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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá ex-Jugoslávci v Česku a v Praze, jejich rozmístěním, integrací do české 

společnosti a znaky diasporické komunity. Využité teoretické rámce jsou následující: komunitní studie, 

transnacionalismus, segregace, integrace a diasporické komunity. Ex-Jugoslávci jsou oproti jiným 

menšinám v Česku sociálními vědami relativně opomíjeni. Studovaná generace je první zkušeností 

Česka s příchodem válečných utečenců v moderních dějinách. Studium jejich fungování může být 

užitečné pro výzkum budoucí migrace do Česka. Vstupní částí je analýza statistických dat a shrnutí 

historie imigrace obyvatel Balkánu do dnešního Česka. Následuje kvalitativní část, ve které byly formou 

případové studie provedeny rozhovory se 13 členy pražské ex-Jugoslávské komunity. Rozhovory jsou 

kódovány a prezentovány v podobě citací respondentů s interpretací. Z výzkumu pramení následující 

poznatky: ex-Jugoslávci na úrovni Česka preferují větší města, dominuje zde Praha, ve které se 

koncentrují do centra, jejich počet směrem k okrajům klesá. Ex-Jugoslávci žijící v Praze vykazují znaky 

fungující diasporické komunity, a to v duchu bývalé Jugoslávie a soudržnosti mezi národy. Ex-

Jugoslávci většinou utekli před válkou a špatnými ekonomickými podmínkami. Jsou zde poměrně 

dobře integrováni, mají zde zaměstnání, děti i přátele. Postupem času aktivní participace a potřeba 

podpory od komunity sice klesá, ale soudržnost a aktivní osobní vztahy mezi jednotlivci přetrvávají.  

klíčová slova: ex-Jugoslávci, diasporická komunita, komunita, integrace, Praha, Jugoslávie 

Abstract 

This thesis studies the spatial distribution, integration and the diasporic nature of the ex-Yugoslav 

community living in Czechia and Prague. Theoretical concepts used are community studies, 

transnationalism, segregation, diasporic communities, and integration. Compared to other ethnic 

minorities in Czechia, ex-Yugoslavs are generally overlooked by research in social science. This 

immigrant generation is also the first instance of war refugees coming to Czechia in its modern history. 

The study of ex-Yugoslavs in the Czech society can potentially be useful for the future (research) of 

migration to Czechia. The first part of the thesis provides statistical data and a brief history of 

migration from the Balkans. This is followed up with the qualitative part of the thesis, where 13 ex-

Yugoslavs are interviewed as a case study. The responses are coded and interpreted along with quotes. 

Ex-Yugoslavs display a preference for bigger cities, especially for Prague where they concentrate in 

the city centre, from whence their numbers radially decrease. The ex-Yugoslav community in Prague 

displays certain diasporic aspects, a “Yugoslav spirit” and a coexistence among nationalities. Many ex-

Yugoslavs came here fleeing war and economic troubles. They have been successfully integrated and 

many have children, friends, and jobs in Czechia. As time went by the need for community support 

decreased while cohesiveness and active interpersonal relations remain.  

keywords: ex-Yugoslavs, diasporic community, community, integration, Prague, Yugoslavia 
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1. Úvod 

Studium města  a jeho obyvatel patří do (sociální) geografie již téměř sto let, viz studie tzv. Chicagské 

školy využívající Chicago jako svou laboratoř pro studium města (Wirth 1938; Zorbaugh 1926). 

Společnost i města se ale neustále vyvíjí, v různých částech světa rozdílným tempem a způsobem – 

Východní a Západní blok v období studené války nebo globální sever a jih. Rozdílný vývoj post-

socialistických měst oproti městům západním již je dokumentovaný v různých ohledech, např. studií 

o sídlištích v Česku (Temelová a kol. 2011). Zdokumentovaná je rovněž i následná transformace 

prostorové struktury těchto měst, jak psal na příkladu Prahy Sýkora (2001), ale i o celém Česku Valenta 

a Drbohlav (2018).  

Konkrétně Praha je v mnoha ohledech typické post-socialistické město, které prošlo značnou 

transformací v devadesátých letech (Temelová a kol. 2011; Sýkora 2001). Atypickou vlastností Prahy 

je však podíl cizinců na obyvatelstvu, který momentálně činí 15–16 % (MVČR 2019, ČSÚ 2019a, ČSÚ 

2019b). Přidalová a Ouředníček (2017) uvádějí za rok 2015 hodnotu 13 % a porovnávají jí s Bratislavou 

(3 %) či Varšavou (0,4 %), a dále zmiňují i poměrně vysokou hodnotu hrubé míry salda zahraniční 

migrace, která dosahuje 10,1 ‰ (k r. 2015). Je to právě migrace, díky které roste počet obyvatel Prahy. 

Přirozený přírůstek činí 3 000, kdežto přírůstek stěhováním je znatelně vyšší, jedná se o 11 000 osob. 

Absolutní hodnoty v okresech Praha-východ a Praha-západ jsou nižší, ale relativně se jedná o podobný 

podíl přírůstku stěhováním na celkovém přírůstku, tj. cca 80 % (ČSÚ 2019c). Nejzastoupenějšími 

cizineckými menšinami jsou Ukrajinci, Slováci, Rusové a Vietnamci (Čermák, Janská 2011; Přidalová, 

Ouředníček 2017; Valenta, Drbohlav 2018). Korecká a Šmídová (2012) označují Prahu a Středočeský 

kraj za pomyslný migrační magnet, kde v roce 2010 přebývala více než polovina cizinců žijících v Česku, 

nyní se jedná o 49,3 % (MVČR 2019). 

Mnoho zemí v jižní, střední a východní Evropě začalo oproti západním zemím přijímat migranty až 

později (Bernard, Mikešová 2014). Území dnešního Česka (a Slovenska a ostatních zemí tzv. 

východního bloku) mělo v relativně nedávném úseku historie zavřené1 hranice. Na začátku 

devadesátých let byl počet cizinců v Česku nízký, v roce 1993 se jednalo o zhruba 70 000 jedinců, což 

nebylo ani jedno procento populace (Valenta, Drbohlav 2018). Tento počet neustále roste, 

momentálně se hodnota pohybuje okolo 564 000 (ČSÚ 2019).  Česko se mění z emigrační země na 

imigrační (Drbohlav 2011; Bernard, Mikešová 2014; Valenta, Drbohlav 2018). Takovýto vývoj může být 

jeden z důvodů, proč je těžší nalézt studie zabývající se cizinci ve městech z post-socialistického či 

východoevropského kontextu. Cizinci a jejich problematika jsou v tomto prostředí novějším tématem, 

 
1 Hranice sice byly uzavřené, ale existovaly výjimky. Např. pracovníci a dělníci určitých oborů či studenti ze spřátelených zemí 
Východního bloku. Také probíhala nelegální emigrace Čechů na západ. 
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o kterém by se dalo říci, že se ještě nestihlo do vědy „zažít“. Studie, které existují, se nepřekvapivě 

zabývají nejpočetnějšími cizineckými menšinami. Přesto ale lze najít i studie zabývající se méně 

početnými skupinami cizinců, např. Bělorusy, Maďary (Bittnerová, Moravcová 2012) či Armény 

(Drbohlav 2011). 

Obyvatelé bývalé Jugoslávie v Praze a Česku nepatří k nejpočetnějším menšinám. Tvoří přibližně tři 

procenta cizinců v Česku a dvě procenta cizinců v Praze, kde se jich nachází polovina (ŘSCP 2019). 

Nejsou do Prahy tak koncentrováni jako např. cizinci z USA (74,4 % jich žije v Praze), nebo rovnoměrně 

distribuováni po Česku jako Slováci (jen 27,4 % v Praze) dle Přidalové a Ouředníčka (2017). S ohledem 

na skutečnost, že polovina ex-Jugoslávců žije v Praze, lze říci, že se poměrně výrazně koncentrují 

v největší metropoli. Jedná se o skupinu, která má dlouhou historii migrace do Česka (její kořeny sahají 

až na začátek dvacátého století), ale jejíž migrační proud opravdu zesílil až v devadesátých letech 

(Otčenášek 2003). Cílem práce je popsat a interpretovat prostorové vzorce bydlení ex-Jugoslávců, 

zjistit, jak členové této skupiny fungují jako komunita, jak se zapojují do společnosti a co, či zda je něco 

spojuje v městském prostředí Prahy.  

Tato bakalářská práce se snaží odpovědět následující otázky.  

• Kde se členové ex-Jugoslávské menšiny soustřeďují, jak jsou v Česku a Praze rozmístěni?  

• Dochází v Praze k potlačení etnických či národnostních rozdílů mezi ex-Jugoslávci? Utváří 

jugoslávskou diasporickou komunitu nebo paralelně existují jednotlivé národní komunity?  

• Jaký je vztah ex-Jugoslávské menšiny k majoritní populaci? Jak se menšina integruje do české 

společnosti? 

Jako předmět studia jsem si zvolil ex-Jugoslávskou menšinu z několika důvodů. Prvním důvodem je 

osobní zkušenost s touto skupinou – narodil jsem se v Česku, ale jsem z poloviny Srb (matčina strana), 

mluvím plynně srbsky a s ex-Jugoslávci jsem v relativně pravidelném kontaktu. Toto mi umožňuje 

specifický pohled na věc a zároveň i jistý vstup do komunity. Druhým důvodem je neprobádanost 

tohoto tématu obecně, ať již v kontextu východoevropském či západoevropském, ale hlavně 

v kontextu pražském. Migrační vlna ex-Jugoslávců v devadesátých letech do Česka je první zkušenost 

země s válečnými uprchlíky v její moderní historii a může tudíž skrývat mnoho jedinečných poznatků, 

potenciálně uplatnitelných v budoucnosti. 

Jak jsem zmínil výše, do jisté míry patřím k ex-Jugoslávské menšině. Snažím se proto maximálně využít 

svou osobní zkušenost a znalost kontextu a zároveň zachovat co největší objektivitu. V některých 

částech práce, kde to bude předmětné, ale z této objektivní úlohy vystoupím a budu komentovat 

některé poznatky v podobě doplnění, vysvětlení či domněnky. 
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Práce je členěna do šesti hlavních kapitol, které obsahují různý počet podkapitol. První kapitolou je 

úvod. Po úvodu následuje druhá kapitola, kde jsem popsal a zhodnotil teoretické koncepty a rámce 

používané v této práci. Ve třetí kapitole rozebírám metodiku této práce, odděleně popisuji práci 

s kvantitativními daty a provedení a zpracování rozhovorů. Čtvrtá kapitola shrnuje migrační historii lidí 

z Balkánu směřujících do Česka a poté sleduje aktuální rozmístění a koncentraci ex-Jugoslávců v Česku 

a Praze. Pátá kapitola je stěžejní kapitolou této práce, v ní rozebírám poznatky získané z rozhovorů 

o diasporické komunitě a integraci ex-Jugoslávců. Hlavní výsledky práce shrnuji v závěru.  
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2. Teoretický rámec 

Tato kapitola pojednává o teoretických konceptech, které tato práce využívá a skrze které přistupuji 

k interpretaci poznatků. Tyto koncepty jsem zvolil, jelikož jsou relevantní k sledovanému tématu, tj. 

studiu migrantů v prostředí města. Sleduji zde jejich vzájemné komunitní vztahy v kontextu Prahy, 

zapojování do chodu majoritní populace, ale i prostorové vzorce jejich bydlení. První podkapitola 

Urbánní a komunitní studie v historii plní hlavně funkci rámovací. Je místem, ze které práce pramení, 

kdežto ostatní podkapitoly jsou konkrétnější a vztažené k částem výzkumných otázek. Poslední 

podkapitola hodnotí uplatnitelnost vybraných teorií a konceptů. 

2.1. Urbánní a komunitní studie v historii 

Počátky intenzivního studia města lze hledat v 19. století, kdy se dramaticky proměnila společnost – 

dochází k průmyslové a demografické revoluci, urbanizaci, rozvoji kapitalismu. Dochází k proměně 

organizace a fungování společnosti (Havlík 2008). Spolu s těmito změnami vzniká sociologie, která se 

tuto nově přetvořenou společnost snaží podchytit a studovat. Klasičtí sociologové z této doby jsou 

např. Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim a Herbert Spencer (Havlík 2008). Můžeme je označit i jako 

členy klasické městské teorie, do které patří i např. Louis Wirth (1938) a Georg Simmel (1903) a jejich 

městská díla Urbanism as Way of Life a Metropolis and Mental Life.  

Blíže k jedinci se skrze komunitní studie dostala tzv. Chicagská škola, která multietnické Chicago 

používala jako laboratoř pro ekologické, komunitní a sociologické studie jeho obyvatel i města. 

Příkladem zde může být opět Louis Wirth, ale i Ernest Burgess nebo Harvey Zorbaugh (1926). Reakcí 

na ně byly poválečné komunitní studie, které představují Michael Young a Peter Willmot s jejich 

publikací Family and Kinship in East London (1957) nebo Jane Jacobs (1961) a její The Uses of City 

Neighborhoods. Wellman a Leighton (1979) se zabývají rozdílem mezi sousedstvím a komunitami, 

které popisují prostřednictvím mezilidských vztahů a sítí, vzájemnou podporou, aktivitami, solidaritou 

a místem. Sledují projevy byrokratizace a industrializace společnosti na komunity. V osmdesátých 

letech se Fischer (1984) zabývá subkulturami a menšinami ve městech a vztahy a sítěmi mezi nimi. 

Rovněž i Putnam (1995) se zabývá upadajícím sociálním kapitálem a přikládá to za vinu např. 

rozvíjejícím se moderním technologiím, které umožnily individuálnější zábavu.  Moderní technologie 

a internet se poté objevují ve výzkumu komunit, např. Adamic a Adar (2003) a jejich článek Friends 

and neighbors on the Web. 

Studiem města se zabývali i česko(slovenští) vědci. Antonín Boháč (1923) a Julie Moschelesová (1937) 

využívali výsledky SLBD, díky kterým utvářeli zonaci Prahy a sledovali demografické a socioekonomické 

ukazatele obyvatel. Do české geografické historie (ale i historie Přf UK) se svými zásluhami v oborech 

geografie, demografie a statistiky rovněž zapsal Jaromír Korčák. Studium a zonaci Prahy dále obohatil 
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Jiří Král (1947) svým dílem Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblasti. Sociolog Jiří Musil 

(1977; 1987; 2006) desítky let přispíval vědě primárně výzkumem v sociologii města a bydlení.  

