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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá studiem nucené migrace z Čečenska v období dvou čečenských 

válek v letech 1996-2002. Jejím cílem je přispět ke studiu migračních strategií tehdejších 

uprchlíků. Tato kvalitativní studie se snaží postihnout proces nucené migrace v celé jeho 

komplexitě a popsat jej z pozice samotných uprchlíků. Dále se také zaměřuje na zkoumání 

motivů a strategií migrace čečenských uprchlíků žijících v Rusku a Rakousku a také 

uprchlíků, kteří se po skončení válek vrátili do Čečenska. Vliv válečného konfliktu na 

mobilitu obyvatelstva byl zkoumán kvalitativní metodou. Výzkumný vzorek čítal šestnáct 

uprchlíků, kteří odešli kvůli probíhajícím válkám. Během provedeného výzkumu byl 

objeven vztah mezi věkem uprchlíka a pravděpodobností návratu, odlišnosti v procesu 

rozhodování o migraci u čečenských a ruských uprchlíků a také silná role sociálních sítí 

během rozhodování o emigraci a po příjezdu do destinace.  

Klíčová slova: 

Čečensko, vynucená migrace, důvody migrace, cílové destinace migrace, návraty, 

kvalitativní přístup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Abstract 

This master thesis deals with a study of forced migration from the Chechen republic during 

Chechen wars in 1996-2002. The aim of the paper is to contribute to the study of migration 

strategies of refugees from Chechnya. This qualitative study attempts to grasp the 

complexity of forced migration process and to depict it from the perspective of refugees. It 

explores motives and strategies of mobility of the Chechen refugees now living in Russia 

and Austria and of those refugees, who have returned to Chechnya after the war was over. 

The impact of this armed conflict on population mobility was examined with a qualitative 

research of sixteen refugees, who had left Chechnya because of the war. The results of the 

research show the link between refugee’s age and likelihood of return, differences in 

decision-making of Chechen and Russian refugees, and the strong influence of the social 

networks on the decision-making and after arrival at destination.  

Key words 

Chechnya, forced migration, reasons for migration, destinations, returns, qualitative 

approach 
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1. Úvod  

V roce 2015 v Evropě vypukla tzv. migrační krize, která se stála určitou výzvou pro 

vlády mnoha evropských států. Avšak tato vlna uprchlíků není jedinou, jež zasáhla toto 

území. Po druhé světové válce, kdy počty vynucených migrantů byly vysoké, evropské státy 

přijímaly uprchlíky také např. ze států bývalé Jugoslávie nebo Čečenska.  

Kroky prvních uprchlíků ze zmíněného Čečenska směřovaly především do 

sousedního Ingušska a dále do Stavropolského kraje Ruské federace. Podle Vršovského (cit. 

v Buchlovská 2008) dosahovaly počty uprchlíků v masové uprchlické vlně počátkem 

druhého rusko-čečenského konfliktu, v září roku 1999, svých maximálních hodnot. 

Odhaduje se, že celkově bylo touto válkou postiženo mnohem více lidí než se uvádí, neboť 

mnozí odešli také do jiných částí Čečenska, kde se nebojovalo. Tyto údaje však ve 

statistikách chybí. V Ingušsku byli uprchlíci umístěni především ve stanových táborech, kde 

často chyběla základní infrastruktura a šířily se nemoci, nebo u příbuzných. Tyto tábory se 

vzhledem ke svým nehumánním podmínkám velmi brzy staly jakousi „skvrnou“ na politice 

federální vlády, a tak byl v polovině roku 2002 přijat plán, podle kterého se do konce roku 

měly tábory zrušit (Buchlovská 2008). Podle různých zdrojů (Buchlovská 2008) se v 

současnosti více než 30 % obyvatelstva Čečenska nachází v emigraci, ať už v uprchlických 

táborech sousedních republik (zejména v Ingušsku, kam od roku 1999 uprchlo více než 150 

tisíc osob (UNHCR 2002)), v jiných regionech Ruské federace či v desítkách dalších států.  

Tato diplomová práce je věnována právě vynucené migraci z Čečenska, a to v období 

Čečenských válek, které vypukly na území Ruské federace v letech 1994-1996 a 1999-2002 

(konec oficiálně 2009). Důvodem mého zájmu je výrazná absence rozsáhlých studií 

čečenské migrace v českém jazyce a můj osobní zájem o kavkazský region jako předmět 

geopolitických studií. Cílem této práce je tak ověřit vliv čečenských válek na mobilitu 

tamního obyvatelstva, a to jednak analýzou dostupných dat o mobilitě obyvatel Čečenska a 

daty o vývoji samotného konfliktu, a také zkoumáním vzorku šestnácti uprchlíků, Rusů a 

Čečenců, z nichž všichni odešli z Čečenska právě z důvodu válek a jejich okolností.  

Přínosem této práce může být obohacení českých migračních studií o nová fakta, 

tykající se vynucené migrace v postsovětském prostoru – zejména jaké byly motivy pro 

migraci, strategie odchodu, jak probíhal výběr destinace a zda se plánoval či uskutečnil 

návrat po skončení ozbrojeného konfliktu. O čečenské migraci není v českém jazyce mnoho 

dostupných informací, ačkoli Česko bylo jednou z cílových destinací čečenských uprchlíků. 
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V neposlední řadě může být přínos této práce v rozšíření povědomí o Severním Kavkazu, 

Čečensku a jeho obyvatelích, kteří prchli před konfliktem, ale také obecně o konfliktem 

nuceně vysídlených osob, protože v současné době je toto téma stále aktuální.  

Diplomová práce je členěná do osmi kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. První 

kapitolou je úvod, představující základní východiska zkoumané problematiky. Ve druhé 

kapitole jsou uvedeny cíle práce a položeny výzkumné otázky. Kapitola tři obsahuje 

teoretický rámec práce, na kterém je záložen vlastní empirický výzkum. Na základě 

migračních teorií a konceptů nucené a konfliktem způsobené migrace v čtvrté kapitole jsou 

stanoveny premisy. Pátá kapitola obsahuje základní charakteristiky Čečenska, dále popisuje 

předválečné období a průběh válek, které pak ovlivnily mobilitu obyvatelstva. V šesté 

kapitole jsou shrnuty statistické údaje o migraci obyvatelstva Čečenska jak v Rusku, tak 

v evropských státech. Sedmá kapitola popisuje metodiku a metodologii této diplomové 

práce, obsahuje způsob získání dat, způsob provedení šetření a analýzu rozhovorů 

s informanty. V osmé kapitole se porovnávají předem stanovené premisy s výsledky 

provedeného výzkumu.  
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2. Cíle 

Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat proces nucené migrace z 

Čečenské republiky, důvody a důsledky s tím spojené, a také zjistit motivaci lidí, kteří se 

navrátili nebo zůstali v místě azylu. Vlastního empirického výzkumu se zúčastnili zejména 

uprchlíci z Čečenska, kteří odešli do jiných regionů Ruské federace, dále uprchlík z 

Čečenska v Rakousku a uprchlíci, kteří se vrátili do Čečenska po skončení války. Účelem 

práce je dospět k ucelenému obrazu čečenské migrace jako příkladu nucené migrace. 

Prvním cílem, založeným na studiích odhalujících přímé spojení mezi násilím a 

migrací (Massey a Bohra-Mishra 2011, Davenport a kol. 2003), je popsat válečné konflikty 

v Čečensku a vliv násilí na mobilitu tamějšího obyvatelstva. Z tohoto cíle vyplývá první 

výzkumná otázka: 

• Byl konflikt hlavním důvodem pro odchod z Čečenska v období války? Jaké byly 

vedlejší příčiny (push-pull faktory)?  

Dle Uprchlické teorie Kunze (1973, 1981) uprchlíci mohou buď odchod plánovat a 

připravovat se na něj nebo odejít spontánně pod vlivem nějaké události. Tuto skutečnost také 

potvrzují i jiné studie (např. Crawly 2010). Druhá výzkumná otázka tedy zní: 

• Byla mobilita, vyvolaná konfliktem, spontánní nebo byla emigrace plánovaná?  

Jak vyplývá z odborné literatury, podrobně popsané v třetí kapitole, kromě 

samotného konfliktu existují další, vedlejší důvody pro odchod, často ekonomické, ale zatím 

není prokázán přímý vztah mezi nucenou migrací a ekonomickými faktory. Třetím cílem 

práce je tedy zjistit, zda ekonomické faktory hrály významnou roli v rozhodování o migraci. 

Třetí výzkumná otázka tak zní: 

• Do jaké míry byla mobilita vyvolána hrozbou konfliktu a do jaké míry 

ekonomickými důvody? Lišily se tyto důvody u Rusů a Čečenců? 

Čtvrtým cílem je objasnit, jak probíhal výběr destinací a zda hrály sociální sítě 

významnou roli během rozhodování.  

• Jakou roli při emigraci hrály sociální sítě?  

Pátým a posledním cílem je zjistit motivaci pro návrat nebo důvody pro setrvání 

v místě azylu.  
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• Jaké byly důvody pro (ne)návrat do Čečenska? 

Pro zodpovězení těchto výzkumných otázek byla použita kvalitativní výzkumná 

metodologie, konkrétně polostrukturované rozhovory (viz kap. 7.1).  
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3. Teoretický základ  

“Mezinárodní migrace je dnes nejen běžným předmětem veřejných debat a 

politických diskuzí, nýbrž také frekventovaným objektem vědeckého bádání. To se 

rozprostírá od demografie přes sociologii, kulturní antropologii, politologii, ekonomické 

vědy a právo až po filozofii a teologii. Tematické zaměření studií je rozmanité a škála 

přístupů k migraci je široká“ (Štica 2014:7).  

Migrace je považována za jednu z nejvýznamnějších globálních výzev. Na jedné 

straně funguje jako akcelerátor globalizace; na druhé straně je sama podporována a 

urychlována jinými globalizačními procesy (rozvojem informačních technologií, dopravní 

infrastruktury, vzdělání atd.) (Procházková Ilinitchi 2010). 

Jednotlivé přístupy k migraci se výrazně odlišují ve svých předpokladech a/nebo 

závěrech. Borjas (1989 cit. v Procházková Ilinitchi 2010) to vysvětluje tím, že žádný z 

existujících teoretických přístupů k migraci neodpovídá současně na všechny tři hlavní 

problematické okruhy spjaté s migrací. Komplexní migrační model by měl umět: 

1. předpovědět velikost a směr migračních toků, 

2. zohlednit asimilační proces migrantů, 

3. zhodnotit vliv migrantů na přijímací ekonomiku. 

Absence teorie sjednocující odpověď na všechny tři otázky je dle Procházkové 

Ilinitchi (2010) důvodem, proč jsou závěry jednotlivých přístupů natolik různé a mnohdy si 

dokonce protiřečí. Tentýž názor zastávají Massey et al. (1993 cit. v Procházková Ilinitchi 

2010), kteří zdůrazňují, že pro plné porozumění fenoménu mezinárodní migrace je nutný 

celostní pohled, který bude multidisciplinární a víceúrovňový. 

„Vysloví-li se dnes slovo „migrace“, které často obývá veřejný prostor, patrně 

každému se vybaví nějaký konkrétní obraz spjatý s pohybem lidí nebo s cizinci. Někteří budou 

myslet na uprchlíky utíkající z oblastí válečných konfliktů, jiní na přeplněné bárky s 

uprchlíky a migranty ze Severní Afriky usilujícími o dosažení pobřeží Malty či ostrova 

Lampedusa, další budou myslet na narůstající množství muslimů v Evropě, na dělníky z 

východní Evropy, kteří nechybí snad na žádné větší stavbě v Čechách, a další pak na vlastní 

možnost studovat či pracovat v zahraničí“ (Štica 2014:7). 
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Drbohlav (1999) definuje migraci takto: „Migrace je jedna z forem prostorové 

mobility obyvatelstva. Tou rozumíme pohyb obyvatelstva v geografickém prostoru z důvodu 

uspokojování potřeb v širším významu tohoto pojmu. Prostorová mobilita není pouhým 

fyzickým přemístěním, ale je to též proces výběru místa, spojený s emocionální vazbou k 

objektům či prostorovým celkům.“ 

Migrace představuje nejen pojem, jenž přináší celou řadu rozmanitých obrazů a 

asociací, ale také pojem, jenž je nezřídka používán nejasně nebo nepřesně. Franz Nuschler 

(2004) k tomu poznamenává: “Diskuze o dění v mezinárodní migraci trpí zmatením pojmů 

a čísel, a ještě více zkresleným vnímáním reality. Mnoho publikací mluví [např.] o 

„problému světového uprchlictví“ a myslí tím často jiné lidi, než jak je označuje na základě 

Ženevské konvence o uprchlících Vysoký komisař pro uprchlíky (UNHCR) a jako takové je 

zahrnuje do svých statistik, tedy jako osoby, které pobývají v zahraničí z „oprávněné obavy 

před pronásledováním““ a tak se zaměňují pojmy jako uprchlík, žadatel o azyl nebo 

neregulérní migrant (Štica 2014:10). 

3.1 Teorie migrace 

„Drtivá většina z tzv. teorií migrace nejsou v pravém slova smyslu teoriemi. 

Nesplňují totiž některá základní kritéria, která v případě teorií musí být dodržena – např. 

nemají obecnou platnost, jednotlivé části nejsou logicky provázány nebo např. nemají 

současně funkci explanační i predikační. Často tedy jde spíše o tzv. koncepty, perspektivy, 

přístupy, modely či prostou kumulaci nahromaděných pravidelností“ (Drbohlav a Uherek 

2008). 

Odborníci na migraci se dle Stojanova a Gladišové (2011) na teoretické úrovni 

zabývají čtyřmi základními determinanty migrace obyvatel, když se snaží vysvětlit obecné 

příčiny migrace za poslední desetiletí: 

• strukturální síly, které podporují emigraci ze zdrojových zemí (tzv. push faktory); 

• strukturální síly, které podporují imigraci do cílových zemí (tzv. pull faktory); 

• motivace, cíle a aspirace lidí, kteří reagují na tyto strukturální síly a stávají se 

migranty; 

• sociální a hospodářské struktury, které přispívají ke spojení oblastí emigrace i 

imigrace.   
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3.2 Makro-úrovňové teorie 

Neoklasické makro teorie vysvětlují migraci jako součást ekonomického rozvoje. 

Vnitřní migrace vzniká jako výsledek geografických odlišností v nabídce a poptávce po 

práci, zejména mezi tradičním rurálním zemědělským sektorem a urbánním moderním 

výrobním sektorem (Hagen-Zanker 2008).  

Makro teorie zdůrazňují strukturální, objektivní podmínky, které slouží jako „push“ 

a „pull“ faktory pro migraci. V případě ekonomické migrace „push“ faktory budou většinou 

ekonomické podmínky jako nezaměstnanost, nízké mzdy nebo nízké příjmy na osobu, a to 

ve srovnání s cílovou zemí. „Pull“ faktory zahrnují migrační legislativu a situaci na trhu 

práce v cílové zemi, tj. faktory, které rozhodují ve prospěch emigrace.  

3.3 Push-pull model  

Brázová a kol. (2011) uvádí, že obyčejně migrační teorie rozlišují mezi pull faktory 

(které přitahují migranta do cílové země) a push faktory (jež vypuzují migranta z 

domovského státu) a působením sociálního prostředí, tzv. „sítí“ (z angl. network forces). 

Model “push-pull“ byl rozpracován Jansenem a Leem (Lee 1966). Podle tohoto přístupu se 

důvody migrace nachází v množině push faktorů ve zdrojové oblasti migrace, jež jsou 

negativní a vypuzující a vedou obyvatele k emigraci, a zároveň mezi řadou (pull) faktorů, 

jež jsou pozitivní a přitahující migranty do destinace.  

V této souvislosti Reuveny (2005) tvrdí, že migrační studia se zaměřují na 

ekonomické a sociálně-politické vlivy (cit. v Brázová a kol. 2011). Do první skupiny 

ekonomických, vypuzujících faktorů patří vysoká nezaměstnanost, nízké platy, velká hustota 

osídlení, hospodářský pokles a zaostalost, zatímco k sociálně-politickým válka, 

pronásledování, diskriminace a vyhnání. Ekonomické pull faktory jsou zjevné výhody jako 

vyšší plat, atraktivní pracovní místa, prosperita a vysoká míra rozvinutosti, sociálně-

politické například mír, sjednocení rodiny a kulturní blízkost či preferenční zacházení 

(Brázová a kol. 2011). 

Z posledního vývoje mezinárodní migrace dle Paláta (2013) je zřejmé, že v současné 

době většina lidí migruje z ekonomických důvodů. Naopak ve 20. století v Evropě jedněmi 

z nejvýznamnějších faktorů byly sociálně-politické a došlo i k několika výrazným vlnám 

nucené migrace z důvodů politické nestability nebo pronásledování. Do těchto vln lze zařadit 

např. uprchlíky ze dvou světových válek, migrační vlny z éry komunismu a po zhroucení 

sovětského bloku, další v období ekonomické transformace nebo jako důsledek rostoucího 
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nacionalismu v některých postkomunistických zemích (Palát 2013). Jako jeden z posledních 

příkladů důležitosti politických faktorů Palát (2013) uvádí „obrovskou, nezvladatelnou“ 

imigrační vlnu do Evropy, ke které došlo těsně po vypuknutí politických nepokojů v 

arabských zemích v oblasti Středomoří v roce 2011. 

Schoorl a kol. (2000 cit. v Brázová a kol. 2011) však kritizují koncept push-pull 

faktorů, protože chybí explanační rámec, proč z některých regionů lidé migrují a z jiných 

nikoli, anebo ne ve stejném počtu, a také proč se v rámci jedné oblasti k migraci někteří lidé 

rozhodnou a další zůstanou, rovněž tato teorie podle nich nedokáže vysvětlit ani směr 

migrací.  

3.4 Mikro-úrovňové teorie 

Jak uvádí Procházková Ilinitchi (2010), již v 30. letech 20. století bylo poznamenáno, 

že rozhodnutí, zda emigrovat či ne, záleží na nákladech a výhodách plynoucích z migrace. 

Sjaastad (1962 cit. v Procházková Ilinitchi 2010) vyjádřil migraci jako formu získávání 

výhod z investic do lidského kapitálu, čímž položil základy neoklasického 

mikroekonomického přístupu k migraci. Jeho práce inspirovala další badatele. Harris a 

Todaro (1970 cit. v Procházková Ilinitchi 2010) zabudovali do svého modelu zkoumajícího 

migraci z venkova do města nedokonalosti na pracovním trhu (tj. nezaměstnanost). Další 

rozvoj mikroekonomické teorie migrace byl ovlivněn hypotézou, že rozhodnutí ohledně 

migrace se odehrávají nikoliv na úrovni jedince, ale v rámci rodin (new economics of 

migration) (Mincer, 1987 cit. v Procházková Ilinitchi 2010). Obdobným směrem se zabývali 

Stark a Bloom (1985 cit. v Procházková Ilinitchi 2010), kteří vyjádřili předpoklad, že 

významným faktorem při rozhodování, zda migrovat či nikoliv, není absolutní, nýbrž 

relativní příjem, a to v porovnání s ostatními členy relevantní skupiny či komunity (též Stark 

a Taylor 1989, Stark a Taylor 1991). 

Mikro-úrovňové teorie se zaměřují na faktory ovlivňující individuální rozhodnutí 

migrovat a analyzují, jak potenciální migranti posuzují rozličné ztráty a přínosy migrace 

(Boswell 2002). Ztráty zahrnují finanční a psychologické zdroje, které se investují do 

stěhování a integrace v cílové zemi, zatímco přínosy jsou vyšší mzdy nebo bezpečí. Mikro-

úrovňové teorie často vycházejí z teorie racionálního výběru, která představuje řadu 

kontroverzních předpokladů o tom, jak a proč se jednotlivci rozhodují (Boswell 2002).  

Nicméně, mikro perspektiva je důležitou úrovní analýzy v rámci demonstrace, jak 
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jednotlivci vnitřně zpracovávají a vyhodnocují různé okolnosti související s migrací 

(Boswell 2002).  

3.5 Teorie migračních sítí a transnacionálního sociálního prostoru 

Faist (2000 cit. v Brázová a kol. 2011) popisuje tento koncept jako kombinaci vazeb, 

pozic v sítích (z angl. network) a organizacích, a sítí organizací (z angl. networks of 

organizations), které sahají přes hranice více států. Jeho definice tak nepokrývá žádné 

příležitostné ani pomíjivé kontakty mezi migranty a relativně nepohyblivou populací v 

imigračních zemích a emigračních zemích (Brázová a kol. 2011). 

Jako faktory, ovlivňující formování a udržování transnacionálního sociálního 

prostoru při rozšiřování přes hranice států, jsou zmiňovány např. moderní technologie 

současného globalizovaného světa (jako komunikační prostředky, doprava), nedokončené 

formování národních států v mnoha emigračních zemích, diskriminaci a multikulturalismus 

v imigračních státech („pouze v liberální demokracii, která je tolerantní vůči kulturním 

odlišnostem, diskriminace se stává záležitostí, jež vede k úspěšnému transnacionálnímu 

synkretismu a transnárodní politické organizaci“ (Faist 2000:216)). Migranti často 

spolupracují a identifikují se s více národními státy nebo komunitami, jejich postupy 

přispívají k rozvoji transnacionálních komunit (Levitt & Sørensen 2004 cit. v Brázová a kol. 

2011) nebo nových typů sociálních formací v rámci transnacionálního sociálního prostoru 

(Faist 2000 cit. v Brázová a kol. 2011). 

