat: 

♦ z humanitárních důvodů (§ 66 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, 

♦ z důvodů hodných zvláštního zřetele (§ 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu 

cizinců, 

♦ je-li pobyt cizince na území v zájmu České republiky (§ 66 odst. 1 písm. c) 

zákona o pobytu cizinců, nebo 

♦ jde-li o nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, jenž na území pobývá 

na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití 

těchto cizinců (§ 66 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců. 

Podle § 67 zákona o pobytu cizinců lze o povolení k trvalému pobytu zažádat: 

♦  po 4 letech nepřetržitého pobytu na území a to cizinci, který na území 

pobývá v rámci přechodného pobytu po ukončení řízení o udělení MO za 

podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo řízení o udělení MO, včetně 

případného řízení o kasační stížnosti, 

♦ je-li žadatel cizinec mladší 18 let, 

♦ není-li cizinec schopen se o sebe sám postarat z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, nebo 

♦ je-li cizinec osamělý a starší 65 let. 
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♦ Žádost lze podat ministerstvu nejpozději do 2 měsíců po pravomocném 

ukončení řízení o udělení MO. 

O povolení k trvalému pobytu podle § 68 je cizinec oprávněn zažádat: 

♦ po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR na základě víza k pobytu nad 

90 dnů a na základě povolení k dlouhodobému pobytu. 

K žádosti o povolení k trvalému pobytu je třeba doložit náležitosti uvedené v § 70 

odst. 2 zákona o pobytu cizinců, z nichž nejdůležitější jsou: cestovní doklad, dvě 

průkazové fotografie a doklad o zajištění ubytování. Od 1. ledna roku 2009 vstupuje 

do této kategorie nový požadavek v podobě dokladu prokazujícího požadovanou 

znalost českého jazyka. Žadatelé o trvalý pobyt jsou tedy povinni doložit k žádosti 

též osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A 1. Doklad o úspěšně 

složené zkoušce z českého jazyka se podle § 70 odstavce 2 písm. h) nevyžaduje od 

cizince, který: 

♦ nedosáhl věku 15 let, 

♦ prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení 

trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní nebo střední 

školy s českým vyučovacím jazykem, 

♦ žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 nebo po zániku 

oprávnění k trvalému pobytu podle § 87 odst. 7 písm. a) bodu 4, 

♦ prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost 

komunikovat, nebo 

♦ dosáhl věku 60 let. 

Nutno dodat, že v případě uzavření sňatku s občanem ČR se cizincovi nabízí 
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možnost získat trvalý pobyt o něco dříve. Ještě před rokem 2008 bylo možné dostat 

trvalý pobyt ihned poté, co byly dvě osoby právně oddány. Nicméně nyní je třeba 

vyčkat dvou let, po nichž se žádost o trvalý pobyt posuzuje. 

„Státní občanství České republiky je - z hlediska práva – nejvyšší dosažitelný stupeň 

integrace cizince do české společnosti.“ 13     Cizinci žijící na území České republiky 

mají možnost nabýt státní občanství ČR udělením, a sice udělením MV. Státní 

občanství ČR může (nikoli musí) být na žádost uděleno pouze osobě (cizinci nebo 

osobě bez státního občanství), která splňuje současně následujících 5 podmínek 

zákona: 

♦ Nejméně pětiletý trvalý pobyt v ČR, přičemž cizinec se musí během této doby 

zdržovat převážně na území ČR. Ministerstvo je však oprávněno prominout 

5letou dobu trvalého pobytu a také fakt, že žadatel se zde převážně nezdržoval 

(ovšem jen za podmínky, že trvalý pobyt ke dni žádosti žadatel povolen má), a to 

z mnoha důvodů, mezi které patří například to, že žadatel nemá žádné občanství 

nebo je v ČR azylantem.  

♦ Prokázání, že žadatel pozbyl své dosavadní občanství či že ho získáním 

občanství ČR s jistotou pozbude. Většinou je nutné předložit úřední dokument 

domovského státu žadatele, kterým se prokáže, že tato osoba již není jeho 

občanem, případně že stát ji nikdy za svého občana nepovažoval nebo že právní 

předpisy tohoto státu spojují nabytí cizího občanství automaticky se ztrátou 

dosavadního občanství (což ovšem může Ministerstvo vědět). Toto potvrzení se 

nepožaduje od osob bez občanství a azylantů.  

                                                 

 

 

 

13 Doma v ČR /online/. c2006, poslední revize 22. 3. 2010 /cit. 2010-03-22/. 

http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/statni-obcanstvi/statni-obcanstvi. 
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♦ Pětiletá beztrestnost, což znamená, že žadatel o státní občanství ČR nebyl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin v posledních 5 letech. Tuto 

podmínku na rozdíl od ostatních nelze prominout.  

♦ Znalost českého jazyka, která se prokazuje pohovorem na úřadě, kde žadatel 

podává žádost o udělení státního občanství ČR. Tuto podmínku lze prominout 

”z důvodů zvláštního zřetele hodných”.  

♦ Plnění povinnosti dle cizineckého zákona a povinnosti v oblasti zdravotního a 

sociálního pojištění, daní, odvodů a poplatků. Tuto podmínku může MV též 

prominout ”z důvodů zvláštního zřetele hodných”.  

Pokud je cizinci uděleno státní občanství ČR, získává tak další výhody, mezi něž 

patří zejména volební právo, aktivní i pasivní. Poté se uvádí fakt, že daný občan již 

nemůže být odsouzen ke správnímu vyhoštění, ani mu nemůže být uložen trest 

vyhoštění. Získá-li člověk státní občanství, již mu nelze odepřít vstup na území ČR. 

Poslední, nicméně neméně významnou výhodou je poskytnutí státní diplomatické 

ochrany. Cizinci se státním občanstvím ČR se navíc otevírá cesta ke svobodnějšímu 

cestování za hranice našeho státu. Získáním občanského průkazu se cizincům uleví i 

v tom, že již nemusí nosit při sobě svůj pas, jimž do té doby prokazovali svou 

totožnost. Pas přitom pro mnoho lidí představuje velmi nezvyklý osobní doklad, 

který s sebou přináší negativní nápadnost. 
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2.2 Migrace 

2.2.1 Přehled základních pojmů 

Nyní bude následovat vymezení významných pojmů v oblasti migrace z informační 

studie o migrantech v ČR. Ještě předtím je však třeba zdůraznit, že termín migrace 

dosud není vymezen jednotnou, všeobecně uznávanou definicí. 

„Migrace je přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a 

úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje 

společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem 

se intenzita migrace neustále zvyšuje.“14 Dále migraci můžeme definovat jako 

časově více či méně ohraničený proces přesunu lidí mezi prostory určenými státními 

hranicemi, neboť lidé se odjakživa přesouvali z místa na místo. Nejvýznamnější 

migrační vlny ve středověké Evropě známe jako „stěhování národů“. Mezinárodní 

migrace obecně ovlivňuje politické, ekonomické, sociální, demografické a kulturní 

prostředí cílových zemí, ale i zemí zdrojových. Stává se tak nedílnou součástí 

celosvětového společenského a ekonomického vývoje .  

Migrant je člověk, jenž žije mimo zemi svého původu déle než rok. 

Imigrant je osoba, která migruje do jiné země, tedy z míst, kde se narodila, do míst jí 

cizích, obvykle se záměrem v této zemi se usadit a získat zde trvalý pobyt.   

V terminologii migrace zatím neexistuje ani všeobecně platná definice termínu 

integrace. Je tedy možné setkat se s různými pojetími. Jedno z nich praví, že 

integrace cizinců je „procesem postupného začleňování imigrantů do struktur a 

vazeb společnosti domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je 

                                                 

 

 

 

14 ČERKASOVÁ I. Migranti v ČR aneb cizinci neberou práci domácím. Informační studie. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 2006, s. 4. 
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přirozeným důsledkem migrace a který má své politické, právní, ekonomické, 

sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.“15  

Zajímavá je interpretace Soukupa a Tóthové, kteří pojem integrace interpretují 

následovně: „Pod pojmem integrace rozumíme oboustranný proces, kdy se cizinec 

zvolna učí a proniká do zvyků, jazyka a způsobu života dané společnosti, ovšem bez 

striktního požadavku na opuštění svých kulturních zvyklostí.“  16 

Migrace je velmi široký pojem, jenž zahrnuje mnohá dělení daná zvoleným 

hlediskem zkoumání. V tomto směru lze tedy migraci rozdělit například na časově 

omezenou migraci a trvalou migraci. Časově omezená migrace se vztahuje na osoby, 

které přecházejí z jedné země do druhé na více než jeden měsíc, ne však na déle než 

jeden rok, bez toho, aby se v zemi trvale usídlili, zpravidla za zaměstnáním. Trvalá 

migrace se podle téhož výkladu vztahuje na osoby, které přecházejí z jedné země do 

druhé na dobu delší než jeden rok a které se naopak chtějí v jiné zemi usadit. Dále se 

můžeme setkat s tzv. mezinárodní, příp. externí migrací, jež zaznamenává pohyb 

mezi zeměmi mající formu emigrace (vystěhování) či imigrace (přistěhování). 

Migrace může být též interkontinentální, tzv. „zámořská“, nebo intrakontinentální 

uvnitř jednoho světadílu. Protikladem mezinárodní (externí) migrace je migrace 

vnitřní (interní), tedy pohyb uvnitř jednoho státu (národního prostoru). Pro tuto práci 

je však nejpodstatnější rozlišení migrace dobrovolné a nucené.  

Lidé dobrovolně migrující si tuto možnost často volí sami, a sice na základě 

vlastního zvážení potencionálních výhod, které se jim s daným přesunem nabízí. 

                                                 

 

 

 

15 ČERKASOVÁ I. Migranti v ČR aneb cizinci neberou práci domácím. Informační studie. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 2006, s. 4. 

16 SAKOVÁ, T. Zkouška z českého jazyka jako jedna z podmínek pro udělení trvalého pobytu pro 

cizince ze třetích zemí. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská 

teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce, 2009. Vedoucí: Mgr. Eva Dohnalová, s. 9 -10. 
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Oproti tomu lidé spadající do migrace nucené si svůj osud vskutku nevybírají. Mezi 

dobrovolnou a nucenou migrací existuje jeden zásadní rozdíl, jímž je fyzická 

přeměna místa, ze kterého člověk migruje. Zatímco u dobrovolné migrace se nabízí 

možnost návratu na místo daného odchodu či alespoň lze v případě zájmu přijet na 

návštěvu, u nuceného přesídlení tato možnost není. Původní místo pobytu toho času 

nucených migrantů prošlo nenávratnou proměnou, jejíž výsledkem je často krajina 

nepoznaná. Možnost návratu není ve většině těchto případů možná, nikoli však kvůli 

tomu, že by tato možnost návratu neexistovala, leč zejména z důvodu již zmíněné 

zásadní nevratné změny krajiny. Nucená migrace, jak již z výše uvedených informací 

pravděpodobně vyplynulo, se vztahuje mimo jiné na uprchlíky.17  

2.2.2 Transnacionální migrace 

Transnacionální migrace jakožto nová forma mezinárodní migrace se objevila 

v devadesátých letech minulého století. O vznik tohoto pojmu se zasloužili zejména 

antropologové a sociologové z USA a Velké Británie.  

Transnacionální migrace se stala klíčovým pojmem teorií, jež zastávají stanovisko, 

že současná migrace má nový trend v podobě vznikajících transnacionálních polí 

propojujících původní a nová místa pobytu přistěhovalců. Podle těchto 

myšlenkových proudů transmigranti, tj. přistěhovalci aktivně činní v procesu 

transnacionální migrace, za sebou „nepálí mosty“, naopak udržují pevné vazby 

s místem svého původu a nevzdávají se tedy svých původních identit. Ideální typ 

transmigranta v pojetí této teorie nepředstavuje přistěhovalec, který se v cizí zemi 

staví do izolace a všechny své aktivity směřuje na svůj původní domov. Nikoli. 

Filosofie transnacionálni migrace spočívá v tom, že poukazuje na působení 

paralelních procesů začleňování se do přijímací společnosti a udržování přes-

                                                 

 

 

 

17 GRILL, J. Nucená migrace a rozvojové projekty- nástin problematiky. Studie. Praha: MKC Praha, 

2004. s. 1-2.   
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hraničních sociálních vztahů, jejichž existence umožňuje transmigrantům budovat a 

udržovat dva domovy současně.            

Vzniku teorií transnacionální migrace předcházela různá období pohledu na proces 

migrace. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo na přistěhovalce nahlíženo jako 

na cizince vstupující do prostředí urbanizovaného života etnických menšin žijících v 

„našich“ městech.18  

Významnou událostí zaznamenanou v sedmdesátých letech se stal spor mezi 

sociálně-antropologickým a makro-sociologickým přístupem k problematice 

přistěhovalectví. Britští antropologové přišli s novou teorií, podle níž jsou 

přistěhovalci „lapeni mezi dvěma kulturami“. Tento názor vychází ze snahy o 

porozumění procesu migrace, přičemž podstatou tohoto porozumění je podle 

interpretace antropologů odhalení skutečné role, kterou v migračním procesu etnická 

identita přistěhovalců sehrává. Tehdy však ve společnosti převažoval myšlenkový 

proud makro-sociologického přístupu, který zastával stanovisko ve znění:„Problémy 

přistěhovalců jsou důsledkem jejich třídního postavení a zároveň rasismu přijímací 

společnosti, se kterým se imigranti musí denně potýkat.“ Antropologové tedy 

poukázali na zcela jiný úhel pohledu, v té době se jednalo o novou radikální 

myšlenku, což vedlo k očekávatelnému výše zmíněnému sporu.   

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let došlo k určitému přelomu v náhledu 

antropologů na migraci, středem pozornosti se stal samotný pohyb lidí a jejich osobní 

příběhy vyprávějící o životě v pohybu. Zkoumání bylo postupně zaměřeno jak na 

pohyb, tak na prostředí původních domovů přistěhovalců z důvodu odkrývání vlivů 

domovských společností na globální migrační toky. Na toto téma bylo vypracováno 

mnoho studií, které se poté zasloužily o zpochybnění tezí, že globalizace přináší 

                                                 

 

 

 

18 SZALÓ, C. Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2007, s. 23 
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kulturní homogenizaci lokálních společností. Součástí této dané strategie je též vznik 

teoretické argumentace definující teorie transnacionální migrace: když migranti 

překračují státní hranice, neoddělují svůj starý domov od nového tlustou černou 

čarou. Naopak. Tito lidé se snaží udržovat přeshraniční ekonomické, politické a 

kulturní vazby, jež jsou pojítkem mezi jejich dvěma stávajícími domovy.19  Současná 

transnacionální migrace se odlišuje od minulých obdobných procesů vysokou 

intenzitou přes-hraničních vztahů, tedy vznikem nových forem transnacionálních 

praktik, které umožňují rozšíření těchto přes-hraničních vztahů do mnoha nových 

sfér každodenního života.  

Sebe-pojetí přistěhovalců je formováno mnoha faktory, škála, na níž se pohybují, 

sahá od náboženství, přes etnicitu až k politickým ideologiím. Z hlediska 

transnacionální migrace má identita těchto lidí zcela jasně danou odlišnost, jež se 

pojí k jejich decentrovanosti a deteritorializaci. Naši často ulpělou představu o 

teritoriální zakotvenosti člověka v jednom jediném domově transnacionální identity 

jednoznačně boří. Tyto identity před námi otevírají nové obzory v podobě existence 

dvou či i více domovů a totéž, tedy skutečnost dvou, ba dokonce i více národních 

identit. Je třeba říci, že samotní přistěhovalci však obvykle pojímají své zkušenosti a 

zejména své identity právě tak jako většinová společnost. Jejich vnímání tedy není 

v souladu s pojetím transnacionální migrace. „Jednoduše řečeno: většina 

přistěhovalců si neuvědomuje svou transnacionální jinakost a nepřemýšlí o sobě 

v pojmosloví teorie transnacionální migrace.“20  

  

                                                 

 

 

 

19 SZALÓ, C. Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2007, s. 25. 

20 SZALÓ, C. Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2007, s. 116. 
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2.3 Kavkazské národy 

„Kavkaz. Jako neprostupná hradba se táhne od Černého moře k moři Kaspickému 

v délce bezmála 1 500 kilometrů. Šířka tohoto mohutného horského celku, jehož 

rozloha činí úctyhodných 440 000 čtverečných kilometrů (asi dvakrát více než činí 

rozloha Karpat), dosahuje v oblasti Elbrusu (5 642 m), nejvyšší hory Kavkazu, asi 

190 kilometrů.“ 21 

2.3.1 Dělení oblasti Kavkazu, muslimské národy 

Velký Kavkaz se dělí na tři základní celky – Západní, Centrální a Východní Kavkaz. 

Z orografického, tj. horopisného hlediska se oblast Kavkazu dále dělí na 

Předkavkazí, Velký Kavkaz a Zakavkazsko. 

Předkavkazsko (nazýváno též Severní Kavkaz neboli Ciscaucasus) je označení pro 

území rozprostírající se na sever od kavkazského hřebene až ke Kumo-Manyčské 

sníženině. Jeho západní část tvoří Kubáň-Přiazovská nížina, uprostřed se nachází 

Stavropolská plošina a východní oblast představuje Tersko-Kumská nížina, která je 

jihozápadním výběžkem Přikaspické nížiny. Předkavkazsko politicky náleží Ruské 

federaci a zahrnuje tyto územní subjekty: kraje Krasnodarský a Stavropolský  a 

republiky Adygejsko, Karačajevsko-Čerkesko, Kabardsko-Balkarsko, Severní 

Osetie-Alanie, Ingušsko, Čečensko a Dagestán. Do Předkavkazka se někdy též 

započítává Kalmycko. 

Zakavkazsko (nazýváno též Jižní Kavkaz) je označení pro území mezi Černým a 

Kaspickým mořem jižně od hlavního hřebenu Kavkazu. Na tomto území se nachází 

tři významné republiky: Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie. 

                                                 

 

 

 

21 Brandos, O., Kleslo a kol. Centrální a západní Kavkaz: Dombaj, Prielbrusie, Bezengi. Vřesina: 

SKY, 2006, s. 5. 
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Obě tato výše popsaná území, Předkavkazsko a Zakavkazsko, od sebe dělí velehory 

Velkého Kavkazu. Od Západního Kavkazu (již výše zmíněného) počínajícího se na 

Tamanském poloostrově u pobřeží Černého moře se táhnou přes Centrální Kavkaz až 

k pobřeží Kaspického moře na Apšeronský poloostrov s ázerbájdžánskou metropolí 

Baku. Na Velkém Kavkaze se nachází osm vrcholů přesahujících svou výškou 

hranici 5 000 m, přičemž většinu z nich najdete v oblasti Centrálního Kavkazu, který 

se pyšní největšími nadmořskými výškami a zároveň nejrozsáhlejší plochou 

zalednění.   

Zajímavé je, že hlavní hřeben Velkého Kavkazu, který je mnohdy označován jako 

rozhraní Evropy a Asie, představuje zároveň jakousi hranici mezi dvěma 

klimatickými pásmy, a sice mezi mírným podnebným pásmem na severu a 

subtropickou oblastí na jihu. Dokladem tohoto tvrzení jsou kupříkladu teplotní 

rozdíly v zimních měsících, kdy v západním Zakavkazsku je o 7 až 8 °C více nežli na 

Kavkaze Severním. 

Na Kavkaze žije na 40 různých národností, přičemž většina z nich (Čečenci, Inguši, 

Čerkesové, Karačajevci, Balkarci, Kabardinci, Adygové) vyznává Islám. Tyto 

kavkazské národy patří mezi sunnity, hlásí se tedy k zhruba 80-90% majoritě 

muslimské obce.  

Kavkazští muslimové se vyznačují krutou historií společného nepřítele. Jejich životy 

jsou značně poznamenány expanzivní a imperialistickou politikou carského Ruska. 

Jejich lid byl vystaven násilnému porušťování, v případě odporu vyvražďován a ze 

své země vyháněn.   Nevyhnuly se ani stalinským čistkám a násilnému přesídlování 

národů. V důsledku této ruské bezohledné invaze mnoho těchto národů stále hledá 

svou ztracenou kulturní identitu. Ti, kteří se rozhodli nepodvolit násilným represím a 

se vztyčenou hlavou hájili svou „svobodu“ a tradice, často donuceni jednat tak se 

zbraněmi v rukou, bojují o svou existenci dodnes (např. Čečenci). Mezi muslimské 

národy patří:  

♦ Dagestánci. Asi 2,5 milionová populace severovýchodního Kavkazu ležící u 

pobřeží Kaspického moře. Složení obyvatelstva je velmi pestré, zahrnuje zhruba 

třicet různých etnik hovořících kavkazskými jazyky. Nejpočetnější skupinu zastupují 

Avarové (29 %), Dargové (16 %), Kumykové (14 %), Lezgové (13 %), Lakové 

(5 %), Azerové (4 %) a Tabasaránci (4 %). Etnická situace byla zkomplikována 
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mimo jiné též konfliktem v sousedním Čečensku, jehož následkem zavítalo do 

Dagestánu jen v roce 1995 na 100 000 uprchlíků.  

♦ Abcházové, Adžarové, Čerkesové a Adygejci, severokavkazská islamizovaná 

etnika, blízká Gruzíncům. Necelý milion představitelů obývající Rusko, Gruzii, 

Arménii, Irák a Turecko. 

♦ Čečenci a Ingušové. Národy Severního Kavkazu. Patří mezi nejpůvodnější 

kavkazské národy, což dokládají raně středověké arménské a byzantské kroniky, kde 

se o nich nachází první zmínky. Počtem cca 1,5 milionu obyvatel jsou stále daleko za 

národem dagestánců. Jejich proces islamizace trval poměrně dlouhou dobu, ukončen 

byl až v 17. - 18. st. První ruskou invazi zaznamenaly v době vlády Ivana Hrozného 

v 16. st., od té doby se brání ruské velmoci a bojují za svou nezávislost. Tyto národy 

se vyznačují hrdostí, neústupností, pevným odhodláním a velkým přáním po svobodě 

a míru. 

2.3.2 Ingušsko 

Zíkladní informace 

Oficiální název: Republika Ingušsko, Rozloha: zhruba 4 300 km2 (nejmenší správní 

jednotka Ruské federace), Hlavní město: Magas (pouze administrativní centrum), 

Počet obyvatel: 466 300 (podle sčítání lidu z roku 2002), Národnostní složení 

(podle sčítání lidu z roku 2002): Ingušové 387 029 (83 %), Čečenci 52 225 (11,2 

%, většina z nich jsou uprchlíci), Rusové 18 652 (4 %) a další etnické menšiny (1,8 

%), Jazyk: ruština, inguština, Náboženství: sunnitský islám (okolo 95 %), 

Prezident: Murat Zjazikov (od roku 2002)22  

                                                 

 

 

 

22 Prague Watchdog - Čečensko, severní Kavkaz - Ingušsko - základní informace /online/. c2008, 

poslední revize 26. 1. 2010. /cit. 2010-01-26/. http://www.watchdog.cz/index.php?show=000000-

000020-000001-000001&lang=3.  
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Historie ingušského a čečenského národa se úzce prolíná. Jejich společná cesta 

započíná rokem 1934, kdy byla Ingušská AO spojena s Čečenskou AO. O dva roky 

později dochází ke vzniku Čečensko-ingušské ASSR v rámci RSFSR. 23. února roku 

1944 dochází k masové deportaci Ingušů a Čečenců do Střední Asie (zejména do 

Kazachstánu). Až v roce 1957 je jim povolen návrat zpět. V souvislosti s rozkladem 

SSSR vzrůstá mezi Čečeny a Inguši vzájemné napětí.  Ingušský národ neusiluje o 

samostatnost, setrvává tedy v rámci Ruské federace. Čečensko naopak vyhlašuje 

svou nezávislost, což vede k odtržení Ingušska a vzniku Ingušské republiky, stále 

však v rámci Ruské federace. V roce 1993 přijímají Inguši současný název Republika 

Ingušsko.  O rok dříve, roku 1992, dochází ke konfliktu mezi Inguši a Osety na 

území, jež bylo roku 1944 přičleněno k Severní Osetii. Většina ingušského 

obyvatelstva z této oblasti sporů uprchla (odhady uvádí 30 až 60 tisíc obyvatel) a 

přes severoosetsko-ingušskou dohodu o repatriaci uprchlíků z roku 1994 jich stále 

většina zůstává v Ingušsku. V roce 1997 byla podepsána severoosetsko-ingušká 

dohoda o postupné normalizaci situace v této oblasti včetně ruské ekonomické 

pomoci. Po vypuknutí druhé čečenské války, tj. po roce 1999, se Ingušsko stalo 

útočištěm více než dvěma stům tisícům čečenských uprchlíků.  
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2.4  Čečensko 

„Jsou na zemi kraje, kde je doslova každá píď prosáknutá krví. K takovým krajům 

patří i severní Kavkaz. Zamyslete se jen nad tímhle: Podle údajů, které sebrala 

počátkem 19. století, na samém začátku kavkazských válek, ruská vojenská rozvědka 

- jde tedy o údaje maximálně přesné a spolehlivé - bylo na západním Kavkaze kolem 

půldruhého milionu Čerkesů a mimo jiné také zhruba stejně Čečenů. Nás Čechů bylo 

v té době přibližně také tolik, rozhodně byly ty počty srovnatelné. Nás je dnes 10 

milionů a Čerkesů kolem 700 tisíc (z toho v Rusku polovic, ostatní v diaspoře) a 

Čečenů kolem milionu. Plodnost Čechů i Kavkazanů je nejspíš přibližně stejná, 

znamená to tedy, že by nás i teď mělo být přibližně stejně. Kam se poděli ti 

Čerkesové a Čečeni, kterých se najednou do tohoto počtu nedostává?“23    

2.4.1 Základní informace o Čečensku 

Oficiální název: Čečenská republika, Rozloha: 15.800 km2 (170 km ze severu na 

jih, přes 100 km ze západu na východ), Hlavní město: Groznyj, Počet obyvatel: 

800.000 - 1.000.000, Národnostní složení: Čečenci, Rusové (několik procent), 

Jazyk: čečenština a ruština, Náboženství: Islám (sunnitští muslimové), Pravoslaví, 

Prezident: Ramzan Kadyrov, syn Achmada Kadyrova24  

2.4.2 Čečenci 

Na světě žije asi milion lidí, kteří se hlásí k čečenské národnosti. Většina z nich žije 

v horách Severního Kavkazu, mnozí však ze své země uprchli. Podstatná část tohoto 

                                                 

 

 

 

23 Z dějin Kavkazu. Blog - Vít Machálek (bigbloger.lidovky.cz) /online/. c2008, poslední revize 5. 2. 

2010.  /cit. 2010-02-05/. http://machalek.bigbloger.lidovky.cz/c/45778/Z-dejin-Kavkazu.html.  

24 Prague Watchdog - Čečensko, severní Kavkaz - Základní informace o Čečensku /online/. c2006, 

poslední revize 26. 1. 2010. /cit. 2010-01-26/. http://www.watchdog.cz/index.php?show=000000-

000015-000002-000001&lang=3.  
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národa je tedy v současné době rozprostřena po celém světě, nevyjímaje Českou 

republiku.  

Čečenci jsou charakterističtí zejména nesmírnou hrdostí na svoji historii a svůj 

původ, jsou to lidé s velkým sebevědomím a mimořádnými vojenskými a 

obchodnickými schopnostmi, které souvisí s jejich neustálým soupeřením s Ruskem. 

Na území Kavkazu se pohybují již opravdu dlouho, což je dovedlo k přesvědčení, že 

patří mezi jeden z nejstarších národů na světě vůbec. Svůj rodný jazyk tedy považují 

za základ všech světových jazyků a toto tvrzení vám Čečenci mohou doložit hned 

několika důkazy. Například „člověk“ se řekne čečensky „ádam“, což vědcům 

z tamějších končin přispívá k jejich teorii, že právě Čečenci stojí za iniciací vzniku 

Bible.  

Rodinné uspořádání, pravidla a tradice čečenské společnosti jsou velmi specifické, 

od našich tradic odlišné. Žena i muž mají v čečenské společnosti jasné postavení, se 

svými zákony, povinnostmi, ale i právy. Porušením se kdokoliv vystavuje trestu, 

který může být až nejvyšší. V rodině platí určitá pravidla, podle nichž je syn povinen 

poslouchat otce, popřípadě staršího člověka, vyžaduje se disciplína a absolutní 

uznávání práva staršího. Stáří jedince určuje jeho sociální status, a proto nejstarší 

členové rodiny sehrávají nejvýznamnější úlohu, jejich slovo má ve většině případů 

nejvyšší váhu. 

Muži se vyznačují svou nezkrotnou a divokou povahou, jsou temperamentní a 

odhodlaní k činům. V rodině zaujímají pozici zabezpečovatele. V rámci zachování si 

své důstojnosti a cti jsou povinni materiálně zajistit svou rodinu. Je jim povoleno mít 

až čtyři ženy, což vyplývá z islámu, avšak tento rodinný stav není příliš rozšířen. 

Většina Čečenců má „jen“ jednu manželku, za to pět i více dětí nebývá výjimkou. 

Muž má vždy právo svobodně se rozhodnout, zdali se někomu či něčemu podřídí. 

V případě takového rozhodnutí je jeho poslušnost absolutní. Hranice jejich odvahy a 

cti se od nás značně liší. Pokud Čečenec složí slib, pak raději volí smrt, než aby své 

slovo nedodržel. Tato jejich vlastnost je hlavním zdrojem jejich síly, právě díky ní 

jsou natolik neústupností a tvrdí, schopni odolávat těžkým životním překážkám. 

Ženy se většinou ve všem podřizují mužům, starají se o rodinu a o domácnost. Žena 

je v čečenské společnosti něco posvátného, čeho se nikdo nesmí ani dotknout. Muž a 

žena si na veřejnosti nikdy neprojevují své city, potažmo lásku či náklonnost, 
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naopak, muž se chová ke své ženě velmi chladně a s odstupem. Žena si například 

nesmí sednout za stůl se svým mužem či se starším, vždy ho obsluhuje a pokorně 

poslouchá.  

Bohužel mnoho z těchto jejich původních tradic se v čase válečných období postupně 

vytratilo, již delší dobu nefungují zákony, jež byly dříve svaté. Proto je pro Čečensko 

velmi důležité, aby se lidé začali navracet ke svým tradicím a původním hodnotám. 

Mnoho lidí Čečensko opustilo, včetně významné čečenské inteligence. Právě její 

návrat by mohl významným dílem pomoci při obnově země. 

2.4.3 Významné události v dějinách čečenského národa  

Jednou z prvních významných událostí je přijetí Islámu, jež se datuje do období 15. 

až 17. století. Již v této době je možné sledovat konflikty Ruska a čečenského etnika.   

Deportace čečenského národa 

Za vlády Josefa V. Stalina proběhlo šest deportací čečenského obyvatelstva za 

hranice Ruska; největší z nich byla zaznamenána roku 1944.  Tento rok se tak 

navždy zapsal do výčtu tragických událostí v dějinách Čečenska.  

Již ke konci roku 1943 začaly na území malé republiky přijíždět desítky tisíc vojáků 

NKVD (Sovětská politická policie, předchůdce KGB), kteří sem byli přesunuti z 

fronty pod záminkou rekonvalescence. Úřady krátce poté oslovily lid s žádostí, aby 

alespoň dva vojáky u sebe doma ubytovali. Čečenské rodiny přijaly tyto ruské muže 

s otevřenou náručí, poskytly jim své nejlepší pokoje, to vše v domnění jejich 

následného návratu zpět na frontu a boje proti společnému německému nepříteli. 