2.2. Transnacionalismus 

Z globalizace a informační propojenosti pramení změna migračního chování, které se říká 

transnacionalismus. V rámci transnacionalismu (pracovní) migranti oscilují mezi dvěma zeměmi. 

K zemi svého původu stále udržují vztah, ale zároveň vytvářejí i vazby v nové zemi (Janská, Pauknerová, 

Koropecká 2017; Zhou, Liu 2016). Příkladem transnacionální komunity mohou být diasporické 

komunity jednotlivých zemí (Janská, Pauknerová, Koropecká 2017). 

Janine Dahinden (2011) vymezuje typologii čtyř transnacionálních typů. Lokalizovaná diasporická 

transnacionální formace má nízkou transnacionální mobilitu, ale vysoké lokální vazby. Lokalizovaná 

mobilní transnacionální formace disponuje vysokou mobilitou a vysokým stupněm lokálních vazeb 

zároveň. Dalším typem jsou transnacionální a mobilní jedinci, kteří jsou vysoce mobilní, ale mají 

minimální lokální vazby. Typologii uzavírá transnacionálními outsidery, kteří nejsou mobilní a nemají 

ani lokální vazby.  

Transnacionálními outsidery může být nekvalifikovaná pracovní síla, která emigruje ze své země 

z ekonomických důvodů a v nové zemi nehledá trvalé vazby. Transnacionální a mobilní jedinci jsou 

například takzvaní expatrioti (z angl. expatriots, hovorově expats). Jedná se o transnacionální elitu – 

vysoce placené a mobilní jedince, často zaměstnané ve nadnárodních společnostech, které je posílají 

pracovat do různých zemí. Jejich sítě jsou globální a mezinárodní (Ferguson, Salominaite, Boersma 

2016). 

Dalším aspektem migrace a transnacionalismu jsou peníze, které migranti posílají do země původu 

(tzv. finanční remitence). Ty mají velký vliv na ekonomiku a rozvoj jejich domácností v zemi původu. 

Dávají rodině migranta fiskální svobodu (Janská, Pauknerová, Koropecká 2017), umožňují rodinám 

a domácnostem přístup k základním potřebám, jako je například vzdělání (Drbohlav a kol. 2017), 

a mohou pro ně být další záchrannou sítí (Rausser a kol. 2018). Zároveň ale mohou působit i potíže. 

Remitence mohou způsobit rozevírání nůžek v příjmech mezi těmi, kteří je dostávají, a těmi, kteří 

nikoliv. Také mohou způsobit další emigraci ze země za účelem zajištění remitencí pro jejich rodinu 

(Rausser a kol. 2018). 

Není jisté, zdali diasporické komunity, rozebírané v další kapitole (ale i studované v této bakalářské 

práci), lze považovat za lokální typ s nízkou či vysokou mobilitou.  Pravděpodobně se bude jednat 

o kontextuální záležitost. 
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2.3. Diasporické komunity 

Migranti přicházející do nového prostředí se potýkají s mnoha problémy, které místní populace nemusí 

řešit, např. učit se místní jazyk a zvyky, zorientovat se v novém prostředí a kultuře apod. (Ferguson, 

Salominaite, Boersma 2016). Nově příchozí migranti v průměru vydělávají méně než místní populace 

s podobným lidským kapitálem a pracovními zkušenostmi (Tammaru a kol. 2010). V dnešní době  jsou 

migrační proudy extrémně sociálně heterogenní a to i v rámci jednoho etnika (Valenta 2012). Migranti 

se tudíž v cílových zemích sdružují s ostatními migranty ze země původu do diasporických komunit, ve 

kterých vytvářejí a udržují emoční a majetkové vztahy k mateřské zemi a zároveň i mezi sebou 

(Ferguson, Salominaite, Boersma 2016; Zhou, Liu 2016). Ferguson, Salominaite a Boersma (2016, 

s. 2206) o migrantech dále říkají, že si pomocí diasporických komunit migranti „udržují pocit domova 

v cizině“. Migranti se seznamují „přes známé“ nebo se spolu začnout v cizině bavit, přestože se v rodné 

zemi znali jen od vidění. Pomáhají si s nacházením práce či ubytování a tímto si budují a využívají 

sociální kapitál2, který mohou později využít k budování kapitálu lidského3 (Ferguson, Salominaite, 

Boersma 2016).  Díky diasporickým komunitám nemusí migranti svou kulturu potlačovat a rychle se 

zapojovat do mainstreamové společnosti, aby dosáhli ekonomického a sociálního úspěchu (Zhou, Liu 

2016). 

Klasická teorie výzkumu diaspor označuje diasporu za odchod z domoviny (někdy exil) kvůli traumatu. 

Diasporická komunita si zachovává kolektivní identitu a solidaritu díky vzpomínkám a představám 

o domovině, do které se často chtějí vrátit. Ke své domovině patří a chtějí jí zachovat či obnovit (Cohen, 

Yefet 2019). Kritický přístup ovlivněný globalizací odmítal pevné komunity a solidaritu spolu s orientací 

na domovinu (Cohen, Yefet 2019). Toto může připomínat ztracenou komunitu (angl. community lost), 

o které psali Wellman a Leighton (1979). Tvrdí, že se společnost industriálně a byrokraticky 

přetransformovala a primární vztahy a pouta v komunitách nahradila závislostí na formálních 

organizacích. Sdílená domovina je kritickým přístupem považována za typ vědomí, a ne za objektivní 

realitu (Cohen, Yefet 2019). „Domovina nevytváří diaspory, ale diaspory si ve svých představách 

domovinu utvoří“ (Wilcock 2018, s. 365). 

(De)mobilizace diasporické komunity závisí nejen na volání domoviny, tj. (ne)potřebě se vrátit do 

domoviny, ale i na struktuře příležitostí v cizí zemi a vztazích nové země k domovině (Cohen, Yefet 

2019). I legislativní rozhodnutí země původu jsou důležitá, jako např. zda umožňuje svým občanům 

mít dvojí občanství (Zhou, Liu 2016). Diasporickou komunitu definují komunity migrantů, kteří sdílejí 

 
2 Sociální kapitál jsou zdroje pramenící ze sociálních vazeb a vztahů (Gregory a kol. 2009; Ferguson, Salominaite, Boersma 
2016) 
3 Lidský kapitál popisuje vzdělání, dovednosti a zkušenosti jedince. Při migraci je důležitý hlavně jazyk a profesionální 
kvalifikace, aby se migrant mohl začlenit do společnosti (Gregory a kol. 2009; Ferguson, Salominaite, Boersma 2016). 
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domovinu, se kterou jsou stále spjati. Migranti reprodukují a oslavují kulturu své domoviny. Cohen 

a Yefet (2019) k transnacionální agendě diaspor a diasporických komunit uvádějí i agendu lokální. 

Sdílená domovina pro členy diasporické komunity se ale nemusí vytvořit jen na základě etnicity. „Může 

se jednat o kulturní, náboženské, národní, politické a historické konceptualizace „sdílené domoviny“ 

(Wilcock 2018, s. 364). Konfliktem generované diaspory si někdy představují domovinu jako místo 

utrpení, násilí a traumatu, přestože se situace v domovině mohla již změnit (Wilcock 2018). Wilcock 

(2018, s. 366) o Pákistáncích v Norsku říká: „představují si utopickou domovinu – jaký Pákistán mohl 

být, ne jaký Pákistán je.“ 

Vazby k domovině se mohou formovat a utvářet různými způsoby. Migranti si je mohou vytvářet, 

protože hledají smysl v životě, v nové zemi zažívají pocit odcizení, cítí se segregovaně nebo mají 

omezené sociální a politické příležitosti. Imigranti se proto snaží o reprodukci kultury z domoviny 

(Cohen, Yefet 2019). 

2.4. Segregace  

Segregace je oddělení sociálně definovaných skupin v prostoru tak, že členové určité skupiny jsou 

oproti jiným skupinám nerovnoměrně koncentrováni v určitých geografických jednotkách (Massey, 

Rothwell, Domina 2009). Důsledkem segregace dochází k vytváření ostrých rozdílů ve statusu a kvalitě 

života prostorově oddělených skupin (Massey 2020). Zároveň ale může jít o proces, který se formuje 

hromaděním příležitostí v členské skupině (in-group) vůči nečlenské skupině (out-group)4, a tak vytváří 

nerovnosti v dosažitelnosti společenských zdrojů (Massey 2020). Segregaci lze sledovat ve více 

dimenzích a geografických jednotkách. Dimenze mohou být definované rasou, etnicitou, příjmem, 

vzděláním apod. a geografické jednotky mohou dosahovat různých měřítek (Massey, Rothwell, 

Domina 2009). V kontextu této práce by se mohlo uvažovat o segregaci etnických/cizineckých menšin. 

Segregaci lze měřit v 5 konceptuálních dimenzích: rovnoměrnost, izolace, klastrování, centralizace 

a koncentrace (Massey, Rothwell, Domina 2009). Klastrování je tendence geografických jednotek 

seskupovat se v prostoru, centralizace je tendence těchto jednotek nacházet se v blízkosti centrálního 

bodu a koncentrace popisuje množství fyzického prostoru, který zabírají. Rovnoměrnost je škála 

určující, jak rovnoměrně jsou dvě nebo více skupiny rozmístěné v určitém počtu geografických 

jednotek. Izolace je škála ukazující, v jaké míře jednotlivci bydlí v geografických jednotkách primárně 

obývaných jejich skupinou (Massey, Rothwell, Domina 2009).  

Ke konci 20. století se se zvyšující nerovností příjmů začala zvyšovat i úroveň třídní segregace. V USA 

se toto projevilo například formou tzv. white flight (česky doslova „bílý útěk“), kdy se bělošská část 

 
4 Členskou skupinu zde mohou představovat etablované skupiny (např. domácí populace) a nečlenskou nově příchozí 
migranti. 
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populace stěhovala do suburbií z měst, kde zůstávala a kam přicházela jiná etnika. Třídní segregace (v 

USA do jisté míry obdobný průběh jako segregace rasová, tj. majetnější byla hlavně bělošská populace) 

se nezvyšovala jen na úrovni celého státu, ale i uvnitř etnik samotných. Docházelo ke geografické 

koncentraci chudoby, hlavně v případě Afroameričanů (Massey, Fischer 2000). V kontextu amerických 

měst je segregace vnímána negativně a je často spojována s rasismem (etnickým/rasovým 

vylučováním) a privilegiem (Wissink, Schwanen, van Kempen 2016). V kontextu Prahy se jedná 

o proces, který je „důsledkem gentrifikace, suburbanizace, revitalizace nebo lokalizace nové bytové 

výstavby“, jak popisují Přidalová a Ouředníček (2017, s. 660), nikoliv důsledkem etnického/rasového 

vylučování. V Praze je úroveň segregace i diferenciace poměrně malá, lze ji pozorovat na mikroúrovni 

a to je i úroveň, na které by se dle Ouředníčka (2016) měla studovat. 

Se zvyšující se mobilitou obyvatel, kterou přinesl technologický pokrok v 20. století a postupné 

zlevňování dopravních prostředků a pohybu, klesá důležitost segregace z hlediska bydlení (Wissink, 

Schwanen, van Kempen 2016). Zároveň se ale ukazuje (pomocí dat z mobilních telefonů), že segregace 

na dočasných místech a při jiných než rezidenčních aktivitách je nižší než segregace rezidenční, a proto 

Wissink, Schwanen a van Kempen (2016, s. 128) také zmiňují, že je „potřeba přesunout se od dat o 

místech k datům o aktivitách lidí“, tj. zabývat se i akčními prostory lidí, nejen jejich bydlištěm. Nicméně 

pokud bude sledovaná skupina vykazovat nízkou míru segregace, lze spekulovat o vyšší míře integrace. 

Tento vztah ale nemusí vždy platit, jak uvádí Phillips (2010). 

2.5. Integrace 

Integrace imigrantů do hostující společnosti je důležitá pro její hladký chod a úspěšnou budoucnost. 

Při procesu integrace se imigranti začleňují do (struktur) většinové společnosti a činí tak v několika 

dimenzích či sférách, jde o kulturní, sociální (někdy spojované v sociokulturní), politickou 

a ekonomickou (Drbohlav 2011; Bernard, Mikešová 2014; Bernard, Vašát 2015). Spolu s integrací 

imigrantů se mění a přizpůsobuje i většinová společnost a postupně se zmenšují i rozdíly mezi 

komunitami imigrantů a většinovou společností. Rozdíly ale nemizí úplně, nedochází k sociokulturní 

„homogenizaci“ imigrantů a původních obyvatel do jedné masy. O integraci lze přemýšlet jako 

o nelineárním a vícesměrném procesu (Bernard, Mikešová 2014).  

O úspešnosti integrace rozhoduje mnoho faktorů. Jedná se např. o délku pobytu, důvod imigrace, 

odlišnost kultury od nového prostředí, vzdělání a jiné znalosti (jazykové), ale i prostředí, do kterého 

a ze kterého migranti přicházejí. To se může projevovat v podobně integrační politiky imigračního 

státu, trhu práce či míře diskriminace (Drbohlav 2011; Bernard, Mikešová 2014). Jedním z hlavních 

faktorů, který ovlivňuje míru integrace, je právě délka pobytu. Čím déle migranti v zemi žijí, tím více 

mají příležitostí poznat místní populaci, zvyknout si na kulturu a učit se jazyk. Důležitým faktorem je 
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také zapojení dětí imigrantů do vzdělávacího systému (Bernard, Mikešová 2014) – ve školách mají 

příležitost poznat své vrstevníky, aktivně se učit a používat jazyk, formálně se dozvědět něco o kultuře 

a reáliích hostitelské země apod. Tyto faktory nemusí souběžně stoupat a naznačovat vyšší míru 

integrace u různých skupin migrantů. Bernard a Mikešová (2014) u vietnamských migrantů mluví 

o průměrně relativně delším pobytu než u také zkoumaných Ukrajinců. U Vietnamců má ale délka 

pobytu v Česku menší efekt na sociokulturní integraci jedinců do společnosti (Bernard, Janská 2018). 

Tyto faktory působí na všechny aspekty integrace, tj. ekonomické, sociokulturní a politické.  

