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1 Participanti 

 

1.1 Reemigrující volyňští Češi z let 1945 a 1947 a jejich potomci 

Jméno  Datum a místo narození (+ datum úmrtí) Datum a místo natáčení 

R.F. 1923–2012, Zdolbunov 26.5.2010, Praha 

P.L. 1923, Semiduby 14.4.2010, 30.8.2012, Plzeň 

K.G. 1923, Olšanka 25.2.2009, Jindřichův Hradec 

M.E. 1921, Ivaniče  27.1.2010, 11.3.2011, Chrudim 

J.R. 1925–2012, Mlynov 17.8.2010, 8.10.2010, Praha 

T.S. 1918, Český Straklov 21.9.2010, 20.4.2011, Ţatec 

B.N. 1922–2015, České Noviny  22.9.2010, 2.8.2012, Ţatec 

P.R. 1927–2013, Jadvipol  23.9.2010, Ţatec 

A.C. 1921–2011, Dubno  21.10.2010, 19.11.2010, Praha 

V.R. 1925–2012, Teremno 15.11.2010, 17.12.2010, Praha 

J.T. 1923–2014, Novostavce 14.1.2011, 15.2.2011, Mladá Boleslav  

F.L. 1925, České Noviny 20.7.2011, Ţatec 

V.B. 1924, Stromovka 3.8.2011, 21.9.2011, Louny 

V.T. 1912–2012, Kupičovo  9.10.2011, 23.10.2011, Praha 

S.K. 1926, Český Ulbárov 2.11.2011, 18.1.2012, Ţatec 

J.Š. 1920–2012, Český Volkov 23.11.2011, Ţatec 

A.H. 1925–2012, Hrabyně 1.12.2011, 1.2.2012, Ţatec 

P.B. 1925, Moskovština 10.1.2012, 17.1.2012, Ţatec 

I.N. 1923–2014, Luck 13.3.2012, Praha 

V.M. 1924–2014, Romanov 18.7.2012, 23.7.2012, Třemošná 

P.H. 1925–2015, Moldava 20.9.2012, 4.10.2012, Postoloprty 

E.M. 1930, Závidov 6.2.2013, 25.4.2013, Ţatec 

V.D. 1923–2014, Kvasilov  2.3.2013, 15.4.2013, Horaţďovice 

L.P. 1925, Mirohošť 27.5.2014, 2.7.2014, Turnov 

O.H. 1951, Praha 24.4.2013, Praha 

M.P. 1949, Hněvotín červenec 2013, Dubno 
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R.O. 1940, Lipiny 2.7.2014, Praha 

R.O. 1976, Rychnov nad Kněţnou 20.3.2014, Rychnov nad Kněţnou 

P.S. 1950, Litoměřice 19.2.2014, Teplice 

N.N. 1945, Hlinsk 31.3.2015, Brno 

D.A. 1975, Vyškov 27.5.2015, Praha 

O.O. 1943, Bocánovka 5.8.2015, Mělník 

 

1.2 Nereemigrující volyňští Češi a jejich potomci 

 

Jméno Datum a místo narození – datum úmrtí Datum a místo natáčení 

V.R. 1935, Pohorjelice 9.6.2011, 6.4.2012, Dubno 

J.B. 1928, Mirohošť 4.4.2012, 12.4.2014, Mirohošť 

S. N.  1944, Moldava 4. 4. 2012, 14. 7. 2013, 10. 4. 2014, 

Mirohošť, Moldava  

T. S. 1947, Český Straklov 6. 4. 2012, Dubno 

N. G. 1954, Dubno 5.4.2012, 15.4.2014, Dubno 

E.F. 1955, Zdolbunov 5.7.2012, 16.7.2013, Zdolbunov 

J.R. 1940, Mirohošť 6.7.2012, Mirohošť 

E.G. 1930, Kocanda 24.7.2013, Moldava 

A.N. 1966, Unhošť  13.4.2014, Dubno 

H.N. 1940, Mirohošť 17.7.2013, Dubno 

H.P. 1996, Dubno 1.8.2013, Dubno 

K.P. 1996, Dubno 1.8.2013, Dubno 

E.S. 1949, Teremno 18.4.2014, Luck 

R.I. 1922‒2013, Umaň  červenec 2013, Luck 

U.V. 1992, Dubno 26.7.2013, Dubno 

P.P. 1942, Zaborol 13.7.2013, Luck 

M.T. 1985, Dubno 27.7.2013, Dubno 

C.L. 1959, Český Straklov 23.4.2014, Dubno 

J.T. 1948, Malovaná 18.7.2013, Dubno 

I.K. 1998, Dubno 9.7.2013, Dubno 

O.H. 1936, Janova Dolina 23.4.2014, Zdolbunov 
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L.K. 1974, Luck 13.5.2015, Luck 

