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 1. Úvod 

Migrace je v sociologii chápana jako proces, který přináší 

změnu. Migrace je velmi důležitým fenoménem, který odráží 

jak individuální, tak nadindividuální spokojenost v setrvání v 

daném společenství. Ukazuje ochotu společnosti přijímat 

nové kulturní a sociální vlivy, ukazuje její schopnost tyto 

vlivy integrovat a zároveň si uchovat vlastní identitu. 

Migrační problematika je velmi komplexní, zahrnuje sféru 

sociální, kulturní, ekonomickou, náboženskou a etnickou. 

         Migraci je také možné chápat jako snahu o zlepšení 

své dosavadní  sociální a ekonomické situace. Právě 

z tohoto pohledu je možné nahlížet na tlak, který byl 

vyvinut občany Rakouska-Uherska za vlády Marie Terezie a 

Josefa II. Právě snaha o zlepšení sociálních a ekonomických 

podmínek zapříčinila vznik českých vesnic v Banátu, kterým 

se bude věnovat následující práce 

Cílem této práce je popsat v rámci téměř dvousetleté 

migrační historie vznik českých vesnic na rumunském  

území, kde se zachoval český jazyk a česká kultura z 

hlediska motivace ke změně, adaptace na nové podmínky, 

snahy o navrácení zpět do vlasti a vzniku českých vesnic 

na rumunském území. 

             Druhá část této práce je věnovaná možnosti 

uplatnění fotografických technik v sociologii s následným 

drobným výzkumem, jehož cílem je sestavit mozaiku reflexe 

skupinové identity. Nejedná se o nijak rozsáhlý výzkum, jde 

spíše o drobnější sondu do dané problematiky. 
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2. Vymezení základních pojmů, tři periody         

migrace 

Klíčové termíny a jejich definice  

2.1 Akulturace – proces sociálního učení, jímž jedinec 

nebo skupina získává a osvojuje si přímou a déletrvající 

interakcí s jinou (cizí) kulturou charakteristické znaky (cizí) 

kultury. Akulturací se také rozumí výsledek tohoto procesu, 

krerý lze považovat za interkulturní sociální proces. 

Akkulturační proces prochází několika fázemi. V první fázi 

dochází k výběru učitých prvků, přičemž velmi často jsou 

přejímané prvky modifikovány a přizpůsobovány vlastním, 

socializačním procesem osvojeným danou kulturou. 

V některých případech dochází k dezintegraci a konfliktům 

mezi oběma kulturami, po nichž nastane integrace v novém 

útvaru, který se zcela nebo částečně liší od obou starých. 

Akkulturace  však není pouze jednosměrným procesem. 

2.2 Asimilace – proces, jímž se nějaká společenská 

skupina, obvykle minoritní migrující apod., prostřednictvím 

kontaktu stává součástí jiné, dominantní skupiny. Asimilaci 

lze ovšem vztáhnout i na individuum. Proces asimilace je 

odlišný od biologického procesu prolínání sociálních skupin 

prostřednictvím sňatků. Asimilace znamená na jedné straně 

plnou akceptaci minoritní skupiny skupinou majoritní, na 

druhé straně straně plnou akceptaci kultury majoritní 

skupiny skupinou minoritní. Proces asimilace může být 

alespoň z části  oboustranný, jestliže se předpokládá, že 

v průběhu asimilace předává minoritní skupina některé své 

kulturní znaky skupině majoritní a ta je integruje do svého 

vlastního kulturního systému. Plná asimilace znamená 

inkorporaci nových členů do dané společnosti tak, že nejsou 

odlišitelní od ostatních „původních „ členů společnosti.  
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2.3 Emigrace – přestěhování do jiného místa, trvale nebo 

dočasně. Termín emigrace také označuje skupinu 

emigrujících a většinou se používá pro  tzv. politickou 

emigraci (dobrovoulnou i nedobrovolnou). Obecně platí, že 

každý jednotlivý případ migrace lze posuzovat z dvojího 

pohledu: z hlediska místa, které migrant opouští, jde o 

emigraci, a z hlediska místa, kam směřuje jde o imigraci 

neboli přistěhování. V případě návratu emigranta se hovoří o 

reemigraci. 

2.4 Etnicita – vzájemný provázaný systém kulturních     

(duchovních a materiálních), rasových, jazykových a 

teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o 

společném původu, působících v interakci a formujících 

etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu a orientaci. 

Pro uznání uvedených faktorů jako etnicky příznačných je 

nutná jejich hromadnost ( s níž je spojen pocit 

sounáležitosti), trvalost ( přecházení z generace na 

generaci), omezená variabilita (relativní stabilita), obecná 

srozumitelnost a přijatelnost a vzájemná komplementárnost. 

Všechny etnické příznaky nemusí nutně sdílet všichni 

příslušníci etnika, které je etnicitou vymezeno. 

2.5 Majorita – větší, zpravidla nadpoloviční část 

společenského útvaru, vytvářející v něm početní převahu. 

Z hlediska soustavy sociálních pozic zaujímá majorita místa 

ve všech vrstvách společnosti, i  když nestejnoměrně. 

Nejpočetněji je zastoupena ve střední vrstvě, podstatně 

méně v horní vrstvě a spodní vrstvě. Podle jiného pojetí       

( např.D.B.Brinkerhoff – L.K.White, 1989) je majoritou 

skupina, která je v příslušném kulturním celku kulturně, 

ekonomicky a politicky dominantní, přičemž nemusí být 

početně v převaze. Ve vztahu k minoritám si majorita 
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vytváří heterostereopyp, jenž v sobě často nese znaky 

nepřátelství a agresivity k minoritě, zatímco autostereopyp 

vykazuje znaky nadřazenosti.                 (P.R. Hostätter, 

1957) 

2.6 Migrace – označení pro geografický pohyb jedinců nebo 

skupin, tj.  pro mobilitu lidí v užším nebo širším 

geografickém prostoru (M.Geeová 1990). Rozlišuje se 

mezinárodní, příp. externí migrace, jež znamená pohyb mezi 

zeměmi a má buď  interkontinentální charakter tzv. 

„zámořská“ nebo intrakontinentální (kontinentální) 

charakter (uvnitř jednoho světadílu). Protikladem 

mezinárodní (externí) je vnitřní ( interní) migrace – pohyb 

uvnitř jednoho státu ( národního prostoru). Déle se rozlišuje 

migrace dobrovolná a nucená, tato se vztahuje na utečence, 

vyhnance, otroky (prodané osoby), nucené vystěhování atp. 

( J.H. Prehn1981) Z časového hlediska se rozlišuje časově 

omezená migrace – podle Mezinárodního úřad práce (1932) 

se vztahuje na ty osoby, které přecházejí z jedné země do 

druhé na více než jeden rok, podle jiného pojetí, na ty 

osoby, které se chtějí v jiné zemi usadit.. R.G.Latham 

(1951) rozlišil ještě primární migraci, tj.obsazení dosud 

neosídleného území, a sekundární migraci tj. přistěhování 

na obsazené území s následnou sociální adaptací. 

2.7 Minorita – menší část společenského útvaru, lišící se 

obvykle od majority odlišným původem (rasou), národností, 

náboženstvím, řečí atp. Podle dnes již klasické definice 

L.Wirtha ( 1945) je minorita „skupinou osob, které jsou pro 

své fyzické nebo kulturní charakteristiky odloučeny od 

ostatních, ve společnosti, v níž žijí, je s nimi jednáno odlišně 

a nerovně, čímž se považují za předmět kolektivní 
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diskriminace a status minority s sebou přináší vyloučení na 

plném podílení se na životě společnosti. 

Použitá literatura: 

Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996 

 

2.8 Tři periody migrace  

 Jedna z tezí, která se opírá o poznatek vystěhovalectví jako 

zvláštního druhu migrace, kdy jednotlivci, rodiny a skupiny 

obyvatelstva překračují hranice území společnosti, kde 

dosud žili, se skládá z několika fází.  

                 „První fáze souvisí s příčinami vystěhovalectví, 

v nichž se odráží soubor ekonomických, politických, 

společenských, kulturních a dalších podmínek, které 

migranta na jedné straně vypuzují z emigrační země a na 

druhé straně přitahují do imigrační země. Objektivní příčiny 

jsou pak hierarchizovány individuálním postojem migranta a 

vytvářejí subjektivizované škály důvodů k přesídlení“. 1  

            Druhá fáze migrace představuje samotný způsob 

přepravy, dobu potřebnou na přepravu a okolnosti 

samotného transferu až do okamžiku, kdy se migranté 

poprvé setkají s novým ve většině jinoetnickým prostředím. 

          Třetí fáze migrační procesu je fází nejdelší. 

“Obsahuje adaptační, akomodační a asimilační prvky jejich 

sled je závislý na mnoha faktorech.“2  Tyto faktory jsou 

především: velikost migrační skupiny, kompaktnost osídlení, 

sociální a ekonomické prostředí, ve kterém do odchodu 

migranti setrvávali a do kterého se přesídlili. Dalším 

důležitým faktorem může být kulturní úroveň migrantů, 

která muže ať již manifestně či latentně předurčovat cíle 

migrace. Právě rozlišnost cílů značně ovlivňuje proces 

adaptace či asimilace. Jde o to, jestli migranti přicházejí 
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s tím, že chtějí splynout s původním obyvatelstvem, nebo 

jestli chtějí na území založit vlastní komunitu či minoritu. 

 

3. Historické aspekty přesídlení 

 

Pro konec 18. století a počátek 19.století v Rakouské 

monarchii jsou charakteristické významné změny, které 

migraci obyvatel umožňují. Do této doby byli obyvatelé dané 

země svázáni se svojí vlastí, o možnost přestěhování museli 

žádat, což migraci značně ztěžovalo. Tereziánské a 

josefínské reformy umožňovaly a podporovaly rozvoj 

průmyslu, především ve městech, a též zmírnily osobní 

závislost poddaných na vrchnosti, čímž se vytvořil prostor 

pro vznik trhu práce. Tyto změny, ale nepřinesly jen 

nadšení. Mnozí obyvatelé, kteří během staletí přivykli 

systému, který umožňoval jen málo osobní invence, si 

v nové situaci neuměli se získanou svobodou poradit. 