Jejich pohostinnost se jim však draze vymstila. Příjezd ruských vojáků byl totiž 

součástí Stalinova plánu, který měl jasný cíl – zničit čečenský národ či alespoň jeho 

převážnou většinu. 23. února 1944 zahájil Lavrentij Berija, velitel tajné policie 

NKVD, operaci Čečevica. Jednalo se o násilnou deportaci obyvatel Čečensko-
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ingušské autonomní republiky. Pro vysvětlení tohoto zákroku měl Stalin připravené 

odůvodnění, jímž byla kolaborace Čečenců s Němci, samozřejmě šlo o tvrzení 

smyšlené.25   

Rodiny Čečenců a Ingušů dostaly půl hodiny (někdy více, avšak někdy také méně) 

na přípravu k transportu. Ti, kteří odmítali odejít, byli okamžitě zastřeleni. Vojáci 

NKVD neměli žádné slitování. Dobře zdokumentovaný je případ, který se stal v aulu 

(horské vesnici) Chajbach. Slabé jedince, mezi něž patřili zejména staří lidé, děti, 

těhotné ženy a nemocní, vojáci nahnali do koňských stájí, které poté zapálili. Každý, 

kdo se pokusil o útěk, byl zastřelen. Jen na tomto místě mají ruští vojáci na svědomí 

více než 700 lidských životů, přičemž další lidské oběti následovaly na cestě 

k transportu. „Vzpomínám si na jednoho starce s berlemi. Jeden chlapec se mu 

pokusil pomoct. Stařec ho úpěnlivě prosil, aby se na něj vykašlal. Jeden voják do 

nich strkal a přitom je napadal. V jedné chvíli přikázal stařec přísně mladému 

Čečenci, aby ho nechal a šel dál. Otočil se k vojákovi a uhodil ho berlí. Voják ho 

zastřelil. Mladík se otočil, běžel ke starci a stihl ho stejný osud. Kolem nás zčervenal 

sníh, naše hory krvácely.“26  

Během několika dní bylo veškeré obyvatelstvo nahnáno do nákladních vlaků a 

deportováno, aniž by tušilo, jakým směrem se jejich transport vydává. Cesta trvala 

zhruba dvacet dní, avšak ne všichni se dočkali cíle, tedy konečných zastávek v 

Kazachstánu, Kyrgýzii a západní Sibiři. Z téměř 500 000 deportovaných Čečenců a 

Ingušů (asi polovinu tvořily děti) dorazilo jen 400 000 lidí, ostatní, zejména děti, 

                                                 

 

 

 

25 O deportaci Čečenců a Ingušů /online/. Poslední revize 21. 1. 2010. /cit. 2010-01-21/. 

http://209.85.135.132/search?q=cache:d3fhBSNZ9vkJ:www.zemepis-

vorlicek.estranky.cz/archiv/uploaded/113+n%C3%A1rody+na+Kavkaze&cd=29&hl=cs&ct=clnk&gl

=cz&client=firefox-a. 

26 TERLOEVA, M. Tanec na troskách: válečný deník čečenské dívky. Brno: JOTA, 2007, s. 47.   
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staří lidé a ženy, zemřeli cestou. Příčinou jejich smrti byl především tyfus, mráz, ale 

též vysílení vyvolané hladem a dehydratací, nemocemi a v neposlední řadě sehrál 

významnou roli i šok. Lidé totiž nedostávali jídlo ani vodu, postrádali základní 

hygienická zařízení a nikdo jim nebyl ochoten sdělit, jak dlouho za těchto nelidských 

podmínek ještě pojedou. Občas vlak zastavil, avšak jen proto, aby vojáci z vagónů 

vyházeli již mrtvá těla. Při těchto příležitostech se ostatním naskytla možnost 

vykonání příslušných potřeb, bohužel bez ohledů na intimitu. „Čas od času náš vlak 

zastavil. Za řevu vojáků museli muži, ženy, staří i mladí vykonat svou potřebu před 

zraky všech. To bylo skutečné utrpení. Moje malá sedmiletá sestra plakala a prosila 

mě, abych ji zavedla dál. Ale kdo se vzdálil, byl okamžitě zastřelen.“27   Největší 

počet úmrtí však byl zaznamenán až v průběhu prvním měsíců pobytu ve Střední 

Asii. Představitelé sovětské moci šířili o příchozích řadu lživých tvrzení jako 

například:„Pozor, jsou to divoši, kanibalové.“ Pro Kazachy byl navíc vydán zákaz 

stýkání se s Čečenci a Inguši. To vše se záměrem ztížit kavkazským národům jejich 

aklimatizaci a následné usazení se v novém prostředí co nejvíce se dá. Přestože to 

bude znít neuvěřitelně, tamější situace nově usídlených národů Rusům stále ještě 

nepřišla dostatečně strašná. Rozhodli se tedy vydat speciální pravidla pro čečenský a 

ingušský lid. Podle těchto nových nařízení lidé z Kavkazu neměli právo na práci, 

volný pohyb bez zvláštních povolení a zároveň nesměli studovat. Rusům šlo o jediné 

– nechat čečenský lid vymizet jako národ. Cílem Čečenců však bylo přežít a to za 

jakýchkoliv podmínek. „Naše rada starších se sešla a vydala nepsaná protipravidla: 

Věci dříve zakázané, jako krádež nebo lež, byly společností tolerovány. A všechno, co 

přispívalo ke zničení našeho národa, jako například svatba našich dívek 

s domorodci, se začalo trestat smrtí. I když tento zákaz už v zemi existoval, stal se 

nejtěžším zločinem. Proto čečenský a ingušský lid nezmizel.“28  

                                                 

 

 

 

27 TERLOEVA, M. Tanec na troskách: válečný deník čečenské dívky. Brno: JOTA, 2007, s. 48.   

28 TERLOEVA, M. Tanec na troskách: válečný deník čečenské dívky. Brno: JOTA, 2007, s. 52.   
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Čečenský lid se tedy zachránil, avšak konečné ztráty jsou přesto tragické. Následkem 

deportace zemřela asi polovina původního obyvatelstva, tedy přibližně čtvrt milionu 

lidí.    

Vysídlení kavkazských národů trvalo dlouhých třináct let. Až v roce 1957, čtyři roky 

po Stalinově smrti, došlo ke zrušení původního nařízení a deportace byla prohlášena 

za neplatnou. Okamžitě se rozpoutala vlna imigrantů, Čečenci a Inguši se hromadně 

navraceli zpět do své rodné země. Mezi těmito přeživšími jedinci byli též budoucí 

prezidenti obou republik v devadesátých letech, a sice první čečenský prezident 

Džochar Dudajev vládnoucí v letech 1944 – 1996, jeho následník Aslan Maschadov, 

který vedl Čečenskou republiku od roku 1997 do roku 2005 a zároveň ingušský 

prezident Ruslan Aušev. Všichni se narodili ve vyhnanství v Kazachstánu.  

Návrat kavkazských národů byl dalším nepříjemným okamžikem na jejich již tak 

dlouhém seznamu tragických příhod. Původní radost z návratu domů do svých 

opuštěných domovů velmi rychle vyprchala, a sice ihned po příjezdu, ve chvíli 

vstanutí tváří v tvář novým majitelům kdysi jejich obydlí.  Rusové a další občané 

Sovětského svazu, kteří se během vysídlení Čečenců nastěhovali do jejich stavení, si 

často nechávali za tyto domy od svých původních vlastníků zaplatit. Čečencům tedy 

nezbývalo nežli si své domy draze vykoupit, případně přistěhovalce vyhnat.  

Otázkou zůstává:„Proč právě Čečenci…?“ Odpověď je snadná. Ve čtyřicátých letech 

představovali nejpočetnější a nejbojovnější národ na severním Kavkaze. Jejich lid 

byl znám svou hrdostí a vytrvalým odporem proti podrobení se. Lze předpokládat, že 

původní Stalinův záměr neměl podobu jejich fyzické likvidace, nýbrž zničení jejich 

národních zvyklostí, tradice, jejich povědomí národní příslušnosti a zejména jejich 

hrdosti. Čečenská neústupná hrdost, právě ta měla být uprostřed rozsáhlých stepí 

centrální Asie zlomena. Naštěstí se tak nestalo. Není však úplně jisté, zda je to pro 

čečenský národ vskutku štěstí… s ohledem na další vývoj této země, níže popsaný.  

Deportace celého čečenského a ingušského obyvatelstva do Střední Asie byla 

dlouhou dobu ponechána své vlastní historii bez povšimnutí okolního světa. Až v 

roce 2004, šedesát let po této události, Evropský parlament schválil podaný návrh, 

aby tato katastrofa byla uznána za genocidu. 23. únor byl poté vyhlášen jako Světový 

den pro Čečensko. Od té doby se na mnoha místech po celém světě organizují 

vzpomínková setkání ku příležitosti výročí této tragické události. Je úctyhodné, že i 

 - 46 -  



Česká republika projevuje s čečenským národem solidaritu a tedy i u nás se 

každoročně svolává na 23. února společná akce. Jde, dá se říci, o již zaběhnutou 

tradici v podobě pietního vzpomínkového aktu před chrámem sv. Vavřince na 

Petříně, který  pořádá Česko-čečenská společnost. Tento rok šlo již o 66. výročí, a 

třebaže se ho letos nezúčastnily žádné slavné osobnosti jako např. v roce 2006 

Jaromír Štětina, lze konstatovat, že se sešlo mnoho lidí, a to jak zástupců čečenské 

komunity, v níž převažovali jednoznačně muži, tak účastníků z řad Čechů.  

Rusko – čečenské války 

Po rozpadu SSSR byl v říjnu roku 1991 vyhlášen vznik Čečenské republiky Ičkerie. 

Krátce poté následovaly svobodné volby. 27. října 1991 si Čečenci zvolili svého 

prezidenta, jímž byl Džochar Dudajev, bojovník za nezávislot a samostatnost 

Čečenska. V srpnu roku 1994 došlo k pokusu o jeho svržení, leč tato snaha skončila 

neúspěchem. Boris Jelcin však pohrozil zásahem a ihned poté vyhlásil ultimátum. 

Čečenci byli tedy nuceni do 48 hodin složit své zbraně. Tento příkaz však 

neuposlechli. A tak 30. 11. 1994 ruská letadla zaútočila na Groznyj.  Obsazení 

hlavního města Grozného ruskými jednotkami počátkem února 1995 se vskutku 

nedalo zabránit. Odpor čečenských bojovníků byl však silný, a tak počet mrtvých 

ruských vojáků stále stoupal. V důsledku obav z vysokých ztrát docházelo k vysílání 

málo cvičených či spíše nevycvičených vojáků základní služby, kteří se o to více 

stávali oběťmi války. Ruská armáda tuto situaci nezvládla. Čečenci získávali převahu 

a v srpnu v roce 1996 dobyli zpět své hlavní město Groznyj. Na základě tzv. 

Chasavjurtských dohod podepsali v Moskvě vůdce čečenských bojovníků Zelimchan 

Jandarbijev, ruský premiér Viktor Černomyrdin a zmocněnec pro Čečensko 

Alexandr Lebeď společné prohlášení o zásadách mírového řešení konfliktu v 

Čečensku a stažení ruských vojsk. 

Přestože došlo k uzavření míru, mezi Čečenskem a Ruskem neustále dochází ke 

konfliktům. Navíc v zemi vzrostl počet kriminálních případů, únosů cizinců, zejména 

pak novinářů, přičemž většinou se tak stalo za velmi nejasných okolností. Vše 

vyvrcholilo v roce 1999, kdy napětí opět přechází do ozbrojených akcí. Rusové si 

však pro porušení podepsaných dohod našli svá odůvodnění. Odpovědí na 

bombardování Čečenska ruskými letadly jsou jim atentáty spáchané na civilistech v 

Moskvě, za nimiž prý údajně stáli čečenští ,,teroristé“. Nutno dodat, že vina na straně 
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Čečenců nebyla nikdy prokázána.  Přesto v listopadu ruská armáda znovu překročila 

hranice Čečenska a započala tak 2. rusko-čečenskou válku.    

Rusko zvolilo v této válce neúprosný postoj bezohledného bojovníka prostřednictvím 

tzv. informační blokády. Celé území prakticky uzavřeli před veškerým okolním 

světem, včetně přístupu novinářů a humanitárních organizací. Toto opatření jim 

umožnilo chovat se v Čečensku zcela beztrestně jako na okupovaném území. V praxi 

to vypadalo tak, že téměř na každém kroku v Čečensku se nacházely tzv. blok posty. 

Šlo o vojenská stanoviště, kterými nešlo projít, aniž by došlo k řádné kontrole, u 

čečenských mužů bylo dokonce nezbytné poskytnout určitou sumu na své ,,vyplacení 

se“. Dalším účinným prostředkem teroru byly tzv. začistky, tedy akce, při nichž 

vojáci uzavřeli určitý prostor, který byl posléze očištěn od zločinců a teroristů. 

Zatýkání, mučení, nevyjímaje vraždění, to vše bylo na území Čečenska na denním 

pořádku. Mnohé oběti pak skončily ve filtračních táborech, jež neměly daleko k 

táborům koncentračním nám známým z minulosti.  

2.4.4 Současná situace v Čečensku 

Významnou událostí v dějinách Čečenska, jež zároveň představuje významný faktor 

ovlivňující vývoj dalšího dění na tomto území, jsou poslední zdejší prezidentské 

volby. 2. března roku 2007 byl čečenským parlamentem zvolen Ramzan Kadyrov. O 

Kadyrovově prezidentství však ve skutečnosti rozhodl ruský prezident Putin, přičemž 

o tomto výsledku, zdá se, bylo rozhodnuto již po smrti Ramzanova otce Achmata, 

tedy 9. května 2004. V té době však Ramzanovi bylo pouhých 28 let, nesplňoval tedy 

minimální stanovenou věkovou hranici třiceti let k tomu, aby se mohl podle čečenské 

ústavy ucházet o post prezidenta. Nastalá situace si žádala prozatímní řešení, jímž se 

stalo jeho jmenování prvním místopředsedou promoskevské čečenské vlády. V říjnu 

2006 oslavil Ramazan své třicáté narozeniny, což mu otevřelo bránu do nových 

očekávaných sfér. Na počátku roku 2007 se mu podařilo donutit k rezignaci Alu 

Alchanova  a zanedlouho poté usednout do „svého“ prezidentského křesla. 

Podle dostupných zveřejněných informací se pro Kadyrova vyslovilo 55 osob z 58 

poslanců čečenského zákonodárného sboru, který vznikl před více než čtyřmi lety v 

nedemokratických volbách. Jeden účastník byl údajně proti, dva zbylé hlasovací 

lístky byly shledány neplatnými.   
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Mnoho Čečenců, kteří podali žádost o MO, obdrželi negativní rozhodnutí s 

odůvodněním:„V Čečensku již válka skončila, je tam bezpečno.“ Kolik našich 

úředníků se však skutečně zajímá o tamější dění, kdo z nich je oprávněn rozhodovat 

o životě lidí, jejichž existence je stále zahalena mlhavým závojem přehozeným nad 

Čečenskem rukou samotného Putina? Kdo z nás zná skutečnou realitu? O současné 

situaci v Čečensku ví jen ti, kteří prožili…a mezi ně patří i mé kolegyně pravidelně 

do Čečenska dojíždějící. Následující popis událostí vznikl za přispění jejich 

vyprávění. 

Situace v Čečensku se od června roku 2009 ubírá neuvěřitelným směrem nových 

tragických událostí. Ve vzduchu je cítit strach, lidí se zmocňuje panika. Strach, o 

němž píši, je však jiný nežli ten, který se po léta zmocňuje zdejšího obyvatelstva.  

„Komu tohle pomůže?“ je otázka, kterou často slyším v posledních dnech od našich 

Grozněnek, jejichž každodenní realitou se stala série nedávných sebevražedných 

bombových útoků.“ 29  Zajímavé je, že těchto suicidálních jednání se dopouští věkově 

různorodý vzorek společnosti – jeden ze srpnových atentátníků byl šestnáctiletý 

mladý muž, několik dnů nato se odpálila v centru hlavního města na rušné ulici žena 

ve středních letech. Sebevražedné atentáty tohoto typu Grozné dosud neznalo.      

Další krutou skutečností se staly vraždy představitelek nevládních organizací. 15. 

července roku 2009 byla unesena padesátiletá ruská aktivistka a ředitelka grozněnské 

kanceláře lidskoprávního hnutí Memoriál Natalja Estěmirovová.30 Tato žena 

                                                 

 

 

 

29 HRADILKOVÁ, J. Jana Hradilková » Jak přežít černé judo? (jaro, léto a podzim 2009 v Čečensku) 

/online/. c2009, poslední revize 27. 2. 2010/cit.2010-03-01/. 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hradilkova.php?itemid=7652. 

30 ČESKÁ TELEVIZE. Proč musela zemřít Natálie Estěmirovová: Východ očima Josefa Pazderky: 

Blogy: ČT24 /online/. c2009, poslední revize 25. 2. 2010. /cit. 2010-03-01/. 
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shromažďovala důkazy o porušování lidských práv v Čečensku od počátku druhé 

rusko-čečenské války v roce 1999. Již dlouhou dobu byla trnem v oku ruským 

úřadům.31  Její únos z hlavního města Grozného nebyl tedy, bohužel, událostí, jež by 

mnohé zaskočila. Natalja Estěmirovová byla nalezena v sousedním Ingušsku. Podle 

prvních informací tamního ministerstva vnitra aktivistku z hnutí Memorial únosci 

zastřelili dvěma ranami do hlavy. Mrtvola byla poté pohozena nedaleko bývalé 

ingušské metropole Nazraně.  

Natalja Estěmirovová spolupracovala se světově proslulou novinářkou Annou 

Politkovskou, další kritičkou války Ruska proti národům na Kavkaze. Osud Anny 

Politkovské byl stejný jako osudy těch, kteří otevřeně kritizují režim Vladimíra 

Putina a dávají tak najevo svůj svobodný názor, který není, zejména je-li publikován 

v médiích, rozhodně žádoucí. Anna  Politkovská byla též zavražděna, přesněji řečeno 

zastřelena a to 7. října roku 2006 ve svém domě v Moskvě. Ten den jsme přišli o 

vynikající novinářku listu Novaja Gazeta, která se zajímala o osudy druhých, 

zejména pak o „život za zdmi“ v případě Čečenska. Smutnou skutečností zůstává 

fakt, že její vražda nebyla dosud objasněna. 

Dalším spolupracovníkem Natalji Estěmirovové byl Stanislav Markelov, 

prominentní právník a odpůrce porušování lidských práv v Čečensku. V pouhých 34 

letech byl jeho život ukončen. Příčina smrti – zastřelení. 19. ledna roku 2009 se tento 

muž za bílého dne procházel se svou kolegyní novinářkou po moskevské ulici. 

Neznámý vrah přiložil k hlavě Markelova pistoli s tlumičem a zmáčkl spoušť. Poté 

                                                                                                                                          

 

 

 

http://www.ct24.cz/blogy/vychod-ocima-josefa-pazderky/62143-proc-musela-zemrit-natalie-

estemirovova/. 

31 Čečenskou ochránkyni lidských práv našli se dvěma kulkami v hlavě - iDNES.cz /online/. c2009, 

poslední revize 27. 2. 2010. /cit. 2010-03-01/. http://zpravy.idnes.cz/cecenskou-ochrankyni-lidsky-

prav-nasli-se-dvema-kulkami-v-hlave-pss-/zahranicni.asp?c=A090715_182658_zahranicni_stf. 
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postřelil přítomnou mladou novinářku a utekl. Žena zemřela ještě ten večer v 

nemocnici. 

Předseda ruského lidskoprávního hnutí Memoriál, pro které Natalja Estěmirovová 

v Grozném téměř deset let pracovala, vidí celou věc zcela jasně. „Kdo nese 

odpovědnost za smrt Natálie? Znám toho člověka jménem. Jmenuje se Ramzan 

Kadyrov,“ pronesl Oleg Orlov na tiskové konferenci. „Nevím, jestli vydal příkaz 

k vraždě Natálie sám nebo to udělali jeho podřízení iniciativně sami. O jeho účasti 

na této vraždě ale nepochybuji,“ dodal Orlov.“32  

10. srpna, necelý měsíc po vraždě prominentní čečenské ochránkyně lidských práv 

Natalje Estěmirovové, dochází k dalšímu neuvěřitelnému únosu. Představitelka ruské 

nevládní organizace na ochranu lidských práv Zarema Sadulajevová a její manžel, 

kteří byli v pondělí uneseni v Grozném, byli v úterý v čečenské metropoli nalezeni 

mrtví. Veřejnost o této události informovala ruská nevládní organizace Memorial. 

Zarema Sadulajevová stála v čele ruské nevládní organizace Zachraňme generaci, jež 

pomáhá zejména mladým lidem žijícím v Čečensku se zařazením do společnosti a 

předchází tak jejich vstupu do ozbrojených skupin v povstalecké republice.33 

                                                 

 

 

 

32 ČESKÁ TELEVIZE. Proč musela zemřít Natálie Estěmirovová: Východ očima Josefa Pazderky: 

Blogy: ČT24 /online/. c2009, poslední revize 25. 2. 2010. /cit. 2010-03-01/. 

http://www.ct24.cz/blogy/vychod-ocima-josefa-pazderky/62143-proc-musela-zemrit-natalie-

estemirovova/. 

33 Šéfku charity našli v Čečensku zastřelenou v kufru auta - iDNES.cz /online/. c2009, poslední revize 

27. 2. 2010. /cit. 2010-03-01/. http://zpravy.idnes.cz/sefku-charity-nasli-v-cecensku-zastrelenou-v-

kufru-auta-p2e- /zahranicni.asp?c=A090811_140501_zahranicni_ipl. 
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Manželé byli nalezeni v kufru svého automobilu nedaleko rehabilitačního střediska v 

obci Černorečje. Na jejich tělech byly nalezeny stopy po kulkách.34    

Jako by se v historii Čečenska objevila další etapa nových dosud neprožitých útrap. 

„Prakticky teď není den, kdyby to kolem nás nebouchalo. Když jsme vyšli poprvé 

v tomto roce na Pěrvomajskuju - výbuch. Před třemi dny jsem šla domlouvat něco do 

školy, zase výbuch, slyšela jsem ho, když jsem vycházela z domu. Stalo se to vedle 

největší školy - přímo vedle nás. A dnes v centru Grozného, 100 m od naší banky 

zase. Takhle žijeme. Posílení milice teď na svátky - říká se, že zvlášť teď, na svátek 

Ramadánu mají naplánovanou řadu útoků. Je to strašný. Nebojím se o sebe, ale o 

blízké a děti."35  

Takový je slet posledních významných událostí v Čečensku. To vše poté, co v dubnu 

roku 2009 Rusko oficiálně ukončilo na tomto území válku. Po deseti letech, ve 

čtvrtek 16. dubna, byl ukončen zvláštní bezpečnostní režim v Čečensku na severním 

Kavkaze, kde ruská vojska bojovala s „povstalci“ usilujícími o odtržení od Ruska. 

Zrušení "protiteroristické operace" v republice, kde velké boje ustaly už před lety, ale 

kde dosud pokračují „drobné potyčky“, považují ruská média za oficiální ukončení 

čečenské války z konce 90. let minulého století. „Ředitel Federální bezpečnostní 

služby (FSB) Alexandr Bortnikov od 00:00 moskevského času zrušil rozkaz 

                                                 

 

 

 

34 V Čečensku zavraždili další ochránkyni lidských práv – Novinky.cz /online/. c2009, poslední revize 

26. 2. 2010. /cit. 2010-03-01/. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/176027-v-cecensku-

zavrazdili-dalsi-ochrankyni-lidskych-prav.html. 

35 HRADILKOVÁ, J. Jana Hradilková » Jak přežít černé judo? (jaro, léto a podzim 2009 v Čečensku) 

/online/. c2009, poslední revize 27. 2. 2010/cit.2010-03-01/. 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hradilkova.php?itemid=7652. 
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označující území republiky za oblast protiteroristické operace,"36 oznámily 16. 

dubna ruské úřady s tím, že rozhodnutí má zajistit podmínky pro další normalizaci 

situace v Čečensku. Operace proti teroristům mají mít nyní stejný charakter jako 

opatření v ostatních zemích.   Je možné důvěřovat slovům, která neodpovídají činům? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

36 Rusko oficiálně ukončilo válku v Čečensku – Novinky.cz /online/. c2009, poslední revize 26. 2. 

2003. /cit. 2010-03-01/.http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/166568-rusko-oficialne-ukoncilo-

valku-v-cecensku.html. 
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2.5 Žena – postavení čečenské ženy ve společnosti 

„S ženou se spojuje představa nositelky vysokých mravních hodnot. Jako národní 

přísloví je známa věta:,Není muže, který by nestačil na ženu, ale mnohá žena dokáže 

z nedůstojného muže udělat důstojného,´“ 37 tak zní slova ruského etnologa Jana 

Česnova.  

Výše zmíněná citace velmi dobře popisuje skutečný obraz čečenské ženy v tamější 

společnosti. Každý Čečenec je pyšný na svou ženu, zvláště má-li nějaké zvláštní 

pozitivní rysy. Pokud čečenskému muži řeknete:„Tvá žena je lepší než ty“, složíte 

tomuto muži velký kompliment. Pozměníte-li však tuto formulaci, třebaže význam 

zůstane stejný, a pravíte:„Jsi horší než tvoje žena,“ je třeba si být vědom, že jste 

právě tohoto čečenského muže hluboce urazili. V čečenské společnosti je žena 

objektem nesmírné úcty. Ženy jsou většinou sociálně velmi aktivní. Jedním 

z uváděných důvodů je skutečnost, že k islamizaci čečenských tejpů, klanů či rodů, 

došlo až poměrně nedávno, mnoho pravidel a norem islámského práva tedy v 

Čečensku nestačilo dosud zcela zakořenit.  

2.5.1 Postavení ženy v Islámu 

Mnoho lidí má dnes utkvělou představu, že ženy v muslimských zemích nejsou 

rovnocennými partnery v manželstvích, ba dokonce jsou utlačovány či zneužívány. 

Ve společenské hierarchii, podle většinového názoru, zaujímají ženy nižší sociální 

status a s tím poté souvisí méně práv jim náležejících. Toto přesvědčení, s nímž se 

ztotožňuje naše majoritní společnost, je však nanejvýš mylné. Postavení ženy 

v Islámu je naopak zcela jedinečné, úzce související s bezmeznou úctou k roli matky 

a zároveň „moři“ ctností v ženě se nacházejících. Islám zaručuje ženě řadu práv, 

                                                 

 

 

 

37 HNÁTEK, J. Navýchod | časopis, který rozšíří vaše obzory /online/. c2005, poslední revize 15. 2. 

2010. /cit. 2010-02-15/. http://www.navychod.cz/?req=article&id=379. 
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která odpovídají její přirozenosti, poskytuje jí naprosté bezpečí a navíc ji chrání před 

nepříjemnými a nejistými životními okolnostmi.   

Postavení ženy v Islámu se přesto stalo poměrně častým tématem diskusí o 

muslimských zemích. Zajímavé je, že tato problematika nepředstavovala dříve žádný 

problém. Slova Koránu, stejně jako slova prvních muslimů, dosvědčují, že žena je 

přinejmenším stejně tak důležitá jako muž, nikoli horší, a nepatří tedy k nějakému 

nižšímu živočišnému druhu. Je zřejmé, že nebýt vlivu cizích kultur, muslimové by se 

nemuseli touto otázkou nikdy zabývat. Ženu totiž vždy považovali za zcela 

rovnoprávnou s mužem. Pro lepší pochopení postavení ženy dle Islámu nahlédněme 

nyní krátce do historie.  

Je nepochybné, že za celou historii Islámu žádný muslim nepochyboval o lidské 

podstatě ženy, o existenci její duše nebo jiných význačných duchovních vlastnostech. 

Navíc, na rozdíl od jiných rozšířených náboženství, Islám neobviňuje z prvotního 

hříchu jen ženu. V Koránu se zcela jasně píše, že pokoušeni byli oba, Eva i Adam, 

oba poté zhřešili, přičemž Boží odpuštění po pokání bylo jim zaslíbeno bez náznaku 

vyšší Boží přízně jednomu či druhému.  Ve skutečnosti Korán říká, že větší díl 

odpovědnosti za prvotní hřích nese naopak právě Adam. 

Postavení ženy v Islámu je v podstatě výjimečné, dokonce se dá označit za 

novátorské, nepodobá se totiž postavení ženy v žádném jiném systému.  Podíváme-li 

se na východní komunistické země či na demokratické národy a zaměříme se přitom 

na postavení ženy, zjistíme, že její život není vždy tak šťastný, jak se může zdát. 

Žena je často „nucena“ velmi tvrdě pracovat, aby pokryla všechny své nutné výdaje 

na přežití, někdy vykonává stejnou práci jako muž, avšak nutno říci, že se tak 

většinou děje za nižší mzdu. Žena v těchto společnostech zaujímá sice relativně 

svobodné postavení s řadou jí náležejících práv, avšak k tomuto postavení se musela 

sama probojovat a na této cestě za rovnoprávností přinést určité oběti. Nutno tedy 

vyzdvihnout, že práva ženy v moderní době nebyla jí udělena dobrovolně, z pouhé 

laskavosti či úcty a respektu k ní. Oproti tomu Islám obdařil ženu mnoha právy a to 

aniž by ona musela vynaložit jakékoli úsilí či přesvědčování o jejich zásluze.  

Práva a povinnosti ženy v Islámu jsou stejné jako práva a povinnosti muže, to však 

neznamená, že jsou totožné. Je nutno si uvědomit, že rovnost a totožnost jsou dvě 

odlišné záležitosti.  Rozdíl mezi rovností a totožností zde tedy sehrává významnou 
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roli. Naše vroucná přání dosažení rovnosti jsou samozřejmě oprávněná a správná, to 

však nelze říci o totožnosti. Lidé nebyli stvořeni jako stejné bytosti, nýbrž jako 

bytosti rovnoprávné. Je tedy pochopitelné, že Islám poskytuje ženě stejnou šíři práv 

jako mužům, avšak tato práva nejsou totožná - Islám tak dokazuje, že se ženou 

náležitě zabývá, přijímá ji a zároveň jí uznává nezávislou osobností. 

Islámský postoj k  ženě poodkryjeme prostřednictvím několika významných platných 

myšlenek: 

♦ Žena je v Islámu uznána jako rovnoprávný partner muže v rozmnožování 

lidstva. Muž zastává roli otce, žena matky, oba dva jsou naprosto nepostradatelní při 

početí nového života. Jejich úlohy se tedy významově neliší. Bůh pravil:„Lidé, věru 

jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se 

vzájemně poznali... (Korán, 49:13, srovnej 4:1).“38  

♦ Muslimská žena je rovnoprávná s mužem i ve sdílení osobních a společných 

povinností, stejně jako v získávání odměny za vykonané skutky. Její lidská 

přirozenost není menší, avšak ani větší než přirozenost muže. Oba dva patří ke 

stejnému druhu.  