Migrantské komunity se mohou soustředit na zachování vlastní kulturní identity a zároveň i udržovat 

vztahy s jinými etnickými skupinami. Také ale mohou v rámci asimilačního modelu, který spolu 

s modelem heterolokálním hlouběji popisuji v následující podkapitole 2.6., utlumovat vazby na vlastní 

kulturu a postupně přijímat kulturu většiny (Drbohlav 2011). Jistý pocit „dvojdomovství“ u migrantů 

(Bernard, Mikešová 2014, s. 528) může být spojován s neochotou vzdát se vlastního občanství za 

účelem získání občanství českého. Nyní je ale možné mít dvojí občanství5 a tak by toto „omezení“ už 

v některých případech dnes nemuselo platit.  

2.6. Heterolokalismus 

Heterolokalismus je model, který Zelinsky a Lee (1998) zavádí jako alternativu ke stávajícím modelům 

integrace cizinců a migrantů do společnosti. Jednalo se o model asimilační a model pluralistický. 

Asimilační model předpokládá postupné splývání menšiny s většinou, v případě amerických měst se 

cizinecká menšina radiálně posouvá ze středu města dále k okraji a je postupně nahrazovaná novou 

skupinou s nižším socioekonomickým statusem. Tomuto modelu se také někdy říká „melting pot“ 

(česky doslova "tavicí kotel“), protože jednotlivé cizinecké menšiny zde postupně ztrácí (některé) 

vlastní charakteristiky a v „kotli“ se míchají v homogennější společnost. Kdežto v pluralistickém 

modelu se skupiny udržují v etnických komunitách, skrze které se zapojují do chodu společnosti 

a ekonomiky (Zelinsky, Lee 1998).  

Heterolokalismus charakterizují čtyři atributy, doplněné pátým. Prvním je okamžité prostorové 

rozprostření heterolokálních migrantů v zemi (Zelinsky, Lee 1998) nebo městě. Druhým je, že místa 

práce, bydliště a služeb jsou oddělená. Třetím atributem jsou silné vazby v etnické komunitě, 

umožněné komunikací na dálku a návštěvami, přestože jsou členové prostorově odděleni. 

Komunikační technologie jsou dnes rozšířenější a dostupnější než na konci devadesátých let (např. 

internet a smartphony), tudíž si myslím, že by tento atribut mohl v dnešní době mít větší váhu. Jako 

čtvrtý atribut Zelinsky a Lee (1998) uvádějí, že existence heterolokalismu je možná pouze 

 
5 viz podkapitola 3.1. 
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v technologických a socioekonomických podmínkách konce dvacátého století. Ke konci dodávají, že 

heterolokální komunity mohou existovat jak v metropolitních, tak i nemetropolitních jednotkách. 

 V heterolokálním modelu jsou členové etnických menšin schopní utvářet komunitu, stýkat se 

a udržovat vztahy, aniž by byli územně koncentrování a utvářeli v urbánním prostoru nějaké shluky 

(Zelinsky, Lee 1998).  Prostorově nesvázanou komunitu částečně drží pohromadě etnická místa 

a instituce, jako jsou kostely, kluby, restaurace a podniky nebo festivaly. Tyto formální a hmatatelné 

instituce ale nejsou nutné. Mohou být nahrazené (nebo doplněné) osobními a etnickými sítěmi 

a vazbami.  

Asimilační, pluralistický a heterolokální scénáře ale nejsou univerzálně platné ve všech kontextech. 

Zelinsky a Lee (1998) uvádějí různé příklady ve městech USA. Někdy v jednom městě platí pro 

jednotlivé menšiny různé modely, někdy pro stejnou menšinu platí v různých městech modely jiné. 

Přestože byly tyto modely vytvořeny na základě studií z USA, které mají specifickou a dlouholetou 

tradici mezinárodní imigrace, v kontextu Prahy by mohl být heterolokalismus uplatněný. Zda existuje 

komunita či komunity je otázka, nicméně etnické menšiny jsou v Praze relativně rozprostřené, i když 

někdy lze hovořit o „těžišti“ - např. jihovýchod Prahy pro Vietnamce či centrum města pro občany USA 

(Korecká, Šmídová 2012; Moravcová 2012; Přidalová, Ouředníček 2017). Platnost tohoto modelu pro 

diasporickou komunitu ex-Jugoslávců by mohla být opodstatněna. Některé z atributů heterolokalismu 

jsou součástí otázek, na které se práce snaží odpovědět.  

2.7. Uplatnitelnost teorií  

Pokud jde o relevanci, aplikovatelnost či přenositelnost západních teorii do východoevropského, 

středoevropského či post-socialistického kontextu a „kvalitu“ vznikajících teorií a poznatků o post-

socialistických městech, nelze říci, že by na věc panoval jednotný názor (Sjöberg 2014). Např. Sjöberg 

(2014) pojednává o westernizaci urbánní teorie, ale zároveň zmiňuje i budování nové, 

dewesternizované teorie v prostředí post-socialistické Evropy 

Jeden z možných důvodů, proč se geografové a jiní výzkumníci města museli spoléhat na teorie 

importované ze západu, jak je označuje Sjöberg (2014), je, že urbánní studie nebyly dostatečně 

zahrnuty do geografického výzkumu v období socialismu, alespoň co se Československa týče 

(Ouředníček 2016). To ale neznamená, že Praha jako město nebyla v minulosti podrobena 

sociogeografickému výzkumu. Příkladem může být Antonín Boháč (1923), který pomocí výsledků SLDB 

1921 vytvářel zonaci Prahy a sledoval demografické a socioekonomické charakteristiky obyvatelstva, 

nebo pozdější práce Jiřího Musila (1977; 1987; 2006) v šedesátých letech i později. Přesto ale vzniklo 

vědomostní vakuum, které se po transformaci muselo něčím zaplnit a jako vhodné se nabízely urbánní 

teorie ze západu, které mezitím vznikaly a vyvíjely se. Výzkum se tedy inspiroval teoriemi ze západu 
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a diskurz a badání tedy lze do jisté míry považovat za westernifikované, což šlo ruku v ruce s potřebou 

napravovat rozhodnutí z dob socialismu právě po vzoru západu (Ouředníček 2016). Jak ale uvádí 

Ouředníček (2016), samotné procesy a dění ve městě (Praze) se po pádu socialismu vrátily do svých 

původních trajektorií, ve kterých se nacházely před převratem roku 1948.  

Z konceptů a teorií zmiňovaných v této kapitole považuji za stěžejní diasporické komunity a integraci, 

odvíjí se od nich dvě ze tří výzkumných otázek. Tyto koncepty jsou v práci patřičně doplňované dalšími 

z této kapitoly, a tak jejich souhru při tomto výzkumu považuji za uplatnitelnou. Zda tomu tak skutečně 

je, zhodnotím na konci.  
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3. Metodika 

V této kapitole rozebírám data a metody, se kterými jsem pracoval. Nejprve definuji některé termíny, 

které se vyskytují v této práci. Poté se zabývám kvantitativní částí této práce, kde popisuji statistická 

data a způsob jejich zpracování. Poslední a nejobsáhlejší kapitola obsahuje postup práce při přípravě 

rozhovorů, ale i jejich vedení, nahrávání a zpracovávání. 

3.1. Definice termínů  

Ex-Jugoslávce definuji jako obyvatele republik bývalé Jugoslávie – Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 

Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Srbsko a Kosovo6. V práci se zabývám ex-Jugoslávci jako (relativně) 

jednotnou skupinou, která si je geograficky i kulturně blízká. Místy se budu zabývat i jednotlivými 

národy.  

V rámci této práce je nutné rozlišit mezi občanstvím a národností. Státní občanství je právní svazek 

mezi osobou a státem nehledě na etnický původ osoby. Státní občanství lze získat několika způsoby, 

např. narozením či udělením (ČSÚ 2020a). Od roku 2014 může rovněž člověk mít dvojí občanství (ČSÚ 

2019a). Národnost označuje příslušnost k národu, národnosti nebo etnicitě. Jedná se o vlastní 

označení osobou. Lze se hlásit k více národnostem, např. k české a srbské. Národnostní menšina je:  

„společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od 

ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní 

menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem 

společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření 

a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo“ (ČSÚ 2020b).  

Oproti občanství je národnost pojem více fluidní. Dále se v práci také vyskytuje pojem cizinec. Cizinec 

je osoba, která není občanem České republiky, ale v Česku přebývá krátkodobě či dlouhodobě, ale 

i trvale. Tento pojem používám při práci s daty od cizinecké policie. Ta členy národnostních/etnických 

menšin již neeviduje, protože jsou občany České republiky.   

Také je důležité odlišit od sebe označení Bosňáci a Bosňané, které může být matoucí. Bosňáci jsou 

národ balkánských Slovanů tradičně vyznávajících islám a mluvících bosensky. Bosňané a Hercegovci 

jsou obyvatelé Bosny a Hercegoviny, nehledě na náboženství, etnicitu nebo jazyk. Termín Bosňané se 

někdy využívá i pro označení obyvatel Bosny a Hercegoviny, jako celého státu, opět nehledě na 

náboženství, etnicitu nebo jazyk (Wikipedia 2020a; 2020b). 

 
6 Existence Kosova jako samostatného státu je sporná, některé státy ho uznávají a některé ne. Ze států zmiňovaných v této 
práci jej uznávají Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora, Makedonie a Česko, které jej v některých statistikách eviduje. 
Neuznávají jej Bosna a Hercegovina a Srbsko (Wikipedia 2020c). 
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3.2. Data 

Prvním ze dvou zdrojů sekundárních statistických dat jsou data o národnostech a občanství ze Sčítání 

lidí, domů a bytů roku 2011. Ta díky svému stáří nejsou aktuální a není tudíž jisté, zda reflektují 

současnou situaci. Data byla poskytnuta na úrovni ZSJ (základní sídelní jednotka) a později agregována 

dle potřeby. Druhým zdrojem jsou statistická data o cizincích v Česku od cizinecké policie. Tato data 

byla poskytnuta na úrovni obce a dle potřeby byla rovněž agregována do větších administrativních 

celků. Obě databáze se potýkají s problémy. Oficiální statistiky nemohou podchytit osoby pobývající 

v Česku nelegálně. Cizinci odjíždějící ze země nemají povinnost se odhlásit a data od cizinecké policie 

mohou evidovat osoby, které zde již nežijí. 

Pokusil jsem se informace o ex-Jugoslávcích v Česku (a Praze) doplnit ze statistických úřadů příslušných 

zemí. Z chorvatského statistického úřadu se nepodařilo získat jakákoliv data. Černohorský statistický 

úřad evidoval jen migraci vnitřní/regionální. Statistický úřad Bosny a Hercegoviny sice tuto statistiku 

vedl, ale v Česku k roku 2013 evidoval pouze 199 lidí, kdežto cizinecká policie jich eviduje okolo 2000 

(ŘSCP 2019). Z makedonského statistického úřadu jsou data obdobně rozdílná oproti datům od 

cizinecké policie, a navíc se jednalo o data z roku 2003. Slovinský statistický úřad eviduje národnost 

vystěhovalých, nikoliv jejich cílovou zemi. Na stránkách srbského statistického úřadu jsem nalezl studii 

Srbsko v procesu vnější migrace (Cрбија у процесу спољних миграција). V té je relativně podrobně 

popsaná historie a situace vnější migrace (a emigrace) Srbů, ale Česko je zařazeno do kategorie 

„ostatní evropské země“ (Stanković 2014). 

K vytvoření map jsem jako podkladová prostorová data využil databázi ArcČR, konkrétně se jednalo 

o polygonové vrstvy ZSJ, které jsem agregoval a generalizoval dle potřeby v geoinformatickém 

programu ArcMap 10.6.1. K prostorovým datům jsem připojil data statistická, která jsem nejprve 

patřičně připravil. Výsledkem jsou mapy v kapitole 4 a příloha D. Jedná se o kartogramy a strukturní 

a jednoduché kartodiagramy, zobrazující území Česka, poté Středočeského kraje, a nakonec 

nejdetailněji i Prahy. Velikosti kartodiagramů jsou zlogaritmované, jelikož rozpětí hodnot bylo veliké. 

Např. u národnosti se v katastrálním území (KÚ) Stodůlky nacházelo 230 ex-Jugoslávců, kdežto 

minimum bylo 0. Pokud bych byl ponechal vztah mezi kartodiagramy lineární, neměla by mapa žádnou 

vypovídající hodnotu. Rovněž jsou vynechané kartodiagramy na těch KÚ, kde byl ex-Jugoslávec jen 

jeden. Nejmenší kartodiagram tedy zobrazuje celkový počet ex-Jugoslávců roven dvěma.  
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3.3. Rozhovory 

Na základě literatury a výzkumných otázek jsem sestavil otázky ke strukturovanému rozhovoru 

s otevřenými otázkami (Hendl 2005), viz příloha A. Tato příprava probíhala v češtině, abych mohl 

otázky a jejich tvorbu konzultovat s vedoucím práce, a také protože tuto práci píši v češtině a všechnu 

literaturu do ní překládám. Otázky jsem s pomocí člověka se vzděláním v srbském jazyce přeložil do 

srbštiny, abych zajistil jejich správnost, protože jsem nikdy neprošel formální výukou srbského jazyka. 

Následně jsem udělal pilotní rozhovor s mojí matkou, která je původem ze Srbska a přišla do Česka 

před cca dvaceti lety, abych zjistil, jak otázky fungují „doopravdy“, jak by mohly vypadat odpovědi a jak 

dlouhý rozhovor přibližně bude. Po tomto rozhovoru jsem lehce poupravil pořadí otázek, aby rozhovor 

byl přirozenější, a připravil si tabulku na sociodemografické údaje, abych si je mohl poznamenat před 

nebo během rozhovoru a nemusel je zjišťovat zpětným poslechem a přepisem.  

Respondenty jsem nejprve hledal přes známé, další kontakty jsem později získal od některých 

respondentů, se kterými jsem již rozhovor udělal, tzv. metodou sněhové koule (Hendl 2005). Neměl 

jsem předem stanovenou strukturu výběru, ale snažil jsem o zahrnutí všech zemí bývalé Jugoslávie, 

pokud to bude možné. Rozhovory jsem dělal telefonicky z důvodu bezpečnosti pro všechny 

zúčastněné, jelikož se výzkum této bakalářské práce odehrával při trvání pandemie viru COVID-19 na 

jaře roku 2020. Rozhovory bylo nutné nahrát pro další zpracování, a protože operační systém Android 

neumožňuje nativní nahrávání rozhovorů do zařízení, využil jsem k tomuto volně dostupnou verzi 

(z Google Play Store) aplikace „ACR“. Jeden rozhovor, konkrétně s respondentem Filipem, se kvůli 

neznámé chybě nenahrál. Většina informací se ale neztratila, během rozhovorů jsem nespoléhal jen 

na nahrávky, ale klíčové poznatky jsem si průběžně poznamenával. 