Brázová a kol. (2011) dále uvádí, že transnacionální sociální prostor není obýván 

pouze globálními korporacemi, médii a komunikačními sítěmi, sociálními hnutími, 

kriminálními a teroristickými skupinami, ale také politickými stranami a různými dalšími 

entitami jako jsou transnacionální rodiny, náboženské komunity, sítě propojených 

nevládních organizací zaměřené na různé problémy a témata (z angl. issue networks of non-

governmental organizations), z nichž některé jsou politicky aktivní (Faist 2004 cit. v 

Brázová a kol. 2011). Kulturní, ekonomické a politické procesy v transnacionálním 

sociálním prostoru zahrnují akumulaci, využívání a dopady různých druhů kapitálu, jejich 

objemu a konvertibility; jde tedy o kapitál ekonomický, lidský jako vzdělání, dovednosti a 

know-how, a také sociální kapitál, přenesený skrz sociální a symbolické vazby (Faist 2000).  

V kontextu rozvoje Faist (2000 cit. v Brázová a kol. 2011) deklaruje, že 

transnacionální sociální prostory podporují udržitelný tok remitencí a investic do země 

původu. Levitt a Sørensen (2004 cit. v Brázová a kol. 2011) dále uvádějí, že remitence jsou 
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nyní vnímány jako nejviditelnější indikátory a měřítka vazeb mezi migranty a jejich 

domovskými státy. 

„De Haas (2010) konstatuje, že dříve se předpokládalo, že souběžně s včleňováním 

imigrantů do společnosti přijímajícího státu bude docházet k oslabování jejich vazeb na 

země původu. Transnacionální teorie staví na faktu, že v současnosti mnoho lidí díky 

technologickému pokroku migruje opakovaně a někdy třeba každodenně mezi zdrojovou a 

cílovou zemí (v některých případech i mezi více než dvěma zeměmi) a/nebo dlouhodobě 

udržuje vazby a kontakty na všechny tyto státy. Hovoří o transmigrantech, lidech žijících v 

transnacionálním prostoru, „mezi“ více zeměmi, o transnacionálním způsobu života (z angl. 

transnacional livelihoods). Jak podotýká de Haas (2010) ze studií ovšem plyne i skutečnost, 

že někteří lidé udržují transnacionální vazby, aniž by se nutně museli vracet do domovského 

státu, takové vazby mohou trvat značnou dobu, i přes více generací (čímž je vyvrácena 

domněnka, že integrací přistěhovalců v cílové zemi se postupně vždy přeruší kontakty na 

původní domov, například ustane zasílání remitencí)“ (Brázová a kol. 2011:30-31).  

Ritchey (1976) představuje tři hypotézy, týkající se role sociálních sítí v procesu 

rozhodování o migraci: 1) přítomnost příbuzných a přátel může působit jako faktor bránící 

migraci (affinity hypothesis), 2) sociální sítě v cílových zemích povzbuzují a směřují migraci 

prostřednictvím poskytování informací (information hypothesis), 3) sociální sítě v cílové 

zemi povzbuzují a směřují migraci, neboť usnadňují potenciální adaptaci migrantů na nové 

prostředí (facilitating hypothesis). 

Sama existence migrační sítě se dle Drbohlava a Uherka (2008) může stát důvodem 

k migraci, protože migrační sítě umožňují snáze překonávat překážky v migraci a také 

vytvářet podmínky k životu v cílových destinacích, ať už s ohledem k bydlení, ekonomické 

činnosti, péči o děti nebo například zabezpečení sociálně slabých. Drbohlav a Uherek 

(2008:8) dále uvádějí, že „migrační sítě pomáhají překonat pocit marginality, ale současně 

mohou samy produkovat marginální skupiny, ovlivňují nejen destinaci migrujících, ale též 

jejich počet“.  

3.6 Koncept dobrovolné a (vy)nucené migrace 

Demograf Petersen ve své publikaci z roku 1970 (cit. v Drbohlav a Uherek 2008) 

důsledně rozlišuje mezi nucenou a násilnou migrací, přičemž ta první je vynucený migrační 

tok na základě hrozby násilím, zatímco ta druhá je nedobrovolné svévolné přemísťování 

osob z místa na místo, aniž by se tyto osoby mohly proti takto koncipované migraci vzepřít. 
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Demuth (2000 cit. v Drbohlav a Uherek 2008) dále násilnou migraci členil na migraci 

zapříčiněnou mezilidskými vztahy a migraci způsobenou živelnými katastrofami. Násilná 

migrace zapříčiněná mezilidskými vztahy je dále členěna na migraci způsobenou 

porušováním lidských práv a migraci jako důsledek občanské války (Demuth 2000). Tentýž 

autor zároveň poukazuje na fakt, že v mnoha případech není pracovní migrace také zcela 

dobrovolná, protože lidé migrují a snaží se najít práci v zahraničí z důvodu omezených 

možnosti v zemi původu. Mnoho z nich musí živit své rodiny, a zasílané remitence tak 

mohou být jediným nebo základním finančním zdrojem k přežití rodiny v zemi původu. V 

této souvislosti Hugo (1996 cit. v Brázová a kol. 2011) požaduje, aby takové případy migrací 

mohly být označovány jako smíšení dobrovolné a nedobrovolné migrace. 

Jaké jsou však konkrétní příčiny a okolnosti, které nutí jedince opustit své bydliště, 

a jak si tento jedinec vybírá destinaci? Tyhle dvě snadné otázky byly a stále jsou v popředí 

studií o vynucené migraci. V kontextu násilí, nouze a nebezpečí se zdá očividným, že 

uprchlíci jsou naprosto donuceni rychle opustit domov a utéct do prvního bezpečného místa, 

na které narazí. Důsledkem neprobádanosti tématu pro teorii a empirický výzkum jsou 

chybějící pravidelnosti, které jsou nutné pro teoretizaci procesu nucené migrace. Zolberg 

(1983:25) tvrdí: 

 „Sociální vědci, teoretizující příčiny a následky mezinárodní migrace, obecně 

vyřazují pohyby uprchlíků. Stává se to kvůli inherentní odlišnosti mezi dvěma typy 

populačních proudů. Migrace obecně je brána jako ekonomický fenomén. Oproti tomu, 

nejvíce očividnou věcí ohledně uprchlíků je, že jejich pohyby jsou neřízené, odvozené od 

událostí jako občanská válka, změna politického režimu, vládní rozhodnutí nebo 

mezinárodní válka, a všechno z výše uvedeného je považováno za ojedinělou a 

nepředvídatelnou událost.“  

Demuth (2000 cit. v Brázová a kol. 2011) poznamenává, že existují dvě hlavní 

skupiny takových příčin: příčiny způsobené lidmi (jako je bída, vážné obavy a politická 

perzekuce nebo brutalita válek), některé zahrnuté v Ženevské konvenci, a přírodní pohromy 

a katastrofy (např. hlad způsobený suchem, záplavy, erupce sopek atd.). Brázová a kol. 

(2011) uvádí, že koncept nucené migrace je základem oficiální definice uprchlíka a odkazuje 

se na Afolayan (2001), který poukazuje na to, že důvody masových uprchlických vln jsou 

různé, přesto se často rozlišují jen na politické, náboženské, etnické a vojenské konflikty. 

Rozšíření definice by podle Brázové a kol. (2011) umožnilo odlišit další příčiny, které vedou 
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k nucené mobilitě, jako jsou ekologické a ekonomické krize. V praxi se třídění na 

„ekonomické migranty“ a „politické uprchlíky“ jeví dle Brázové a kol. (2011) jako přehnaně 

zjednodušující, jelikož politické a ekonomické důvody často vyvolávají migraci souběžně a 

možnost volby má mnoho nuancí. Na základě tohoto předpokladu Richmond (1993 cit. v 

Brázová a kol. 2011) vytvořil stupnici migračních pohybů charakterizovanou svobodným 

rozhodováním a racionálním výběrem („proaktivní“ migrací) na jedné straně kontinuálního 

spektra a krizovými okolnostmi a nepřijatelnými hrozbami (vedoucími k „reaktivní“ 

migraci) na druhé straně. Brázová a kol. (2011) dále uvádí, že stupnice rozlišuje mezi 

základními, predispozičními faktory (jako jsou extrémní nerovnosti mezi státy a politická 

nestabilita) a strukturálními překážkami (např. hraniční kontroly) ovlivňujícími 

pravděpodobnost reaktivní migrace, stejně jako náhlé, neočekávané události (např. 

vypuknutí války, etnický konflikt, porušování lidských práv) a další příčinné okolnostmi 

(např. individuální dostupnost zdrojů), vedle zpětných efektů.  

Schmeidl (2000:152) zkoumala nucenou migraci pomocí strukturálního přístupu 

s tím, že „uprchlíci a vnitřně přesídlení prchají spíše ze stejných důvodů než v důsledku 

absolutně různých okolností“. Rozlišovala tři typy faktorů, které ovlivňují nucenou migraci: 

základní příčiny (týkají se strukturálních nebo systémových podmínek, spojených s 

chudobou, patří sem rovněž různé druhy utlačování a nerovností), bezprostřední podmínky 

(týkají se obvykle okamžitých podmínek, které vyvolají pohyb jako např. etnické čistky, 

nepokoje a válka) a intervenční faktory (faktory jak zjednodušující migraci uprchlíků 

(facilitátory), tak komplikující odchod uprchlíků) (Schmeidl 1997). Tento přístup se 

zaměřuje na strukturální charakteristiky zemí a společností, ale chybí v něm propojení 

chování skupin (např. vlád a opozice) s chováním jiných lidí (např. nucených migrantů) 

(Moore a Shellman 2004). Sama Schmeidl pak tvrdí, že platí, že uprchlíci prchají před 

všeobecným násilím.   

Alternativní přístup byl použit ve výzkumu, provedeném Davenport, Moore a Poe 

(2003), kteří zkoumali proces rozhodování lidí s tím, že je důležité podchytit proces 

uvažování o odchodu. Dospěli k závěru, že lidé většinou odcházejí, když mají strach o svou 

svobodu, fyzický stav nebo život (Moore a Shellman 2004). Přínosem tohoto výzkumu bylo 

to, že autoři vnímali země/společnosti jako celky, které se skládají ze skupin lidí, soupeřících 

o politickou moc. Poukazují na to, že zdrojem hrozby je chování právě těchto skupin a také, 
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že statistické modely nucené migrace mají specifikovat takové chování, které uprchlíci 

považují za hrozbu a důvod k odchodu.  

Zkoumán byl také vliv několika faktorů, které nejsou spojeny s násilím a ovlivňují 

nucenou migraci, jako např. úroveň demokracie a velikost populace (Davenport a kol. 2003, 

Schmeidl 1997, Weiner 1996). Pozorované efekty těchto faktorů jsou různé, např. velikost 

populace se skoro neprojevila na nucené migraci. Několik výzkumníků také tvrdí, že pohyby 

uprchlíků, stejně jako jiných migrantů, jsou zčásti ovlivněny chudobou a ekonomickou 

nejistotou v zemi původu (Edmonston a Lee 1992, Wood 1994). Zatímco výzkumy 

dobrovolné migrace prokazují příjmy per capita jako hlavní příčinu emigrace, výzkumy 

nucené migrace zatím nedokázaly zjistit přesvědčivý empirický vztah mezi chudobou a 

uprchlickými pohyby (Davenport a kol. 2003, Moore a Shellman 2004, Schmeidl 1997).   

3.7 Uprchlická teorie  

Kinetický model tzv. „Uprchlické teorie“ vytvořený Kunzem (1973, 1981) poskytuje 

mnoho pohledů na názory uprchlíků vůči jejich vysídlení. Dle Kunze (1973, 1981) vzorce 

„letu“ (angl. flight) a „osídlení“ (angl. settlement) většiny uprchlíků odpovídají dvěma 

kinetickým typům: předvídatelnému (anticipačnímu) pohybu uprchlíků a akutnímu pohybu 

uprchlíků (Collins 1996). 

Anticipační neboli v doslovném překladu z angličtiny „předběžní“ uprchlíci cítí 

nebezpečí dříve, což jim pomáhá utéct před krizí, než nastane. Často odcházejí společně s 

celou rodinou, jakmile se najde země, která je ochotná je přijmout, a jsou připraveni na nový 

život. Na druhou stranu akutní uprchlíci prchají z domova až ve chvíli, kdy jsou opravdu 

nuceni odejít. Nejsou připraveni na cestu a jsou zaměření pouze na útěk ze zóny katastrofy 

(Kunz 1981). Vzhledem k tomu, že se důsledkům „letu“ věnuje jen malá pozornost, existuje 

zvýšené riziko, že akutní uprchlíci zažijí traumatické události nebo se stanou svědky těchto 

událostí, a proto je velice pravděpodobné, že budou potřebovat pomoc při zvládání této 

situace. Jakmile je místo azylu dosaženo, a to často v šokovém stavu, akutní uprchlíci se dle 

Kunze (1981) rozhodují, zda se potom vrátí domů, budou usilovat o pobyt v místě azylu 

nebo využijí jinou možnost k přesídlení v cizí zemi. 

V roce 1981 Kunz rozšířil svou Uprchlickou teorii o koncepty uprchlíků 

identifikovaných majoritou (majority-identified), souvisejících s událostí (event-related) a 

sebeodcizených (self-alienated). Uprchlíci identifikování majoritou jsou ti, kteří prchají před 

sociálními a politickými událostmi ve své zemi (Collins 1996). Uprchlíci související s 
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událostí opouštějí domov z důvodu aktivní diskriminace vůči určité skupině, kam sami patří. 

Ti, kteří prchají ze své země z osobních důvodů, jsou v tomto konceptu zařazeni do skupiny 

sebeodcizených uprchlíků. Reakce cílových zemí na žádosti o azyl často zaleží na tom, do 

jaké z těchto kategorií žadatelé patří.  

Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR) dává vyšší prioritu uprchlíkům identifikovaných 

majoritou, kteří hledají azyl ze socio-politických důvodů, kvůli jejich typicky příznivému 

postoji vůči západním zemím (Stein 1981). 

3.8 Konfliktem způsobená migrace  

V literatuře o migraci je často konflikt coby migrační faktor začleněn do 

explanačního rámce, ale není důkladně vysvětlen. Konflikt bývá zmíněn jako prominentní 

hnací síla migrace v určitých regionech, a taky bylo zaznamenáno, že má rozhodující vliv 

na rozsah migračních proudů (European Asylum Support Office 2016). 

Politické, sociální a ekonomické výzvy, se kterými se setkávají uprchlíci a migranti, 

se liší v čase a prostoru, i když lze najít určité společné pravidelnosti (Hayes, Lundy, Carter 

Hallward 2016). Konfliktem způsobená migrace má mnoho příčin: násilí, válka, 

environmentální degradace, deprivace, strach, politika identity a ekonomická nejistota. 

Lidské potřeby a indikátory bezpečí jako ekonomika, jídlo, zdraví, ekologie, společnost a 

politika dle Hayes, Lundy, Carter Hallward (2016) pomáhají zarámovat problémy a možná 

řešení pro konfliktem způsobenou migraci pro ty, kteří se rozhodnou zůstat, pro ty, kteří 

budou nuceni prchat, dále pro ty, kteří přijímají uprchlíky, a ty, kteří se snaží vrátit.  

Nejrobustnějším výstupem zkoumání konfliktem způsobené migrace je to, že násilí 

způsobuje migraci (Schon 2019). Existují přímé a nepřímé cesty, přes které násilí ovlivňuje 

migraci během konfliktu. Násilí může přímo ovlivnit migraci tím, že jedinci budou cítit větší 

úroveň ohrožení než tu, kterou jsou schopni tolerovat (Adhikari 2013; Davenport, Moore & 

Poe, 2003; Moore & Shellman, 2004, 2006 cit. v Schon 2019). Z tohoto tvrzení může 

vyplynout lineární vztah mezi násilím a migrací: větší násilí vede k větší migraci. Existují 

však jiné práce, ze kterých vyplývá, že násilí má nelineární vztah vůči migraci: nízká až 

střední úroveň násilí naopak snižuje konfliktem způsobenou migraci, když vysoká úroveň 

násilí zvyšuje migraci (Massey & Bohra-Mishra 2011 cit. v Schon 2019). 

Jiné faktory, jako jsou sociální sítě, ekonomické faktory, členství ve společenských 

organizacích, dopravní možnosti a vztah vůči vlasti, mohou zesílit dopady násilí na 
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rozhodování o migraci, ale násilí samotné zůstává hlavním důvodem pro konfliktem 

vyvolanou migraci (Adhikari 2012, 2013; Czaika a Kis-Katos 2009; Massey a Silva 2014). 

Násilí také může nepřímo ovlivnit migraci tím, že sníží ekonomické příležitosti. Bez 

dostatečného příjmu se mnozí lidé rozhodnou odejít. Proto stále pokračují debaty ohledně 

toho, zda se migrace razantně liší od ekonomické migrace, když je přímým důvodem násilí 

(Betts 2013; Engel a Ibáňez 2007; Massey a Bohra-Mishra 2011). Každopádně fyzické a 

ekonomické nebezpečí jsou silné motory pro konfliktem vyvolanou migraci (Arias, Ibáňez 

a Querubin 2014).  

Ibáñez a Vélez (2008) analyzovali data, pořízená během Průzkumu vnitřně 

vysídlených populací v roce 2000 proto, aby prozkoumali faktory přesídlení v Kolumbii. 

Zjistili, že násilné události, percepce násilí a obecně nedostatek bezpečí byly hlavními 

determinanty nucených migrací lidí. Moore a Shellman (2004) aplikovali neoklasickou teorii 

na proudy nucené migrace použitím globálních vzorků (tj. nejen jedné země). Byla 

zkoumána data, pořízená UNHCR, dále data z Global Refugee Migration Project a State 

Failure Project, a to v rozpětí od let 1952 do 1995 za účelem identifikace hnacích 

mechanismů nucené migrace. Zjistilo se, že shodně s teorií racionální volby lidé zhodnocují 

rozsah hrozby, které čelí, během rozhodování o migraci. Čím větší je hrozba, tím větší je 

počet lidí, kteří se rozhodují migrovat. Autoři došli k závěru, že v rámci tohoto vzorku násilí 

převažovalo nad politickými a ekonomickými proměnnými jako dominantní migrační 

faktor.  

Jiný výzkum, provedený Crawlym (2010) zpochybňuje teorii racionální volby. Tato 

studie klíčových faktorů nucené migrace, založená na 43 rozhovorech s uprchlíky a uchazeči 

o azyl ve Velké Británii, ukázala, že konflikt je největším push faktorem pro uchazeče o azyl 

ve Velké Británii. Zatímco Crawly tvrdí, že uchazeči o azyl nejsou pasivní ve svém 

rozhodování a cestách a jejích rozhodnutí migrovat je založeno na rizikách a příležitostech, 

odvozených od jejich původu, věku, pohlaví, socioekonomického statusu, úrovní vzdělaní a 

sociálních sítí, většina vzorku neměla v úmyslu do Velké Británie migrovat a ocitla se tam 

náhodou. Crawly argumentuje, že tyto výsledky vyvracejí obecný předpoklad, že uchazeči 

o azyl činí informované, racionální, ekonomicky motivované rozhodnutí ohledně cílových 

zemí. Zatímco počáteční rozhodnutí může být založeno na analýze nákladů a přínosů, určitá 

cílová země je častěji výsledkem náhody než plánování.  



23 
 

 

Další studie zdůraznily roli migračních systémů v ovlivňování volby cílové 

destinace. Například Robinson a Segrott (2002), kteří provedli rozhovory s 65 uchazeči o 

azyl ve Velké Británii, dospěli k závěru, že většina uchazečů o azyl neplánovala svou 

migrační trajektorii, ale měla prioritu v nalezení bezpečného místa. Avšak pro jednotlivce, 

kteří se sami rozhodli migrovat do Velké Británie, bylo rozhodnutí ovlivněno existujícími 

sociálními sítěmi rodinných příslušníků a přátel, kteří zde již bydleli, schopností mluvit 

anglicky a vírou v to, že Velká Británie je bezpečnou a demokratickou zemí. Havinga a 

Böcker (1999) podobně dospěli k tomu, že sociální sítě a přítomnost koloniálních vazeb mezi 

původní a cílovou zemí byly rozhodujícími faktory během nucené migrace.  

Davenport a kol. (2003) uvádí, že stát může vytvořit ohrožující prostředí jak 

„aktivně“, tak „pasivně“. Mnozí lidé se rozhodnou odejít, protože jsou ztotožňováni se 

skupinami, které se staly obětmi porušování lidských práv. Wood (1994) poukazuje na to, 

že v mnoha případech je účelem represivních činů jednotlivých států právě vyhnání určitých 

skupin lidí. V jiných situacích může být odchod uprchlíků anticipační, čili založený na 

očekávání hrozby (Kunz 1981). V takových situacích se jednotlivci mohou rozhodnout 

odejít poté, co vyjádřili svou opozici vůči vládě, nebo když se cítí v ohrožení, protože se 

obětí stávajícího násilného režimu stal člen jejich rodiny, přítel nebo známý.   

Nicméně ne všechny konflikty a násilné události mohou vést ke stejným rozhodnutím 

migrovat a migračním cestám. Schmeidl (1997) deklaruje, že různé kategorie násilných 

událostí a nestability vedly k různým úrovním nucené migrace. Po provedení analýzy dat z 

let 1971 až 1990 dospěla k závěrům, že 1) porušení lidských práv generuje méně uprchlíků 

než akce všeobecného násilí, 2) občanské války, do kterých neintervenovaly vnější sily, 

produkují méně uprchlíků než občanské války se zahraniční vojenskou intervencí, a 3) 

etnická povstání, nehledě na to, že se stávají významnou příčinou uprchlické migrace, 

nevedou k obrovskému přesunu populace. Dále Schmeidl (1997) poznamenala, že 

ekonomické strádání má jen marginální význam ve srovnání s konfliktem jako klíčovým 

faktorem masové migrace. 