A Pán jejich je vyslyšel:„Nedopustím věru, aby se ztratil skutek 

jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému 

patříte... (3:195, srovnej 9:71; 33:35-36; 66:19-21).“39  

 ♦ Žena v Islámu, stejně jako muž, má právo na svobodný názor. Jsou 

zaznamenány případy, např. v Koránu (Korán. 58:1- 4; 60:10-12), kdy žena nejen 

otevřeně šířila své názory, ale též se zapojovala do vážných diskusí se samotným 

                                                 

 

 

 

38 Abdalati, H. Zaostřeno na islám. Ústředí muslimských náboženských obcí, 1992, s. 107. 
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Prorokem a jinými muslimskými vůdci. Třebaže se to může zdát být neuvěřitelné, 

muslimské ženy vyjadřovaly své názory i na nejvyšších možných místech, nejednou 

se tedy názorově postavily proti samotným kalifům, tj. nejvyšším duchovním 

autoritám Islámu. V případě, že kalifové shledali jejich argumenty rozumnými, 

veřejně tuto skutečnost uznali a tvrzení přijali. Dokladem této skutečnosti je událost 

tohoto druhu zachycena za kalifátu 'Umara Ibn al-Chattába.40  

♦ Právo ženy na vzdělání je stejné jako u mužů. Islám nařizuje muslimům, aby 

se vzdělávali, přičemž nečiní rozdíl mezi mužem a ženou. Muhammad dokonce 

prohlásil, že zájem o vzdělání patří mezi tzv. povinnosti každého muslima.      

♦ Rovnoprávnost v Islámu se vztahuje i na oblast podnikání, vydělávání, 

možnost odděleného vlastnictví, nevyjímaje právo uzavírat smlouvy. Život ženy a 

její čest jsou stejně posvátné jako její majetek, navíc o nic méně nežli je tomu u 

muže. Pokud u ženy dojde k jakékoli křivdě či ublížení, je oprávněna domáhat se 

náležité náhrady, jejíž výše je stejná jako náhrada stanovená v podobných případech 

muži (2:178; 4:45, 92-93). 

♦ Významné, velmi často mezi českou společností kritizované právo (jen malá 

hrst Čechů je totiž dostatečně informována, a tak majoritní společnost vychází ze 

svého omylu, na základě něhož se okolo sebe ohání), je právo dědické. Islám 

přiznává ženě podíl na dědictví. Nutno zde dodat, že před příchodem Islámu žena 

nejenže neměla nárok na tento podíl, leč navíc ona sama byla považována za součást 

majetku, jenž muži posléze dědili. Teprve Islám prohlásil ženu právoplatnou 

dědičkou a pozvedl tak její lidskou hodnotu. Žena vždy dostává určitý podíl z 

majetku zemřelého příbuzného, přičemž velikost daného dílu závisí na druhu 

příbuzenského vztahu a zároveň na počtu dědiců. Takto odvozený podíl dědictví jí 

nemůže nikdo vzít, ba dokonce nelze ji ani vydědit. Pravda je, že i kdyby zesnulý 

měl v úmyslu některou ženu vskutku vydědit a vážnost svého rozhodnutí stvrdil 
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písemnou poslední vůlí, jeho přání by zůstalo nesplněno, neboť podle zákona by 

tento dokument byl neplatný.  

Právo vlastníka, jež je možné zprostředkovat jeho poslední vůlí, se vztahuje pouze na 

podíly jedné třetiny jeho vlastního majetku, nikoli na výčet jeho dědiců, tedy mužů i 

žen.  

Rovnost mezi mužem a ženou je tedy i v oblasti dědického práva, nicméně netřeba 

zastírat, že výše dědických podílů se v praxi často liší. Ani tento holý fakt však není 

dokladem nadřazenosti mužského pokolení nad ženským. Pravý důvod této 

diferenciace ve skutečnosti není jen jeden, přesto mezi danými vysvětleními zaujímá 

jedno zcela jednoznačně výsadní postavení. Je to zodpovědnost muže za svou rodinu, 

tedy za svou ženu, děti a ostatní příbuzné. Muž je podle zákona povinen finančně 

zajistit celou svou rodinu, tedy osoby, jež jsou na něm závislé. Mezi jeho povinnosti 

však zároveň patří finanční příspěvky na všechny dobročinné společenské akce. Muž 

je tedy osobou, jež nese na svých bedrech veškeré finanční záležitosti, od výdělku, 

přes nutné výdaje a náklady až po investice. 

Muslimská žena na rozdíl od svého muže žádnou finanční zodpovědnost nemá. Po 

finanční stránce je vždy zajištěna, jinými slovy za každé situace má svého živitele. 

Zprvu je jím její otec a poté její bratr. Uzavře-li žena sňatek, stává se jím její manžel, 

přičemž porodí-li mu syna, vztahuje se tato povinnost i na něj. V případě, že nemá 

žádné příbuzné, otázka dědictví samozřejmě nevzniká. Avšak ani tehdy nebude žena 

strádat hlady, neboť starost o její zabezpečení spočívá na celé společnosti. Taková 

žena má od státu právo na podporu. Často však svou situaci řeší zapojením se do 

pracovního procesu a tedy sebezaopatřením. Muž, který by se ocitl v pozici bez 

podpory blízkých, ať už by jeho situace byla jakkoli náročná, by byl stále 

zodpovědný za svou rodinu, včetně všech jeho příbuzných, kteří by žádali o pomoc. 

Žena, od této zodpovědnosti zproštěna, tedy vynakládá výdaje jen na nákup 

některých luxusních věcí, jež by ráda měla ve své výbavě. 

Poslední nepřehlédnutelný fakt představuje skutečnost, že zděděný majetek je brán 

jako určitý druh výpomoci, nikoli jako výsledek lidských zásluh. Pokud ho tedy 

uchopíme jako určitou pomoc, je třeba k němu přistupovat jako k “daru”, jenž se dělí 

podle naléhavých potřeb. Na jedné straně tedy stojí mužský dědic obtěžkán řadou 

finančních povinností. Na druhé straně se nachází žena, jež je těchto finančních 
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závazků ušetřena. Náhle je před ně postaven určitý majetek, který je třeba rozdělit 

podle dědických práv. Pokud se na danou situaci podíváme z logického hlediska, je 

zřejmé, že by nebylo spravedlivé upřít ženě její nárok na dědictví, nicméně kdyby 

dostala stejný podíl jako muž, bylo by to zase nespravedlivé vůči jejímu choti. Právě 

proto se Islám rozhodl stanovit muži větší část zděděného majetku, a sice z důvodu 

podpory potřeb jeho rodiny a společenských povinností. Ženu přitom Islám z řad 

právoplatných dědiců nevyškrtl, i ona tedy získává určitý podíl na uspokojení jejích 

osobních potřeb. Dá se říci, že v konečném výsledku je na tom žena o mnoho lépe 

nežli muž. Lze tedy říci, že z celkového pohledu jsou práva ženy stejná jako práva 

muže, přestože nejsou totožná (viz Korán, 4:11-14, 176). 

 ♦ Islám stanovuje svým věřícím řadu náboženských povinností, přičemž od 

některých ženu osvobozuje. Žena se tak těší i určitým výhodám, o něž jsou muži 

ochuzeni. Mezi tyto výsady patří zproštění od modliteb a půstů v době menstruace či 

šestinedělí, ale také dobrovolná, nikoli tedy povinná účast na pátečních 

shromážděních. Postavení ženy jakožto matky se setkává s úctou, uznáním a s tím 

spojeným vyšším postem ve společnosti. Sám Muhammad pravil, že ráj spočívá pod 

chodidly matek.  

V případě, že si žena ,,najde” ženicha, může z pozice nevěsty požadovat od svého 

nastávajícího manžela příslušné věno, jež jí bude již navždy náležet. Manželství se v 

Islámu uzavírá smlouvou, většinou písemnou, a sice mezi ženichem a zákonným 

zástupcem (tzv. walím) nevěsty za přítomnosti dvou plnoprávných svědků. Nevěstu 

nejčastěji zastupuje její otec, případně jiný mužský příbuzný z otcovy strany, tedy 

dědeček, bratr či strýc. Podepsaná smlouva obsahuje též výši stanoveného daru 

(mahru), který ženich vyplácí otci či přímo samotné nevěstě. Pokud později dojde k 

rozvodu (taláqu), muž automaticky ztrácí nárok na mahr, který ženě daroval, a to 

včetně šperků, které jsou často též součástí svatební smlouvy a náleží poté výhradně 

ženě. Rozvod podle šaríy, náboženského práva v Islámu, má nejčastěji podobu 
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zapuzení, případně propuštění ženy mužem. Z důvodu ochrany žen před svévolným 

rozvodem se v Islámu ustálil zvyk zaznamenávat do svatební smlouvy dvojí mahr. 

Předběžný mahr je ženě vyplacen ihned při sňatku, dodatečný pak obdrží v případě 

rozvodu. 41 

Žena v Islámu nemá povinnost pracovat, či podílet se na finančních výdajích. Jestliže 

si však pracovat přeje, chce se živit sama, nést svůj podíl na povinnostech své rodiny, 

je jí to umožněno, nicméně musí být přitom zachována její čest a mravní čistota, 

úctyhodné ženské ctnosti.   

♦ Specifické pravidlo v Islámu se vztahuje na oblast svědectví při jistých 

občanských smlouvách. V těchto případech je třeba dvou mužských svědků či 

jednoho muže a dvou žen. Toto nařízení považují mnozí za důkaz diskriminace, leč i 

toto je v Islámu vysvětleno. Jde o opatření na ochranu práv daných smluvních stran. 

Žena zpravidla nedisponuje velkým množstvím zkušeností v oblasti právních 

záležitostí, což by posléze mohlo zapříčinit újmu jedné z přítomných jednajících 

stran. Z tohoto důvodu zákon stanovuje požadavek alespoň dvou žen a jednoho 

muže. Pokud jedna z žen, svědkyní, na něco zapomene, její kolegyně jí to 

připomene. Také se může stát, že se jedna z nich dopustí nějaké chyby, 

pravděpodobně z již zmíněného nedostatku zkušeností, právě poté přichází na řadu 

význam druhé přítomné ženy, jež první svědkyni pomůže její chybu napravit. Žena 

v Islámu tedy dostává příležitost spolurozhodovat o právních úkonech a napomáhat 

tak dosažení spravedlnosti. Skutečnost, že žena má v oblasti práva méně zkušeností 

nežli muž, však rozhodně nevypovídá nic o jejím postavení, tedy neznamená to, že 

by se tak stávala horší či méněhodnotnou. „Každá lidská bytost to či ono postrádá, 

nikdo však nepochybuje o lidském statutu ženy nebo muže (2:282).(5).“ 42 

                                                 

 

 

 

41 KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993. s. 127-128. 
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♦ Často diskutovaným tématem v kontextu diskriminace žen je rozdělení 

muslimů v mešitách při probíhajících modlitbách. Žena při těchto náboženských 

povinnostech zaujímá zvláštní postavení v zadních řadách, tedy až za dospělými 

muži stejně jako děti. Toto modlitební pravidlo nevypovídá o významu jednotlivých 

pohlaví, jak by se mnozí mohli domnívat, jde o praktické opatření, jehož smyslem je 

podpora vyšší koncentrace na meditaci za uchování čistých myšlenek. Muslimské 

modlitby totiž nepředstavují jen pouhé recitace či zpěv písní, skládají se především z 

různých pohybů jako klanění se, padání na tvář, opětovné stání a to celé v opakující 

se frekvenci.  Pokud by žena při těchto modlitebních úkonech stála s mužem ve 

stejné řadě, mohlo by to přítomné účastníky svádět z cesty vyššího soustředění, 

narušovat tak jejich získanou harmonii a to vše za účasti vtírajících se nevhodných 

myšlenek. Je pochopitelné, že blízká přítomnost žen zásadně narušuje snahu o 

meditaci a činí tak modlitbu nehodnou Boha. Islám chce předejít této pravděpodobné 

nežádoucí skutečnosti s úmyslem naplnit tak pravý účel modliteb, a proto přichází se 

systémem řad. Muži stojí v předních řadách, za nimi děti a na konci se objevuje řada 

muslimských žen. Nutno podotknout, že Islám nečiní rozdíly mezi sociálními 

vrstvami. V řadách mužů tedy najdete hlavu státu hned vedle muže o berlích 

přicházejícího přímo z ulice či vysoce postaveného zámožného pána vedle jeho 

otrhaného chudého souseda.  

♦ Muslimská žena je spojována s tzv. tradicí „závoje“. Islám praví, že ženu 

nejvíce zdobí závoj její počestnosti, důstojnosti, čistoty a neporušenosti. Žena se má 

chovat tak, aby v ostatních mužích nevzbouzela tužby a zájem o ni, tedy nedávat na 

odiv své půvaby a fyzickou krásu. Tento nelehký úkol jí usnadňuje již zmíněný 

závoj, s jehož přehozením získává ochranu duše od slabosti, mysl vzdaluje od 

domýšlivosti a osobnosti tak brání v demoralizaci. Islám vyzdvihuje ženskou 

morálku, je tedy jeho povinností najít pro muslimskou ženu cestu, po níž je možné 

kráčet, aniž by z blízkého okolí hrozila újma jejího charakteru a osobnosti. 

Z výše uvedených faktických skutečností lze dojít k závěru, že islámská žena 

zaujímá ve společnosti vskutku významné postavení opírající se zejména o její roli 

matky, lidské bytosti darující život další boží bytosti, a její ryzí charakter založený na 

mravní neposkvrněnosti a dobrotě srdce. Práva a povinnosti ženy jsou stejné jako 

práva a povinnosti muže, což však neznamená, že jsou totožná. Jestliže je tedy žena v 
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určité oblasti o něco ochuzena, získává v jiné sféře odpovídající náhradu. Její 

povinnosti se tak krásně doplňují s jejími právy.  

Postavení ženy je vysvětleno v koránském verši, který lze přeložit takto: 

„A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o 

stupeň výše (zvýhodněni v jistých způsobech dědění) (2:228).“43    Nenechte se zmást 

dvojsmyslnou formulací citovaného verše, třebaže jeho znění je zvláštní, rozhodně 

nevypovídá o nadřazenosti mužů, či jejich případné nadvládě nad ženami. Zmíněný 

vyvýšený stupeň se vztahuje k výjimečným závazkům muže a s nimi se pojící 

oprávněné náhradě za jeho neomezené povinnosti. Tyto výjimečné závazky poskytují 

muži v jistých ekonomických ohledech vyšší stupeň než ženě. Nejde však o vyšší 

stupeň lidskosti či charakteru. Nejedná se o nadvládu jednoho pohlaví nad druhým 

nebo dokonce o jakési utlačování. Vše je pouhé rozdělování hojnosti Boží podle 

potřeb přírody, jejíž stvořitel je Bůh.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

43 Abdalati, H. Zaostřeno na islám. Ústředí muslimských náboženských obcí, 1992, s. 110. 
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2.6 Tradice – význam tradice v čečenské společnosti 

2.6.1 Tradice v Čečensku 

Tradice zaujímají v čečenské společnosti stále velmi pevné postavení. Jejich 

předávání z generace na generaci probíhá, myslím, zcela automaticky. Ráda bych 

nyní uvedla pár nejvýznamnějších příkladů.   

Rituál doteku. V Čečensku dodnes platí rituál doteku. Až donedávna bylo striktně 

zakázáno dotknout se dívky či ženy, a to dokonce i při tanci. Muž, který se dotknul 

ženy během tance, mohl být okamžitě sprovozen ze světa. Vykonavateli 

spravedlnosti se stali konzervativní mužští příbuzní zneuctěné ženy.  

Také zde platilo, že muž, který se dotknul dlaně dívky, si ji poté musel vzít. Tento 

obyčej měl též podobu neformálního zasnoubení – pokud dívka spustila svoji dlaň do 

rukou mládence, znamenalo to, že s jeho namlouváním souhlasí a chce si ho vzít. 

Pokud však poté ke sňatku nedošlo, byla považována za poskvrněnou a mohla tedy 

být svými bratry či otcem i zavražděna.44  

Na horském Kavkaze se tak postupně vytvářel souhrn nonverbální komunikace 

sloužící k dorozumívání mezi mládenci a dívkami, jež bylo a je v této společnosti 

díky udržovanému odstupu poměrně nelehké. Vznikla tu tedy zvláštní zásnubní 

symbolická gesta a mimika, například zavřené oči a pootáčení hlavou znamenalo 

velkou lásku, široce otevřené oči naznačovaly, že je mládenec připraven zabít soka, 

mrkání levým a pravým okem naopak znamenalo: miluji jen tebe a jen tebe si budu 

namlouvat. Pokud si mládenec přiložil ruku k srdci, dával znatelně najevo, že si chce 

dívku vzít, přičemž jestliže byly mladíkovy prsty široce roztažené od sebe, chtěl tím 

                                                 

 

 

 

44 CH. PECHOVÁ, J. Čečenská otázka a její vztah k terorismu. Bakalářská práce. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, 2007. Vedoucí: 

plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD., s. 32.  
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odkrýt své nitro a dívce naznačit, jak moc by si přál, aby mu brzy porodila mnoho 

synů. 

Únosy nevěst. Zvláštní význam mělo na Kavkaze násilné či naopak předem 

dohodnuté unášení nevěst. V případě domluveného aktu šlo o jednání ze zcela 

pochopitelných praktických důvodů, jinými slovy jednalo se o řešení chudších rodin, 

jež nebyly schopny uspořádat finančně náročné svatby, o placení kalymu ani 

nemluvě (v turkických jazycích označení „výkupného pro nevěstinu rodinu“).45  

V Čečensku má ovšem tradiční úcta k ženě řadu specifik, odlišných od sousedních 

národů. Například na ingušské svatbě dívky jen symbolicky stojí, zatímco u Čečenců 

smějí sedět. Čečenská žena totiž mohla být unesena (zpravidla ale předem dala k 

únosu souhlas, přičemž aby se jí mládenec nedotkl, usedala na koně sama), avšak 

mládenec a jeho přátelé, kteří dívku „unesli“, sami ohlásili jejím příbuzným místo, 

kde se nyní nachází. Její bratři a otec poté zašli za dívkou a zeptali se jí, zda se chce 

vrátit domů nebo zůstat s „manželem“. Přitom striktně platilo, že k sexuálnímu 

kontaktu mezi „ukradenou“ a „ženichem“ dojít nesmělo.46 

Podle požadavků čečenských adatů, tj. zvykového práva, byl mladík, který dívku 

unesl bez jejího souhlasu, povinen se jí zeptat, jestli již nemá někoho, koho by si 

chtěla vzít za manžela. Odpověděla-li dívka, že má, musel únosce tomuto mladíkovi 

co nejdříve poslat zprávu, jež zněla:„Odvedl jsem pro tebe nevěstu.“ Tímto způso-

bem se únosce vyhnul potenciálnímu riziku vzplanutí krevní msty z obou stran a 

zároveň si zajistil přízeň ženicha, neb se tak stal jeho prostředníkem při námluvách. 

                                                 

 

 

 

45 CH. PECHOVÁ, J. Čečenská otázka a její vztah k terorismu. Bakalářská práce. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, 2007. Vedoucí: 

plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD., s. 32.  

46 HNÁTEK, J. Navýchod | časopis, který rozšíří vaše obzory /online/. c2005, poslední revize 15. 2. 

2010.  /cit. 2010-02-15/. http://www.navychod.cz/?req=article&id=379. 
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Hrozba krevní msty. Podobný postup se bohužel na většině Kavkazu nepraktikoval: 

nevěsty byly často unášeny násilně a odváženy do odlehlých horských oblastí, kde je 

jejich příbuzní nemohli najít, a velice často pak byly k manželství nuceny. Jelikož 

věděly, že již není cesty zpět – jako poskvrněné by si je již nikdo nevzal, musely by 

tedy zbytek života strávit v otcově domě – obvykle s únoscem zůstaly a snažily se 

naučit ho milovat jako otce svých dětí. Jelikož však šlo o velmi citlivou záležitost, v 

mnoha případech přece jen došlo k vážným střetnutím vedoucím poté ke krevní mstě, 

jež mohla pokračovat po generace a stát životy mnoha mužů.47  

Krevní mstu vyhlašovali muži rodiny (ve výjimečných případech muži celého rodu), 

přičemž důvodem bylo obsazení půdy, zranění vedoucí k smrti, vražda či vážná 

urážka. Pokud se jednalo o zneuctění ženy či dívky, krevní mstu vyhlašoval většinou 

celý „zneuctěný“ klan a to všem dospělým mužům viníkova klanu z otcovy strany. 

Formálně se msta vztahovala zejména na viníka a všechny jeho mužské příbuzné, 

v praxi však dopadla na jeho otce, syny a především bratry. Krevní msty se dokonce 

v některých případech nesly až do úplné likvidace jednoho z klanů.48   

Krevní mstu doprovází řada rituálů. V Čečensku se s nimi můžeme setkat i dnes. 

Vyhlašování krevní msty je třeba správně načasovat, obvykle se tak děje na 

mimořádných sjezdech stařešinů klanu. Stařešinové poté prosí představitele 

neutrálního klanu, aby toto jejich rozhodnutí předali nepřátelskému rodu. 

Doprovodným symbolickým gestem, jež bylo s touto tradicí spojováno jen 

                                                 

 

 

 

47 CH. PECHOVÁ, J. Čečenská otázka a její vztah k terorismu. Bakalářská práce. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, 2007. Vedoucí: 

plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD., s. 32.  

48 CH. PECHOVÁ, J. Čečenská otázka a její vztah k terorismu. Bakalářská práce. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, 2007. Vedoucí: 

plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD., s. 22-23. 
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v některých oblastech Kavkazu, se stalo předávání beraní hlavy. Představitelé 

„provinilého klanu“ pak byli postaveni před nelehkou volbu – museli obětovat viníka 

s vědomím, že ho posílají na popravu, či se rozhodli, že tak neučiní a vystavili tedy 

životy mnoha mužů reálnému nebezpečí nazývajícímu se krevní msta. Zvykové 

právo vyžaduje, aby členové „provinilé rodiny“ opustili místo svého pobytu a to 

nejpozději do jednoho dne od doručení zprávy o krevní mstě. Jsou zaznamenány 

časté případy, kdy celé rodiny rozprodaly veškerý svůj majetek, obvykle za cenu, jež 

neodpovídala jeho skutečné hodnotě, a poté velmi rychle zmizely z města či vesnice. 

Nebylo rozhodně výjimkou, že jejich cesta končila až za samými hranicemi 

Čečenska. A tak se děje dodnes. Tento zvyk vznikl v průběhu posledních staletí se 

záměrem omezit tak šíři odplaty. Tato tradice poskytovala zároveň čas pro tzv. 

národní diplomacii, tzn. možnost zásahu vlivných a vážených představitelů 

neutrálních tejpů (rodů, klanů), kteří mohli konflikt zažehnat či přinejmenším 

zmírnit. Nutno dodat, že tato jednání nebyla vždy úspěšná, někdy tedy krevní msta 

přetrvávala po mnoho desetiletí. U krevní msty totiž neexistuje žádná promlčecí 

lhůta.49     

Žena má ve společnosti opravdu výjimečné postavení, což je možné doložit na 

příkladu její moci zastavení boje. Podle kavkazské zvyklosti stačí, aby dívka či žena 

vhodila svůj šátek mezi válčící či zápasící muže, v tu chvíli jako by rozhodčí zapískal 

a boj byl ukončen. To samé platí i tehdy, je-li důvodem boje krevní msta. Kdyby se 

někdo odvážil tohoto pokynu neuposlechnout, hrozilo by mu poté opovržení 

spoluobčanů. Čečenské ženy tak podle tradice zpočátku házely své šátky před ruské 

                                                 

 

 

 

49 CH. PECHOVÁ, J. Čečenská otázka a její vztah k terorismu. Bakalářská práce. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, 2007. Vedoucí: 

plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD., s. 23. 
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tanky směřující na Groznyj s nadějí, že zastaví blížící se válečná utrpení. Bohužel 

jejich prosby nebyly vyslyšeny.50  

2.6.2 Postavení čečenské ženy v rámci čečenských tradic 

Rusko-čečenský konflikt na čečenském území přetrvává. Přestože se již Čečensko 

nenachází ve stavu válečném, stále zde převládá atmosféra strachu a nejistoty. Dva 

poslední válečné konflikty s Ruskem s sebou přinesly mnohé ztráty, jež jsou 

z převážné většiny nevratné, počínaje pozbytím vlastního prostoru, soukromí, 

v nejhorším případě ztrátou blízké osoby konče. Válka však nezničila „jen“ lidské 

životy, nýbrž i prostředí, ve kterém lidé žili a žijí, jejich tradice, zvyky, obyčeje, 

jejich hodnoty. Tradice, na rozdíl od nás, představovala v životě Čečenců vždy určitý 

centrální bod, jenž zaujímal podobu jakéhosi nepsaného zákona. Tato tradice 

vymezuje i postavení ženy, její práva a povinnosti. V době války však mnoho z nich 

nešlo udržet. Vzniklé důsledky narušení těchto již zažitých zvyklostí nabývají často 

závratných rozměrů. Nejcennějším mně známým dokladem tohoto tvrzení je knižní 

publikace Aluminiová královna od Petry Procházkové, jež obohacuje naši společnost 

o výpovědi žen, které na vlastní kůži zažily čečenská válečná utrpení. Osobní 

zkušenost válečných obětí pokládám za jednu z nejhodnotnějších forem přísunu 

informací, a proto bych se u ní nyní ráda pozastavila a využila některých citací z již 

uvedené knihy. 

Čečensko náleží k zemím, v nichž velmi významnou roli sehrává náboženství, tedy 

Islám, a právě spolu s tím souvisí řada platných tradic, jež se pro zdejší komunitu 

stala otázkou samozřejmosti. Leč poté přišla válka… 

                                                 

 

 

 

50 HNÁTEK, J. Navýchod | časopis, který rozšíří vaše obzory /online/. c2005, poslední revize 15. 2. 

2010.  /cit. 2010-02-15/. http://www.navychod.cz/?req=article&id=379. 
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„Válka, která změnila vztahy mezi mužem a ženou. Především proto, že dnes se my, 

slabší pohlaví, bojíme o své silnější protějšky víc než oni o nás. Dřív, a to byla 

železná tradice, se nesměl bez dovolení chlapec dívky ani dotknout, dokonce na ni 

ani křivě pohledět nemohl. Pokud tak učinil, musel si ji vzít, nebo mu její bratři či 

otec taky mohli uříznout hlavu. Žena byla cosi posvátného…“ 51  

Válka mimo jiné způsobila zásadní převrat ve společenské hierarchii. Původní 

výsadní postavení mužů bylo vbrzku nahrazeno pozicí matky živitelky. Ženy 

převzaly „moc“ nad svými rodinami. To vše je však v přímém rozporu s tamějšími 

zvyklostmi. 

,,Strašně jsme ztvrdly. A muži naopak vyměkli. Prostě se nám jedno mužské pokolení 

psychicky zhroutilo před očima. Přitom v Čečně byl vždy muž někdo a žena hrála roli 

slabé, bezmocné, trochu utiskované, ale bezmezně ochraňované bytosti…“52  

„Naši muži přišli o to, co pokládají v životě za ze všeho nejdůležitější. O vlastní 

důstojnost, která je u nás do jisté míry opřena o schopnost materiálně zajistit svou 

rodinu. Přišli totiž o peníze a možnost je vydělat. Není pro Čečence nic horšího než 

být chudý, nebo si muset vydělávat nějakým ponižujícím způsobem. No a ženy 

pokládají za nejdůležitější něco jiného – své děti. Aby je zachránily, jsou ochotny 

podniknout cokoliv. Třeba se i ponížit. A teď naše hlavy rodin zjistily, že upadly do 

závislosti na těch, nad kterými vždy panovaly. To je horší než vojenská porážka…“53  

                                                 

 

 

 

51 PROCHÁZKOVÁ, P. Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Lidové 

noviny, 2005, s. 40.         

52 PROCHÁZKOVÁ, P. Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Lidové 

noviny, 2005, s. 97. 

53 PROCHÁZKOVÁ, P. Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Lidové 

noviny, 2005, s. 24. 
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„Teď to u nás často bývá naopak. Za války ženy dokáží svým hlasem a zoufalstvím 

často víc než muži s granátomety…“ 54 

Ačkoli se naší společnosti může zdát, že žena je dle čečenských tradic pouhým 

„vlastnictvím“ muže, jež postrádá svá práva, není tomu tak. Vztah mezi mužem a 

ženou je často křehčí nežli pouto vzniklé mezi partnery na našem území. Čečenci své 

ženy ctí, dokonce bývají velmi vášnivými milenci, ačkoliv z jejich chování na 

veřejnosti bychom mohli upadnout do mylné teorie o chladných emocionálních 

vazbách. V některých rodinách jsou dokonce lehce překračována i určitá pravidla 

vztahující se k odlišným rolím manželů, jež tato kultura opravdu představuje. 

„Můj muž byl na čečenské poměry celkem pokrokový. Dokonce jsme spolu po svatbě 

chodili do kina. To se u nás nevidí, aby vzal manžel manželku do společnosti. Je to 

skoro ostuda. Ale on na to kašlal. Někdy večer jsme si spolu sedli k televizi a drželi se 

za ruce. Byl ke mně něžný…“ 55 

Žena tedy dle čečenské tradice zaujímá ve společnosti postavení slabšího jedince, a 

proto je po mužích požadováno, aby zajistily jejich řádné zaopatření. Role ženy je 

úzce propojena se starostí o domácnost, potažmo o děti, avšak stále platí jakési 

nepsané pravidlo o tom, že právě ona je tím nejdražším „pokladem“ domu, který je 

nutno střežit.   

 

 

                                                 

 

 

 

54  PROCHÁZKOVÁ, P. Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Lidové 

noviny, 2005, s. 128. 

55 PROCHÁZKOVÁ, P. Aluminiová královna: rusko-čečenská válka očima žen. Praha: Lidové 

noviny, 2005, s. 26. 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle výzkumu 

Při psaní mé diplomové práce jsem zároveň navazovala bližší kontakty s čečenskými 

ženami, které již delší dobu žijí v České republice a mimo role ženy a matky 

zastávají též roli uprchlice. Cílem mého kvalitativního výzkumu s těmito ženami 

bylo zjistit a popsat jejich úskalí na cestě za integrací do naší společnosti. Zajímalo 

mě, jak tyto ženy osobně prožívají svou obtížnou situaci „cizinky“, jež se navíc 

nemůže navrátit domů, zejména jsem se však zaměřila na jejich osobní zkušenost 

s azylovým a zejména integračním procesem. Ve svém kvalitativním výzkumu jsem 

poté usilovala o to odhalit nejnáročnější oblasti jejich pobytu v České republice. 

Každá žena má svá citlivá místa, jež se mohou odlišovat, nicméně zažije-li žena 

azylové řízení a obdrží-li nálepku „uprchlice“, nese si zkušenost, jež ji s ostatními 

žadatelkami o MO nutně spojuje, zkušenost, která se na ní značně podepsala. 

Subjektivní prožívání těchto nucených životních kroků a zejména pak individuální 

prožívání jejich soužití s českou majoritní společností, jejich snahy o integraci, to 

jsou hlavní předměty mého zkoumání. Cílem této práce a zejména kvalitativního 

výzkumu je seznámit naši českou společnost s osobními příběhy čečenských 

uprchlic, s jejich tradicemi, jejich problémy, ale i jejich přáními a rozšířit tak 

povědomí populace o skutečné podobě čečenského národa, jež zkreslena neúplnými 

či lživými informacemi podávanými médii a lidmi nezúčastněnými.  

Tato diplomová práce neposkytuje obecný pohled na situaci žen-migrantek 

pocházejících z Čečenska, neusiluje ani o obecné závěry o problematických místech 

v procesu integrace u čečenských uprchlic.   

