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Anotace 

Bakalářská práce s názvem „Migrace a islamismus v současnosti v ČR 

religionisticko-teologická reflexe“ mapuje současné vnímání otázky 

přistěhovalectví muslimských migrantů. Na základě religionisticko-teologické 

reflexe migrace pak poukazuje na postoje, které jsou v souladu s křesťanským 

pojetím přistěhovalectví v České republice. Pojednává o islámském 

náboţenství a jeho radikálních odvětvích, které ovlivňují pohled české 

společnosti na muslimy. Práce vychází z biblického pohledu Starého a Nového 

zákona na cizince a snaţí se porovnávat tento pohled s současnými postoji 

některých církví ČR. V závěru práce je pak vymezeno křesťanské vnímání 

pohostinnosti, role církví a jejich příspěvek do společnosti v otázce 

přistěhovalectví. 
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Islám, radikální islamismus, teologická reflexe, migrace, cizinec, 

přistěhovalectví 

 



Summary 

This bachelor thesis named „Migration and islamism in current Czech 

republic: religious and theological reflection“ maps current perceptions of the 

immigration issue of Muslim migrants. It reflects migration in today's situation 

in the Czech republic. Based on theologic reflection the thesis shows attitudes 

that are consistent with christian concept of immigration. It deals with Islamic 

religion and its radical sectors, which influence the view of the Czech society 

on Muslims. The thesis is based on the biblical view of the Old and the New 

Testaments of foreigners and tries to compare this view with the current 

attitudes of some Czech Churches. The end of the thesis defines the christian 

perception of hospitality, the role of the churches and their contribution to 

society in the issue of immigration. 
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Úvod 

 

Tato bakalářská práce je věnována tématu migrace a s ní spojeného 

islamismu v České republice. Bude řešit otázku přijímání uprchlíků a 

ekonomických migrantů, kteří v posledních letech přichází hromadně na území 

Evropy. Tyto fenomény dnes tvoří v naší společnosti řadu sporů, vyvolávají 

zmatek a strach. Cílem této práce je zmapovat současné vnímání otázky 

přistěhovalectví muslimských migrantů, a na základě religionisticko-teologické 

reflexe migrace poukázat na postoje, které jsou v souladu s křesťanským 

pojetím přistěhovalectví. 

V úvodní části nejprve popíši jednotlivé pojmy vztahující se k tématu. 

Uvedu stručnou historii islámu, jeho pět pilířů, poté popíši pojem radikální 

islamismus a následně pojem islamofobie. Na závěr se budu zabývat stručnou 

historií a definicí termínu islámský fundamentalismus.  

Dále se pokusím podat analýzu islámu v České republice, zaměřím se 

na role politiků a médií ve vztahu k tomuto tématu, kde popíši jejich působení 

a vliv ve veřejném prostoru, a následně se zamyslím nad příčinami a dalšími 

faktory, které dnes tvoří základ pro obavy z islámu v České republice. 

Poté předloţím biblicko-etický pohled na migraci. Zaměřím se zde na 

pozitivní i negativní dopady migrace jak pro země původu migrantů, tak pro 

jejich cílové země. Budu se zabývat otázkou práva na přistěhování a popíši 

jednotlivé pohledy na tuto problematiku. Následně se budu zabývat otázkou 

přijímání cizinců z pohledu Starého i Nového zákona a budu řešit to, jakým 

způsobem můţe znalost těchto pohledů mluvit do dnešní situace týkající se 

uprchlictví.  

V závěru práce se popíši pohled největších církví v ČR na otázku 

uprchlictví v současné době, a pokusím se propojit biblické podněty pro reflexi 
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migrace s pohledy jednotlivých církví. Vymezím zde také křesťanské vnímání 

pohostinnosti, roli církví a jejich příspěvek do společnosti v otázce 

přistěhovalectví.  
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1. Vymezení pojmů 

V následující části vymezím jednotlivé pojmy, které povaţuji pro tuto 

práci za důleţité. Těmto pojmům se budu v textu věnovat více, jelikoţ se 

domnívám, ţe naše západoevropská kultura není schopna do plné míry 

pochopit hloubku daných termínů a jsou pro nás často těţko uchopitelné. Budu 

tedy zde i vznášet otázky, protoţe mám za to, ţe pojmosloví nedokáţe plně 

popsat úplný obraz daného termínu, avšak zamyšlením se nad nimi můţe 

přiblíţit jejich význam více neţ encyklopedické vyjádření. 

 

1. 1. Islám 

Islám je jedno z nejvíce rozšířených monoteistických náboţenství na 

světě. Počet věřících (muslimů), kteří se k němu hlásí se odhaduje na 1,6 

miliardy lidí
1
 a toto číslo v posledních desetiletích roste více neţ u kteréhokoliv 

jiného náboţenství.
2
 

Vznik islámu se datuje k první polovině 7. století n.l. na arabském 

poloostrově prorokem Muhammadem jakoţto duchovním vůdcem. Muhammad 

je muslimy povaţován za posledního proroka, kterého si Bůh (Alláh) vyvolil, 

aby lidstvu zvěstoval jeho konečné poselství.
3
 Mezi základní prameny islámu 

patří Korán, který se dělí na 114 kapitol (súr
4
) a je napsán v arabštině. Je 

zakázáno překládat ho do jiných jazyků, avšak existují mnohé překlady Koránu 

                                                 
1
 DESILVER Drew, MASCI David, World’s Muslim population more wide spread than you 

might think, 2017, Pew Research Center,  

 < http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-

widespread-than-you-might-think/>, [cit. 14. 8. 2017]. 
2
 Encyklopedie Britannica, Islám: náboţenství, historie a budoucnost. Přeloţil Richard 

JANDA. Brno: Jota, 2010., s. 27. 
3 HILLENBRAND, Carole. Islám: historie, současnost a perspektivy. Přeloţila Jitka 

JENÍKOVÁ. Praha: Paseka, s. 24. 
4
 ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Náboţenství v dialogu: kritické studie na pomezí religionistiky a 

teologie. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál)., s. 99. 



14 

 

pro muslimy z různých zemí, kteří arabsky neumí.
5
 Dalším pramenem pro 

islámskou víru je takzvaná sunna, neboli tradice zaznamenávající 

Mohammadovy skutky a výroky.
6
 

Slovo Islám (arabsky al-'islām) doslova znamená „odevzdání se do vůle 

Boţí“
7
, coţ vyobrazuje základní myšlenku, a to odevzdanost Alláhově vůli. 

Muslim pak znamená „ten, kdo je poddaný Bohu“. Islám stojí na pěti pilířích, 

které představují základní a nejdůleţitější aspekty muslimského ţivota a kaţdý 

muslim má povinnost je dodrţovat. Jedná se o vyznání víry, modlitbu, 

almuţnu, půst a pouť do Mekky.
8
 

1. 1. 1. Vyznání víry 

Vyznání víry (šaháda) je nejdůleţitějším pilířem islámu. Jedná se         

o krátkou formulaci „Vyznávám, ţe není boţstva kromě Boha a Muhammad je 

posel Boţí.“ Člověk, který se chce stát muslimem, vysloví tuto formulaci 

třikrát před svědky. Kaţdou svou modlitbu pak muslimové začínají šahádou.
9
 

Šaháda se skládá ze dvou částí. V první části muslim vyznává, ţe 

existuje pouze jediný Bůh, čímţ dává najevo monoteistickou podstatu islámu. 

Ve druhé části muslim svým vyznáním stvrzuje Muhammada jako Boţího 

proroka, který přinesl Boţí zjevení.  

Stejně tedy jako judaismus a křesťanství, i islám vyznává jediného 

Boha neboť z judaismu vychází.
10

 Avšak islám odmítá existenci jakékoliv 

entity nebo člověka, který by se mohl podílet na Boţí jedinosti a tvrzení opaku 

                                                 
5
 ŠTAMPACH, Náboţenství v dialogu: kritické studie na pomezí religionistiky a teologie., 

s. 99.  
6
 tamtéţ, s. 99. 

7
 BAHBOUH, Charif, Jiří FLEISSIG a Roman RACZYŃSKI. Encyklopedie islámu. Brandýs 

nad Labem: Dar Ibn Rushd, 2008., s. 115. 
8
 HILLENBRAND,  Islám: historie, současnost a perspektivy.,  s. 80. 

9
 tamtéţ, s. 81. 

10
 KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ: historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad, 

2002. Moderní dějiny (Vyšehrad)., s. 16. 
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pokládá za odporný hřích.
11

 V této věci se tedy významně rozchází s křesťany, 

kteří věří, ţe Jeţíš má boţskou podstatu.  

1. 1. 2. Modlitba 

Druhým pilířem islámu je modlitba (salát), jeţ se dělí na dva druhy. 

Prvním je modlitba soukromá (du'a'), u které nejsou předepsány ţádná zvláštní 

pravidla. Druhým druhem je modlitba rituální (salát), která probíhá pětkrát 

denně, musí být v arabštině a jsou zde vymezena striktní pravidla, jeţ se musí 

dodrţovat. Jde například o tělesné pohyby, které se při modlitbě vykonávají, 

čistotu těla a oblečení, nebo nasměrování modlícího se muslima k Mekce.
12

  

Modlitba představuje velmi důleţitou sloţku v ţivotě muslimů, jelikoţ 

udává řád a posiluje vztah s Bohem a se svými spoluvěrci.  

1. 1. 3. Almužna 

Almuţna (zakát) je třetím pilířem islámu a jsou zde rovněţ dva druhy, 

které se rozlišují. Jedním je dobrovolné dárcovství (sadaqa) a druhým jsou 

povinné dary (zakát).
13

 Slovo zakát znamená očistit se, růst, být štědrý, 

upřednostnit něco před něčím.
14

 To poukazuje na podstatu almuţny, tedy 

oddělování se od lakoty a chamtivosti a přilnutí ke štědrosti.  

Kaţdý muslim by měl ročně nejméně 2,5% ze svého výdělku darovat 

někomu, kdo to potřebuje.
15

 Jedná se o jakýsi prvek sociální podpory, kdy více 

zabezpečení pomáhají méně zabezpečeným.  

                                                 
11

 KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ: historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad, 

2002. Moderní dějiny (Vyšehrad)., s. 81. 
12

 HILLENBRAND, Islám: historie, současnost a perspektivy., s. 83-85. 
13

 tamtéţ, s. 88. 
14

 BAHBOUH, Encyklopedie islámu., s. 327. 
15

 HILLENBRAND, Islám: historie, současnost a perspektivy., s. 90. 
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1. 1. 4. Půst 

Půst (sawm) se dodrţuje po celý ramadán, tedy devátý měsíc 

muslimského lunárního kalendáře. Je stanoven jako čtvrtý pilíř islámu              

a muslimové jím dávají najevo svou víru. V půstu jsou stanovena přísná           

a podrobná pravidla, která se však netýkají starých lidí, nemocných, dětí, 

cestujících, těch, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci a těhotných               

a kojících ţen.
16

 

Od úsvitu do soumraku muslimové musí abstinovat v těchto oblastech 

tělesného potěšení - jídlo, pití, kouření, pohlavní styk a poslouchání hudby. 

Zároveň by muslimové měli vyuţívat tento svátek ke zboţným skutkům, které 

jsou nad rámec povinností a v průběhu svátku by měli přečíst celý Korán.
17

 

Závěr celého půstu končí oslavou, která připomíná oslavu Vánoc - pojídají se 

zvláštní pokrmy, rodinní příslušníci si navzájem dávají dary apod. 

1. 1. 5. Pouť 

Pouť do Mekky, neboli hadţdţ je posledním pilířem islámu                   

a představuje nejdůleţitější pozemskou cestou v ţivotě muslima. Mekka je 

nejposvátnějším místem v muslimském světě a kaţdoročně jí navštíví miliony 

muslimů.  