Například na velkostatcích se začali hojně využívat nové 

technologické postupy a rozvinulo se pěstování nových 

plodin. Drobná hospodářství, která ale nadále využívala 

starých postupů se ve velmi krátké době stala 

nekonkurenceschopná a začala krachovat. „Hospodářské i 

sociální poměry poddanské vesnice se neustále zhoršovaly i 

zvyšujícími se kontribucemi a odvody armádě“. 3 Neúrodná 

léta na přelomu století bankrot mnohých hospodářství jen 

urychlila.“Všeobecná nespokojenost jak zbídačelých 

poddaných, tak zchudlých městských řemeslníků a 

vysloužilých vojáků vedla k jejich migraci a hledání lepších 

životních podmínek“4  

            Území Banátu rakouská říše získala od Turků zpět 

po uzavření Karlovického míru roku 1699. Krajinu, která 

byla po bojích zpustošená, bylo třeba velmi rychle osídlit, 
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protože se jedná o velmi strategické území. V roce 1718 

byla na území celého Banátu zřízena tzv. Militärgränze 

(Vojenská hranice), jejímž cílem bylo v případě nebezpečí 

čelit tureckému nátlaku. Ve stejném roce začal být Banát 

řízeně osídlován za začátku zejména německými a 

francouzskými občany. 

             Nejjižnější část Banátu , oblast mezi řekami 

Marnou a Dunajem, zůstávala až do 20. let 19. století zcela 

neosídlena, protože celé území bylo zarostlé neprostupnými 

bukovými lesy. Toto ze strategických důvodů velmi 

významné místo bylo potřeba velmi rychle osídlit 

spolehlivými a pracovitými kolonisti. Vojenská správa 

pronajala tylo rozsáhlé lesy místnímu boháči, jehož jméno je 

v pramenech uváděno různě – Magyarly, Mandžárly, 

Magarly. Tento muž najal agenty, které vyslal mimo jiné do 

Čech, aby zde najaly vhodné dřevorubce a lesní dělníky. 

„Zájemcům bylo slíbeno dříví na stavbu domu, půda a 

osvobození od vojenské služby, nářadí a potah slíbil 

nájemce též zajistit.“5  Vidina práce, možnost postavení 

vlastního domu a stabilní zisk vyvolal v Čechách, které se 

potýkaly s vysokou mírou nezaměstnanosti, velký zájem, 

především u nemajetných vrstev společnosti. Zájem o 

vystěhování se postupem času tak zvýšil, že české 

gubernium muselo stěhování zakázat, protože hrozilo, že by 

některé oblasti mohly zůstat zcela vylidněny. 

Rok 1826 přinesl osídlencům velké zklamání. Nájemce, 

jehož povinností bylo se o dřevaře starat a umožnit jim 

naplnění dříve sjednaných podmínek, bez jakéhokoliv 

dřívějšího upozornění veškeré práce zastavil. Nářadí a 

zásoby potravin naložil na vozy a bez ohlášení Banát opustil. 

Češi zde zůstali bez prostředků a bez možnosti dále 

pracovat. „Starostové obou kolonií se nakonec rozhodli odjet 
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k nejbližší vojenské úřadovně v srbském Požežíně a požádat 

o přijetí do Vojenské hranice.“ 6 O přijetí nakonec rozhodla 

až válečná rada ve Vídni, která také nařídila spojit kolonie 

v jednu hraniční obec se strážnicí. V kolonii zvané Lizabata, 

se během mýcení lesů vytratila voda, takže obyvatelé této 

kolonie se ochotně přesídlili především do Svaté Heleny. 

               Byl-li tento přesídlovací příběh předem 

domluvenou hrou mezi nájemcem a Vojenskou hranicí, která 

se potýkala se zoufalým nedostatkem lidí se už dnes asi 

nepodaří zjistit a ani to není předmětem této práce. Je však 

dle mého názoru zajímavé zmínit, že u zrodu český vesnic 

v Banátu mohla stát vydařená lest, která Čechy do této 

nehostinné oblasti přivedla. 

 

 

 

4.Důvody a motivace k migraci do Rumunska 

 

Jak už jsem zmínila v předcházejícím textu, migrační proces 

odstartovaly tereziánské a josefínské reformy, které 

umožnily vystěhovávání, ale také umožnily vznik nových 

fenoménů, jako je například nezaměstnanost.  

 

4.1 První migrační vlna 

Mnozí občané tehdejšího Rakouska-Uherska krátce po 

reformách velmi zchudli. Neúrodné roky přelomu 

osmnáctého a devatenáctého století, chudobu jen 

prohloubily. Proto někteří využili nabídky a rozhodli se pro 

přesídlení do Rumunska.  Na přelomu dvacátých a třicátých 

let dvacátého století se k přesídlení rozhodlo na 3800 lidí. 

Převážně se jednalo o chudé řemeslníky, lesní dělníky a 

zemědělce, kteří neměli vlastní půdu. Mnoho z nich byli 
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mladí svobodní muži. Nemajetní, kteří nejsou vázány 

domem, či zemědělskou půdou, nemají v migračním procesu 

co ztratit, a proto je u nich zřetelná výraznější ochota i 

k takové změně, která není předem ozkoušená.  Tato 

skupina, ovšem nezakládá české vesnice , ale velmi rychle 

se asimiluje. Důvodů jen několik. Jelikož se jednalo 

převážně o svobodné mladé muže, chtěli si najít partnerky, 

protože ovšem nic nevlastnili, často se přiženili do rodiny 

manželky, a tedy opustili své tradice a kořeny. Skupina, 

nebyla homogenní, byli to lidé z různých částí Rakouska-

Uherska. Spojovala je jen touha po změně, každý se snažil 

se hlavně nějak uchytit a zlepšit své dosavadní sociální 

postavení.  

 

4.2 Druhá migrační vlna 

V tomto případě se nejedná o rychlé přesídlení několika tisíc 

lidí, pro druhou migrační vlnu, která trvala po celou druhou 

půlku devatenáctého století až do začátku století dvacátého, 

je typický pozvolný ráz přesidlování. Lidé odcházejí 

z podobných důvodů jako na přelomu dvacátých a třicátých 

let osmnáctého století. Doufají ve zlepšení sociální a 

ekonomické situace. Hospodářská situace v Rakousku-

Uhersku se sice pomalu stabilizuje, ale chudým a 

nemajetným se stále daří velmi špatně. Prvotní impuls 

nepřichází z vnějšku, jako tomu bylo v první migrační vlně 

v osobách agentů, kteří se snažili získat lidi k osídlení, ale 

z vlastního uvážení. 

             Rozhodnutí o přesídlení není zprvopočátku tak 

riskantní, protože naprostá většina z nich jede za svými 

příbuznými či známými. V tomto období se do Rumunska 

přestěhovalo 10 000 Čechů. Nepřesídlují se jen jednotlivci, 

ale velmi často celé rodiny, které postupně zakládají české 
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vesnice. Tito lidé oproti skupině z první migrační vlny chtějí 

zůstat pospolu a nemají tendence k asimilaci. Vzniku 

českých vesnic napomáhá i kopcovitý terén, který umožňuje 

osidlovat jen některé části krajiny a též částečně 

znemožňuje cestování a tím i komunikaci.                   

Migranti začínají postupně obdělávat relativně nehostinnou 

půdu, počáteční tíživá situace je důležitá pro budování 

vzájemné solidarity. Udržuje se mnoho zvyků, které alespoň 

na chvíli dávají lidem pocit sounáležitosti. Osady se 

postupem času stabilizují v autonomní jednotky, které 

nejsou závislé na okolí, což podporuje zachovávání českého 

jazyka a původní kultury.  

           Geografická poloha k zachovávání poměrů přispívá i 

ve dvacátém století, když vesnice uchrání před kolektivizací. 

 

5. Reemigrace po roce 1947 

 

Druhá světová válka znamenala pro Čechy službu 

v rumunské armádě, tedy na straně Německa. Mnoho Čechu 

dalo přednost vojenskému nasazení v továrnách.  

        Konec druhé světové války s sebou přinesl nejen 

změny hranic, ale i rozsáhlé přesuny obyvatel. Tehdejší 

Československo, zejména příhraniční území, bylo citelně 

zasaženo odsuny Němců. Státní úřady přišly s výzvou ke 

všem krajanům, žijícím mimo Československo, aby se vrátili 

zpět do vlasti. Narůstající počet obyvatel a nedostatek půdy, 

byl hlavní příčinou, proč se mnoho krajanů k reemigraci 

přihlásilo. ⊗Tím začala další historická etapa pro české 

vesnice v Rumunsku. 

                                                           
⊗  Velmi rychlý růst počtu obyvatel v rámci uzavřené sídelní jednotky způsoboval šíření některých chorob a 
vrozených vad. 
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              Reemigraci řízené státem ovšem předcházela tzv. 

černá reemigrace, „odhaduje se, že odešlo 3000- 4000 

většinou mladých a sociálně slabých Čechů a Slováků.“⊗⊗  7 

„ V roce 1947 žilo V Rumunsku odhadem 50 – 60 000 

krajanů,    45 000 Slováků a 15 000 Čechů. Podle statistiky 

Československé přesídlovací komise ( Čs PK) se k reemigraci 

přihlásilo 10 555 rodin, 37 395 osob.“ 8  

 

Rudohoří  5490 rodin 24 198 osob 
Arad 1893 rodin 4 426 osob 
Banát 2876 rodin 7952 osob 
vnitrozemí 190 rodin 413 osob 
Bukovina 106 rodin 406 osob 

   
Zaměstnáním byli :   
dělníci 5375 rodin 14 016 osob 
zemědělci do 4 ha 3401 rodin 15 604 osob 
zemědělci nad 4 ha 1614 rodin 7 295 osob 
živnostníci 169 rodin 480 osob 

                               Zdroj: Češi v cizině str.16 

 

„ Dohodu o reemigraci obsahoval Protokol mezi 

Československou republikou a Královstvím rumunským o 

transferu rumunských občanů a bezdomovců⊗  české a 

slovenské národnosti, uzavřený v Bukurešti 10. Července 

1946, s platností na dobu jednoho roku“9 

, který byl později ještě o rok prodloužen. 

Tento protokol však bohužel pro české a slovenské občany 

neobsahoval dohodu o majetkových otázkách, a proto se 

v mnohých případech reemigrace prodloužila či 

neuskutečnila vůbec. 

 

                                                           
⊗⊗ Mezi charakteristické znaky rumunských Čechů a Slováků, dle Československé přesídlovací komise, patřily 
tyto přednosti: fyzická zdatnost, pracovitost, poctivost, nenáročnost, občanská kázeň. Jako nedostatky ČsPK 
označila primitivismus- sociální a hygienické poměry jsou  neměnné od dob starších generací, kulturní 
zaostalost, odhaduje se 50 – 80 % analfabetů a alkoholismus. 
⊗ Termín bezdomovec v mezinárodním právu neoznačuje člověka bez přístřeší, ale člověka bez státní 
příslušnosti 
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 Rumunská strana se sice zavázala dohodu vypracovat, 

mezitím se ovšem změnily politické poměry. Nová vláda se 

necítila vázána původní dohodou, která nebyla pro 

rumunské povalečné hospodářství prospěšná. Poskytování 

náhrady, za majetek našich reemigrantů by situaci 

Rumunska ještě zhoršila. 