 

3.2 Kvalitativní metodologie (kvalitativní výzkum) 

Kvalitativní výzkum, který jsem ve své diplomové práci realizovala, nemá jasně 

ohraničené vymezení, nicméně existuje řada pokusů o jeho definici. Významný 

metodolog Creswell definoval kvalitativní výzkum takto:„Kvalitativní výzkum je 

proces porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 
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analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách.“56 Miroslav Disman přichází s názorem, že 

„kvalitativní přístup je „…nenumerické šetření a interpretace sociální reality“, jehož 

cílem je odkrývat význam ukrytý za sdělovanými informacemi.57 Podle Dismana 

jsou jedním ze základních rozdílů, jimiž se tento typ přístupu odlišuje od přístupu 

kvantitativního, výsledky výzkumné činnosti. U kvalitativního přístupu se jedná o 

tvorbu nových hypotéz, nového porozumění či vytváření teorie.   

V typickém případě začíná výzkum tím, že kvalitativní výzkumník zvolí téma a 

stanoví základní výzkumné otázky. Tyto otázky je možné v průběhu celého výzkumu 

modifikovat nebo doplňovat. Právě proto je kvalitativní výzkum nazýván též 

emergentním či pružným typem výzkumu. Během tohoto dlouhého procesu 

nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy a nová rozhodnutí týkající se 

změny výzkumného plánu, ale též sběru dat a jejich analýzy. Výzkumník se snaží 

najít co nejvíce informací, jež posléze podstoupí analýze, provádí deduktivní a 

induktivní závěry. Kvalitativní výzkumník tedy nemá daleko k práci detektiva. 

Součástí jeho práce je poznávání nových lidí, pohyb přímo v terénu, včetně 

flexibilního vystupování. Sběr dat, jejich analýza a následná interpretace probíhají 

v delším časovém intervalu, proces kvalitativního výzkumu má tedy longitudinální 

charakter. Výzkumník sám volí místo pozorování a výběr jedinců, které poté sleduje 

a to v různých časových okamžicích. Zajímavé je, že sběr dat a jejich analýza se 

odehrávají ve stejnou chvíli. Postup výzkumníka vypadá tak, že po sběru dat je 

provedena jejich detailní analýza, na jejímž základě dochází k rozhodnutí o významu 

důležitosti získaných dat, tedy výběru těch, jež jsou pro daný výzkum potřebné, poté 

                                                 

 

 

 

56 HENDL, J. Kvalitativní výzkum:základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 50. 

57 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 

2006, s. 16. 
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začne další sběr dat, analýza atd. Během těchto opakujících se fází je třeba, aby 

výzkumník stále přehodnocoval své předpoklady a závěry, které se pod vlivem 

nových skutečností mění a vyvíjí. Zpráva o kvalitativním výzkumu obsahuje 

podrobný popis místa zkoumání a uvedení citací z rozhovorů či osobních poznámek, 

které si výzkumník během své práce v terénu dělal. Výsledkem může být navržení 

nové teorie. Častým jevem též bývá, že výzkumník své závěry konzultuje 

s respondenty  (účastníky výzkumu) a jejich názory poté zohledňuje nebo dokonce 

vkládá do výsledné zprávy.58 Kvalitativní výzkum se vyznačuje charakteristikami 

jako jsou jedinečnost a neopakovatelnost, kontextuálnost, procesuálnost, dynamika a 

v neposlední řadě též reflexivita. Při volbě kvalitativního přístupu je nezbytné 

uvědomit si, že výzkumník je ve skutečnosti hlavním instrumentem celé vědecké 

metodologie, on sám je účastníkem, spolupodílí se tedy na procesech, které zkoumá. 

To znamená, že je určitým způsobem ovlivňuje a zároveň je on sám jimi ovlivňován. 

Není třeba snažit se o vyloučení či eliminaci tohoto vzájemného působení, což ani 

není v lidských silách, spíše se doporučuje vynaložit úsilí porozumění a popisu toho, 

jak k ovlivňování dochází a jaké jsou jeho „důsledky“, tedy v jaké míře se mění 

samotný zkoumaný předmět.59  

Kvalitativní výzkum, stejně jako výzkum kvantitativní, má své výhody i nevýhody. 

Časté kritiky kvalitativního výzkumu jsou směřovány na jeho závěrečné výsledky, 

jež jsou pro mnohé kvantitativní metodology pouhou sbírkou subjektivních dojmů. 

Z důvodu pružnosti tohoto výzkumu, ale též nedostatku strukturovanosti ho na rozdíl 

od kvantitativního v podstatě nelze replikovat. Práce je zaměřena na omezený počet 

jedinců a většinou probíhá na jednom místě, a proto je velmi obtížné výsledky 

                                                 

 

 

 

58 HENDL, J. Kvalitativní výzkum:základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 50. 

59 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 

2006, s. 17-18. 
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zobecňovat. V kvantitativním výzkumu je zobecnitelnost zajištěna a to 

prostřednictvím metody náhodného výběru, s níž se v kvalitativním výzkumu 

nesetkáte, neboť se zde vůbec nepoužívá.  

Jednou z nevýhod kvalitativního výzkumu je též fakt, že výsledky tohoto přístupu 

neodpovídají zavedeným tradičním kritériím kvantitativní metodologie, a proto 

nejsou považovány za dostatečně hodnověrné, tedy validní. V kvalitativním 

výzkumu nelze aplikovat pravidla pro hodnocení kvality výsledků automaticky podle 

předem sestaveného seznamu. V tomto typu výzkumu je třeba přihlédnout k jeho 

zvláštnostem. Existují různá kritéria validity, zmíním nyní jedno z nich, pojetí 

Lincolna a Guby.  

Lincoln a Guba považují koncepty externí a interní validity, objektivity a 

opakovatelnosti, za nerelevantní. Přichází s návrhem náhradních konceptů, jež podle 

nich mnohem lépe vyhovují podstatě kvalitativního výzkumu. Patří mezi ně 

„důvěryhodnost“, „přenositelnost“, „hodnověrnost“ a „potvrditelnost“. 

Důvěryhodnost (credibilita) přirovnávají k interní validitě. Jejím cílem je prokázat, 

že zvolený předmět zkoumání byl jasně a srozumitelně popsán a identifikován. 

Autoři navrhli několik kritérií, jejichž uplatnění může zvýšit důvěryhodnost 

výzkumné práce. Patří mezi ně dostatečné trvání studie (dostatek času na získání 

důvěry a práci s ověřováním si pravdivosti získaných dat), konzultace 

s nezúčastněnými osobami výzkumu, ale též triangulace, tedy použití více zdrojů 

informací (více metod sběru dat, různí tazatelé). Dalším konceptem validity je 

přenositelnost (transferabilita), jež odpovídá externí validitě a zobecnitelnosti 

v kvalitativním výzkumu. Přenositelností rozumíme možnost využití závěrů z daného 

případu pro případ jiný, jenž se prvnímu v určitých směrech podobá. Hodnověrnost 

(dependabilita) je též nezbytná, neboť bez ní by kvalitativní studie pozbyla 

důvěryhodnosti. Tento koncept lze nahradit synonymem spolehlivost. Prostředků 

jejího dosažení je více, nicméně nejvýznamnějším z nich je již zmíněná triangulace. 

Zajištění spolehlivosti nabýváme poskytnutím prostoru pro revize (audity). Přizvaný 

expert v rámci revize provede kontrolu procesu objevování poznatků, ale též rozbor 

samotných získaných poznatků. Posledním zmíněným aspektem je potvrditelnost 

(confirmabilita), tedy analogie pojmu objektivita. V tomto případě se však nejedná o 

objektivitu badatele, nýbrž o samotnou studii. Vyžaduje se tedy kontrola závěrečné 

zprávy, během níž se posuzuje, zda obsahuje všechny potřebné informace nutné 
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k tomu, aby bylo možné zhodnotit adekvátnost vlastního procesu zkoumání, ale též 

získané poznatky.60  

V obecné rovině validita výzkumu závisí na tom, jak pravdivě je zkoumaný jev 

v daném výzkumu reprezentován, tedy jak přesvědčivě a detailně je výzkumem 

doložen (Čermák, Štěpaníková).61  

Kvalitativní výzkum má též mnoho pozitivních stránek. To, co je předmětem kritik 

kvantitativních výzkumníků, je ve skutečnosti velmi často zároveň předností této 

výzkumné metody. Výhodou kvalitativního výzkumu je získání rozsáhlého a 

detailního popisu zkoumaných případů. Metodologové se snaží jít co nejvíce do 

hloubky, přičemž stejný postup využívají i v následné komparaci případů, sledování 

jejich vývoje a ve zkoumání příslušných procesů. Kladnou vlastností kvalitativního 

přístupu je též zohlednění vlivu kontextu, lokální situace a podmínek. Výzkumníci 

přihlíží k současné životní situaci respondentů, jejich sběr dat se odvíjí mimo jiné od 

rozpoložení a nastavení jejich „předmětů“ výzkumu. Významným přínosem 

kvalitativního výzkumu jsou přístupy, prostřednictvím nichž dochází k návrhu teorie 

určitého sledovaného fenoménu.62   

Kvalitativní výzkum považuji za velmi náročný, nicméně zároveň velmi přínosný 

proces získávání dat, jejichž hodnota je, dle mého názoru, často nedoceněná. Výhody 

tohoto výzkumu pro mě osobně jednoznačně převažují nevýhody.  

                                                 

 

 

 

60 HENDL, J. Kvalitativní výzkum:základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 335-340. 

61 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 

2006, s. 259.  

62 HENDL, J. Kvalitativní výzkum:základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 53. 
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3.3 Výzkumná část 

3.3.1 Výběr výzkumného problému 

Výběr výzkumného problému byl ovlivněn mým rozhodnutím najít téma, jež mě 

osloví. Mým cílem bylo učinit z této práce výzvu, nikoli pouze povinnost. Volba 

tématiky migrantů, konkrétně čečenských uprchlíků je dána zejména tím, že již od 

roku 2006 pracuji v občanském sdružení Berkat, tedy v neziskové organizaci 

s cílovou skupinou cizinců. Od roku 2006 disponuje tato nestátní organizace 

otevřeným komunitním centrem InBáze nacházejícím se v centru Prahy. Já jsem zde 

zaměstnána jako vedoucí a zároveň koordinátorka Multikulturních ženských skupin, 

jsem tedy často v přímém vztahu s klientkami. Vidím v této činnosti opravdový 

smysl a to z důvodu uvědomění si potřeby pomoci lidem s nálepkou uprchlíka, neboť 

tito jedinci jsou též lidé, třebaže se k nim mnozí z nás tak často nechovají. Žadatelé o 

MO, azylanti - všichni mají právo na důstojný život v bezpečí zaručeném ochranou 

státu. Nemají-li tyto základní potřeby uspokojeny a dostanou se na území cizího 

státu, nabízí se nám tak možnost poznat na vlastní kůži příběhy lidí s odlišnou 

kulturou, tradicemi a někdy dokonce charaktery. Já jsem se rozhodla této výjimečné 

příležitosti využít a díky kontaktům, jež nyní mám, zprostředkovat i vám tyto leckdy 

neuvěřitelné životní příběhy, jež otevírají lidem oči, boří vysoké zdi předsudků.  

3.3.2 Organizace a průběh výzkumu 

Kvalitativní výzkum se opírá o studii čečenských žen, již jsem vypracovala před 

třemi lety ve své bakalářské práci. Cílovou skupinu jsem se rozhodla ponechat, opět 

jde o čečenské uprchlice, avšak téma jsem nyní směřovala více k procesu integrace.  

Nejdříve jsem se pokusila navázat kontakty s mými původními respondentkami, 

přičemž jsem zjistila, že dvě z nich se již nenachází na území našeho státu. Podařilo 

se mi vypátrat, kam od nás „uprchly“. Jejich současnou adresou je Čečensko. Dvě 

Čečenky pobývající stále v Čechách mi opět velmi ochotně přislíbily spolupráci. 

Bylo však třeba rozšířit výzkumný soubor o nové členky. Následovala tedy fáze 

hledání dalších respondentek. V tuto chvíli mi velmi pomohly mé kolegyně 

z občanského sdružení Berkat, které pravidelně vyjíždí do Čečenska a v komunitě 

Čečenců se tedy často pohybují. Po společných konzultacích se mi podařilo najít a 
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oslovit tři další ženy, které s účastí v mém výzkumu souhlasily. Později však jedna 

z nich spolupráci přerušila. 

Další stádium představovala příprava okruhů otázek a zvažování cílů samotného 

výzkumu. Své nápady a otázky k nim se pojící jsem konzultovala též se svým 

vedoucím práce. Právě on mi navrhl vypracovat s ženami mimo jiné též přehled 

jejich významných životních událostí, tedy zjistit a zpracovat jejich biografické údaje 

a poté se zaměřit na dané zvolené výzkumné otázky. Získání tolika informací si 

žádalo několik setkání s každou respondentkou. Tento návrh jsem přijala.  

Sběr všech informací nezbytných pro výzkum jsem začala v zimě roku 2009. 

S ženami jsem se scházela velmi intenzivně po dobu 3 měsíců a prostřednictvím 

rozhovorů zjišťovala odpovědi na mé otázky. Začínala jsem vždy dotazy na jejich 

rodinu, jejich původ a život v Čečensku. Až poté jsem s nimi vedla rozhovor, ve 

kterém jsem se zaměřila na předem stanovené okruhy výzkumných otázek. Tyto 

otázky jsem nakonec směřovala zejména na proces integrace, konkrétně na témata 

největších překážek a zároveň nabídnuté pomoci při snaze respondentek o začlenění 

se do české společnosti. V případě azylantek jsem značnou část rozhovoru věnovala 

jejich zkušenosti se státním integračním programem. Mezi klíčovými otázkami byly 

též dotazy na čečenskou tradici, domov a samozřejmě vnímání jejich role uprchlíka. 

Další použitou technikou k získání potřebných dat bylo zúčastněné pozorování. 

Většina setkání se uskutečnila v rodinách daných respondentek, a tak bylo možné 

využít i této metody, jež mi pomohla lépe poznat tyto ženy a spolu s nimi i jejich 

současnou životní situaci. Výzkumné otázky se nachází v přílohách této práce. Po 

rozhovorech nastala fáze analýzy dat a jejich následné interpretace. 

 

3.4 Výzkumný soubor 

3.4.1 Výběr výzkumného souboru 

Jak jsem se již zmínila v úvodu, první krok představoval kontaktování žen, 

se kterými jsem již jednou spolupracovala. Dvě ze čtyř respondentek stále pobývají 

na území našeho státu, účast ve výzkumu přislíbily. Bylo však třeba rozšířit 

výzkumný soubor o nové členky. Má volba čečenské problematiky s sebou nesla 
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značné omezení při výběru dalších adeptek. Čečenek žijících v České republice není 

příliš, vezmu-li navíc v potaz určitou dostupnost, pak je nutno říci, že jsem byla 

postavena před nelehkou situaci. Konečný výběr byl výsledkem mé komunikace 

s kolegyněmi, jež pravidelně dojíždí do Čečenska a v Čechách na sebe mají 

navázanou síť čečenských žen. Na základě jejich doporučení jsem nakonec oslovila 

další tři ženy, z nichž jedna však nepobývá v Praze, a tak jsem musela za ní dojíždět. 

Bohužel jedna z oslovených respondentek mi spolupráci nakonec odřekla. Bylo to tři 

dny poté, co se v Moskvě objevily sebevražedné atentáty, k nimž se otevřeně 

přihlásil vůdce severokavkazských islámských povstalců.         

Celkem jsem tedy v rámci výzkumu realizovala čtyři hloubkové rozhovory 

s Čečenkami žijícími v České republice a další rozhovor za mne uskutečnila má 

kolegyně, jež v březnu vycestovala do Čečenska. Dlouze jsem promýšlela a posléze 

co nejjasněji zformulovala otázky pro jednu z mých dvou uprchlých respondentek, 

která nyní v Čečensku pobývá. Ještě před odjezdem mé kolegyně jsem se s touto 

ženou spojila prostřednictvím mobilního telefonu a s mou prosbou ji obeznámila. O 

výpomoc jsem ji požádala nejen já, ale i její sestra, jež žije v ČR a má se mnou velmi 

dobrý vztah. Právě jí vděčím za to, že odpovědi na většinu mých otázek jsem 

nakonec obdržela.     

Při výběru žen jsem si nemohla určovat příliš kritérií, neboť, jak jsem se již zmínila, 

nebylo jednoduché najít zástupce mé cílové skupiny. Jedinými podmínkami, jež jsem 

si tedy stanovila, byl původ, osobní zkušenost se statutem uprchlíka a zralý 

produktivní věk prokazatelný vlastními dětmi. 

3.4.2 Představení výzkumného souboru   

Výzkumný soubor mělo tvořit pět čečenských žen, jež mi přislíbily spolupráci. Jedna 

Čečenka se však nakonec rozhodla, že mi žádná data neposkytne, a tak jsem zůstala 

u čtyřčlenného souboru.  

Dvě ženy, Fatima a Tamara, patří mezi respondentky, s nimiž jsem pracovala již ve 

své bakalářské práci, mám s nimi tedy velmi dobrý vztah založený na plné důvěře. 

Dvě další účastnice výzkumu jsou ženy, které jsem zkontaktovala prostřednictvím 

mé kolegyně, poprvé jsem je tedy viděla právě před 3 měsíci. Bylo velmi důležité 
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získat si jejich důvěru, bez níž by můj výzkum nešlo uskutečnit. Velmi si vážím toho, 

že se mi tento prvotní úkol podařil a bylo tedy možné zahájit s nimi spolupráci.  

Původně jsem si myslela, že oslovím jen migranty - azylantky, avšak nakonec se tak 

nestalo a jsem za to ráda. Výzkumný soubor by pak nebyl reprezentativní, neboť 

udělování azylu v České republice není vůbec snadnou záležitostí. Mnoho uprchlíků 

azyl nezíská, stejně jako jedna z mých respondentek, která již téměř 7 let zaujímá roli 

žadatelky o MO. Všechny účastnice tohoto kvalitativního výzkumu jsou ženy ve 

věku 35 -55 let, jež byly alespoň jednou provdány a mají již děti. Jejich současná 

životní situace je značně odlišná (viz. biografické údaje v přílohách).  

Výzkumný vzorek respondentek jsem pro přehlednost seřadila do tabulky č. 1, 

přičemž jsem se rozhodla vybrat několik základních charakteristik těchto žen, které 

jsou přiřazeny k jejich majitelkám. Jména všech respondentek jsou z důvodu 

zajištění jejich bezpečí fiktivní.  

 

Tabulka č. 1 Charakteristika souboru 

Žena  Rodinný stav Děti   Zaměstnání  Azyl 

Fatima vdova  2  ne ano 

Miriam rozvedená  5 ano  ano 

Tamara   vdaná 2 ano  ano 

Karina   vdaná 2  ne ne 

 

 

3.5 Techniky sběru dat 

3.5.1 Výběr techniky sběru dat 

Po mé zkušenosti s bakalářskou prací, v níž jsem se zaměřila na techniku 

polostrukturovaných rozhovorů, jsem se rozhodla opět využít tuto již osvědčenou 

metodu získávání kvalitativních dat, tentokrát tedy v práci diplomové. Dotazování 
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technikou polostrukturovaných hloubkových rozhovorů představuje hlavní metodu, 

jež v mém výzkumu jednoznačně převažuje. Vypracovala jsem několik společných 

stěžejních otázek, jež tvoří jádro těchto rozhovorů. Ostatní otázky vznikaly zcela 

spontánně v průběhu jednotlivých rozhovorů. Z důvodu snahy o minimalizaci 

zkreslených dat vzniklých v průběhu procesu získávání kvalitativních údajů jsem se 

zároveň rozhodla pro triangulaci, tj. kombinaci různých metod. Další zvolené 

techniky sběru dat představují zúčastněné pozorování a textové dokumenty. 

Pozorování respondentek v jejich přirozeném prostředí, většina rozhovorů se totiž 

uskutečnila v místě jejich bydliště, mi umožnilo lépe tyto ženy poznat a navázat 

s nimi tak bližší vztah. Pozorování mi bylo velkým pomocníkem též při samotných 

rozhovorech, neboť jsem jeho prostřednictvím snáze interpretovala citlivost a 

význam jednotlivých témat rozhovorů. Práce s textovými dokumenty se stala 

významnou součástí jednoho z mých čtyř případů.  

3.5.2 Polostrukturované hloubkové rozhovory 

Techniku polostrukturovaných rozhovorů jsem zvolila z důvodu mých dobrých 

předchozích zkušeností získaných při psaní bakalářské práce, v níž jsem pracovala se 

stejnou cílovou skupinou a zaměřila se na téma, jež je blízké tématu mé diplomové 

práce. Výhodu polostrukturovaných rozhovorů vidím zejména v tom, že ponechává 

respondentovi poměrně široké pole svobody bez striktního omezování při jeho 

odpovědích, reakcích na otázky. Fakt, že tento typ rozhovoru probíhá na základě 

vytvořeného okruhu otázek, jež potřebujeme od účastníka výzkumu zodpovědět, 

nicméně nezáleží již na jejich pořadí či na tom, zda se respondent drží pouze daných 

stěžejních témat, se pro mě stal zcela jasnou příčinou dané volby.  

Jak jsem se již zmínila, u polostrukturovaného rozhovoru tedy máme stanovené tzv. 

jádro rozhovoru, tj. minimum otázek, které je třeba si nechat zodpovědět. Jasná 

formulace těchto položek nám poskytuje určitý stupeň jistoty, že všechna důležitá 
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témata budou v rozhovoru probrána. Během vedení rozhovoru však přizpůsobujeme 

znění těchto otázek konkrétním respondentům.63 Před každým rozhovorem jsem si 

tedy prošla dané otázky a snažila se je co nejvíce přizpůsobit respondentce, již jsem 

měla ten den navštívit. Dvě z mých zúčastněných čečenských žen jsou zároveň 

respondentkami z mé bakalářské práce, a tak s nimi již mám navázané přátelství. 

V rozhovorech s nimi jsem tedy již mohla použít tykání. V případě potřeby je 

nezbytné daný dotaz účastnici výzkumu též dovysvětlit. Během mých rozhovorů 

jsem využila možnosti upřesnění a vysvětlení též u odpovědí. V několika případech 

jsem si tedy nechala vysvětlit, jak danou odpověď respondentka myslí. Pro jistotu 

jsem si ověřila, zda jsem vše správně pochopila a to pomocí různých doplňujících 

otázek.  Na jádro rozhovoru se vždy nabaluje mnoho dalších zajímavých témat a 

otázek, které nepatří mezi předem definované zadání, nicméně přesto se můžou stát 

velmi významnými daty rozšiřujícími naše již získané informace. V mém případě 

tyto doplňující otázky sehrály velmi důležitou roli co se výsledných závěrů 

samotného výzkumu týče. Musím však přiznat, že občas nebylo vůbec jednoduché 

dostat se k některým předem stanoveným otázkám, neboť některé ženy se během 

chvíle dokázaly dostat k tématům naprosto vzdáleným našemu společnému jádru. 

Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon a následně přepisovala jejich doslovný 

záznam. Ukázku dvou rozhovorů jsem zařadila do příloh práce. Samotné rozhovory 

pokládám za velmi cenný materiál.   

3.5.3 Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné (participantní) pozorování je jednou z nejdůležitějších metod 

kvalitativního výzkumu. Využitím tohoto sběru dat získáme možnost popsat, co se 

odehrává, kdo či co se zúčastňuje dění, kdy a kde se určité věci dějí, ale též jak se 

                                                 

 

 

 

63 MIOVSKÝ,M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 

2006, s. 160. 
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objevuji a proč se tak stalo. Tato strategie se využívá v etnografickém výzkumu nebo 

v případových studiích, které se soustřeďují na hloubkový popis a analýzu 

zkoumaného jevu.64 To znamená, že je tato metoda přímo určená pro kvalitativní 

výzkum mého typu, a tak jsem se rozhodla ji využít. 

3.5.4  Textové dokumenty 

Práce s textovými dokumenty a dokumenty vůbec představuje specifickou oblast 

praxe kvalitativního výzkumu. Tato specifičnost vychází z toho, že dané textové 

materiály vznikly již před naším samotným výzkumem, tedy my sami se na nich 

obvykle nepodílíme. Proto nelze mluvit o metodě získávání dat v pravém slova 

smyslu. Data již máme daná, vytvořená, jde tedy jen o jejich shromáždění. Tato 

metoda, stejně jako ostatní, s sebou přináší své výhody i nevýhody. Nespornou 

nevýhodou je fakt, že výzkumník nemůže nijak ovlivnit podobu těchto dat. Naopak 

značnou výhodou je omezení možnosti zkreslení, stejné možnosti pro všechny, kteří 

se s tímto materiálem rozhodnou pracovat.65  

Pro mě osobně se tato metoda stala velmi důležitou, neboť jedna z mých 

respondentek má poměrně vážné problémy s pamětí zapříčiněné úrazem hlavy, a 

proto si některé údaje s obtížemi vybavuje. Velmi mi tedy pomohlo, když mi nabídla 

zapůjčení své dokumentace. Obdržela jsem celou složku veškerých jejích dokumentů 

složenou z autobiografie, řady soudních spisů a zdravotní dokumentace. Seznámení 

se s touto dokumentací mi značně ulehčilo práci při následném zpracování 

biografických údajů.  

 

                                                 

 

 

 

64 HENDL, J. Kvalitativní výzkum:základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 193. 

65 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 

2006, s. 189. 
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3.6 Vyhodnocení výstupů z výzkumu 

3.6.1 Interview z Čečenska 

Součástí rozhovorů vedených pro tuto práci bylo i interview s čečenskou ženou, jež 

nyní žije v Čečensku. Získaná data z rozhovoru s touto ženou jsem zkompletovala a 

níže uvádím jejich zpracování, včetně základních informací o této Čečence, jež jsou 

nezbytné pro pochopení výpovědní hodnoty tohoto příběhu.   

Roseta je 40letá Čečenka, jež mi před třemi lety pomáhala s mou bakalářskou prací. 

Bohužel se poté rozhodla, že její pobyt v ČR je pro ni více zátěží nežli přínosem. Já 

osobně se domnívám, že jí zde chyběla její rodina (matka a otec), a neboť zde 

nemohla najít práci odpovídající její kvalifikaci 5letého vysokoškolského studia 

pedagogiky, uvízla na nějakou dobu v poměrně nepříjemné izolaci. Jediným 

východiskem se stal návrat domů – do Čečenska. Roseta tak učinila. Napadlo mne, 

že by bylo zajímavé navázat s ní opět kontakt a zeptat se jí na několik otázek. Má 

kolegyně dojíždějící do Čečenska mi přislíbila pomoc, a tak jsem svůj záměr opravdu 

zrealizovala. Připravila jsem si 17 otázek. Roseta až na 1 zodpověděla všechny, leč u 

2 žádala o to, aby její výpovědi nebyly zveřejněny. Přestože byla ujištěna o 

anonymním vystupování v mé práci, nadále trvala na svém požadavku. Její prosba 

byla splněna. Jediná otázka zůstala zcela bez odpovědi:„Cítíš se teď v Čečensku 

v bezpečí?“     

Z rozhovoru s Rosetou jsem se dozvěděla, že žila v ČR téměř dva roky. Na svůj 

pobyt v Čechách často vzpomíná. Velmi mile mě překvapilo, že se jí ke slovu Česká 

republika váže mnoho pozitivních myšlenek. Jako první ji napadlo:„Azyl – to byl 

cíl.“ Poté dodává:„Praha, Berkat, to všechno hezký.“ Podle ní jí nejvíce pomohly 

různé organizace jako je Berkat (ten dokonce přímo zmiňuje), ale též její vlastní 

rodina. Rodina jí zároveň u nás nejvíce scházela. Rodina je pro Čečence velmi 

důležitá. Zároveň však Roseta dodává, že se v ČR cítila svobodně. Myslím si, že 

tento její pocit patří k nejvýznamnějším, já osobně v něm vidím hlavní důvod jejího 

pobytu u nás.  

Poté byla Roseta dotázána na čečenské tradice, a sice napadá-li jí nějaká, již v ČR 

nelze praktikovat. Okamžitě odpověděla, že ne. Tohoto rozhovoru byla přítomna její 

neteř, jež po otázce směřované na tradice rychle reagovala a velmi rázně 
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odpověděla:„Svátky.“ Roseta se zamýšlí a dodává:„Mohli jsme je slavit mezi sebou. 

Ale neměla tam chuť na to.“ Nejtěžší byla pro tuto mladou ženou jazyková bariéra a 

též absence práce. Roseta byla zvyklá učit a její děti jí zde chyběly. S tím souvisela i 

její další odpověď na otázku, co by jí pomohlo, aby se tu cítila lépe. Byla by to dobrá 

práce a její rodina, kterou si přála mít vedle sebe.  

Nyní Roseta opět učí, v práci je spokojena. Její běžný den tedy vypadá tak, že jde 

ráno do práce a po práci zase domů. Na otázku rozdílů mezi Čečenci a Čechy řekla: 

„Ano. Každý svůj mentalitu. Čečenky – šátek,“ sahá si na hlavu. Poté doplňuje svůj 

názor o dvě charakteristiky:„Čečenec – muslim, Čech – svobodný.“  

Třebaže je Roseta u své rodiny, maminky i nemocného otce, postrádá mnohé, jako 

příklad uvedla Berkat, společnost, kamarádky, Prahu. Když jí byla položena otázka 

na první asociaci při slově domov, odpověděla velmi rychle:„ Klid.“ Její největší 

přání znělo:„Mír.“  

Poslední dotaz byl směřován na ideální představu její budoucnosti za pět let. Roseta 

pravila:„Nejklidnější město na světě se svojí rodinou a zdravými rodičema.“ 

3.6.2 Získaná data a jejich interpretace 

Tři měsíce jsem udržovala blízký kontakt s respondentkami, vedla s nimi rozhovory 

a získávala potřebná data. Zjištěná data jsem poté analyzovala. V praxi se jednalo o 

zdlouhavý proces, který začínal doslovnou transkripcí rozhovorů zaznamenaných na 

diktafon. Tato metoda byla časově náročná, avšak přinesla mnoho významných 

poznatků rozšiřujících obraz příběhů respondentek. Každý rozhovor jsem si po jeho 

přepisu znovu přečetla, a tak si tříbila získaná data do určitých tématických okruhů, 

které z výpovědí žen vystupovaly. Poté, co se mi podařilo uskutečnit všechny 

rozhovory a jejich příslušné transkripce, nastala fáze důkladné analýzy textů. 

Shromáždila jsem veškeré získané materiály a detailně jsem je začala procházet. 

Zaměřila jsem se na častá témata v jednotlivých rozhovorech. Zapisovala jsem si jen 

ta, která jsem považovala v rámci výzkumu za relevantní. Na základě vytvořeného 

seznamu opakujících se témat jsem stanovila tématům odpovídající kategorie. Po 

jejich soupisu jsem zjistila, že jde o příliš mnoho skupin, rozhodla jsem se je tedy 

zúžit. Vzniklo tak sedm kategorií, pod které jsem daná témata rozřadila. S těmito 

kategoriemi jsem pracovala při interpretaci. 
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U biografických údajů jsem zvolila jiný postup. Z důvodu menšího rozsahu 

získaných dat jsem se rozhodla zůstat u společných témat. Procházela jsem tedy 

záznamy s osobními údaji a zaškrtávala témata, která se objevovala častěji a měla 

pro výzkum určitou výpovědní hodnotu. Po nezbytné selekci jsem získala sedm 

společných témat, jichž jsem využila k interpretaci.        