Tato pouť vychází z islámské tradice o Abrahámovi, která se liší od 

tradice ţidovsko-křesťanské. V islámské Abraham odešel se svou ţenou Hagar 

a synem Izmaelem od jeho první manţelky Sáry a z pověření Boha postavil 

oltář Ka'ba v Mekkce a tím také ustanovil hadţdţ neboli pouť. Pouť do Mekky 

se  odehrávala jiţ v předislámské době
18

, avšak postupem času se toto město 

stalo místem pohanského uctívání model. Kdyţ pak přišel Muhammad do 

Mekky v 7. a 10. roce hidţry (počátek islámského letopočtu přesídlením 

                                                 
16

 HILLENBRAND, Islám: historie, současnost a perspektivy., s. 91. 
17

 tamtéţ, s. 92. 
18

 HILLENBRAND, Islám: historie, současnost a perspektivy., s. 94. 
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Muhammada z Medíny do Mekky), posvětil toto místo a celé pouti tak dal 

zcela nový obsah.
19

 

 

1. 2. Radikální islamismus 

Od teroristických útoků 11. září 2001 se termín radikální islamismus 

začal velmi uţívat v médiích a dostal se tak do všeobecného povědomí 

spojovaný s mezinárodním bojem proti terorismu.
20

 

Podle encyklopedie Britannica je islamismus pojem, který označuje 

politickou ideologii, jejímţ základním zdrojem politického, právního                

a společenského myšlení je islám.
21

 Radikální islamismus odmítá jakoukoliv 

modernizaci či sekularismus, jelikoţ v některých muslimských zemích je tlak 

západní kultury vnímán jako hrozba.
22

 Zaměřuje se tedy na následování svých 

náboţenských kořenů a zboţných předků ve všech oblastech ţivota.  

Cílem je tedy zachovat, popřípadě navrátit se k původní podobě islámu, 

jehoţ zdrojem jsou svaté texty. Radikální vyznavači islámu se také často 

opírají o islámské právo (šaría), které povaţují za základ pro vytvoření lepších 

společenských podmínek.
23

  

Samotný islamismus nepředstavuje zcela negativní ideologii, pouze se 

distancuje od veškeré modernity (zejména od západních modelů vlády) a klade 

důraz na návrat ke kořenům islámu.
24

 Negativním důsledkem islamismu je 

utváření různých radikálních islamistických organizací, které usilují o očistu 

islámu, konverzi nevěřících k islámu, či jejich vyhlazení. To vše se provádí 

násilnou cestou tak, jak ve své době (a ve svém historickém kontextu) dělal      

                                                 
19

 HILLENBRAND, Islám: historie, současnost a perspektivy., s. 94. 
20

 ARMSTRONGOVÁ, Karen. Islám. 1. vyd. Banská Bystrica : Nakladatelství Slovart s.r.o., 

2008. 235 s. 
21

 Islám: náboţenství, historie a budoucnost., s. 183. 
22

 KROPÁČEK, Islám a Západ: historická paměť a současná krize., s. 126. 
23

 Islám: náboţenství, historie a budoucnost., s. 184. 
24

 tamtéţ, s. 184. 



18 

 

i prorok Muhammad.
25

 Vznikají tak po celém světě různé skupiny, které 

prosazují velmi podobné principy a hodnoty. Mezi ně patří například Abú 

Sajjáf, Al-Káida, Islámský stát, Aš-Šabáb, Ansar Dine, Dţamát al-Fuqra          

a mnoho dalších. V místech, kde je radikální islamismus aktivně praktikován, 

se islám v této podobě týká všech, kteří se na daném území vyskytují. Jak 

muslimů, kteří se k daným organizacím přidávají, tak muslimů, či nemuslimů, 

kteří činnosti těchto skupin odmítají. To vede k vojenským konfliktům, jelikoţ 

radikální skupiny svým doslovným pojetím vybraných veršů z Koránu nedávají 

prostor pro teologické diskuse. Jedním z důsledků této ideologie je i migrace 

válečných uprchlíků z Blízkého východu do Evropy, kterou můţeme 

zaznamenávat v posledních letech. 

Můţe však Evropská kultura plně pochopit radikální islamismus? Slovo 

radikální je vnímáno často s negativním podtextem, avšak lze se také 

domnívat, ţe označuje něco, co je ryzí a důsledné následování určitého 

přesvědčení. V listu Galatským píše apoštol Pavel církvím poměrně radikálně  

o tom, ţe následovníci Krista nemají poslouchat jiné evangelium krom toho, 

které hlásá právě Pavel. Sám pak udává svůj přiklad, kdy byl velmi horlivý      

v pronásledování křesťanů kvůli přesvědčení, ţe jedná správně.
26

 Křesťané 

však toto Pavlovo dřívější přesvědčení samozřejmě nesdíleli. Z biblických 

textů můţeme registrovat i počáteční nedůvěru křesťanů v Pavla po jeho změně 

smýšlení o Kristu právě proto, ţe dříve jednal agresivně vůči křesťanům.
27

 Na 

druhou stranu se ve svých listech církvím jeví opět jako radikální člověk, 

protoţe nabádá k ryzímu zboţnému ţivotu s Bohem a varuje před jakýmkoliv 

hříchem. Na příkladu apoštola Pavla tedy můţeme vidět radikální tendence      

s negativním podtextem v dřívějším ţivotě (utlačování druhých), ale i radikální 

                                                 
25

 KÜNG, Hans. Po stopách světových náboţenství. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2006, s. 274. 
26

 Bible, Gal. 1, 13-14. 
27

 „Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem 

pronásledoval Boţí církev a snaţil se ji vyhladit.“ Gal. 1, 13. 
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způsob ţivota v pozitivním slova smyslu, kdy odmítá hřích, nabádá k celistvé 

čistotě apod. 

Slovo radikální tedy nemusí vţdy znamenat negativní podstatu věci, 

nýbrţ jde o to, zda samotné jádro daného přesvědčení je dobré a usiluje            

o obecné blaho, nebo je tomu naopak. Podle Akademického slovníku cizích 

slov se toto slovo můţe vyloţit jako důsledně a nekompromisně usilující          

o pronikavé a rychlé změny od základu, od kořene.
28

 Pokud je tedy člověk 

radikální křesťan, mělo by to znamenat, ţe se pevně drţí jádra svého vyznání, 

coţ je úsilí o čistý ţivot, který zahrnuje solidaritu a rovnost mezi všemi lidmi. 

U radikálního islamismu je naopak vidět tendence ke společenské transformaci 

zavedením islámského práva, které jde v mnohých ohledech proti evropské 

kultuře, jelikoţ islám není pouze sbírkou náboţenských názorů a obřadů, ale je 

ideologií, která zasahuje jak do soukromého, tak do veřejného (politického) 

ţivota.
29

 Islámské radikální skupiny se pak snaţí bojovat proti vládě a snaţí se 

vytvořit lepší společenský řád.  

 

1. 3. Islámský fundamentalismus 

Pojem fundamentalismus se původně začal uţívat ve spojitosti               

s protestantskými církvemi v USA počátkem 20. století, kdy tyto církve lpěly 

na dodrţování svých tradic a nepřijímaly biblickou kritiku, evoluční teorii        

a veškerou modernizaci. Tyto církve se nepřizpůsobovaly měnícím se 

kulturním prostředím a svůj postoj vyjádřily v několika broţurách v letech 

1909-1915, které nazvaly The Fundamentals, tedy Fundamentalisté.
30

 

Křesťanský fundamentalismus tedy stojí na víře v dogmata a zázraky                

a nepřipouští jakoukoliv reformu základů křesťanské víry na základě 

                                                 
28

 Akademický slovník cizích slov: [A-Ţ]. Dotisk. Praha: Academia, 1997., s. 644. 
29

 Islám: náboţenství, historie a budoucnost., s. 184. 
30

 KROPÁČEK, Luboš. Islámský fundamentalismus. Praha: Vyšehrad, 1996., s. 12. 
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vědeckých poznatků apod. Cílem křesťanského (a obecně náboţenského) 

fundamentalismu je přesun náboţenství ze zadních řad, kam se dostalo vlivem 

modernizace společnosti, do popředí, jak tomu bylo dříve.
31

 

Ve stejném duchu, jako je křesťanský fundamentalismus, poprvé přišel 

s termínem islámský fundamentalismus Abdel-Malek ve své doktorské 

disertaci v roce 1964 a odůvodnil to tak, ţe se mu tento termín líbí více neţ 

tradicionalismus nebo islámský nacionalismus.
32

  

Islámský fundamentalismus je však velmi obtíţné definovat. Zejména 

proto, ţe je tento termín často zaměňován s jinými jevy v islámu, protoţe 

pohledy na tuto problematiku jsou nejasné a nejednotné, ale také proto, ţe je 

často potřeba rychle informovat neodbornou veřejnost, díky čemuţ se tento 

termín nerozváţně nebo neodborně pouţívá, a tím se zobecňuje.  

Olivier Carré, francouzský politik, ve své knize „Mystique et politique“ 

(Mystici a politika) definuje fundamentalismus jako „absolutní návrat k Písmu 

jako jedinému základu veškeré kritiky, veškeré obnovy.“
33

 V případě 

křesťanství se v tomto smyslu jedná o Bibli, jakoţto jedinou normu všeho, co 

se vyučuje v církvi (sola scriptura). Korán je však podle většiny muslimů 

nestvořené a přímé slovo Boţí, tudíţ odmítá jakoukoliv kritiku, diskuse            

o obraznosti jednotlivých částí (jako to je v biblistice), nebo rozlišování 

literárních ţánrů. Islámští fundamentalisté kladou větší důraz na věroučnou 

čistotu, zatímco muslimové hlavního proudu na uvádění své víry v praxi.
34

 

Podle profesora L. Kropáčka fundamentalismus můţe být postojem z hlediska 

intelektuálních a mravních hodnot, ale také základem pro politický islám, 

jemuţ se podle něj říká islamismus, s nímţ by ale fundamentalismus jiţ neměl 

                                                 
31

 ARMSTRONGOVÁ, Karen. Islám. 1. vyd. Banská Bystrica : Nakladatelství Slovart s.r.o., 

2008., s. 197. 
32

 KROPÁČEK,. Islámský fundamentalismus., s. 20. 
33

 KROPÁČEK, Islámský fundamentalismus., s. 25. 
34

 tamtéţ, s. 26. 
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být v plné míře ztotoţňován.
35

 Fundamentalisté tedy usilují o změnu ţivota 

návratem ke Koránu (a sunně
36

, tedy vzoru, jeţ činil Muhammad svým 

ţivotem), ale islamisté tyto tendence uvádějí v politické činy organizovanými 

akcemi.  

Šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století přinesla islámu obrodu, 

kterou zapříčinily mnohé neúspěchy jako například „arabsko-izraelská válka    

v roce 1967, malajsko-čínské nepokoje v roce 1969, válka Bangladéše za 

odtrţení od Pákistánu v roce 1971 či libanonská občanská válka v polovině 70. 

let.“
37

 K tomu se pak také přidávaly negativní dopady modernizace jako je 

hromadné přesidlování obyvatelstva z venkova do měst, které pak zapříčinilo 

přijetí západního ţivotního stylu a rozpad tradičních společenských, rodinných 

a náboţenských hodnot.
38

 Tyto události přinesly pocit neschopnosti a ztráty 

sebeúcty a vznikly tak mnohá hnutí a aktivistické skupiny, které většinou 

navazovaly na Muslimské bratrstvo (jedno z největších hnutí islámského 

fundamentalismu, jeţ poţaduje návrat ke kořenům islámu a ovládnutí světa 

muslimy)
39

 zaloţené v roce 1928. Hlasy těchto hnutí a skupin a jejich cíle 

sesadit „neislámský“ reţim, se staly inspirativními pro mnohá opoziční hnutí   

v řadě zemích.
40

 

 

1. 4. Islamofobie 

Islamofobie je fenomén poslední doby, který vznikl na základě 

antiislámské propagandy, jejíţ cílem je označení islámu jako negativního 

                                                 
35

 KROPÁČEK, Islámský fundamentalismus., s. 26. 
36

 ŠTAMPACH, Náboţenství v dialogu: kritické studie na pomezí religionistiky a teologie.,     

s. 99. 
37

 Islám: náboţenství, historie a budoucnost., s. 185. 
38

 tamtéţ, s. 185. 
39

 Islám: náboţenství, historie a budoucnost., s. 189. 
40

 MENDEL, Miloš. S puškou a Koránem: pojmy a argumenty soudobého islámského 

fundamentalismu. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2008, s. 49. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
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jevu.
41

 Islám vidí jako vojenský blok, tudíţ jako nepřítele Západu. 