„ Rumunská vláda také věděla, že Jugoslávie odmítla platit 

našim reemigrantů náhradu za majetek zanechaný na jejím 

území. Navíc si byla vědoma, že přistoupí-li na majetkové 

vyrovnání s námi, bude to precedens i pro jiné státy 

(Polsko, Jugoslávie).“ 10  

          Československo potřebovalo velmi rychle začít 

osidlovat pohraničí,a proto uzavřelo s Rumunskem dohodu o 

přesídlení nemajetných Čechů a Slováků do námezdního 

poměru v českých zemích. Tito lidé neměli co ztratit, naopak 

doufali, že ve vysídlených oblastech najdou nový prostor, ve 

kterém se jim bude žít lépe, díky jazyku a kulturním 

zvyklostem se ani neobávali kulturní distance. Tato 

skutečnost se ale ukázala jako klamná, protože rumunští 

Češi a Slováci se jevili místním obyvatelům jako zaostalí a 

jejich jazyk velmi archaický. Někteří majetnější, hlavně 

mladí, zanechávali svůj majetek rodině a též se přihlásili 

mezi nemajetné, tedy kandidáty vhodné pro reemigraci. 

Mnozí měli svou vlast velmi zidealizovanou, pro příjezdu byli 

zklamáni a někteří se rozhodli i pro návrat zpět do Banátu. „ 

Omezením na nemajetné osoby došlo ve srovnání s jinými 

reemigranskými skupinami k vytvoření sociálně i jinak 

homogenní reemigranské skupiny s nejnižším společenským 

statusem ze všech reemigrantů.“11  
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5.1 Průběh reemigrace 

 

První reemigranti přicházející z Rumunska se u nás objevili 

těsně po Osvobození v roce 1945. Jednalo se ovšem jen o 

jednotlivé rodiny, či mladé muže, kteří přecházeli hranice 

načerno a bez dokladů. Protože byli jedni z prvních, kteří do 

vysídlené oblasti přišli, podařilo se jim získat poměrně 

slušný majetek. Poslali o tom domů zprávy a to zapříčinilo 

další vlnu reemigrace načerno.  

      Je zajímavé sledovat podobné rysy, které se objevily, 

při migraci do Rumunska za Marie Terezie. Tehdy také 

nejprve odjelo pár dobrodruhů, kteří se v Rumunsku usadili 

a napsali domů o zdejší poměrech. Jednalo se též o 

nemajetné občany, kteří doufali ve zlepšení své sociální 

situace. Zkušenosti první skupiny reemigrantů s nový 

prostředím, byly v obou případech lepší. Je tedy vidět, že 

lidé vracející se zpět do Československa se ze zkušenosti 

svých předků nepoučili a nekriticky zareagovali na první 

dojmy a úspěchy svých přátel. 

         Mezi motivy vedoucí k reemigraci mimo ekonomických 

se dále uvádí vlastenectví, nejistota právních poměrů a 

agitace prostřednictvím letáků a rozhlasem. Ze sloganů 

objevujících se na agitačních letácích: „ Chcete pracovať na 

svojem pro seba? Chcete sa stát občanom víťaznáho štátu? 

Chcete obsadit polia a majetky, ktoré sú pre vás 

pripravované?“ Dále byli do vlasti zváni rumunští Češi a 

Slováci bratislavským rozhlasem. Dalším důležitým 

momentem bylo přijetí krajanů prezidentem Benešem, který 

na začal svůj projev: „ Voláme vás do svojej vlasti a 

dúfáme, že nášho volání upočujete, pretože budujeme 

republiku národní, slobodný to domov Čechů a Slováků. Ak 

naše volání neuposlechnete, ztratíme o vás jakýkoli záujem i 
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záujem morální.“ 13. Tato slova se mezi reemigranty dlouho 

dobu tradovala a mnozí je citovali při konfrontaci  s českými 

úřady. 

             Pro oblast Banátu, byla v Temešváru zřízena 

úřadovna, která měla poskytovat obecné i konkrétní 

informace o přesidlování. Temešvár je ale od Banátu příliš 

daleko, což komunikaci znesnadňovalo. Lidé často dostávali 

informace se značným zpoždění či vůbec, což podporovalo 

rozšiřování fám. Z Banátu se celkem k reemigraci přihlásilo 

7 952 osob⊗, ale ne všem byla reemigrace povolena. Někteří 

marně čekali na podepsání majetkového vyrovnání. Ti, kteří 

žili ve smíšených manželstvích, mohli reemigrovat pouze 

tehdy, byl-li muž národností Čech nebo Slovák. 

 

Statistika některých krajanských obcí, odkud se prováděla reemigrace  
      
  stav v r. 1930 před 

reemigraci 
po ní reemigrovalo 

Sv. Helena  338 1170 590 580 
Gernik  469 1153 659 494 
Rovensko  237 437 328 109 
Eibental  356 450 410 40 
Bigar  266 viz Berzasca  153 
N. Ogradena  186 141 78 63 
Berzasca ( hl. gernik, Rovensko)  786 579 54 
Liubcová   114 45 69 
Orsová ( hl. A. Ograd., Eiben)  271 213 58 
Zlatica (hl. Gerník, Helena, 
Šumice) 

 193 167 26 

Mercina ( hl. Gernik. Méně 
Eibental) 

 167 43 124 

Celkem   5563 3663 1886 

                                      Zdroj: Češi v cizině 7, str.24 

 

Transporty s rumunskými Čechy končily v Chebu. Zde byl 

pro reemigranty zřízen sběrný tábor, kde mohli zůstat po 

dobu než si našli práci.  Mnozí počítali s vlastní usedlostí, ale 

poptávka převyšovala nabídku, takže nakonec mnozí přijali 

                                                           
⊗ Z Rumunska bylo od 11.2 1947 do 26.8. 1949 vypraveno celkem 31 transportů. 
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pracovní místo v průmyslu.⊗ První léta po reemigraci jsou 

poznamenána značnou migrací v rámci Československa. 

Někteří se stále snažili získat práci v zemědělství, jiní chtěli 

bydlet v blízkosti svých přátel, protože proces adaptace byl 

těžší než si původně představovali, byly pro ně velmi 

důležité přátelské vazby z Rumunska. Jiní byli situací 

v Československu tak zklamaní, že se rozhodli pro návrat do 

Rumunska. Části reemigrantů se podařilo prosadit svůj 

zájem o práci v zemědělství a ti se přestěhovali na jižní 

Moravu, která klimatickými i přírodními podmínkami 

připomínala Banát. Potomky bývalých obyvatel Gerníku, 

kterým se podařilo zachovat část své původní komunity i na 

území Československa, můžeme nalézt ve Skalné.  

 

6. Současná reemigrace 

 

Pro současnou reemigraci je charakteristické, že probíhá 

individuálně bez zásahů a tedy i výrazné pomoci státu. 

Rumunsko i Česká republika reemigraci povolují, ovšem 

vydanými nařízeními se chrání před výrazným odlivem a 

přílivem obyvatel. Krajané mohou zvolit dvojí způsob, jak se 

do České republiky dostat. Buď jsou schopni garantovat 

možnost ubytování a zaměstnání, které jim většinou 

pomohou sehnat příbuzní či známí z poválečné reemigrační 

vlny nebo se do země mohou dostat přes utečenecký tábor 

se statusem uprchlíka, tuto možnost využívají rumunští Češi 

jen zřídka. 

               Ti, kteří  se připravují na reemigraci mají pro 

opuštění Rumunska různé důvody. Většina z nic už nevidí 

v práci v hospodářství žádnou perspektivu, a touží po lepším 

                                                           
⊗ Práci nalézali buď přímo v Chebu nebo na státním statku Vidštejn, část lidí odešla do hnědouhelných dolů 
Žacléřsko – svatoňovického revíru či do chemických závodů do Sokolova. 
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sociálním zařazení. Nechtějí svůj život prožít na poli jako 

jejich rodiče a prarodiče. Mladí lidé jsou často nespokojeni 

ve společnosti, kterou ale lze označit za tradiční a kterou 

chápou jako omezující a omezenou. Často také nechtějí již 

nadále podléhat rodičovské autoritě, která je zde velmi 

silná. Díky stále častějšímu kontaktu s Českou republikou ať 

už skrz příbuzné a známé nebo přes návštěvníky, kteří stále 

častěji do Banátu jezdí, mají místní dobré porovnání 

životních podmínek zde a v České republice. Mnohé nelákají 

tolik vyšší výdělky, ale zavedení elektřiny a vodovodu 

v domech a dobré silnice, které velmi usnadňují každodenní 

život. Mnozí si také pochvalují jednání s úřady, které prý 

podle nich nejsou korupční a plní co slíbí.  Problémem, ale 

zůstává nízká informovanost o možnostech, které jim 

mohou počáteční situaci ulehčit. 

           Jelikož do České republiky přicházejí většinou 

jednotlivé rodiny, ostatní je chápou jako nově příchozí, kteří 

nijak „neohrožují“ původní obyvatele. Rumunští Češi 

ovládají češtinu a  nijak se výrazně fyziognomicky 

neodlišují, což jejich adaptaci a asimilaci urychluje. Většina 

z nich jsou katolického nebo baptistického vyznání, což též 

nebrání jejich začlenění. 

           Do Čech většinou přicházejí jen s příručními 

zavazadly. Poté co si naleznou vhodné bydlení, pokoušejí se 

převézt i nábytek a další vybavení bytu. „Při převozu 

pomáhají většinou řidiči kamiónů a nákladních aut jezdících 

do Turecka.“ 14 

          I přestože se reemigranti snaží velmi rychle splynout, 

jejich rozdílnost je patrná např. v interiéru bytu, který je 

oproti naším zvyklostem velmi barevný a přezdobený. Děti 

se při vstupu do školy potýkají se vzájemnou 

nekompaktabilitou školní systému. České osnovy základních 
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škol, jsou podobné rumunským osnovám pro střední školy. 

Pro většinu dětí je ovšem motivací porovnání vlastního 

životního stylu s životním stylem svých vrstevníků, kteří žijí 

v Rumunsku.  

            Mladí lidé vidí Českou republiku jako příležitost pro 

lepší život a mnoho z nich už od útlého věku reemigraci 

plánují. Pro jejich rodiče a prarodiče ovšem toto rozhodnutí 

znamená začátek konce jejich několika generačního snažení, 

budování hospodářství a v neposlední řadě i sociálního 

postavení v rámci místní komunity. Mnozí staří lidé se 

obávají, že ve staveních zůstanou sami a nikdo na jejich 

práci nenaváže. Mít příbuzné v České republice ale přináší i 

určité výhody, zejména materiální. Reemigranti často 

posílají do Banátu nedostatkové či „luxusní“ zboží a někdy 

posílají i peníze. Není ovšem výjimkou, že rodiče žijící 

v Rumunsku finančně vypomáhají svým dětem, kteří 

nemohou sehnat práci v České republice 

 

6.1. Proč tolik mladých lidí odchází z Banátu v posledních 

letech a neodcházeli již dříve? 