Před každým rozhovorem jsem se představil (bylo-li to nutné, některé kontakty jsem znal osobně, 

některé z dětství) a sdělil jim, jak jsem dostal jejich číslo. Následně jsem krátce představil svůj výzkum 

a poprosil je o spolupráci. Ujistil jsem je, že vše bude naprosto anonymní, že nebudou-li chtít, nemusí 

na mé otázky odpovědět a že mohou rozhovor kdykoliv ukončit. Pak jsem se zeptal na svolení rozhovor 

nahrát, nikdo neodmítl. Někteří respondenti byli struční a nepodávali moc informací navíc, někteří 

odpovídali detailněji a více odbočovali od tématu, což přineslo i neočekávané poznatky. U obou typů 

respondentů jsem se při rozhovorech snažil o navazování či doplňování novými otázkami, abych se 

dozvěděl více – ne vždy to ale bylo možné či vhodné. Rozhovory proběhly v srbštině nebo v srbštině 

(z mojí strany) a jazyce dotazovaného. Přepis rozhovorů proběhl také v srbštině, jelikož přepis 

zvukového záznamu a překlad najednou by byl mentálně i časově náročný úkon.  

Anonymizaci respondentů jsem prováděl ihned po dokončení rozhovoru. S pravými jmény jsem 

pracoval pouze v seznamu kontaktů s čísly, abych věděl, komu volám a dále v převodníku na alias. Tyto 
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dva soubory byly oddělené od zbytku souborů, které jsem využíval psaní bakalářské práce. Toto mi při 

dalším zpracování umožnilo „zapomenout“, s kým jsem rozhovor dělal, díky čemuž jsem se mohl 

soustředit na to, co mi respondenti říkají a nepřemýšlet o nich z pohledu člověka, který některé z nich 

zná osobně. 

Po přepsání rozhovorů jsem je pročítal a přemýšlel o opakujících se tématech a zmínkách, které využiji 

ke kódování. Jelikož byly rozhovory poměrně jasně strukturované, struktura a kategorie kódů byly de 

facto předurčené při sestavování otázek. V těchto kategoriích vzniklých na základě otázek jsem 

barevně odlišoval už jednotlivé kódy. Při zpracovávání a kódování jsem se nejprve pokusil o využití 

volně dostupné webové verze programu Atlas.ti, ale vzhledem k relativně nízkému počtu rozhovorů 

jsem usoudil, že by se nemuselo časově vyplatit učit se zacházet s novým nástrojem. Proto jsem začal 

s používáním barevného značení a komentářů v běžném textovém programu (Microsoft Word). Takto 

označené rozhovory jsem vytiskl, protože práce s papírem mi umožňuje větší flexibilitu a volnější tok 

myšlenek a ve vytištěné formě jsem prováděl další kódování a analýzu. Viz přílohy B a C. Při čtení 

rozhovorů jsem se soustředil na výzkumné otázky a barevně kódoval relevantní poznatky. Postupně 

jsem utvářel a upravoval možnou kostru kapitoly, ve které bych výsledky prezentoval. Iteračně jsem 

rozhovory pročítal a spojoval si příbuzné poznatky od různých respondentů. Ve chvíli, kdy jsem při 

pročítání nenacházel nové poznatky, které bych mohl kódovat či propojit, jsem tuto část ukončil. 

Označené pasáže rozhovorů jsem přeložil, abych je prezentoval jako přímé citace respondentů. Ty 

jsem pomocí literatury interpretoval a někdy i osobně komentoval.  

Všechny přímé citace využité při popisu poznatků z rozhovorů jsou mým překladem do češtiny. V textu 

jsou označeny uvozovkami a jsou psané kurzívou. Při vypisování citací jsem někdy vynechával tzv. 

„vycpávková slova“. Když někdy nebylo jisté, co bylo v citaci myšleno, doplnil jsem kontext do 

hranatých závorek označených slovy „poznámka autora“, zkráceně pozn. autora. Poznatky získané 

z rozhovorů rozebírám v kapitole 5. Jsou rozděleny do dvou podkapitol, zhruba odpovídajících na dvě 

ze tří výzkumných otázek, které si tato práce pokládá.  

Prvně jsem při rozhovorech zjišťoval i náboženství respondentů, časem se ale ukázalo, že kromě jedné 

respondentky nemělo náboženství na rozhodování a názory respondentů žádný efekt, nepřikládali mu 

téměř žádnou váhu. Je ale na místě zmínit, že na území bývalé Jugoslávie jsou určitá náboženství 

spojená s určitými národnostmi7. 

 
7 Islám s Bosňáky, katolictví s Chorvaty, pravoslaví se Srby. 
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4. Ex-Jugoslávci v Česku 

Tato kapitola v první podkapitole pojednává o historii příchodu obyvatel z Balkánského poloostrova 

na území dnešního Česka. Zmiňuji zde i jiné národy než jen ty jugoslávské. Následuje prostorové 

rozmístění a vzorce ex-Jugoslávců. Druhá podkapitola se tímto rozmístěním zabývá na úrovni Česka 

a nezachází příliš do detailů. Poslední podkapitola už pojednává i o struktuře a poloze jednotlivých 

jugoslávských národů uvnitř Prahy a ex-Jugoslávcích jako celku.  

4.1. Historie migrace obyvatel Balkánu do Česka 

Balkánci na území dnešního Česka proudí už dlouhou dobu. Jedna z prvních migračních vln proběhla 

již v druhé polovině 19.  století. Do rakousko-uherské Prahy přicházela za studiemi mladá inteligence 

z území dnešního Bulharska, Chorvatska a Srbska. Mnoho z nich poté zůstalo v Praze, ale počet se 

řádově pohyboval v desítkách. Skoro současně probíhala i pracovní migrace z Bulharska, Makedonie 

a Srbska, u které se ale většina imigrantů po vydělání peněz vracela domů. Jednalo se 

o nekvalifikované pracovní pozice jako je např. pěstování ovoce a zeleniny či prodej zmrzliny apod. 

V období po 1. světové válce mělo Československo poměrně dobré vztahy s Jugoslávií, a tak se 

(pracovní) imigrace z dnešního Srbska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny zvýšila – stále se ale jednalo 

o desítky až stovky jedinců (Otčenášek 2003). 

Po 2. světové válce do Československa přichází za prací na základě mezistátní smlouvy desítky až 

stovky mladých Bulharů. Byť se mělo jednat o krátkodobou migraci, většina pracovníků 

v Československu zůstala a dále se stěhovala i uvnitř země. Díky občanské válce v Řecku v letech 1946-

1949 byli v Československu přijati Řekové a řečtí Makedonci. V následujících letech se někteří Řekové 

vrátili, ale většina Makedonců se postupně integrovala do života v Československu, jednalo se až 

o několik tisíc osob. Vztahy mezi Československem a Jugoslávií se zlepšovaly a mezi zeměmi vznikla 

obousměrná migrace studentů i pracovních sil. Mezinárodní vztahy zhoršil Titův odpor vůči Stalinovi. 

K určitému obnovení došlo v 60. letech, kdy jugoslávské firmy dostávaly zakázky v Československu, 

díky kterým přicházely stovky dělníků, z nichž někteří v Československu zůstávali. Dále přicházeli 

dělníci i přímo do podniků. Do roku 1989 byla situace klidná, do Československa přišly stovky, 

maximálně jeden tisíc Jugoslávců. Srbové a Chorvati byli rozmístěni poměrně homogenně, výjimkou 

byla koncentrace v Praze (Otčenášek 2003).  

Rozpad Jugoslávie a války v 90. letech způsobily odchod velké vlny uprchlíků. Někteří pokračovali dále 

na západ, někteří se usadili v Česku (hlavně Chorvaté a muslimové z Bosny a Hercegoviny) a někteří se 

později vrátili domů. Odhaduje se, že z důvodu války bylo ze svých domovů vysídleno 2,7 až 4 miliony 

obyvatel. Česko v průběhu války přijalo přibližně 6000 osob (Jungwirth 2017). Druhou vlnou byli 



23 
 

ekonomičtí migranti nepřímo zasaženi válkou, kteří pociťovali její ekonomické následky (hlavně Srbové 

a Makedonci). Někteří zde zůstali, začali podnikat a zakládat rodiny (Otčenášek 2003). 

4.2. Prostorové vzorce ex-Jugoslávců v Česku 

Ex-Jugoslávci nejsou v Česku rovnoměrně distribuování, což odpovídá rozložení cizinců obecně 

(Drbohlav 2011). Drbohlav (2011) dále poznamenává, že cizinci s dlouhodobým pobytem vykazují větší 

koncentraci, tj. jsou méně rovnoměrně rozloženi než cizinci s pobytem trvalým. Při práci se 

statistickými daty mezi typem pobytů cizinců nerozlišuji, nicméně všichni respondenti v Praze žijí trvale 

a lze od nich tedy očekávat rovnoměrnější rozmístění, alespoň uvnitř Prahy.  

Ex-Jugoslávci se koncentrují do Prahy, kde jich žije zhruba polovina podle všech sledovaných ukazatelů 

– národnost (50 %), občanství dle ČSÚ (41 %) i občanství dle cizinecké policie (50 %), viz mapy 

1, 2 a 3 a dále i grafy 1 a 2, ale i jejího okolí, což opět odpovídá trendům, které vykazují cizinci v Česku 

obecně (Drbohlav 2011).  Někteří ex-Jugoslávci se v Praze koncentrují více než jiní. Tato dysbalance je 

nejpatrnější u občanství – ex-Jugoslávců se srbským, chorvatským, bosenským i makedonským 

občanstvím je více v Praze nežli ve zbytku republiky. Srbové a Chorvati tento trend, tj. koncentraci do 

Prahy, vykazují i dle národnosti a dle dat o cizincích (ČSÚ 2011, ŘSCP 2019). Čeho si lze všimnout na 

grafu 1 a níže na mapách 6 a 7 jsou nízké hodnoty bosenské národnosti oproti hodnotám občanství 

Bosny a Hercegoviny. To by mohlo být vysvětleno rozmanitou etnickou strukturou Bosny 

a Hercegoviny (Bosňáci 50,1 %, Srbové 30,8 %, Chorvati 15,4 %, ostatní 3,7 %, viz STAT.BA 2013), kdy 

obyvatelé, kteří mají občanství Bosny a Hercegoviny se při sčítání hlásili k jiné národnosti než 

bosenské, což znamená, že Bosenci nejsou vždy Bosňáci. ČSÚ rovněž neeviduje nikoho hlásícího se ke 

kosovské národnosti, jelikož se obyvatelé převážně považují za (kosovské) Srby či (kosovské) Albánce. 
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Graf 1 – Porovnání počtu obyvatel bývalé Jugoslávie v Česku a Praze dle SLBD 2011 
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Na grafu 2 je vidět, že dle cizinecké policie dosahují počty ex-Jugoslávců nejvyšších absolutních hodnot. 

To je pravděpodobně zapříčiněno aktuálností dat. Rozdíl mezi daty je 8 let (ČSÚ 2011 a ŘSCP 2019) 

a za tu dobu se může počet ex-Jugoslávců (ale i jiných cizinců) v zemi značně změnit, konkrétně narůst. 

Dále si lze s nejnižším počtem cizinců všimnout reliktu územních změn po rozpadu Jugoslávie – Srbska 

a Černé Hory (SCG), což je zaniklý státní útvar, který existoval mezi lety 2003 a 2006.  

 

Na mapách s celým Českem (mapa 1, 2 a 3) je dále patrná silná preference velkých sídelních 

aglomerací, opět po vzoru většiny cizinců v Česku (Drbohlav 2011). Dominanci Prahy následuje Brno, 

kde je počet ex-Jugoslávců v průměru 7,5krát menší. Za zmínku stojí i okolní okresy těchto měst – 

Praha-východ, Praha-západ a Brno-venkov. Dalšími místy koncentrace jsou některá krajská města. 

O jaká konkrétní krajská města jde, závisí na sledovaném ukazateli, viz mapy. Méně než 50 ex-

Jugoslávců žije ve více než polovině okresů, a v méně než třetině okresů žije více než 100 ex-

Jugoslávců. Kuriozitou je celý kraj Vysočina, který neobsahuje jediný okres s více než 50 ex-Jugoslávci. 

V některých případech je okres krajského města jediný okres, ve kterém je více než 50 ex-Jugoslávců, 

např. okresy Karlovarský u občanství (mapa 2) nebo Plzeňský u všech ukazatelů. Na mapě 2 je vidět, 

že ex-Jugoslávci se nachází i v okresech Cheb a Karlovy Vary, které dle Drbohlava (2011) představují 

jedno z míst koncentrace cizinců v republice. 
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Graf 2 – Porovnání cizinců z bývalé Jugoslávie v Česku a Praze dle cizinecké policie (2019) 
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Zdroj: ČSÚ 2011, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 1 – Ex-Jugoslávci v Česku podle národnosti v roce 2011 

Zdroj: ŘSCP 2019, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 2 – Ex-Jugoslávci jako cizinci v Česku v roce 2019 
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Zdroj: ČSÚ 2011, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 3 – Ex-Jugoslávci v Česku podle občanství v roce 2011 



27 
 

4.3. Rozmístění a struktura ex-Jugoslávců v Praze 

Na mapách 4 a 5 je vidět, jak se ex-jugoslávská menšina koncentruje do území hlavního města Prahy 

a jejího blízkého okolí. Rovněž si lze všimnout, že cizinci obecně se koncentrují v Praze a že jejich podíl 

klesá od centra a vnitřního města směrem k okrajům, ale hlavně do zázemí. Toto se více projevuje na 

jih od Prahy. Severně od Prahy, i za hranicemi Středočeského kraj, se cizinci nachází ve vyšší míře, což 

může být dle Drbohlava (2011) způsobeno nabídkou pracovních míst v automobilovém průmyslu 

v okolí Mladé Boleslavi. Ex-Jugoslávci se v rámci Prahy jako jiní cizinci koncentrují do centra a do 

vnitřního města se zásahy do města vnějšího, jak je vymezují Přidalová a Ouředníček (2017). Tato 

skutečnost platí jak pro ex-Jugoslávce podle národnosti (mapa 4), tak pro ex-Jugoslávce podle 

občanství (mapa 5). Jinými velkými skupinami v Praze jsou Ukrajinci (mírná koncentrace na 

severovýchodě), Rusové (koncentrace na západě), Vietnamci (koncentrace na jihovýchodě) a cizinci 

z USA (v centru a na severovýchodě) (Přidalová, Ouředníček 2017).  