3.9 Kategorie nucených migrantů 

Otázkou zůstává, koho lze nazvat vynuceným migrantem. Kategorie „vynucených 

migrantů“ zahrnují různé legální a politické kategorie, přičemž všechny se týkají osob, které 

byly donuceny opouštět své domovy a hledat úkryt jinde. Castles (2005) kromě 

ekonomických uprchlíků vyčleňuje také následující kategorie „nucených migrantů“:  
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a) Uprchlíci 

V roce 1951 byla Organizací spojených národů přijata Ženevská konvence, úmluva 

o právním postavení uprchlíků, která v Článku 1 ustanovila definici uprchlíka a uložila 

povinnost národním státům, jež Úmluvu přijmou, aby v případě uprchlíků, kteří se na jejich 

území ocitli před 1. lednem 1951, dbali na dodržování jejich lidských práv (Janků 2006). 

Důležitým bodem této konvence je rovněž povinnost států neiniciovat návrat uprchlíka do 

země původu, dokud nepomine hrozba porušování lidských práv v zemi, odkud pochází 

(Janků 2006). V roce 1967 byl pak k Úmluvě přidán protokol, který ruší platnost pouze těch 

žádostí o azyl, jež by odkazovaly k událostem, které se staly před 1. lednem 1951 (Janků 

2006). Podle této Úmluvy je uprchlíkem „osoba, která se nachází mimo svou vlast a má 

oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo 

národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávaní 

určitých politických názorů a je neschopna přijmout nebo, vzhledem ke shora uvedeným 

obávám, odmítá ochranu své vlasti“.   

Štica (2014) uvádí, že na počátku nového tisíciletí bylo formou směrnice a 

doporučení explicitně formulováno, že k pronásledování na základě příslušnosti k určité 

sociální skupině naleží také pronásledování na základě pohlaví. Signatáři této úmluvy a 

souvisejícího Protokolu z roku 1967 se zavazují k ochraně uprchlíků a respektování principu 

non-refoulement (nevracet migranty do země, v níž by mohli být pronásledováni). 

b) Žadatelé o azyl 

Termín “žadatel o azyl” je často zaměňován za “uprchlíka” či “azylanta”. Žadatelem 

o azyl se rozumí člověk, který o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu před 

pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu (UNHCR ČR 2016). Každý 

uprchlík je tedy dle UNHCR ČR (2016) nejprve žadatelem, ale ne každý žadatel bude 

nakonec uznán uprchlíkem. V době, kdy člověk čeká, zda jeho žádosti bude vyhověno či 

nikoli, se hovoří o “žadateli o azyl” či “žadateli o mezinárodní ochranu”. 

Označením “žadatel o azyl” se nerozumí hodnocení nároku na udělení statusu 

uprchlíka, ale pouze a jedině skutečnost, že tento člověk o mezinárodní ochranu požádal, 

přičemž o nároku na udělení statusu bude rozhodnuto na základě vnitrostátní právní úpravy 

(UNHCR ČR 2016). 
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Mezinárodní ochrana 

Každý, kdo je v zemi původu pronásledován, může po příchodu do České republiky 

požádat o mezinárodní ochranu, která je udělena buď formou azylu, nebo doplňkové 

ochrany. Během řízení o udělení mezinárodní ochrany ministerstvo vnitra zkoumá, zda byl 

žadatel v zemi původu pronásledován z důvodu (Sdružení pro integraci a migraci 2020): 

• uplatňování politických práv a svobod 

• rasy 

• pohlaví 

• náboženství 

• národnosti 

• příslušnosti k určité sociální skupině 

• pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v 

případě, že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého 

bydliště 

• sloučení s rodinným příslušníkem (manželem, nezletilým dítětem nebo v případě 

nezletilého dítěte s rodičem), kterému již byl azyl udělen 

• humanitární důvody (humanitární azyl není právní nárok a je čistě na uvážení 

ministerstva vnitra, komu jej udělí a z jakých důvodů) 

Azyl 

Tomu, kdo prokáže, že byl ve své zemi pronásledován z těchto důvodů, bude v České 

republice udělen azyl.  

Doplňková ochrana 

Pokud ministerstvo nezjistí v dostatečné míře azylové důvody, ale žadatel prokáže, 

že by mu v případě návratu do vlasti hrozilo nebezpečí uložení nebo vykonání trestu smrti, 

mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, dále, kdyby se návratem do vlasti 

ocitl ve vážném ohrožení života nebo lidské důstojnosti v situacích mezinárodního nebo 

vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s 

mezinárodními závazky České republiky, může mu být udělena doplňková ochrana 

(Sdružení pro integraci a migraci 2020). 
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Ta může být také udělena z důvodu sloučení s rodinným příslušníkem (manželem, 

nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému již byla doplňková 

ochrana udělena. 

Doplňková ochrana je na rozdíl od azylu udělována na dobu určitou a po této době 

je přezkoumáváno, zda trvají důvody, pro které byla udělena (Sdružení pro integraci a 

migraci 2020). V případě, že důvody trvají, je její platnost prodloužena. 

c) Vnitřně přesídlené osoby (IDPs) 

Na rozdíl od uprchlíků nevyhledávají tzv. “vnitřně přesídlené osoby” (často 

označovány anglickou zkratkou “IDPs”) ochranu za hranicemi, ale na jiném místě v zemi 

svého původu (UNHCR ČR 2019). Přestože mnohdy prchají ze stejných důvodů jako 

uprchlíci (ozbrojený konflikt, všeobecné násilí, porušování lidských práv), zůstávají vnitřně 

přesídlené osoby pod právní ochranou své země, a to i za situace, kdy jsou právě orgány 

takové země důvodem útěku (UNHCR ČR 2019). Jako občané ale mají IDPs v souladu s 

mezinárodním právem nárok na ochranu v zemi původu. 

Za IDPs se za určitých okolností považují i lidé, jež z domovů vyhnaly přírodní 

katastrofy. Vzhledem k humanitárnímu zaměření UNHCR je tato agentura stále častěji 

vyzývána k tomu, aby pomáhala také této specifické skupině vysídlených osob (UNHCR 

ČR 2019). 

V roce 2018 dle údajů, uvedených v „Global report on internal displacement“ 

(Norwegian refugee council 2019), nově přibylo 28 milionů vnitřně přesídlených osob a to 

ve 148 zemích světa. Více než 60 % přesídlení bylo vyvoláno pohromami, a skoro 40 % 

konflikty.  

d) Prodloužená situace uprchlíků (Protracted refugee situations); 

Jedná se o situaci, kdy se uprchlíci podle UNHCR (2004) dlouhodobě nacházejí v 

neřešitelném stavu limbu. Jejich životy již nejsou nutně v ohrožení, avšak jejich základní 

práva a základní ekonomické, sociální a psychologické potřeby po letech v exilu zůstávají 

nenaplněny. Uprchlík se z této situaci není často schopen vysvobodit, jelikož vzniká 

neúčinností politických akcí jak v zemi původu (pronásledování atd.), tak v zemi azylu (např. 

migrační politika, vedoucí k omezení pracovních příležitostí a nutnosti bydlet v uprchlických 

táborech).   
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e) Navrátilci  

Jedná se o uprchlíky, kteří se vracejí do své země, až poté co se zdejší životní 

podmínky zlepší, ustane konflikt, je zprovozněna základní infrastruktura a neexistuje 

ohrožení života. V současné době existuje řada programů dobrovolných návratů, které jsou 

podporovány jak nekomerčními organizacemi, tak státy. Repatriační projekty lze najít třeba 

u UNHCR, IOM, aj, a jejich hlavním cílem je přispět k efektivnímu řízení migrace 

prostřednictvím komplexní podpory konceptu asistovaných dobrovolných návratů a 

reintegrace a podpořit udržitelnou reintegraci navrátilců do zemí původu (IOM 2020). 

f) Vysídlení rozvojem  

Miliony lidí jsou každoročně vysídleni kvůli rozvojovým projektům, jako jsou 

přehrady, letiště, dálnice, luxusní čtvrti, chráněné krajinné oblasti a zábavní parky. Světová 

banka uvádí, že se průměrný počet vysídlených rovná deseti milionům ročně. Někteří jsou 

schopní znovu vybudovat své nové bydliště, ale mnozí prožívají zbídačení a marginalizaci 

(Cernea and McDowell, 2000; World Commission on Dams, 2000). Běžně jsou to venkovní 

obyvatelé, etnické minority a původní obyvatelé, kteří trpí kvůli „národnímu zájmu“, 

zatímco elity a transnárodní společnosti z toho profitují (Roy 1999). 

g) Environmentální uprchlíci  

V současné době se stále častěji mluví o tzv. environmentální migraci, o které se 

jedná v případě nutnosti dočasně, dlouhodobě nebo trvale opustit bydliště z důvodu 

významného zhoršení stavu životního prostředí, které ohrožuje existenci anebo vážně 

ovlivňuje kvalitu života. Lidé z této kategorie jsou nuceni migrovat v důsledku např. 

odlesňování, degradace půdy, desertifikace, zvýšení hladiny oceánů nebo znečištění vody.  

„„Enviromentální uprchlík“ je výraz vytvořený v sedmdesátých letech minulého 

století a byl používán v 90. letech. Vznikl s účelem zdůraznit vážnost problému, nicméně 

dosud není oficiálně používán a není zahrnutý v mezinárodním uprchlickém právu. Lidé, 

kteří migrují z environmentálních důvodů, tedy nespadají jednoznačně do žádné kategorie, 

kterou poskytuje stávající mezinárodní právní rámec“ (Venc 2018).  

h) Vysídlení katastrofou 

Jedná se o osoby, které jsou donuceni migrovat v důsledku přírodních katastrof jako 

zemětřesení, povodně, sopky apod.  
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i) Oběti obchodování s lidmi 

Jedná se o kategorii migrantů, s nimiž bylo obchodováno přes mezinárodní hranice 

za účelem vykořisťování, tj. kteří opustili svou zemi zcela nedobrovolně a stali se obětmi 

trestného činu. Obětí obchodu s lidmi se může stát každý člověk – ženy, děti i muži. 

Zpravidla jsou nuceny k prostituci či k jiným formám sexuálního zneužívání, k nucené nebo 

otrocké práci či službám (MVCR 2019). Účelem programů nekomerčních organizací, 

zaměřených na tuto kategorii nucených migrantů, je mj. zajišťování dobrovolných návratů 

obětí do zemí původu a jejich reintegraci. 

3.10 Koncept nacionalismu a etnopolitické mobilizace 

V rámci studia nucené migrace z Čečenska je pro lepší pochopení souvislostí a celé 

komplexity situace důležité nahlédnout na čečenský konflikt i z perspektivy konceptů 

nacionalismu a etnopolitické mobilizace.  

Nacionalismus a etnopolitická mobilizace obyvatelstva se nejčastěji objevují v 

prostředích, kde národnostní menšiny, nacházející se na periferiích (v případě Ruské 

federace v jednotlivých republikách jako např. Čečensko) nemají dostatečný přístup k moci, 

jsou politicky, ekonomicky a kulturně utlačovány a prostřednictvím vlastních politických 

elit (hnutí) vyvíjejí snahy o změnu takového stavu (Jelen 2010). Z hlediska vzájemného 

postavení vládnoucí a utlačované skupiny lze vyčlenit dva typy vztahů. Buď je centrum 

(přirozené středisko daného území, privilegované místo, v němž jsou koncentrovány 

rozhodující nástroje a zdroje politické moci) ekonomicky i kulturně mnohem vyspělejší než 

periferie, nebo má periferie minimálně rovnocennou (či vyšší) ekonomickou a kulturní 

úroveň jako centrum (Jelen 2010). Právě na principu sociálních a politických skupinových 

interakcí lze definovat tři modely vysvětlující vztah mezi modernizací skupiny a její 

mobilizací (Dostál 1999 cit. v Jelen 2010).  

Jedním z těchto modelů je tzv. „vnitřní kolonizace“, jejímž základem je ekonomická 

a často také environmentální exploatace a politická podřízenost etnicky homogenní periferie 

vůči centru, kterému dominuje jiná národnostní skupina (Hechter 1975 cit. v Jelen 2010). 

Dochází k ekonomické, politické a sociální diskriminaci na etnické bázi způsobené 

nerovným přístupem ke zdrojům, v jehož důsledku je utlačovaná sociálně slabší skupina 

nucena hrát inferiorní roli ve společnosti (Jelen 2010). V takovém případě dle téhož autora 

může nastat vcelku efektivní mobilizace založená na etnické solidaritě, jejímž cílem bývají 

požadavky na kontrolu ekonomických zdrojů na daném území. Cíle se však často stupňují 
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do fáze usilování o politickou autonomii a v extrémním případě separatismu od dominujícího 

centra (Dostál 1999 cit. v Jelen 2010). Teze tohoto modelu se dají aplikovat i pro explanaci 

napětí v kavkazském regionu (Jelen 2010). 

Celý proces přechodu od soutěže přes mobilizaci ke konfliktu lze zarámovat 

následujícími faktory: 1) etnická a kulturní odlišnost, 2) mezietnická historická traumata, 3) 

modernizace společnosti na periferii, 4) mezietnická ekonomická soutěž, 5) existence 

klientelismu a nepotismu ve státě, 6) mocenský boj, 7) selhání vzájemné důvěry (Horowitz 

1998 cit. v Jelen 2010). 

Jiní autoři zdůrazňují, že na výsledek mobilizace mají vliv zejména institucionální 

faktory. Lake a Rothchild (1998 cit. v Jelen 2010) v této souvislosti deklarují, že slabost 

státu vyvolává sociální nejistotu a obavu z budoucího vývoje – jev typický zejména pro 

transformující se postkomunistické země (například Sovětský svaz a jeho periferie). V 

etnicky heterogenních prostředích pak oslabující centrální moc ztrácí autoritu a není dále 

schopna zajistit ani rovnoměrný rozvoj, ani případnou nestrannou ochranu (Jelen 2010). 

Taková situace mimo jiné vytváří prostředí strachu, ve kterém se lidé chovají iracionálně a 

které bývá dále podněcováno a využíváno nacionalisticky zaměřenými politickými a 

kulturními elitami (Jelen 2010). Akceleraci etnického napětí a mobilizace dle Jelena (2010) 

pak ulehčuje selhání informačních toků, kdy jsou lidem médii předkládány záměrně 

zkreslené či nepravdivé informace o konkurenční skupině a politických událostech. 

Pro vysvětlení etnopolitické mobilizace v Čečensku se proto hodí právě model 

vnitřní kolonizace, kdy tamější národ dlouhodobě čelil ekonomické diskriminaci a pokusům 

o asimilaci do kultury národa nadřazené jednotky (Ruska). Reakcí byla mobilizace ve smyslu 

snahy o zajištění kontroly ekonomických zdrojů a ochrany kulturních hodnot a politickým 

cílem Čečenců byl separatismus (Jelen 2010).  

Autokratické režimy k vyřešení národnostních problémů využívají státní represi, což 

dočasně může být účinné (i přes etickou stránku problému, kdy často dochází k etnocidě či 

výjimečně i genocidě národnostních menšin) (Frye 1992 cit. v Jelen 2010). Nicméně 

nacionalismus ve společnosti přežívá v latentní podobě, a v okamžiku oslabení režimu 

dochází k jeho oživení, jak lze vidět na příkladu Sovětského svazu.  

Z hlediska klasifikací lze nacionalismus v Čečensku jednoznačně zařadit do 

východního typu, tj. nacionalismu šovinistického (proti menšinám) vyvolávajícího etnické 
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čistky a nacionalismu „rozdělujícího“, což z dané oblasti na první pohled činí vysoce 

nestabilní prostředí (Jelen 2010). 

Průběh etnických konfliktů v kavkazském regionu se dle Jelena (2010) v 

jednotlivých případech lišil, ale dvě podstatné okolnosti byly společné pro všechny: 

konflikty byly doprovázené masivními etnickými čistkami a skončily intervencí ruské 

armády a vnucením příměří (tzn. zmrazením konfliktu), které brání mimo jiné reintegraci 

uprchlíků. 

Weiner (1996) uvádí, že jsou dva hlavní typy etnických konfliktů, které produkují 

uprchlíky: ty, které jsou zapříčiněny snahou majoritního etnika v regionu o separaci, a ty, 

spojené s teritoriálně rozptýlenými národy, které jsou pronásledovány. Existuje hodně 

případů válek proti státu, vedených členy etnických seskupení, usilujících o separaci nebo 

větší autonomii. Takové konflikty jsou jedním z hlavních zdrojů uprchlických proudů od 

druhé světové války. Vzhledem k tomu, že tyto konflikty jsou většinou dlouhotrvající, 

uprchlické proudy jsou velké a masové (Weiner 1996).  

Téměř každá velká nezápadní země se potkala se seperastickými hnutími po druhé 

světové válce: Čína, Indie, Indonésie, Pákistán, Nigérie, Súdán, Zaire, Sovětský Svaz a 

následně i Rusko. Separatistická hnutí byla rozšířená a neustálá v zemích Afriky, kde územní 

rozmístění etnických skupin není v souladu s mezinárodními hranicemi.  
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4. Premisy 

Z výše uvedených studií konceptů nucené migrace a konfliktem vyvolané migrace 

vyplývá, že během ozbrojeného konfliktu jsou především násilí a hrozby hlavními důvody 

pro migraci z místa, kde probíhá daný konflikt. Lze tak předpokládat, že tyto výsledky platí 

také i pro nucenou migraci z Čečenska od 90. let do roku 2009, kdy byl konflikt oficiálně 

ukončen. Z tohoto předpokladu vychází první premisa: 

• 1: Migrace obyvatel Čečenska byla úzce spjata s propuknutím vojenského konfliktu 

v místě nebo blízkosti jejich trvalého bydliště.  

Z dalších studií plyne, že rozhodujícím faktorem pro migraci během válečného 

konfliktu může být nejen násilí, hrající velkou roli, ale také např. existence sociálních sítí, 

které povzbuzují a usměrňují migraci prostřednictvím poskytování informací a usnadňují 

potenciální adaptaci migrantů na nové prostředí (Ritchey 1976). Rozhodnutí tak může být 

ovlivněno existujícími sociálními sítěmi rodinných příslušníků a přátel, kteří již bydlí v 

potenciální destinaci (Robinson a Segrott 2002). Proto se druhá premisa týká migračních 

sítí: 

• 2: Rozhodování o destinaci nucených migrantů z Čečenska bylo ovlivněno existencí 

migračních sítí. 

Autoři některých studií, zabývajících se konfliktem vynucené migrace, dospěli 

k závěru, že nucená migrace v důsledku ozbrojeného konfliktu nese spíše spontánní 

charakter, tj. mnozí váleční uprchlíci mají tendenci prchat před přímou hrozbou a neplánují 

útěk předem (Crawly 2010). 

• 3: Migrace z Čečenska měla spíše spontánní charakter, než aby byla plánována 

předem. 

Jelikož čečenský konflikt lze považovat za etnický, lze předpokládat, že uprchlíci 

čečenské a ruské národnosti mohli mít různé vedlejší důvody pro odchod. Také etnický 

charakter konfliktu může mít odlišný dopad na návratnost migrantů a jejich reintegraci. 

Z toho plynou následující premisy pro vlastní výzkum: 

• 4: Rusové a Čečenci měli různé důvody pro odchod. 

• 5: Návraty byly/jsou typické spíše pro Čečence, nikoliv pro Rusy. 

 



32 
 

 

5. Čečensko 

5.1 Obecné informace 

Čečenská republika se nachází v centrální části severního svahu Velkého Kavkazu. 

Vzhledem k tomu, že momentálně neexistuje oficiálně stanovená hranice mezi Čečenskem 

a Ingušskou republikou, přesné rozlohy jak Čečenska, tak Ingušska nejsou jasné. Čečenská 

republika je nyní součástí Severokavkazského federálního okruhu Ruské federace. Na jihu 

hraničí s Gruzií, na jihovýchodě, východě a severovýchodě s republikou Dagestán, na 

severozápadě se Stavropolským krajem a Severoosetskou republikou, na západě s Ingušskou 

republikou.  

Etnonymum Čečenec je ruského původu a vzniklo odvozením z názvu vesnice Bolšoj 

Čečeň; Čečenci si sami říkají Nochči. Nikdy neměli feudální vrstvu ani žádného vládce, 

protože hierarchizace společenských vrstev odporovala jejich koncepci svobody a 

„demokratického aristokratismu“ (Souleimanov 2006), kdy i obyčejný rolník se cítil být 

knížetem. Anarchii ve společnosti zabraňoval systém přísných zvykových norem (adatů) a 

princip podřízení mladšího člena rodu (klanu, tejpu) staršímu. Islám se v Čečensku začal 

šířit od druhé poloviny 18. století, u Ingušů dokonce až na konci 19. století a ještě na počátku 

20. století vykonávali Inguši některé pohanské obřady (Šnirelman 2006). Historie Čečenska 

jako součásti Ruska začíná v 19. století, poté, co v roce 1807 byli Čečenci donuceni přísahat 

ruskému carovi a v roce 1816 byl carem Alexandrem I. jmenován vrchním velitelem 

Kavkazu generál Alexej Jermolov, který nehledě na nepokoje a nesouhlasy místního 

obyvatelstva budoval infrastrukturu a pevnosti, mezi které např. patří pevnost Groznaja, jež 

je dnes hlavním městem Čečenska (nyní Grozný). Po dlouhých válkách a změnách ve vedení 

obou stran se Čečensko definitivně připojilo k Rusku v červnu roku 1859, nicméně celé 19. 

století pokračovaly nepokoje a relativní klid nastal až ve druhé polovině 20. století.  

I tento klid netrval dlouho a dalším významným milníkem rusko-čečenské historie je 

masová deportace Čečenců s mnoha dalšími etniky v roce 1944, což se stalo jedním z 

předpokladů budoucího rusko-čečenského konfliktu. Události této doby byly výstižně a 

rozsáhle popsány Tomášem Šmídem z FSS Masarykovy univerzity:  

„Nicméně je potřeba si uvědomit, že po celá 30. léta, především od doby, kdy začala 

na severním Kavkaze éra kolektivizace, tak po celá 30. léta v Čečensku byl veden partyzánský 

boj proti sovětské nadvládě a tudíž byla v oblasti dislokována také celá řada jednotek. GPU, 

od roku 1938 NKVD a ti čelili dalšímu čečenskému povstání v roce 1940. Když potom v roce 
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1941 vtrhl Wehrmacht do SSSR, tak pro část čečenské elity, té povstalecké, to byl signál vejít 

v nějaký kontakt s Němci. Nicméně většina historiků uvádí, že narazili na poměrnou pasivitu 

toho čečenského obyvatelstva, že to čečenské obyvatelstvo nebylo nijak zvláště nakloněno té 

kolaboraci s nacisty a to i přesto, že čelili brutálnímu stalinistickému tlaku. 