 

V prvních desetiletích po příchodu do Rumunska, byli mladí 

lidé rádi, že mají svou vlastní půdu a dům. I přes těžké 

životní podmínky shledávali svou životní situaci v porovnání 

s možnostmi v původní vlasti jako přijatelnější. 

Motivace k odchodu po druhé světové válce byla jiná něž 

nyní. Lidí ve vesnicích bylo mnoho, půdy byl nedostatek, 

zato Československo nabízelo půdu po odsunu Němců. 

Během komunismu se rumunská vláda několikrát pokusila o 

kolektivizaci vesnic v Banátu, ale vždy neúspěšně. Vlivem 

kopcovitému terénu bylo téměř nemožné nasadit v této 

oblasti techniku usnadňující zemědělskou práci, na kterou 
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rumunská vláda lidi lákala. Vysídlení oblasti u hranic ze 

strategických důvodů nepřicházelo v úvahu, takže bylo 

jednodušší předstírat, že zde nikdo nežije. Lidé byli rádi, že 

si mohou „žít po svém“, po vyhraném boji s úřady neměli 

důvod odcházet.  

               Po pádu komunismu se situace změnila. Lidé už 

se neobávali kolektivizace a o to víc si začali uvědomovat 

svoji nesvobodu vůči rodině. Mladí lidé si díky informacím 

z Čech začali více uvědomovat, že mohou žít jinak. Nechtějí 

se už nadále podrobovat nepsaným rodinným a skupinovým 

pravidlům, chtějí si sami rozhodovat jak a kde prožijí svůj 

život. 

                Dle definice třech period migrace je nyní 

naplněna první fáze. Souhra kulturních, společenských a 

v neposlední řadě ekonomických příčin „vypuzuje“ lidi 

z jejich dosavadní země a naopak vidinou lepšího naplnění 

těchto příčin jsou „přitahováni“ do země nové. Jelikož se 

nejedná o zemi novou, ale ve skutečnosti původní, je 

situace pro migranty o to snazší a jsou z hlediska této 

terminologie vypuzování o to více. 

 

6.2 České vesnice v Banátu, komunita či minorita? 

 

V komunitní skupině jsou imigranti viděni jako součást 

multikulturní společnosti, která  ochotně přetváří svou 

kulturu a identitu. Etnickou minoritu charakterizuje exkluze 

a marginalizace, tyto skupiny tvoří okraj společnosti. Takto 

vymezuje komunitu a minoritu  James Castels ve své knize 

Age of migration.  

           Je vidět, že z hlediska tohoto členění nelze České 

vesnice nijak rozlišit. S trochou nadsázky by se dalo říci, že 

jsou součástí multikulturní společnosti, ale už se nedá říci, 
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že by se tato společnost  nechávala nějak obohatit o jejich 

kulturní vlivy. Marginalizovaní a na okraji společnosti ovšem 

obyvatelé českých vesnic v Banátu také rozhodně nejsou.  

České vesnice v Banátu jsou specifickým unikátním 

fenoménem, který nelze zařadit do tohoto teoretického 

konceptu.  

 

7. Shrnutí 

 

„Jakýkoliv emigrační proces znamená přesun od stávajících 

hodnotových schémat k hodnotovým schématům novým.“ 

„Subjekt který internalizoval původní hodnoty musí v 

emigračním procesu ve větší či menší míře staré hodnoty 

odvrhnout ve prospěch hodnotových schémat nové 

společnosti.“15 S podobným tvrzením se můžeme setkat 

velmi často, ovšem v případě našich krajanů v Banátu se 

tak nestalo. Právě uchování si vlastních hodnot, tradic a 

jazyka tvoří základ pro přenesení části „naší“ společnosti na  

jiné území bez potřeby změny v hodnotovém systému. 

Skupině banátských Čechů se po téměř 200 let podařilo 

zachovat si svou původní národní identitu, a tak nesplynuli 

s okolním obyvatelstvem. „Nižší postavení rumunského 

vesnického obyvatelstva přispívalo k dodržování vžitých 

norem, protože Češi tento rozdíl pociťovali a svým češstvím 

demonstrovali své lepší postavení“ 16  

                 K zachování původních českých vesnic přispěl i 

kopcovitý terén, který velmi ztížil komunikaci a možné 

prolínání s obyvateli okolních vesnic a usedlostí.  

               Od vlády Marie Terezie, kdy první lidé začali 

opouštět Rakousko Uhersko s vidinou lepšího života, až do 

dnešních dnů vznikl mezi Českou republikou a oblastí Banát 

jakýsi „migrační most“, který někteří lidé využili několikrát 
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za život. Nejprve lidé doufali v lepší životní podmínky v nové 

zemi, později někteří zklamaně odházeli zpět. Tento proces 

lze sledovat jak u prvních emigrantů v době Marie Terezie 

tak u lidí, kteří se vraceli do Československa po druhé 

světové válce.  

               V dnešní době je z hlediska dlouhodobé migrace 

tento most využíván převážně jednostranně, ze strany 

Rumunska. Zejména mladí lidé, již nadále nechtějí setrvávat 

ve vesnicích, kde je čeká předem připravená budoucnost, 

kterou znají ze života svých rodičů a prarodičů. Co se týče 

krátkodobé migrace, spíše v pojetí výletu, mnoho Čechů 

navštěvuje Banát ve snaze vidět poslední zbytky tradičního 

vesnického upořádání. Těmito návštěvami ovšem také 

přispívají k odchodu místních mladých lidí. Ti jsou díky nim 

informovanější a více si uvědomují svou kulturní 

„zaostalost“ a nemožnost vlastní volby. 

 

Poznámkový aparát: 

1 Brouček, S.: Češi v cizině 9. Ústav pro etnografii a 

folkloristiku AV ČR v Praze, 1996 str. 6 

2 Brouček, S.: Češi v cizině 9. Ústav pro etnografii a 

folkloristiku AV ČR v Praze, 1996 str. 7 

3 Secká, M.: Češi v Rumunsku, In. Čěši v cizině 9, Ústav pro 

etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze, 1996 str.97 
4 Tamtéž, str.97 
5 Tamtéž, str.98 
6Secká, M.:Češi v rumunském Banátu, In.Češi v cizině 8, 

Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze 1995 

str.94 
7 Secká, M.: Češi v Rumunsku, In. Čěši v cizině 9, Ústav pro 

etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze, 1996 str.101 
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8 Heroldová, I.: Reemigrace se SSSR, Francie a Rumunska, 

In. Češi v cizině 7, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 

v Praze. 1993 str. 16 
9 Tamtéž, str.17 
10 Tamtéž, str.18 
11 Tamtéž, str 20 
12 Brouček, S.:Česi v cizině 7, Ústav pro etnografii a 

folkloristiku AV ČR v Praze 1993 z Konečná zpráva o 

provedení hromadné reemigrace Čechů a Slováků z ciziny. 

SÚA  P., f.MPSP, kr.336 , str 21 
13 Tamtéž 

14 Secká, M.: Zájem ČSR o Čechy žijící v Rumunsku, In.Češi 

v cizině 4, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze 

1989, str.40 

15 Nešpor,Z.:Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. 2002 

12str. 
16 Secká, M.:Češi v rumunském Banátu, In.Češi v cizině 8, 

Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze 1995 

str.93 
 

8. Sociologie a fotografie 

 

Aplikační potenciál fotografie na poli sociologie je veliký.  

Nemyslím si, že fotografie a sociologie mají k sobě blízko, 

díky tomu, že vznikly téměř současně, i když jisté ovlivnění 

dobou vzniku nelze popřít, ale díky tomu, že jsou si podobné 

ve vnímání, nahlížení a prací se sociální realitou. Sociolog i 

fotograf si vybírá předmět svého zájmu, odhlédneme-li od 

komerčního zadání, činí tak dle svého osobního podnětu, 

předmět mu tedy není lhostejný. Tento apriorní vztah k 

předmětu sociologa i fotografa vnáší do práce jistý 
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subjektivní prvek, který může mít negativní vliv na 

objektivitu práce.  

              Speciálním typem fotografie je fotografie 

inscenovaná a umělecká. Tento typ fotografie může být také 

pro sociologii užitečný, můžeme například srovnávat 

objekty, které si fotografové vybírají a snažit se dohledávat, 

proč tak činili. Tímto typem fotografie se ve své práci 

zabývat nebudu. Půjde mi hlavně o fotografii dokumentační, 

autentickou, neinscenovanou. 

                 Dalším pojítkem sociologie a fotografie je fakt, 

že sociolog i fotograf se svou prací snaží uchopit realitu, 

které je sám součástí. Sociolog i fotograf zkoumanou realitu 

mění už tím, že do ní bezprostředně vstupuje.⊕ 

                 S trochou nadsázky se dá závěrečná zpráva 

z výzkumu přirovnat k souboru dokumentačních fotografií.  

Účelem jak závěrečné zprávy, tak souboru dokumentačních 

fotografií je uchopit daný jev. Každá z disciplín má pro toto 

uchopení svou vlastní metodologii, která ovšem při určitých 

typech výzkumu může narážet na vlastní mantinely. Proto 

může být výhodné vzájemné propojení. 

          Problémem fotografických metod je jejich 

mnohoznačná možnost interpretace, která je tak často 

zmiňovaná. V padesátých letech 20. století začala být 

fotografie hojně využívána v amerických výzkumech 

zabývajících se sociální problematikou. Autoři jednoho 

výzkumu se zpronevěřili čistému dokumentačnímu 

charakteru fotografie, když jednu fotografii ve snaze udělat 

ji expresivnější uměle doplnily o lebku uhynulého zvířete, 

která mezi hrajícími se dětmi působila šokujícím dojmem. 

Když se na tento podvod přišlo, rázem začali být obviňováni 

další autoři a fotografie se z výzkumu začala vytrácet.  
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            Je nepochybné, že fotografie se dá velmi snadno 

zinscenovat a toto nebezpečí se z rozvojem digitální 

fotografie ještě mnohonásobně zvětšilo. Myslím si ale, že 

riziko nepravdivé informace, ať už vědomé nebo nevědomé 

přináší jakýkoliv výzkum. Je tedy zapotřebí ho autokriticky 

zhodnotit a uvědomovat si možné zkreslení, které vnáší 

implicitně autor. 

 

 

8.1 Může opravdu fotografie zafixovat sociální realitu nebo 

je jen neúplnou dílčí informací o její rozmanitosti? 