3.6.3 Interpretace biografických údajů 

Součástí mého výzkumu bylo nejen zjistit odpovědi na předem dané výzkumné 

otázky, ale též získat biografické údaje, pomocí nichž jsem si postupně utvářela 

komplexní obraz příběhů mých respondentek. Sběrem těchto dat, z nichž jsem 

posléze vytvořila stručné biografie žen (viz. příloha 1), jsem svůj výzkum začala a 

musím říct, že jejich význam byl pro mě vskutku zásadní, zejména v případě dvou 

nových respondentek se mi staly velmi cenným materiálem, jež mi značně usnadnil 

následnou spolupráci. Získané údaje jsem po zpracování a písemném shrnutí 

podrobila důkladné analýze. Třebaže jsem si plně uvědomovala hodnotu těchto dat, 

jež vychází z osobních, někdy až intimních výpovědí respondentek a jsou tedy 

jedinečným získaným materiálem, přesto mě překvapilo, kolik důležitých informací 

v sobě skrývala, o společných skutečnostech vlastních většině respondentek ani 

nemluvě. Biografické údaje mých čtyř respondentek měly vskutku mnoho 

společných témat. Uvedu nyní ta, jež se mi zdají být v kontextu mého výzkumu 

stěžejními a pokusím se o jejich interpretaci. 

Tématem všech čtyř čečenských žen jsou muži, přesněji mužští členové jejich 

rodiny, kteří byli a stále jsou hlavním terčem ruských vojáků. Rodina, jež v životě 

Čečenek zaujímá ústřední roli, v zásadě ji lze považovat za cosi posvátného, je velmi 

citlivým bodem jakéhokoli vyprávění. Nebylo tedy vůbec snadné, a to jak pro mé 

respondentky, tak pro mne, bavit se o bratrech, bratrancích či dalších příbuzných 

mužského pokolení. Každá rodina přišla ve válce alespoň o jednoho muže, ve většině 

případů jich bylo dokonce více. Mé respondentky jsou toho živým důkazem.  

Fatima mi vyprávěla o svém mladším bratrovi, který byl v 18 letech zabit ruskými 

vojáky. Karina má tři bratry, všichni jsou živi a zdrávi. Ihned je mi však vysvětleno 

proč. Ani jeden z nich se nezúčastnil války, zcela pravděpodobně díky tomu, že je 

jejich rodina raději poslala do Kazachstánu. Ani Karině se však smrt blízkých 

nevyhnula. Dva její bratranci, oba okolo 18 let, zahynuli ve válce. Mladí a plní 
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čečenské hrdosti vrhli se na pomoc svému lidu, zaplatili za to svým životem stejně 

jako toliko dalších mladých Čečenců. To, že bratrovi Fatimy bylo též 18 let, není 

pouhá náhoda. Potvrzuje to skutečnost, že právě mladí Čečenci velmi často 

dobrovolně chodili do války.  

Tamara přišla kvůli válce o svého otce i manžela. Pochopila jsem, že tatínek zemřel 

na infarkt v důsledku násilí páchaného Rusy na jeho blízkých. Manžel Tamary byl 

dokonce Rusy zastřelen a to přímo před zraky jejího syna. Při vyprávění Miriam 

jsem vnitřně velmi bojovala s potlačením slz, jež se mi právě ve chvíli sdílení 

informací o mužích jejího života velmi vytrvale tlačily do očí. Miriam má dva bratry, 

či spíše měla. Jeden z nich byl zavražděn Rusy, druhý je v ruském zajetí. Už to je 

velmi silným šálkem kávy, nicméně téma mužů poznamenaných válkou je u Miriam 

značně rozsáhlé, pro čečenské ženy to však, zdá se, není nijak neobvyklé. Miriam má 

tři syny. Nejstarší z nich byl uvězněn na základě falešného obvinění, jež si 

nevyžadovalo přezkumu. Takhle to v Čečensku běžně chodí. Pět let vězení bez 

zavdání příčiny. Miriam s nadějí v jeho propuštění zaslala za něj výkupné ve výši 2 

000 $. Peníze byly přijaty, avšak syn byl i nadále vězněn. Velmi mě překvapila slova 

Miriam:„Už blíží se doba, kdy syna mají pustit, já se tak bojím toho.“ Nechápala 

jsem, avšak Miriam mi to rychle vysvětlila. Velmi často se děje, že krátce po 

propuštění vězně se daná osoba ztratí, případně je rovnou zabita. Rusové mají obavu 

z toho, že by tento člověk mluvil na nesprávných místech. A věřte, že by bylo o čem. 

Tamary syn byl nedávno propuštěn. Bohužel již dlouho o něm nemá jeho matka 

žádných zpráv. Strach o něj je jejím osobním velkým tématem. Život Miriam je však 

poznamenán ještě jednou nesmazatelnou stopou, jíž je násilí páchané na ní a na jejích 

dětech jejím vlastním manželem. Svého manžela Miriam zpočátku popisuje jako 

člověka neuvěřitelně hodného a jí nápomocného. Vše se však změnilo a to po 

návratu jejího muže z filtračního tábora. Miriam svého manžela nepoznávala. Začal 

být často podrážděný a k tomu začal pít. Tato nepříjemná kombinace vyústila v již 

zmíněné domácí násilí.  

Dalším tématem, jež je mým respondentkám společné, je únos nevěsty, známá 

čečenská tradice. Byla jsem docela překvapena, že tři z mých čtyř respondentek tento 

zvyk osobně zažily. Miriam, stejně jako Tamara, byla unesena svým prvním mužem. 

Fatima nebyla unesena jen jednou. Tuto čečenskou tradici prožila dohromady 

pětkrát. Čtyřikrát se jí podařilo utéct, popáté se již rozhodla zůstat. Její únosce se stal 
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jejím druhým manželem. Na těchto příkladech je možné si uvědomit, jak hluboký 

význam pro Čečence jejich tradice mají. Tamara, jež si moc přála dokončit 

vysokoškolské studium, ve chvíli únosu pochopila, že se její sen právě rozplynul. 

Přestože tedy tento zvyk pro mnohé ženy často představuje nežádoucí skutečnost, 

příběh Tamary je toho dokladem, většina z nich to pokládá za danou součást jejich 

kultury, již je třeba přijmout. Tamara si sňatek s mužem, jenž ji unesl, nepřála, 

nechtěla však ublížit své rodině, a tak si ho 14 dní poté vzala. 

Téma války je bezesporu společným tématem všech mých respondentek, zajímavé 

na tom však je, že všechny strávily první válku v Čečensku, k útěku se rozhodly až 

během druhé rusko-čečenské války. Láska k domovu byla silnější nežli obava o 

jejich život. Válečná utrpení pro ně nebyla prvotním důvodem k odchodu. Karina 

vypráví o příhodě uneseného bratra jejího muže, jež zapříčinila ohrožení života jejího 

manžela. Fatima odcházela do ČR s nadějí na lepší lékařskou péči o jejího syna. 

Příběh Miriam je značně podobný jako u Fatimy, neboť i ona opustila zemi svého 

původu z důvodu vážných zdravotních problémů svého dítěte. Děti jsou silným 

motivem k migraci. Tamara přijela též právě kvůli svým dětem. Kromě Fatimy, jež 

celou první válku strávila prací v nemocnici, všechny mé respondentky byly nuceny 

prožít ji zejména ve sklepích. Nebylo to vůbec snadné, obzvláště v případech, kdy 

ukrývaly se pod zemí i se svými dětmi. Pláč dětí, zima a hlad, takto lze 

charakterizovat válku očima žen.    

Doba příchodu do ĆR patří též mezi tématiku s řadou společných prvků. Jak jsem 

se již zmínila, všechny ženy uprchly až v době druhé rusko-čečenské války. Fatima a 

Tamara si Českou republiku vybraly, zatímco cesta Kariny a Miriam vedla ještě přes 

Polsko. Obě dvě na území tohoto státu, každá však v jiné době, žádaly o azyl. 

Bohužel jejich naděje nevypadaly moc dobře, a tak se rozhodly pokračovat ve své 

cestě. Fakt, že obě dvě respondentky mají zkušenost právě s Polskem, je velmi 

zajímavá, o to více, že poté skončily na stejném místě, v České republice.         

Další opakující se téma je práce ve zdravotnictví. Svůj výzkum jsem dělala se 

čtyřmi čečenskými ženami a výsledná data, z nichž se dobírám závěru, že tři z nich 

pracují či pracovaly jako zdravotní sestry, představují velmi pozoruhodnou shodu. 

Napadá mě, jako by chtěly pomoct, ryze ženským způsobem, svému lidu tím, že 

ošetří všechny raněné, zalepí jejich rány náplastí. Jako by se snažily zachránit svět. 
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Je to jen má asociace, představivost, nicméně silný princip pomoci zde určitě 

figuruje.       

Téma deportace. Velmi náročná, nicméně zároveň spojující historická událost. Dvě 

z mých respondentek se o roce 1944, násilné deportaci obyvatel Čečensko-ingušské 

autonomní republiky, rozhovořily více. Poznala jsem tak, že jde o velmi hluboce 

zakořeněné zážitky jejich rodičů. Fatima, jež se mi svěřila s vyprávěním svého otce, 

vyzdvihovala zejména jeho vnitřní boj s postojem ke krádežím, jež se staly pro 

čečenský lid nezbytnou součástí již tak náročného období. Nepřirozené situace hodné 

odporu s sebou nesou mnohé odporné činy, jež by člověk za běžných podmínek 

nekonal. Krádež se nám může zdát být záležitostí zcela obyčejnou, avšak pro 

Čečence to znamená cosi zapovězeného, jejich morálce nepřípustného. Přesto, jak 

Fatima potvrdila, bylo třeba se přemoct a krádež či lež začít společností tolerovat. 

Bez krádeží by lidé v nehostinných podmínkách Kazachstánu za nepřátelského 

postoje Kazachů jen stěží přežili. Mnoho jich přesto zemřelo na hlad. Hlad byl 

všudypřítomný. „Tam se naučila pít svou moč jako voda,“ říká Fatima o své babičce, 

mamince jejího otce, „pila to z hladu.“ Fatima poté dodává:„A díky tomu byla 

zdravá. Žila 108 let.“  

Při analýze získaných údajů jsem se též zaměřila na téma důsledků války z pohledu 

mých respondentek, jinými slovy snažila jsem se v příbězích účastnic mého 

výzkumu objevit osobní téma každé z nich, či alespoň jeho část. Pokusila jsem se 

odkrýt téma, jež se nazývá důsledky války, jež mě dostihly, třebaže jsem uprchla. 

Všechny mé respondentky si s sebou nesou svou zkušenost války, to je zcela 

samozřejmé, avšak dalo by se předpokládat, že v zemi, kde panuje mír a svoboda, 

naleznou alespoň částečně klid a bezpečí, realativní spokojenost. Přesto tomu tak ve 

skutečnosti není. Důsledky války s nimi překračují hranice.  

Karina uprchla z Čečenska s nadějí v nový domov a znovunabytí klidu. Namísto toho 

však žije v sedmileté nejistotě, obavách z vyhoštění a stesku po domově, který 

zanechala v Čečensku. Karina si nese svou nálepku uprchlíka s tučným pejorativním 

nadpisem Čečenka. Ve své podstatě je tato žena vlastně stále na cestě, na cestě, jež 

postrádá cíl, tj. přijetí a zakotvení. „Jak se může takový člověk cítit?“říkám si. 
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Tamara přijela do Čech se dvěma syny, u staršího z nich se v důsledku válečných 

traumat daly diagnostikovat symptomy posttraumatického stresového syndromu. 

Poměrně dlouho trvalo, než se syn dal do přádku. 

Miriam utekla do Čech se dvěma dětmi a manželem. Její muž již v Ingušsku začal 

mít násilnické sklony, v kombinaci s alkoholem se tyto tendence stále prohlubovaly. 

V Čechách to celé vygradovalo v časté domácí násilí páchané nejen na Miriam, ale 

též na jeho dětech. Poté, co Miriam jednoho dne její manžel uhodil do hlavy 

železnou tyčí a ona byla odvezena do nemocnice se ztrátou vědomí, vyskytují se u ní 

vážné problémy s pamětí. Takhle vypadá Mirianin vytoužený „klid“. 

Poslední má respondenta Fatima opustila svou rodnou zemi s nadějí na zlepšení 

zdravotního stavu jejího mladšího syna. Bohužel se tak, jak očekávala, nestalo. 

Šamilovi se paradoxně přitížilo a to důsledkem jejich pobytu v integračním azylovém 

středisku. „Každý týden jsme volali sanitku. Šamil trpěl na epileptické záchvaty. A 

nakonec dostal paralýzu,“ říká Fatima.  

3.6.4 Interpretace dat získaných z rozhovorů  

Získaná data jsem interpretovala postupně, pomalu, leč velmi pečlivě. Každý 

rozhovor začínal stejnými otázkami, jež vycházely z časové posloupnosti příběhů 

těchto žen, to znamená, že jsem se nejdříve dotazovala na jejich příchod do ČR, byl-

li jejich osobní volbou či nikoli a poté na jejich zkušenost s azylovými středisky. 

Další dotazy se značnou měrou odvíjely od jejich odpovědí a samozřejmě též od 

mého předem sestaveného nástinu klíčových témat, k nimž jsem je vždy ve vhodnou 

chvíli nasměrovala. Otázky jsem jim tedy kladla individuálně, bez předem daného 

striktně nastaveného pořadí. Respondentky byly obeznámeny s právem veta, tedy 

jejich osobním právem odmítnout podat odpověď na otázky, jež pro ně budou příliš 

osobní či nepříjemné. Interpretace dat je rozšířena o autentické výpovědi účastnic, 

jež, dle mého názoru, nejlépe demonstrují realitu zažitou a denně prožívanou těmito 

ženami. Bylo třeba zajistit u těchto respondentek anonymní vystupování, a proto jsou 

veškerá jména v této práci fiktivní. Postavení těchto žen je stále velmi křehké a 

s ohledem k jejich neuvěřitelné minulosti by tedy to poslední, oč bych stále, bylo 

právě narušení jejich bezpečí. Interpretaci dat jsem obohatila o citáty Zygmunta 

Baumana, jež poměrně tvrdě, leč pravdivě dokreslují situaci uprchlíků, čtenář tedy 

díky nim lépe pochopí podstatu dané problematiky. 
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Kategorie č. 1 Azylová zařízení, uprchlík 

„Na cestě do táborů ztrácejí jejich budoucí obyvatelé postupně všechny vrstvy své 

identity až na jedinou: jsou uprchlíky bez státní příslušnosti, bez domova, bez užitku 

a „bez papírů“. Za plotem tábora jsou uprchlíci semleti v beztvarou masu a jsou jim 

odepřeny elementární podmínky, z nichž identita obvykle vyrůstá, stejně jako jsou 

přetrhaná vlákna, ze kterých se identita snová.“ 66  

Být uprchlíkem je doživotní stigmatizací, jež jedince, kteří si ji nesou, velmi bolí. Jak 

pravil Zygmunt Bauman:„Jednou uprchlík, vždycky uprchlík.“ Fatimě se při slově 

uprchlík během mžiku tvář zamračí a poté praví:„Hrůza, chci se vrátit zpět. To 

ponižující, moc ponižující. Když to vidím v pasu a když se někdo koukne do pasu a 

řekne uprchlík, je to tak bolí. Nás moc bolí to, že jsem Čečenka a když ještě uprchlík 

– je to hodně.“ Reakce Tamary jsou obdobné:„Mně to vadí strašně. Když řekneš si 

uprchlík, v očích těch lidí cítila jsem tak něco… Ty lidi nevidí ten důvod a já pro ně 

přežívavec.“ 

Miriam nemá k tomuto slovu tak silný odpor, ale konstatuje:„Nepříjemný to slovo 

uprchlík.“ Pouze Karina říká:„Mně jedno.“ 

 

Zkušenost s pobytem v azylových zařízeních je u všech mých respondentek rovna 

noční můře. Některé z nich krátce zmíní fakt, že v porovnání s tím, co zažily, to 

nebylo zas tak hrozné. Avšak poté, co se rozhovoří a zavzpomínají, zmocní se jich 

velmi silné emoce a jejich vyprávění skončí vždy smutně, bez rozdílu. Všechny mé 

respondentky hodnotí pobyt v azylových zařízeních jako zkušenost, na níž by chtěly 

zapomenout. Fatima o tom dokonce přímo mluví:„Nejhorší než je v Čečensku válka,  

                                                 

 

 

 

66 BAUMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Přel. Helena Šolcová. Praha: Academia, 2008, s. 
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jenom že nebombardýrovali. Ale bombardýrovali psychicky. To si nechci ani 

pamatovat…“ Fatima byla „jen“ v jednom pobytovém středisku, poté získala azyl. 

Během svého povídání vyzdvihuje zejména pobyt v integračním azylovém středisku, 

který popisuje jako svou nejhorší životní zkušenost:„V azylovým domě tam ještě 

horší než před azylem, protože před azylem se báli, že nedostanou azyl a už po azylu 

bylo horší, protože už dostali azyl a dělali, co chtěli. Tam tančili, pili, pili a všechno, 

furt mluvili, křičeli. Nahoře na chodbě všude bylo slyšet celý den a celý noc, protože 

lidi dostali azyl a bavili se. My jako invalidi bydleli dole a všechno to poslouchali. 

Tak on dostal paralýzu. Měl záchvat, záchvat, záchvat, a pak paralýzu. Přestal 

chodit, mluvit a koukat televizu.“   

Karina by na téma pobytu v azylových zařízeních mohla pořádat besedy. Za dobu 

své existence v České republice si prošla mnoha azylovými zařízeními, mnohá z nich 

již jsou zavřena, např. Kašava a Stráž pod Ralskem. Ještě před pár měsíci v jednom 

pobytovém středisku bydlela, byl to Kostelec nad Orlicí. Právě o něm mi hodně 

vypráví:„…každý den sanitka, policajti, nože, rvačky. Trauma, velké trauma na 

duši.“ 

Tamara zažila dvě pobytová střediska, Bělou pod Bezdězem a již zmíněný Kostelec 

nad Orlicí. Když vzpomíná na toto období, její myšlenky se zastavují u pobytu 

v Kostelci:„Ten Kostelec, to bylo šílený. Žádný podmínky pro ženu s dvěma dětmi. 

Děti počůrávaly oba…já musela je tahat přes dlouhou chodbu, tam společný 

záchod…“ 

Miriam hovoří o svém pobytu v azylovém zařízení v Havířově:„Bylo to těžký a ze 

začátku bylo to pro mě a pro děti těžký…“ Její výpověď je nejklidnější.  
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Kategorie č. 2 Integrace, práce 

„Pokud jde o „dočasně trvalé“ umístění uprchlíků v nové zemi, jsou „sice uvnitř, ale 

zároveň mimo“. Ve skutečnosti k tomu území, kde jim kdosi smontoval boudy nebo 

postavil stany, vůbec nepatří. Jsou od zbytku hostitelské země odděleni neviditelným, 

a přece silným a neproniknutelným závojem podezření a odporu. Visí uprostřed 

nicoty, kde se zastavil čas. Neusadili se, ani nejsou v pohybu; nejsou ani usedlíci, ani 

nomádi.” 67  

Tři ze čtyř mých respondentek získali azyl. Povídala jsem si tedy s nimi o státním 

integračním programu. Jako první mne zajímalo, zda ví, co tento termín znamená a 

co konkrétně představuje pro ně.   

Fatima na tuto otázku odpověděla:„Ano. Stát dává nám byt a sociální podporu.“  

Miriam pravila:„Ano. No to když vydělili nám ten integrační byt, tak po začátku 

opravdu oni pomáhali s nájemem, příspěvky, to všecko…“ 

Tamara předešlé odpovědi jen doplňuje:„Znám. To obrovská pomoc. Dostanete 

výpomoc – vybavení bytu, kurzy…“ 

Když se však žen ptám, jak se o výhodách tohoto programu dozvěděly, zjišťuji, že to 

ve většině případů nebylo azylantkám sděleno, ony samy se musely o tuto výhodu 

poskytovanou státem více zajímat, aby zjistily, na jaká práva mají nárok. Dvě ze 

třech mých respondentek, které dostaly azyl, se setkaly s touto negativní zkušeností. 

Pouze Miriam byla se všemi informacemi dostatečně obeznámena. 

Fatima k tomuto tématu říká:„Před integračním bytem my se přestěhovali do Prahy 

na nájem. Několik měsíců bydleli na nájmu… Já prostě nevěděla, jak to můžu 
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požádat. Mně nikdo nevysvětlil, že můžu mít nějakou podporu. Ale potom ta Míša 

(kamarádka Fatimy - pozn. autorky) mně pomohla. Po dvou měsících my už dostali 

integrační byt, když jsem měla všechny papíry z Brna. Hodně lidí to neví, hodně věcí 

neví.“    

Tamara praví::„Znám lidi, co dostali azyl a vůbec nevěděli, co to je.“ Když se 

Tamary ptám, zdali jsou podle ní uprchlíci dostatečně informovaní, odpoví: „Moc 

ne. Jen tak mezi řečí řeknou (myslí tím sociální pracovnice a úředníky - pozn. 

autorky)…mnoho papírů dostanou a ty sama si musíš vyčíst. Si říkám – tohle co je 

potřeba, že nemaj víc informací.“ 

 

Velmi zajímavé závěry jsem obdržela při dotazu, kdo ženám nejvíce pomohl s jejich 

integrací. Musím přiznat, že v kontextu směřování mé práce znění těchto odpovědí 

sehrávají vskutku zásadní úlohu, pokládám je za jedny ze stěžejních dat, jež se mi 

podařilo v rozhovorech získat.  

Karina na otázku, kdo jí osobně nejvíce pomohl, odpovídá:„Jedna česká rodina ze 

Zlína. Manžel u toho pána pracoval, byl tam na fuškách. Moc nám taky pomohla 

Jitka Pechová, právnička.“ 

Fatima říká:„Ta rodina česká, která nás tady od začátku podporovala. A ještě Jana 

z Berkatu, Hana…nu z Berkatu.“ 

Tamara, respondentka, jež se před rokem provdala za Čecha, okamžitě 

vychrlí:„Franta (to je jméno manžela Tamary - pozn. autorky). Je strašně důležitý 

najít tady někoho, na koho můžeš se spolehnout.“  Tamara se okrajově zmíní též o 

neziskových organizacích, zaujímá poměrně velmi pevné stanovisko. „Je důležitý, 

aby ty organizace šli k tobě.“ Má otázka, zdali se tak v praxi děje, byla velmi rychle 

zodpovězena:„Ne. Oni čekaj, co se děje.“  

Poslední z mých respondentek na dotaz pomoci s její integrací odpověděla:„To stát 

pomohl, i SOZE s učením. Stát a ministerstvo vnitra. To, co vydělili nám byt. Mně 

nikdo neměla jsem, aby mi pomoh. Nikdo, nikoho.“  

Když porovnám současnou životní situaci čtyř čečenských žen, s nimiž jsem 

realizovala tento výzkum, mohu konstatovat, že jejich životní úroveň není vysoká, 
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avšak nejhůře je na tom jednoznačně Miriam, shodou okolností právě ta 

respondentka, jíž se zatím nepodařilo získat mezi Čechy nějaké bližší přátele.      

 

Oblast integrace zahrnuje i téma překážek, obtížných momentů na cestě k úspěšnému 

začlenění se do společnosti. Odpovědi respondentek byly poměrně různorodé.  

Fatima vyhrkne:„Nacionálnost. Jazyk a racionálnost. Že jsem neuměla česky a že 

jsem Čečenka. To, že věděli o tom, že jsem cizinka. Jsem cizinka pro všechny.“      

Miriam zavzpomíná na své trápení s bývalým manželem, její první odpověď zní:„No 

to co manžel dělal, to bylo pro nás nejtěžší.“ Poté se chvíli odmlčí a dodává:„No to 

ještě mám to další. Chtěla jsem jet do Čečenska, když mamka byla nemocná, umírala 

a chtěla mě moc vidět…říkala právnička, jestli měla by občanství, tak mohla by tam 

jet...ale finančně jsem též nemohla tam jet.“ Ptám se Miriam, co by bylo tím 

obtížným tématem, kdyby nebylo problémů s jejím mužem. Miriam říká:„No tam 

najít práci, těžký najít tam bylo v Havířově. Našla jsem práci v pekárně, i když dělala 

ošetřovatelský kurzy, tak stejně nemohla jsem tam ve zdravotnictví práci dělat.   

Tamara vypráví svůj zážitek z azylového střediska. „To, co jsem z jednoho 

uprchlickýho zařízení Bělá pod Bezdězem. Tam 1,5 roku. Když už jsem cítila, že jsem 

doma, dali nám tři hodiny na to, aby jsme sebrali věci do tašek  a jeli do Kostelce. 

Šla jsem k panu řediteli, ptala se, co jsem provedla. Prostě řekl, to je instrukce 

svrchu. Moji synové nechtěli, Ahmed plakal. Víš, měla jsem tam balkon, tam kytky, 

byli jsme jako doma.“ 

Karina, narozdíl od ostatních třech respondentek, se nachází v odlišné životní situaci. 

Její odpověď je tedy silně ovlivněna její již téměř 7letou účastí v azylovém řízení. 

„Čekání. Nevíš. Jak je to slovo…nejistota. Ve srovnání s Čečenskem klid, klid jest, to 

je dobrý, ale morálně – psychicky to je těžký. Psychicky nemůžu. Nemám na to nervy. 

Aspoň žlutý pas (myslí tím udělení doplňkové ochrany - pozn. autorky) byl by.“ 

Karina vypráví o své bezmoci. Emoce, o nichž mluví, jsou zcela oprávněné. Musím 

přiznat, že na to, v jak svízelné situaci se ocitá, je stále velmi vyrovnaná. Její síla je 

hodna obdivu. 
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Další otázka, na kterou jsem se v rozhovorech zaměřila, zněla, co konkrétně by 

ženám pomohlo, aby se u nás cítily lépe a snadněji se integrovaly.   

Fatima nad touto otázkou dlouho nepřemýšlí:„Občanství. Jazyk a občanství.  Aspoň 

mohla bych říct:„Jsem stejná jako vy. Jsem Češka.“ 

Miriam, matka pěti dětí, odpovídá v kontextu její role matky. „Když zajištění, 

pojištění zdravotní  měla zaplacený, protože kdykoli děti nemocný, můžeme navštívit 

doktorku. A pak školení – děti můžou chodit do školy.“  

Další dvě respondentky hovoří o práci a bydlení, ústředních bodech každého člověka. 

Bez práce není bydlení a naopak. Tyto ženy si prošly pobytem v azylových 

zařízeních, o nichž se vyjádřily poměrně dosti kriticky, jejich odpovědi na otázku, co 

by jim pomohlo lépe se integrovat, byly mimo jiné právě o kritice tohoto pobytového 

systému pro žadatele o MO.   

Tamara říká:„Po karanténě, po Vyšních Lhotách, měli by dát těm lidem šanci najít 

práci, bydlení.“ 

Karina  se vyjadřuje velmi podobně:„Kdyby mohli pracovat. Mohli normálně bydlet. 

Teď furt strach.“  

 

Častým tématem rozhovorů byla též práce. Pro cizince, jak ženy, tak muže, není 

jednoduché najít v České republice zaměstnání, zejména v době ekonomické krize. 

Je tedy třeba přijmout takovou práci, která se v danou chvíli nabízí. Miriam má 

s touto oblastí osobní dlouhé zkušenosti: „Pracuju a stejně finančně jsem moc 

špatná. Já nevím, co mám říct. Chtěla by, aby normálně měli byt, aby normálně nu 

stačily peníze na byt, na jídlo. A toto není. To těžké.“   

  

Kategorie č. 3 Rodina, domov 

„…stali se „návějí na prahu“, aniž by tušili a vůbec mohli tušit, zda na přechodnou 

dobu, nebo natrvalo. I když po jistý čas zůstanou na jednom místě, budou stále na 

cestě bez konce, protože její cíl (ať už je jím nová destinace nebo návrat do vlasti) 

zůstává permanentně v nedohlednu a prostor, jemuž by mohli říkat „domov“, je 
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věčně nedosažitelný. Ať se zastaví kdekoli, všude je bude pronásledovat hlodavý 

pocit pomíjivosti, mlhavosti a provizoria.“68   

Rodina zaujímá u čečenských žen ústřední bod jejich života, je to střed jejich 

vesmíru, okolo kterého se vše točí. Jak říká Fatima: „Každý musí mít rodinu, žít 

v rodině a zemřít v rodině. Tady všechny pracuju, pracuju, studuju, pracuju a nežiju. 

A my jsme celý den (myslí tím, že pracují celý den- pozn. autorky), to prosim, ale 

večer musím být v rodině. Bavit se, mluvit, jíst, popovídat, večer éto rodina. Já 

myslim, že to neni jenom Čečensko, každý normální rodina večer je to spolu…rodina. 

I když je to těžký – musí se starat o babičky, dědečky a takhle…“ Rodina tedy 

představovala časté téma našich rozhovorů, svým způsobem se objevovala v mnoha 

otázkách zároveň. Nejvíce o ní však ženy mluvily při mé otázce směřované na to, co 

jim v České republice nejvíce schází. 

Odpověď Fatimy zněla:„Rodina. Rodina chybí furt. I když mám hodně známých tady, 

jsem stejně sama, když nemám rodinu.“  

Karina zastává velmi podobný názor. „Příbuzní, rodiče, moje rodina, všetko. Každý 

den někdo by byl – v Čečensku.“   

Zajímavá pro mě byla odpověď Tamary. Třebaže je nejlépe situovanou ženou 

z mých čtyř respondentek, přesto jsem byla lehce překvapena, když pravila: „Nejvíc 

schází – nevím. Jsem spokojená, ale myslím si, že já jsem měla štěstí. 99% lidí, který 

přijdou do České republiky, nemají to štěstí. Kdyby byla by sama, málo co by 

dokázala.“  Své překvapení jsem jí otevřeně sdělila. Tamara namísto mého 

očekávaného vyjmenovávání stinných stránek zdejšího pobytu  přichází s 

vysvětlením:„Víš, teď můžu říct stoprocentně, já jsem šťastlivější tady než jsem 

                                                 

 

 

 

68 BAUMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Přel. Helena Šolcová. Praha: Academia, 2008,  

s. 42.    
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doma. Mám s čím srovnat. Moje sestra je na tom zle. Je stále pod mikroskopickým 

dohledem. I když jede do města, musí jet s 12letýn klukem. Já, já jsem svobodná.“ 

Tamara vždy toužila po svobodě, mrzelo ji, že ženy v Čečensku nemůžou činit to, co 

muži. Nyní o sobě říká:„Jsem strašně emancipovaná.“ Tamara se u nás, myslím, 

nachází, blíže poznává své schopnosti a možnosti. Váží si toho, že ženy v České 

republice mají více práv než ženy v Čečensku. Ona sama mnoha z nich s radostí 

využívá.    

 

Rodina je u mých respondentek též úzce spjata s představou domova. Účastnice 

mého výzkumu na otázku, co se vám jako první vybaví, když se řekne slovo domov, 

asociují právě vyprávěním o své rodině.  