Nicméně tady tato jistá koketérie části čečenských elit s německými generály a 

důstojníky vedla k tomu, že v kremelských pracovnách byl naplánován jako kolektivní trest 

deportace čečenského národa. A ta deportace, k té došlo v únoru 1944, symbolicky byla 

zahájena na Den Rudé armády a důležitost té operace zvyšoval třeba i fakt, že tuto operaci 

řídil někdejší šéf NKVD L. P. Beria osobně a byla na tuto akci nasazena v době, kdy zuřila 

2. světová válka, milióny sovětských vojáků umíraly na evropských frontách, tak tam bylo 

nasazeno 120.000 příslušníků NKVD. Takže si na tom dali skutečně záležet a podařilo se jim 

to natolik, že během několika dnů, během 5 dnů byli Čečeni i Ingušové z oblasti vysídleni. 

Ty různé údaje se liší, ale bylo to zhruba od 400.000 do 520.000 jedinců. 

Ve 20. století byli Čečeni největší kompaktní národ, který byl vysídlen ze své vlasti a 

byl vysídlen především do Kazachstánské sovětské socialistické republiky, Kyrgyzské 

sovětské socialistické republiky a na Sibiř“ (Šmíd 2006).  

Deportace roku 1944 má zvláštní význam. Tato relativně nedávná událost ovlivnila 

paměť nejenom nuceně vysídlených, jejichž potomci přizpůsobili narativ rodičů svému 

vnímání minulosti a současnosti. Podle odhadů čečenského historika Avtorkhanova, který 

sám zažil exil (Campana 2006), zhruba polovina deportovaných zemřela během cesty nebo 

během prvního roku a půl exilu. Deportace se tak stala hlavním identifikačním bodem. 

Sdílené vzpomínky na deportaci vytvořily silný pocit společného osudu a nový skupinový 

pocit koheze, který do značné míry překročil rodinnou, klanovou a náboženskou solidaritu 

(Campana 2006). Tento pocit sounáležitosti přežil i poté, co Čečenci byli rehabilitováni v 

roce 1957. Nicméně, poté co se deportovaní navrátili do vlasti, mnozí se setkali s tím, že 

jejich rodinné domy byly již obsazené Rusy či představiteli jiných severokavkazských etnik, 

a tak začaly narůstat mezietnické nepokoje. Tato situace vyvolala rozšiřující se podezření a 

nedůvěru mezi různými skupinami.  Existovaly také jiné faktory nepokojů – po roce 1957 

Sovětská vláda politicky kontrolovala znovu zřízenou Čečensko-Ingušskou Sovětskou 

Socialistickou Republiku a zesílila proces sovětizace (Campana 2006). Ze 

socioekonomických důvodů si mnozí Čečenci museli hledat zaměstnaní v jiných částech 

SSSR, a s tím spojené frustrace vyvolávaly stále silnější rozhořčení vůči sovětskému režimu. 
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Čečenci se cítili jako méněcenní občané, což spolu se socioekonomickými a historickými 

frustracemi sloužilo k obrovské sociální a politické mobilizaci během perestrojky, kdy 

politickými lídry byly vznášeny nové požadavky pro větší autonomii (Campana 2006). 

5.2 Předválečné období 

V rámci Gorbačovovy politiky glasnosti docházelo k legalizaci rozličných národních 

a regionálních organizací. Čečensko-Ingušská autonomní republika nebyla výjimkou. Díky 

novým reformám byly legalizovány místní spolky jako např. Kavkaz, Národní fronta, Svaz 

pro podporu perestrojky, Bart (Jednota), Vlast apod. (Šmíd, Souleimanov a Dilbazi 2007). 

V srpnu 1990 vypukly nebývalé oslavy – na ulice Grozného dorazili muži s plnovousem, 

oblečení v tradičních krojích – papachy, kožichy z ovčí kůže a vysoké boty, někteří se 

stříbrnými noži za pasem. Jak to dále popisuje Johnston (2008), mnozí dorazili autobusy, na 

kterých byly umístěny cedule s názvy míst, odkud přijeli, a pokud taková cedule chyběla, 

tak si o tom hlasitě povídali nebo i zpívali. Někteří se zúčastňovali rituálních sufistických 

tanců a modlení (zikr), což se předtím veřejně nikdy nekonalo. Do centra města byly 

přivezeny valníky, z nichž byl pomocí reproduktorů oslavován hemžící se dav. Všude bylo 

slyšet řev „Jsme Čečenci“, „Tohle je naše země“, a to jak z valníků, tak i z publika. Matky 

oblekly své děti do tradičních krojů, lidé vynesli ven čečenské vlajky, všude se vedly debaty 

a diskuze, zpívalo se a tančilo. Jak píše Derluguian (2005), něco takového se poté konalo po 

druhém stažení ruských vojsk v roce 1997.  

V listopadu 1990 byl mj. založen Národní kongres Čečenska-Ičkerie (později 

přejmenován na Celonárodní kongres čečenského lidu), který měl být politickou platformou, 

jež měla vyvinout nátlak na Moskvu ohledně větší autonomie. Do čela kongresu byl po 

vnitřních ujednáních dosazen generálmajor Džochar Dudajev, důstojník sovětských 

vzdušných sil, který absolvoval Gagarinovu leteckou akademii a měl za sebou bohatou 

kariéru, včetně velení bombardovacímu leteckému pluku nasazeném v Afghánistánu. Jeho 

kariéra kulminovala koncem 80. let na velitelském postu strategické bombardovací letecké 

divize Dálkového letectva v Estonském Tartu. (Válka.cz 2004). Dne 27. listopadu 1990 

Vrchní rada Čečensko-Ingušské ASSR přijala deklaraci o suverenitě Čečensko-Ingušské 

republiky a dne 24. května 1991 v souladu s pozměňovacím návrhem článku Ústavy RSFSR 

se tato autonomní republika přejmenovala na Čečensko-Ingušskou SSR, což do rozpadu 

Sovětského Svazu v prosinci 1991 nebylo v souladu s jiným článkem Ústavy, dle kterého 

republika nadále zůstávala Čečensko-Ingušskou ASSR.   
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8. června 1991 Džochar Dudajev svolal v Grozném část delegátů Prvního čečenského 

národního kongresu, který byl poté přejmenován na Celonárodní kongres čečenského lidu, 

vyhlásil novou Čečenskou republiku Nochči-čo a tak v republice vzniklo dvojvládí, neboť v 

opozici Dudajeva stáli komunisté pod vedením Doku Zavgajeva, kteří stále ovládali 

disfunkční státní aparát a byli nazýváni uzurpátory moci. Když zhruba za měsíc v Moskvě 

proběhl tzv. Srpnový puč – pokus o státní převrat, který v důsledku urychlil rozpad 

Sovětského svazu, lidé v Grozném vyšli do ulic a začali obsazovat vládní budovy, letiště, 

rozhlas a televizní vysílač. Z vyrabovaných zbrojních skladů sovětské milice se také 

zmocnili velkého počtu zbraní a munice. Za této velmi nepřehledné situace se nejrychleji 

zorientoval právě Dudajev, který se vrátil z Estonska a prohlásil, že Národní kongres na sebe 

dočasně bere veškeré pravomoci. Situace se přesto (anebo právě proto) začala velmi rychle 

měnit v anarchii. 6. září 1991 došlo k „silovému“ řešení situace, kdy ozbrojení sympatizanti 

Národního kongresu vtrhli do budovy místního Sovětu a doslova rozehnali zasedání vlády 

Čečensko-Ingušské ASSR. Zavgajev nebyl na zasedání přítomen a zachránil se jen útěkem 

do Ruska (Válka.cz 2004). 

Moskevské vedení si přálo odložení čečenských voleb, a především rozpuštění z 

jejího pohledu ilegálních ozbrojených formací, které vyplenily několik zbrojních skladů. 

Dudajev zareagoval všeobecnou mobilizací v zemi, k níž se připojily desetitisíce mužů. 

Volby se nakonec uskutečnily v plánovaném termínu a suverénně je ovládla Dudajevova 

strana. Den po volbách se konala první vládní schůzka, na níž byly novým prezidentem 

vytyčeny hlavní cíle jeho politiky a byla deklarována státní suverenita a národní 

samostatnost Čečenské republiky. Dne 1. listopadu Dudajev vydal své první prohlášení O 

státní suverenitě Čečenské republiky (Šmíd, Souleimanov a Dilbazi 2007). 

Na toto vyhlášení samostatnosti však Moskva nijak nereagovala – rozpad Sovětského 

svazu a související záležitosti dočasně odsunuly čečenskou otázku do pozadí. Postupem času 

však začalo být moskevské vedení událostmi v Čečensku znepokojeno a snažilo se situaci 

stabilizovat formou jednání a odmítáním čečenské nezávislosti, i když aktivita Kremlu byla 

velice slabá a separatistickému režimu v Čečensku nebylo věnováno příliš mnoho 

pozornosti. Ignoraci ze strany Ruska dokládají např. události ze začátku roku 1992, kdy 

dostal Dudajev od Ruska naprosto nebývalý dárek: při stahování sovětských vojsk z 

Grozného zde totiž bylo ponecháno 96 tisíc střelných zbraní, více než 300 tanků a obrněných 
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transportérů či 159 letadel a vrtulníků. Tento krok tak pomohl Dudajevovi bez problémů 

vytvořit vlastní regulérní armádu (Balabán 2001). 

Po neúspěšných akcích proti revolucionářům situaci pro Rusy ještě navíc 

zkomplikoval únos ruského letounu společnosti Aeroflot 9. listopadu 1991, který měl letět z 

města Mineralnye Vody (Stavropolský kraj) do Jekatěrinburgu, ale byl násilně mířen do 

turecké Ankary se 178 lidmi na palubě. Jedinou podmínkou vůdce akce Šamila Basajeva 

tehdy bylo uspořádání tiskové konference, ve které chtěl upozornit mezinárodní společenství 

na situaci v Čečensku a „imperialistické činy Ruska“. Po této zkušenosti se Rusko na 

dlouhou dobu z čečenského dění stáhlo a republika tak mohla fungovat samostatně (Šmíd, 

Souleimanov a Dilbazi 2007). To byl první a nejměkčí atentát Šamile Basajeva, který 

okamžitě získal důvěru i autoritu mezi separatisty a posléze se dostal do vedení Národní 

gardy Džochara Dudajeva.  

Zatímco úzká vrstva čečenské společnosti zázračně bohatla, většina čečenské 

populace musela řešit existenční problémy. Pracovníci státního sektoru nedostávali od 

poloviny roku 1991 žádný plat, v zemi nebyly vypláceny ani důchody či sociální dávky 

(Souleimanov 2011). Čečenské území nebylo pod ničí kontrolou a stalo se útočištěm 

kriminálníků z celého bývalého Sovětského svazu, samotný Grozný se stal jedním velkým 

bazarem, na kterém bylo možno zakoupit doslova cokoliv. Kritická ekonomická situace 

spolu s etnicky zaměřenými útoky místních na Rusy přispěly k tomu, že z republiky prchaly 

desetitisíce ruských občanů. Mnoho z nich bylo vydíráno, časté bylo násilné vysídlování a 

zabírání majetku nejen Rusům, ale také dalším příslušníkům nevajnašských etnik v zemi 

(Souleimanov 2011). Z Čečensko-Ingušské republiky se na počátku roku 1992 formálně 

oddělilo Ingušsko, a to i přes fakt, že se jedná o spřátelené národy – toto oddělení bylo 

poměrně klidné a nenásilné. 

Období let 1992 a 1993 je někdy nazýváno jako čečenská občanská válka – v březnu 

1992 se čečenská opozice, vyzbrojená Ruskem, neúspěšně pokusila o státní převrat. Dudajev 

neměl situaci v zemi příliš pod kontrolou a nebyl schopen provádět efektivně hospodářskou 

a bezpečnostní politiku, což mělo za následek kolaps ekonomiky státu a rozmach 

organizovaného zločinu. Čečensko sice mělo poměrně vysoké příjmy z prodeje ropy, ty ale 

končily u Dudajeva, Gantamirova a Mamodajeva (Souleimanov 2011).  V říjnu 1992, v době 

stoupajícího napětí, už byla ruská armáda preventivně alokována na hranicích republiky, 

kam se přesunula z Osetie. V červnu 1993 Dudajev za pomoci Šamila Basajeva krvavě 
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potlačil protiprezidentské demonstrace a o měsíc později Dudajev rozpustil čečenský 

parlament. Po krizi v Ruské federaci v roce 1993 se situace ještě dále vyhrotila, jelikož 

čečenská opozice reprezentovaná Prozatímní vládou byla ruským centrem podporována 

(Souleimanov 2011). 

5.3 Války 

5.4 První čečenská válka 

První čečenská válka je souhrnným názvem pro ozbrojený konflikt mezi ruskou 

armádou a neuznanou Čečenskou republikou Ičkerija, který probíhal na území Čečenska a 

přilehlých oblastech. Cílem ruské armády tehdy bylo převzít pod kontrolu moc v Čečenské 

republice poté, co v roce 1991 vyhlásila nezávislost. Oficiálně tento konflikt byl pojmenován 

jako „opatření pro zachování ústavního pořádku“ a válečné události se v médiích a literatuře 

zmiňovaly jako „První čečenská válka“, méně častěji „rusko-čečenská válka“ nebo „rusko-

kavkazská válka“. 

Zapojení Ruska do čečenského konfliktu začalo jako skrytá podpora anti-

dudajevských sil, které během de facto nezávislosti Čečenska zahájily několik neúspěšných 

převratů. Napětí postupně narůstalo, a dne 11. prosince 1994 byl ruským prezidentem 

Borisem Jelcinem podepsán výnos číslo 2169, jenž nesl označení: „O opatřeních vedoucích 

k zajištění zákonnosti, pořádku a bezpečnosti občanů na území Čečenské republiky“. 

Současně se k čečenským hranicím již blížily z několika směrů tanky, a tak začala První 

čečenská válka, dle historiků největší a nejkrutější na ruském území od dob druhé světové 

války, respektive Velké vlastenecké války. 

Následovala katastrofální vojenská akce, trvající 21 měsíců, která vyvrcholila v srpnu 

1996, kdy se Čečencům podařilo znovu dobýt hlavní město Grozný obklíčením několika 

tisíc ruských vojáků. Na rozdíl od očekávání federální moci, likvidace Dudajeva nevedla k 

velkým změnám v průběhu války, ale změně situace v Rusku. Blížila se volební kampaň 

před prezidentskými volbami, a pro Borise Jelcina bylo zásadní „zamrazit“ konflikt. Do 

července roku 1996 se aktivita jak separatistů, tak „federálů“ snížila, ale po znovuzvolení 

Jelcina prezidentem opět začaly aktivní boje a v srpnu se Čečencům podařilo vrátit Grozný. 

Téhož měsíce byla v Chasavyurtu (Dagestán) uzavřena mírová dohoda, vyžadující stažení 

všech ruských sil z Čečenska do konce roku a uvádějící, že konečný status republiky bude 

vyřešen do roku 2001 (Sakwa 2005). Ještě před koncem války, v dubnu roku 1996, byl 



38 
 

 

Dudajev zabit raketovým útokem, v důsledku čehož se prezidenství ujal Zelimchan 

Janderbijev.  

Jednou ze sociálně nejvýznamnějších a pozornost strhujících událostí První čečenské 

války se stal útok na nemocnici v Buďonnovsku, který se odehrával od 14. do 19. června 

1995, kdy velká skupina (195 lidí) čečenských bojovníků pod vedením Šamila Basajeva 

přepadla město Buďonnovsk v Stavropolském kraji, obsadila místní nemocnici, zadržovala 

v ní přes 1500 rukojmí, a kromě toho zavraždila několik zaměstnanců místního oddělení 

ministerstva vnitra a civilistů. Celkem tehdy zahynulo více než 140 lidí. Kromě Čečenců se 

útoku údajně zúčastnilo i několik desítek arabských mudžahedínů.  

5.5 Meziválečné období 

Období od roku 1996 do obnovení konfliktu v roce 1999 bylo pro Čečensko obdobím 

de facto nezávislosti, nicméně chyběla tam stabilita kvůli rostoucí kriminalitě a pomalému 

obnovení zničené krajiny (Kramer 2005). V roce 1997 proběhly prezidentské volby pod 

dohledem mezinárodních pozorovatelů, avšak jejich výsledky nebyly uznány Ruskem s 

ohledem na méně než 50% účast oprávněných voličů (Tomeš 2007). Zvolen byl Aslan 

Maschadov, bývalý sovětský armádní plukovník, který byl jedním z těch, kdo podepsal 

Chasavyurtovskou mírovou dohodu. Bylo však pro něj stále obtížnější ovládat radikální 

bojovníky působící v Čečensku, jako např. Šamila Basajeva anebo zahraniční džihádisty. 

Nová čečenská vláda nebyla schopna obnovit pořádek v republice v podmínkách 

zdemolovaného fondu bydlení, totální nezaměstnanosti a velkého   počtu neorganizovaných 

ozbrojených obyvatel. Tak se Čečensko ocitlo bez jakékoliv organizace ve většině státních 

institucí, včetně škol a nemocnic; lidé nedostávali výplatu. Zabrání cizího majetku cizího 

majetku a únosy lidí se staly běžným „businessem“ (Gannuškina 2020).  

Tato nestabilita byla přítomna nejenom v Čečensku, ale i v sousedním Dagestánu, 

který byl častým cílem rychle rostoucího čečenského „průmyslu“ únosů lidí (většinou 

cizinců, ale i místního obyvatelstva) a kde se čečenské militantní skupiny spojovaly s 

několika místními ozbrojenými opozičními skupinami (Ware and Kisriev 2002).  

„Jednotliví polní velitelé si budovali pozice v rodných vesnicích či městečcích a 

projevovali pramálo ochoty uznat mocenskou autoritu Grozného. Rádi se přitom nechávali 

slyšet, že uznávají pouze „nadřazenost Alláhovu“. V řadě sporných případů neváhali použít 

ani tradiční „silové“ prostředky k tomu, aby přesvědčili soupeře o své výlučné svrchovanosti 
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a o svých „oprávněných“ nárocích na beztak omezené ekonomické zdroje, především na 

ropné vrty, rozeseté v centrální části země a představující zdroj stabilních příjmů. V boji o 

přístup k bohatství a k postům se tedy v různých částech republiky střetli někdejší 

spolubojovníci, teď již rozdělení do rozličných ozbrojených formací, uspořádaných podle 

rodově-klanového či teritoriálního principu. Vypukly mezi nimi krvavé střety, v nichž vražda 

jednoho z jejich členů představitelem opačné strany odstartovala nekonečnou krevní mstu. 

Poměrně často docházelo i k útokům na členy slabších a „zhanobených“ klanů, respektive 

k jejich vydírání“ (Souleimanov 2006). 

Z těchto důvodů lidé znovu začali opouštět republiku, ale nikde se na ně nečekalo: 

společnost a media měla antičečenskou náladu. Čečenci na úřadech v ruských regionech 

přestali být uznáváni ruskými obyvateli. Mottem na úřadech i v ulicích bylo „Chtěli jste být 

svobodní – tak teď jeďte do svého Čečenska!“ (Gannuškina 2020).  

5.6 Druhá čečenská válka  

Řada teroristických útoků na budovy v Moskvě a jiných ruských městech v srpnu až 

září roku 1999 pomohla vyvolat Druhou čečenskou válku. Dodnes existují pochyby ohledně 

viníků z řad státníků a odpovědnosti právě čečenských teroristů za útoky, nicméně vzniklá 

situace společně s nájezdy do Dagestánu byla impulsem pro čerstvě jmenovaného premiéra 

Vladimíra Putina začít novou vojenskou akci proti Čečensku. 

V srpnu 1999 Šamil Basajev a velitel povstalců Ibn al-Khattab zahájili invazi do 

západního Dagestánu s cílem zřízení fundamentalistického Islámského státu na Severním 

Kavkazu (Kavkazský imamát) (Ware and Kisriev 2002). Boje federálních sil proti 

čečenským bojovníkům trvaly více než měsíc a skončily tak, že bojovníci museli opustit 

území Dagestánu a vrátit se do Čečenska. V této době (září 1999) v několika ruských 

městech (Moskvě, Volgodonsku a Bujnaksku) proběhla již zmíněná řada teroristických 

útoků na domy. Vzhledem k neschopnosti prezidenta Maschadova kontrolovat situaci 

v Čečensku a mimo něj, rozhodlo ruské vedení o provedení vojenské operace s cílem 

likvidovat bojovníky na území Čečenska.  