 

Můžeme být fascinováni brilantní přesností, se kterou 

fotografie uchopuje okolní svět. Přesto se ale odvažuji tvrdit, 

že bez detailnějšího popisu můžeme fotografii chápat spíš 

jako umělecké dílo, tedy subjektivně konstruovaný obraz, 

než jako otisk reality. Při pohledu na neznámou sociální 

fotografii, pravděpodobně nalezneme mnoho vysvětlení 

k příběhu, který se na fotografii odehrává, ovšem už jen 

těžko zjistíme co se opravdu dělo na místě, které fotograf 

zachytil. 

               Může tedy fotografie přispět k bádání o věcech 

sociálních nebo by její místo mělo zůstat vymezeno 

hranicemi umění a dokumentaristiky ?  

               Martin Matějů ve svém článku Fotografie a 

sociologie píše :“ Snaha zachytit a poznávat skutečnost se 

stala společným jmenovatelem pro fotografii i sociologii.“   1 
 

Pro zachycení skutečnosti se fotografie může zdát takřka 

ideální médium, ale pro proces poznání a poznávání musí 

být fotografie doplněna ideálně o teoretické zakotvení, nebo 

alespoň empiricky ověřitelný popis situace a okolností za 

                                                                                                                                                                                     
⊕ tedy kromě možnosti  práce v utajení či přestrojení 
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jakých situace vznikla. „Samotný obraz nám konkrétní 

poznatek většinou neposkytne – umožňuje pouze obecné, 

abstraktní úsudky o tom, kdo jsou zobrazené osoby a co ve 

svých soukromých záměrech dělají.“ 2  

 

9. Fotografie jako předmět interpretace 

     

Ve své knize Vizuální sociologie profesor Sztompka 

vymezuje základní úhly pohledu, přes které lze na fotografie 

nahlížet. 

 

Hermeneutická analýza 

Při aplikaci heuristické analýzy se do popředí našeho zájmu 

dostává osobnost fotografa. Není totiž lhostejné, kdo, za 

jakým účelem fotografii pořídil a z jaké perspektivy se na 

objekt díval (kulturní, třídní generové…). 

Pomocníkem při interpretaci se nám stává empatie, 

imaginace, snaha vžít se do role autora snímku, podívat se 

na situaci jeho očima. „Někdy se hovoří o nezbytnosti dvojí 

hermeneutiky – hermeneutiky toho co je interpretováno a 

hermeneutiky interpreta“. 3 

Osobu autora nelze brát jako objektivní a nezaujatou, jde o 

to si její determinaci plně uvědomovat a snažit se co nejvíce 

eliminovat její vliv na konečnou interpretaci. 

 

Sémiotická interpretace 

Zvolíme-li za předmět našeho zájmu obraz odtržený od 

autora, ústřední význam získává interpretace sémiotická a 

strukturalistická. „Základní myšlenka sémiotické 

interpretace předpokládá, že fotografický obraz je znakem 

nebo soustavou znaků, za nimiž se skrývají kulturní 

významy.“ 4  Každá i ta nejbanálnější fotografie může 
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vypovídat o kultuře, sociálním postavení určitých skupin 

obyvatel, životním stylu, módě… Fotografii lze chápat jako 

soustavu znaků, ze kterých můžeme odvozovat typologie. 

 

Strukturalistická interpretace 

Strukturální interpretace předpokládá, že „pozorované (a na 

snímku zachytitelné) situace, jevy, sociální události nejsou 

náhodné a chaotické, ale představují emanaci určitých 

hlubokých, před přímým pozorováním skrytých sociálních 

struktur.“ 5  

Strukturní analýza se snaží rozkrýt skryté významy a 

vhodně je interpretovat. 

Tedy sémiotická analýza se soustředí na formální vlastnosti 

znaků, kdežto analýza strukturální na obsah těchto znaků. 

Na rozdíl od interpretace hermeneutické se nezabývá rolí 

fotografa a možnostmi jeho osobní intervence do sociální 

reality.  

 

Diskursivní interpretace  

Fotografický snímek je mnohoznačný (polysémický) . 

Tento přístup dává prostor i recipientům, ponechává jim 

jakousi svobodu, možnost vlastního pohledu a interpretace. 

„Příjemci obrazu se neomezují na pasivní recepci významů 

zamýšlených tvůrcem a obsažených v obraze, ale aktivně se 

účastní modifikace těchto významů nebo tvorby nových.“ 7  

  Vnímání a chápání obsahu fotografie souvisí i 

s recipientovým vzděláním. Znalec českých krojů a lidových 

tradic hravě z fotografie odvodí o jaký kroj se jedná, 

popřípadě o jako slavnostní příležitost se jedná. Cizinec si 

při pohledu na stejnou fotografii může myslet, že se 

například jedná o divadelní představení. Dalším důležitým 

aspektem je místo, kde se s fotografií setkáváme, jinak 
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pohlížíme na fotografii, které je vystavená v muzeu a jinak 

na snímek v rodinném albu. 

 

 Fotografie nese primární význam, který se do obrazu snaží 

vložit fotograf. Pokud se při fotografování nezpronevěří práci 

dokumentaristy, není zapotřebí obávat se výrazného 

zkreslení. Je potřebné mít na zřeteli osobní vklad fotografa, 

ale pokud bychom ho apriorně podezírali z nepřesného a 

nedostatečného zachycení, nemohli bychom fotografii pro 

výzkumné účely využívat. 

          Dle mého názoru je mnohem důležitější věnovat 

pozornost interpretaci, tedy sekundárnímu významu. 

Nepodlehnout prvnímu dojmu, který fotografie přináší a 

podrobněji studovat danou problematiku. V interpretaci se 

odráží daleko více osobní názor než v samotném 

fotografování. Například na fotografii zobrazující taneční 

zábavu v tradičních kostýmech můžeme nahlížet naprosto 

odlišně. Jeden pohled může opěvovat uchování tradice, 

společné trávení volného času oproti individualizaci a 

kulturní aspekt celé akce. Jiný pohled naopak může 

zdůrazňovat zaostalost, rezistenci ke změně. Oba pohledy 

jsou oprávněné a nesou v sobě zakotvený postoj ke 

zkoumanému jevu. Představíme- li si ale, že by oba autoři 

napsali o tomtéž jevu článek, na první pohled bychom 

nemuseli poznat, že se jedná o popis téhož.  

             Myslím si, že fotografie by měla možnosti 

sociologického výzkumu rozšířit a dotvořit plastičtější obraz 

o zkoumaném jevu, nikoliv však přinést jen jeden možný 

pohled. 

              Další vliv, který nelze ignorovat vnáší recipient. 

Tímto fenoménem se zabývá diskursivní analýza. Recipient 

nemusí souhlasit s interpretací, která je k fotografii 
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připojena, a vytváří svou vlastní. Tím, že se o fotografii 

diskutuje mimo rámec výzkumu, vzniká další etapa života 

fotografie, do které už výzkumník nemůže přímo zasahovat. 

 

10. Aplikace fotografických metod na problematiku 

českých vesnic v Banátu 

 

Obecným využití fotografie pro sociologii jsem se zabývala 

v části 8, nyní bych chtěla ukázat výhody využití 

fotografické techniky pro toto konkrétní téma. Zvolila jsem 

techniku, kterou jsem pracovně nazvala „komentovaná 

fotografie“. Účastník výzkumu sám vyfotografuje odpověď 

na danou otázku, kterou doplní stručným komentářem, aby 

bylo zajištěno, že mezi ním a výzkumníkem dojde 

k porozumění a pochopení výběru objektů. Dotazovaný není 

nucen k výběru z předem navržených odpovědí, ale sám 

rozhoduje o svém výběru. Technika vyžaduje přípravu, 

hledání vchodných objektů, čímž se přirozeně prodlouží 

doba, během níž o otázce dotazovaný přemýšlí. Debata nad 

fotografií dovoluje hlouběji proniknout do tématu, protože 

jinak abstraktní otázky konkretizuje a tím usnadňuje 

komunikaci. Fotografie též uchopuje emoční náboj, který 

dodává plastičtější pohled na zkoumané téma. 

 

10.1. Úvod do výzkumné problematiky 

 

Výzkum jsem si pracovně rozdělila do dvou částí. Cílem 

první části je přiblížit prostředí, ve kterém se druhá stěžejní 

část výzkumu bude odehrávat. Pomocí několika fotografií se 

pokusím zachytit z mého pohledu důležité rysy (aspekty) 

místního života a okolního prostředí. Pokusím se tak vytvořit 
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vhodné podloží pro vnímání následných fotografií, které 

vyfotografují samotní účastníci výzkumu.  

           Druhá část výzkumu se bude zabývat konkrétními 

otázkami, na které se budu snažit nalézt odpověď. Po 

dlouhé úvaze jsem vybrala pouze tři otázky, kterými bych 

se chtěla zabývat. Z každé otázky od každé dotazované 

osoby vzejde jedna fotografie, která bude vstupovat do 

analýzy. Proces tvorby fotografie bude  vyžadovat pochopení 

výzkumné otázky, zamyšlení nad problematikou a nalezení 

vhodných objektů k fotografování. Obávám se, že s každou 

další otázkou by se mohla snížit ochota nad daným tématem 

do hloubky přemýšlet, a tak by fotografie vznikaly velmi 

nahodile, což by výzkum znehodnocovalo. 

          Při hledání techniky, kterou bych ráda ve výzkumu 

použila jsem se volně inspirovala technikou hlas fotografie. 

Tato technika patří do souboru technik foto-interwiev. 

Převážně je používána ve výzkumech, které se zabývají 

sociální exkluzí, diskriminací či okrajovými skupinami 

společnosti. Respondenti patřící k takové skupině se pomocí 

fotografií snaží zachytit svůj každodenní život. Cílem je 

fotografie publikovat a ukázat každodenní starosti těchto 

lidí, dát jim hlas, možnost vyjádřit se. Další snahou je 

ukázat skupinu v jiném světle, než jak je na ní obvykle 

nahlíženo. 

           O obyvatelích Banátu se sice nedá mluvit jako o 

diskriminované či marginalizované skupině, ale i přes to 

bych ráda tuto techniku částečně využila. 

           Nejvíce inspirovaná touto technikou je první otázka, 

kterou bych chtěla od dotazovaného zpracovat. 

Jde o požadavek na vytvoření fotografie, která by 

reprezentovala to, co chce o českých vesnicích v Banátu 

dotazovaný sdělit obyvatelům České republiky. Ve zkratce 
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řečeno jde o sebeprezentaci pro Českou republiku. Ze 

vzniklého souboru fotografií bych chtěla zjistit, co ze svého 

života by naši krajané chtěli sdělit do České republiky. 

              Na druhý snímek bych chtěla, aby dotazovaní 

zachytili to, co je odlišuje od rumunského obyvatelstva. 

Půjde o vytvoření představy o tom, co pro místní tvoří 

národní identitu. 

             Třetí fotografie by měla objasňovat, co vedlo či 

vede dotazovaného k tomu, že se nerozhodl reemigrovat 

zpět do České republiky, tedy co přimělo dotazovaného 

zůstat. 