Dále můžeme pozorovat, že se okresy Praha-východ a Praha-západ nejeví ex-Jugoslávcům tak 

atraktivní, alespoň v porovnání s Prahou. Katastrální území (dále KÚ) v zázemí Prahy také vykazují nižší 

podíly cizinců na obyvatelstvu obecně, výjimkou jsou některá KÚ označená tmavším odstínem 

červené. Jedná se o KÚ s cca třiceti až třinácti sty obyvateli, ve kterých se ale nenachází téměř žádní 

Zdroj: ČSÚ 2011, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 4 – Ex-Jugoslávci v okresech Praha, Praha-východ a Praha-západ podle národnosti v roce 2011 
na úrovni katastrálních území 
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ex-Jugoslávci. Jejich počet je většinou nula, maximálně v řádu nízkých jednotek. Data od cizinecké 

policie jsou poskytnuta za úroveň obce, nelze tudíž pozorovat členění uvnitř Prahy. 

 

V Praze samotné (mapy 6 a 7) je již lépe vidět detail a struktura jednotlivých ex-Jugoslávských 

občanství a národností. Pro názvy jednotlivých katastrálních území, ale i městských částí, viz příloha D. 

Nejpočetnější skupinou jsou Srbové (viz červená výseč v kartodiagramech), kteří jsou zároveň 

i nejpočetnější ex-Jugoslávskou zemí, následováni Chorvaty. Podíváme-li se na obě mapy Prahy 

zároveň, lze si všimnout, že modrá barva je v kartodiagramech na mapě občanství mnohem více 

zastoupena nežli na mapě s národností. V Praze se nachází více občanů Bosny a Hercegoviny než lidí 

hlásících se bosenské národnosti, což popisuji výše. 

Sledujeme-li kartodiagramy, působí struktura cizinců poměrně nahodile. Vyjma nejmenších 

kartogramů, které zobrazují jen hrstku ex-Jugoslávců, nelze ve struktuře vypozorovat nějaký 

prostorový vzorec. U jednotlivých národností i občanství není patrná výrazná míra segregace. Do jisté 

míry by se dalo hovořit o klastrování se středem v centru Prahy, ale izolace není na první pohled patrná 

žádná (Massey, Rothwell, Domina 2009). Nicméně takovéto ukazatele by bylo lepší studovat pomocí 

prostorové statistiky a segregačních indexů, což není předmětem této práce.  

Zdroj: ČSÚ 2011, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 5 – Ex-Jugoslávci v okresech Praha, Praha-východ a Praha-západ podle občanství v roce 
2011 na úrovni katastrálních území 
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Zdroj: ČSÚ 2019d, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 7 – Ex-Jugoslávci v Praze podle občanství v roce 2011 na úrovni katastrálních území 

Zdroj: ČSÚ 2011, ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 

Mapa 6 – Ex-Jugoslávci v Praze podle národnosti v roce 2011 na úrovni katastrálních území 
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5. Komunita ex-Jugoslávců v Praze 

Tato kapitola rozebírá poznatky získané z rozhovorů s ex-Jugoslávci žijícími v Praze. Respondenty 

nejprve představuji a krátce o nich píši v první podkapitole, ve druhé se zabývám otázkou diasporické 

komunity a ve třetí podkapitole integrací ex-Jugoslávců do české společnosti a jejím vztahem k bývalé 

Jugoslávii. 

5.1. Představení respondentů 

Respondenti jsou imigranti první generace, kteří do Česka přišli (přibližně) v devadesátých letech 

minulého století, viz tabulka 1. Jedná se tedy o lidi v rozmezí středního až důchodového věku. Důvody 

jejich příchodu jsou různé, nicméně politická situace v Jugoslávii v devadesátých letech a následné 

vypuknutí války byly nejčastější. Barvitě a stručně odpověděl Ratko, který na otázku kdy a proč přišel 

do Česka, řekl: „Na podzim roku 1991 jsem utekl od idiotů, kteří chtěli válčit.“ Dalším důvodem je 

studium v Česku, většinou univerzitní, v jednom případě již středoškolské, nebo dokončené studium 

v bývalé Jugoslávii v oboru bohemistika. Respondenti tedy buď chtěli studovat v Česku nebo se jejich 

dosavadní studium přímo týkalo Česka a češtiny a přišli sem, aby se zdokonalili v jazyce a poznali 

kulturu. Někteří dále řekli, že v Praze už měli nějaké přátele, což dle Fergusona a kol. (2016) bývá pro 

migranty motivací pro výběr země, do které odejdou. V případě Marka se jednalo o kamaráda ze školy, 

který už v Česku měl firmu a pozval jej, aby mu s ní pomohl.  

 Tabulka 1 – Základní údaje o respondentech 

  

ID alias pohlaví věk 
příchod do 

Česka 
v Česku 

let 
národnost občanství 

1 Milica žena 55 1997 23 srbská CZE 

2 Daniela žena 49 1997 23 srbská SRB 

3 Zorica žena 52 1986 34 srbská + česká SRB 

4 Mirjana žena 59 1991 29 srbská CZE 

5 Ivana žena 53 1995 25 
srbská + 

chorvatská 
SRB + HRV 

6 Jasmina žena 59 1992 28 bosenská SRB + CZE 

7 Paulina žena 55 1993 27 srbská SRB 

8 Tara žena 52 1999 21 srbská SRB 

9 Marko muž 65 1992 28 bosenská SRB + CZE 

10 Mihajlo muž 44 1990 30 
srbská + 

jugoslávská 
SRB + CZE 

11 Amina žena 44 1993 27 bosenská BIH + CZE 

12 Filip muž 62 1993 27 srbská HRV 

13 Ratko muž 66 1991 29 neuvedená SRB + HRV 

průměr - - 55 1993 29 - - 

Zdroj: vlastní data 
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Většinou ale respondenti neuvedli jen jeden důvod, často se jednalo o kombinaci výše zmíněných. Dle 

klasické teorie diaspor je tato skupina lidí typickou diasporou – jejich odchod z domoviny byl útěk kvůli 

traumatu, v tomto případě válce (Cohen, Yefet 2019). Např. Mirjana a její manžel přišli krátce po sobě 

v roce 1991. Mirjana situaci popisuje následovně: 

„Když začala mobilizace, můj manžel už to léto dostal dvakrát povolání do armády, a protože už rok 

předtím přemýšlel o tom, že by do Prahy šel studovat na vysokou školu8, tak ho při emigraci jako první 

místo napadla Praha. Naše skupina přátel se rozdělila na dvě půlky, jedna emigrovala do Říma, druhá 

do Londýna, vlastně nikdo nejel do Prahy [pozn. autora: smích]. Ale manžel si říkal, když už musí utéct, 

tak někam, kde bude dělat něco, co ho zajímá. Já jsem v tu dobu pracovala v muzeu, a tak jsem za ním 

do Prahy přijela o pár měsíců později.“ 

Tato skupina se vyznačuje jistou specifičností, ze které pramení mnoho dalších důsledků, důležitých 

pro výzkumné otázky, které si pokládá tato práce, a to zda lže uvažovat o existenci jugoslávské 

komunity. Zajímavé také je, že bývalí Jugoslávci jsou si této specifičnosti sami vědomi a mnozí ji při 

rozhovorech zmiňovali. Marko o ní říká: 

„Jak bych nás nazval… politická emigrace nebo emigrace z důsledků války na území bývalé Jugoslávie… 

přivedla do Prahy lidi ze smíšených manželství, partnery různých národností a struktura [pozn. autora: 

těch, kteří přišli] je na vysoké úrovni. Většinou jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé. Myslím si, že to byla 

dost kvalitní migrace, která přišla v těch letech [pozn. autora: devadesátá léta]. Později přicházeli 

mladší, ti už z ekonomických důvodů. Nevím, jak to teď s nimi přesně je, nemám s nimi kontakt.“ 

Mihajlo toto tvrzení doplňuje: 

„Praha se naplnila lidmi, kteří nebyli klasickými gastarbeitery9. Byli to lidé nebo studenti, kteří 

z nějakého důvodu utekli od války, takže se jednalo o zajímavou kombinaci lidí. Byli to intelektuálové, 

studenti, přišel Lordan Zafranović [pozn. autora: režisér], tehdy se tu natáčel film Underground, 

i Kusturica natáčel v Praze. Hodně lidí, kteří v tu dobu byli v Praze, tj. na útěku [pozn. autora: před 

válkou], dělali kompars. Nějaké národní rozdělení vůbec nebylo vidět. Ti lidé byli z jedné země a sem 

přišli, protože se nechtěli účastnit dění dole [pozn. autora: dole = v Jugoslávii].“ 

Z rozhovorů lze usoudit, že Jugoslávští emigranti v této době byli většinou vysokoškolsky orientovaní 

jedinci utíkající ze země z politických důvodů. Vyšší vzdělání je často spojované s vyšší tolerancí vůči 

jiným, v tomto případě vůči jiným etnikům (Hello, Scheepers, Sleegers 2006). Pro mnohé byla 

 
8 Respondentka uvádí konkrétní obor i školu, o které manžel přemýšlel, ale v rámci anonymizace jsou informace zobecněné.  
9 Z německého Gastarbeiter. Člověk, který v jiné zemi pracuje dočasně (Bhagwati, Schatz, Wong 1984). V kontextu bývalé 
Jugoslávie lidé, kteří na několik let odjedou do nějaké západoevropské země (typicky Německo a Švýcarsko) vydělávat peníze, 
často jako ne příliš kvalifikovaná pracovní síla. Peníze buď posílají domů (remitence) nebo se s nimi po určité době vrátí domů. 
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samozřejmě lepší ekonomická situace České republiky oproti republikám bývalé Jugoslávie velikým 

plusem, ale nejednalo se o primární motivaci, alespoň ne při příchodu. Ekonomická stránka se mohla 

výrazněji projevit později jako jedna z motivací k setrvání. 

5.2. Komunita 

Výpovědi a aktivity respondentů vedou k formování jisté podoby diasporické komunity, která může 

existovat v různých podobách – coby lidi na kulturních akcích, jako přátelé v ex-jugoslavském podniku 

nebo jako rodinná oslava. V podkapitolách níže tato zjištění popisuji a rozebírám. 

5.2.1. Sdružení 

Téměř všichni respondenti si myslí, že jistá komunita existuje. Existenci komunity si často spojují se 

sdruženími působícími v Česku, ale hlavně v Praze. O těch respondentka Milica, která v Praze žije přes 

20 let, řekla: „bylo hodně pokusů o založení různých sdružení, některá jednu dobu fungovala a pak 

skončila“. 

Nejčastěji zmiňované je sdružení Lastavica, o kterém respondenti věděli nejvíce. Přestože o něm ale 

věděli, akcí a událostí pořádaných sdružením se účastní jen několik respondentů a členem nebyl nikdo. 

Viz výpovědi respondentů níže. 

„Největší je Lastavica, sdružuje fakt všechny, ale existuje i Chorvatsko-česká společnost, ale 

barvitější/pestřejší [pozn. autora: národnostně] je Lastavica.“ – Ratko 

„Existuje sdružení, ve kterém nejsme členy, ale často chodíme na některé srazy nebo něco, co 

organizují, nějaké kulturní akce. To je Lastavica, oni sdružují lidi ze všech bývalých republik Jugoslávie, 

oni v tom nevidí žádný rozdíl.“ – Tara 

Další sdružení, která někteří respondenti zmínili jsou Chorvatsko-česká společnost (Hrvatsko-Češko 

Društvo) a Radost. Oboje jsou národní sdružení (Radost je srbská), která propagují tradice, kulturu 

a umění obou zemí. Činí tak také ve formě pořádání různých akcí, někdy ve spolupráci s ambasádami 

zemí.  O sdružení Lastavica také respondenti řekli, že spojuje různé generace. Většina respondentů, 

která se baví s jinými ex-Jugoslávci, tak dělá s lidmi podobné či stejné generace, jako jsou oni, nebo se 

kamarádí jako celé rodiny – tj. rodiče v generaci této politické emigrační vlny a jejich děti. Lastavica 

tedy pomáhá přemosťovat nejen rozdíly národnostní, ale i rozdíly generační.  

Lastavica funguje jako zastřešující element, kolem kterého se formuje diasporická komunita obyvatel 

bývalé Jugoslávie na pražské úrovni, jak ji alespoň z části popisují různí autoři (Ferguson, Salominaite, 

Boersma 2016; Zhou, Liu 2016; Cohen, Yefet 2019). Ex-Jugoslávci se zde vídají s ostatními a společně 

udržují vztah k své bývalé zemi, byť tato země již neexistuje. Skrze různé kulturní a jiné akce Lastavica, 
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ale i menší národní sdružení, umožňují bývalým ex-Jugoslávcům prožívat společné zážitky 

v jugoslávském duchu v Praze. I ti, kteří akce pořádané sdružením nenavštěvují osobně, vědí, že jsou 

tyto akce pořádané a na ně jiní lidé chodí. Nezávisle na této „oficiálnější“ komunitě, často spojené se 

sdružením Lastavica, existují i menší sítě přátelských vztahů. O sdružení jsem se dozvěděl až skrze 

rozhovory a níže uvádím stručný popis, dle webových stránek sdružení.  

„Vznikly nové hranice, nové státy a nové zvyky, ale my jsme se nezměnili.“, říká o sobě a o ex-

Jugoslávcích Lastavica (2020). Lastavica, v překladu Vlaštovka, je sdružení založené Edibem Jaganjcem 

v Praze roku 2009. Sdružení, které se identifikuje se společnou jugoslávskou minulostí, dědictvím 

a jazykem, reprezentuje obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, protože „v Praze jsou všichni cizinci“.  