18. září byly čečenské hranice zablokovány ruskými vojsky. 23. září byl prezidentem 

Ruska podepsán výnos „O opatřeních vedoucích ke zvýšení efektivity antiteroristických 

operací na území Severokavkazského regionu Ruské federace“, který zajistil vytvoření 

Jednotného seskupení vojsk na Severním Kavkaze pro provedení KTO (antiteroristické 

operace). Téhož dne ruské letectví začalo bombardovat hlavní město Čečenska a jeho okolí.  
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Již v prosinci roku 1999 byla osvobozena celá čečenská nížina a bojovníci se 

přesunuli do hor a do Grozného, který byl v únoru roku 2000 převzat pod kontrolu ruských 

federálních sil. V říjnu 2000 prohlásil nový prezident Vladimir Putin válku za skončenou a 

vyhranou federálními vojsky. Federální bezpečnostní služba dostala příkaz, aby i ve 

spolupráci s federální pohraniční službou a pravidelnými vojenskými jednotkami Čečensko 

zbavila posledních teroristů. V červnu téhož roku Achmat Kadyrov, bývalý čečenský muftí, 

vystupující na straně extremistů, byl jmenován Kremlem jako hlava dočasné správy 

Čečenské republiky. V roce 2001 byl Putinem podepsán výnos „O opatřeních proti terorismu 

na území Severokavkazského regionu Ruské federace“ a počet ruských vojáků v Čečensku 

byl významně omezen, což ale bylo spojeno spíše s blížícím se zasedáním Parlamentního 

shromáždění Rady Evropy (PACE): předaním řízení operací od vojáků jiným službám a 

omezením přítomnosti ruských vojáků v Čečensku. Kreml se snažil vytvořit dojem, že je 

válka skončena, což mohlo vést k návratu hlasovacího práva Ruska v PACE, které 

odsuzovalo čečenský konflikt (Kommersant 2001).  Válka tak přešla z aktivní fáze do 

povstalecké čili partyzánské.  

Atentáty pokračovaly. V roce 2002 se tak v Moskvě odehrál útok v divadle na 

Dubrovce. Čečenští teroristé obsadili budovu divadla s více než osmi stovkami rukojmí. 

Hlavním požadavkem teroristů bylo stažení ruských vojsk z Čečenska, ukončení druhé 

čečenské války a uznání čečenské nezávislosti. Tento atentát si vyžádal více než 170 obětí. 

V pozadí útoku stáli přední představitelé čečenského povstaleckého odboje, především 

Šamil Basajev, který se k tomutu činu otevřeně přihlásil, a pravděpodobně i prezident Aslan 

Maschadov, což však není potvrzeno. 

V květnu 2004 v důsledku atentátu, organizovaném Basajevým, zahynul v Grozném 

čečenský prezident Achmat Kadyrov. 

V září téhož roku se odehrál další útok, tenkrát ale mnohem děsivější – útok na 

střední školu v severoosetském městě Běslan. Tehdy mezi 1. a 3. zářím bylo zadržováno 

jako rukojmí přibližně 1 200 žáků a jejich rodičů. Mezi teroristy byli jak Čečenci (většina), 

tak příslušníci dalších kavkazských etnik jako Ingušové, Osetové, Kabardinci, ale také 

Tataři, Arabové a Rusové. Celkem zahynulo 333 lidí včetně 186 dětí (RIA 2006). 

Organizátorem útoku byl opět Šamil Basajev, který ve svém prohlášení na webových 

stránkách čečenských extremistů 17. září 2004 řekl, že cílem akce byla demise prezidenta 

Putina a stažení všech ruských vojsk z území Čečenské republiky (Kavkazcenter 2004a). 
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Stejného dne Aslan Maschadov poskytl rozhovor, ve kterém prohlásil, že příčinou tohoto 

atentátu byla válka v Čečensku, „barbarská politika Ruska na Kavkaze vůči všem 

kavkazským národům“, vystřídání moci v Rusku a „nezdravé ambice Putina“ (Kavkazcenter 

2004b). 

Po celou dobu až do roku 2006 federální bezpečnostní složky likvidovaly teroristické 

složky a separatisty. V lednu 2006 Putin prohlásil, že lze hovořit o konci antiteroristické 

akce v Čečensku, avšak v regionu stále chyběla stabilita. V červnu 2006 v rámci speciální 

operace FSB byl zabit „terorista č. 1“ a lídr separatistů – Šamil Basajev.  

Oficiálně skončila Druhá čečenská válka až v roce 2009, kdy skončil i režim 

antiteroristické akce.  Dle údajů Amnesty International (2005) byla tato válka doprovázena 

stálým porušováním lidských práv, což zahrnovalo mimosoudní popravy a mučení, a to jak 

ze strany bezpečnostních složek, tak čečenských bojovníků, což patřilo mezi hlavní příčiny 

emigrace obyvatelstva.  
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6. Migrace z Čečenska  

Ač obě čečenské války měly za následek tisíce uprchlíků, v důsledku První války 

bylo zničeno výrazně méně budov (vyjma Grozný), což dovolilo mnoha vnitřně vysídleným 

osobám vrátit se domů po dočasném pobytu u příbuzných a známých. Směry pohybů 

uprchlíků byly zachyceny lépe v průběhu druhé války, a to Úřadem pro uprchlíky (UNHCR) 

a Dánskou radou pro uprchlíky (Danish Refugee Council), jejíž studie ukázala, že uprchlíci 

zůstávali vysídleni po dlouhá léta. Během vrcholů bombardování Grozného na podzim 1999 

přibližně 254 000 uprchlíků uteklo do sousedního Ingušska (UNHCR 1999). Po třech letech 

dle údajů UNHCR (2002) cca 110 000 Čečenců zůstávalo vysídleno. Některé odhady 

předpokládají, že až 600 000 obyvatel bylo vysídleno od roku 1999, někteří podruhé 

(Holland 2004). Registrační data ukazují, že k roku 2002 většina uprchlíků (56 %) stále 

bydlela mimo domov, 21 % se nacházelo ve stanových táborech a 23 % ve „spontánních“ 

bydlištích jako např. farmářské pozemky nebo železniční vozy (Danish Refugee Council 

2002). 

Mnoho z těchto stanových táborů bylo celkem primitivně zařízeno, zejména tu první 

zimu. Prvním táborem, který získal zimní stany s elektřinou, byl tábor Alina ve městě 

Sleptsovsk v prosinci 2000 (UNHCR 2000). Uprchlíci museli tyto tábory opustit počínaje 

rokem 2002. Poslední stanový tábor byl rozebrán v roce 2004 s tím, že v letech 2001-2006 

bylo v Ingušsku postaveno pouze 142 domů pro ubytování uprchlíků (Soboleva 2007). Dle 

odhadů Norské rady pro uprchlíky z roku 2009 (Norwegian Refugee Council 2009) 80 000 

lidí z Čečenska stále zůstávalo vysídleno. 

V tabulce 1 jsou uvedeny statistiky počtu obyvatel Čečenska v letech 1993 až 2003, 

tj. počínaje rokem před oficiálním zahájením První čečenské války a poté rok po skončení 

Druhé čečenské války. Jak lze vidět, před válkami populace Čečenska rostla, nicméně 

v letech 1995-2002 stále klesala, což lze objasnit probíhajícími konflikty. Po roce 2002 počet 

obyvatel opětovně začal stoupat, nyní populace Čečenska tvoří více než 1 478 700 osob 

(Federální služba státní statistiky 2020). 

Tabulka 1 – Počty obyvatel Čečenska v letech 1993-2003 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1 280 

519 

1 307 

071 

1 227 

980 

1 224 

986 

1 174 

877 

1 166 

896 

1 159 

839 

1 110 

237 

996 

427 

1 103 

686 

1 105 

378 

Zdroj: vlastní zpracování dle Fedstat (2013) 
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V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o etnické soustavě v Čečensku. Jak lze vidět, Čečenci 

vždy byli majoritním etnikem a Rusové tvořili druhou největší etnickou skupinu. Avšak lze 

také vidět, že po roce 1989 počet Rusů výrazně klesal.  

Tabulka 2 – Etnická soustava Čečenska v letech 1989-2010 

Národnost/rok 1989 2002 2010 

Čečenci  715 306 1 031 647 1 206 551 

Rusové 269 130 40 664 24 382  

Kumykové 9591 8883 12 221 

Avarci 6035 4133 4864 

Zdroj: vlastní zpracování dle Fedstat (2013) 

 

6.1 Migrace z Čečenska do Evropy  

Uprchlíci z Ruské federace zůstávají jednou z největších uprchlických skupin 

v Evropě. Dle odhadů EU se mimo Rusko nachází 100 000 uprchlíků z Čečenska, hlavně 

v členských státech EU (ECRE 2011).  

Statistické údaje o azylu obvykle nerozdělují státní příslušníky jednotlivých zemí dle 

etnické příslušnosti, avšak informace od členských organizací ECRE (Evropská rada pro 

uprchlíky a exil) v EU, kde je největší počet žadatelů z Ruska, ukazují, že většina žadatelů 

je čečenského etnika: např. dle údajů rakouského Ministerstva Vnitra 85 % žádostí o azyl 

pocházelo od etnických Čečenců, dle francouzské organizace OFPRA (Office français de 

protection des réfugiés et apatrides) v roce 2009 80 % žádostí od ruských státních příslušníků 

bylo podáno Čečenci nebo lidmi ze Severního Kavkazu, člen ECRE v Belgii také potvrdil, 

že drtivá většina žadatelů z Ruska byla čečenského etnika (ECRE 2011).  

Žádosti o azyl od čečenských uprchlíků jsou především koncentrovány v několika 

evropských zemích. V rámci Evropské unie v roce 2009 obdrželo nejvíce žádostí od ruských 

státních příslušníků Polsko (5 726 žádostí, což tvořilo přibližně 30 % všech ruských žádostí 

v EU) (ECRE 2011). Rakousko a Francie také zaznamenaly vysoký počet žádostí (resp. 3 

360 a 3 383), zatímco země jako Belgie, Švédsko, Německo, Norsko a Finsko obdržely 

každá více než 500 žádostí od ruských státních příslušníků (UNHCR 2009). Mimo EU byl 
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relativně vysoký počet uprchlíků z Ruska zaznamenán v Ázerbájdžánu, Gruzii, Turecku a 

na Ukrajině, menší počet v Bělorusku a Moldávii.  

6.2 Míra uznání 

Míra uznání (angl. recognition rates) pro Čečence v Rakousku, kterým byl přidělen 

status uprchlíka, drasticky klesla v roce 2009 na pouhých 33,8 % (což však může být spojeno 

s uplatněním pravidla Dublinské dohody, protože „dublinské návraty“ jsou zahrnovány do 

rakouských státních statistik zamítnutí žádostí), zatímco 46,9 % dostalo doplňkovou ochranu 

(ECRE 2011).  Tato míra uznání je relativně vysoká ve srovnání s jinými státy Evropské 

unie. Podobný vzorec platí také pro Francii, kde 1 073 ruských občanů získalo ochranu 

v roce 2009, 59 osob dostalo doplňkovou ochranu a ostatním, tj. většině, byl přidělen azyl 

(OFPRA 2009).  

Na Slovensku v období od 1. ledna 1992 do 31. prosince 2010 bylo Čečencům 

uděleno pouze 11 azylů (Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky 2010). Na rozdíl od 

jiných zemí, jsou na Slovensku uprchlíci rozděleni na ty z Ruské federace, a uprchlíky 

z Čečenska, z tohoto důvodu jsou zahrnuti do statistik jako dvě zvláštní kategorie. Poslední 

azyl v tomto období byl přidělen čečenskému uprchlíku v roce 2004, doplňková ochrana 

v roce 2009 byla přidělena pouze jedné osobě.  

Míra uznání v Polsku stále klesá jak pro azyl, tak pro doplňkovou ochranu z důvodu 

změn v legislativě počínaje rokem 2008. Nějakou dobu byla doplňková ochrana přidělována 

všem žadatelům z Čečenska, protože tamější situace byla dle Radní direktivy EU 

2004/83/EC (Official Journal of the European Union 2004) považována za „závažné a 

individuální ohrožení života civilistů z důvodu bezohledného násilí v rámci mezinárodního 

či vnitrostátního ozbrojeného konfliktu“, ale poté došlo ke změně názoru ohledně 

probíhajícího konfliktu v Čečensku, kdy správní orgány prohlásily, že v Rusku již neprobíhá 

ozbrojený konflikt a situace je tam sice napjatá, ale stává se stabilnější, což bylo využito jako 

důvod pro neudělení uprchlického statusu, doplňkové ochrany ani tolerovaného pobytu 

v Polsku (ECRE 2011).  

Velký počet osob svá azylová řízení v Polsku přerušuje. Stává se to proto, že žadatelé 

o azyl se buď vracejí domů anebo odjíždějí do jiného členského státu EU. V případě podání 

druhé žádosti se řízení o azyl pozastavuje, pokud žadatel nedoloží nový důkaz své 

oprávněnosti k azylu. Počet opakovaných žádostí klesl poté, co se zavedla doplňková 

ochrana (ECRE 2011).   
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Nárůst zamítnutých žádostí v Polsku lze propojit také s faktem, že většina žádostí 

byla podána mladými lidmi ve věku 20-25 let, kteří neměli ukončené vzdělání, nemluvili 

dobře rusky ani nedoložili dostatek informací ke své žádosti (ECRE 2011). Navíc u mnohých 

čečenských uprchlíků převládá názor o nebezpečnosti poskytovat své osobní informace, 

jelikož se v Polsku údajně vyskytují příslušníci radikálních složek Čečenska, jejichž cílem 

je vrátit uprchlíky zpět do země. Zmíněná problematika byla zaznamenána také v rámci 

empirického výzkumu této diplomové práce. 

Pokles počtu azylů přidělených Čečencům lze také sledovat v Norsku, vzhledem ke 

změně v posouzení žádostí v první polovině roku 2009. Předtím etničtí Čečenci většinou 

dostávali ochranu a byli chráněni před návratem, ale od roku 2009 byla každá žádost 

posouzena zvlášť (ECRE 2011). K poklesu míry uznání z původních 75 % pozitivních 

rozhodnutí na 80-90 % negativních rovněž vedlo to, že místní správní orgány považovaly za 

možnou alternativní vnitřní ochranu v Rusku, a to od poloviny roku 2007 (ECRE 2011).   

6.3 Migrace do Ruska 

Ingušsko 

Během druhého čečenského konfliktu bylo Ingušsko hlavní destinací pro uprchlíky 

a lze tady hovořit o humanitární krizi. Přesuny obyvatelstva uvnitř Čečenska začaly v září 

roku 1999, kdy z Nožaj-Jurtovského a Vedenského rajonů, které byly cílem leteckých a 

jiných útoků, lidé prchali na předhorskou nížinu (Memorial 1999). Záhy vzhledem k růstu 

napětí na severní hranici začal přesun obyvatelstva rajonů Šelkovského a Naurského na jih 

za řeku Těrek. Na konci září, kdy federální letectvo začalo bombardování Grozného a jiných 

větších obcí, mnoho uprchlíků vyrazilo k administrativním hranicím Čečenska. Dagestán 

uzavřel svou administrativní hranici pro přesun uprchlíků, stejně konal i Stavropolský kraj 

několik měsíců před tím. Do 24. září Ingušsko také blokovalo cesty pro uprchlíky, nicméně 

25. září ingušský prezident Ruslan Aušev nařídil pouštět lidi z Čečenska. Od konce září byl 

tak migrační proud z Čečenska možný pouze přes území Ingušska. Počet přicházejících na 

toto území stále rostl: 1. září bylo zaznamenáno 13 468 příchodů, 1. října – 64 631, 6. října 

145 993 (Memorial 1999). Většina těchto lidí prchala před válkou již poněkolikáté; mezi 

uprchlíky byly převážně ženy, včetně těhotných, a děti. Odjezd Čečenců z Ingušska dále do 

Ruska přes Severní Osetii, Kabardinsko-Balkárii a Stavropolský kraj nebyl možný kvůli 

vládním nařízením. 
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Většinu uprchlíků přijalo místní obyvatelstvo Ingušska ve svých domech. Některé 

rodiny dle různých svědectví přijaly více než 200 a 400 osob během obou čečenských 

konfliktů (Gannuškina 2002). Na konci roku 1999 na území uprchlických táborů v Ingušsku 

se nacházelo zhruba osmi tisíc lidí, mnozí tam přespávali přímo v autech nebo autobusech, 

kterými tam dorazili.  

Podmínky v těchto táborech dle výzkumu Memoriala (1999) byly naprosto 

nepřijatelné: katastroficky chyběly léky, nedorazily žádné hygienické potřeby, což vedlo k 

šíření nemocí jako úplavice, svrab či pedikulóza. Lidé měli pouze oblečení, ve kterém 

prchali, mezitím však teploty v noci klesaly na 3 stupně Celsia. Ještě před poklesem teplot 

lidé trpěli nachlazením, bronchitidou, sinusitidou, zápalem plic, byly zaznamenány mj. 

případy tuberkulózy. Kvůli podchlazení zemřelo hodně dětí. Mnozí lidé různého věku trpěli 

posttraumatickým syndromem. 

Situaci, která se odehrávala v Ingušsku, tak lze nazvat humanitární katastrofou.  

Mezitím dle tehdejších nejoptimističtějších předpokladů ingušské vlády v roce 1999, 

pokud by konflikt skončil v nejbližší době a většina čečenských obyvatel by se následně 

vrátila do svých domovů, přes zimu by v Ingušsku mělo stejně zůstat až do 40 tisíc osob, 

které se nemají kam vrátit, jelikož mnoho domů bylo zničeno během bombardování. 

Infrastruktura Ingušska to nezvládala – nebyl dostatek bydlení, pracovních míst (tehdy bylo 

v Ingušsku více než 70 % obyvatelstva nezaměstnáno), nemocnic a lékařů ani škol. Ingušsko 

čekala sociální krize, na kterou nebylo připraveno.  

Dalším problémem bylo to, že Migrační služba Ingušska sice registrovala uprchlíky 

v táborech, ale nevydávala jim žádné doklady o statusu uprchlíka. V souladu se zákonem 

Ruské federace „O nucených migrantech“, dle kterého nuceným migrantem je osoba, která 

opustila trvalé bydliště z důvodu masových porušení veřejného pořádku, všichni uprchlíci 

z Čečenska měli nárok na status nuceného migranta, z čehož také plyne nárok na státní 

pomoc. Avšak nikomu tento status nebyl přiznán, a tak lidé, kteří ztratili bydlení, majetek či 

zdraví v důsledku činů státu, se žádné státní pomoci nedočkali. Dle prohlášení vedoucího 

místního oddělení migrační služby, byl problém zakotven v chybějícím výnosu prezidenta a 

vlády (Memorial 1999).  

Během ledna 2002 z Čečenska do Ingušska dorazilo 1 000 lidí a z Ingušska se zpět 

do Čečenska vrátilo 400, za únor obdobné parametry činily 750 a 500 resp., za březen 300 a 

200 resp. (Gannuškina 2002). Tyto údaje však neodrážejí celkovou realitu, protože jsou 
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založeny pouze na poznatcích humanitárních organizací. Celkově v tuto dobu příliv 

populace do Ingušska tvořili uprchlíci, kteří se již vrátili domů, ale museli odejít znovu 

z důvodu ohrožení svého života nebo života někoho z rodiny. Z tohoto důvodu bylo 

v táborech spoustu lidí, kteří neměli přihlášení k pobytu, a proto nezískali žádnou 

humanitární pomoc.  

Jiné regiony Ruska  

V zákoně Ruské federace „O nucených migrantech“ jsou do jedné definice 

sjednoceny jak ruští občané, vynuceně migrující do Ruska z jiných zemí, tak osoby, 

migrující uvnitř Ruska. Do první skupiny de facto patřili repatrianti, pro které neexistoval 

zvláštní zákon. Zákon o „nucených migrantech“ vznikl jako druhotný vůči zákonu „O 

uprchlících“ (Gannuškina 2002), proto části, definující nuceného migranta, jsou skoro 

totožné s definicí uprchlíka, přičemž jediným rozdílem je, že nucený migrant má ruské 

občanství.  Osoba, žádající o přidělení statusu nuceného migranta, měla prokázat, že vůči ní 

existovala diskriminace z národnostních, religiózních, politických nebo sociálních důvodů. 

Definice také zahrnuje „masové nepokoje“ jako jeden z důvodů. Nicméně ze znění nebylo 

jasné, zda jsou tyto masové nepokoje samostatným důvodem pro přidělení statusu uprchlíka 

nebo pouze jedním z možných důsledků diskriminace (Gannuškina 2002). 

Během období let 1991-1996, tj. před a po první válce v Čečensku status nuceného 

migranta získalo přibližně 150 tisíc obyvatel, ale v období od října 1999 do konce roku 2001 

tento status obdrželo pouze 12 464 lidí z Čečenska, přičemž dle oficiálních údajů celkem za 

toto období v Rusku bylo zaznamenáno 568 449 obyvatelů z Čečenska, tj. status nuceného 

migranta se téměř nepřiděloval osobám, zasaženým čečenskou válkou. Ministerstvo 

federace uznalo, že většina těch, kdo získal status, jsou osoby „netitulární“ národností, což 

znamená ne Čečenci (Gannuškina 2002). Důvodem pro zamítnutí žádosti Čečencům sloužila 

absence znaků nebo okolností v souladu se zákonem „O nucených migrantech“. Je tak 

očividné, že se v období druhého konfliktu definice nuceného migranta chápala vládou jinak, 

než v roce 1996, kdy „masové nepokoje“ byly dost často důvodem pro poskytnutí statusu 

uprchlíka. Toto může být vysvětleno faktem, že během prvního konfliktu prchali především 

osoby ruské a jiné než čečenské národnosti. V době druhého konfliktu Rusové z většiny již 

Čečensko opustili, a tak prchali především Čečenci, protože už nebylo možné schovávat se 

před bombardováním a zvůlí vojáků (Gannuškina 2002). Někteří úředníci se přiznali k tomu, 



48 
 

 

že jim bylo nařízeno neposkytovat status nuceného migranta Čečencům, protože nejsou 

obětmi diskriminace z etnických, religiózních nebo politických důvodů (Gannuškina 2002). 

Čečenci, kteří si našli azyl v jiných částech Ruska u svých známých a příbuzných, 

nemohli využívat stejná práva jako místní obyvatelé. Místní orgány Ministerstva vnitra je 

neregistrovaly, kvůli čemu ty stejné úřady je trestaly stejně jako ty osoby, které je 

ubytovávaly. Místní podniky je odmítaly zaměstnat, školy nepřijímaly děti čečenských 

uprchlíků; v některých regionech rovněž existovaly problémy v komplexním poskytnutí 

lékařské pomoci (Gannuškina 2002).  