Neporovnává hodnoty islámu a jiných náboţenských kultur, ale razí tendenci 

toho, ţe jsou muslimové nevzdělaní a jsou celkově na niţší úrovni neţ 

„civilizovaný“ západní svět. Muslimy vidí jako agresory.
42

 Jedná se o termín, 

který popisuje strach a negativní předsudky vůči islámu a muslimům. Často je 

také označován jako převlečený rasismus.
43

  

Islamofobie je ţivena skutky extrémistických islámských organizací, 

které páchají teroristické útoky na území Evropy. Přispívá tomu ale i pouhý 

strach z neznámého. Migrační vlny z Blízkého východu do Evropy, v nichţ 

jsou z velké části muslimové, Evropané mohou vnímat jako ohroţující prvek. 

Ti totiţ přichází s rozdílnými hodnotami, zabírají pracovní místa, moţnosti 

bydlení, pobírají sociální dávky, mají jiné kulturní zvyklosti a také vypadají 

jinak neţ Evropané.
44

 Díky médiím se pak tento strach a nejistoty šíří daleko 

rychleji, neţ kdy jindy. V lidech se tedy stále silněji usazuje pocit ohroţení 

jejich vlastních jistot, jelikoţ si automaticky spojují muslimy přicházející do 

Evropy s muslimy, kteří páchají teroristické útoky.  

Často se setkáváme s pojmem islamofobie jako s něčím, co působí 

negativně na celou společnost. Pan profesor L. Kropáček o tom píše ve své 

knize Islám a Západ takto: „Výraz islamofobie se postupně rozšířil všude         

a vyjadřuje fenomén protimuslimského smýšlení, rétoriky a leckdy i jednání.“
45

 

Tento termín tedy označuje určitou netaktnost, diskriminaci a nenávist vůči 

konkrétní skupině lidí, tedy vůči muslimům. Je ale obtíţné rozlišit, nakolik je 

islamofobie oprávněným obranným mechanismem, jeţ je v nás zakódovaný, 

                                                 
41

 BAHBOUH, Encyklopedie islámu., s. 122. 
42

 tamtéţ, s. 122. 
43

 HILLENBRAND, Islám: historie, současnost a perspektivy., s. 254. 
44

 tamtéţ, s. 255. 
45

 KROPÁČEK, Islám a Západ: historická paměť a současná krize., s. 138. 
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abychom ubránili svou autonomii, a nakolik je jevem, kterým se snaţíme 

ukázat určitou nadřazenost nad druhé.  

 

1. 5. Shrnutí 

Evropa jako celek tedy stojí mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné 

straně je zde snaha o to, neodsuzovat lidi, kteří do Evropy přichází a je zde 

tendence jim pomáhat, a na straně druhé strach a obavy z neznámého. V USA 

(a v některých evropských státech) byla po 11. září 2001 výrazně zpřísněna 

imigrační politika vůči ţadatelům z muslimských zemí.
46

 Z jednoho pohledu se 

toto můţe jevit jako islamofobní krok. Z pohledu druhého to můţe být čistě 

pragmatická reakce na události, jeţ způsobili lidé, kteří se k islámu hlásili.  

Z pohledu Bible je Bůh Bohem všech národů
47

, ale také Bohem 

spravedlnosti a dává pevné hranice pro kaţdý národ. Ty se pak pojí s určitou 

zodpovědností. Pokud by si národ své hranice nedrţel (nejen fyzické, ale také 

ty kulturní), velmi brzy zanikne, protoţe bude pohlcen okolními národy. Je 

tedy vhodnější projevit vůči migrujícím lidem milosrdenství a postarat se         

o jejich potřeby, nebo zavřít hranice a ochránit tak to, díky čemu se můţeme 

nazývat národem? Je vůbec národní příslušnost v dnešním globalizovaném 

světě pro jedince důleţitá? Dle mého názoru jakákoliv hranice (ať uţ je to 

státní hranice, kulturní hranice, či vymezení hranic při výchově dítěte) dává 

identitu (ať uţ národu, nebo jedinci) a dává také směr. Hranice hlavně 

vymezuje, kde začíná a kde končí prostor, ve kterém jsou předem daná 

pravidla. Kdokoliv tyto hranice překročí a pravidla nedodrţuje, nejedná           

v souladu s tím, kdo hranice vymezil.  

Islamofobie, nebo aspoň to, co tento pojem označuje, podle mě ukazuje 

na to, ţe lidé s určitou národní příslušností mají zájem o to zachovat si národní 

                                                 
46

 KROPÁČEK, Islám a Západ: historická paměť a současná krize., s. 141. 
47

 Bible, 2. Letopisů 20:6, Jeremiáš 28:14. 
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hrdost a suverenitu. Bojí se, ţe jim přicházející národy, o kterých obecně jako 

společnost vědí jen málo, přerostou přes hlavu a převezmou kontrolu nad 

územím, které obydlují jiţ stovky let. S tímto přichází nacionalismus, který ve 

své podstatě není špatný a je přirozený. Problém však nastává ve chvíli, pokud 

se nacionalismus spojuje se strachem z cizího národa a s manipulací, protoţe 

poté můţou vzniknout extrémistické směry.  
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2. Islám v České republice 

V České republice je počet muslimů oproti jiným státům EU 

nesrovnatelně malý. Na našem území se muslimové v průběhu historie 

vyskytovali jen vzácně a islám se české společnosti nijak zvlášť nedotýkal. 

O muslimské komunitě potaţmo o Muslimské obci na českém území se 

dá mluvit od poloviny třicátých let 20. století, avšak po druhé světové válce 

docházelo opět k útlumu. Nicméně od 60. do 80. let zde studovaly stovky 

studentů z Lybie, Sýrie, Iráku apod., coţ bylo způsobeno diplomatickými         

a obchodními vztahy s arabskými zeměmi, které svou zahraniční politiku 

směrovaly na SSSR.
48

  

Po roce 1989 profesor Muhamed Alí Šilhavý se svými spolupracovníky 

usilovně pracovali na snaze opět registrovat Muslimskou obec, coţ se podařilo.  

V roce 2004 se podařilo registrovat Ústředí muslimských obcí, kde bylo 

podmínkou mít alespoň 300 členů s trvalým bydlištěm na území státu. V roce 

2007 pak vznikly regionální muslimské obce v Praze a v Brně, a v roce 2009   

v Teplicích.
49

 Také se začaly vytvářet organizace jako je Liga českých 

muslimů (od r. 1993), Muslimská unie (od r. 2000), Svaz muslimských 

studentů, Liberální muslimové nebo islámský svaz, coţ je klub přátel islámské 

kultury.
50

 V roce 2011 se podle Českého statistického úřadu při sčítání lidu 

přihlásilo k islámu a ústředí muslimských obcí celkem 3 358 obyvatel. Podle 

všeho jich však na území ČR je mnohem víc. Odhady se liší v řádech stovek aţ 

tisíců.
51

 

 

                                                 
48

 TOPINKA, Daniel, ed. Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti. 

Brno: Barrister & Principal, 2016., s. 23. 
49

 Webové stránky Ústředí Muslimských obcí jsou rozděleny podle těchto měst. Dostupné na 

<http://www.umocr.cz/>, [cit. 8. 4. 2017] 
50
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2. 1. Role politiků a médií 

Média a politická scéna spolu mnohdy úzce souvisí, jelikoţ média 

mohou zvyšovat pozornost společnosti k určitému tématu a tak posilovat jeho 

důleţitost. Mohou tak působit na politiky, kteří tato témata zahrnují do svých 

programů a kampaní, a politici prostřednictvím médií naopak působí na 

veřejnost a snaţí se mít vliv. Tím ruku v ruce veřejnost ovlivňují a svým 

způsobem i utvářejí, jelikoţ nabízejí témata, která přitahují pozornost občanů   

a otevírají mnoho diskusí.  

Kladnou stránkou médií je ta, ţe jsou občané informováni o dění ve 

světě. Je zde však více problémů. Jedním z nich je to, ţe média mohou 

podporovat různé úsudky a domněnky ať uţ občanů nebo samotných autorů 

článků, blogů, reportáţí apod., a tím vzbuzovat dojem, ţe daná věc, o které se 

mluví, je pravdivá. Další věcí je ta, ţe ţádný mediální produkt nemůţe být 

zcela objektivní, a vţdy je v něm v nějaké míře obtisknut autorův subjektivní 

názor. Média se snaţí udrţet si sledovanost a nejlépe mít co největší počet 

odběratelů jejich produktů. Toho dosahuje tak, ţe se snaţí fascinovat své 

publikum, tedy upoutat jejich pozornost tématy, která jsou často kontroverzní  

a je u nich velmi pravděpodobné, ţe budou tvořit půdu pro mnoho otázek a pro 

větší zájem. Mezi častými tématy jsou příslušníci radikálních islamistických 

skupin a jejich působení na území Evropy v podobě teroristických útoků, 

trestné činy páchány muslimy v zemích EU, nebo například rodinní příslušníci 

islámských radikálů a jejich osudy. Lze se domnívat, ţe informováním 

veřejnosti tímto způsobem dochází k mělkosti informací a celkový obraz          

o těchto událostech se pak stává pro čtenáře/diváka/posluchače matoucí.  

Politici, jakoţto nástroje politiky, tedy správy věcí veřejných, plní pro 

společnost zásadní funkci. Měli by být určitou morální autoritou a rozhodovat 

za lid v jeho nejlepším zájmu. Od těchto rozhodnutí se poté odvíjí celkové 

společenské uspořádání. Dá se říci, ţe politik má moc ovlivňovat postoje 
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veřejnosti k různým otázkám skrz média. Lze tedy předpokládat, ţe názor 

společnosti se z části tvoří i postojem těchto formálních autorit. Pokud tedy 

jsou politici ve vyšších pozicích proti přijímání uprchlíků z Blízkého východu 

a jako důvod poukazují na hrozby, které toto přijímání s sebou nese, společnost 

se bude přiklánět spíše k jejich nepřijetí. Pokud je uvaţování státu opačné, lze 

předpokládat, ţe také společnost bude uvaţovat podobným směrem, jako je to 

například v Německu.  

Islámská obec v posledním desetiletí 20. století příliš nebyla předmětem 

zájmu české společnosti. Aţ na konci první dekády následujícího tisíciletí 

vzbudila vášnivé diskuze ohledně toho, zda povolit výstavbu mešit v Brně, 

Praze a Teplicích
52

, jelikoţ toto období s sebou přineslo větší medializaci 

islámu a to zejména kvůli teroristickým útokům v New Yorku 2001, Madridu 

2004 a Londýně 2005. Tyto události, které otřásly celým světem, měly velký 

vliv na pohled české společnosti na islám. Zároveň pomohly k rozšíření zájmu 

o islám a tato tématika se jiţ neprobírá pouze na akademické úrovni, či jiných 

odborných institucích, ale začíná se řešit v celé společnosti. To potvrzuje 

rostoucí zájem o veřejné diskuse na toto téma, fóra, zakládání protiislámských 

skupin apod.  

Muslimové se v českých médiích jeví jako cizinci, kteří jsou 

potencionální hrozbou, a často se v nich zdůrazňuje jejich odlišnost.
53

 Znalosti 

Čechů o islámské kultuře byly i díky historii, která byla islámem minimálně 

dotčena, obecně na nízké úrovni. Převáţnou většinu informací o této kultuře 

česká společnost čerpá z médií, které utvářejí často stereotypní obraz na islám. 

Jedním z důvodů, proč občané ČR nemají dostatek informací o islámu              

a muslimech je ten, ţe nemají osobní zkušenost s muslimy, jelikoţ jich ţije      
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v ČR tak malé mnoţství, ţe u většinové populace nedochází k přímému 

kontaktu s nimi. 