Fatima praví:„Rodina – máma, papá, syn… Kamkoli pojedu, když budeme spolu, je 

to domov…“   

Karina při dotazu na domov též mluví o své rodině. „Dům. Já cítím, kde sví 

příbuzný, rodiče, kde narodila jsem. Tady domov já necítím. Já myslím, že nebudu 

ani cítit. Zatím já nevím.“ 

Tamara popisuje poměrně detailně místo, kde žila. „Vesnice. Vyjdeš ven a vidíš 

spoustu známých tváří. Večery bez elektriky a nám to nevadilo. My žili měsíce a nic 

se nedělo. Bylo to příjemný – děti běhaly se svíčkami… My seděli, spousta rodin… 

Chybí mi moje rodina. Nebyli jsme nikdy sami.“ 

U všech respondentek je znát, že jde o velmi citlivé místo rozhovoru. Přesto mám 

pocit, že u jedné z nich je osobní postoj k tomuto tématu ještě o něco křehčí. Jde o 

Miriam, jež ke slovu domov přichází s následující reakcí: „To bolí mě moc, domov je 

domov. To je to moc těžké odejít z domova. Je to člověk, lidi, který odchází z domovů, 

tak mají opravdu velký důvod k tom, aby odejít.“ Ptám se jí, zdali jako domov cítí 

Čečensko. Odpovídá: „Ano, cítím, opravdu.“  Domnívám se, že důvodem tohoto 

přesahu, její větší emoční angažovanosti v dané tématice, je její neustálá polemika 

mezi pobytem v České republice a návratem domů.   
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Kategorie č. 4 Víra, tradice 

Víra, u Čečenců představující Islám, je významnou součástí života všech mých 

respondentek. K tématu víry jsme se dostali zejména u tří otázek. První z nich se 

týkala čečenských tradic, konkrétně těch, které ženám v Čechách chybí, neboť u nás 

je nelze praktikovat. Odpovědi se poměrně lišily. Podobný názor sdílí Karina a 

Miriam. Karina praví:„Ne, žádná taková není. Já modlím se, nikdo mi nezakazuje. 

Šátek já nechci.“ Miriam říká:„Jediný, co je, modlitba, ale to my můžeme dělat 

tady.“  

Tamara zastává opačný názor:„Tady chybí všechno, co se týká Čečenců.“  

Mě osobně však nejvíce zaujala odpověď Fatimy. „Nejvíce mně chybí respekt. I když 

tady i Čečenci nechovají se jako doma. Jako v Čečensko v Čechy respekt není.“ 

Fatima o respektu ještě dlouze hovoří. Vím, že její slova velmi dobře popisují 

čečenskou skutečnost, a tak mi nezbývá než přiznat, že s ní v tomto bodě naprosto 

souhlasím. Respekt je pro všechny Čečence velmi důležitý, je tedy pochopitelné, že 

zde ženám chybí.    

 

Další má otázka volně navazuje na předešlou. Ptám se mých respondentek, zdali 

vnímají mezi Čechy a Čečenci nějaký rozdíl. Fatima praví:„To samý. V čečenský 

rodině je starší, je mladší, je respekt. V Češsku tady není. A málo jsem viděla rodinu, 

který by udrželi nějaký tradici. Tady 18 let a je volný. Oni neposlouchají tatínku ani 

maminku. Tohle se mi moc nelíbí. Neváží starších. Ještě my nemáme dům důchodce 

nebo takový ten. Tohle prostě nemám ráda.“   

Miriam mluví o mnoha rozdílech: „…No nesmíme chodit bez šátku, nesmíme kalhoty 

nosit…Čečenky. No spoustu, spoustu tam. Já nevím, jak teď tam je…“ 

Odpověď Kariny je velmi rychlá:„Rozdíl je jedno – víra je různá.“ Poté se však 

zamyslí a dodává:„Další eto gostipriimstva. Jak se to česky řekne?“ Karina odchází 

pro slovník, listuje jím a pak radostně praví:„Pohostinnost. U nás na Kavkaze 

pohostinný.“        

Velmi zajímavý pohled na tuto tématiku přináší Tamara. „Rozdílů je spousta, ne 

v špatným smyslu. Pro mě Čečenec to muslim. A Islám to charaktery člověka, který 
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nelžou, spolehlivý, sliby drží. Já zjistila, že to charaktery Čecha. Češi vůbec nevědí, 

co jsou. Oni víc muslimové než někteří muslimy.“ Tamary svatba s Čechem je jen 

potvrzením jejího názoru, jenž očividně vychází z její pozitivní zkušenosti s našimi 

muži.   

 

Poslední dotaz, na který bylo odpovídáno v souvislosti s vírou, byl směřován na 

smíšená manželství. Zajímalo mě, jaký pohled mají mé respondentky na svatbu mezi 

Čečenkou a Čechem, konkrétně pak jednalo-li by se o ně samotné. K tématu jsem 

přidala i reakci jejich komunity. Osobní postoj jednotlivých žen byl odlišný, nicméně 

všechny se jednohlasně shodují na tom, že je důležité, aby daný muž byl muslimem. 

Karina pravila: „Já řekla by ne. Příbuzní – moc špatný pochopili by. Představit 

takové věci nemohu. Naše rodina nic nám nezakazovala. To jen moje víra je – já 

musím vdávat se za Čečence. Cítím, to  moje povinnost.“  

Fatimy názor je již o něco tolerantnější:„Jenom když bude muslimanem. Mně nevadí, 

když Čech, když on bude muslimanem – jako se vezme Islám, tak já myslím by strašný 

problém to nebyl. Kdo vyzná Islám, nebude divný. Není o národnosti, ale o člověku. 

Teď, když sem prožila život, mám zkušenost, tak vím, že hodný člověk eto moc 

znamená… Rodina nebyla by ráda, ale kdyby viděli, že sem šťastná, proti by nic 

neměli. Stejně by když byl by člen mí rodiny. Myslím, že můj táta, osobně můj táta a 

moje maminka by mě pochopili. Za jiný Čečence neručím. I když u nás bratranec se 

oženil s Ruskou, maja maminka a tatínek řekli, že nevadí, když bude normální 

muslimka. Moje teta málem zbláznila, protože to byl její syn, ale moji rodiče byli 

normální.“  

Miriam, velmi konzervativní žena, se k dané problematice vyjadřuje velmi otevřeně: 

„Nu, u nás je to velký problém s tím. Já i měla strach, co dcera má 11, tak jestli 

zamiluje do Čecha, tak co budu dělat, protože to já nevim…to je naše takový…když 

vzala by Čecha, naši Čečenci na to moc špatně dívali, řekli by…nu…to je ostuda na 

celej život. Ale to z jedné strany říkají. A ten Čech, jestli opravdu měl by rád dceru, 

nebo Čečenku, měl by přijmout naši víru a naučit naše zvyky a to nebylo by problém 

žádný. To možná. Jenom přijmout víru naší…Když on mluvil by čečenskom jazykom, 

když on přijal by náš…jak to…čečenskou víru, tak oni (myslí tím Čečence - pozn. 
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autorky) by naopak obdivovali ho.“ Když se však poté Miriam zeptám na její 

odpověď, v případě, že by šlo o žádost o její ruku, s úsměvem odvětí:„No, raděj by 

nevzala by. No…já nevim, ale nechtěla by to, aby to tak bylo.“   

Poslední respondentka má za manžela Čecha, na mou otázku praví:„Přesně taková 

situace u nás byla. On musí být muslimanem. Moje rodina přijmula toho člověka, jak 

chtěla já, ale já dospělá žena.“  

 

Kategorie č. 5 Válka, muži 

Po sběru biografických údajů jsem se rozhodla, že o válce již hovořit nebudeme. 

Snažila jsem se tedy otázkám na toto téma předejít, avšak musím přiznat, že tento 

záměr se zcela nezdařil. Miriam a Karina, respondentky, které přišly do České 

republiky společně se svými muži, měly potřebu se o tomto tématu zmínit. Karina se 

o něm zmiňuje v kontextu vyprávění o jejich příchodu na území našeho státu. „Když 

my utíkali, to kvůli manželovi. Tenkrát bylo pro manžela nebezpečno – zůstat se.“  

Miriam během rozhovoru vyzdvihuje klidný život v Čechách oproti válce 

v Čečensku. Volně přecházíme k tématu nebezpečí mužů v Čečensku, včetně jejího 

bývalého manžela. „On měl též velký problém, z toho důvodu zničil svůj život a oni 

jemu zničili život, celé naší rodiny, nejen naší rodiny, ale spoustu, spoustu Čečencům 

zničili život… Ptám se Miriam, co by se stalo, když by se její bývalý muž vrátil, 

odpoví:„Kdykoli mohli by ho zajít a mohli by chtít vykoupení. A když nedat, můžou i 

zabít… Tam spoustu takových případů.“  Právě Miriam je respondentkou, jež během 

rozhovoru velmi detailně popisuje Čečence:„Češi klidnější než naši Čečenci. Protože 

Čečenci jsou takoví, neřeknu to jsou špatní, ale oni více prožili takoví no těžký 

situaci, to, co děje se pořád v Čečensku, to není konec tomu. A jsou nervózní, jsou 

stresovaní, jsou…nejsou klidný, někdy jsou úplně neklidný. A možno říct, někteří jsou 

i špatní někdy.“    

 

Kategorie č. 6 Život v České republice, návrat 

„Uprchlíci ztělesňují „lidský odpad“ v maximální míře; mají nulovou funkci v zemi, 

ve které se ocitli a v níž budou dočasně přebývat, stejně jako neexistuje záměr, natož 
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realistická vyhlídka, že by mohli být znovu asimilováni a zapojeni do těla nové 

společnosti.”69   

Všechny mé respondentky žijí v České republice již dlouho. Fatima 5,5 let, Karina 

6,5 let a Tamara s Miriam přibližně 7,5 let. Jedna z mých otázek byla zaměřena na 

jejich cestu ze země původu. Zajímalo mě, zdali se pro Českou republiku samy 

rozhodly, či zda šlo o pouhou náhodu. Dvě ženy mluví vskutku o náhodě, zatímco 

Fatima a Tamara se pro Českou republiku vědomě rozhodly. Případ prvních dvou, 

myslím, vystihují velmi dobře slova Miriam:„Jenom pryč chtěla, kdekoli…do 

bezpečí.“ U Fatimy je tomu naopak. Na otázku, zda šlo o náhodu či volbu, 

odpovídá:„Volba. Ještě z Moskvy jsem zvolila Čechy, protože jsem myslila, že vy taky 

přežili válku s Rusama, tak mě tady lepší pochopíte než v Belgii nebo jinde.  A teď 

samozřejmě vidím, že málokdo pamatuje tu 68. válku, jinak by mně neřekli běž do 

Ruska.“  

Tamara též volila, respektive volbu učinil její starší syn. Tamara říká:„Ne, nebyla to 

náhoda. Jakmile jsem přešla ty hranice, měla jsem spousta možností. Ale protože 

Adam mně řekl, tady je to hezké, mně líbí tady všechno, já zůstala.“   

Zajímalo mě, jaký postoj k České republice tyto ženy zaujímají, a tak jsem jim 

položila otázku, co je jako první napadne, když se řekne Česká republika. Jejich 

reakce byly různé. Tamara praví:„Vybaví se mi moje práce. Ne úplně perfektní, ale 

na to jakou mám školu…“ 

Karina, jediná z mých respondentek, jež je stále v roli žadatelky o MO, na tento 

dotaz odpovídá:„Tož to já tady našla druhý domov, uběžiště. Přijali mě tady… To, že 

azyl nedali, tomu říkám sudba, osud.“    

                                                 

 

 

 

69 BAUMAN, Z. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Přel. Helena Šolcová. Praha: Academia, 2008. s. 

44.    
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Miriam, žena, jež prošla si již mnoha životními traumaty, prohlásí:„Já musím říct, že 

v mý těžký situaci poskytli mi pomoc, pomohli mi, zachránili nás. Jsem moc vděčná, 

co nám poskytli takovou pomoc. Když já byla v Čečensku, já nemyslela, že jsou 

takoví lidi, jsou ochotný takový pomoc, takoví hodný lidi.“  

Všechny výroky byly poměrně pozitivní, až na vyjádření Fatimy. Její odpověď zněla: 

„Azylový dům. To mě straší doteďka. Mělo by mě napadnout konečně klid, není 

bombardýrování nebo něco takového, ale prostě jsem tam zažila strašně věcí, že 

Šamil tam ztratil, co měl zdraví všechno, proto hodně moc bolí ten azylový dům. Já si 

prostě myslím, kdyby nepřistěhovali se sem a nedostala by do toho domu 

azylovského, Šamil by určitě uzdravil. Nu vyčítám sebe, ale nevím, co bylo by lepší. 

Prostě jsem měla naději, že se tady uzdraví a vyšlo to naopak.“  

 

Stesk po domovu je vlastní všem respondentkám, avšak jen jedna z nich se během 

rozhovoru sama zmínila o návratu. Byla to Miriam. Říká:„Já moc chtěla by vrátit se 

do Čečenska, ale tam neni budoucnost pro děti. Já jestli byla by sama, tak neodjela 

by a zůstala by tam. Já kvůli dětem odjela odtud – aby neměly takový trápení, aby 

nebyly v nebezpečí, aby bylo lepší život.“  Vím, že Miriam se s vnitřním rozporem na 

téma - vrátit se či zůstat - stále potýká a musím říci, že s přihlédnutím k její současné 

situaci se jejím úvahám vůbec nedivím. Čečensko však stále není bezpečným 

prostorem, natož vhodným domovem pro výchovu dětí, a tak je jistě dobře, že se 

snaží jít dál a svůj boj o integraci zatím nevzdává.  

 

Kategorie č. 7 Budoucnost, přání 

Když jsem sestavovala základní výzkumné otázky, chtěla jsem, aby odpovědi na ně 

utvořily stručnou podobu komplexního obrazu pobytu čečenských uprchlic na území 

našeho státu. Můj rozhovor tedy začínal retrospektivními otázkami, jež přecházely 

do současnosti a jeho závěrem jsem předložila svým respondentkám otázku na téma 

jejich budoucnosti s využitím fantazie. Účastnice výzkumu se vyjadřovaly k zadání, 

jež znělo, představte si svou budoucnost, tak jak si ji přejete. Popište mi, jak bude váš 

život vypadat za pět let. Jejich odpovědi měly mnoho společného. Nejčastěji 

respondentky mluvily o svých dětech, jejich zdraví a bezpečí. Děti jsou pro ženy, 
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zejména pak čečenské, smyslem jejich života. Mnoho Čečenek uprchlo ze své země 

právě jen kvůli nim, kvůli jejich budoucnosti. Typickým příkladem tohoto tvrzení 

jsou slova Kariny. „Já nevím. Za svůj život teďka nemyslím. Za život dětí teďka 

myslím. Bezpečný a klidný život sebe i svých dětí.“  

Miriam též jako první zmiňuje své děti, dále myslí na všechny ostatní, na sebe 

zapomíná. „Nu já chtěla by, aby děti byly zdraví, aby situace v Čečensku též 

zlepšilas, aby ty lidi, kteří tam jsou, maj trápení velkou, aby tam zlepšila život.“ Po 

jejích slovech přidávám ještě dotaz na to, co by si přála mít za pět let ona osobně. Její 

odpověď vystihuje přání i ostatních respondentek. „Chtěla by mít práci, chtěla by 

ňáký byt mít svůj, abych ho mohla sama platit.“ 

Tamara se nyní potýká s vážnými zdravotními problémy, její reakce je tedy daným 

faktem silně ovlivněna. „Mám teď ty zdravotní problémy hodně. Chtěla by sem, 

abych se dokázala zbavit toho. Nechtěla by nic měnit. Jen by moje rodina v Čečensku 

byla zdravá a přežila to všechno.“ Modlitby za Čečensko, s těmi se setkáte u všech 

mých respondentek. Každá z nich si během své modlitby na Čečensko vzpomene.  

Fatima se ponoří do svých fantazií a tajných přání. Poté s úsměvem na tváři 

praví:„To bych chtěla, Šamil se uzdraví a já můžu pracovat sestřičkou. Budu mít 

manžela a ještě dva děti. A dům – svůj, né státní. A občanství.“ Vím, že vnitřní 

dilema mezi pobytem v „cizí“ a rodné zemi mé respondentky stále pronásleduje, a 

tak se Fatimy ptám, zdali by za pět let bydlela stále v Čechách. Nad odpovědí 

nepřemýšlí:„Jo. Tu můžu klidně bydlit a pracovat a zabezpečit rodinu. Tak proč ne? 

Jediný, co mám strach - zemřít v cizině. Protože chtěla by, aby moje mrtvola byla 

doma. Kde sem se narodila, tam musím zemřít. To bych si přála. Ale žít tady možno 

klidná, protože tady můžeš studovat, můžeš pracovat…a nemusíš mít strach, že 

chytnou vojáky nebo bude tam bombardování nebo nějaký překvapení. Tady když ty 

slušný občan, tak problém skoro nemáš.“ 

  

Získaná data z rozhovorů jsou poměrně rozsáhlá, avšak nebyla by kompletní bez 

závěrečného výroku Tamary, jímž tato respondentka zakončila náš společný 

rozhovor. S Tamarou jsem pracovala již při psaní mé bakalářské práce. Po třech 

letech s touto ženou opět navazuji kontakt. Vzpomínám si na její slova při naší první 
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spolupráci:„Přijela jsem, protože tady se cítím bezpečně. Přijala jsem zákony vaše a 

jiné věci. A ta změna se mi líbí, protože já rozhoduji nad životem.“  Nyní již 5 let 

pracuje na plný úvazek a tedy více se zapojila do systému fungování naší 

společnosti, její úhel pohledu začíná pojímat i jiná pole vnímání. Když jsme již 

ukončily náš společný rozhovor, Tamara náhle praví:„ Mně vadí jedna věc. 

V rodinách víc hraje se s psama a zvířatama než s dětma.. Já nejsem za to, aby ženy 

pracovaly. Cíl rodiny je slušně vychovat děti. Jak já dokážu tohle, když jsem do 7 

hodin v práci? Poté se Tamara odmlčí. Za chvíli však dodá:„Když k prorokovi přišla 

žena a začala si stěžovat, že jí dítě neposlouchá, prorok řekl:„Kolik je tvému dítěti?“ 

„4 roky.“ „ To je moc pozdě, měla jsi začít, už když bylo v bříšku.““        

Tento upřímný názor dokládá fakt, že tato čečenská žena svůj původ nezapře. 

Třebaže ve skrytu duše touží po určité emancipaci, tedy svobodě a rovnoprávnosti, 

její podstata stále tíhne k zažitým tradicím platným v zemi jejího původu. 

3.6.5 Etické otázky výzkumu 

Etické otázky sehrávají v kvalitativním výzkumu významnou roli, zejména pracuje-li 

se s lidmi, jejichž postavení ve společnosti je nejisté a poskytnutá data jsou tedy pro 

ně ohrožujícím materiálem. Je třeba, aby si byl výzkumník plně vědom hodnoty 

získaných dat, s nimiž on sám pracuje a následně, a to je ten významný moment, 

umožňuje jejich dostupnost široké veřejnosti. Jan Hendl ve své publikaci Kvalitativní 

výzkum  pojednává o etických otázkách výzkumu, přičemž první zmíněnou 

problematickou oblastí je otázka soukromí. Musím se přiznat, že právě tato tématika 

byla nejčastějším předmětem mých úvah. Zachování soukromí je důležitou 

podmínkou kvalitního kvalitativního výzkumu a já se snažila o její splnění za 

zvážení všech rizik a možností následků. S respondentkami jsem se dohodla, že 

jejich vystupování v mé diplomové práci bude zcela anonymní, avšak poté mi došlo, 

že dlouhý seznam velmi podrobných získaných údajů lze využít k odhalení jejich 

skutečné totožnosti. Ženy, s nimiž jsem vedla rozhovory pro účely mého výzkumu, 

patří mezi již tak značně znevýhodněnou minoritu naší společnosti, a proto jsem je 

nechtěla zatěžovat více nežli je nezbytné a snažila jsem se předejít vzniku jakýchkoli 

problémů.  Jedním z dílčích cílů mé práce bylo zpracovat získaná data tak, aby jejich 

zveřejnění neohrozilo budoucnost mých respondentek, tedy udělat maximum 

pro zachování jejich soukromí. Při mém rozhodování mi velmi pomohly konzultace 
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s mou kolegyní, jež s migrantkami již delší čas pracuje a dokáže tedy odhadnout 

bezpečné údaje od ohrožujících. Poté, co jsem v záznamu biografických údajů 

vypustila přesné věkové kategorie mých respondentek a odstranila všechny konkrétní 

roky určení, obdržela jsem od kolegyně doporučení ke změně dat ohledně věku u 

sourozenců, rodičů a dětí. Ještě jednou jsem tedy prošla celý záznam a tato, pro můj 

výzkum nepotřebná data, pozměnila. Jediné pravidlo, jehož jsem se při této operaci 

držela, bylo zachování věkového rozdílu mezi rodiči respondentek. 

Další etické otázky výzkumu již nebyly tak náročné jako právě oblast soukromí. 

Informovaný souhlas jsem od svých respondentek obdržela zcela bez problému. 

Fakt, že jsem celý rozhovor nahrávala na diktafon, byl pro mě v tomto směru 

značnou výhodou, neboť respondentky si tak byly vědomy toho, že vše, co vysloví, 

bude nahráno a použito jako materiál k mé práci. Samozřejmě jsem se jich však 

několikráte ptala, zda vše, co řekly, mohu skutečně použít.  

Pravda je, že během rozhovorů bylo občas náročné pracovat s tzv. emočním 

bezpečím. Mnoho otázek bylo velmi osobních, nebylo tedy výjimkou, že se mé 

respondentce zaleskla slza v oku. U jedné účastnice výzkumu, s níž jsem vedla 

rozhovor, jsem na takovou chvíli narazila hned třikrát. Zmocnila se mne obava, zdali 

tyto citlivé situace ustojíme, později jsem si však uvědomila, že těchto znepokojení 

nebylo třeba. Prostředí, v nichž rozhovory probíhaly, byla zcela bezpečná, mezi 

mnou a respondentkami byla navázána nezbytná důvěra. Všechna problematická 

citlivá místa rozhovorů jsme tedy zvládly.    

Poslední významná otázka etiky výzkumu se týká reciprocity, tedy vzájemnosti. 

K tomu, aby se mohl uskutečnit kvalitativní výzkum, je třeba mezi všemi účastníky 

navázat osobní dlouhodobější vztah.70 Během společně stráveného času dochází 

k určité vazbě mezi výzkumníkem a jeho respondenty. Data, jež účastníci v zájmu 

                                                 

 

 

 

70 HENDL, J. Kvalitativní výzkum:základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 155-156. 
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výzkumu poskytují, jsou mnohdy natolik osobní, až intimní povahy, že jejich 

hodnota v určitých oblastech přesahuje požadavky zkoumání. Výzkumník pak často 

cítí nutkání k nějakému činu, jenž by danému respondentovi usnadnil jeho nelehkou 

pozici. I já jsem během svého výzkumu zažila ten pocit a musím přiznat, že zejména 

u jedné čečenské ženy jsem dospěla k závěru, že je třeba jí v její svízelné situaci 

trochu pomoci. Není jen tak vstoupit někomu do života a zase odejít, zejména jedná-

li se o tak křehké životní příběhy, jejichž aktéři jsou často velmi bezmocní. 

 

3.7 Závěry výzkumu 

Práce je zaměřena na životní příběhy čtyř čečenských uprchlic, které po příchodu do 

České republiky usilují o integraci do naší společnosti. Cílem výzkumu bylo 

seznámit veřejnost s jejich zkušenostmi během pobytu na území našeho státu, ale též 

poskytnout náhled do osobního prožívání těchto náročných životních kroků, jež byly 

donuceny učinit. Snažila jsem se tedy zjistit a popsat jejich úskalí na cestě za 

integrací do české společnosti. Během rozhovorů se mi podařilo objevit jejich 

společná témata, která jsem pro lepší orientaci dále rozčlenila do sedmi kategorií:  

Azylová zařízení, uprchlík; 

Integrace, práce; 

Rodina, domov; 

Víra, tradice; 

Válka, muži; 

Život v ČR, návrat; 

Budoucnost, přání. 

Zjistila jsem, že velkým společným tématem všech respondentek je jejich pobyt 

v azylových zařízeních. Jejich zkušenost s azylovými středisky je jednoznačně 

negativní, ba dokonce traumatická.  Dokladem toho je fakt, že při otázce na 

nejobtížnější okamžiky na jejich cestě k úspěšnému začlenění se do společnosti, 

jedna z nich vypráví zážitek právě s pobytovým střediskem. Společné záchody, 
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koupelny a kuchyňky využívané lidmi podléhajícími deprivaci, malé stísněné 

prostory pro rodiny s dětmi. Takto popisují ženy pobyt v azylových zařízeních. 

K tomu se přikládá fakt, že první rok nesmí pracovat a možnost najít práci je pro ně 

obtížná i poté. Je tedy pochopitelné, že respondentky tento pobyt prožívaly velmi 

těžce a nerady na něj vzpomínají. Je to jejich první nezapomenutelná zkušenost 

s pobytem v České republice. 

Tři respondentky mají osobní zkušenost se státním integračním programem. Z jejich 

výpovědí vyplývá, že jde o velkou výpomoc státu, jež jim opravdu usnadnila jejich 

integraci. Bohužel poté narážíme na podstatný nedostatek tohoto opatření, jímž je 

špatná informovanost o výhodách, které tento program azylantům nabízí. U 

uprchlíků potýkajících se s jazykovou bariérou sehrává však tato negativní stránka 

zcela zásadní úlohu. 

Velmi podstatným zjištěním bylo, že největší pomoc při integraci repsondentek 

představovali jejich noví přátelé z majoritní společnosti. Dvě ze čtyř respondentek 

uvádí na prvním místě české rodiny, jež zde poznaly, jedna žena mluví o muži, 

Čechovi. Poslední účastnice výzkumu zde nikoho blízkého nemá, její odpovědí je 

tedy stát. Je zajímavé, že právě tato žena se zde potýká s největšími problémy. Téma 

integrace je pro tuto respondentku velmi obtížné, odvažuji se dokonce tvrdit, že tato 

azylantka v určitých oblastech, zdůrazňuji jen v určitých oblastech, integraci zvládá 

hůře nežli respondentka, jež stále v roli žadatelky o MO.   

Dalším významným tématem, které dokonce dvě respondentky vyzdvihly jako 

předmět snadnější integrace, byla práce. Zaujal mě názor jedné této ženy na otázku, 

co by uprchlíkům pomohlo, aby se u nás mohli lépe integrovat. Podle ní by naše 

společnost měla lidem poskytnout šanci najít bydlení a již zmíněnou práci a to poté, 

co opustí prostory přijímacího střediska. Jednalo se tedy o kritiku azylových zařízení 

a zároveň tato respondentka poukázala na význam práce, bez níž se integrovat nelze. 

Nevyvratitelným faktem zůstává, že práce se těmto lidem velmi těžce shání, ve 

většině případů neodpovídá jejich dosaženému vzdělání a kvalifikaci, jde tedy o 

jeden z ústředních kritických bodů integrace cizinců.      

Všechny respondentky prožívají velmi těžce odloučení od své rodiny. Chybí jim 

jejich široká rodina s častými návštěvami příbuzných. Rodina pro ně v mnoha 

případech znamená totéž co domov.   
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Víra, tedy Islám, má v životě všech žen velký význam. Nejdůležitější je pro ně 

modlitba, v jejímž praktikování jim nikdo nebrání.    

Podstatným tématem pobytu čečenských žen v České republice je polemika nad 

návratem do jejich země původu. Třebaže se o samotném návratu zmínila jen jedna 

respondentka, domnívám se, že úvah nad tímto tématem nebyla ušetřena ani jedna 

z žen. Důvodem útěku čečenských žen jsou často jejich děti, bez nichž by, jak jedna 

respondentka dosvědčila, ze svého domova neuprchly a to přestože jsou v jejich 

rodné zemi jejich životy stále v ohrožení. Děti a muži čečenských žen jsou pravými 

důvody, proč tyto ženy nakonec uprchly.  

Jedním z hlavních témat čečenských žen jsou podle mě právě jejich muži. Téma 

mužů se objevuje jak v rozhovorech na téma pobytu v České republice, tak při 

zjišťování biografických údajů těchto žen. Dvě z respondentek o své muže během 

války v Čečensku přišly, zbylé respondentky kvůli svým mužům uprchly.  

Vysněná představa života respondentek  po pěti letech odpovídá šťastné budoucnosti 

jejich dětí, tři ze čtyř účastnic výzkumu vyzdvihují zejména klid, bezpečí a zdraví 

svých dětí. Nezapomínají však přitom ani na svou rodnou zem, mnohé jejich 

modlitby jsou věnovány prosbám za zlepšení situace v Čečensku.  Posledním velkým 

přáním dvou respondentek je získat dobrou práci a svůj vlastní byt, jak posléze 

dodávají - ne státní. 
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4 Závěr 

 Tato diplomová práce byla napsána s cílem seznámit majoritní populaci 

s problematikou čečenských uprchlic, s jejich pobytem na území našeho státu, během 

něhož usilují o integraci.  Integrace uprchlíků do české společnosti, zejména jedná-li 

se o migranty původem z Čečenska, představuje velmi obtížný proces, který s sebou 

přináší mnohá úskalí. Tato práce popisuje dlouhou a náročnou životní pouť 

čečenských uprchlic, poskytuje informace o jejich minulosti, kulturních odlišnostech, 

důvodech odchodu ze země původu a zejména dění odehrávající se po překročení 

hranic České republiky, tj. jejich úsilí o integraci do naší společnosti, budování 

druhého domova.       

V teoretické části je nashromážděno co nejvíce informací nezbytných k porozumění 

jednotlivých kroků, jež na cestě za získáním azylu, bezpečí, musí tyto ženy 

podniknout. Práce je zaměřena na faktická data z oblasti uprchlictví, zejména na 

azylovou proceduru v České republice a integrační proces. Poukázáno je na kritické 

body azylového řízení, mezi které patří například zdlouhavé rozhodování 

Ministerstva vnitra o udělení či zamítnutí mezinárodní ochrany. Další skutečností 

hodnou výtky je průběh prvního pohovoru s žadatelem o mezinárodní ochranu, který 

slouží k posouzení oprávněných důvodů k udělení azylu. Mnohokrát jsem se během 

své praxe přesvědčila o smutné opakující se realitě, a sice o nedostatečné 

informovanosti uprchlíků o zásadním významu tohoto úkonu pro výsledek azylové 

procedury. V podkapitole pojednávající o integračním procesu pokládám za 

nejdůležitější informace o státním integračním programu, který je zároveň jedním 

z témat praktické části této práce. 

Kapitola o migraci obeznamuje pak čtenáře se základními pojmy týkající se pohybu 

migrantů, mezi něž náleží též uprchlíci.         

V další kapitole o kavkazských národech je možné se dočíst o společné historii 

Čečenců a Ingušů, dvou národů sousedících na Severním Kavkaze, jež mnozí 

zaměňují, neb často nevidí mezi nimi rozdíl. Jednu z podstatných odlišností těchto 

národů představuje zaujmutí opačného postoje v době zániku SSSR. Čečensko začíná 

boj o samostatnost, Ingušsko setrvává v rámci Ruské federace. Již kvůli samotným 
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Ingušům a Čečencům je dobré uvědomovat si jejich národní jedinečnost, jež se 

vskutku v některých oblastech od sebe liší. 

Jednou z nejdůležitějších kapitol teoretické části je Čečensko, zejména pak pojednání 

o současné situaci v této zemi, jehož cílem je poskytnout čtenáři skutečný obraz dění 

na Severním Kavkaze. Málokdo ví, jak nebezpečné je stále žít v Čečensku. 

Dokladem pravdivé hodnoty těchto teoretických dat jsou výpovědi čečenských žen 

nacházející se v praktické části této práce. 

Teoretická část též pojednává o postavení čečenské ženy ve společnosti a o 

významných čečenských tradicích. Obsah těchto závěrečných kapitol by měl u 

čtenáře otřást jeho případnými předsudky týkajících se většinového názoru na 

postavení čečenských žen, tedy muslimek. Žena v Islámu zaujímá jedinečné 

postavení. Bohužel tyto informace nejsou příliš známy.        