Celkové počty přidělených statusů uprchlíků pro obyvatele Čečenska dle federálních 

okruhů v období od 1. října 1999 do 1. října 2001 lze vidět v tabulce č. 3. Nejvíce žádostí 

(6 807) bylo schváleno pochopitelně v Jižním federálním okruhu, který je geograficky 

nejbližší a bydlí tam spousta příslušníků kavkazských národů. Dále přes dva tisíce žádostí 

bylo schváleno v Centrálním federálním okruhu, kam patří hlavní město Ruské federace 

Moskva, kde je tradičně přijímáno více žádosti než v jiných regionech (Gannuškina 2002).  

Tabulka 3 – Údaje o uznání obyvatel z Čečenské republiky nucenými migranty dle regionů v 

období 1.10.1999-1.10.2001 

REGIONY DOMACNOSTÍ OSOB 

RUSKÁ FEDERACE  5 964 12 464 

SEVERO-ZAPADNÍ FEDERÁLNÍ 

OKRUH  

391 901 

CENTRÁLNÍ FEDERÁLNÍ OKRUH 1 036 2 097 

POVOLŽSKÝ FEDERÁLNÍ 

OKRUH 

601 1 451 

JIŽNÍ FEDERÁLNÍ OKRUH 3 525 6 807 

URALSKÝ FEDERÁLNÍ OKRUH 142 359 

SIBIŘSKÝ AUTONOMNÍ OKRUH 210 692 

DÁLNĚVÝCHODNÍ FEDERÁLNÍ 

OKRUH 

59 157 

 Zdroj: Gannuškina (2002) 
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Snahy o návrat obyvatel do Čečenska  

V dubnu roku 2001 byla v Čečensku vytvořena speciální struktura, která měla za 

úkol vrátit uprchlíky do vlasti – Výbor pro problémy nucených migrantů, jejímž vedoucím 

byl Abubakir Bajbatyrov. Výbor dostal za úkol vrátit uprchlíky do podzimu 2001. V létě 

několik desítek rodin souhlasilo s návratem do města Argun do budovy bývalé mateřské 

školky výměnou za slib, že poté dostanou 150 tisíc rublů (Gannuškina 2020). Tento slib 

nebyl splněn, navíc se v městě prováděly kruté etnické čistky, byl výbuch ve škole. Kvůli 

lži, chybějící garanci bezpečí a zdemolované infrastruktuře nebyli žádní další zájemci o 

návrat.  

Do jara roku 2002 měl tento proces nesystematický charakter. Tlak na uprchlíky s 

cílem jejich návratu prudce zesílil na podzim 2002 po vydání rozhodnutí o provedení 

referenda pro Konstituci Čečenské republiky a zákon o volbách. Občas tlak nabýval poměrně 

kruté formy. Během likvidace stanových táborů tak buldozery přejížděly stany těch, kdo 

odmítli opustit tábor. Téměř všechny tábory byly likvidovány bez větší pozornosti 

mezinárodní společnosti a lidé, kteří tam bydleli, se neodhodlali k žádným protestům, jelikož 

to nebylo bezpečné. 

Současně s likvidací táborů a apely vlády k návratu uprchlíků z Ingušska domů, tisíce 

lidí v Čečensku stále opouštělo své domy. V horských rajonech Kurčalojském, Nožaj-

jurtském, Vedeském na podzim roku 2002 začala bombardování (Gannuškina 2020), což 

vyvolalo další vlny migrace. Vylidňovaly se celé vesnice, což nebylo v popředí zájmu vlády, 

která nezajištovala ani bydlení, jídlo, ani dočasné přihlášení k pobytu, což některé obyvatele 

stálo život. Osoby bez přihlášeného pobytu se často stávali obětmi „čistek“, byli zadrženi a 

poté jednoduše mizeli.  

Renovace bytového fondu a budování nového se začalo velmi prudce rozvíjet od 

poloviny roku 2006. Do Čečenska zamířily prostředky ze státního rozpočtu, ale zároveň 

značnou část peněz pro republiku získal Ramzan Kadyrov, který se stal v roce 2006 

premiérem a v dubnu 2007 prezidentem Čečenska. Hlavní město Grozný se tak z trosek 

proměnilo v prosperujíc velkoměsto současně s dalšími městy a vesnicemi, což se stalo 

důvodem pro návrat mnoha Čečenců zpátky do republiky.  

Otevřenou otázkou však zůstával a zůstává i dodnes problém vlastnictví – komu patří 

bydlení v nově vybudovaných domech. Téměř na každý byt bylo několik kandidátů – z řad 

těch, kdo nemigroval a těch, kdo se hodlal vrátit. Časté byly situace, že se lidé vraceli do 
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svých domů poté, co je zrenovovali, ale po příjezdu zjistili, že tam již někdo zcela oprávněně 

bydlí (Gannuškina 2020). 

Od dubna roku 2006 prezident Kadyrov začal likvidaci táborů a stanic dočasného 

rozmístění. Tehdy prohlásil, že jsou „hnízdem kriminality, narkomanie a prostituce“ a musí 

být zavřeny. Možná něco z toho bylo pravdou, ale většinou tam byly ubytovány rodiny 

s dětmi a senioři. Proces zavření táborů a přesídlení uprchlíků probíhal za účastí 

neidentifikovatelných vojáků, což samo o sobě vyvolávalo tlak.  
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7. Vlastní empirický výzkum 

7.1 Metodologie a metodika 

Pro účely práce byla využita metoda kvalitativního výzkumu, který se jevil jako 

nejvhodnější. Disman (2002) definuje kvalitativní výzkum jako nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality, přičemž jeho cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným 

informacím a vytvářet nové hypotézy a teorie; je ve své podstatě analýzou textů vedoucích 

k porozumění zkoumaným fenoménům. Kromě porozumění tato analýza slouží také k 

popisu a interpretaci fenoménů lidského života, často slovy samotných zkoumaných jedinců 

a mezi běžné techniky sběru dat patří zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor 

či analýza osobních dokumentů (Hanzl 2014).  

Rozmanitost kvalitativních metod sběru dat a strategií výzkumu je reflektována 

různými způsoby analýzy a interpretace dat (Hanzl 2014). Proces analýzy je v interakci s 

procesem sběru dat a oba tyto procesy v kvalitativním výzkumu probíhají často paralelně. 

Prvky kvalitativní analýzy jsou: redukce a kódování dat, reorganizace a zobrazení dat, fáze 

porozumění datům pomocí dedukce, indukce a abdukce. Kvalitativní analýza v sociálních 

vědách je inspirována hermeneutickým kruhem a uznává dvojitou hermeneutiku, což 

znamená, že výzkumník interpretuje data, která vznikají zachycením interpretací jiných lidí 

(Hanzl 2014).  

Kvalitativní metoda byla vybrána pro tuto práci za účelem prozkoumání vlivů 

vojenského konfliktu na mobilitu obyvatelstva z pohledu jedinců, jejich nejbližších 

sociálních skupin a také vztahů mezi nimi. Dalším, neméně důležitým důvodem ke zvolení 

této metody je skutečnost, že znalosti o migraci čečenské populace a jejích okolnostech jsou 

natolik mizivé, že by využití hloubkových rozhovorů mohlo nejlépe pomoci porozumět 

vztahům, charakteristikám a pravidelnostem výzkumného pole, a to na základě hlubšího a 

detailního studia jednotlivých případů. Kvalitativní výzkum má v tomto případě výhodu, že 

umožňuje výzkumníkovi získat takové znalosti o terénu, které se předem nepředpokládají.  

Existující literatura, zaměřená na nucenou migraci, poukazuje na to, že lidé zůstávají 

v místě svého bydliště, když tamější ekonomické příležitosti nebo silný vztah jedince vůči 

domovu převládá nad hrozbou násilí. Avšak mnohdy ve výzkumech chybí hlubší analýza 

faktorů rozhodnutí spíše na individuální než agregátní úrovni (Adhikari 2013). Faktory jako 

hrozba, ekonomické příležitosti, sociální situace a politický postoj mohou ovlivnit 

rozhodnutí jedince zůstat nebo odejít během konfliktu. Použití mikro-úrovňových dat tak 



52 
 

 

poskytuje unikátní možnost zajistit kvalitnější zkoumání příčin nucené migrace, které jsou 

v existující literatuře zkoumány převážně na agregátní úrovni. 

7.2 Průběh výzkumu 

Vlastní terénní výzkum, v rámci kterého se měly osobně provést rozhovory 

s navrátilci do Čečenska přímo v Grozném, byl naplánován na srpen 2019, avšak jeho 

provedení bránil nouzový stav v Čečensku, zavedený v rámci operace pro likvidaci teroristů 

(tzv. režim KTO – anti teroristické operace), proto se v daný termín neuskutečnil. Dalším 

plánovaným termínem pro terénní výzkum byl leden 2020, ale bohužel přijímací strana 

(známí v Čečensku) musela setkání zrušit z důvodů plynoucích z nestabilní situace 

v republice.  

Rozhovory tak byly pořízeny telefonicky (přes aplikaci WhatsApp) a 

prostřednictvím e-mailu. Část informantů (4 informanti) bylo tvořeno mými příbuznými, 

kteří odjeli z Čečenska na počátku 90. let a nyní žijí v Moskvě. Ostatní informanti (12) byli 

získáni metodou snowball.  

Z důvodu pokračující nestabilní situace v Čečensku mnozí potenciální informanti 

naprosto odmítli poskytnout rozhovor, bez ohledu na zaručení anonymity, protože za a) 

mnozí se dostali do zahraničí nelegálním způsobem, a proto mají strach, že na zjišťované 

údaje přijdou úřady a policie, b) uprchlíci z Čečenska jsou dodnes stíhaní v samotném 

Čečensku, místní vláda a bezpečnostní jednotky usilují o jejich návrat, aby je posléze 

obvinili z trestných činů (je hodně známých případů, kdy uprchlíci, kteří se vrátili jak ze 

zahraničí, tak z jiných regionů Ruska, byli zcela bezdůvodně zadrženi bezprostředně druhý 

den po návratu a nyní se nacházejí ve vazbě). Z těchto důvodů je velmi málo uskutečněných 

rozhovorů s těmi, kteří se nyní nachází v Evropě. Zmiňovaný problém také zabránil 

rozdělení informantů do několika výzkumných skupin, jak bylo původně plánováno. Většina 

informantů jsou uprchlíci, kteří odjeli do jiných regionů Ruska a zůstali tam (12), tři 

informanti jsou ti, kteří se vrátili do Čečenska po skončení válek, a jeden informant, který 

odjel do Evropy.  

Rozhovory provedené telefonicky byly posléze přepsány do dokumentu Microsoft 

Word, kam byly přidány i rozhovory získané emailem pro snadnější zpracování a následné 

porovnání. Všechny rozhovory byly provedeny v ruštině a následně přeloženy do češtiny.  

 



53 
 

 

Obecná témata prováděných rozhovorů byla následující: 

• Situace v Čečensku, které informanti čelili před odjezdem. 

• Důvody migrace. 

• Rozhodování o volbě cílového regionu/ země. 

• Problémy během migrace. 

• Pomoc, kterou obdrželi od státu a příbuzných. 

• Problematika návratu. 

Většina otázek pro informanty byla stejná pro všechny, lišily se jen otázky týkající 

se informantů, kteří odjeli do Evropy. Ty měly za cíl zjistit okolnosti řízení jejich žádosti o 

azyl a případné problémy s místními obyvateli.  

Posléze byla data z pořízených rozhovorů rozdělena do několika tematických 

okruhů, které se týkají: důvodů odchodu z válečné oblasti, strategií odchodu, migračních sítí, 

situace po příchodu na jiné území a návratu do Čečenska.  

Celkově bylo uskutečněno 16 rozhovorů s 9 ženami a 7 muži, jejichž základní 

charakteristiky jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4 – Hlavní vybrané charakteristiky informantů 

Informant Pohlaví Věk Etnikum Odchod Původ 

(město) 

Destinace Návrat  Vzdělání  Děti 

Ž1 Ž 81 RU 1993 Grozný Ťumenská 

oblast 

Ne VŠ 2 

M2 M 83 RU 1991 Grozný Ťumenská 

oblast 

Ne VŠ 2 

Ž3 Ž 55 RU 1992 Grozný Moskva Ne VŠ 1 

M4 M 56 RU 1991 Grozný Ťumenská 

oblast 

Ne VŠ 1 

M5 M 62 ČE 1995 Šali Volgograd Ano VŠ 2 

Ž6 Ž 44 ČE 1995 Kurča-

loj 

Chasavjurt Ano VŠ 1 

Ž7 Ž 69 RU 1993 Grozný Barsukov-

skaja 

Ne VŠ 2 
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Ž8 Ž 44 RU 1996 Grozný Pjatigorsk Ne VŠ 2 

Ž9 Ž 50 RU 1994 Grozný Petrohrad Ne střední 

odborné 

1 

Ž10 Ž 75 RU 1995 Grozný Samara Ne  1 

M11 M 68 RU 1994 Grozný Petrohrad Ne   

Ž12 Ž 54 RU 1995 Grozný Mineralny

je Vody - 

Samara 

Ne  3 

Ž13 Ž  RU 1992 Grozný Pjatigorsk Ne VŠ 1 

M14 M 42 ČE 1993 Grozný Rostov na 

Donu - 

Rakousko 

Ne střední 3 

M15 M 63 ČE 1994 Grozný Naľčik Ano VŠ 3 

Ž16 Ž 55  1996 Grozný Volgograd Ne VŠ 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro zachování anonymity jednotlivých respondentů jsou účastnici výzkumu uvedeni 

pod označením M v případě mužů a Ž v případě žen a čísly 1-16. Vstupní podmínka byla 

pouze jedna, a to válečný konflikt jako hlavní důvod k odchodu z Čečenska. Všichni 

informanti byli na začátku seznámeni s tématem diplomové práce a jejím cílem, dále byla 

vždy zaručena anonymita.  Na závěr každého z uskutečněných rozhovorů, příp. emailem 

(pokud byly odpovědi poslány elektronicky) byla položena otázka, zda dotyční informanti 

znají další uprchlíky z Čečenska, kteří by byli ochotni podílet se na výzkumu. 

7.3 Výsledky výzkumu 

7.3.1 Důvody odchodu z válečné oblasti 

Na počátku všech rozhovorů byla kladena otázka, zda byl válečný konflikt hlavním 

důvodem odchodu a jaké byly případné vedlejší důvody. Všichni informanti kladně 

odpověděli ohledně konfliktu jako hlavního důvodu pro odchod, ačkoliv někteří odešli 

z Čečenska dříve, než První čečenská válka oficiálně začala. Společně s hlavním důvodem 
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uváděli také vedlejší důvody, které je donutily opustit Čečensko. Většinou se jednalo o 

diskriminaci, ekonomické potíže kvůli diskriminaci v práci (u Rusů nevyplacení mezd, 

propuštění) a také přímé ohrožení života.  

„Ano, hlavním důvodem byl válečný konflikt a všechno spojené s ním – v obchodech 

se neprodávalo jídlo, protože dodávky byly omezeny kvůli útokům na dálnicích“ (Ž1). 

„Situace v regionu byla dost nestabilní, cítilo se napětí mezi Čečenci a Rusy. Už tehdy 

byly předpoklady k válce – probíhaly demonstrace, protesty Čečenců proti tomu, že moc je 

v rukou Rusů, drobné atentáty (např. byl Čečenci zdemolován památník Jermolovu). Stále 

se zhoršovala situace i na pracovištích – Rusové nedostávali výplaty a byli vyhazováni kvůli 

tomu, že jsou vlastně Rusové. Třeba má máma byla propuštěna z mateřské školky, kde 

pracovala dlouhá leta, a taky tam zakázali chodit mému vnukovi, protože je Rus. Dostal jsem 

nabídku práce na severu Ruska a rozhodl se odjet jako první z rodiny, abych tam pak mohl 

převézt i manželku“ (M2). 

„Odjela jsem ještě před oficiálním zahájením války, ale důvody byly těsně spojeny s 

předválečným napětím a nestabilitou – problémy v práci, protože jsem dlouho nedostávala 

výplatu jako Ruska a útoky ze strany Čečenců. Jednou jsem se vracela z práce a napadli mě, 

vyhrožovali popravou. Měla jsem strach za sebe a svého syna“ (Ž3).  

„Tehdy ještě ten konflikt nezačal, ale už existovaly problémy mezi Rusy a Čečenci. 

Ztratil jsem práci, protože jsem Rus, dokonce mně vyhrožovali, že zavraždí mou rodinu, a 

tak jsem musel za prací odjet jinam, abych pak mohl převézt i manželku“ (M4).  

„V roce 1994 do našeho domu vtrhli dva Čečenci, zranili mou mámu, ale nakonec 

jsme obě přežily. Jeden z těch Čečenců byl můj bývalý spolužák. Obrátila jsem se na policii, 

kvůli čemu mě pak začali pronásledovat, vyhrožovat mé rodině.“ (Ž9). 

„Žili jsme v rodinném domě v Grozném. V roce 1995 za námi přišli ozbrojení lidé a 

dali najevo – „odejděte sami nebo my vás donutíme“. Pak začala bombardování. Televize 

nešla, ale hovořilo se, že je nějaký „koridor“ pro nevojáky. Sbalili jsme doklady, nejnutnější 

věci a pěšky jsme vyrazily po dálnici. Neměli jsme žádnou destinaci, ale když se bombarduje, 

člověk si nevybírá, jenom jde dál.“ (Ž12). 

„Odjel jsem v prosinci 1994 z Grozného, kde jsem žil 42 let. Měli jsme s manželkou 

dvoupokojový byt, který jsme prostě zavřeli na klíč a odjeli. Kvůli těm bytům nás, Rusy a 

rusky mluvící, zabíjeli. Odjížděli jsme z našeho domu jako poslední Rusové, všichni ostatní 
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v tu dobu už byli pryč. Lidé prodávali svůj majetek hodně levně. Já jsem se ani nesnažil nic 

prodat, protože jsem si myslel, že se vrátím do Čečenska. Ještě před zahájením války se ve 

městě objevily čečenské kriminální skupiny, které napadaly lidi, zabíjely je, vyhrožovaly. 

Vládlo bezpráví. Dříve tam byli kozáci, na které se bylo možné obrátit o pomoc, ale ke konci 

80. a počátku 90. let jsme již neměli, na koho se obrátit, začala ruská genocida. Přestaly se 

vyplácet důchody. Nechtěl jsem odjíždět z města, ale v jeden den jsem změnil názor. Našla 

nás nějaká banda a nutila mě, abych napsal plnou moc na svůj byt a předal jim ho. Byli u 

nás každý den. Mí známí mi řekli, že pokud to uděláme, tak budeme zavražděni a byt prodán. 

Stávalo se to pořad dokola. Jednou zase přišel Čečenec, řekl jsem, že nic nepodepíši. Ten 

den jsme utekli, a tím jsme si zachránili život“ (M11). 

Během uskutečněných rozvorů byla také zachycena určitá pravidelnost. Mezi ty, 

kteří odjeli před oficiálním zahájením První čečenské války, patřili většinou Rusové, kteří 

již cítili napětí ze strany čečenského obyvatelstva a stávali se obětmi diskriminace, zatímco 

Čečenci většinou odcházeli až v aktivních fázích konfliktu. 

7.3.2 Strategie odchodu 

Několik otázek se tykalo strategií odchodu, které mohou být často velmi rozmanité, 

v závislosti na různých geografických, ekonomických, politických, bezpečnostních nebo 

jiných faktorech. První otázka měla za úkol zjistit, zda rozhodnutí migrovat bylo spontánní 

či nikoliv. Z odpovědí vyplývá, že většina informantů spontánně odešla až poté, co byl 

ohrožen jejich život nebo byl zabit někdo z rodiny. Avšak na počátku 90. let, kdy konflikt 

ještě nebyl v aktivní fázi, ale již existovalo napětí, někteří informanti již plánovali emigraci.  

„Rozhodování trvalo přibližně rok. Každý den se situace zhoršovala, a tak jsme 

nakonec odjeli“ (Ž1). 

„Nevím, co bylo strašnější: bombardování nebo opustit svůj domov. Čekali jsme s 

manželem až do poslední chvíle. Přežili jsme zimu 1994/1995. Nešlo ani topení, ani plyn, 

ani elektřina. Dávali jsme sníh do vany a tající vodu pak používali jako pitnou a na vaření. 

V mezipatře domu obyvatelé postavili něco jako pec, tam jsme jedli a hřáli se. Po prvních 

útocích se zbořily skla, museli jsme nějak zacpat okna. Spali jsme v bundách. Přežili jsme 

jenom díky teplejší grozněnské zimě a vzájemné pomoci, ale nakonec jsme kvůli těmto 

podmínkám a hrozbám museli odejít“ (Ž10). 

„Spíše spontánní z důvodu náhlé změny vztahy Čečenců vůči nám, Rusům“ (Ž13). 
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„Spontánní, když do naší vesnice vstoupila vojska obou stran. Protože jsme měli malé 

děti, rozhodli jsme se hned odejít“ (M5). 

„Odjezd jsme plánovali přibližně měsíc, protože situace se stále zhoršovala. Během 

té doby jsme se připravovali jak morálně, tak právně. Událostí, které byly důvodem pro 

odchod, bylo více – loupeže, unesení lidí, uzavření podniků, nevyplacení mezd“ (Ž7). 