Na počátku druhé dekády třetího tisíciletí je toto téma ve společnosti 

diskutováno mnohem intenzivněji neţ kdy dříve, jelikoţ do Evropy začali        

z Blízkého východu přicházet váleční uprchlíci v důsledku občanské války, 

která vznikla v Sýrii. Dochází k tomu, ţe se téma islámu dostává i do programů 

politických stran, které vyuţívají současné atmosféry ve společnosti. Český 

podnikatel a politik Tomio Okamura je znám svými antiislámskými výroky, 

které pouţívá k dosaţení svých politických cílů. Toto téma pouţila ve své 

předvolební kampani i předsedkyně strany Česká suverenita, kde v jednom ze 

svých předvolebních spotů vystoupila v nikábu (muslimský ţenský šátek 

zahalující celou hlavu kromě očí) a poukazovala na to, ţe přijde doba, kdy 

nikáb bude povinností kaţdé ţeny.
54

 

Vznikají také protiislámská hnutí a organizace. Mezi nejznámější patří 

hnutí „Islám v České republice nechceme“ (IVČRN), které je pod vedením 

docenta Martina Konvičky. Ten je znám svým extrémním postojem vůči 

islámu, kdy vyjadřuje nulovou toleranci vůči tomuto náboţenství. Díky 

internetu a sociálním sítím se v dnešní době propagace těchto protiislámských 

skupin šíří velmi rychle a to samozřejmě ovlivňuje mínění české společnosti    

o této problematice. Skupina IVČRN byla zaloţena v roce 2009 a za rok 

získala více jak 15 000 sympatizantů. Za další rok těchto sympatizantů bylo uţ 

57 000 a k listopadu 2015 toto číslo vystoupalo na 162 000.
55

 Tato témata se 

tedy stávají běţnou součástí ţivota občanů a jejich kaţdodenních diskusí. 

Protiislámské skupiny jako je IVČRN, Blok proti islamizaci, Úsvit - Národní 

Koalice a jiné, dnes jiţ vystupují z virtuálního prostoru a po celé ČR pořádají 

různé happeningové akce, demnostrace, přednášky, petice apod.  
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Všechno toto samozřejmě ovlivňuje pohled občanů ČR na islám a na 

muslimy, kteří na našem území ţijí. Nutno dodat, ţe politickou půdu země 

tvořil po 40 let minulého století komunistický reţim, který razil myšlenku, ţe 

náboţenství je opiem lidstva a stavil se tedy k jakémukoliv náboţenství 

nepřátelsky. Lze se tedy domnívat, ţe generace, která vyrůstala                         

v komunistickém reţimu, a generace, která po ní následovala a vyrůstala          

v rodinách, kde se toto myšlení stále ještě odráţelo, tedy převzala toto tvrzení 

(ať uţ vědomě nebo podvědomě) a na islám se dívá i pohledem tohoto myšlení. 

V současné době je Česká republika často označována za jednu z nejvíce 

ateistických zemí na světě, coţ není důsledek pouze komunistického reţimu, 

nýbrţ „základy k současnému stavu religiozity byly poloţeny jiţ před více neţ 

100 lety v rámci dynamického procesu modernizace, kterým česká společnost 

v 19. století prošla.“
56

  

 

2. 2. Muslimové na území Evropy v číslech 

Ještě po druhé světové válce byli muslimové v Evropě malou minoritní 

skupinou, dnes však v zemích Evropské unie ţije více jak 15 milionů muslimů. 

Toto číslo roste v posledních letech hlavně kvůli migračním vlnám. Jen v roce 

2015 bylo podle Eurostatu (statistický úřad EU) přijato 1 255 640 ţádostí         

o azyl z nejrůznějších zemí, zejména z Blízkého východu.
57

 Tito imigranti se 

pak dělí na ekonomické migranty a uprchlíky. Nejčastějším cílem těchto 

migrantů jsou státy západní a severní Evropy (Německo, Švédsko, Francie, 

Rakousko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko).  
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V současné době se nejpočetnější muslimské komunity nachází ve 

Francii, kde je odhadovaný počet muslimů na 5 aţ 6 milionů, coţ představuje 

téměř 10% obyvatelstva. Další zemí s početnou muslimskou komunitou je 

Německo, kde je více jak 4 miliony muslimů, ve Velké Británii je 1,6 milionu 

muslimů a po jednom milionu muslimů je v Nizozemsku, Španělsku, či Itálii.
58

 

Kvůli velkému počtu ţadatelů o azyl podala Evropská komise návrh 

takzvaných uprchlických kvót, které by stanovovaly přerozdělení určitého 

počtu migrujících osob ze zemí, kde je mnoho ţadatelů o azyl, do zemí, kde 

jich je méně. Tento návrh však v mnoha zemích (včetně České republiky) 

způsobil odpor a byl zamítnut. Výsledky průzkumu z června 2015, které 

poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění, ukazují, ţe přes 70 % 

obyvatel ČR starších 15 let odmítalo přijímání uprchlíků a imigrantů ze Sýrie a 

severní Afriky, naopak pro přijetí uprchlíků z Ukrajiny by bylo 53% a proti 

44%. Jen jedna pětina těch, kteří věděli, čeho se kvóty týkají, by souhlasila       

s jejich zavedením.  

 

2. 3. Přistěhovalectví jako základ strachu z islámu v ČR 

České země, které leţí ve středu Evropy, čelily v průběhu celé historie 

mnoha migračním vlnám. Ještě před příchodem Slovanů se na našem území 

obyvatelstvo mnohokrát vystřídalo. Asi nejvýznamnější vnější hrozbou byly 

nájezdy Turků v šestnáctém a sedmnáctém století, kteří se snaţili obsadit Uhry 

a skrze toto území pokračovat dál do Evropy.
59

 

Před rokem 1945 se dokonce vedly spory o to, kdo území osídlil 

původně, zda Němci nebo Češi, a běţně se mluvilo o Němcích jako                  
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o přistěhovalcích, coţ vytvářelo vztahové propasti mezi těmito národy.
 60

 V 

novodobé historii zaţilo české území okupaci Němci v průběhu druhé světové 

války a okupaci Rusy po roce 1968.
61

  

Domnívám se, ţe tyto historické zkušenosti Čechů tvoří ţivnou půdu 

pro ostraţitost vůči jiným národům, a má to podle mého názoru i mnoho 

společného s ostraţitostí a často také s odporem vůči migračním vlnám dnes.  

V České mentalitě je zakořeněno, ţe jsme byli pod nadvládou například 

Habsburků, Němců či Rusů, kteří nám brali svobodu a vlastní integritu. Také 

jsou v našem podvědomí události jako je Mnichovská dohoda, kterou vnímáme 

jako zradu a diktát, coţ v nás způsobuje křivdu a následně i vzdor.  

Další věcí je, ţe na Evropu v minulosti útočil turecký národ, který chtěl 

obsadit naše země, coţ by znamenalo další nadvládu, nebo dokonce zánik naší 

kultury. To jsou zkušenosti, které formovaly náš národ po generace. Dle mého 

názoru mají tak vliv i na vnitřní postoje většiny Čechů v souvislosti s otázkou 

migrace, zejména lidí z islámského světa. Potvrdily to i výsledky voleb do 

dolní komory parlamentu ČR na podzim roku 2017. Tyto postoje jsou dnes 

přiţivovány právě médii, skrz která k nám přicházejí zprávy o radikálních 

islámských skupinách, které páchají různé teroristické útoky na území Evropy. 

Média pak zprostředkovávají zkušenost, přestoţe mnozí zkušenost na „vlastní 

kůţi“ nemají. To poté formuje naše postoje k daným otázkám. Je tedy 

přistěhovalectví základem strachu z islámu, nebo to je historická zkušenost 

našeho území?  
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2. 4. Shrnutí 

Ačkoliv je počet muslimů v České republice stále relativně malý, 

otázka přijetí uprchlíků z muslimských zemí vyvolává ve společnosti značný 

neklid. To zejména kvůli medializaci islámu, která souvisí s masovou migrací 

do Evropy v posledních letech. Neexistují přesná data ohledně náboţenské 

příslušnosti migrantů, nicméně lze předpokládat, ţe se z velké části jedná         

o muslimy, jelikoţ putují z muslimských zemí.
62

  

Na území Evropy dochází k teroristickým útokům páchanými ve jménu 

islámu  islámskými radikály, v důsledku čehoţ roste obecně strach z islámu. 

Česká republika je těchto událostí nepřímým účastníkem, jelikoţ svou polohou 

je velmi blízko zemím, které tuto otázku řeší v daleko větší míře, avšak            

s podobnými událostmi se nepotýká. Strach z islámu na území ČR přesto roste, 

a to hlavně kvůli vlivu médií a nastavení některých politických subjektů, kteří 

se staví vůči islámu obecně negativně. Na základě toho se pak tvoří předsudky 

vůči muslimům a tyto předsudky pak mohou být mylně povaţovány za fakta.  

Tim Noble však tvrdí, ţe není moţné odsuzovat jakékoliv náboţenství 

na základě skutků menší skupiny lidí, kteří se k danému náboţenství hlásí.
63

 Je 

tedy třeba sledovat, jak se projevuje převáţná většina věřících jako celek.  
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3. Migrace a přistěhovalectví jako etický problém 

 

Migrace národů je jev, který lze povaţovat z hlediska historie za 

normální. Po celém světě v průběhu dějin různé národy migrovaly z mnoha 

důvodů. Tyto důvody jsou pak předmětem zkoumání migračních teorií, které se 

shodují na tom, ţe jedním z hlavních motivů pro migraci je hledání lepších 

ţivotních podmínek.
64

 Takovéto podmínky jsou pak hledány na základě 

specifických potřeb jednotlivých lidí, jeţ se neustále proměňují. Můţe se jednat 

o potřeby spojené se situací ekonomickou, demografickou, politickou, 

válečnou, či o potřeby spojené s přírodní katastrofou. Dá se říci, ţe migrace je 

geografický pohyb na relativně dlouhou dobu a relativně dlouhou vzdálenost.
65

 

 Kaţdá migrace přináší mnoho výhod, ale také mnoho problémů jak pro 

přijímací země, tak pro země původu. V následující části se pokusím tyto 

problémy nastínit a poukázat na vzniklé situace, které se týkají migračních vln 

směřujících v současné době do Evropy.  

 

3. 1. Pozitivní důsledky migrace 

Jedním z pozitivních důsledků migrace je její ekonomický vliv. Vedou 

se však debaty o tom, zda imigranti doplňují mezery na trhu práce, či zda berou 

práci domácímu obyvatelstvu.
66

 Nicméně je třeba dodat, ţe procento 

nezaměstnaných z řad imigrantů je menší neţ procento nezaměstnaných 

domácích obyvatel. Také je mezi imigranty mnohem více lidí v produktivním 

věku.
67

 Tito lidé jsou mnohdy ochotni přijmout práci s niţším sociálním 

                                                 
64

 ŠTICA, Petr. Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky. 

Ostrava: Moravapress, 2014., s. 22. 
65

 LUCASSEN, Jan., Leo LUCASSEN a Patrick MANNING. Migration history in world 

history: multidisciplinary approaches. Boston: Brill, 2010. Studies in global social history, v. 

3., s. 216. 
66

 ŠTICA, Etika a migrace: vybrané otázky současné imigrace a imigrační politiky., s. 37. 
67

 tamtéţ, s. 38 



34 

 

statusem, kvůli kterému takovéto pracovní pozice nejsou obsazeny domácími. 

Často také migrují kvalifikovaní lidé, kteří v imigračních zemích přispívají 

svou kvalifikací a znalostmi. Jejich pracovní uplatnění pak motivuje další 

mladé lidi v zemích původu, aby studovali, a vzdělání se tak stává více 

ţádoucím.  