Dále tvrdí, že jsou apoličtí a že se nesnaží o budování nové Jugoslávie. Chtějí zlepšovat život obyvatel 

v nové domovině. Na stránkách si lze přečíst principy Lastavice, kde výše zmíněná tvrzení blíže 

specifikují a stanovují další, např. že nepodporují žádné náboženské instituce a že odmítají kolektivní 

vinu někdy přisuzovanou národům po válce v Jugoslávii (Lastavica 2020). 

Členství ve sdružení není exkluzivní pro obyvatele ze zemí bývalé Jugoslávie, je otevřené i Čechům 

a jiným cizincům. Členství stojící 1800 kč ročně umožňuje pomáhat s organizací různých akcí 

pořádaných sdružením a také na tyto akce poskytuje slevu. Je to jedna z forem přímé podpory tohoto 

sdružení, druhou může být donace, kterou může člověk poslat skrze webové stránky (Lastavica 2020). 

Sdružení disponuje klubem v Opletalově ulici, který je otevřený 6 dní v týdnu. Lze si jej rezervovat pro 

pořádání soukromých akcí nebo jen navštívit a dát si něco k pití. Tradičně je využíván na sledování 

sportovních utkání reprezentací a klubů zemí bývalé Jugoslávie. Lastavica také nabízí vypůjčení knížek 

z jejich knihovny – snahou je nejen zpřístupnění světových (včetně českých) děl a autorů v jazycích 

bývalé Jugoslávie, ale i autorů a děl jihoslovenských v jazyce českém. Knihovna také disponuje 

množstvím knížek pro děti, aby zde mohly rozvíjet své dovednosti a jazyk. Knihovna přijímá dary ve 

formě knížek (Lastavica 2020).  

5.2.2. Kontakt 

Vztahy a interakce mezi ex-Jugoslávci ale probíhají i na nižší úrovni a samovolněji, nezávisle na aktivitě 

sdružení. Ivana o přátelení lidí z bývalé Jugoslávie říká: 

„Já si myslím že určitě ano, lidé se určitě baví a schází [pozn. autora: i mimo sdružení]. Počínaje 

nějakými většími seskupeními, ale i individuálně. Já si myslím, že tady na rozdíl od jiných zemí, kde si 

myslím, že to je mnohem rozdělenější, že sem nepřišli lidé, kteří by … že by se třeba Srbové vyhýbali 

Chorvatům nebo Bosňákům, tady jsou všichni spolu. Lidi tady [pozn. autora: ex-Jugoslávce v Praze] 

https://lastavica.org/
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mnohem méně trápí národní identita. Protože sem nepřicházeli gastarbeiteři, spíše lidé kteří…přišel 

sem jiný profil lidí.“ 

Toto sdělení souzní s obdobnými sděleními zmíněnými v představení respondentů. Dle výsledků 

rozhovorů lze usoudit, že charakter lidí, který přišel v devadesátých letech do Prahy, značně ovlivňuje 

formování diasporické komunity a vztahů mezi jedinci. Naprostá většina respondentů na otázku, zda 

se baví či schází více s lidmi pocházející ze stejné země, odpověděla negativně. Tj. že pokud se s ex-

Jugoslávci baví, nezáleží jim na jejich původu či národnosti, nemají o svých bývalých spoluobčanech 

předsudky.  

„Tady je nejvíc lidí ze Srbska a Bosny. A oni se opravdu vídají, určitě i ostatní, kteří nemají předsudky a 

taková je většina lidí v Praze.“ – Jasmina 

„Ti přátelé, ke kterým jsem já přišla, jsou z Bosny, ale vídáme se i s lidmi z Chorvatska. Kamarádíme se 

všichni spolu.“ – Tara (Srbka) 

Dále je pravděpodobné, že na tuto mezietnickou toleranci, kromě vyššího dosaženého vzdělání (Hello, 

Scheepers, Sleegers 2006), má silný vliv i fakt, že se jedná o generaci, která spolu vyrostla v jedné 

společné zemi, ve které se lidé cítili jako Jugoslávci. Mnozí respondenti také odešli z Jugoslávie do 

Česka, ale nyní se vrací do Srbska, Chorvatska apod. Dalo by se říci, že v nově vzniklých republikách 

nikdy nežili. Spekulativně lze usoudit, že jejich identita a smyšlení se přetvářelo z jugoslávského 

v české, a až později nebo i zároveň v „národní“. Samozřejmě se ale jedná pouze o domněnku, která 

se zároveň může lišit od člověka k člověku, nicméně mohlo by se jednat o další faktor, který ex-

Jugoslávcům pomáhá udržovat (nostalgickou) ideu společné domoviny (Wilcock 2018; Cohen, Yefet 

2019). Toto je příklad Mihajla, který si udržuje kolektivní jugoslávskou identitu díky někdy 

nostalgickým vzpomínkám na svou bývalou zemi (Cohen, Yefet 2019). Jak řekl Mihajlo: 

„No víte, já jsem v tomhle ohledu typický ex-Jugo nostalgik. Možná je to do jisté míry dané tím, že jsem 

byl díky matce vychovaný jako katolík, což moji kamarádi v Srbsku nikdy nechápali [pozn. autora: 

smích]. Ale jednoduše řečeno, i kvůli tomu nemám vůči nikomu žádné předsudky. Já jsem se vždycky 

vnímal jako Jugoslávec, a tak mezi lidmi nevidím rozdíl. Pro mě je to stále jedna země.“ 

Výjimkou je respondentka Daniela, která se sice více vídá a baví s lidmi ze stejné země, jako z které 

pochází, říká ale, že to není záměrné: 

„Není to, že bych si je nevybírala. Prostě jsem se s nějakými lidmi znala a postupně seznamovala 

s dalšími a nějak spontánně se to tak stalo.“ 
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Respondenti se ale vídají a baví s jinými i v situacích každodenního života. Mirjana o ex-Jugoslávské 

skupině, se kterou se občas vídá, řekla: 

„A ty lidi, co znám, jsou všech možných profesí, někteří jsou i mladší než my [pozn. autora: manžel a 

Mirjana mají 59 let], vlastně různé generace. Oni se schází v různých podnicích. Ženy se vídají, muži se 

potkávají, různé narozeniny, prostě všechno. Vím, že se často potkávají v jedné konkrétní kavárně/baru 

na Žižkově [pozn. autora: anonymizováno] a dvě ženy Jugoslávského původu [pozn. autora: 

anonymizováno] vlastní u Letné malý klub…srazy, koncerty, kulturní akce. … Tahle parta, kterou znám, 

to je úplně namíchaná – Lublaň, Záhřeb, Bělehrad, Sarajevo. 

I mnozí další mají několik přátel z bývalé Jugoslávie, se kterými se vídají. Kromě kulturních akcí spolu 

chodí do již zmíněných kaváren či barů, ale např. i na procházky do parků. Respondenti zmínili 

Stromovku či Průhonický park. Když mluvili o restauracích, často se jednalo o podniky vlastněné jinými 

ex-Jugoslávci. Filip, se kterým se rozhovor bohužel nenahrál, řekl, že polovina návštěv restaurací jsou 

„naše podniky“. Konkrétně zmiňuje Kogo, Jelicu či La Picolla Perla. Milica zmínila i pizzerii Giovanni 

nebo restauraci Luka Lu. Tyto podniky často nejsou zaměřené na tradiční Jugoslávskou kuchyni 

(výjimkou je Jelica – tradiční srbská) a také nepatří mezi nejlevnější podniky. Jsou ale vlastněné 

bývalými Jugoslávci, často i někteří zaměstnanci jsou z bývalé Jugoslávie a navštěvují je jiní bývalí 

Jugoslávci. Tyto podniky tedy mohou působit jako malé enklávy, ve kterých si ex-Jugoslávci vytváří 

pocit sdílené domoviny (Wilcock 2018). 

Samozřejmě se mezi respondenty vyskytly výjimky ve formě několika lidí, kteří se s jinými ex-Jugoslávci 

pravidelně nevídají a nebaví. Mnozí z nich ale byli do komunity více zapojeni dříve, tj. po příchodu do 

Česka, a tyto vztahy postupně upadaly. Více o tomto fenoménu viz podkapitola 5.3.  

Někteří respondenti mají s bývalými Jugoslávci vztahy i v profesionálním životě. Forma těchto vztahů 

záleží na konkrétní profesi. Například Milica učila na vysoké škole a se svými studenty dělala různé 

projekty, do kterých zapojovala ex-Jugoslávce v Praze, dnes tam už ale neučí. Amina vlastní obchod 

s balkánskými produkty a s ex-Jugoslávci je tedy v každodenním kontaktu. Milica pracuje ve firmě, jejíž 

klienty jsou mimo jiné i lidé z bývalé Jugoslávie. Paulina pracuje v české firmě, ve které pracují jiní ex-

Jugoslávci, ale tyto vztahy nepovažuje na profesionální či obchodní. Pracovním vztahům ex-Jugoslávci 

nepřisuzovali příliš velkou váhu, hlavně v porovnání se vztahy přátelskými či každodenními.  

Z výsledků rozhovorů lze v geografickém duchu vypozorovat tři, byť poměrně mlhavé a propojené, 

řádovostní úrovně diasporické komunity. Největší z nich (makroúroveň) je celopražské zastřešení 

diasporické komunity Jugoslávců, organizované okolo sdružení Lastavica, které pokračuje 

v Jugoslávské tradici a duchu. Mezorúroveň zde tvoří zmíněná, ale i nezmíněná, národní sdružení a 
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dění okolo nich, často přímo propojené s jednotlivými ambasádami. Tato sdružení sdružují užší 

spektrum lidí než Lastavica a zároveň i propagují národní kulturu v Praze a Česku. Mikroúrovní jsou 

přátelské a rodinné vztahy ex-Jugoslávců s variabilní velikostí a intenzitou. Ty jsou opět skutečně 

jugoslávské a povětšinou nejsou pevně zakotvené v prostoru. Interakce mezi ex-Jugoslávci se sice 

v prostoru odehrávají, málokdy se ale na nějakých místech opakují pravidelně. 

5.2.3. Identita 

Vnímání vlastní identity je něco, v čem se respondenti lišili nejvíce. Někteří měli jasno a odpověděli 

jednoslovně – odpovědí bylo většinou jejich občanství a národnost. Jiní se identifikovali se svou 

národností nebo občanstvím, ale zároveň do své identity nějakým způsobem zapojili Prahu či Česko. 

Někteří zmínili občanství či národnost jako první, někteří „Pražáctví“ či „Češství“.  

„Samozřejmě se cítím se jako Srbka, ale také cítím, že Česká republika je můj druhý domov. Strávila 

jsem tady přesně polovinu života, Česko je pro mě druhá matka. Tak pociťuji Česko. [pozn. autora: 

Česko je srbsky Češka, rod ženský] – Paulina 

Společná Jugoslávská identita se promítla u Mihajla a Aminy, nejednalo se ale o jednoznačné tvrzení, 

většina respondentů projevila u identity určitou nejistotu. Mihajlo řekl: 

„Často o tom [pozn. autora: o identitě] mluvíme s manželkou, jak moc je to důležité pro život. Na 

prvním místě jsem člověkem, až pak jsem nacionálně odlišený. A když už se musím odlišit, podle 

mentality asi víc Čech, (odmlka), Poločech, Polojugoslávec, tak nějak jsem se vždycky chápal.“ 

Podobá nejistota vyzařuje i z Aminy, která myšlenku rozvíjí: 

„To je fakt těžká otázka. Já někdy ani nevím. Myslím, že se cítím jako Bosňačka. Možná i Jugoslávka, 

tak jsem se narodila. Teď, protože mám takovou práci, jakou mám [pozn. autora: vlastní obchod 

s balkánskými produkty], chodí ke mně lidi ze všech možných krajů, možná i proto se cítím jako 

Jugoslávka…ale ta teď neexistuje, a tak říkám, že jsem Bosňanka. Ale jako Češka…tak se se necítím. 

Když odjedu do města, ze kterého pocházím, a kadeřnice mi řekne: „No vy cizinci, když přijdete k nám.“ 

A já ji odpovím: „Jak cizinka, já jsem rozená Banjalučanka.“ To oni sem přišli, ona tu nežila a pak 

odněkud přišla. To mi vadí víc, už se tam necítím jako občan. A tak vlastně člověk neví, kde se jak cítí. 

Myslím, že se více cítím…nemůžu říct Češka. Mám české i bosenské občanství, nevzdala jsem se ho. 

Myslím si, že jsme všichni [pozn. autora: ex-Jugoslávci] označení, nějak poznamenaní… Opravdu 

nemůžu říct…pro Čechy jsem asi Jugoslávka a pro naše [pozn. autora: jiné ex-Jugoslávce] taky. Ale já 

se cítím…nevím, je to těžké, nevím, jak odpovědět. 
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Někteří si tedy nejsou jisti svojí identitou, oscilují mezi českou, národní a dokonce jugoslávskou. Jistý 

si není ani Ratko, který se po krátkém rozmyšlení prohlásil za apatrida10, krátce předtím ale svou 

minulost popsal následovně:  

„V Bosně jsem byl ve vojně, v Chorvatsku jsem žil, v Srbsku jsem se narodil, ve Vojvodině jsem 

vystudoval. Země původu je pro mě Jugoslávie. Já tam nemám nějakou svoji republiku, všechny jsou 

moje.“ 

Ale zároveň nejsou… Respondenti se cítí, že patří sem i tam, někdy nikam. Dva nezávislí respondenti, 

napůl Srbové a napůl Chorvati, se oba identifikovali s Dalmácií. Identita je něco, v čem se respondenti 

opravdu liší, ale na takové úrovni, a tak specificky, že to nelze podchytit SLBD nebo daty od cizinecké 

policie, proto je zde vhodný kvalitativní přístup.   

Společná identita a uvažování o národech bývalé Jugoslávie bez rozdílu se projevilo i ve vyjadřování 

respondentů. Často operovali s výrazy „naše, naši“ a území bývalé Jugoslávie označovali pojmem 

„dolů, dole“.  