A.P. 1997, Rivne 26.7.2014, Kvasiliv 

J.A. 1991, Lviv 1.5.2015, Luck 

V.O. 1991, Ivano-Frankivsk 8.4.2014, Praha 

J.O. 1927, Hlinsk 17.8.2014, Lviv 

M.S. 1996, Dubno 23.2.2015, Uničov 

O.S. 1997, Dubno 23.2.2015, Uničov 

L.Y. 1976, Luck 22.4.2015, Praha 

K.T. 1978, Luck 1.5.2015, Luck 

K.G. 1954, Malá Zubovština květen 2015, Nová ves u Jablonce nad 

Nisou 

V.A. 1923, Moldava 14.7.2013, 28.7.2013, Moldava 

 

1.3 Další participanti ve výzkumu 

Jméno Datum a místo narození – datum úmrtí Datum a místo natáčení 

M.N. -  (učitelka) 28.3.2014, Uničov 

G.K. - (generální konzul) 15.4.2014, 1.8.2014, Dubno, 

Lviv 

O.K. 1986, vesnice u Ostroha 3.5.2015, Dubno 

V.L. 1986, Dubno  2.5.2015, Dubno 

V.K. 1990, Luck 6.5.2015, Luck 

M.O. 1990, Dubno 8.6.2015, Dubno 

J.E. 1993, Luck 7.5.2015, Luck 

M.B. 1993, vesnice u Lucka 13.5.2015, Luck 

O.P. 1990, Luck 14.5.2015, Luck 

D.V. 1990, Dubno 16.5.2015, Dubno 

J.L. 1962, Uničov (učitelka) 20.4.2015, Šumperk 

D.U. 1927, Praha 25.9.2015, Hlinsk 

V.P. 1926, Mokre (Bělorusko) – manţelka 

českého manţela 

29.7.2013, Zdolbunov 

T.F. 1969, Proskurov 13.4.2014, Dubno 

P.I. 1966, Rivne 1.8.2013, Rivne 
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S.B. 1928, Český Straklov 13.3.2014, Dubno 

 

2 Důvody neuskutečněné reemigrace u jednotlivých participantů 

 

Jméno, rok 

narození 

Důvod neuskutečněné 

reemigrace/národnosti 

v rodině 

 

 

 

Další důvody Kdo 

s českým 

původem 

zemřel před 

plánovanou 

reemigrací  

Kdo 

reemigroval/kdo 

zůstal (s českým 

původem) 

V.R. (1935) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného 

ukrajinsko-

českoněmeckého 

manţelství (svatba 

rodičů mezi lety 

1918-1939)/z otcovy 

strany byla babička a 

dědeček Ukrajinci, 

z matčiny strany byla 

babička Němka a 

dědeček byl Čech) 

Politické 

důvody 

(Maminka 

zemřela během 

bombardování 

obce v roce 

1944) 

Maminka, 

babička 

z matčiny 

strany 

Teta/ participantka 

a dědeček z matčiny 

strany 

J.B. (1928) Smíšené manţelství 

(participantka je 

manţelkou ze 

smíšeného rusko-

českého manţelství 

(svatba v roce 1947)/z 

otcovy strany byla 

babička a dědeček 

Češi, z matčiny strany 

byla babička a 

dědeček Češi) 

  Bratr (v roce 1945, 

působil v 1. 

čs. armádním 

sboru)/rodiče, 

prarodiče, sestra 

S.N. (1944) Smíšené manţelství 

(participantka je 

nevlastním potomkem 

ze smíšeného rusko-

českého manţelství 

(svatba v roce 1947)/z 

otcovy strany byla 

babička a dědeček 

Češi, z matčiny strany 

byla babička a 

dědeček Češi)  

Smíšené 

manţelství a 

rodinné 

rozhodnutí 

(v roce 1944 

padl její 

biologický 

tatínek ve válce, 

po roce 1945 se 

maminka 

provdala za 

Tatínek Všichni příbuzní 

včetně 

strýců/matka, 

dědeček a babička 

z matčiny strany 
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ruského vojáka, 

dědeček odmítl 

reemigrovat) 

T.S. (1947) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného 

českorusko-ruského 

manţelství (svatba po 

roce 1945)/z otcovy 

strany byla babička 

Češka a dědeček byl 

Rus, z matčiny strany 

byla babička Ruska a 

dědeček byl Rus) 