Přínos pro země původu je také v takzvaných "remitencích", coţ jsou 

finance, které migranti zasílají svým rodinám. Jedná se o významný zdroj 

příjmů jak pro jednotlivce, tak pro celé státy, do kterých remitence putují. Pro 

některé státy hrají z ekonomického pohledu dokonce klíčovou roli.
68

 Celkově 

tak remitence zvyšují ţivotní úroveň rodin v zemích původu. Remitující lidé 

pro tento jev mohou mít mnoho důvodů, ať uţ jde o altruistický motiv, rodinné 

dohody (rodina investovala do migranta a čeká od něj vyšší zisky pro celou 

rodinu), motiv pojištění rodiny (zvláště v zemích, kde je významným 

elementem zemědělství - to je závislé na počasí, které je proměnlivým 

faktorem. Remitence tak můţe být pojistka pro případ, ţe příjmy ze 

zemědělství selţou.), nebo motiv zajištění svého majetku nebo rodinných 

příslušníků kvůli očekávanému návratu do země původu.
69

  

Dalším pozitivem migrace je rozvoj země původu skrze návrat 

emigrantů. Tito lidé přináší do své země mnoho zkušeností, mají často úmysl 

přispět k sociálnímu, ekonomickému i kulturnímu rozvoji, investují své peníze 

do vzdělání a do podnikání, která rozšiřují počet pracovních míst pro místní 

obyvatelstvo.
70

 Dá se tedy říct, ţe tito lidé, kteří mají osobní zkušenosti            

z jinými státy, mnohdy i s jinou kulturou, částečně přispívají k všeobecnému 
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rozvoji země, aby tak z hlediska globálního vývoje nezůstávala pozadu oproti 

jiným státům. 

Pro současné migranty mířící do Evropy je jednoznačným přínosem 

bezpečí, které v zemích původu neměli. Dalšími důsledky příchodu do Evropy 

je pak vyšší ţivotní úroveň, lepší ekonomické moţnosti a pracovní uplatnění, 

tím pádem i moţnost lépe pomoci příbuzným, kteří zůstali v zemích původu.  

 

3. 2. Negativní důsledky migrace 

Výše zmíněná remitence má však i negativní důsledky, které se týkají 

například psychické zátěţe migrantů, kteří remitence posílají. Často musí čelit 

tlaku své rodiny, která do migrace investovala a očekává vyšší přínosy 

(mnohdy proto, ţe jejich představa o přijímací zemi je zidealizovaná). Migrant 

je pak zatíţen úkolem uţivit sebe a část svého příjmu posílat příbuzným do 

země původu. Dalším negativem je to, ţe si tyto rodiny mohou zvyknout na 

příjem od migrantů, coţ sniţuje motivaci pro vlastní pracovní uplatnění            

a v důsledku toho se můţe celkově zpomalovat hospodářský rozvoj země.       

V neposlední řadě se migrace negativně dotýká rodinných vztahů a vlivem 

separace se tyto vztahy mezi jednotlivými členy rodin mohou výrazně narušit.  

Jedním z dalších negativních důsledků migrace je odchod 

kvalifikovaných pracovníků ze zemí původu. Tím tyto země přicházejí             

o ţádoucí pracovní sílu a rozvoj. Je to však odvislé od individuálních potřeb    

a situací kaţdé země v různých pracovních odvětvích. Tuto problematiku 

můţeme dobře pozorovat na situaci zdravotnictví v některých rozvojových 

zemích. Kvalifikovaní lékaři z těchto zemí odcházejí do vyspělejších zemí, coţ 

způsobuje kritický stav lékařů v zemích původu.
71

 S tím se pojí i problematika 
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nízké návratnosti investic do vzdělávání těchto pracovníků, jelikoţ se investuje 

do kvalifikace lidí, kteří přináší zisk pro jiné země.  

K negativům, které s migrací souvisí, patří i přejímání hodnot přijímací 

země, které po návratu do země původu migrující zastávají. Můţe se jednat     

o kulturní zvyky, či změny v náboţenské identitě.
72

  

Pro přijímací zemi je pak negativem větší zátěţ sociálního systému, kdy 

se imigrantům věnují instituce, na které jsou poskytovány nemalé částky          

z rozpočtu EU či ze státního rozpočtu. Avšak začlenění těchto lidí do 

společnosti a jejich pracovní uplatnění můţe ekonomiku později vyrovnat. 

Samotní migrující se v současné době mohou setkávat s nepřijetím                    

a nenávistnými postoji domácích obyvatel, coţ můţe vyvolávat konflikty         

a nepokoje.  

 

3. 3. Právo na přistěhování 

Pohled na samotné přistěhovalectví není jednotný, a existuje mnoho 

pohledů na to, zda a jak přistěhovalectví regulovat. Má skutečně kaţdý člověk 

právo na přistěhování do jakéhokoliv státu? Má stát právo takovéto občany 

odmítnout? Na tyto otázky zřejmě neexistuje jednoznačná odpověď, proto nyní 

shrnu některé pohledy na tuto problematiku.    

Na jedné straně zde máme pojetí, která zastávají volný a svobodný 

pohyb občanů, například směr, kterému se říká libertarianismus, který zastává 

minimální zasahování státu do ţivota lidí a prosazuje svobodu. V tomto směru 

je legitimně brána jakákoliv politická autorita pouze tehdy, pokud podporuje 

právo na ţivot, svobodu a vlastnictví.
73

  K otázce přistěhovalectví se staví tak, 

ţe by mělo být umoţněno všem lidem volně se pohybovat, protoţe by nikdo 
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neměl nikomu bránit přijít na jakékoliv území, pokud není důvodem 

bezpečnost občanů, ochrana vlastnických práv, nebo omezené hospodářské 

moţnosti státu.
74

  

Kanadský profesor politologie Joseph H. Carens se zabývá imigrací 

jako nástrojem pro zvýšení všeobecného blaha těm, kteří jsou z chudších zemí. 

Díky imigraci a remitencím by se podle něj dosáhlo srovnání rozdílů mezi 

chudšími a bohatšími. Upírání tohoto práva je pak podle Carense porušení 

základních lidských práv.
75

 

Oproti těmto argumentačním směrům stojí zastánci myšlenky, ţe by si 

stát měl udrţovat svou suverenitu. Tato tvrzení jsou opřena o to, ţe stát 

představuje uţší míru vzájemné sounáleţitosti, rozvíjí vlastní identitu               

a zajišťuje minimální sociální standardy. Toto je ale moţné pouze tehdy, jde-li 

o uzavřenou jednotku, tudíţ je na místě regulace imigrace.
76

 Stát tvoří lidé se 

sdílenou identitou, která vychází ze společných rysů jako je stejná kultura, 

jazyk, nebo geografické umístění. Jednou ze zásadních funkcí státu je ochrana 

národních zájmů a zajištění bezpečnosti v zemi. K tomu patří i ochrana hranic 

vůči komukoliv mimo stát. V rámci své suverenity si tedy můţe sám zvolit, zda 

je vhodné či nevhodné cizincům odepřít pobyt. Výjimku tvoří političtí 

uprchlíci, kterým má stát povinnost poskytnout azyl, pokud o něj zaţádají. 

Jestliţe se stát rozhodne migraci jakýmkoliv způsobem regulovat, vyvstává zde 

povinnost bojovat proti příčinám migrace, jak formuluje Albert-Peter 

Rethmann: "Omezení migrace je eticky legitimní pouze tehdy, pokud je 

doprovázeno bojem proti příčinám, které lidi podněcují k opuštění jejich 

vlasti."
77
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V současné době se Evropa potýká s vlnami uprchlíků a ekonomických 

migrantů z Blízkého východu. Mezi doposud největší patří ty, jeţ se udály       

v roce 2015, ačkoliv v menším měřítku k tomu docházelo jiţ dříve. Reakcí na 

tyto migrační vlny byl návrh europoslanců ustanovit takzvané uprchlické 

kvóty, jejichţ účelem byla regulace imigrace do jednotlivých členských států 

EU. Proti tomuto návrhu však byli ministři České republiky, Slovenska, 

Maďarska, a Rumunska. Finsko se hlasování zdrţelo. V rámci jednotlivých 

spolkových zemí Německa se však podobný systém přerozdělování uplatnil.
78

  

V kontextu s tvrzením, které nám dává Albert-Peter Rethmann, zde 

vyvstává otázka: Do jaké míry se státy, které uprchlické kvóty odmítly, 

angaţují v boji proti příčinám migrace v daných státech? Podíváme-li se na 

Českou republiku, zjistíme, ţe na konci září roku 2015 se tehdejší předseda 

vlády Bohuslav Sobotka účastnil v New Yorku dvou mezinárodních summitů, 

kde se řešil boj proti Islámskému státu a mírové operace OSN. Česká republika 

se vrátila k aktivnímu přístupu v mírových operacích OSN, a tímto krokem se 

podle B. Sobotky bude podílet na mezinárodní bezpečnosti a stability.
79

 Jak se 

ukazuje v posledních letech, i konflikty v relativně vzdálených zemích mohou 

mít přímé dopady na Českou republiku, například v podobě nekontrolované 

migrace. Krok, který tedy vláda ČR podnikla, koresponduje i s myšlenkou, ţe 

nepřijetí, nebo také odvrácení přílivu migrantů, vyţaduje aktivní kroky             

k zabránění, nebo alespoň zmírnění příčin migrace.  
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3. 4. Shrnutí 

Migrace tedy představuje problém, který není jednoduché vyřešit. 

Přináší své výhody jak pro země původu, tak i pro přijímací země, avšak          

s migrací je spojeno i mnoho nevýhod. Z pohledu válečného uprchlíka je 

samozřejmé, ţe je pro něj velmi výhodné přijít do země, kde mu bude lépe       

z hlediska bezpečnosti, psychické zátěţe, či materiálního zaopatření.               

V přijímací zemi můţe vyuţít výhod dané země a začít nový ţivot popřípadě se 

navrátit do své vlasti po skončení válečných konfliktů. Nesmíme však ale 

zapomínat na to, ţe takovýto člověk často nedychtí po těchto výhodách 

přijímacích zemí, ale pouze bojuje o holý ţivot a často si tito lidé jiţ prošli 

mnohým strádáním v zemi původu. Z pohledu občana přijímací země se přijetí 

migrantů můţe zdát ohroţujícím a omezujícím, nicméně mezi základní lidské 

atributy by měla patřit i solidarita, která by toto naše omezení měla upozadit    

a postavit dopředu potřeby strádajících lidských bytostí. Na druhou stranu je 

důleţité znát hranice toho, do jaké míry můţeme jako jednotlivci nebo stát 

pomoci a kdy tato pomoc je nad naše síly a začne být destruktivní i pro 

pomáhajícího. Je tedy důleţité pomáhat, avšak nikoliv bezmyšlenkovitě. 
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4. Biblické podněty pro reflexi migrace 

 

Základním pramenem křesťanské sociální etiky je Bible, ze které čerpá 

křesťanská víra jistoty a postoje, jeţ jsou zásadní pro křesťanskou praxi. 

Novozákonní dobu a současnost však dělí celá dvě tisíciletí, v průběhu kterých 

se zásadně měnil způsob ţivota lidí po celém světě a soudobého člověka 

nepotkávají takové problémy jako člověka, který ţil na počátku našeho 

letopočtu. Rovněţ novozákonní texty, které se psaly v této době, nemohly 

počítat se způsobem ţivota, kterým ţijeme nyní. Vyvstává zde tedy otázka, zda 

tyto texty jsou stále aktuální a jakým způsobem nám mohou pomoci                 

v pohledech na současné migrační problémy.  