           Společným jmenovatelem těchto otázek je pokus o 

reflexi skupinové identity.  

Vzniku jednotlivých fotografií se budu přímo účastnit. Ráda 

bych, aby mi dotazovaný svůj výběr ještě okomentoval, 

abych předešla vzájemnému nepochopení významů při 

následné interpretaci. 

            Při pořizování konkrétních fotointerwiew jsem 

několikrát narazila na problém, že místa, která by 

dotazovaní chtěli vyfotit byla od sebe velmi vzdálena a 

nechtěla jsem respondenty připravovat o čas, kterého 

v době žní nemají na zbyt. Nechala jsem si tedy detailně 

popsat místo či objekt, který by dotyčný/á vyfotil/ a  šla 

jsem se na něj podívat sama. Pro další bádání v Banátu 

bych příště zvolila zimní období, kdy práce na poli není 

v plném proudu, i když v zimních měsících by nebylo 

jednoduché se mezi vesnicemi dopravovat. 

 

10.2 Výběr vzorku  

Z celkového počtu šesti českých vesnic v Banátu (Svatá 

Helena, Gernik, Rovensko, Bigar, Šumice a Eibenthal) jsem 

do výzkumu zapojila tři vesnice – Svatá Helena, Gernik a 



 
- 34 - 

Rovensko.  Vesnice Bigar se postupem času stává stále více 

rumunskou a tak se už více podobá okolním rumunským 

vesnicím. Šumice je nejvíce vzdálená ostatním vesnicí a je 

velmi podobná vesnici Rovensko. Obě vesnice jsou trochu 

odříznuté od ostatních, jsou chudší než ostatní, ale více 

autentické.  

Vesnice Svatá Helena, Gerník a Rovensko bych označila jako 

tři možné variace českých vesnic. Rovensko⊗, jak už jsem 

zmiňovala, patří mezi chudší vesnice, je nejvýše položené a 

žije v něm nastálo pouze 77 lidí. Gernik⊗⊗ je naopak na  

místní poměry vesnicí bohatou a jako jediná česká vesnice 

má vlastní samosprávu. Svatá Helena⊗⊗⊗ tvoří pomyslný 

střed. Její zajímavostí je, že v ní žijí dvě náboženské 

komunity- katolíci a evangelíci, obě dvě kongregace mají ve 

vesnici svůj kostel. 

 

Do výzkumu jsem zapojila 18 dotazovaných, 10 žen a 8 

mužů. Má původní představa byla o fotointerwiew požádat 

lidi ve věkovém rozpětí 30 až 50 let. Toto věkové rozpětí 

jsem vybrala proto, aby do výzkumu vstupovali ti, co se o 

své budoucnosti setrvat Banátu s největší pravděpodobností 

rozhodovali a rozhodli se zůstat. 

Tato skupina lidí, jak se později ukázalo, je v českých 

vesnicích zastoupena velmi zřídka, protože mnoho lidí 

reemigrovalo do Čech. Věkové rozmezí jsem tedy rozšířila 

na lidi v produktivním věku. 

 

                                                           
⊗ Vesnice byla založena roku 1827.Leží přímo na jednom z hřebenů uprostřed Muntii Almajulii ve výšce 866 
m.n.m. V roce 1991 žilo v obci 235 obyvatel z toho 230 Čechů, v roce 2000 178 obyvatel. Dnes už zde žije 
pouze 77 lidí. 
⊗⊗ Vesnice začala vznikat v roce 1827. V roce 1830 zde žilo 469 obyvatel, v roce 1991 910 obyvatel a v roce 
2000 559. Dnes místní odhadují, že zde zůstalo jen kolem 400 lidí. 
⊗⊗⊗ Jedná se o nejstarší dochovanou českou obec v této oblasti,  která byla založena v letech 1824-1825. V roce 
1991 zde žilo 800 obyvatel, v roce 2000 540. Dnes místní odhadují, že zde žije kolem 450 lidí. 
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Pro výběr konkrétních dotazovaných jsem využila účelové 

vzorkování, konkrétně kombinaci technik vzorkování o 

maximální variaci, typické případy a sněhová koule. 

Technika účelové vzorkování o maximální variaci 

„dokumentuje možnou varietu fenoménu (intenzitu atd.) 

Například pro dokumentaci společné konfigurace chování 

v celém pásmu variace“8.  Technika typické případy 

„ilustruje co je typické“ 9. Při aplikaci techniky sněhová 

koule získáváme další účastníky výzkumu skrz doporučení  

již zkoumaných jedinců. 

Hlavním  povoláním obyvatel českých vesnic je zemědělství. 
⊗ V zemědělství nepracují z každé vesnice jen pan farář, 

učitel, hospodský, prodavač/ka a z vesnice Gerník ještě 

správce kulturního centra a dva úředníci z místního úřadu a 

pár řemeslníků. 

      Tyto pro české vesnice v Banátu specifické profese jsem 

v rámci techniky typických případů zapojila do výzkumu 

oproti zemědělcům nadhodnoceně, protože si myslím, že je 

zajímavé sledovat odlišnosti těchto profesních skupin. 

          Až na dva dotazované, všichni oslovení s poskytnutím 

fotointerwiew souhlasili. Důvody k odmítnutí – 

zaneprázdněnost, nedostatek času , nedůvěra k poskytování 

informací, po předchozí špatné zkušenosti s novináři. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
⊗ Do nedávné doby část lidí  pracovala v nedalekém dole, důl byl ovšem před dvěma lety pro nerentabilnost 
uzavřen.  
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10.3 První část výzkumu – přiblížení prostředí 

 

Na následujících několika fotografiích bych ráda přiblížila 

život obyvatel českých vesnic v Banátu. 

 

První fotografie má za cíl představit terén, ve kterém 

vesnice leží. Jak jsem již zmiňovala, právě kopcovitý terén 

výrazně přispěl k zachování českých vesnic, tedy uchránil je 

před rumunskými vlivy. Původně byla krajina zalesněná, ale 

již první čeští kolonisté ji kultivovali a začali ji využívat pro 

zemědělské účely. Typickým rysem jsou místní políčka, 

která už z dálky odlišují české vesnice od okolních. 

 

Foto č.1 Pohled na pole, patřící k vesnici Svatá Helena 

 

Další dvě fotografie přibližují práci v zemědělství, ve kterém 

je zaměstnána převážná část místních obyvatel. 

Zemědělství zde má velmi dlouhou tradici, většina 

zemědělských pracovních postupů je vykonávána bez 

motorových strojů. Někteří si sice již pořídili například 

kombajn, ale v místním terénu značnou část práce pak 

zaplní jeho opravou, takže se jim jeho používání nevyplatí. 
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Foto č. 2 Práce na poli – Gerník 

 

               

 

Foto č. 3 U vesnice Rovensko 

 

Další důležitou charakteristikou místních obyvatel je víra. 

Všechny české vesnice jsou katolické, jen ve Svaté Heleně 

jsou dva kostely katolický a evangelický. Náboženské rituály 

doprovází každodenní lidské chování, i když zemědělství má 

přednost. Neděle je zde sice chápána jako den sváteční, ale 

pokud je například potřeba shrabat seno před deštěm, celá 

rodina tráví neděli na poli. Podobně je to i se zvířaty, pokud 

někdo vlastní stádo koz, musí se jim věnovat i v neděli.  
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Důležitým aspektem víry, je zde místní společenství, které 

je zde velmi živé. Právě společenství kolem kostela, někteří 

označili jako důvod pro setrvání zde v Banátu. Každodenní 

náboženské rituály se zde mísí s každodenní realitou, která 

oproti rituálům podléhá rychlejší změně. Pro ilustraci uvádím 

následující zážitek: Při přechodu mezi vesnicemi jsem 

nějakou dobu šla za dvěma asi tak patnáctiletými chlapci, a 

vyslechla část jejich rozhovoru. Poměrně nevybíravým 

způsobem se bavili o předchozí noci, kterou strávili 

v alkoholovém opojení, když ale míjeli kříž, oba se zastavili 

pokřižovali a šli dál pokračujíce v předchozí konverzaci. 

(terénní poznámky)   

 

Foto č.4  Katolický kostel ve Svaté Heleně 

 

 

Ve vesnicích je všude vidět hodně dětí, takže by člověk bez 

detailnějšího pozorování snadno usoudil, že zde jistě mají i 
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rodiče, takže to s masovým odchozením mladých lidí není 

tak zlé. Po delším čase stráveném ve vesnících člověk zjistí, 

že mnoho dětí zde tráví prázdniny a pak se zase vrací zpět 

do Čech. Často na část prázdnin přijíždí i se svými rodiči, 

kteří zde svým příbuzným pomáhají s prací na poli, kterou 

by bez jejich pomoci už sami nezastali. Z rozhovorů, které 

jsem měla možnost i s těmito lidmi vést bylo patrné, že se 

rádi vrací a jsou velmi obratní v práci na poli, ale zůstat by 

zde nechtěli a jsou rádi za své rozhodnutí o přesídlení do 

České republiky. 

 

 

 

                             

       

                    Foto č. 5 Dům ve vesnici Svatá Helena 

 

Dalším charakteristickým znakem pro místní zemědělce je 

společné hospodaření. Mouka se zde mele převážně 

v malých vodních mlýncích, viz foto. Tyto mlýnky, ovšem 
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nevlastní každá rodina zvlášť, ale vždy několik rodin 

dohromady. Rodiny přesně vědí, kolik a které dny v měsíci 

mohou mlýnky využívat, a podle počtu dní, po které mohou 

mlýnky používat se pak dělí o náklady. Podobný rys 

hospodaření je zde vidět i u pasení koz a ovcí. Ve vesnicích 

není zvykem, že by jedna rodina vlastnila celé stádo koz či 

ovcí, ale vlastní jen několik kusů dobytka. Tyto zvířata se 

ovšem musí pást, tím pádem by z každé rodiny vždy jeden 

člen musel být se zvířaty na pastvě. Místní lidé se ale 

dohodli tak, že ze zvířat vždy složí jedno stádo. Úměrně 

podle počtu zvířat, které ve stádu jednotlivé rodiny mají, 

pak zastávají práci, kterou je kolem zvířat potřeba vykonat. 

 

 

 

Foto č. 6 Vodní mlýnky patřící obyvatelů Gerníku 
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Foto č. 7  Cesta na pastvu-Rovensko 

 

Ve vesnicích v domech teče jen užitková voda. Pro pitnou 

vodu se chodí ke společným studnám. Studna je vedle 

kostela a hospody dalším místem setkávání. U studny si lidé 

během dne obeznamují s chodem své práce a s běžnými 

rutinními problémy. Právě zde jsem uskutečnila značnou 

část svých fotointerwiew.  