Hlavní smysl této práce se nachází v praktické části, a sice ve čtyřech případových 

studiích s čečenskými ženami ochotnými otevřeně mluvit o svém životě. Praktická 

část je zaměřena na kvalitativní výzkum s cílem zjistit a popsat kritická místa snahy 

čečenských uprchlic o integraci do naší společnosti. Zajímala mě nejen fakta, ale též 

osobní prožívání žen. Na základě získaných dat z rozhovorů s těmito čtyřmi ženami 

jsem dospěla k závěru, že jejich pobyt v České republice je v podstatě další těžkou 

zkouškou jejich již tak strastiplné životní cesty. Jejich první zkušenost s Českou 

republikou představuje pobyt v azylových zařízeních, který je podle jejich výpovědí 

velmi silným traumatickým zážitkem. Tyto ženy jsou v naší společnosti 

znevýhodněny zejména kvůli své jazykové bariéře. Je tedy třeba, aby jim veškeré 

důležité informace byly jasně a zřetelně vysvětleny a ony tak nedoplatily na svou 

počáteční dezorientaci v novém prostředí. Bohužel právě nedostatečná 

informovanost je hlavním kritickým bodem jejich obtížné integrace. Tři ze čtyř žen, 

s nimiž jsem spolupracovala, mají osobní zkušenost se státním integračním 

programem, jenž představuje velkou pomoc od státu pro azylanty. Fakt, že dvě ženy 

ze tří se musely o výhodách tohoto programu dozvědět od svých přátel, nikoli od 

státních úředníků, pokládám za jednu ze stěžejních výpovědí poukazující na zásadní 

chybu v systému. Zajímavým zjištěním byly odpovědi žen na otázku, co jim osobně 

nejvíce pomohlo při jejich integraci. Tři ženy uvedly jejich nové přátele z majoritní 

společnosti, pouze jedna respondentka mluvila o státu, neboť zatím mezi Čechy 
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nikoho blízkého nemá. Je zřejmé, jak je pro tyto ženy důležitá pozitivní zkušenost 

s integrací prostřednictvím navázaného přátelství s představitelem většinové 

společnosti a jak velkou podporu pro ně tato přátelská vazba znamená. Není jistě 

náhoda, že největší obtíže s integrací má právě tato čečenská žena, jíž se zatím 

nepodařilo najít v novém prostředí české přátele. V kontextu uvedených skutečností 

se nabízí myšlenka ideálního integračního programu, jehož součástí by byla inovace 

v podobě nároku na osobního asistenta. Tato osoba by měla mít základní vzdělání 

v problematice cizineckého a azylového práva, nejednalo by se tedy „pouze“ o 

nadšeného jedince z ulice. V praxi by tento osobní asistent zastával roli tzv. 

průvodce, který by azylanta zasvětil do fungování naší společnosti prostřednictvím 

předávání svých zkušeností a nabídkou doprovázení, což by ve výsledku zásadně 

usnadnilo jeho proces integrace. Osobní asistenti jsou v současné době využíváni 

zejména v práci s osobami s postižením a seniory. Určitě by bylo dobré více tuto 

profesi zapojit též do sociální práce s migranty. Realizaci této myšlenky v praxi je 

možné uskutečnit prostřednictvím nevládních neziskových organizací a vypsaného 

grantu podpořeného státem.   

Významnou stinnou stránkou při snaze o integraci je obtížné získávání práce. 

Zkušenost čečenských žen jen potvrdila smutnou realitu, tedy zastávání pracovních 

míst, jež vůbec neodpovídají dosaženému vzdělání a kvalifikaci jejich vykonavatelů.  

Hlavním velkým tématem čečenských žen jsou jejich muži. Obava o ně je často 

hlavním motivem jejich definitivního rozhodnutí uprchnout ze své země. Životy 

mužů jsou v Čečensku stále ve velkém nebezpečí, o čemž ženy v rozhovorech často 

vypráví.   

Všechny čečenské ženy se shodly na tom, že jejich domov je stále v Čečensku, tam, 

kde ve většině případů žije větší část jejich rodiny. Není jednoduché opustit svůj 

domov, jak tyto ženy dosvědčují, je těžké zanechat v Čečensku své rodiče, jež pro 

tyto ženy často znamenají více nežli si my dokážeme představit. Tyto ženy však 

přesto uprchly ze své rodné země a snaží se nalézt svůj druhý domov na území 

našeho státu. Jejich snaha o integraci do české společnosti však rozhodně není 

jednoduchým úkolem, naopak. Integrační proces je během na dlouhou trať, zejména 

v případech, kdy Ministerstvo vnitra již téměř 7 let zvažuje, zdali čečenské rodině 

azyl udělí či nikoli. Jaký postoj zaujmout v takové situaci?   
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Tato práce poukazuje na kritické body v oblasti integrace čečenských uprchlic a 

zároveň se snaží rozšířit povědomí populace o skutečné podobě čečenského národa, 

který je neprávem v mediích často označován jako národ teroristů. Vytyčené cíle 

práce splnila. Nyní nezbývá než doufat, že tato diplomová práce přispěje k rozptýlení 

neúplných, leckdy až lživých informací o Čečensku a jeho lidu.  
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5 Přílohy 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Biografické údaje  

Příloha č. 2 Výzkumné otázky pro respondentu žijící v Čečensku   

Příloha č. 3 Výzkumné otázky pro Čečenky v ČR 

Příloha č. 4 Přepis rozhovorů     

 

5.1 Příloha č. 1  

Biografické údaje Fatimy 

Sourozenci 4 

Bratr – 55 let – ženatý, 4 syny – v Čečensku -  

Bratr – 42 let – ženatý, 5 dětí – v Čečensku 

Sestra – 41 let – svobodná, bezdětná – nyní v Čečensku 

Bratr  - v 18 letech zabit ruskými vojáky 

Bratr – 39 let – 1 dcera – v ČR 

Maminka 70 let. Svatba v 16 letech. Nejdříve se jen starala o děti a domácnost. 

Když bylo nejstarší dceři 10 let, začala pracovat. Pečovala o parky ve městě. 

Tatínek 77 let. Pochází z 11 dětí. Byl nejmladší syn, a proto poté bydlel s rodiči, což 

je čečenská tradice. Tatínek byl dvakrát ženatý. Podruhé si vzal maminku Fatimy. 

Tatínek byl zaměstnán jako řidič. 

V roce 1944 (době deportace) mu bylo jedenáct let. Často vyprávěl o tomto 

nezapomenutelném zážitku. Říkal, že ve vagónech zemřelo hodně lidí. Ti lidé zmrzli, 

či zemřeli hladem a nebo na prasknutí močového měchýře. Když dorazili na místo, 
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Kazaši je nechtěli přijmout. Bydleli tedy dlouhou dobu jen tak venku. Opravdu 

hrozné bylo, že byli donuceni krást, jinak by nepřežili. O deportaci vyprávěla Fatimě 

i babička, maminka otce. „Tam se naučila pít svou moč jako voda,“ říká Fatima, 

„pila to z hladu. A díky tomu byla zdravá. Žila 108 let.“ 

Dětství. Od 10 let se Fatima starala o své sourozence. 

Škola. Do základní školy nastoupila již v 5 letech. Ve 14 letech - po skončení 9. třídy 

- začala navštěvovat medicínský college. V 17 letech obdržela diplom. 

Práce. Od 16 – 32 let pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici. 

Bydliště. Fatima bydlela v malé vesnici blízko hlavního města, cca 20 km. Měli 

velmi dobré sousedy. 

Dospělé období. Poprvé se Fatima vdala v 18 letech. Po roce její první muž 

zemřel, šlo o autonehodu. Prvního syna porodila ve 20 letech. 

4 x byla Fatima ukradena. Vždy se jí podařilo utéct. Pokud žena uteče první noc, 

není povinna s mužem, který ji ukradl, zůstat a pro rodinu to tedy není ostuda. 

První válku strávila Fatima v Čečensku, pracovala jako zdravotní sestra. V roce 

1994, když byla v práci, bombardovali nemocnici a Fatima tehdy utrpěla vážný úraz 

hlavy. V důsledku toho trpí častými bolestmi hlavy.  

5. únos byl zorganizován jejím druhým manželem, Fatimě bylo 31 let. V té době se 

znali již 7 let. Umřel, když byla Fatima v 6. měsíci těhotenství. 

Doba před příjezdem do ČR. 11 měsíců po narození svého mladšího syna strávila 

v Moskvě za účelem jeho operace, v Čečensku na ni nebyly podmínky. Mnohokrát 

slyšela slova:,,To nemá smysl. Nechte ho tady a běžte domů.“ Fatima se však 

nevzdala, přemluvila jednoho doktora a Šamil během 11 měsíců podstoupil 3 

závažné operace mozku. Po návratu domů Fatima nevěřila svým očím:„Já myslela je 

to hřbitov. Celý to pole.“ Když bylo staršímu synovi 4,5 let, přestěhovali se do 

města. Žili v podnájmu. Později koupila Fatima ve městě byt. Během 2. rusko-

čečenské války byl však tento byt zničen. 

Příjezd do ČR v roce 2004. Krátce poté se stala žadatelkou o MO. Po uplynutí 

jednoho měsíce získala azyl a mohla se tak přestěhovat do azylového domu, jenž se 
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nacházel hned vedle uprchlického tábora. Zde bydlela rok. „Bylo to horší než 

v táboře,“ praví se smutným obličejem, „každý týden jsme volali sanitku. Šamil trpěl 

na epileptické záchvaty. A nakonec dostal paralýzu.“ Naštěstí po roce dostali svůj 

samostatný integrační byt. 

Staršímu synu je 25 let. Vyrůstal do 14 let bez otce, druhý otec byl brzy zabit. 

Během pobytu Fatimy v Moskvě se schovával před válkou ve sklepě pod zemí. Kvůli 

válce nedokončil ani základní školní docházku. Před necelými dvěma roky se oženil 

s Čečenkou. Před rokem se jim narodil chlapeček. Nyní žije se svou ženou a dítětem 

v Čečensku, neboť v ČR nemohl nalézt práci.  

Mladšímu synu Šamilovi je 8 let, je těžce handicapovaný. Před porodem byla 

Fatima na sonu.  Přestože byla nucena v době těhotenství prchat z Čečenska do 

Ingušska a během této cesty zažila muka – lidé se přes ně valili, dupali po nich apod., 

vše bylo podle sona v pořádku. 5. den po porodu byla Fatima propuštěna 

z nemocnice. 3 dny Šamil probrečel. Později se Fatima od uklízečky v nemocnici 

dozvěděla, že pátý den Šamil během očkování upadl sestřičce, v důsledku toho utrpěl 

těžký úraz hlavy. Krátce po porodu byl nucen podstoupit řadu vážných a dlouhých 

operací, doteď se pravidelně rehabilituje v lázních. Jeho stav se tak velmi pomalu 

zlepšuje.  Dokázal vyvrátit pochyby mnoha doktorů na jeho naději na život.    

DNES 

Fatima žije se svým mladším synem v podnájmu v Praze. Starost o nemocného syna 

ji  

zaměstnává na plný úvazek. Stále s ním podstupuje řadu náročných operací, poslední 

z nich byla operace kyčlí. Šamil měl od pasu dolů sádru, celý měsíc byl tedy upoután 

na lůžko a Fatima ho musela mít stále pod dohledem. 

 

Biografické údaje Miriam 

Sourozenci 5   

Bratr – 52 let – v zajetí Rusů – odnětí svobody na 13 let - v Rusku 
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Sestra – letos by jí bylo 57 let – mrtvá – zemřela v důsledku dvou násilných návštěv 

Rusů  

Sestra – 49 let – v Čečensku  

Sestra – 48 let – v Čečensku 

Bratr – 9 let nezvěstný – nedávno Miriam na internetu vypátrala, že je již mrtev, byl 

zavražděn  

Maminka letos by jí bylo 72 let. Měla 3 sestry a 3 bratry. Starala se o děti a 

domácnost. Později jí děti začaly vypomáhat, a tak mohla začít pracovat. Pracovala 

však jen v létě, zejména šlo o práci na poli.  

V roce 1944 (době deportace) jí bylo šest let. Její rodiče utekli do Gruzie a předešli 

tak hrozivé hromadné deportaci do Kazachstánu. Utíkali v zimě, několik dnů šli 

pěšky přes hory. V Gruzii byli nuceni změnit si své příjmení z čečenského na 

gruzínské a to z důvodu předejití pronásledování. Miriam si toto příjmení ponechala 

dodnes. Rodiče maminky bohužel velmi brzy zemřeli.  

Tatínek měl dvě ženy. První byla matka Miriam. Poté, co měla již tři děti, našel si 

její muž druhou ženu. Každá žena s ním měla šest dětí. Otec vlastnil velké stádo 

ovcí, o něž pečoval. Zemřel, když byly Miriam 3 roky - při autonehodě. Miriam si 

otce nepamatuje. 

Dětství. Již jako malá Miriam hodně pomáhala své mamince.  

Škola. Miriam absolvovala základní školu a to od 0. - 10. třídy. Poté chtěla studovat 

zdravotnickou školu, ale byla unesena svým prvním manželem. 

Práce. 11 let Miriam pracovala na chirurgickém a traumatologickém oddělení jako 

zdravotní sestra. I v Čechách nyní pracuje jako zdravotní sestra.  

Bydliště. Miriam bydlela na vesnici blízko hlavního města.   

Dospělé období. První svatba v 16 letech, nešlo o papírový sňatek. Po roce se 

Miriam narodil syn. Manžel si našel druhou ženu. Když bylo Miriam 20 let, se svým 

mužem se rozvedla. Bylo to na její žádost. Miriam poté od muže odešla a to i se 

synem (bratři jí povolili si ho nechat u sebe, třebaže to bylo proti čečenské tradici). 
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Její bývalý muž však jejího syna unesl. Několik let Miriam syna neviděla, poté se 

museli vídat tajně. Když se o jejich setkání bývalý manžel dozvěděl, syna pak zbil. 

Ve 22 letech začala Miriam studium střední zdravotnické školy. Po dvou letech se 

znovu vdala, tentokrát dobrovolně. Miriam se už vdávat nechtěla, nevěřila nikomu, 

ale nakonec změnila názor. Její druhý muž byl moc hodný, se vším jí pomáhal. 

S druhým mužem měla Miriam čtyři děti. 

První válku strávila Miriam v Čečensku. Prožila ji ve sklepích tak jako většina lidí.  

Doba před příjezdem do ČR. Po 1. rusko-čečenské válce Rusové zajali manžela 

Miriam. Byl umístěn do filtračního tábora, kde byl bit a mučen. Propuštěn byl ve 

stavu, kdy se nemohl ani hýbat. Celý měsíc poté musel strávit v nemocnici. 

Důsledkem této příhody jsou jeho stále problémy s ledvinami a zásadní změna 

v chování. Začal být najednou často podrážděný, hodně konzumoval alkohol, 

bezdůvodně napadal Miriam i její děti.  

Během 2. rusko-čečenské války v roce 1999 uprchla rodina Miriam do Ingušska. 

Důvodem bylo ohrožení jejich životů válkou, ale též vážné zdravotní problémy 

nejstarší dcery a samotné Miriam. „Jestli zůstanete v takovýhle podmínkách, nebude 

vaše dcera dlouho žít. Potřebuje léčení,“ řekli doktoři v Čečensku.  Dva roky 

strávené v Ingušsku v ještě daleko horších životních podmínkách prohloubily u dcery 

její zhoršující se zdravotní stav. Onemocněla bronchitidou a poté pneumonií. 

Dlouhodobá následná léčba zapříčinila vznik astmatu bronchiale. V roce 2001 

odcestovali všichni do Polska. Nejstarší dcera zde konečně získala odpovídající 

zdravotní péči. Azyl však neobdrželi, a tak pokračovali v cestě. 

Příjezd do ČR v roce 2002. Po dvou letech pobytu v ČR jim byl udělen azyl.      

Děti 5 

Nejstarší 25letý syn byl 5 let ve vězení na základě falešného obvinění. Během jeho 

pobytu ve vězení začal mít zdravotní problémy, později onemocněl tuberkulózou. 

Miriam se snažila o jeho vykoupení zasláním 2000 $. Rusové peníze přijaly, avšak 

syn byl stále vězněn. V době našich rozhovorů získala Miriam zprávu, že je její syn 

na svobodě. Bohužel další zprávy o svém synovi již nemá. 

Dcera – 18 let – v Belgii se svým manželem 
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Syn – 17 let - s matkou v ČR 

Syn – 15 let - s matkou v ČR 

Dcera – 11 let - s matkou v ČR 

DNES 

Miriam se svými třemi dětmi žije v azylovém domě. Je zde na utajený pobyt 

z důvodu ochrany před svým manželem. Pracuje jako zdravotní sestra, za prací 

dojíždí mimo Prahu. Cesta jí autobusem z Prahy trvá hodinu.     

 

Biografické údaje Kariny 

Sourozenci 6 

Bratr – 50 let – ženatý – v Čečensku 

Sestra – 48 let – vdaná – v Čečensku 

Bratr – 40 let – ženatý - v Kazachstánu 

Sestra – 35 let – vdaná - v Čečensku 

Sestra – 34 let – vdaná – v Čečensku 

Bratr – 28 let – ženatý – v Kazachstánu 

Všichni bratři jsou živí a zdraví. Ani jeden z nich nebyl ve válce, ba dokonce je její 

rodina v době vypuknutí války odpravila do Kazachstánu a tak předešla hrozbě jejich 

smrti. Smrt se však rodině Kariny nevyhnula. Dva bratranci Kariny ve válce 

zahynuli. Jeden byl 18letý, druhému ještě 18 ani nebylo. Oba dva „uposlechli“ 

vyzývání Ramzana Kadyrova v televizním vysílání:„Pusťte se sukní žen a pojďte 

bojovat…“ Přidali se k poměrně velké skupině příznivců Šamila Basájeva, polního 

velitele Islámské guerilly bojující za svobodu země, s níž poté zaútočili na jednu 

čečenskou vesnici. Tato vesnice byla ihned bombardována Rusy. Čečenští bojovníci 

se schovali do sklepa. Rusové však začali házet granáty a tento sklep po chvíli 

srovnali se zemí.  
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Maminka 60 let.  Měla sedm dětí, starala se o děti a domácnost.  

Tatínek 62 let. Narodil se až v Kazachstáně. Rodiče v Kazachstáně brzy zemřeli. 

Tatínek i jeho sestra v Kazachstáně zůstali. Otec Kariny tedy žil v Kazachstáně, jen 

občas jezdil do Čečenska na návštěvu za příbuznými. Při jedné takové příležitosti 

poznal maminku. Vzali se a otec koupil dům v Grozném. Stále však zůstal žít 

v Kazachstáně, neboť tam měl velmi dobře placenou práci. Zastával funkci 

vedoucího družstva (chovali berany, krávy). Hodně času strávil v Kazachstáně, avšak 

jezdil nyní mnohem častěji do Čečenska za svou ženou. Později se maminka 

rozhodla, že bude jezdit též ona za ním. Tři nejmladší sourozenci Kariny tedy 

vyrostli v Kazachstáně. Maminka tam zůstávala 2-3 měsíce. V té době namísto 

maminky fungovala doma babička, maminka maminky, jež vypomáhala s chodem 

domácnosti. 

Když bylo Karině 23 let, otec prodal dům v Kazachstáně, dal výpověď z práce a 

přijel do Čečenska. Poté dlouho nepracoval. Až po nějaké době získal práci 

v „recepci“ závodu s naftou.  

Deportaci v roce 1944 rodiče nezažili. Karina tedy k deportaci nemá žádné 

zprostředkované příběhy.  

Dětství.  Jako nejstarší ze sourozenců strávila Karina své dětství pomáháním 

mamince s domácností a to s úklidem a vařením. 

Škola.  Po mateřské školce nastoupila Karina do základní školy.  Šla rovnou do 1. 

třídy. 0. ročník byl jen pro děti, které nechodily do mateřské školy. 1. - 8. třídu 

navštěvovala v Grozném, 9.-10. třídu absolvovala na venkově u babičky. Obdržela 

poté tzv. „venkovské vysvědčení“. Po škole začala Karina pracovat v jídelně, při 

práci zároveň navštěvovala večerní školu, kde se vyučila na kuchařku. Po dvou 

letech obdržela atestaci. Karina si však přála být prodavačkou. Od práce dostala 

doporučení na PTU (Profesionální technické učení). 4 roky při zaměstnání tedy 

studovala PTU a poté již mohla pracovat i jako prodavačka. Když bylo Karině 28 let, 

ředitel jídelny, původem Arménec, odjel z Čečenska a Karina nastoupila na jeho 

místo. Ve funkci ředitelky zůstala až do roku 2003. 
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Práce. Karina pracovala 20 let jako kuchařka v jídelně závodu s naftou. Později zde 

zastávala též funkci prodavačky. Nejvyšší dosažená pozice je již zmíněná ředitelka 

jídelny.   

Bydliště. Karina pochází z hlavního města Grozného. Její rodina bydlela 15 minut od 

centra. 

Dospělé období Svatba ve 25 letech. Manžel pracoval jako řidič automobilu 

vlastněného závodem s naftou, pro který Karina pracovala. Zpočátku byly mezi 

Karinou a jejím nastávajícím manželem velké rozepře, avšak později přešly 

v zamilovanost a žádost o ruku. Svatba byla velkolepá, nejdříve dle čečenské tradice, 

přišlo mnoho lidí. Později následovala „svatba papírová“. Manžel dělal Karině řidiče 

až do roku 2003. Kariny manžel je o dva roky mladší.  

První válku strávila Karina v Čečensku. „Bylo 31. děkábra. My čekali Nový god. U 

nás jolka a všechno. A najednou začali bombit. My nečekali, že bude válka.“ Karina 

chtěla z Grozného utéct hned následující ráno. Avšak nepustili je. Do 17. ledna 

museli tedy zůstat ve sklepích. 17. ledna jim bylo dovoleno odjet. Karina jela za 

rodiči a zůstala u nich necelých 5 měsíců. V květnu roku 1995 se vrátila zpět do 

Grozného. Jejich dům nebyl poničen, a tak mohli začít znovu bydlet a pracovat. 

Doba před příjezdem do ČR. Karina prožila i druhou rusko-čečenskou válku. V té 

době žili v Grozném, ale nemohli pracovat. Karina zažila obě války, nicméně 

samotné válečné strasti nebyly pro její rodinu důvodem k odchodu. Skutečným 

impulzem se stala až příhoda s bratrem jejího manžela. Starší bratr manžela pracoval 

u policie. Vyšetřoval případy narkomanů a též se zabýval řešením vražd. „Ještě 1-2 

gody a půjdu do důchodu,“ říkával. V roce 2002 byl na cestě domů zastaven muži 

v maskách. Tito muži neznámého původu ho sebrali a unesli. Do dnešního dne není 

známo, zda je ještě naživu či byl-li zabit. Zůstalo po něm 5 dětí a manželka. Ode dne 

jeho únosu začaly rodině Kariny problémy. Její muž byl v ohrožení života. Proto se 

rozhodli odjet z Čečenska. 

Karina uprchla společně s dalšími 18 čečenskými rodinami. Vlakem přijeli do 

Polska, kde původně chtěli zůstat. Bylo jim však jasně naznačeno, že azyl zde 

nedostanou, a tak Polsko opustili.  
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Příjezd do ČR v roce 2003. Karina se svou rodinou odjela do ČR, ostatní se 

rozprchli po světě. Karina dodává, že všichni získali azyl, jen oni ne.  

Karina po druhém nagativním rozhodnutí MV ve věci žádosti o MO podala kasační 

stížnost. I ta však byla vyřízena negativně. Karina měla jedinou možnost, jak se 

vyhnout vyhoštění, a sice jít znovu do azylového řízení, tedy vše absolvovat podruhé 

a to včetně pobytu ve Vyšních Lhotách. Karina je tedy nyní v druhém azylovém 

řízení, opět čeká na rozhodnutí MV a to již další tři roky. MV se dle Kariny v prvním 

procesu vyjádřilo slovy:„Na azyl nemáte dost důkazů.“ Posudek druhého řízení je 

v rukou stejné osoby, pravděpodobnost změny názoru není vskutku příliš velká.   

Děti 2 

Starší dceři je 12 let.  Od pěti let žije v ČR. Nyní je v 6. třídě. Školní prospěch má 

velmi dobrý. V době, kdy ještě pobývali v uprchlickém táboře v Kostelci nad Orlicí, 

měla známky o dva stupně horší. Během pobytu v ČR byla důsledkem stěhování 

nucena vystřídat 4 různé školy. 

Mladší dcera má 1,5 roku.  Velmi šikovné a hodné dítě. 

  

DNES 

Karina již nežije v uprchlickém táboře. Bydlí se svou rodinou na vlastní náklady 

v podnájmu mimo Prahu. Stará se o svou mladší dceru, zároveň hledá nějakou práci. 

Její muž pracuje jen 1 den v týdnu. Není pro něj jednoduché najít práci, neboť má od 

doktora zakázáno dělat těžké fyzické práce, včetně zvedání své mladší dcery.  

 

Biografické údaje Tamary 

Sourozenci 4   

Tamara pochází z velkého klanu, má čtyřicet sestřenic a čtyřicet bratranců. Ona sama 

je nejstarší z 5 sourozenců. Má jednu sestru a tři bratry. Všichni její bratři žijí stále 

v Čečensku, jsou živí a zdraví.  
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Maminka 56 let. Každý den přišlo k nim domů okolo 40 lidí, přičemž maminka se o 

ně musela postarat, tzn. pohostit je, jak se v Čečensku sluší. Její prací tedy byla 

starost o domácnost. Maminka žije v Čečensku. 

Tatínek by letos oslavil 68. narozeniny. Měl vystudovány jen 4 třídy. Zaměstnání 

měl v Kazachstánu, dojížděl tam s celou svou rodinou. Tatínek zemřel na infarkt, a 

sice noc poté, co Rusové vtrhli do jejich domu, jeho svázali, zatímco Tamaru a jejího 

bratrance surově bili.  

Dětství. Od 10 let se Tamara musela starat o svou babičku a dědečka, kteří s nimi 

bydleli. Byli to rodiče otce. Tatínek byl nejmladší syn.  

Škola.  V 17 letech ukončila základní vzdělání. Poté složila zkoušky na studium 

fyziky a matematiky, což jí vybrala její matka. Ke studiu však nakonec nenastoupila. 

Se svolením svého otce začala navštěvovat přípravné kurzy medicíny. Kurzy byly 

v Rusku, a tak bylo třeba, aby jí otec dělal doprovod. Úspěšné složení závěrečných 

zkoušek umožnilo Tamaře volný vstup na medicínský institut, též v Rusku. Otec s ní 

pobýval po celou dobu jejího studia. Nemohl nechat dceru samotnou, to se 

v Čečensku nesluší.  Po sedmém semestru vysokoškolského studia zemřel Tamaře 

její dědeček, a tak se s otcem vypravili domů. Během tohoto pobytu v Čečensku byla 

Tamara unesena svým manželem. Tamara tedy byla nucena ukončit své těžce nabyté 

studium. 

Práce. Podle Tamary záleží na rodině, zda žena dostane svolení k práci, či zůstane 

doma, neb si to její muž žádá. Je to tedy zejména rozhodnutí muže, zda žena bude 

moct též pracovat. „U nás v rodině ne,“ praví Tamara na otázku, zda ona pracovat 

směla, „v Čečensku jsem nikdy nepracovala.“ 

Bydliště. Tamara bydlela na vesnice, jež měla 300 domů.    

Dospělé období. První svatba ve 22 letech. Její o 8 let starší manžel byl sousedem 

rodiny její matky, jako malí si spolu hráli. Později tento vztah přerostl ve formu 

platonické lásky. V době, kdy Tamara začala své vysokoškolské studium, tento muž 

dostal zlost a „na truc“ se oženil. Když unesl Tamaru, s první ženou již měl dvě 

dcery. 
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Tamara si sňatek s tímto mužem nepřála, nicméně nechtěla ublížit své rodině, a tak si 

ho 14 dní po únosu vzala. Vztah Tamary s první manželovou ženou nabyl podoby 

velmi dobrého přátelství. První žena manžela porodila později ještě jednu holčičku, a 

neboť Tamara počala dva syny, má nyní dohromady 5 dětí. Starost o domácnost a 

děti je v Čečensku společnou povinností, včetně kojení dětí, při němž se nerozlišuje 

pokrevní mateřství. Role matky zde není určována porodem. 

První válku strávila Tamara v Čečensku. Prožila ji ve sklepích. 

Doba před příjezdem do ČR byla opravdu těžká. Od roku 1999, kdy ruští vojáci 

zastřelili jejího manžela, Tamara začala uvažovat o útěku. 

Příjezd do ČR v září roku 2002. Svou zemi původu opustila z důvodu obav o 

bezpečí svých dětí. Azyl zde obdržela poměrně rychle. Vzpomíná si dokonce na 

přesné datum -  20. 5. 2004.   

Starší syn Ahmed letos oslaví své 15. narozeniny. Jeho zážitky z Čečenska jsou 

hrozivé. V sedmi letech byl svědkem vraždy svého otce. Poté přestal mluvit, odmítal 

jíst a začal se izolovat. Po příchodu do ČR se potýkal s posttraumatickým stresovým 

syndromem, jehož nejprokazatelnějším symptomem bylo noční pomočování se. 

Nástup do školy byl pro Ahmeda další zátěžovou situací, neboť v Čečensku dlouhou 

dobu pobývali ve sklepích bez možnosti docházení do škol. Roli učitelky zastávala 

tedy jeho matka, jež ho naučila nezbytné základy. Bylo pro něj tedy velmi náročné 

začít chodit do školy a dohánět zameškané látky studia. Já osobně jsem ho nějakou 

dobu doučovala, leč tato spolupráce netrvala dlouho, neboť jeho mezery byly tak 

velké, že jsem byla nucena přenechat tuto práci někomu zkušenějšímu.  

Mladšímu synu Serchánovi je 10 let. Je velmi inteligentní a šikovný, školní 

prospěch má velmi dobrý.  

 

DNES 

Tamara se svými dvěma syny nyní žije v Praze. Pracuje jako zdravotní sestra v zubní 

ordinaci a zároveň nabízí masáže. Splnila si zde jeden ze svých snů – řízení auta. 

Podařilo se jí udělat autoškolu a nyní do své práce dojíždí automobilem. Před rokem 

se provdala za Čecha. Nutno dodat, že jde o konvertovaného muslima. 
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5.2 Příloha č. 2 

Výzkumné otázky pro respondentku žijící v Čečensku 

♦  Jak dlouho jsi žila v České republice? 

♦ Vzpomínáš někdy na tento čas – v České republice? 

♦ Co tě jako první napadne, když se řekne Česká republika? 

♦ Kdo ti nejvíce pomáhal, když jsi žila v Čechách (stát, Čečenci, neziskové 

organizace, rodina, …)? 

♦  Co ti v České republice nejvíce chybělo? 

♦  Existuje nějaká čečenská tradice, kterou v České republice nešlo praktikovat 

(dělat) a tobě tam chyběla? 

♦  Co bylo pro tebe nejtěžší, když jsi žila v České republice? 

♦  Co konkrétně by ti pomohlo, abys se u nás – v České republice - cítila lépe a 

nechtěla se vrátit zpět? 

♦  Proč jsi se vrátila do Čečenska? Kdy to bylo? 

♦  Jak žiješ teď v Čečensku? Můžeš, prosím, popsat jak trávíš své dny? 

♦  Vnímáš nějaký rozdíl mezi Čečenci a Čechy? Pokud ano, zkus uvést nějaký 

příklad. 

♦  Jaký je rozdíl mezi životem v Čechách a Čečensku? 

♦  Cítíš se teď v Čečensku v bezpečí? 