Je potřeba mít na paměti, ţe Bible neobsahuje veškeré odpovědi na 

řešení situací, ke kterým dnes dochází, nicméně v ní najdeme povzbuzení ke 

způsobu jednání s druhými lidmi. Nutno však podotknout, ţe tento způsob 

jednání nespočívá pouze v nastavování druhé tváře, jak lze jednoduše vyloţit 

část Jeţíšova kázání na hoře, kdy podle těchto slov nemáme odporovat zlému 

člověku a máme mu spíše vycházet vstříc (nastavit druhou tvář, věnovat mu     

i plášť)
80

. Ačkoliv je křesťanská sociální etika postavena na Jeţíšově kázání na 

hoře
81

, jsem přesvědčen o tom, ţe Jeţíš těmito slovy popisoval spíše postoje 

srdce, které je nutno zachovat čisté. Z biblických textů víme, ţe Jeţíš Kristus 

nebyl pouze ten, který měl tento postoj za všech okolností, nýbrţ také jasně 

vymezoval hranice zlu, nečestnosti a veškerým špatnostem, jako například 

kdyţ vyhnal z chrámu směnárníky, prodejce a kupce
82

, nebo kdyţ na mnoha 
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místech (prostřednictvím různých podobenství nebo přímo) konfrontoval 

farizejské učitele s jejich špatným počínáním a úmysly.
83

 

Jelikoţ tedy nelze najít jednoznačné odpovědi na současné situace        

a aplikovat tak biblický pohled na migraci v rovině jasné normy, potřebujeme 

pouţít i naši racionalitu, zkušenosti a vědecké poznatky a spojit je s biblickými 

výklady.
84

 Protoţe Bible není pouze historickým textem, ale ţivým Boţím 

Slovem, je nutné k její četbě přistupovat tak, aby nás její slova ovlivňovala      

a měnila, tedy abychom v ní nehledali podle svého, ale aby nás oslovovala 

sama, respektive, aby nás Bůh skrze ni oslovoval.
85

 Tímto způsobem je nutné 

nechat se oslovovat Bohem do kaţdé situace, kterou člověk řeší. Není však 

moţné oddělit dané oslovení od biblického kontextu a vyloţit si ho zcela po 

svém. Takový výklad by se měl přibliţovat k úmyslu, který je v textu 

obsaţen.
86

 

 

4. 1. Pohled Starého zákona 

Bible nám poskytuje svědectví o Izraelském národu jakoţto o národu, 

který byl sám na počátku svých dějin migrujícím. Z textů Starého zákona víme, 

ţe tento národ měl zkušenost kočovného ţivota, egyptského otroctví, nebo 

vyhnanství v Babyloně či Asýrii. Také sám hostil ve své zemi mnoho jiných 

národů a cizinců, ke kterým se v průběhu dějin stavěl různě. Víme, ţe 

například král Šalomoun byl okolním národům velmi otevřený a často 

zahraniční smlouvy uzavíral sňatkem se ţenami, které ho později sváděly         

k modlosluţbě. Z pohledu Starého zákona šlo o jednání, které se neslučovalo   
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s Boţím zákonem.
87

 V tomto kontextu můţeme nahlédnout, ţe by v ideálním 

případě měl být Izrael uzavřeným národem vůči cizincům, kteří přinášejí cizí 

boţstva. V praxi to tak mnohokrát nebylo, nýbrţ takovéto počínání panovníků 

bývalo jasně odsuzováno. 

Izraelský národ tedy netoleroval cizince, kteří přinášeli jiná boţstva      

a vlivy, a neměli zájem se přizpůsobit způsobu ţivota Izraele. Dalším typem 

cizince, ke kterému se tento národ podle Starého zákona staví negativně, jsou 

všichni ti, kteří jsou vůči Izraeli nepřátelští, jako například Babyloňané, 

Asyřané, Pelištejci, Egypťané apod. Tyto národy měly jiný ţivotní styl, cizí 

bohy, kulty, nebo etické hodnoty.
88

 Jejich vlivy byly pak existenčním 

ohroţením pro Izrael, přinejmenším z hlediska zachování jejich víry a kultury. 

Často ale takovéto národy chtěly Izrael vyplenit.  

Naopak pozitivně se Izraelité stavěli podle Starého zákona k cizinci, 

který neměl v úmyslu zemi jakkoliv napadnout, ale z nějakého důvodu opustil 

svou domovinu a hledá u Izraele pomoc a podporu v podobě útočiště. Jeho 

původ je cizí, ale je otevřený přizpůsobit se způsobu ţivota národa, který ho 

hostí (jak ţivotním stylem, tak také přijetím jeho právního řádu). Takovýto 

člověk je často závislý na pomoci domácích obyvatel, a sinajská smlouva 

zavazuje Izrael k zacházení s takovými lidmi citlivě.
89

 Jinými slovy, Izrael 

nepřijímá kaţdého, kdo by tento národ nutil podřídit se cizím hodnotám neţ 

Hospodinovým. Naopak přijímá ty, kteří respektují právní řád, náboţenskou 

integritu a ţivotní styl Izraele.  

Ve Starém i Novém zákoně se můţeme setkat s mnoha konkrétními 

příklady přístupu k cizincům. Jedním z charakteristických rysů tohoto národa 

(a celkově národů dnešního Blízkého východu) ve vztahu k cizincům je 
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pohostinnost. Nejedná se pouze o pohostinnost ve smyslu poskytnutí 

materiálního krátkodobého zajištění (stravy a noclehu), jak tento pojem dle 

mého často chápeme my Evropané. Ţidovské vnímání pohostinnosti spočívá 

také v projevení důvěry vůči druhému člověku, a host je v této kultuře natolik 

váţený, ţe v konfliktních situacích je nutné za něj poloţit i nejvyšší oběti, jako 

například Lot, který poskytl přístřeší muţům ukrývajících se před lidmi 

Sodomy a těmto lidem nabídl své dvě dcery výměnou za to, ţe přestanou 

pronásledovat ukrývající se muţe.
90

 

Ve Starém zákoně můţeme rovněţ najít i Hospodinovo přikázání: 

„Vţdyť Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, 

mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek, zjednává právo 

sirotkovi a vdově, miluje příchozího a dává mu pokrm a oděv. Proto milujte 

příchozího, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi.“
91

 Na základě tohoto 

textu můţeme vidět, ţe Bůh nehledí pouze na Izrael jako na jediný vyvolený 

národ, o který se stará, ale vkládá sem sociální aspekt pomoci bliţnímu, jímţ je 

v tomto případě cizinec. Také je zde odkazováno na zkušenost Izraelitů, kteří 

sami byli cizinci v Egyptě, tudíţ měli tuto zkušenost, díky které mohli lépe 

porozumět přicházejícímu cizinci.  

 

4. 2. Pohled Nového zákona 

Nový zákon o přístupu k cizincům pojednává také, ačkoliv ne tak 

celistvě a obšírně, jako se můţeme dočíst ve Starém zákoně. Tento vztah          

k cizincům můţeme vypozorovat na Jeţíšově přístupu k nim v průběhu 

posledních tří let ţivota, které jsou zaznamenány v evangeliích.  
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Musíme také vzít v potaz, ţe Jeţíš byl Ţid, který znal knihy Starého 

zákona velmi dobře, a tudíţ se dá říci, ţe je mu tento přístup k cizincům 

vlastní. Ovšem na několika místech Jeţíš zmiňuje, ţe je poslán pouze               

k Izraelskému národu.
92

 Zároveň však překonává určité hranice mezi národy, 

kdy z pohledu ţidovské tradice je spása pro pohany moţná pouze skrze 

ţidovskou víru, avšak Jeţíš pro spásu člověka jiţ nevyţaduje příslušnost          

k jakékoliv skupině lidí, nýbrţ pouze víru v něj samotného a jeho sluţba je 

zaměřena na lidi všech národů.
93

Toto je vidět například na Jeţíšově otevřenosti 

vůči celníkům, cizoloţnicím a jiným hříšníkům, kteří vedli pohanský způsob 

ţivota
94

,nebo na Jeţíšově misijním příkazu učedníkům, ať jdou ke všem 

národům, získávají učedníky a křtí ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
95

 

Pokud mluvíme o tom, jaký Jeţíš zaujímá postoj k cizinci, nesmíme 

opomenout jeho zřejmě nejvýraznější podobenství na toto téma, tedy 

podobenství o Samařanovi, kterým odpověděl na otázku „Kdo je bliţní?“.
96

 

Ačkoliv jsou mezi Samařany a Ţidy spory, a Samařané byli ve své podstatě pro 

ţidy cizinci nepřátelští a opovrhovaní
97

, v tomto případě to byl právě Samařan, 

kdo pomohl okradenému a zbitému člověku na rozdíl od předchozích dvou lidí, 

kteří kolem raněného člověka pouze prošli, ačkoliv to byli Ţidé a pomoc by pro 

ně měla být samozřejmá.  

Jeţíš tímto tedy poukázal na to, ţe bliţní není pouze ten, kdo je s námi 

spojen rodem, kulturou nebo náboţenským vyznáním, nýbrţ ten, jehoţ postoj 

vůči druhým je nezištně pomáhat nehledě na rozdíly a propasti dané 

okolnostmi. Bliţní je také ten, kdo je v nouzi a potřebuje pomoci.
98

 Zároveň 
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poukazuje také na určitou povrchnost v jednání dvou muţů, kteří kolem 

zraněného a okradeného muţe prošli téměř bez povšimnutí. Ačkoliv se hlásají 

k ţidovské víře a je psáno, ţe jeden z nich byl kněz, pomoc zde nebyla 

automatická. Samařan však nedal na povrchní rozdíly a ke zraněnému, který 

potřeboval pomoc, se zachoval podle toho, co oba spojuje, tedy jednal s ním 

jako sobě rovným, jelikoţ viděl člověka v nouzi, nikoliv nepřítele. Pokud tento 

pohled aplikujeme na současnou uprchlickou situaci, jsme ve stejné pozici, 

jako Samařan. Často můţeme kolem sebe slýchat důvody pro odmítání 

muslimských uprchlíků, ţe musíme uchránit naše evropské hodnoty (někdy 

nazývány také jako křesťanské).
99

 Z pohledu bible to ale není pádný argument, 

jelikoţ sám Jeţíš překračoval tyto hranice a chodil mezi ty, kteří vyznávali jiné 

náboţenství nebo ţili zcela jiný způsob ţivota neţ ţidé. 

Po Jeţíšově zmrtvýchvstání se začala utvářet křesťanská církev. 

Zlomovým bodem pro rozmach křesťanství bylo porozumění tomu, ţe je 

Kristova spása určena všem lidem bez ohledu na to, zda jsou pohané nebo ţidé, 

a ţe se člověk nemusí stát ţidem, aby došel spásy. Toto porozumění proţil 

apoštol Petr, který pokřtil prvního pohana, římského setníka Kornélia.
100

 Ještě 

před tím, neţ se tak stalo, měl apoštol Petr vidění o tom, ţe můţe jíst všechna 

zvířata nehledě na to, zda jsou podle zákona nečistá nebo čistá. Bůh mu řekl, 

aby nepokládal za poskvrněné to, co Bůh očistil.
101

 Chvíli po tomto vidění k 

němu přišli Kornéliovi poslové, kteří Petra seznámili s tím, jak Bůh mluvil ke 

Kornéliovi.  

Touto událostí se tak zbořily hranice mezi křesťanskými ţidy a pohany 

a křesťanství se tak i díky tomu šířilo velmi rychle. Z pohledu křesťanství se 

tak pohané křtem stávají součástí Boţího lidu, tudíţ jiţ nejde o cizince, jak říká 
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100
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101
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apoštol Pavel ve své epištole do Efezu.
102

 Nutno dodat, ţe některé sbory, které 

se skládaly převáţně z ţidovských křesťanů, stále zápasily s otázkou přijetí 

pohanů a toho, jaký vztah mají pohané mít k ţidovskému zákonu, jako to řešili 

například v Galacii. Apoštol Pavel tento sbor povzbuzoval slovy: „Neboť 

všichni jste synové Boţí skrze víru v Kristu Jeţíši. Vţdyť vy všichni, kteří jste 

byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Jiţ není Ţid ani Řek, jiţ není otrok 

ani svobodný, jiţ není muţ ani ţena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu 

Jeţíši.“
103

 Křesťanství jde tedy napříč kulturními, etnickými nebo jazykovými 

rozdíly a začalo být otevřenější vůči všem cizincům, neboť vnímá veškerý lid 

jako Boţí stvoření. To podporuje i starozákonní modlitba krále Davida, ve 

které vyznává, ţe celá země náleţí Hospodinu, tudíţ je vlastně kaţdý člověk 

cizincem.
104

 Vědomí tohoto bere člověku právo se nad kýmkoliv povyšovat     

a naopak ho povzbuzuje do starostlivosti a péči o chudé a slabé, coţ je 

Hospodinův rys.  