„Odchod se plánoval, ale byl těžko uskutečnitelný vzhledem k tomu, že prodat 

majetek v Grozném nebylo možné. V té době lidé neměli peníze kvůli tomu, že podniky 

nevyplácely mzdy, ale museli jsme počítat s tím, že potřebujeme nějaké finanční prostředky 

na jídlo, nájemné atd, až se přestěhujeme. Nicméně jsme se rozhodli odejít v roce 1996 hned 

poté, co do našeho bydliště přišli banditi z místní bandy a byli jsme tak v ohrožení. Vysmívali 

se nám, vyhrožovali. Ovšem v tento den byli naši sousedé doma, a právě tohle 

pravděpodobně zastavilo bandity, proto nás nezabili. Až byli venku, stříleli do vzduchu ze 

samopalů, pak odjeli. Hned jsme opustili domov, odešli jsme k sousedům. Přibližně za 

hodinu se bandité vrátili, ale už jsme tam nebyli. Za dva nebo tři dny jsme opustili Grozný, 

nemohli jsme s sebou vzít žádné věci“ (Ž8). 

„Útěk jsme vůbec neplánovali až do chvíle, kdy mně osobně začali vyhrožovat. Strach 

o život byl hlavním důvodem“ (Ž9). 

„Spontánní. Dostal jsem informaci, že se mě chystají zabít. Jelikož jsem pracoval ve 

státní správě, ruské bezpečnostní složky převezli mě a mou rodinu do bezpečí“ (M15). 

„Spontánní, poté co byl zavražděn můj strýc. Bojovníci v tu dobu měli takovou 

tradici: pokud zavraždí jednoho člena rodiny, zavraždí i ostatní členy rodiny, proto jsme 

museli odjet pryč co nejrychleji“ (M14). 

Z odpovědí informantů je patrné, že většinou šlo o spontánní útěk, vyvolaný buď 

invazí vojsk do místa bydliště, nebo přímým ohrožením života.  

Další z otázek zjišťovala, zda byl informant první z nejbližší rodiny, kdo odešel. Z 

rozhovorů vyplývá, že během probíhajících konfliktů informanti odjížděli společně se svou 

nejbližší rodinou. Před oficiálním zahájením prvního konfliktu tři informanti (příslušníci 

jedné rodiny) odjeli sami s cílem najít si práci, aby mohli uživit rodinu a zařídit zázemí pro 

její odjezd.  

„První odjel manžel na sever Ruska za prací. Když odjel, tak jsem pomalu balila věci 

(knihy, nábytek) a posílala je nákladními auty k příbuzným do Stavropolského kraje. Pak 
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odjely děti a já jsem odjela jako poslední. Když jsem se potom za pár let vrátila pro zbytek 

věcí, náš byt byl obsazen Čečenci. Potom jsme se dozvěděli, že během války tam spadla 

bomba a dům byl posléze zdemolován“ (Ž1). 

„Ne, první odjel manžel do jiného regionu Ruska, pak jsem odjela já do Moskvy a 

potom jsem se vrátila pro syna“ (Ž3).  

„Z nejbližší ano, ale předtím odjel otec manželky, takže ta zkušenost v rodině už byla“ 

(M4). 

„Jako první odjela dcera, která se dostala na vysokou školu v Pjatigorsku v roce 

1991. Já jsem odjela spolu s manželem a synem, který v tu dobu byl žákem střední školy, v 

létě 1993, kdy skončil školní rok. V Grozném zůstali rodiče manžela, kteří pracovali na 

vedoucích pozicích v Grozněftěchimproduktu (naftový průmysl). Oni nevěřili, že začne 

válka, a nechtěli měnit svůj život. Nechtěli věřit a nevěnovali pozornost tomu bezpráví, které 

panovalo v republice. Ale nakonec je válka zastihla v Grozném. Skoro rok strávili ve 

sklepech, aby se schovali před bombardováním, než se nám je podařilo odtud zachránit.“ 

(Ž7) 

Z rozhovorů s Čečenci vyplývá, že většinou odjížděli s celými rodinami.  

„Odjel jsem spolu se svou nejbližší rodinou – rodiči, manželkou a dětmi autem do 

Volgogradu“ (M5). 

„Odjel jsem spolu s celou svou rodinou – mámou, tátou, sestrou, babičkou a tetou“ 

(M14).  

„První do Chasavjurtu odjela máma, já jsem zůstala s manželem doma. Po vstupu 

vojsk ale manžel byl povolán, proto jsem odjela sama za mámou“ (Ž6). 

„Odjela jsem s bratrem, jeho manželkou a dvěma malými neteřemi. Rodiče zůstali v 

Grozném“ (Ž9). 

 Další otázky se týkaly samotného přesunu z Čečenska – jakým způsobem se 

informanti dopravovali do svých destinací, zda narazili na nějaké překážky během cesty. 

Z odpovědí informantů, kteří podnikli cestu z Čečenska před oficiálním zahájením 

konfliktu, tzn. před rokem 1994, vyplývá, že tehdy ještě žádné překážky nebyly. Preferovány 

byly spoje přes město Mineralnyje Vody, které disponuje mezinárodním letištěm a také je 

výchozí stanicí pro vlakové spojení do jiných regionů Ruska. 
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„Sedla jsem si na autobus do města Mineralnyje Vody a pak odletěla z tamějšího 

letiště. Problém byl jen s tím autobusem, protože byl velmi omezený počet míst a bylo nutné 

si ho předem zajistit.“ (Ž1) 

„Žádné překážky v tu dobu ještě nebyly. Dopravil jsem se letecky z města Mineralyje 

Vody přes Moskvu“ (M2). 

Z odpovědí informantů, kteří odjeli z Čečenska po roce 1994, je patrné, že cesta byla 

náročná kvůli policejním kontrolám a bombardování. 

„Dopravovali jsme se vlastím autem, které mělo čečenské označení, a proto nás často 

zastavovali pro různé kontroly dokladů, věcí atd“ (M5). 

„Všude po cestě byly kontroly, výbuchy. Konala se opravdová válka“ (Ž6). 

„Pronajali jsme si „Gazelle“ za velké peníze a vyrazili jsme do Rostovu na Donu, po 

cestě byly nějaké dopravní problémy. Po nějaké době jsme se vypravili z Rostova do Polska 

přes Bělorusko, pak z Polska do Rakouska“ (M14). 

„Já mám tři děti. Starší dceři tehdy bylo 14 let. Na hranici města nás zastavili 

bojovníci, prohlédli a pak kývnuli na dceru a řekli: „nechte nám ji, v tom případě vás 

pustíme“. Sundala jsem zlaté náušnice, dala jsem je bojovníkům, prosila jsem, aby se 

smilovali. Náušnice si samozřejmě vzali, a nakonec nás všechny pustili. Za chvíli oni 

zastřelili nějakou paní, která šla o několik metrů dále, a pak vybuchlo projíždějící auto“ 

(Ž12). 

7.3.3 Migrační sítě 

Další okruh otázek měl za úkol zjistit, proč si informant vybral právě tu destinaci, 

kam odjel, a zda informant obdržel nějakou pomoc při své cestě z Čečenska do své destinace, 

a to jak pomoc od příbuzných, známých, tak od někoho jiného. Z rozhovorů většinou 

vyplývá, že rozhodnutí při výběru destinace ovlivnila přítomnost příbuzných, od kterých pak 

byla obdržena pomoc (finanční nebo s ubytováním), v jednom případě se jednalo o pomoc 

ze strany bývalých spolužáků, kteří předtím odjeli do Moskvy. V případě jedné ruské rodiny 

jeden člen (M2) odjel jako první díky nabídce práce, poté za ním odjel manžel jeho dcery 

(M4) také za účelem přivýdělku, aby měli dostatek peněž na přestěhování zbytku rodiny 

z Čečenska.  

„Odjel jsem do Ťumenské oblasti, protože tam již byl otec mé manželky, který mi tam 

pomohl najít práci“ (M4).  
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„Mnozí mí bývalí spolužáci z Čečenska odjeli do Moskvy. Odjela jsem tam také, 

protože je to město mnoha příležitostí. Někteří spolužáci mi pomohli se zařízením bytu, kam 

jsem posléze převezla syna“ (Ž3). 

„Protože v Barsukovskoj stanici Stavropolského kraje, žil můj bratr se svou rodinou. 

Podařilo se nám za malé peníze prodat svůj byt a bratr nám pomohl koupit malý rodinný 

dům z vepřovicových cihel bez příslušenství, vody a plynu. Nějakou dobu jsme tam bydleli a 

vylepšovali ho sami“ (Ž7). 

„Přestěhovali jsme se do regionu Kavkazské Mineralnyje Vody. Nejeli jsme k někomu 

konkrétnímu. Do tohoto regionu jeli lidé, kteří dříve pracovali v Teplárně v Grozném, 

protože v Pjatigorsku byla pobočka této organizace. Měli jsme regionu příbuzné, kteří nám 

pomáhali s bydlením nějakou dobu. Potom jsme se přestěhovali do uprchlického tábora, 

který poskytla místní samospráva. Tam jsme taky nebyli dlouho, jen pár měsíců. Pak jsme si 

pronajali ne moc drahé bydlení v Pjatigorsku“ (Ž8). 

„Přechodně (cca 7-10 dní) jsme bydleli v Petrohradě u příbuzných, kteří nám 

poskytli ubytování a jinou pomoc, než jsme si našli byt“ (Ž9). 

Z rozhovorů s informanty čečenského původu lze vysledovat, že v případě Čečenců 

mezi rozhodující faktory, které byly zmíněny v rozhovorech, patřila také přítomnost jiných 

Čečenců v destinaci.  

„Rozhodující pro výběr destinace byla přítomnost známých. V tom místě, kam jsme 

nejprve vyrazili, bydlela rodina mého tatínka. To byla obec (rusky „stanica“) Kurskaja. 

Dále jsme se přestěhovali do Pjatigorsku, protože jsme tam měli příbuzné, kteří nám velmi 

pomohli se zařízením bydlení“ (Ž13).  

„Ano, již tam odjeli lidé z naší vesnice. Odjeli jsme do Volgogradu, protože jsme tam 

už někoho znali – bylo tam celkem hodně Čečenců, a taky jsem věděl, že si tam snadno najdu 

nějakou práci“ (M5).  

„Byla tam už máma. Hlavním důvodem toho, že naším cílem byl právě Chasavjurt, 

bylo to, že tam prchali mnozí Čečenci, a tak jsme tam už měli nějaké známé“ (Ž6).  

Žádný z informantů se nezmínil o organizacích, které mohly pomoci s migrací (jako 

např. současné převaděčské organizace pro uprchlíky ze Sýrie). Nevyužití takových „služeb“ 

pravděpodobně plyne z obav z pronásledování, které je v Čečensku běžné.  
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U jednoho informanta však situace byla úplně jiná: v době konfliktu zaujímal vysoký 

post ve státní správě a byl donucen odjet s celou rodinou kvůli vyhrůžkám ze strany 

separatistů, přestože je Čečenec. 

„Dostal jsem informaci, že se mě chystají zabít. Jelikož jsem pracoval ve státní 

správě, ruské bezpečnostní složky mě převezly spolu s mou rodinou do bezpečí. Tak jsem 

opustil Čečensko s manželkou a dětmi. Převezli nás do Naľčiku, poskytli ubytování. Děti se 

dostaly do mateřské školy a já jsem dostal práci obdobnou té, co jsem měl v Čečensku“ 

(M15). 

7.3.4 Situace po příchodu 

Další otázky byly zaměřeny na situaci po příchodu informantů do destinace – jakým 

podmínkám a problémům čelili, kde bydleli a jaká pomoc byla poskytnuta ze strany státu. 

Část informantů uvedla, že se ze strachu z pronásledování ani nepřihlásili jako nucení 

migranti. Jednalo se však o ty, kteří odjeli v letech 1991-1993, tj. před zahájením války.  

V předchozích kapitolách, zabývajících se analýzou statistik uprchlíků, bylo 

zmíněno, že během První čečenské války prchali většinou rusky mluvící obyvatelé, kteří pak 

neměli problém na úřadech a byli uznáváni jako nucení uprchlíci.  Ovšem z provedených 

rozhovorů vyplývá, že i Rusové se potýkali s problémy. 

„Na začátku žádná pomoc nebyla, protože stát utajoval údaje o aktuální situaci v 

Čečensku, nikdo o tom nemluvil. Až potom vypláceli náhradu za ztracený majetek, my se ale 

nehlásili, protože pro získání těch peněz bylo nutné jet do Čečenska, ale to bylo nebezpečné 

kvůli tomu, že čečenští bojovníci útočili na lidi, kteří jeli pro peníze. Jeden náš známý takhle 

jel do Grozného, ale byl zajat, půlroku ho drželi v zajetí s tím, že chtěli po jeho rodině 

výkupné. Měsíc poté, co byl vysvobozen, zemřel na následky mučení. Proto jsme se tam báli 

jet pro peníze“ (Ž1). 

„Na začátku žádná pomoc nebyla, protože tehdy válka ještě nevypukla, a proto jsme 

nebyli považováni za uprchlíky. Až potom byl přijat zákon, díky kterému bylo možné dostat 

130 tisíc rublů za ztracený majetek, jenže tato částka je strašně malá ve srovnání s tím, co 

jsme ztratili, a navíc bylo nutné jet do Čečenska, což jsme v žádném případě nechtěli“ (Ž3). 

„Nepamatuji si to dobře, protože se tím zabývali rodiče. Ale pamatuji si, že všude nás 

posílali pryč, ponižovali. Museli jsme se o sebe starat sami. Nakonec jsme dostali status 

nucených migrantů. Tato doba byla těžká. Nebyla práce, nebylo jídlo. Tátovi se podařilo 
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najít práci instalatéra v domovní správě. Postavili jsme se do řady pro získání bytu. Ten 

jsme dostali v roce 1997.  Celkem vztah vůči uprchlíkům z Čečenska byl negativní“ (Ž13). 

Informant M5 uvedl, že žádná očekávání pomoci od státu ani neměl. „Jenom jsme 

utíkali před válkou, nebezpečím. Posléze byly vyplaceny peníze za ztracený majetek.“ 

„Jedinou pomocí, kterou jsme dostali, byla pomoc od příbuzných. Nezabývali jsme 

se statusem uprchlíka, protože jsme ani nevěděli, že to jde. Komunikace v tu dobu byla slabá, 

neměli jsme internet. Veškeré informace ohledně výhod pro uprchlíky byly utajovány. Úřady 

dělaly všechno pro to, aby pomoc nebyla poskytnuta“ (Ž7). 

„Na začátku jsme měli problémy kvůli tomu, že jsme nebyli přihlášeni k pobytu. Ale 

obrátili jsme se na migrační úřad a dostali jsme průkazy nucených migrantů. Získali jsme 

hodně malou jednorázovou výplatu. Pak jsme sbírali dokumenty pro získání kompenzace za 

ztracené bydlení a majetek v Čečensku. Odevzdali jsme dokumenty na migrační úřad a pak 

jsme čekali kolem dvou let. Ale tyhle peníze nestačily na koupi bytu, proto jsme si půjčili 

další peníze a koupili si byt v Pjatigorsku“ (Ž8). 

„Ano, problémy byly. Nechtěli nás zaregistrovat jako nucené migranty, požadovali 

po nás, abychom se vzdali svého bydlení a přihlášení k pobytu v Čečensku. Během 20 let 

jsme nic nedostali kromě přechodného bydlení na ubytovně“ (Ž9). 

„Ten vztah k Čečencům byl celkově nevraživý, dokonce žárlivý. Mysleli si, že jim 

zabíráme pracovní místa a že jsme celkově hrozba, vždyť tehdy byl každý Čečenec nebo 

Kavkazan považován za teroristu“ (M5). 

„Na začátku nás jeden soused nazýval „přistěhovalci“. Jiní sousedé měli nedůvěřivý 

vztah. V práci, kterou jsem si našla později, jsem s nikým problémy neměla. Nedostali jsme 

žádnou pomoc od státu. Pouze kompenzaci za bydlení, které jsme zanechali v Čečensku. Nic 

víc – ani nové bydlení, ani práci. Byli jsme ve frontě na byt pro uprchlíky 10 let, a po těch 

deseti letech nás z fronty vyhodili, protože jsme měli 9,2 m2 na osobu místo 9 m2 (pozn. – 

norma metrů čtverečných pro získání bydlení v Rusku)“ (Ž16). 

Lze vidět, že informanti měli odlišnou zkušenost v rámci Ruska – někdo bez větších 

potíží obdržel status uprchlíka a finanční kompenzaci, někdo s tím měl problém, někdo to 

řeší dodnes.   
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Jediný informant, který odjel s rodinou do zahraničí (Rakouska), byl v jiné situaci: 

„Ano, očekával jsem, že nám pomohou alespoň v zahraničí, protože v Rusku se na 

nás všichni dívali jako na teroristy, báli jsme se jít venku sami. Ale na začátku pobytu jsme 

dostávali pomoc převážně od čečenské diaspory, pak jsme už dostali status uprchlíků a 

příspěvek cca tři tisíce eur na pětičlennou rodinu, ale to získání trvalo moc dlouho. A taky 

nám propláceli byt, ve kterém jsme bydleli“ (M14). 

Další informant, který se ocítil v zařízení pro uprchlíky, popisoval situaci, kdy někdo 

z uprchlíků neměl doklady: 

„Jedinou věcí, kterou se nám s manželkou podařilo zachránit, byly doklady. Ty 

doklady nás zachránily. Znám hodně lidí, jejichž doklady shořely, kvůli čemuž pak nemohli 

získat status uprchlíka a nedostávali potraviny.  Bez dokladů nebylo možné se zaměstnat. 

Například mí sousedé na ubytovně, kteří neměli pasy, si museli vařit houby, protože neměli 

peníze na jiné jídlo, dodnes si pamatuji ten smrad ve společné kuchyňce. My s manželkou 

dostávali nějaké potraviny, ale pak se zjistilo, že jsme měli dostávat více – někdo okrádal i 

uprchlíky. Ale byl jsem spokojen s tím, co jsem měl. Všichni, kdo dostali kompenzaci, se 

považovali za šťastlivce. Koupili jsme si v Samaře malý byt“ (M11). 

7.3.5 Návrat 

Poslední část rozhovoru se týkala návratu do Čečenska po skončení konfliktů – co 

motivovalo informanty, kteří se rozhodli vrátit, a proč takto nereagovali ti, kteří zůstali 

v místě, kam odešli nebo posléze se přemístili jinam. Z odpovědí informantů je vidět určité 

rozdělení názorů mezi Čečenci a Rusy: první se většinou navrátili do vlasti ze spíše 

kulturních důvodů (mentalita), zatímco Rusové se tam vrátit nechtěli z důvodu údajné 

pokračující diskriminace rusky mluvícího obyvatelstva. 

„Ne, nikdy jsme neuvažovali o návratu. Situace tam byla stále nestabilní, slyšeli jsme, 

že pořád pokračují loupeže, vraždy, není práce a existuje silná diskriminace vůči Rusům a 

jiným národům nečečenského etnika“ (Ž1). 

„Ne, jsem o tom nikdy neuvažovala. Tady v Moskvě se máme dobře, na Čečensko si 

vzpomínám pouze se strachem. Poté, co jsme se přestěhovali, jsem tam nikdy znovu nepřijela 

a ani nechci“ (Ž3). 



64 
 

 

„Čečensko je navždy v mém srdci! Strávila jsem tam své dětství, překrásné roky, měla 

jsem tam spoustu kamarádů. Bez ohledu na válku, respektuji Čečence, dodnes mám mezi 

přáteli Čečence. Avšak nikdy jsem já ani moje rodina nepřemýšlela o návratu. Nyní je to 

úplně jiná republika s jinými zákony a pravidly“ (Ž13). 

„Nechci se tam vracet, protože je tam pro Rusy nemožné žít“ (Ž9). 

„Nikdy jsme o návratu neuvažovali. Máme minulost v paměti. Jsme cizinci pro tento 

národ, nikdy jsme neměli ani víru v to, že tam bude mír“ (Ž7). 

„Ano, návrat byl původním plánem, protože Čečensko je naší vlastí, rodiče tam chtěli 

zemřít. V roce 2005 jsme se tam vrátili, i když děti moc nechtěly, protože v tu dobu si už 

nepamatovali čečenský jazyk. Stav vesnice byl hrozný, ale všichni dohromady jsme ji znovu 

budovali“ (M5). 

„Ano, plánovala jsem návrat od začátku. Nebýt války, zůstala bych doma, proto jsem 

vždy věděla, že se do Čečenska vrátím, to je prostě můj domov, takže to byla jen otázka času. 

Pak se mi ale narodil syn, proto se návrat trochu odložil, ale nakonec jsme se s rodinou a už 

i synem vrátili, když jsem dostala nabídku dobré práce v roce 2011“ (Ž6).  

„Ano, samozřejmě jsme to plánovali, ale museli jsme vyčkat, až se situace uklidní, až 

prostě ta hrozba zmizí. Vrátili jsme se v roce 2004 – měli jsme rodinný dům, který byl 

poškozen v důsledku bombardování a naším cílem bylo jej zrekonstruovat. Chtěli jsme, aby 

naše děti vyrůstaly v Čečensku, mluvily čečensky, protože je to jejich domov, jejich vlast, na 

kterou se nesmí zapomenout“ (M15).  

„Rodiče se vrátili, protože celkově se Čečenci drží tradice zemřít ve vlasti a dohlížet 

na starší. Já jsem se pokusil o návrat, ale nebyla tam vysoce placená práce, je celkem 

nezaměstnanost, není svoboda slova. A v Rakousku dostáváme mnohem vyšší příspěvky“ 

(M14).  

Návrat tedy patřil mezi preferované řešení u Čečenců, kteří ho většinou plánovali od 

začátku a čekali, až se situace uklidní a návrat bude bezpečný, ovšem Rusové vidí hrozbu i 

dodnes, proto žádný z informantů ruského původu nikdy neuvažoval o návratu do Čečenska, 

ani se tam nevrátil.  

7.4 Shrnutí rozhovorů  

Celkově bylo zpracováno 16 rozhovorů. Všichni informanti odpověděli na otázku 

tykající se důvodu pro odchod kladně, tj. že konflikt byl hlavním důvodem odchodu 
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z Čečenska, přestože někteří odešli ještě před oficiálním zahájením války v roce 1994 (6 

informantů).   