„…tam si myslím, že chodí naši…“ – Mihajlo 

„Není to pro mě tak důležité, vyhledávat naše.“ – Amina 

„Padesát procent návštěv jsou naše restaurace“ – Filip 

„Ráda jezdím dolů, je to pro mě příjemné.“ – Jasmina 

„Někdy mi vadí věci tam dole.“ – Tara 

„Přišel jsem, protože mi tam dole vadila válka.“ – Marko 

Kořeny využívání výrazů „naše a naši“ lze hledat ve společné jugoslávské minulosti, kdy všichni 

a všechno opravdu „bylo naše“. Zda se v dnešní době jedná o sílu zvyku nebo uvědomělé používání 

výrazu se u respondentů liší. Ale vzhledem k poměrně silnému pocitu „jugoslavismu“, alespoň 

u respondentů této generace, se pravděpodobně jedná o záměrné používání výrazu. Původ výrazu 

„dole“ lze hledat v geografii. Při orientaci na mapě často používáme výrazy nahoře a dole místo severu 

a jihu. Bývalá Jugoslávie ležela vůči Česku jižně, a tudíž dole. Výraz je zároveň krátký a rychle 

vyslovitelný a možná proto je více preferovaný než např. zdlouhavé „území bývalé Jugoslávie“, chtějí-

li lidé mluvit o nespecifikovaném místě. 

 
10 Člověk, který není státním příslušníkem žádného státu (Wikipedie 2020). 
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5.3. Integrace  

Kapitola zabývající se integrací je rozdělená tří podkapitol. V první a druhé se zabývám integrací ex-

Jugoslávců do české společnosti, jejich vztahem k Česku a možnými prvky heterolokalismu. Ve třetí 

kapitole sleduji jejich (přetrvávající) vztah k Jugoslávii, popřípadě k některé z jednotlivých zemí bývalé 

Jugoslávie.  

5.3.1. Integrace do české společnosti 

Ex-Jugoslávci v Praze splňují mnoho faktorů, které napomáhají úspěšné imigraci do české společnosti, 

jako jsou např. faktor kulturní, vyšší vzdělání či znalost jazyka (Drbohlav 2011; Bernard, Mikešová 

2014). Všichni respondenti bez výjimky mluvili mimo svého jazyka plynně česky, někteří uvedli, že se 

domluví bez problémů a že mohou vést i složitější konverzace, ale přízvuk je stále slyšet. 

Respondenti mluvili o postupném upadání vztahů s bývalými Jugoslávci a nahrazování vztahy s Čechy 

nebo jinými. V případě Paulíny tyto vztahy vymizely úplně.  

„Já, když jsem přišla v devadesátých, jsem se mnohem více bavila s lidmi z bývalé Jugoslávie, teď už se 

nebavím. … Všichni jsme více méně utekli před válkou, více jsme se kamarádili. A pak, jak tak plyne čas, 

dochází k…někteří si rozumí víc, někteří míň. Pak pochopíte, že se s někým nebavíte, podle toho, zda je 

z vaší Jugoslávie, ale podle toho, jaký je to člověk... Člověk si po určité době uvědomí, že by se chtěl 

bavit s někým, s kým by se bavil i v bývalé Jugoslávii. Nebavíš se s člověkem, protože je z bývalé 

Jugoslávie, ale protože ti vyhovuje jako člověk. – Paulina 

Paulina nejenže zmínila opakující se zmínku společného traumatu a útěku z války (Cohen, Yefet 2019), 

ale zároveň se podělila o zajímavou zkušenost. Uvědomila si, že postupem času si člověk začne vybírat 

přátele z celé společnosti, ve které žije, už není omezený pouze na své etnikum, v případě ex-

Jugoslávců na několik etnik. Velice podobně svůj názor popsal i Mihajlo, který o svých přátelích říká, 

že v tuto chvíli jsou to většinou (odhadem devadesát procent) Češi. 

„Je hezké, když potkáte našeho člověka [pozn. autora: myšleno ex-Jugoslávce], ale brzy pochopíte, že 

jako v každém jiném životě, bez ohledu na to, jestli jste ze stejné země, rychle pochopíte, že si nemáte 

co říct. Jednoduše řečeno máte úplně jiné… žijete v úplně jiných světech.“ - Mihajlo 

Toto postupné „nahrazování“ přátelských vztahů Čechy (ale i jinými národnostmi) lze připsat postupné 

integraci do české společnosti (Drbohlav 2011; Bernard, Mikešová 2014; Bernard, Vašát 2015). Tu 

umožňovalo mnoho různých věcí. Všichni dotazovaní respondenti nyní mluví plynně česky, ale v době 

příchodu tomu tak nebylo, alespoň v případě těch, kteří nevystudovali bohemistiku. Jihoslovanské 

jazyky od češtiny ale nejsou zásadně odlišné, všechny jsou slovanské, a tak jazyková bariéra nebyla 

příliš velkou překážkou. Přesto ale víceméně stejný jazyk a stejná kultura ulehčily hledání přátel. Dva 



39 
 

faktory usnadňující integraci tak pomohli vytvořit nový faktor v podobě přátel v novém prostředí, 

který dále zvyšuje míru integrace respondentů (Bernard, Mikešová 2014). 

Respondenti také mluvili o tom, že s postupem času má člověk méně a méně času. Založili v Praze 

rodiny, měli děti, pracovali nebo začali podnikat, a se vším tím přišlo mnoho povinností, což je 

známkou integrace (Bernard, Mikešová 2014). Děti respondentů jsou dobře integrované, až na výjimky 

jsou bilingvní – ovládají češtinu a jeden z jihoslovanských jazyků a zároveň se učí další jazyky ve škole 

v českém vzdělávacím sytému. Integrace do české společnosti měla na Taru docela silný vliv, který 

popisuje následovně: 

„Tady jsem si už tolik zvykla, že mi teď někdy vadí věci tam dole [pozn. autora: území bývalé Jugoslávie], 

když tam jedu [pozn. autora: smích]. Ta Praha nás teda změnila.“ 

Užší rodina11 byla u respondentů většinou jediné příbuzenstvo, které v Česku měli. Jejich příbuzní 

nejčastěji stále žijí v některé ze zemí bývalé Jugoslávie, ale v případě respondentky Aminy už v Bosně 

a Hercegovině z jejich příbuzných nežije nikdo, všichni utekli před válkou, někteří emigrovali např. do 

Skandinávie. Svým příbuzným někteří respondenti posílají remitence (Janská, Pauknerová, Koropecká 

2017; Drbohlav et al. 2017). Málokdy se ale jedná o pravidelné zasílání peněz. Pošlou tomu, kdo zrovna 

potřebuje a kolik jsou v tu chvíli schopni poslat. Mihajlo řekl: 

„Samozřejmě Česko není Německo, platy jsou značně skromnější. A vzhledem k tomu, kolik máme, tak 

se snažíme.“ 

5.3.2. Prvky heterolokalismu 

Heterolokalismus se vyznačuje odpoutáním komunity migrantů od prostoru. Jednotlivci jsou 

rozprostřeni po území, a přesto komunita existuje a funguje, např. díky moderním technologiím, které 

umožnily okamžitou komunikaci na dálku (Zelinsky, Lee 1998). V kapitole 4 lze vidět, že se ex-

Jugoslávci v rámci Česka jasně koncentrují do Prahy, ale uvnitř Prahy už nevytváří lokální shluky jako 

např. početnější skupina Vietnamců (Přidalová, Ouředníček 2017; Bernard, Janská 2018). Jsou 

relativně rovnoměrně rozprostřeni v centru a vnitřním městě, s klesajícími počty směrem ven.    

Na otázky, zda je pro respondenty důležité bydlet blízko jiných ex-Jugoslávců nebo příbuzných, 

odpovídali různě. Pro mnohé při stýkání se s jinými ex-Jugoslávci není vzdálenost překážkou. Mirjana 

zmínila, že už nějakou dobu bydlí poblíž přátel na Vinohradech, se kterými se občas vídají. Protože ale 

s manželem nemají tolik času, nebylo pro ně přestěhování na Vinohrady zásadní změnou, co se styku 

 
11 Partner a děti. 
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s jinými ex-Jugoslávci týče. Zmínila ale, že někteří lidé z této skupinky se vídají téměř denně. Marko 

řekl: 

„Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel…shodou okolností bydlíme blízko [pozn. autora: jiných ex-

Jugoslávců], přibližně na Praze 2. Není to ale tolik důležité, lidé se stěhují a střídají adresy, ale přátelení 

zůstává.“ 

Jiní víceméně souhlasí a tvrdí, že bydlet blízko jiných ex-Jugoslávců není důležité. Místa, kde se vídají, 

se střídají a domluvy se často odehrávají elektronicky, což je dle Zelinského a  Leeho (1998) jeden 

z faktorů umožňující heterolokalismus. Mirjana řekla, že v jejich skupině přátel někdo pošle SMS, kde 

a kdy budou, a kdo může, tak dorazí. U příbuzných je situace jiná. I když v Česku respondenti často 

nemají příbuzné, (možná právě proto) je pro ně důležité, nebo by pro ně bylo důležité, bydlet nablízku. 

Někteří zmínili své stárnoucí rodiče v bývalé Jugoslávii, které by rádi častěji navštěvovali.  

Ex-Jugoslávci jsou v tomto ohledu podobní Arménům, kteří byli jednou ze zkoumaných skupin 

Drbohlavem (2011). Ex-Jugoslávci v podobě respondentů řekli, že jsou v Česku spokojení – Arméni byli 

nejspokojenější z migrantů v článku. Ex-Jugoslávcům nezáleží na tom, zda bydlí v blízkosti svých 

„krajanů“, stejně tak i Arménům. A konečně obě skupiny mají nadprůměrnou znalost českého jazyka.  

Z poznatků získaných od respondentů a částečně i ze statistických dat nelze jasně stanovit, který 

integrační model ex-Jugoslávci uplatňují k integraci. Na jednu stranu se asimilují do české společnosti 

a zmenšují rozdíly mezi sebou a Čechy v rámci asimilačního modelu. Do jisté míry se ale také sdružují 

do etnických komunit, skrze které interagují se zbytkem společnosti, jak naznačuje pluralistický model. 

A konečně, jak bylo výše zmíněno, ex-Jugoslávci mají i některé znaky heterolokalismu (Zelinsky, Lee 

1998). Je otázkou, zda je toto propojení modelů zapříčiněno povahou ex-Jugoslávců nebo zda v dnešní 

době již pro vysvětlení způsobu integrace do nové země jeden model nestačí. 

5.3.3. Vztah k bývalé Jugoslávii 

Vztah k zemím bývalé Jugoslávie, ale i k zaniklé Jugoslávii se projevoval skrze několik sledovaných 

činností či postojů. Prvním je, zda a jak často respondenti navštěvovali území bývalé Jugoslávie. Mnozí 

tam stále mají rodinu a je pro ně příjemná změna prostředí. Mihajlo své cesty nazval „dobíjením 

baterek“. Téměř všichni pravidelně cestují do některé ze zemí, nejedná se ale o časté návštěvy. Až na 

výjimky to bylo jednou či dvakrát do roka, což dle Dahindenové (2011) odpovídá poměrně nízké 

transnacionální mobilitě. Spolu s výše zmíněnými silnými vazbami na prostředí lze tuto skupinu dle 

transnacionálních typů označit za transnacionální diasporickou formaci (Dahinden 2011). Jasmína 

o vztahu k Česku a bývalé Jugoslávii říká: 
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„Jsem ráda, že jsem tady, ale patřím i tam, to vám asi řekne většina z nás. Díky nějaké jistotě a stabilitě 

mi tahle země umožňuje klidnější život, než jaký jsme měli v našich bývalých zemích my, kteří jsme teď 

tady. Všichni máme podobný příběh, vázaný k nostalgii a místu, odkud pocházíme. Jsem tady 

šťastná…ale ráda odjíždím, dole [pozn. autora: území býv. Jugoslávie] mi to vyhovuje, i lidi, všechno. 

Ale vždycky se vrátím sem. Mám tu práci a děti, které jsou zvyklé na život na tady. Jako rodiče máme 

cit pro to, co je lepší pro naše děti. I proto jsme spokojenější, že jsou naše děti tady. A ne v zemi, ze 

které děti [pozn. autora: mladí lidé] utíkají.“ 

Své země respondenti vnímají někdy nostalgicky či utopicky (Wilcock 2018), spíše z kulturního 

a rodinného hlediska. Také si ale uvědomují objektivní realitu situace, a to že Česká republika je pro 

mnohé z nich politicky a ekonomicky stabilnější zemí. Paulina se po několika letech v Praze pokusila 

o návrat do Bělehradu, ale uvědomila si, že v ekonomické situaci v Srbsku by se jí nežilo dobře, a tak 

se vrátila do Prahy.  

Pro Jasminu, ale i pro jiné, jsou jejich děti kořeny, které upevňují integraci ex-Jugoslávců v Česku. Chodí 

sem do škol, mají zde kamarády, vyrůstali tu od dětství a Česko je pro ně primární domov, pokud země 

svých rodičů vůbec považují za domov. Jasmina řekla, že její děti jsou zvyklé na českou mentalitu 

a způsob života. Z osobní zkušenosti musím se respondenty souhlasit. Vyrůstat v Česku, chodit do 

českých škol, mít většinou české kamarády a mít i jednoho z rodičů československého původu 

způsobilo, že přestože jsem z poloviny Čech a z poloviny Srb, mělo na mě, mou mentalitu a můj jazyk 

silnější efekt Česko než Srbsko.  Tyto pocity jsou ale značně subjektivní a mohou se mezi jedinci druhé 

generace značně lišit. I proto by bylo vhodné tento výzkum rozšířit nebo i přímo zaměřit na potomky 

generace respondentů.  

Další vazbou na bývalou Jugoslávii jsou obchody s Jugoslávským či balkánským zbožím. Amina je 

specifický případ, má svůj obchod v Praze, který provozuje. Ostatní respondenti je navštěvují, ale 

nejedná se o pravidelnou událost. Když něco potřebují, zajdou si pro to. Filip zmínil kávu, „tady není 

dobrá“, jiné respondentky zmínily „kore“, někdy také nazývané „jufke“ – tenké lity těsta, ze kterých se 

dělá pita či baklava. Nenavštěvují ale výhradně jugoslávské obchody, chodí také do bulharských, které 

nabízí podobný sortiment. Jiní, kteří častěji cestují na území bývalé Jugoslávie, si potřebné věci 

přivezou. Pokud je to možné, sami si to uvaří či připraví, jak popisuje Mirjana: 

„Občas, dříve jsme chodili víc. Já nějak nejsem moc vázaná na balkánské produkty, že bych je musela 

mít. Pokud mám chuť na ajvar, sama si ho připravím.“ 

Pokud jde o budoucnost, většina si není jistá, co bude. Blíží se k důchodovému věku a nikdo nepřemýšlí 

o něčem novém, existují pro ně dvě možnosti – zůstat v Česku nebo se vrátit do své země (nebo do 
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jedné z nich). Amina si je poměrně jistá, že se do Bosny a Hercegoviny už nevrátí, „nemám ke komu“, 

v Bosně už nemá z rodiny nikoho. Kdyby tam neměla dům, tak tam pravděpodobně nejezdí vůbec, jak 

zmiňuje v kapitole 5.2.3. Naopak Paulina, která se pokusila o návrat do Srbska již dříve, ale vrátila se 

zpátky do Prahy, ví, že v důchodu, když už nebude muset v Srbsku vydělávat, se tam určitě vrátí. 