 

4. 3. Shrnutí 

Česká republika sice není národem, který je spojen náboţenstvím, 

nicméně její právní systém stojí na křesťanských principech a hodnotách.        

V praxi se ale nesetkáváme s takovou mírou otevřenosti vůči cizincům, jako 

okolní státy. Je však drţení hranic a zvyklostí problémem? Mám za to, ţe se 

jako národ bojíme o vlastní integritu, zvyklosti a ţe ztratíme i naší kulturní 

identitu. Jsme moţná ostraţitější neţ okolní národy. To můţeme vidět i na       

o poznání menšího počtu přijatých uprchlíků neţ je tomu v okolních státech 

EU. Aplikací Jeţíšova přístupu k lidem odlišného náboţenského přesvědčení, 

                                                 
102

 Bible, Efeským 2, 18-19. 
103

 Bible, Galatským 3:26-28, Český studijní překlad 2013. 
104

 Bible, 1 Letopisů 29, 15. 



47 

 

kultury, či ţivotního stylu, můţeme naplňovat Jeţíšovo poselství, na kterém 

stojí celé křesťanství.  

Texty Starého i Nového zákona tedy rozhodně jsou aktuální i dnes        

a mohou nás v mnohém povzbudit ke změně postojů vůči těm, kteří sem 

přicházejí. Na druhou stranu je třeba být ostraţitý a stejně jako si ţidovský 

národ drţel své hranice vůči těm cizincům, kteří si je chtěli podrobit, i my 

bychom neměli lehkomyslně přijímat všechny cizince, ale pečlivě posuzovat 

jejich ţivotní situaci a na základě toho pak postupovat dále. Je ale důleţité 

varovat se jakýchkoliv předsudků a být připraven pomáhat těm, kteří pomoc 

opravdu potřebují. Poučení můţeme vzít z výše zmíněného podobenství           

o milosrdném Samařanovi. Nebuďme těmi, kdo si nuzného všimnou, ale 

nepomohou mu. Buďme těmi, kteří pomohou, pokud sami mohou.  
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5. Pohostinnost v kontextu církevních pohledů na 

současnou migrační situaci 

 

Pohostinnost je s křesťanstvím úzce spjata a vyjadřuje nezištný postoj 

vůči druhému člověku. V předchozích kapitolách jsme si vymezili, ţe se tato 

ctnost netýká pouze bliţního ve smyslu „spřízněné duše“, nýbrţ zahrnuje také 

člověka, se kterým nemáme mnoho společného a můţe být i naším nepřítelem. 

Na podobenství o milosrdném Samařanovi jsme si ukázali, ţe kulturní, 

náboţenské nebo jiné rozdíly nehrají roli v tom, zda druhému člověku pomoci 

či nikoliv. V následující části popíši postoje jednotlivých církví ČR, a poté se 

budu zabývat pojmem pohostinnosti v kontextu současné migrace. 

 

5. 1. Postoje církví k přistěhovalecké krizi 

Mnohé církve se v současné době angaţují v pomoci válečným 

uprchlíků, nebo se na tuto pomoc alespoň aktivně připravují. Oproti evropským 

státům, které mají v této věci mnohdy nejednotný názor, u jednotlivých církví 

je tomu naopak, ačkoliv mezi sebou mají jednotlivé denominace větší či menší 

rozdíly. Nyní tedy předloţím postoj k pomoci uprchlíkům z pohledu největších 

církví České republiky. Nejprve se budu zabývat postojem Římskokatolické 

církve, poté Českobratrské církve evangelické, Církve československé 

husitské, Církve bratrské a Apoštolské církve. Na závěr pak krátce popíši 

postoj Ekumenické rady, která sdruţuje všechny tyto církve.  

 

5. 1. 1. Římskokatolická církev 

Iustitia et Pax je papeţská rada zabývající se spravedlností a mírem ve 

společnosti. Tato Rada při České biskupské konferenci vydala v lednu 2002 
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prohlášení týkající se situace uprchlíků v České republice.
105

 V tomto 

prohlášení vyjadřuje jednoznačný postoj pro to pomoci lidem, kteří jsou           

v nouzi, ţijí v chudobě, hladu, či hromadného útisku a masového násilí. Rada 

nabádá lidi dobré vůle k pomoci těmto lidem, kteří takto strádají, a poukazuje 

také na to, ţe se nejedná pouze o projevení naší víry, nýbrţ o příleţitost 

uvědomit si milost, které se nám dostává, totiţ ţe my nemusíme utíkat ze své 

vlasti a nestrádáme tak jako ti, kdo k nám přicházejí. Pomocí druhým tedy 

tímto způsobem můţeme pomoci i sami sobě.  

Od tohoto prohlášení však dnešní dobu dělí téměř 16 let a situace se     

v mnohém změnila. Postoj ŘKC však zdá se, zůstává stejný. Můţeme to vidět 

na prohlášení vrchního představitele ŘKC papeţe Františka, který se v otázce 

přijímání uprchlíků velmi angaţuje, například v jeho poselství ke Světovému 

dni migrantů a uprchlíků vybízí občany k zapojení se do šíření tohoto poselství 

mezi politické a sociální představitele, kteří mají zájem na schválení dvou 

globálních dohod týkajících se pomoci uprchlíkům a migrantům. Tyto dohody 

se země zavázaly připravit a schválit do konce roku 2018 na summitu 

Organizace spojených národů v New Yorku 19. září 2016.
106

  

Biskupové českých a moravských diecézí vnímají naléhavost potřeby 

solidarity s oběťmi náboţenské nesnášenlivostmi a oběťmi válek. V červenci 

2015 vydali prohlášení, které se týká migrantů směřujících do Evropy. Jsou si 

vědomi obav veřejnosti souvisejících s touto situací a vyjadřují, ţe je nutné 

problém řešit v kontextu situace celé Evropy. Solidarita s těmi, kdo potřebují 

pomoc, musí být spojena také s odpovědností. Je také nutné rozlišovat válečné 

uprchlíky a ekonomické migranty, kteří pomoc tolik nepotřebují. Prohlášením 
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nabízí vládě ČR, ţe vyzvou jednotlivé farnosti a sbory k tomu, aby mezi sebe 

přijali rodiny křesťanských migrantů. Podle prohlášení jsou připraveni aktivně 

pomáhat přistěhovalcům v integraci do české společnosti a vytvořit tak prostor 

pro obohacení obou stran. Vyjadřují také, ţe jsou otevřeni i jiným moţným 

formám pomoci.
107

  

V roce 2016, při 105. plenárním zasedání České biskupské konference, 

se vydalo stanovisko ke krizi organizované migrace. V něm stojí, ţe jde o to 

řešit příčiny a následky tohoto problému. Poţadují tedy ukončení války a násilí 

na Blízkém východě a vyzývají k tomu, aby lidé mohli zůstat ţít ve svých 

domovech. Konstatují, ţe jde o jednu z největších humanitárních krizí od 

konce druhé světové války, a ţe je třeba naplnit poslání církví celého světa, 

tedy usilovat o jednotu všech křesťanů a být pohostinní vůči přicházejícím. 

Papeţ František podle tohoto prohlášení několikrát zdůraznil, ţe je třeba pouţít 

i vojenské mírové síly k nastolení míru v daných oblastech. Měl by se však 

také řešit demografický pokles obyvatelstva, který ovšem nejde řešit 

inkulturaci migrantů.
108

 

Prakticky pak ŘKC zřizuje Charitu, která nabízí pomoc cizincům          

v nouzi. Tato organizace zřizuje na území ČR celkem 8 migračních poraden, 

které pomáhají v integraci přistěhovalcům, poskytují tlumočnické sluţby, 

odborné právní a sociální poradenství, kurzy češtiny a sociokulturní orientace, 

pomáhají s nalezením práce a bydlení, či nabízí asistenci v kontaktu s různými 

institucemi a úřady.
109
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5. 1. 2. Českobratrská církev evangelická 

Synodní rada ČCE v červenci 2015 vyjádřila stanovisko, ţe pomoc 

lidem prchajícím před válkou je důleţitá, jelikoţ úcta k člověku, solidarita       

a pomoc bliţnímu, je povaţována za základní hodnoty ţivota a souţití mezi 

lidmi.
110

 Migrační vlny však Českou republiku nezasahují v takové míře, jako 

okolní státy, proto není nutné pořádat velké materiální sbírky. Zároveň s tím 

však odkazují na moţnost sbírky Střediska humanitární a rozvojové spolupráce 

Diakonie ČCE, která pracuje s uprchlíky v Řecku, Maďarsku a Srbsku.
111

 

Skrze práci Diakonie je také moţné zprostředkovat uprchlíkům ubytování či 

jinou konkrétní pomoc. 

Očekává se, ţe v budoucnu přijdou váleční uprchlíci i do České 

republiky, coţ vidí ČCE jako velkou výzvu pro jednotlivé sbory, ve kterých se 

musí důkladně připravit na integraci těchto lidí. Sbory počítají s tím, ţe nově 

příchozí budou potřebovat oporu v místních občanech, kteří jim pomohou 

zorientovat se ve společenském a kulturním systému, poskytnou jim nové 

sociální vazby, které svým přesunem ztratili, a pomohou jim i s praktickým 

kaţdodenním ţivotem (komunikace s úřady a jinými institucemi, a podobně). 

Na to však podle ČCE nestačí pouze jednotlivci, nýbrţ se do integrace musí 

zapojit celé komunity, coţ mohou být právě místní sbory v obcích a městech. 

Také ČCE vnímá potřebu spolupráce s vládou a jinými organizacemi, které se 

budou na integraci podílet.
112
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ČCE kritizovala vládu za to, ţe nedokázaly čelit populistům, kteří 

vyvolávají mezi lidmi paniku a způsobili, ţe téměř 60% obyvatel odmítá 

uprchlíky přijmout. Říkají také, ţe v ČR chybí politické morální autority, které 

by obyvatele vedly do pomoci uprchlíkům.
113

 

Diakonie ČCE, která  na svém webu zveřejnila své postoje ohledně 

migračních vln. Formuluje je do několika bodů, které vyjadřují, ţe budou 

jednat racionálně, nebudou přehlíţet rizika, ale budou solidární. Dále 

povzbuzují, aby lidé, kteří čtou tato slova, vnímali uprchlíky jednotlivě jako 

normální lidi v nenormální situaci. Česká republika je pouze tranzitní zemí,     

a tak jsou občané vyzývání k tomu, aby byli solidární i se státy, které situaci 

nezvládají - ať uţ se jedná o okolní státy Sýrie nebo evropské státy. Současnou 

situaci v Evropě by měly řešit všechny země tohoto kontinentu, jelikoţ 

zlepšení situace je v zájmu všech. Dalším bodem, který Diakonie ČCE vnímá 

jako důleţitý je chránit vnější hranice Schengenského prostoru, ale zároveň 

zavést lepší imigrační politiku, která dává lidem moţnost poţádat o azyl          

v místě jejich pobytu a nenutí je riskovat ţivot a překračovat hranice ilegálně. 

Je tedy důleţité pracovat v místech původu konfliktu a řešit příčiny, nejen 

důsledky.
114

 

 

5. 1. 3. Církev československá husitská 

Biskupové Církve československé husitské vnímají, ţe situace kolem 

uprchlické krize rozděluje českou společnost. V souvislosti s tím hledají 

odpovědi na otázky, zda je naše společnost ještě stále křesťanská, zda nás trápí 
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utrpení a bolest druhých, nebo se ptají na jakých hodnotách stojí současná 

Evropa a naše společnost.  

Představitelé CČSH si uvědomují, ţe je důleţité řešit především příčiny 

vzniklé situace, nikoliv její následky. CČSH je otevřena konkrétní pomoci,      

a po stabilizaci v zemích původu jsou ochotni pomoci s návratem těchto lidí do 

jejich vlasti. Zároveň s tím také odmítají jakékoliv projevy násilí                       

a nesnášenlivosti vůči těmto uprchlíkům, jelikoţ jsou v rozporu s vírou             

a Kristovým evangeliem, které hlásají. Na základě toho tedy vybízí všechny 

křesťany a lidi dobré vůle k pomoci slabším a bezbranným.
115

 

 

5. 1. 4. Církev bratrská 

Předseda Rady Církve bratrské Daniel Fajfr, vydal v září 2015 

pastýřský list, ve kterém shrnuje události té doby týkající se uprchlické krize. 