Foto č. 8  U studny  Svatá Helena 
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Hospoda, často spojená s obchodem – smíšené zboží a 

s místem pro uložení poštovních zásilek, je dalším důležitým 

místem vesnice. Každá z vesnic takovouto hospodu vlastní. I 

přestože místní pálí vlastní alkohol, s alkoholismem se zde 

téměř nesetkáme. Většina produkce je prodávána 

Rumunům. Přes léto kolem hospod můžeme potkat 

podnapilé české turisty, pro které je místní alkohol velmi 

levný. 

 

 

Foto č. 8 Hospoda U Kuny – Svatá Helena 

 

Dle předešlých charakteristik lze usoudit, že místní lidé tvoří 

dle Tönniesova rozlišení pospolitost. Lidé jsou spjati 

příbuzenskými svazky, místem a společnými rituály. 

V pospolitosti převládá přirozená solidarita a autorita stáří.  
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10.4 Druhá část výzkumu – analýza fotografií 

 

10.4.1  Otázka 1. Co byste vyfotil (a), pro lidi do Čech, kteří to tu 

neznají. 

 

Pomocí souboru 17 vzniklých fotografií, bych se ráda 

dopátrala toho, co by rádi místní lidé ukázali lidem 

v Čechách.  

     Jelikož se jednalo o první otázku, mnoho lidí nechápalo 

co po nich chci. Nejčastější reakce byla: „Proč si to slečno 

nevyfotíte vy?“( pan Kadaš)⊗ Snažila jsem se tedy vysvětlit, 

že mi ve výzkumu jde o jejich vlastní pohled, co oni sami by 

chtěli ukázat, nikoliv o můj pohled jako „cizince“. 

Až na jednoho pána, který mi velmi rychle odvětil: „Já bych 

nic nefotil, ať přijedou.“ se mi podařilo od všech 

dotazovaných získat okomentovanou fotografii či detailní 

popis, co by vyfotili, kdyby to bylo možné. (Buď bylo místo 

či objekt velmi vzdálené, nebo například u místních zvyků 

nebylo možné situaci zachytit v době konání výzkumu.)  

          V souboru fotografií lze zachytit dvě hlavní tendence 

uchopení této otázky. Obě jsou úzce vázány na profesi 

dotazovaného. Ti, kteří pracují v zemědělství, převážně 

fotografovali či zmiňovali, že by lidem žijícím v Čechách 

ukázali souhrnně řečeno práci na poli a zvířata. Naopak ti, 

jenž pracují mimo zemědělství, si jako objekt svého zájmu 

vybírali hlavně okolní krajinu či celkový pohled na vesnici.  

 

 

 

 

 

                                                           
⊗ Jména všech dotazovaných jsem v práci změnila 
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Foto č. 9  Pohled na vesnici  Gerník 

 

 

                

 

Foto č. 10 Ranní cesta na pole  Svatá Helena 

 

Jak bude později zřetelné i z ostatních otázek, je práce 

v zemědělství v mnohém pro místní obyvatele určující. 

Práce v zemědělství dává časovou linku celému jejich 

životu. Rozhodnutí pracovat v zemědělství znamená 

pracovat po celý život, protože ti, co pracují v zemědělství  
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nemají, nárok na důchod. Dříve se počítalo s tím, že 

zemědělskou usedlost převezmou děti a o rodiče se 

postarají. Nyní, když mnoho mladých lidí odchází, je tak 

budoucnost lidí pracujících v zemědělství velmi nejistá, 

proto mají tendenci o práci v zemědělství často mluvit. Na 

otázku co by vyfotografovali na fotografii pro krajany do 

Čech tak zmiňují právě práci v zemědělství. Mnoho z nich 

k fotografiím následně dodává:“ Bylo by dobré, aby lidi 

věděli, jak tu pracujeme“ ( paní Malínská) „… aby si naší 

práce víc vážili“ ( pan Třešňák), „Někteří mladí u vás ani 

nevědí, jak se chleba dělá, jdou a koupějí si ho“ ( paní Bílá). 

         Lidé pracující mimo zemědělství, jak jsem již 

zmiňovala, fotografovali převážně krajinu. Zdá se, že oni 

méně chápou krajinu užitkově a více se zajímají o její 

estetickou hodnotu. Na otázku, proč si vybrali právě krajinu 

většinou říkají, že je to to nejhezčí co tu je. (terénní 

poznámky). 

  

10.4.2  Otázka. 2. Pokuste se fotograficky zachytit rozdíl mezi 
českou vesnicí zde v Banátu a okolními rumunskými vesnicemi 
 

U této otázky jsem narazila na problém jak fotograficky 

znázornit rozdílnost dvou typů vesnic při možnosti 

pořizování snímků jen v jednom z nich. Bez doprovodného 

komentáře by nebylo možné otázku zodpovědět.  
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                     Foto č. 11 Rovensko 

 

 

 

Foto č. 12 Volební plakát muže, který se údajně pokoušel 

uplácet místní obyvatele, aby ho zvolili starostou 
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Foto č. 13 Svatá Helena 

 

Nejvýrazněji a nejčetněji byl rozdíl spatřován v upravenosti, 

spořádanosti vesnice a v obdělávání pole. 

Dále mnoho dotazovaných, zejména ze Svaté Heleny říkalo, 

že zde není viditelný rozdíl, který by se dal zachytit. 

          Dva muži pak téměř shodně vypovídali o velmi 

rozšířené korupci v Rumunsku. Při nedávných volbách na 

starostu ve Svaté Heleně (vesnice je správně spojena ještě 

s dalšími dvěma rumunskými vesnicemi) rumunský kandidát 

chodil od chalupy k chalupě a nabízel lidem peníze, pokud 

ho budou volit, to by prý nikoho z Čechů ani nenapadlo. 

S úplatky se často lidé setkávají i ve školách, kde se i při 

dobře složených zkouškách počítá „ s něčím navíc“. Podobně 

to chodí i při hledání zaměstnání. (terénní poznámky) 

            Největší důraz byl kladen na upravenost stavení a 

celé vesnice a na práci na poli. „Ženský tam pořád seděj 

před barákem a nic nedělají, to bych chtěla vidět ty jejich 

domy. Tady se pořád něco dělá, taky bych si sedla, ale není 
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kdy. Neobdělávají pole a pak nakupují u nás a přijde jim to 

drahý.“( paní Havelková) České mají udržovanější stavení, 

silnice i náves. Více se o to starají. ( pan Haštal)  

Právě ta práce na poli, Rumuny na poli neuvidíte (pan 

Mastný). V této otázce se nejzřetelněji projevila distance, se 

kterou obyvatelé českých vesnic přistupují k obyvatelům 

vesnic rumunských. Nejedná se zde o rasovou netoleranci či 

pohrdání, ale o rozdílný životní styl a priority. Tento fakt 

výrazně přispěl k budování národní identity a tím i 

k uchování ryze českých vesnic po téměř dvě stě let. Čeští 

obyvatelé se nikdy nesnažili a ani nyní se nesnaží 

přizpůsobit rumunskému životnímu stylu. Naopak, 

ponechávají si svůj osobitý přístup k tradicím a životním 

prioritám. Sňatky a přátelství s Rumuny, které nejsou časté, 

jsou chápány jako sociální pokles jedince.   

         První generace Čechů v Banátu, byla do Rumunska 

povolána za účelem osídlení velmi nehostinné, ale 

strategicky důležité části země. Jejich každodenní život byl 

doprovázen velmi tvrdou prací, na jejíž výsledky byli 

obyvatelé náležitě hrdí. Tvrdá práce v zemědělství je i 

nadále životní náplní většiny obyvatel, a proto práci na poli 

považují za důležitý odlišující znak od okolních rumunských 

vesnic. 

 

10.4.3. Otázka 3. Pokuste se prosím vyfotografovat, co vás 

tady drží, proč jste se rozhodl/a zde zůstat? 

 

 Jako u předchozích otázek i zde hrála významnou roli 

profese dotazovaného. Ti, kdo jsou zaměstnáni mimo 

zemědělství, je jich ovšem naprostá menšina, zachycovali či 

mluvili o stabilní práci a následném důchodu (o budoucím 

nároku na důchod mluvili i mladí lidé). Z komentářů bylo je 
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možné vysledovat, že tito lidé neplánují opustit Rumunsko, 

nikoliv kvůli kořenům nebo společenství, ale spíše racionálně 

odhadují své možnosti uplatnění v Čechách. Zde mají 

zajištění, kterého si oproti lidem pracujícím v zemědělství 

cení a jsou si vědomi, že kvůli nízké úrovni vzdělání, by lepší 

práci v Čechách asi nenašli. „Já bych šel, ale mám tu stabilní 

zaměstnání a pak budu mít důchod, nevím co bych 

v Čechách mohl dělat, ale mám tam všechny děti.“  (pan 

Kadlec) „ (…) mám ale štěstí, že mám stabilní práci, 

správcem jsem od roku 1992 a pak budu mít důchod.“ (pan 

Haštal)  

               V odpovědích lidí pracujících v zemědělstvích se 

více odrážela spjatost s místní krajinou, zodpovědnost za 

svou rodinu, soudržnost s místním společenstvím, ale 

zároveň nenaplněná touha po odchodu. Na jedné straně 

jsou zemědělci spjati se svou půdou, na druhé straně tento 

způsob obživy předpokládá nejprve participaci mladší 

generace, později převzetí usedlosti, spojené s péčí o rodiče, 

kteří nemají nárok na důchod, a jsou tak odkázáni na své 

děti. Mnoho mladých lidí již odešlo do Čech a jejich rodiče 

tak začínají pochybovat o dlouhodobé udržitelnosti tohoto 

zavedeného systému.  

            Tito lidé více než ti, co jsou zaměstnáni mimo 

zemědělství, přemýšleli nebo přemýšlejí o odchodu ve snaze 

zajistit si lehčí a stabilnější pracovní podmínky, zároveň si 

ale těžko umí odchod reálně představit.  

„Do Čech bych šla hned, je tam snazší život, ale rodiče mají 

jen mě, pracovala už jsem od šesti let, takže by jim neměl 

kdo pomoci.“ ( slečna Marská) 

Pozitivně ovšem hodnotí místní společenství, vázané 

zejména na kostel, sousedskou výpomoc a znalost lidí 

navzájem – to, o co by v Čechách pravděpodobně přišli.  
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 „Drží mě tu společenství, jde se do kostela a pak si 

vyprávíme. V Čechách nezná soused souseda, kdyby tu 

nebyla ta společnost, tak bych se odstěhovala do Žatce za 

synem“ (paní Cáchová)  

K životu spjatému se zemědělstvím ve většině případů patří 

vlastní dům a relativně nízká závislost na okolí a vlastní 

rozhodování. Například téměř nikdo z dotazovaných si 

neuměl představit dlouhodobější setrvání v pronajatém 

bytě, vlastní byt či dům je pro ně samozřejmostí.  