Následující větu řekla Paulina s pobavením v hlase: „Do důchodu tu zůstanu a pak back to Serbia.“ 

Jiní si nejsou jistí. Někdo se zde usadil více, někdo méně. Většina má nebo měla partnera také z bývalé 

Jugoslávie a pro ně by mohlo rozhodnutí být o něco jednodušší. Stejně tak i pro ty, kteří nemají děti. 

Nejčastěji si ale nejsou jistí nebo to pro ně v tuto chvíli ještě není tak důležité. V čem se ale shodují, je, 

že by prozatím chtěli být v Česku, mít zde základnu, do které se budou vracet a do bývalé Jugoslávie 

moct jezdit častěji. Ať už pracovně, na dovolenou (např. k moři – Ivana má byt v Chorvatsku), za 

rodinou – někteří mají už poměrně staré rodiče, nebo se starat o dům či pozemek. Ivana také zmínila, 

že vzdálenost v případě Česka a území bývalé Jugoslávie není problém: 

„Vždycky můžu navštívit své příbuzné, jsme neustále v kontaktu. Praha je přece jen můj domov 

a všechno je to blízko, tisíc kilometrů…nežiju v Americe. Jsem v každodenním kontaktu s mými 

příbuznými, v Srbsku i v Chorvatsku. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda a v jaké formě v Praze existuje diasporická komunita ex-Jugoslávců, 

kde se tito jedinci nachází a jaký je jejich vztah k majoritní populaci a hostitelskému prostředí. 

Odpovědi na tyto otázky jsem hledal i ve statistických datech, ale primárním zdrojem byly rozhovory 

provedené s ex-Jugoslávci žijícími v Praze. V závěru shrnu získané poznatky a zhodnotím, zda práce 

odpovídá na výzkumné otázky, které si pokládá. Otázky zněly následovně: 

• Kde se členové ex-Jugoslávské menšiny soustřeďují, jak jsou v Česku a Praze rozmístěni?  

• Dochází v Praze k potlačení etnických či národnostních rozdílů mezi ex-Jugoslávci? Utváří 

jugoslávskou diasporickou komunitu nebo paralelně existují jednotlivé národní komunity?  

• Jaký je vztah ex-Jugoslávské menšiny k majoritní populaci? Jak se menšina integruje do české 

společnosti? 

V kapitole 4 jsem stručně shrnul historii migrace z Balkánu do Česka a pomocí dat ze SLDB a cizinecké 

policie zobrazil rozmístění ex-Jugoslávců do map či grafů. Ti sice preferují větší či krajská města na úkor 

menších obcí, ale nejpatrnější je dominance Prahy, kde se jich dle různých ukazatelů koncentruje 

zhruba polovina. Rozmístění ex-Jugoslávců v Praze a jejím okolí ale není homogenní, i uvnitř Prahy 

dochází k radiální koncentraci, kdy počet ex-Jugoslávců klesá se zvyšující se vzdáleností od centra 

Prahy.  Struktura ex-Jugoslávců je sledována za občanství i národnost, ale ani v jednom případě nelze 

vypozorovat prostorový vzorec pro jednotlivá občanství či národnosti, lze tedy hovořit o ne-segregaci. 

Další informace o prostorovém rozmístění jsem doplnil v rozhovorech, kdy jsem zjišťoval, zda je pro 

respondenty důležité bydlet blízko příbuzných či jiných ex-Jugoslávců. O bydlišti na základě blízkosti 

k ex-Jugoslávcům respondenti neuvažovali, Praha je dle nich dostatečně malá, aby na vzdálenosti 

nezáleželo. Blízkost k příbuzným by prý platila, kdyby nějaké v Praze měli, většina příbuzných ale 

zůstala na území bývalé Jugoslávie, a tak respondenti jen vyjádřili touhu navštěvovat je častěji.  

Následující kapitola 5 odpovídala na zbylé dvě výzkumné otázky, jednu v každé podkapitole. V první 

podkapitole jsem představil respondenty – jedná se o první generaci imigrantů, kteří se vyznačují 

poměrně vysokým dosaženým vzděláním a často (národnostně) smíšeným původem. Potom jsem se 

zabýval potenciální existencí diasporické komunity, oficiálními sdruženími, kontaktem mezi ex-

Jugoslávci a jejich osobní i společnou identitou. Z výpovědí respondentů usuzuji, že ex-Jugoslávci 

vykazují znaky diasporické komunity. Spojuje je společná minulost v podobě jugoslávské kultury 

a společnosti, ze které pramení soudržnost v současné v Praze. Tato soudržnost mezi národy je dle 

mého názoru jedinečná nejen v celosvětovém měřítku, ale pravděpodobně je i silnější než v nově 

vzniklých republikách Jugoslávie. Ta se jako země rozpadla, ale její společný duch a vztahy 

v respondentech přetrvávají dodnes.  
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Do jisté míry lze hovořit o třech úrovních této komunity, kde makro a mikroúroveň fungují 

v jugoslávském duchu, kdežto mezoúroveň operuje v duchu národním s podporou jednotlivých 

ambasád a pro respondenty je nejméně důležitá. Makroúrovní se rozumí celopražská jugoslávská 

diasporická komunita, zastřešená převážně sdružením Lastavica. Lastavica je apolitické sdružení 

založené roku 2009, které sdružuje ex-Jugoslávce v Praze a pořádá mnoho kulturních akcí, které 

navštěvují ex-Jugoslávci, ale i široká veřejnost. Na mikroúrovni se odehrávají nejaktivnější interakce 

mezi ex-Jugoslávci. Jedná o relativně pravidelně se opakující vztahy, hlavně přátelské, někdy i pracovní. 

Respondenti většinou nemají nějaké pravidelné místo, kde se schází se svými přáteli. Někteří mluví 

o jisté selekci míst, kam někdy chodí, např. restaurace vlastněné jinými ex-Jugoslávci, mnohdy si ale 

vybírají konkrétní místo vyberou v okamžiku. Sejít se je důležitější než kde se sejít.  

Další podkapitola (5.3.) se zabývá integrací ex-Jugoslávců do české společnosti a změnou jejich chování 

a postojů v čase. Všichni respondenti mluví plynně česky, mnozí z nich mají děti, které mluví od 

narození dvěma jazyky, jedním z nichž je čeština. Mají zde zaměstnání, přátele (u některých 

respondentů převážně českého původu), povinnosti a nové kořeny. Mnozí do Česka přišli 

z (geo)politických důvodů, což některé doposud motivuje zůstat v Praze, ale postupem času rostl 

i ekonomický faktor. I proto mnozí respondenti pociťují Česko či Prahu jako svůj druhý domov 

a zároveň jako základnu. Jejich život tady jim, ale i jejich příbuzným, kteří většinou zůstali na území 

bývalé Jugoslávie, zajišťuje finanční komfort v podobě vyšších platů a (ne)pravidelných remitencí. 

Kořeny, které v Česku zapustili, pro někoho nejsou dost hluboké, a tak se v důchodu plánují vrátit, 

mnozí ale chtějí své příbuzné a země původu navštěvovat s větší frekvencí a na delší dobu, zatímco 

budou trvale bydlet v Praze.  

Na základě výsledků této práce ex-Jugoslávci v Praze skutečně tvoří diasporickou komunitu. Svou 

jugoslávskou mentalitu kombinují s českou, a přestože jsou dobře integrovaní a v Praze budují nový 

život, nezapomínají na život starý. Komunita a její fungování se v letech od imigrace měnily, vztahy 

i sdružení vznikaly a zanikaly, ale jistou nostalgickou představu Jugoslávie a jejího pospolitého ducha 

si mnoho respondentů zachovalo. Na úkor funkce podpůrné, kterou díky integraci do společnosti 

přestali tolik potřebovat, v komunitě rostla postupem času funkce socializační a funkce zábavní. 

Zvolené teoretické rámce dobře fungovaly dobře a byly úspěšně přeneseny do kontextu Prahy a studia 

ex-Jugoslávců v 21. století. Toto platí v nejvyšší míře u dvou hlavních rámců, tj. diasporická komunita 

a integrace. 

Tato bakalářská práce, se svým skromným rozsahem a třinácti respondenty jen mírně zúžila tzv. 

„research gap“ v tomto tématu. Přesto se práci podařilo odpovědět na položené výzkumné otázky. 

Díky vhodně zvoleným kvalitativním metodám výzkumu se podařilo zjistit mnohé zajímavé informace, 
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které ovšem ve výsledku nabízí více otázek než odpovědí. Přestože etnicita či národnost respondentů 

byla mnohdy komplikovaná a smíšená, práci se nepodařilo komplexně zachytit pohled všech bývalých 

národů Jugoslávie, ale především tří největších – Srbů, Chorvatů a Bosňáků. Lidé z okrajových a od 

sebe nejvzdálenějších republik bývalé Jugoslávie (Slovinska a Makedonie), by mohli mít jiné názory 

a postoje, už jen díky menšímu zasažení válkou. Pohled kosovských Albánců, jakožto neslovanského 

etnika s jiným jazykem, by byl pravděpodobně odlišný a rovněž zajímavý. Dále se v dalších 

potenciálních pracích nabízí zjistit, jak funguje a jak spojuje lidi sdružení Lastavica a proč o něm mnozí 

vědí, aniž by se aktivně zapojovali. Jak fungují přátelské sítě ex-Jugoslávců, do jaké míry se protínají 

kruhy přátel z Česka a z bývalé Jugoslávie, a jak to všechno je i u mladších generací. Nejen u lidí, kteří 

přišli v posledních 10 letech, ale i u druhé generace, která se zde narodila a které jsem součástí.  
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Příloha A – otázky k rozhovoru 

Kad i zašto ste došli u Češku? U Prag? 

Kdy a proč jste přišli do Česka? Do Prahy? 

Da li postoji neka Jugoslovenska komuna/društvo? Da li se druže ili nalaze ljudi iz bivše Jugoslavije? 

Existuje nějaká Jugoslávská komunita v Praze? Baví se spolu nebo se schází lidé z bývalé Jugoslávie? 

Da li se više okupljaju i druže ljudi iz pojedinačnih republika bivše Jugoslavije? 

Baví se spolu více nebo se více schází lidé z jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie? 

Da li se vi družite sa ljudima iz bivše Jugoslavije?  

Bavíte se/scházíte se s lidmi z bývalé Jugoslávie? 

Da li se više družite sa ljudima iz vaše zemlje porekla?  

Bavíte se/scházíte se více s lidmi z vaší země původu? 

Da li ste poslovno povezani sa ljudima iz bivše Jugoslavije? 

Máte obchodní vztahy s lidmi z bývalé Jugoslávie? 

Da li ste više povezani sa ljudima koji su iz iste republike kao i vi?  

Máte tyto obchodní vztahy primárně s lidmi ze stejné země, jako jste vy? 

Da li vaši rodjaci žive u Češkoj? 

Bydlí vaši příbuzní v Česku? 

Da li je za vas bitno da živite u blizini ljudi iz bivše Jugoslávie? Ili u blizini svojih rodjaka? 

Je pro vás důležité, abyste bydleli v blízkosti lidí z bývalé Jugoslávie? Nebo v blízkosti příbuzných? 

Da li redovno putujete u zemlju vašeg porekla? Kako često? 

Jezdíte pravidelně do země vašeho původu? Jak často? 

Da li imate neka omiljena mesta, gde se nalazite sa bivšim Jugoslovenima? Crkva, restoran, ... 

Máte nějaká oblíbená místa, kde se scházíte s ex-Jugoslávci? Např. kostel, restaurace, ... 

Da li u Češkoj kupujete balkanske proizvode i da li odlazite u radnje bivših Jugoslovena? 

Nakupujete v Česku balkánské produkty? Navštěvujete obchody ex-Jugoslávců? 



 
 

Da li šaljete novac svojim rodjacima ili nekome, ko je u zemlji vašeg porekla? 

Posíláte peníze svým příbuzným nebo někomu jinému do země vašeho původu?  

Kako se osečate? Kao Čeh, Pražanin ili kao pripadnik naroda zemlje vašek porekla? 

Jak se cítíte? Jako Čech, Pražák nebo člen národa země vašeho původu? 

Da li govorite češki? I dali tečno govorite? 

Mluvíte česky? Mluvíte plynně? 

Da li imate dece? Koji jezik govore vaša deca? 

Máte děti? Jakými jazyky mluví vaše děti? 

Da li planirate da ostanete u Češkoj, ili se planirate vratiti u zemlju vašeg porekla ili nastavljate negde 

dalje?

Plánujete zůstat v Česku, vrátit se do země vašeho původu nebo budete „pokračovat dál“? 

Pol Pohlaví  

Godište Rok narození  

Narodnost Národnost  

Državljanstvo Občanství  

Religija Náboženství  

Porodični status Rodinný status  

 

  



 
 

Příloha B – kódy použité při analýze rozhovorů 



 
 

Příloha C – ukázka kódovaného rozhovoru 



 
 

Příloha D – městské části a katastrální území Prahy  

Zdroj: ArcData Praha 2018, vlastní zpracování 



 
 

Příloha E – zkratky 

Zkratky obecně 

ČSÚ Český statistický úřad 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

Přf UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

SLBD Sčítání lidí, domů a bytů 

ŘSCP Ředitelství služby cizinecké policie 

USA Spojené státy americké 

ZSJ Základní sídelní jednotka 

KÚ Katastrální území 

 

Zkratky zemí (dle ISO Alpha-3 kódu) 

CZE Česko 

BIH Bosna a Hercegovina 

HRV Chorvatsko 

KOS Kosovo 

MKD Makedonie 

MNE Černá Hora 

SCG Srbsko a Černá Hora 

SRB Srbsko 

SVN Slovinsko 

YUG Jugoslávie 

 