Pan Fajfr připouští, ţe se názory na tuto situaci liší i z řad křesťanů, a je si 

vědom radikálních křesťanských odpůrců. Církev bratrská patří k těm, kteří ctí 

hodnotu lidského ţivota, pomoc bliţnímu v nouzi, nebo solidaritu. Je si však 

také vědoma toho, ţe kaţdá pomoc stojí úsilí jiného a můţe přinést určité 

riziko, které však přináší Boţí poţehnání.  

Pan předseda Rady CB se spolu s ostatními členy tímto listem obrací na 

jednotlivé sbory, aby byly připraveni k tomu uvolnit své domy pro lidi 

prchající před válečnými konflikty nehledě na jejich náboţenské vyznání. Také 

připravuje celou církev na finanční a jinou praktickou pomoc spojenou             

s příchodem uprchlíků. Vybízí také členy sborů k praktické pomoci jako je 

učení českého jazyka, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při kontaktu         
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s úřady, zprostředkování lékařské péče, pomoc s běţnými nákupy                     

a podobně.
116

  

Podobně jako ČCE, i Církev bratrská tedy připravuje své členy             

k praktické pomoci, která bude vést k integraci uprchlíků do společnosti.  

 

5. 1. 5. Apoštolská církev 

Biskup Apoštolské církve Martin Moldan poslal svým společenstvím 

dopis, ve kterém reflektuje váţnost situace s příchodem velkého mnoţství 

migrantů do Evropy. V dopise vyjadřuje znepokojení nad souvislostí mezi 

uprchlictvím a terorismem, avšak je si vědom toho, ţe motiv převáţné většiny 

uprchlíků je útěk před válečnými konflikty.  

Pan biskup zde vidí několik rovin, které je třeba v této problematice 

vidět. První rovinou je odkaz Bible, ve které je uprchlictví velikým tématem, 

jak jsem psal jiţ v kapitole „Biblické podněty pro reflexi migrace“. Druhou 

rovinou je příleţitost pro šíření evangelia, jelikoţ ke skutečnému rozmachu 

křesťanství došlo s migrační vlnou, kterou vyvolalo pronásledování. I tyto 

velké migrační vlny mohou být tedy příleţitostí ke zvěstování evangelia, 

jelikoţ lidé, kteří sem přicházejí, jsou pronásledováni ve svých zemích. Třetí 

rovinou je „znamení doby“, kdy se pan biskup opírá o text z knihy Daniel, ve 

kterém se mluví o ţeleze smíšené s jílovou hlínou. Prorok Daniel v této části 

mluví o tom, ţe to znamená míšení lidského pokolení, které však k sobě 

navzájem nepřilne stejně, jako nepřilne hlína k ţelezu.
117
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Dopis pan biskup Moldan končí tím, ţe tato uprchlická krize je pro 

všechny křesťany příleţitostí ke sluţbě, pomoci a také k evangelizaci                

s vědomím, ţe se nacházíme v posledních časech.
118

 

 

5. 1. 6. Ekumenická rada 

Ekumenická rada církví v ČR vydala 15. září 2015 tiskovou zprávu, ve 

které vesměs shrnuje postoje k uprchlické krizi ostatních církví, které jsem 

popsal výše. Vyjadřuje zde vděčnost za to, ţe mnohé církve jiţ zahájily 

praktickou pomoc ať uţ modlitební, finanční, osvětovou či poradenskou. Také 

informuje o návaznosti zástupců církví na pracovní skupiny ministerstva vnitra 

ČR a o tom, ţe si církve jsou vědomy celkového napětí, které ve společnosti    

v souvislosti s touto situací probíhají, avšak pomoc lidem v nouzi povaţují za 

projev následování Krista. Na závěr deklarují podporu státu a společnosti         

k řešení tohoto humanitárního problému a zprávu ukončují slovy, jeţ poukazují 

na skutečnost, ţe tato situace je výzvou pro kaţdého křesťana prakticky 

osvědčit víru, naději a lásku.
 119

 

 

5. 2. Pohostinnost v kontextu současné migrační situace 

 Z postojů jednotlivých církví, které jsem shrnul v předchozí kapitole, si 

můţeme všimnout otevřenosti vůči přijetí uprchlíků, a někde aţ snahy 

vynaloţit veškeré úsilí pro to, aby se co nejefektivněji pomohlo lidem 

prchajícím před válkou. Tyto postoje lze nazvat pohostinnými a korespondují   

s křesťanským učením o pohostinnosti. Pohostinnost lze vnímat jako vydávání 

se druhým, poskytování jim sebe, svého majetku, času, nebo také projevení 
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důvěry, jak jsem popsal v kapitole „Biblické podněty pro reflexi migrace“.      

V některých epištolách jsou křesťanské sbory povzbuzovány ke vzájemné 

pohostinnosti, např. v listu Ţidům: „Nezanedbávejte pohostinnost...“
120

, nebo  

v 1. listu Petrovi: „Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání.“.
121

       

V prvním listu Timoteovi apoštol Pavel zmiňuje mezi kritérii pro ustanovení 

biskupa, ţe má být pohostinný, coţ ukazuje na pohostinství jako na důleţitou   

a ušlechtilou vlastnost, bez které se nedá vykonávat funkce biskupa, jakoţto 

vzor pro ostatní křesťany.  

Česká republika se dnes zdá být rozdělena na dva tábory. Zastánci 

jednoho pohledu tvrdí, ţe do Evropy skrze uprchlictví a ekonomické migranty 

z Blízkého východu přichází zlo, které přinese zkázu naší civilizaci, a snaţí se 

poukazovat na moţná rizika s tím související. Druzí jsou zastánci otevřených 

hranic pro všechny, kdo chtějí do naší země přijít, a jsou pro souţití několika 

kultur v jednom státě při vzájemné shodě na politickém směřování státu. Jedna 

strana jako by si chtěla vybírat koho pohostí a koho ne, druhá skupina je 

otevřena pohostit kohokoliv. 

Domnívám se však, ţe nelze celou republiku rozdělit takto jednoduše 

na dvě strany, byť výše zmiňované pohledy na problematiku přistěhovalectví 

jsou ve veřejném prostoru nejvýraznější. Dle mého názoru lze najít kompromis 

mezi těmito dvěma pohledy. Ani po křesťanech se nepoţaduje, aby bezmezně 

přijímali s láskou kaţdého, kdo k nim přichází, jelikoţ je třeba zachovat určitou 

integritu křesťanství, a tak stejně jako ve Starém zákoně, i zde by mělo platit, 

ţe by neměl být přijímán nikdo, kdo by společenství rozvrátil.
122

 Je tedy nutné, 

aby i církve vymezovaly jasné hranice vůči tomu koho přijmou a za jakých 
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podmínek. V Novém zákoně jsou tyto podmínky stanoveny takto: „Neboť do 

světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Jeţíše Krista přicházejícího v těle; 

kaţdý takový člověk je svůdce a antikrist. (...) Přichází-li někdo k vám             

a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho 

zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
123

  

Toto slovo z druhého listu Janova je velmi ostré a staví jasnou hranici, 

kterou křesťanská obec nesmí překročit. Nestačí pouze vědět, ţe přicházející 

člověk je „svůdce“ a být na pozoru před jeho svody. Písmo mluví jasně o tom, 

ţe se takovíto lidé nemají ani zdravit, nemá se jim dát ani jedna příleţitost ke 

svodu. Pokud by tato hranice nebyla poloţena, mnohým křesťanským obcím 

by hrozil zánik. A to v podobě rozvrácení vztahů mezi jednotlivými členy, 

nebo odvedení daného společenství od skutečných cílů, ke kterým směřovalo 

(tím by zanikl smysl daného společenství).  

Stejně tak i v dnešní době můţe být církev příkladem celé společnosti 

svým přístupem k uprchlíkům. Je důleţité, aby se vymezovalo, koho do své 

země pustíme a pomůţeme mu, a koho ne. Z vyjádření církví ČR (viz 

předchozí kapitola) můţeme toto vymezení vnímat, i kdyţ předpoklad je ten, 

ţe většina příchozích migrantů spíše ţádá o pomoc neţli by chtěla dobývat.  

 

5. 3. Shrnutí 

Pohostinnost k cizím lidem nám Čechům není příliš vlastní, nejsme tak 

otevřeným národem vůči cizincům jako například národy Blízkého východu. 

Nicméně toto myšlení je do naší společnosti vnášeno skrze církev, která by 

měla být určitým morálním vzorem pro celou společnost. Měla by také střeţit 

tyto křesťanské hodnoty, jeţ svou historií pochází od národů, kterým je 

pohostinnost vlastní, avšak věřím, ţe její původ je u samotného Boha, který je 
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vzorem všem lidem v tom, jak být pohostinný: „Připravuješ mi stůl před  zraky  

mých nepřátel, maţeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota                  

a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého ţivota. Po 

dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.“
124

  

Z výše podaných vyjádření církevních představitelů nebo orgánů 

můţeme vnímat otevřenost k pomoci lidem utíkajících před válkou a zároveň 

připravenost k pohostinnosti. Všechny církve si uvědomují váţnost této situace 

a to, ţe řešení nejsou jednoduchá. Zároveň odkazují k základním křesťanským 

hodnotám, jimiţ jsou solidarita, úcta k člověku či pomoc bliţnímu, a nabádají  

své následovníky k praktické připravenosti na cokoliv, co je v souvislosti         

s uprchlictvím čeká.  
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Závěr 

 

 

Tato bakalářská práce se soustředila na téma migrace a s ní spojeného 

islamismu v České republice. V práci byly vymezeny základní pojmy 

vztahující se k tématu islámu a projevů jeho radikálních odvětvích. Uvedl jsem 

zde historický kontext Českých zemí ve vztahu k islámu, a současný stav 

muslimské komunity na území České republiky. V souvislosti s tím jsem 

popsal roli politiků a médií, jakoţto nástroje pro ovlivňování veřejného mínění 

a také to, jaký ve společnosti utváří obraz o islámu.  

Zabýval jsem se také faktory, které podporují strach a obavy z islámu   

v České republice. Došel jsem k závěru, ţe tento strach podněcují teroristické 

útoky vyznavačů radikálních odvětví islámu, dále média, která píší o trestných 

činech spáchaných muslimy na území Evropy a prohlubují tak nepřátelské 

postoje mezi Evropany a muslimy.  

Hlavním předmětem bádání bylo zmapování současného vnímání 

otázky přistěhovalectví muslimských migrantů, a na základě teologické reflexe 

migrace poukázání na postoje, které jsou v souladu s touto křesťanským 

pohledem přistěhovalectví. Tohoto cíle bylo dosaţeno díky rozboru odborné 

literatury a biblických textů. Popsal jsem zde postoje k cizincům z pohledu 

Starého a Nového zákona, věnoval se ctnosti pohostinství, a popsal jsem zde 

přínos tohoto pohledu do současné společnosti. 

V práci jsem také popsal postoje početně největších církví ČR, které 

korespondují s teologickou reflexí migrace a shodují se na potřebě pomoci 

lidem prchajícím před válkou. Mnohé z těchto církví se prakticky připravují, 

pořádají finanční sbírky, či jsou připravené uvolnit církevní prostory, či 

prostory členů pro ubytování válečných uprchlíků.  
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Závěrem bych chtěl říct, ţe se jedná o téma, které je v současné době 

aktuální a stále se vyvíjí. Nemůţeme přesně odhadnout, jaké události Českou 

republiku v budoucnu čekají a čemu všemu jako stát budeme čelit, avšak je 

pravděpodobné, ţe se uprchlické vlny České republice nevyhnou. Proto je třeba 

vnímat cizince pohledem Písma a podle něj přistupovat k těm, kteří potřebují 

pomoct. Boţí pohled na člověka, který je obsaţen v Písmu, se nemění, proto 

ani my bychom svůj pohled na druhé lidi měnit neměli.  
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