První otázky se týkaly struktury a charakteristik informantů. Informanti byli téměř 

rovnoměrně zastoupeni mužským (6) a ženským pohlavím (10), přičemž většinově šlo o 

osoby s vysokoškolským vzdělaním, průměrně ve věku 60 let (jeden informant neuvedl věk). 

Sedm informantů odešlo z Čečenska před oficiálním zahájením prvního konfliktu, a to 

v letech 1991 až 1993, 8 informantů odešlo během První čečenské války, jedna informantka 

odešla na začátku Druhé čečenské války. Většina informantů (14) odešla z hlavního města 

Čečenska Grozný, dalšími původními bydlišti byly Šali a Kurčaloj. Všichni informanti mají 

děti, které se narodily buď před počátkem válek nebo v jejich průběhu.  

Dále následovala část, která zjišťovala, jaké konkrétní události donutily informanta 

k odchodu a zda odchod byl spontánní nebo plánovaný předem. Z rozhovoru vyšlo najevo, 

že Čečenci a Rusové měli odlišné důvody: všichni informanti ruského etnika uvedli 

diskriminaci a ohrožení života ze strany čečenské populace jako hlavní důvody pro odchod. 

Také jako důvod zazněla bombardování domů a s tím spojené potíže, a všichni informanti 

čečenského původu odešli, když konflikt přímo zasáhl jejích bydliště. Jeden informant 

čečenského původu musel odejít s celou rodinou poté, co byl zavražděn příbuzný. V případě 

ruského obyvatelstva se mj. jednalo o diskriminaci v práci, kdy informanti dlouhodobě 

nedostávali výplatu kvůli ruské národnosti nebo z tohoto důvodu byli propuštěni. Proto lze 

hovořit i o ekonomických důvodech pro odchod, které jsou nicméně důsledkem napětí 

během etnického konfliktu. Tyto výsledky se shodují se závěry jiných výzkumníků, že 

fyzická hrozba je vážným důvodem pro migraci (Adhikari 2013), ale také že kromě násilí 

při rozhodování jedinců o migraci hrají roli i jiné socioekonomické faktory (Bohra-Mishra 

a Massey 2011; Engel a Ibânez 2007; Ibânez a Vêlez 2008).  Pro většinu informantů (10) 

tedy odchod byl spíše spontánní, což je taky v souladu s výše uvedenými studiemi.  

Další otázky se týkaly toho, zda informant odešel první z nejbližší rodiny nebo 

společně s ní. Pouze čtyři příslušníci jedné rodiny (manželé, jejich dcera a její manžel) a 

jedna Čečenka migrovali zvlášť, ostatní informanti odešli společně s nejbližší a širší rodinou. 

Žádný z informantů se nerozhodoval společně s osobou, která patřila mimo rodinu, nebyly 

využity ani žádné organizace včetně charitativních. 

Další oblast, ke které směřovaly otázky rozhovorů, byla strategie odchodu. Většinou 

rozhodnutí migrovat bylo přijato v rámci rodiny, přičemž pro čečenské informanty platí, že 
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více promigrační náladu měli mladší členové rodin, zatímco pro starší generaci byla migrace 

nežádoucí, což některé starší příbuzné informantů stálo život. Informanti nejčastěji opouštěli 

Čečensko osobním autem a autobusem. Před oficiálním vypuknutím konfliktu informanti 

obvykle mířili do města Mineralnyje Vody, odkud se pak do destinace mohli dopravit 

letecky nebo vlakem. 

Část otázek se týkala překážek během cesty z Čečenska. V letech 1991 a 1992 žádné 

překážky nebyly zmíněny, ale počínaje rokem 1993 informanti uváděli problémy na 

hranicích, malý počet dostupných autobusových spojů a s tím související omezený počet 

volných míst. Mezi problémy během dopravy osobním autem patřily přísné pohraniční 

kontroly kvůli čečenským registračním značkám. Během aktivní fáze konfliktu byly pro 

uprchlíky vytvářeny tzv. „koridory“, vedoucí z Grozného, které někteří informanti využili.  

Naprostá většina informantů si vybrala destinaci v závislosti na přítomnost známých 

nebo příbuzných, pro informanty čečenské národnosti bylo také důležité, aby v cílovém 

místě byli další Čečenci. Lze tedy shrnout, že sítě byly důležité pro rozhodování o migraci 

(Massey 1993) a rozpad důvěry pravděpodobně posílil význam rodinných a příbuzenských 

vazeb (Colletta a Cullen 2000; Harvey 1998). Příbuzní v destinaci pak pomáhali 

informantům finančně i s organizací bydlení.  

Odpovědi na otázky, tykající se situace po příchodu na území jiných regionů, 

většinou poukazovaly na špatnou zkušenost informantů s úřady, které reagovaly na jejich 

žádosti o status nuceného migranta a kompenzace velmi pomalu – nebylo výjimkou i několik 

let. Jedna informantka dodnes bojuje o právo na kompenzaci za ztracené bydlení 

v Čečensku. S problémy se potýkali jak Rusové, tak Čečenci.  

Několik otázek mimo jiné zkoumalo, zda informant nějakým způsobem komunikuje 

s uprchlíky z Čečenska v místě svého pobytu a také jestli nějakým způsobem podporuje 

Čečensko na dálku. Z odpovědí plyne, že spíše informanti čečenského původu mají tendenci 

k udržování kontaktů s jinými Čečenci v místě svého nynějšího pobytu. Někteří uváděli 

důležitost takových kontaktů pro zachování čečenských jazykových a kulturních dovedností 

u jejich dětí, které vyrůstají mimo Čečensko. Nicméně i ruští informanti uváděli, že 

podporují přátelské vztahy s Čečenci, přesto do Čečenska nejezdí a ani návštěvu nemají 

v plánu.  

Posledním zkoumaným okruhem byl návrat informantů do původních domovů v 

Čečensku. Zde je také patrný rozdíl mezi čečenskými a ruskými informanty: pro Rusy se 
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návrat zdál nebezpečným rozhodnutím, a proto se od počátku snažili zajistit si práci a trvalé 

bydliště jinde. Naopak, všichni dotazovaní Čečenci původně uvažovali o návratu, až skončí 

válka. Jenom jeden informant si přál posléze zůstat v zahraničí, kvůli stále nestabilní situaci 

v Čečensku a tomu, že v zahraničí (Rakousku) pobírá větší sociální dávku, než by dostával 

v Čečensku. Nicméně několik členů rodiny, se kterými odjel, se po několika letech vrátilo 

do původního domova.  
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8. Diskuse – premisy versus výsledky interview 

Hlavním cílem této diplomové práce je studium procesu nucené migrace a vlivu 

čečenského konfliktu, který probíhal v letech 1994-2009, na mobilitu obyvatelstva 

v Čečensku. Za účelem naplnění tohoto cíle byla prozkoumána kvantitativní data – statistiky, 

tykající se uprchlíků z Čečenska jak v Rusku, tak v zahraničí, a rovněž byl proveden vlastní 

kvalitativní výzkum, zkoumající vzorek šestnácti uprchlíků.  

Empirické části výzkumu, který se zabýval výše zmíněnou problematikou, 

předcházelo studium jeho teoretického rámce, který se týkal popisu historicko-politického 

kontextu čečenské problematiky, geopolitických specifik a zkoumání teoretických 

východisek souvisejících zejména s tématem nucené migrace, způsobené válečným 

konfliktem. Empirická část pak představuje výsledek analýzy celkem šestnácti výzkumných 

rozhovorů, jejichž cílem bylo porozumět situaci čečenských uprchlíků na území jak Ruska, 

tak evropských států, a rovněž uprchlíků, kteří se vrátili do Čečenska po skončení konfliktů. 

Nyní následují výsledky analýzy hlavních výzkumných otázek, na které se hledaly 

odpovědi v průběhu uskutečněných polostrukturovaných rozhovorů. Tyto otázky se týkaly 

následujících pěti tematických okruhů: 

1. Byl konflikt hlavním důvodem pro odchod z Čečenska v období války? Jaké byly 

vedlejší příčiny (push-pull faktory)?  

2. Jakou roli při emigraci hrály sociální sítě?  

3. Byla mobilita, vyvolaná konfliktem, spontánní nebo emigrace byla plánovaná?  

4. Do jaké míry byly mobilita vyvolána hrozbou konfliktu a do jaké míry 

ekonomickými důvody? Lišily se tyto důvody u Rusů a Čečenců? 

5. Jaké byly důvody pro (ne)návrat do Čečenska? 

Po studiu teoretického rámce problematiky nucené migrace a konfliktem 

způsobeného vysídlení byly stanoveny následující premisy:  

• 1: Migrace obyvatel Čečenska byla úzce spjata s propuknutím vojenského konfliktu 

v místě nebo blízkosti jejich trvalého bydliště.  

• 2: Rozhodování o destinaci nucených migrantů z Čečenska bylo ovlivněno 

migračními sítěmi. 

• 3: Migrace z Čečenska měla spíše spontánní charakter, než by byla plánována 

předem. 
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• 4: Rusové a Čečenci měli různé důvody pro odchod. 

• 5: Návraty byly/jsou typické spíše pro Čečence, nikoliv pro Rusy. 

První premisa (1): „Migrace obyvatel Čečenska byla úzce spjata s propuknutím 

(etnického) konfliktu v místě nebo blízkosti jejich trvalého bydliště“ byla potvrzena, a to jak 

pomocí rozhovorů v rámci vlastního výzkumu, tak zkoumáním statistických údajů o nucené 

migraci v Rusku i mezinárodně v období napětí a průběhu čečenských válek. Z důvodu 

čečenského konfliktu proběhl významný nárůst mobility v rámci Ruska a státních 

příslušníků Ruské federace do zemí jako např. Rakousko, Francie, Polsko. Také bylo 

zjištěno jak z rozhovorů, tak z odborných studií, zabývajících se čečenskými konflikty, že 

Rusové většinou prchali ještě před oficiálním zahájením První čečenské války, nebo na jejím 

začátku. Co se týče migrace před oficiálním zahájením války, informanti uváděli, že už tehdy 

cítili napětí a atmosféru války, proto považují válečný konflikt za hlavní důvod pro odchod 

už v té době. Mezi vedlejší příčiny odchodu byl uveden strach o svobodu, fyzický stav a 

život, což se shoduje s výsledky studií Moore a Shellmane (2014); byly také zmíněny 

ekonomické důvody, ale ty nehrály zásadní roli v rozhodování o migraci. 

Druhá premisa (2) „Rozhodování o destinaci nucených migrantů z Čečenska bylo 

ovlivněno existencí migračních sítí“ se potvrdila v rámci vlastního empirického výzkumu, 

kdy naprostá většina informantů uvedla přítomnost příbuzných či známých jako hlavní 

důvod výběru nové migrační destinace. To také souhlasí s výsledky jiných studií nucené 

migrace, např. Bohra-Mishra & Massey (2011), kteří dospěli k závěru, že sociální kapitál, 

tj. známí, kteří se přestěhovali jinam (jak v rámci jedné země, tak mezinárodně), silně 

ovlivňuje mobilitu obyvatelstva během konfliktu – přítomnost někoho známého v destinaci 

zvětšuje pravděpodobnost migrace právě tam. Také v rámci mého výzkumu bylo zjištěno, 

že u lidí s vyšším věkem je menší pravděpodobnost migrace nehledě na existenci sociálních 

sítí. Toto zjištění je rovněž shodné se závěry výše uvedeného výzkumu. U Čečenců mezi 

rozhodující faktory také patřila přítomnost jiných Čečenců v destinaci, a to jak v Rusku, tak 

v zahraničí. Nebyla přitom zjištěna aktivita nějakých organizací, které pomáhají s migrací 

(převaděčské apod.), vždy se jednalo o osobní kontakty, s výjimkou jednoho informanta, 

jehož rodina odjela do Rakouska jako první z jejich okolí, avšak následující reemigrace byla 

podmíněna přítomností čečenské diaspory v Rakousku. 

Během výzkumu bylo také odhaleno, že kromě sociálních sítí bylo rovněž 

rozhodování o destinaci ovlivněno pracovními příležitostmi: část informantů pracovala 
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v ropném průmyslu, proto odešla do ruských měst, kde se mohla uplatnit v tomto oboru nebo 

tam, kde byla filiálka organizace, která je zaměstnávala v Čečensku.  

Během uskutečněných rozhovorů se část otázek týkala mj. transnacionálního 

sociálního prostoru s cílem zjistit, zda uprchlíci z Čečenska mají tendenci k jeho vytvoření. 

Výsledky ukazují, že zkoumaný vzorek uprchlíků popírá tento koncept – žádný 

z informantů, který se do Čečenska nevrátil, neudržuje vazby a kontakty na Čečensko (např. 

neposílá remitence). Ovšem ze studií odborné literatury zkoumající poválečný rozvoj 

Čečenska (např. Gannuškina 2020) vyplývá, že se často na znovuvybudování infrastruktury 

podíleli právě Čečenci, kteří se nacházeli po válce v zahraničí. Avšak je těžké posoudit, zda 

se jednalo o uprchlíky nebo ekonomické migranty.   

Třetí premisa (3) „Migrace z Čečenska měla spíše spontánní charakter, než aby byla 

plánována předem“, vyplývající z různých studií nucené migrace, jejichž výsledky ukazují, 

že uprchlíci, kteří opustili domov kvůli konfliktu, většinou odešli spontánně v důsledku 

události, která nějak ohrozila jejich život nebo život jejich známých, se také potvrdila. 

Nicméně část informantů svůj odchod nějakou dobu plánovala a na odchod se připravovala, 

než začala aktivní fáze konfliktu.   

Některé studie nucené migrace ukazují, že v případě, kdy lidé vlastní nějakou 

nemovitost, je pravděpodobnost odchodu během konfliktu výrazně nižší (Massey a Espinosa 

1997; Massey a Bohra-Mishra 2011). Ovšem z výsledků mého výzkumu vyplývá, že toto 

tvrzení neplatí pro uprchlíky z Čečenska: lidé buď zanechávali veškerý majetek a odcházeli 

nebo se jej snažili prodat, často hodně levně, jen aby měli alespoň nějaké peníze na cestu. 

Čtvrtá premisa (4) „Rusové a Čečenci měli různé důvody pro odchod“ se potvrdila. 

Jelikož rusko-čečenský konflikt byl především etnický a způsobený čečenskou populací, 

která usilovala o nezávislost od Ruska, z rozhovorů s informanty je očividné, že Rusové se 

potýkali s rozličnou diskriminací. Během rozhovorů zaznělo slovo „genocida“, tj. důvodem 

pro odchod ruské populace bylo ohrožení života a ekonomické potíže kvůli diskriminaci 

z národnostního důvodu. Jiná studia, popsaná v teoretické části této diplomové práce, také 

poukazují na skutečnost, že nucená migrace během konfliktu může být spojená nejenom 

s násilím a hrozbou násilí, ale také s ekonomickou nejistotou a omezenými ekonomickými 

příležitostmi.  Nicméně spoustu uprchlíků z Čečenska bylo také čečenského etnika. 

Z uskutečněných rozhovorů vyplývá, že Čečenci odcházeli jen v případech, kdy se násilí 
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přímo dotklo jejich rodin nebo obcí. Žádný z informantů-Čečenců neplánoval svůj odchod 

předem, a všichni od začátku emigrace plánovali návrat, poté co skončí válka.   

Pátá premisa (5) „Návraty byly/jsou typické spíše pro Čečence, nikoliv pro Rusy“, 

vyplývající z konceptu etnopolitické mobilizace a nacionalismu se naprosto potvrdila. 

Žádný z informantů ruského etnika se nevrátil do Čečenska ani neplánoval návrat. V případě 

Čečenců se ukázalo, že pro návrat byla většinou starší generace – ti uprchlíci, kteří se 

v Čečensku narodili a žili. Z rozhovorů vyšlo najevo, že jejich děti měly buď slabší touhu 

po návratu, nebo chtěly zůstat v místě azylu, protože tam měly nový život, zapomněly 

čečenský jazyk a měly silnější pouto k novému bydlišti.   

Dalším zjištěním mého výzkumu je, že se Rusové často potýkali s problémy 

týkajících se jejich nemovitostí v Čečensku, především bytů, což často bylo důvodem, proč 

u Rusů motivace pro návrat byla a stále je hodně slabá. Jejich majetek byl buď zničen během 

válek nebo obsazen Čečenci. Časté bylo také padělání dokladů, kvůli čemuž jeden byt může 

nyní „oficiálně“ patřit více lidem. I dnes soudy v Čečensku každodenně řeší takové případy. 

Problémem je, že vzhledem k etnické povaze konfliktů a současné politice „čečenizace“, 

čečenské soudy a úřady většinou rozhodují ve prospěch Čečenců, kteří se nakonec stávají 

legálními vlastníky, i když původně byt (nebo jiná nemovitost) patřil Rusům, kteří utekli 

během války, nebo kterým byl byt násilně odcizen.  

Tato diplomová práce odpovídá na některé otázky týkající se čečenského konfliktu a 

nucené migrace obyvatelstva, zároveň otevírá další směry pro možný budoucí výzkum. 

Jedním z možných směrů budoucího studia by mohly být kvantitativní a kvalitativní 

výzkumy čečenských uprchlíků, kteří odešli do zahraničí, tj. mimo Rusko, protože existující 

údaje o mezinárodní mobilitě čečenských uprchlíků nejsou úplné, ani rozsáhlé. Dále by bylo 

možné prozkoumat integraci čečenského obyvatelstva jak v Rusku, tak v Evropě, protože 

vnímání čečenské populace místní komunitou je často sporné a mnohdy nepřátelské, což 

rovněž vyplývá z mého empirického výzkumu.  
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Příloha č. 1: Otázky 

Pro ty, kdo odjel do Ruska: 

1) Věk, pohlaví, vzdělání, počet dětí 

2) Kdy jste odjel/a z Čečenska? 

3) Jaký/é byl/y hlavní důvod/y pro útěk? Byl válečný konflikt ten nejdůležitější důvod, 

kvůli kterému jste se rozhodl/a pro odchod? 

4) Plánovali jste odjet z Čečenska předtím nebo odjezd byl náhlý, způsobený nějakou 

konkrétní událostí? 

5) Byl jste první z nejbližší rodiny, kdo opustil Čečensko?  

6) Odešel jste sám nebo s příbuznými anebo známými?  

7) Proč destinací bylo právě Rusko? 

8) Jak jste se dopravovali do cílové destinace? Jaké byly hlavní překážky? 

9) Kde jste bydlel/a hned po příjezdu? 

10) Setkal/a jste se s nějakým problémem s Federálním migračním úřadem? 

11)  Měli jste nějaká očekávání od pomoci uprchlíkům ze strany státu? Splnila se?  

12) Zažili jste nějaké problémy jakožto uprchlíky s místními obyvateli? 

13) Dostali jste nějakou pomoc ze strany státu? 

14) Přemýšleli jste o návratu do Čečenska? Proč se to nestalo? 

15) Podporujete vztahy s někým v Čečensku? Navštěvujete je? Podílujete se nějak na 

rozvoji Čečenska?  

16) Podporujete vztahy s těmi, kdo také odcestoval z Čečenska? 

Pro ty, kdo se vrátil do Čečenska: 

1) Věk, pohlaví 

2) Kdy jste odjel/a z Čečenska? 

3) Jaký/é byl/y hlavní důvod/y pro útěk? 

4) Plánovali jste odjet z Čečenska předtím nebo odjezd byl náhlý, způsobený nějakou 

konkrétní událostí? 
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5) Kam jste odjeli? Proč právě tam?  

6) Měli jste tam nějaké známé? Pokud ano, ovlivnila jejich přítomnost Váš výběr 

destinace? 

7) Kde jste bydlel/a hned po příjezdu?  

8) Měli jste nějaká očekávání od pomoci uprchlíkům ze strany státu, kam jste odjeli? 

Splnila se? 

9) Jak dlouho jste se nacházeli v té zemi? 

10) Jaký jste dostali status v té zemi? 

11) Jak byste ohodnotili přístup k uprchlíkům/migrantům? 

12) S jakými problémy jste se setkal během té doby, kdy jste se nacházel v té zemi? 

13) Narazili jste se na problém ze strany místních obyvatel a úřadů? 

14) Nakolik se odlišovala realita migrace od vašich očekávání? 

15) Jaký byl důvod pro návrat do Čečenska? Plánovali jste to od začátku? 

16) Setkali jste s nějakými problémy během návratu? 

17) Jaký byl vztah místních obyvatel vůči Vám? 

18) Měl jste nějaké problémy na úřadech?  

Pro ty, kdo zůstal v Evropě: 

1) Věk, pohlaví 

2) Kdy jste odjel/a z Čečenska? 

3) Jaký/é byl/y hlavní důvod/y pro útěk? 

4) Plánovali jste odjet z Čečenska předtím nebo odjezd byl náhlý, způsobený nějakou 

konkrétní událostí? 

5) Kam jste odjeli? Proč právě tam?  

6) Měli jste tam nějaké známé? Pokud ano, ovlivnila jejich přítomnost Váš výběr 

destinace? 

7) Kde jste bydlel/a hned po příjezdu?  
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8) Měli jste nějaká očekávání od pomoci uprchlíkům ze strany státu, kam jste odjeli? 

Splnila se? 

9) Jak dlouho se nacházíte v téhle zemi? 

10) Jaký jste dostali status v téhle zemi? 

11) Jak byste ohodnotili přístup k uprchlíkům/migrantům? 

12) S jakými problémy jste se setkal během té doby, kdy se nacházíte v téhle zemi? 

13) Narazili jste se na problém ze strany místních obyvatel a úřadů? 

14) Nakolik se odlišovala realita migrace od vašich očekávání? 

15) Proč jste se rozhodli zůstat tam? 

16) Měli jste někdy touhu po návratu do Čečenska? Pokud ano, jaké byly překážky? 

17) Navštěvujete Čečensko? Pokud ano, jak často? Jaký je vztah místních obyvatel vůči 

Vám?  

 

 