Do Čech bych šla hned, ale jsme tři - manžel, bratr a já a 

nechci aby se o nás musely děti starat. Tady máme svůj 

dům, v Čechách bychom si ho neměli za co koupit. (paní 

Bílá) 

Další charakteristikou (jak je možné vidět i z předcházejících 

citací) znemožňující odchod je rodinná soudržnost, zejména 

starost nemocné členy rodiny. 

„Já už bych byl pryč dávno, všechny tři dcery máme v Žatci, 

plánovali jsme odchod, ale manželka před sedmi lety dostala 

mrtvici a jen leží, takže by to bylo náročné, měli jsme odejít 

dřív.“ (pan Třešňák) 

„Mám postiženou maminku, o kterou je třeba se starat, s ní 

by bylo těžké jít do Čech“ (paní Havelková) 

               Na tyto lidi působí dvě protikladné tendence. 

Tendence odejít způsobená touhou po lepším a snazším 

životě a tendence zůstat způsobená zodpovědností za svůj 

vlastní život, hodnota postarat se o sebe a nebýt na obtíž a 

zároveň zodpovědnost za své blízké. Tendence zůstat je 

posílena místním společenství, kterého si cení, a které 

protože je úzce spjato s křesťanskou vírou, dává lidem už od 

útlého dětství křesťanské hodnoty. O víře jako takové se 

dotazovaní příliš nezmiňovali, ale v jejich jednání je zřejmé 

velké ovlivnění. 
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Foto č. 14  Nedětní cesta do kostela, Svatá Helena 

pozn. právě kolem kostela se tvoří místní společenství, kterého si 

někteří místní cení natolik, že je pro ně důvodem k setrvání 

 

 

Foto č. 15 Interiér školní třídy, Rovensko 

ponz. pan školník vyfotografoval školu, protože zde má stabilní 

zaměstnání, jinak by též uvažoval o odchodu do České republiky. 
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Foto 16.  Svatá Helena 

 

 

Foto č. 17 Gerník 

Pozn. příbuzenské vztahy a vlastní stavení jsou dalšími důvody k 

setrvání 
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10.5 Shrnutí 

 

Ve všech třech otázkách se jako nejdůležitější ovlivňující 

faktor jeví práce v zemědělství. Specifické rysy místní práce 

v zemědělství jako spjatost s půdou, závislost na přírodě, 

ale i absence řídícího aparátu, která umožňuje poměrně 

vysokou svobodu rozhodování a zároveň učí člověka 

zodpovědnosti, vytváří specifické rysy místních lidí. Lidé žijí 

hodně pospolu, zajímají se jeden o druhého a jsou schopni 

si vzájemně vypomoci. Důležitost místního společenství 

dobře vystihuje následující citace: „Lidi tady žijou pospolu, 

né každý sám.“ (pan Kadlec) Společenství se zde utváří 

hlavně kolem kostela, v neděli se zde sejde celá vesnice. 

Lidé si společenství velmi váží, často zmiňují, že v Čechách 

se s tímto nesetkáme. Mladí lidé, kteří odcházejí do Čech si 

víru velmi často uchovávají. Například lidé ze Svaté Heleny, 

kteří jsou baptisté, se převážně stěhují do Žatce, kde je 

baptistický kostel. Je tedy vidět, že je zde víra stále živá, 

nejde jen o formální pokračování tradice, či prokázání 

poslušnosti vůči rodičovské autoritě.  

 

Fotografie bohužel nejsou v takové kvalitě, jak jsem si 

představovala. Fotolaboratoř bohužel kvůli technické závadě 

nenávratně poškodila stěžejní filmy pro tento výzkum. 

V práci jsem tedy použila zkušební a záložní snímky, které 

jsem pro případ závady po celou dobu výzkumu pořizovala. 

 

Poznámkový aparát  
1 Matějů,M., Fotografie a sociologie, In Fotografické revue 
č.2, Praha 1975 str.5 
2 Sztompka, P. : Vizuální sociologie, SLON, Praha 2007 
str.84 
3 Sztompka, P. : Vizuální sociologie, SLON, Praha 2007 
str.82 
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str.84 
5 Sztompka, P. : Vizuální sociologie, SLON, Praha 2007 
str.88 

6 Sztompka, P. : Vizuální sociologie, SLON, Praha 2007 str. 
95 
7 Sztompka, P. : Vizuální sociologie, SLON, Praha 2007 str. 
94 
8 Hendl, J. Kvalitativní výzkum, Portál, Praha 2005 str. 154 
9 Tamtéž 
 
 
11. Závěr 
 
Předkové dnešních obyvatel českých vesnic v Banátu přišli 

do těchto míst, protože Rakousko-Uhersko jim nenabízelo 

perspektivní zaměstnání. Ze stejného důvodu dnes mladí 

lidé Banát opouštějí. Nenalézají zde zaměstnání, které by 

uspokojilo jejich potřeby, proto raději volí odchod do České 

republiky. Nedá se tedy říct, že by tito lidé zde nechtěli 

setrvat, ale po tom, co se okolní společnost změnila a 

zemědělství představuje stále menší procento celkové 

zaměstnanosti, nemohou tuto skutečnost ignorovat.  

Nemyslím si, že by lidé odcházeli proto, že by se nechtěli 

podrobovat rodičovské autoritě, jak jsem se s tím setkala 

v některých článcích, ale proto, že zde nenacházejí 

uplatnění. 

             V rozhovorech, které jsem v Banátu uskutečnila 

jasně vyplynula důležitost spojení místních lidí s tradičním 

zemědělstvím. Obraz člověk jako zemědělce, zde má velikou 

hodnotu.  Pokud ale všeobecná hodnota tradičního 

zemědělství klesá,  zmenšují se i možnosti plnohodnotně 

v tomto životním rámci zůstat. Je zapotřebí svůj sebeobraz 

zemědělce skupinově redefinovat. Buď ho  

úplně zaměnit, tedy vzdát se zemědělství, nebo se 

přizpůsobit okolnímu vývoji. 
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         Místní lidé si stále zachovávají svou českou národní 

identitu, když se rozhodnou pro odchod, místem které volí 

jako svůj budoucí domov je v převážné většině Česká 

republika, nikoliv Rumunko. Pro rychlou a úplnou adaptaci 

v České republice mají všechny předpoklady, jen jejich 

vzdělání v mnoha případech nepřekračuje základní školu. 

Možnost poskytnout svým dětem vyšší vzdělání je další 

argument, který podporuje reemigraci do České republiky.  

 

Po lidech, kteří odcházejí zde zůstávají domy, z nichž 

některé si jejich rodiče nechávají a v letních měsících je 

pronajímají turistům, zejména z Čech. Některé domy si ale 

kupují bohatší Rumuni z měst, a využívají je jako víkendové 

chalupy. Pokud bude tento trend zkupování chalup pro 

rekreaci pokračovat, hrozí vesnicím podstatná změna. 

V dané chvíli se zde rýsují dvě možné varianty budoucího 

vývoje vesnic. Za prvé- vesnice se pomalu budou 

porumunšťovat až se z nich stanou rumunské vesnice 

podobné okolním vesnicím. Za druhé – díky podpůrným 

programům vedeným z České republiky zde bude převládat 

snaha o zatraktivnění zdejších vesnic, rozšíření nabízených 

služeb a z vesnic se tak stane „živý skanzen“.  Ať už další 

vývoj bude směřovat po načrtnutých variantách, či se objeví 

ještě nějaká jiná, je už dnes jasné, že pro původní české 

vesnice v Banátu nastává období převratných změn. 

 

12. Abstrakt  

         Cílem této bakalářské práce bylo jednak popsat téměř 

dvousetletou migrační historii našich krajanů  z hlediska 

motivace ke změně, adaptace na nové podmínky a 
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 vznik českých vesnic na rumunském území. Dále se práce 

věnuje důvodům vedoucím k reemigraci. 

             V druhé části práce jsem se snažila ukázat 

možnosti fotografických technik v sociologii, výhody jejich 

využití, ale také snadnou manipulaci se sociální realitou, 

kterou fotografie nabízí. 

Ve vlastním drobném výzkumu, jsem se na základě 18 

fotointerwiew snažila sestavit mozaiku skupinové identity 

Čechů žijících v Banátu. Jako nejdůležitější a nejvlivnější se 

ukázalo pojetí člověka jako zemědělce. Práce v zemědělství 

se prolíná každodenností místní obyvatel. Jedni kvůli 

nemožnosti zajištění uspokojivého výdělku skrze zeměděství 

odcházejí, pro jiné je naopak vlastní usedlost důvodem k 

setrvání.  

Abstract  

The aim of my diploma thesis was at first describing history 

of migration our fellow-countrymans in light of motivation to 

change, adaptation to new conditions and origin of Czech 

villages in romanian Banát. Further text attend to reasons of 

their remigration.  

              In second part of text, I tried to show possibilities 

of photography techniques in sociology, advantages of 

utilization, but also easy manipulation with social reality, 

which photography offers.  

              In little research, on the basic of 18 

fotointerwiews, I try to put together mozaic of group 

identity Czech people living in Banát. As the most important 

factor was seen people conception as cultivator. Work in 

agriculture diffuse whole people life.  
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14. Přílohy 
 
Seznam dotazovaných a jejich socio-demografických údajů 

 
 

paní Malínská, 57 let , pracuje v zemědělství, Svatá Helena 

pan Třešňák, 52 let, zemědělec, Svatá Helena 

paní Bílá. 31 let, prodavačka, Svatá Helena 

paní Havelková, 55 let, pracuje v zemědělství. Svatá Helena 

pan Haštal, 48 let, vlastní obchod, Svatá Helena 

pan Mastný, 50 let, školník, Svata Helena 

slečna Marská, 19 let pracuje na poli, v domácnosti, Svatá Helena  

paní Cáchová 40 let, pracuje v zemědělství, Svatá Helena 

pan Královec, 42 let, zemědělec, Gerník 

pan Lhoták, 54 let, zemědělec a řemeslník, Gerník 

paní Tvídová, 49 let, pracuje v zemědělství, Gerník 

paní Houšková, 52 let, pracuje v zemědělství, Gerník 

pan Bubeníček, 53 let, hospodský, Gerník 

pan Mokrý, 42 let, správce kulturního centra, Gerník 

paní Kánská, 53 let, pracuje v zemědělství, šije kroje, Gerník 

pan Májovský, 58 let, pracuje v zemědělství, Rovensko 

paní Mlýnská, pracuje v zemědělství, ubytovává, Rovensko 

slečna Hájenská, 24 let, pracuje v zemědělství, příležitostně prodává 

v obchodě, Rovensko 

(pozn. počet dotazovaných je různý podle počtu obyvatel ve vesnici)
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