♦  Chybí ti teď něco nebo někdo? 

♦  Co se ti jako první vybaví, když se řekne slovo domov? 

♦  Jaké je tvé největší přání? 

♦  Zkus si představit budoucnost- tak, jak si ji přeješ.  Popiš mi, prosím, jak 

bude tvůj život vypadat za pět let? 
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5.3 Příloha č. 3 

Výzkumné otázky pro Čečenky v ČR 

♦  Co vás jako první napadne, když se řekne slovo uprchlík? 

♦  Jak dlouho již jste v ČR? Česká republika byla Vaše „volba“ a nebo jste se 

sem dostala „náhodou“? 

♦  Jaká je vaše zkušenost s pobytem v uprchlických táborech?  Můžete  

zhodnotit svůj pobyt v jednotlivých střediscích? 

♦  Podařilo se vám získat azyl? Pokud ano, pomohl vám pak stát s pobytem v 

ČR pomocí státního integračního programu? Víte, co to znamená státní integrační 

program? Navštěvovala jste bezplatné kurzy českého jazyka? Podařilo se vám získat 

integrační byt? 

♦  Kdo vám nejvíce pomohl s vaší integrací (stát, Čečenci, neziskové 

organizace, rodina, …)? 

♦  Jaké byly největší překážky na vaší cestě? Co bylo pro Vás nejtěžší? 

♦  Co konkrétně by vám pomohlo, abyste se u nás cítila lépe a snadněji se 

integrovala? 

♦  Co vám u nás nejvíce schází? 

♦  Co se vám jako první vybaví, když se řekne slovo domov? 

♦  Existuje nějaká čečenská tradice, kterou v ČR nelze praktikovat a vám tu  

chybí? 

♦  Vnímáte nějaký rozdíl mezi Čečenci a Čechy? Pokud ano, zkuste uvést 

příklad. 

♦  Kdybyste potkala sympatického Čecha, nebyla vdaná a on vás požádal o 

ruku, co byste odpověděla? Jaká by byla reakce vaší čečenské komunity? 

♦  Zkuste si představit budoucnost- tak, jak si ji přejete.  Popište mi, prosím, jak 

bude váš život vypadat za pět let? 
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♦   Co vás jako první napadne, když se řekne Česká republika? 

 

5.4  Příloha č. 4 

Přepis rozhovoru s Fatimou 

♦ Co Tě jako první napadne, když se řekne slovo uprchlík? 

Hrůza. Chci se vrátit zpět. To ponižující, moc ponižující. Když to vidím v pasu a 

když se někdo koukne do pasu a řekne uprchlík, je to tak bolí. Nás moc bolí to, že 

jsem Čečenka a když ještě uprchlík - je to hodně. 

♦ Jak dlouho již jsi v České republice? 

Pět a půl let.  

♦ A byla Česká republika Tvoje „volba“ a nebo jsi se sem dostala 

„náhodou“? 

Volba. Ještě z Moskvy jsem zvolila Čechy, protože jsem myslila, že vy taky přežili 

válku s Rusama, tak mě tady lepší pochopíte než v Belgii nebo jinde.  A teď 

samozřejmě vidím, že málokdo pamatuje tu 68. válku, jinak by mně neřekli běž do 

Ruska. 

♦ To je zajímavé, že jsi chtěla opravdu do Čech. Většina uprchlíků, které 

znám, nechtěli přímo do České republiky. Proto se už ani neptám, jestli chtěli 

nebo ne. 

Já vím. To hodně. Oni říkali mi. Ale já chtěla. První, co jsem znala, je Karlův most, a 

pak jsem slyšela pivo Kozel. Já rozhodla se v Moskvě. Pečovala jsem tam o Larisu 

Bulgoraz. Ona psala knihu pro Českou republiku. Ona váš hrdina Češska. Ona seděla 

ve vězení kvůli České republiky. Dělala demonstrace v Moskvě v 68. ročník.   

♦ A jak jsi se dostala k tomu, že jsi pečovala o tak významnou paní? 

Protože jsem byla zdravotní sestra a ještě potřebovala práci v Moskvě. Já nechala 

Šamila s mamou a několik týdnů chodila za nima tam. Museli kapačky dávat a 

musela pečovat o ni, protože syn se snachou pracovali. Já jsem chtěla vydělat, ale 
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pak jsme s ní kamarádily. A ona byla taková hodná. Ona byla už těžce nemocná, ale 

furt mluvila o České republiky. Ukázala mi knihy a všechny foto.  

♦ Aha. Takže předtím, než jsi ji poznala, jsi o Čechách tolik nepřemýšlela. 

Je to tak?    

Ano. Já věděla jen, že Česko tam… 

♦ Ovlivnila Tě tedy tato paní? Díky ní jsi se definitivně rozhodla? 

Ano. A její syn se snachou, oni mi ještě pomohli s vízem a penězma.   

♦ Jaká je Tvoje zkušenost s pobytem v uprchlických táborech? Můžeš  

zhodnotit svůj pobyt v jednotlivých střediscích? 

Nejhorší než je v Čečensku válka, jenom že nebombardýrovali. Ale bombardýrovali 

psychicky. To si nechci ani pamatovat. Mé dítě bylo lepší než je teďka. Když jsem 

dostala do toho uprchlického tábora, tak on se tam z toho hluku, který tam byl, ten 

hluk, z toho dostal paralýzu, přestal mluvit, televizi nekoukal.  

Tam tančili, pili, pili a všechno, furt mluvili, křičeli. Nahoře na chodbě všude bylo 

slyšet celý den a celý noc, protože lidi dostali azyl a bavili se. My jako invalidi 

bydleli dole a všechno to poslouchali. Tak on dostal paralýzu. Měl záchvat, záchvat, 

záchvat, a pak paralýzu. Přestal chodit, mluvit a koukat televizu. 

♦ To bylo tedy ale již v integračním azylovém středisku – to o čem 

vyprávíš? 

Ano. 

♦ A kde všude jste byli, Fatimo? 

Vyšní Lhoty, potom  Zastávka u Brna  a rok v azylovým domě.    

♦ A kde to bylo nejtěžší? 

V azylovým domě tam ještě horší než před azylem, protože před azylem se báli, že 

nedostanou azyl a už po azylu bylo horší, protože už dostali azyl a dělali, co chtěli. 

Tam bylo aspoň policie, kontrola a tady nic, jenom sociálka a volný život. Azylový 

dům horší než je ten tábor. A v táboru my bydleli v takovým studeným pokoji, ježíš 
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to bylo strašný. Nemohla jsem normálně uvařit a dát jemu jídlo. Žádnou dietu 

nemohla jsem mu držet, nic. Tam byl jeden takový sporák na celý patro. Tam godinu 

vařila jsem krupicovou kaši, godinu.    

♦ Podařilo se Ti získat azyl. A mně by zajímalo, jestli Ti pak pomohl stát s 

pobytem v České republice pomocí státního integračního programu? Víš, co to 

znamená státní integrační program? Slyšela jsi to už někdy? 

 Ano. Stát dává nám byt a sociální podporu.  

♦ A navštěvovala jsi bezplatné kurzy českého jazyka?   

Ano, bezplatný integrační.  Ale na kurzy jsem neměla pravidelně čas chodit, 

navštěvovala ich hodně málo kvůli Šamilovi - těm záchvatům epilepsie.  Protože on 

byl zrovna po paralýze. 

♦ A podařilo se Ti získat integrační byt? 

Ano. Tohle integrační byt. Před integračním bytem my se přestěhovali do Prahy na 

nájem. Několik měsíců bydleli na nájmu. A potom integrační byt a už jsem měla ty 

sociální podporu a platili byt z těch peněz, co jsme dostávali od státu. 

♦ Několik měsíců jsi ale musela platit za podnájem. Říkám si, proč jsi 

nebydlela hned v integračním bytě? 

Já jsem prostě nevěděla, jak to můžu požádat. Mně nikdo nevysvětlil, že můžu mít 

nějakou podporu. Ale potom ta Míša (kamarádka Fatimy - pozn. autorky) mně 

pomohla. Po dvou měsících my už dostali integrační byt, když jsem měla všechny 

papíry z Brna. Hodně lidí to neví, hodně věcí neví. 

♦ Když zavzpomínáš zpátky - kdo Ti nejvíce pomohl s integrací (stát, 

Čečenci, neziskové organizace, rodina, …)? 

To rodina česká, která nás tady od začátku podporovala. A ještě Jana z Berkatu, 

Hana…nu z Berkatu. 

♦ Kterou českou rodinu teď máš na mysli? 
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To je ta Míša. Syn Larisy Bulgoraz dal mně její adresu, telefon a domluvil se 

s Míšou, že oni mě tady vyzvednou z airpórtu. Já jsem chtěla letět sama, ale oni 

zařídili, že nás tady budou čekat. 

♦  Jaké byly největší překážky na Tvé cestě? Co bylo pro Tebe nejtěžší? 

Racionálnost. Jazyk a nacionálnost. Že jsem neuměla česky a že jsem Čečenka. To, 

že věděli o tom, že jsem cizinka. Jsem cizinka pro všechny. Ještě hodně lidí myslí, že 

jsem Ruska. Kvůli tomu mně na poště jednou řekli:,,Vrať se do Ruska.“ 

♦  Co konkrétně by Ti pomohlo, abys se u nás cítila lépe a snadněji se 

integrovala? 

Občanství. Jazyk a občanství. Aspoň mohla bych říct:“Jsem stejná jako vy. Jsem 

Češka.“  

♦  A co by Ti pomohlo, aby to pro tebe nebylo tak těžký  - čekat na to 

občanství? 

Rodina. 

♦  Na to navazuje otázka - co Ti u nás nejvíce schází? 

Rodina. Rodina chybí furt. I když mám hodně známých tady, jsem stejně sama, když 

nemám rodinu.  

♦ Co se Ti jako první vybaví, když se řekne slovo domov? 

Rodina – máma, papá, syn… Kamkoli pojedu, když budeme spolu, je to domov. 

Samozřejmě tam, kde jsem narodila, necítím sebe cizinka. 

♦ Existuje nějaká čečenská tradice, kterou v ČR nejde si udržet a Tobě tu 

chybí? 

Nejvíc mně chybí respekt. I když tady i Čečenci nechovají se jako doma. Jako v 

Čečensko v Čechy respekt není.  

♦ Myslíš si, že v Čechách respekt není? 

Málo. Není jako v Čečensku, vůbec. V Čečensku by se chovali inak. Ty myslíš 

v Čečensku já ležím s ním v nemocnici (myslí svého syna - pozn. autorky) a nikdo 
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by nepřišel? Myslíš, že v Čečensko já bych bydlela takhle sama bez kamarádů? 

Každý večer by měla někoho.  Tady si ale ty tradici neudrží. Tady volnější bydlí.  

♦ Vnímáš nějaký rozdíl mezi Čečenci a Čechy? Pokud ano, zkus mi říct 

nějaký příklad. 

To samý. V čečenský rodině je starší, je mladší, je respekt. V Češsku tady není. A 

málo jsem viděla rodinu, který by udrželi nějaký tradici. Tady 18 let a je volný. Oni 

neposlouchají tatínku ani maminku. Tohle se mi moc nelíbí. Neváží starších. Ještě 

my nemáme dům důchodce nebo takový ten. Tohle prostě nemám ráda. Každý musí 

mít rodinu, žít v rodině a zemřít v rodině. Tady všechny pracuju, pracuju, studuju, 

pracuju a nežiju. A my jsme celý den (myslí tím , že pracují celý den - pozn. 

autorky), to prosim, ale večer musím být v rodině. Bavit se, mluvit, jíst, popovídat, 

večer éto rodina. Já myslim, že to neni jenom Čečensko, každý normální rodina 

večer je to spolu…rodina. I když je to těžký – musí se starat o babičky, dědečky a 

takhle.  

♦  Kdybys potkala sympatického hodného Čecha, nebyla vdaná a on Tě 

požádal o ruku, co bys odpověděla? A jaká by byla reakce Čečenců, kdybys 

odpověděla ano? 

Jenom když bude muslimanem. Mně nevadí, když Čech, když on bude muslimanem 

– jako se vezme Islám, tak já myslím by strašný problém to nebyl. Kdo vyzná Islám, 

nebude divný. Není o národnosti, ale o člověku. Teď, když sem prožila život, mám 

zkušenost, tak vím, že hodný člověk eto moc znamená. Taky sem tady, jak to říct, 

přemýšlela nad tím, jak se provdala by. Tady taky muslimové hodní. Ale řeknu jednu 

věc – Arabové špatní. Prostě lhári, prostě lžou do očí. Takže i když je muslim… Já 

když bydlila v Čečensku, myslila, že Arabové je to nejlepší muslimové. Ale když 

sem tady seznámila s Arabem, viděla, že je to nejhorší, co se může potkat.    

♦ A myslíš si, že kdyby to byl muslim, nebyla by Tvoje rodina proti? 

Nebyla by ráda, ale kdyby viděli, že sem šťastná, proti by nic neměli. Stejně by když 

byl by člen mí rodiny. Myslím, že můj táta, osobně můj táta a moje maminka by mě 

pochopili. Za jiný Čečence neručím. I když u nás bratranec se oženil s Ruskou, maja 

maminka a tatínek řekli, že nevadí, když bude normální muslimka. Moje teta málem 

zbláznila, protože to byl její syn, ale moji rodiče byli normální. 
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♦ Zkus si představit budoucnost- tak, jak si ji přeješ.  Popiš mi, prosím, jak 

bude Tvůj život vypadat za pět let? 

To bych chtěla, Šamil se uzdraví a já můžu pracovat sestřičkou. Budu mít manžela a 

ještě dva děti. A dům – svůj, né státní. A občanství.  

♦ A bydlela bys tady v Čechách? 

Jo. Tu můžu klidně bydlit a pracovat a zabezpečit rodinu. Tak proč ne? Jediný, co 

mám strach - zemřít v cizině. Protože chtěla by, aby moje mrtvola byla doma. Kde 

sem se narodila, tam musím zemřít. To bych si přála. Ale žít tady možno klidná, 

protože tady můžeš studovat, můžeš pracovat…a nemusíš mít strach, že chytnou 

vojáky nebo bude tam bombardování nebo nějaký překvapení. Tady když ty slušný 

občan, tak problém skoro nemáš. 

♦  A poslední otázka – co se Ti jako první vybaví, když řeknu Česká 

republika? 

 Azylový dům. To mě straší doteďka. Mělo by mě napadnout konečně klid, není 

bombardýrování nebo něco takového, ale prostě jsem tam zažila strašně věcí, že 

Šamil tam ztratil, co měl zdraví všechno, proto hodně moc bolí ten azylový dům. Já 

si prostě myslím, kdyby nepřistěhovali se sem a nedostala by do toho domu 

azylovského, Šamil by určitě uzdravil. Nu vyčítám sebe, ale nevím, co bylo by lepší. 

Prostě jsem měla naději, že se tady uzdraví a vyšlo to naopak. 

♦ Moc Ti děkuji za rozhovor. 

 

Přepis rozhovoru s Miriam 

♦ Co vás jako první napadne, když se řekne slovo uprchlík? 

Uprchlík, to člověk, který utek z domou,  je v jiný zemi s ňákým důvodem, má ňáký 

důvody. Každý uprchlík má své důvody, proč tady. To není lehký, to moc těžký, aby 

odešel ze zemi. 

♦ A to slovo uprchlík pro vás osobně znamená něco pěkného, ošklivého 

nebo je to takové neutrální slovo? 
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Nepříjemný to slovo uprchlík. 

♦ Jak dlouho již jste v České republice? Pamatujete si, kdy jste přišla do 

České republiky? 

2002, září nebo říjen. Ze začátku října asi je to.   

♦ A byla to vaše volba, že jste se dostala do České republiky a nebo to byla 

náhoda? 

Náhoda. Jenom pryč chtěla, kdekoli…do bezpečí.  

 ♦ Jaká je vaše zkušenost s pobytem v uprchlických táborech? Můžete 

krátce popsat  váš pobyt v uprchlických táborech? A jestli jich bylo více, tak 

jaké to bylo v jednotlivých střediscích? 

To bylo, nebylo to lehký. Bylo to těžký a ze začátku bylo to pro mě a pro děti těžký. 

Nebylo to úplně, ale bylo to těžký.  

♦  A můžu se zeptat, kde vy osobně jste byla? 

 V Havířově. To jediný tam co… V Havířově též bylo to těžké, ale to z jedný strany 

pomáhali nám, ale z druhé strany s manželem to bylo těžký.  

♦  A vy jste tedy byla jen v Havířově? Jinde jste nebyla? 

V Polsku byla též… 

♦  Myslím teď uprchlické tábory v Čechách? 

Jenom v Havířově byla. No tam společný záchod, společný koupelny, byli různý lidi. 

Někteří si po sobě neuklízej, bylo to…nebylo to lehký. A ještě plus manžel…pořád 

nepil, ale někdy pil a nekontroloval se, nevěděl, co dělá. To složitější bylo.   

♦  A vám se, Miriam, podařilo získat azyl. A mě by zajímalo, pomohl vám 

pak stát…? 

Za čtyři měsíce dostali jsme integrační byt. 

 ♦ A víte, co znamená státní integrační program? Slyšela jste to někdy? 

Ano.  
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 ♦ A můžete mi říct, co to pro vás znamená? 

No to když vydělili nám ten integrační byt, tak po začátku opravdu oni pomáhali 

s nájemem, příspěvky, to všecko, ale to když dostali ten byt, dostali jsme jenom - 

velký byt 5+1 byt - ale dostali jsme jenom 15 tisíc. A z 15 tisíc nám říkali, aby 

v obchodech nic nekoupit, jenom takový jak…byla takový v Ostravě v ňáký charitě. 

Odvedli tam a byla levnější, sleva tam, ale musela jsem zaplatit. A ten nábytek, který 

jsem tam kupovala, za rok rozpadali, úplně rozpadli, málem infarkt jsem dostala. A 

ty židle, který jsme odtud koupili, ty části též rozpadali. Jedině jsem koupila lednici 

v obchodě a oni říkali, proč jsem to kupovala v obchodě. Jestli by já to kupovala by 

ještě tak v zastavárně někde též, teď by…  Bylo to těžké, nebylo to lehké. 

♦ Vy jste tedy dostali byt bez nábytku? 

My dostali byt 5 + 1 pokoj a nic tam nebylo. A za 15 tisíc musela jsem všecko 

kupovat, i postel, i nábytek, i všecko, i lednice. A bez pračky jsem byla kolem…no 

rok, dva asi. Pak požádala já, aby mi s tim pomohli, já nemohla sama to koupit 

všecko.  

♦ Stát vám pomocí státního integračního programu zajistil byt. A poskytl 

vám ještě něco?  

Pokud my neměli práci, tak oni nám pomáhali – dostávali nějaký příspěvky a plus 

ještě příspěvek na bydlení.  

První začal pracovat manžel. Jednou tak stalo tři měsíce on odpracovanou výplatu 

žádnou nedostal, a pak měli jsme dostat sociální, když on nedostal výplatu. Sociální 

nám nedali, nic nám nedali a zůstali jsme úplně bez peněz. A tak z toho důvodu, 

když jeden a půl roku nepil, pracoval, a pak on z toho důvodu začal zase pít alkohol. 

Ách to. A pak jsem našla práci a zanedlouho vyhodili z evidence manžela. A tak já 

sama pracovala, a pak žádný příspěvek na bydlení mi nedávali… 

♦ Příspěvek na bydlení jste nedostávali, protože byl manžel vyškrtnut 

z evidence? 

Ano. A když já dostávala výplatu, musela jsem zaplatit nájem, kolem 9 tisíc a ještě 

plus další poplatky, obědy… Měla jsem živit děti, čtyři děti a plus manžel žádný nic 

nedostával a musela jsem i jeho živit a z jedné výplaty. A nic nedostávali…jeden 
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dětský příspěvek, jenom jeden dětský příspěvek a už nic. A pak jsem 

zanedlouho…musela jsem pučit u Český spořitelny, 50 tisíc půjčila jsem. A pak jsem 

zanedlouho zase půjčila u Providenta 14 tisíc.  

♦  A jak dlouho jste tam bydleli, Miriam? 

Skoro pět let zůstávala. Pak já odešla s děckama.  Tam už pět let měla by…a už mi 

říkali, já musím napsat jinou žádost, mi vysvětlovali, říkali -  doteďka vy jste bydleli 

jak by do pěti let v integračním bytě, ale po pěti letách napište jinou žádost, a tak 

budete jak občanka - říkali. 

♦ Bydlení v integračním bytě je tedy na pět let? 

Jenom na pět let je to. Po pěti letách žádost, a pak stejně platila by tam nájem. A 

jestli jeden měsíc já nezaplatím, nebo dva měsíc, tak vyhazovali by tak některých 

tam. No jenom nás – to my jsme jak cizinci. Já jsem viděla několik rodin tam. To 

nevyhazovali, ale někdy jim dávali takový…no..tak Armády Spásy nebo tak. 

 ♦ Kdybyste tam tedy zůstali pět let…? 

Museli bysme napsat jinou žádost, protože to na pět let byla to žádost, která poprvý 

s námi byla napsána. Ale to už nebylo by integrační, ale druhý variant.  

A teď zrovna jsme v takový situaci, my odešli jsme prostě tak, měla jsem vážný 

důvod, ale nebylo to pro nás lehký. Stejně my tam zvykli, děti tam měly kamarády a 

já též měla kamarádky, zvykli jsme tam. Bylo těžký život, ale stejně jsme tam zvykli 

a nechtěli jsme odejít odtud. Děti vůbec nechtěli, ale museli jsme odejít, nešlo to. 

♦  A můžu se, Miriam, zeptat, proč tehdy manžela vyškrtli z evidence?  

Bylo to kvůli tomu, že neměl dlouho práci? 

Ne. Protože nešel tam. Když ho pozvali, byl opilý, nespolupracoval. 

♦ Miriam, nabídl vám stát pomocí státního integračního programu ještě 

další výhodné věci? 

Ano. Český kurzy nabízeli, český kurzy zdarma. Dvakrát už měla jsem zdarma, to 

v Havířově…když my dostali azyl. 

♦ A jak dlouho jste je navštěvovala, pamatujete? 
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Jenom 8 měsíců. Já myslela, že nikdy v životě nemůžu začít mluvit tak. Já myslela, 

tohleto už nezvládnu. 

♦ Ale zvládla jste to a velmi dobře. Miriam, a všechny ty informace o 

státním integračním programu vám sami řekli? 

Mně říkali tam v tom, kde já bydlela, v azylovým domě. Mně tam řekli, aby já 

napsala, požádala o integrační byt, žádost napsat, jak psát, komu psát, všechno mi 

řekli. 

♦ Další otázka je – kdo vám nejvíce pomohl s vaší integrací, s vaším 

začleněním se do naší společnosti? Byl to stát, Čečenci, neziskové organizace, 

vaše rodina nebo někdo jiný? 

To stát pomohl, i SOZE s učením.  Stát a ministerstvo vnitra. To, co vydělili nám 

byt. Mně nikdo neměla jsem, aby mi pomoh. Nikdo, nikoho. 

♦ A teď – na koho se obracíte, když máte nějaký problém? 

Nu když já bydlím tam, já chodím jenom…znám jednu organizaci Berkat a paní 

Chvojkovou, který sem kvůli bytu chodím někdy tam. Ona na tom pracuje, abych 

mohla dostat další druhý variant. 

♦ Jaké byly největší překážky na vaší cestě? Co bylo pro vás nejtěžší? 

No to co manžel dělal, to bylo pro nás nejtěžší.  

No to ještě mám to další, další. Chtěla jsem jet do Čečenska, když mamka byla 

nemocná, umírala a chtěla mě moc vidět. A podala jsem žádost, na občanství mi 

říkala - tam byla právnička, jestli měla by občanství, tak mohla by tam jet. My máme 

azyl z humanitárního důvodu a říkali to mohla by tam jet, ale finančně jsem též 

nemohla tam jet. 

♦ Vím, že je těžké si to představit, ale přesto zkuste si představit, že byste 

neměla problémy s manželem, co pak byste viděla jako jeden z největších 

problémů vašeho života tady? 
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No tam najít práci, těžký najít tam bylo v Havířově. Našla jsem práci v pekárně, i 

když dělala ošetřovatelský kurzy, tak stejně nemohla jsem tam ve zdravotnictví práci 

dělat. Musela jsem jakékoli práci dělat. Dva roky tam pracovala v pekárně. 

♦ Co konkrétně, když se zamyslíte, by vám pomohlo, když jste přišla do 

Čech a snažila se tady žít a zapojit se do fungování, co konkrétně by vám 

pomohlo, aby to pro vás bylo snadnější, aby to nebylo tak těžký?  

Když zajištění, pojištění zdravotní měla zaplacený, protože kdykoli děti nemocný, 

můžeme navštívit doktorku. A pak školení – děti můžou chodit do školy. 

Tady klidnější život, tady není válka. U nás není, nebylo to, musela jsem proto odejít. 

A ještě vážným důvodem byla to onemocněla dcera nejstarší – kvůli ní, víte, museli 

jsme odejít. 

♦ Vím, že hodně mužů je během války v Čečensku ohroženo na životech, 

hodně jich bylo a je zatýkáno. Můžu se zeptat, jak na tom byl váš manžel? 

Pokud nechcete, nemusíte mi odpovídat. 

On měl též velký problém, z toho důvodu zničil svůj život a oni jemu zničili život, 

celé naší rodiny, nejen naší rodiny, ale spoustu, spoustu Čečencům zničili život.  

♦  Co by se stalo, kdyby se váš manžel nyní do Čečenska vrátil? 

Kdykoli mohli by ho zajít a mohli by chtít vykoupení. A když nedat, můžou i zabít… 

Tam spoustu takových případů. 

♦ Co vám v České republice, Miriam, nejvíce chybí? 

Pracuju a stejně finančně jsem moc špatná. Já nevím, co mám říct. Chtěla by, aby 

normálně měli byt, aby normálně nu stačily peníze na byt, na jídlo. A toto není. To 

těžké. 

♦ A je něco, po čem se vám stýská, co jste měla v Čečensku? 

Já moc chtěla by vrátit se do Čečenska, ale tam neni budoucnost pro děti. Já jestli 

byla by sama, tak neodjela by a zůstala by tam. Já kvůli dětem odjela odtud – aby 

neměly takový trápení, aby nebyly v nebezpečí, aby bylo lepší život. 

♦ Co vás jako první napadne, když se řekne slovo domov?   
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No to je opravdu…já moc chtěla by být tam a umřít tam, ale to kvůli děti…když 

pomyslím, co tam děje… 

♦ Když tedy někdo řekne slovo domov, co si představíte? 

To bolí mě moc, domov je domov. To je to moc těžké odejít z domova. Je to člověk, 

lidi, který odchází z domovů, tak mají opravdu velký důvod k tom, aby odejít.  

♦  Jako domov tedy cítíte Čečensko? 

Ano, cítím, opravdu. Tady jsme dlouho, ale stejně aspoň chtěla by jít tam jak by na 

návštěvu aspoň. Ale to zatím nemohla jsem tam jet. 

♦ A existuje nějaká čečenská tradice, kterou tady v České republice nejde 

dělat a vám tu chybí?  

Jediný, co je, modlitba, ale to my můžeme dělat tady.  

♦ A modlíte se pětkrát denně? 

Pětkrát denně ano.  

♦  A můžete se modlit i v práci? 

Nu to v práci nemůžu, ale pak můžu to doma dodělat. 

♦ Vnímáte, Miriam, nějaký rozdíl mezi Čečenci a Čechy? Pokud ano, 

zkuste mi říct nějaký příklad. 

Nu rozdíl je, protože Čečenci maj jiný zvyky, jiný tradice a Češi maj svoje tradice. U 

nás je to spoustu jiných zvyků. No nesmíme chodit bez šátku, nesmíme kalhoty 

nosit…Čečenky. No spoustu, spoustu tam. Já nevím, jak teď tam je… 

♦ To jsou tedy rozdíly hlavně ve vzhledu, v oblékání. A vidíte i nějaký 

rozdíl v charakteru?  

V charakteru též jsou Češi klidnější než naši Čečenci. Protože Čečenci jsou takoví, 

neřeknu to jsou špatní, ale oni více prožili takoví no těžký situaci, to, co děje se 

pořád v Čečensku, to není konec tomu. A jsou nervózní, jsou stresovaní, 

jsou…nejsou klidný, někdy jsou úplně neklidný. A možno říct, někteří jsou i špatní 

někdy.  

 - 136 -  



♦ Jak vás tak poslouchám, to jsou hlavně následky války. Chtěla jsem 

k tomu jen říci, že jsem si nedávno četla o temperamentu Čečenců a musím 

přiznat, že určitý živý temperament, alespoň podle toho, co jsem četla, již mají 

vrozený. 

Další otázka je – kdybyste byla svobodná a potkala sympatického, hodného 

Čecha, který by vás požádal o ruku, co byste odpověděla? A pokud byste 

odpověděla ano, jaká by byla reakce vaší rodiny? 

Nu, u nás je to velký problém s tím. Já i měla strach, co dcera má 11, tak jestli 

zamiluje do Čecha, tak co budu dělat, protože to já nevim…to je naše takový…když 

vzala by Čecha, naši Čečenci na to moc špatně dívali, řekli by…nu…to je ostuda na 

celej život. Ale to z jedné strany říkají. A ten Čech, jestli opravdu měl by rád dceru, 

nebo Čečenku, měl by přijmout naši víru a naučit naše zvyky a to nebylo by problém 

žádný. To možná. Jenom přijmout víru naší.  

♦ Když by tedy ten muž přijal Islám, tak by již nebyl problém? 

Ne. To nebylo by problém, jestli by dcera to… Souhlasila bych s tím, když přijal by 

tu víru naši, když oni měli by rádi… 

♦ Když by to takto bylo, myslíte, že by to nevadilo ani Čečencům? 

Když on mluvil by čečenskom jazykom, když on přijal by náš…jak to…čečenskou 

víru, tak oni by naopak obdivovali ho. Důležitý je, aby přijal Islám, a pak manželka 

ho naučí čečensky. 

♦ A vy osobně – když by o vás projevil zájem Čech a byl by i ochoten 

přijmout vaši víru? 

No, raděj by nevzala by. No…já nevim, ale nechtěla by to, aby to tak bylo.  

♦ A teď si, Miriam, zkuste představit svoji budoucnost, tak, jak si ji 

přejete. Zkuste mi popsat, jak bude váš život vypadat za pět let. 

Nu já chtěla by, aby děti byly zdraví, aby situace v Čečensku též zlepšilas, aby ty 

lidi, kteří tam jsou, maj trápení velkou, aby tam zlepšila život.   

♦ A co byste si přála mít vy osobně? 
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Chtěla by mít práci, chtěla by ňáký byt mít svůj, abych ho mohla sama platit. 

♦ A poslední otázka zní – co vás jako první napadne, když se řekne Česká 

republika? 

Já musím říct, že v mí těžký situaci poskytli mi pomoc, pomohli mi, zachránili nás. 

Jsem moc vděčná, co nám poskytli takovou pomoc. Když já byla v Čečensku, já 

nemyslela, že jsou takoví lidi, jsou ochotný takový pomoc, takoví hodný lidi.        

  ♦ Moc vám děkuji za rozhovor. 
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http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/176027-v-cecensku-zavrazdili-dalsi-
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14.  Z dějin Kavkazu. Blog - Vít Machálek (bigbloger.lidovky.cz) /online/. c2008, 
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Právní normy 

 

Zákon č. 208/1993 Sb., úmluva o právním postavení uprchlíků. 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění jeho novely účinné od 1. 9. 2006 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
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