Smíšené 

manţelství a 

politické důvody 

(její tatínek byl 

ze smíšeného 

rusko-českého 

manţelství 

(svatba mezi 

lety 1918-1939) 

a vybral si 

národnost po 

svém tatínkovi, 

to mu zabránilo 

v reemigraci) 

 Strýc (v roce 1945, 

působil 

v 1.čs armádním 

sboru) a další 

příbuzenstvo/tatínek 

i babička i z otcovy 

strany  

N.G. (1954) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného 

ukrajinsko-českého 

manţelství (svatba po 

roce 1945)/z otcovy 

strany byla babička a 

dědeček Ukrajinci, 

z matčiny strany byla 

babička a dědeček 

Češi) 

Politické 

důvody 

(Dědeček byl 

v roce 1941 

zavraţděn 

nacisty) 

Dědeček Babička, 

teta/maminka 

E.F. (1955) Zdravotní důvody 

(tatínek mohl 

reemigrovat (přestoţe 

pocházel ze 

smíšeného 

manţelství, protoţe 

jeho tatínek jiţ byl 

mrtvý), ale v době 

reemigrace 

onemocněl 

tuberkulózou/z otcovy 

strany byla babička 

Češka a dědeček byl 

Rus, z matčiny strany 

byla babička a 

dědeček Bělorusové) 

Osobní důvody  

(tatínkova 

maminka chtěla 

být s ním)   

Teta byla 

zavraţděná 

Ukrajinskou 

povstaleckou 

armádou 

Všichni ostatní 

příbuzní/dvě tety, 

maminka, tatínek 

J.R. (1940) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného 

Politické 

důvody 

(jiţ byla celá 

rodina ve 

Dědeček i 

babička 

Strýc (v roce 1945, 

působil v 1. čs. 

armádním 

sboru)/maminka 
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ukrajinsko-českého 

manţelství (svatba 

mezi lety 1918-

1939)/z otcovy strany 

byla babička i 

dědeček Ukrajinci, 

z matčiny strany byla 

babička i dědeček 

Češi) 

vagonech 

určených 

k reemigraci, ale 

na hranicích je 

vrátili zpět) 

H.N. (1940) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného 

ukrajinskočesko-

českého manţelství 

(svatba mezi lety 

1918-1939)/z otcovy 

strany byla babička 

Češka a dědeček byla 

Ukrajinec, z matčiny 

strany byla babička i 

dědeček Češi) 

Politické 

důvody 

(tatínek působil 

v dílnách 

masokombinátu 

a napsali mu do 

občanského 

průkazu 

ukrajinskou 

národnost, aby 

nemohl 

reemigrovat a 

aby si udrţeli 

vedoucího 

pracovníka)  

Babička 

z tatínkovy 

strany 

Všichni ostatní 

příbuzní/maminka, 

babička a dědeček 

z matčiny strany 

E.G. (1931) Osobní důvody 

(sestra je 

participantka J.B., 

vzala si ruského 

důstojníka, a tak 

rodina zůstala se 

sestrou na Ukrajině/z 

otcovy strany byla 

babička i dědeček 

Češi, z matčiny strany 

byla babička i 

dědeček Češi) 

  Bratr (v roce 1945, 

působil v 1. 

čs. armádním 

sboru)/rodiče, 

prarodiče, sestra 

E.S. (1949) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem 

z ukrajinsko-českého 

manţelství (svatba 

nevím kdy)/z otcovy 

strany byla babička i 

dědeček Ukrajinci, 

z matčiny strany byla 

babička i dědeček 

Češi) 

Osobní důvody 

(dědeček 

z matčiny strany 

nechtěl opustit 

vybudovanou 

ţivnost a obydlí) 

 Strýc (v roce 1945, 

působil v 1. 

čs. armádním 

sboru)/maminka, 

babička i dědeček, 

dvě tety  

V.A. (1923) Politické důvody 

(participantka byla 

Rodinné důvody 

(babička a 

Bratr byl 

zavraţděn 

Strýc (v roce 1945, 

působil v 1. čs. 
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vězněna v gulagu a 

nemohla se 

reemigrace účastnit/ 

z otcovy strany byla 

babička i dědeček 

Češi, z matčiny strany 

byla babička i 

dědeček Češi) 

dědeček 

z matčiny strany 

odmítli 

reemigrovat 

kvůli svým 

potomkům)  

nacisty 

v roce 1943 

armádním sboru), 

dědeček a babička 

z otcovy 

strany/rodiče, 

babička a dědeček 

z matčiny strany  

P.P. (1941) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného rusko-

českoněmeckého 

manţelství (svatba 

v roce 1941)/z otcovy 

strany byla babička 

Ruska a dědeček byl 

Rus, z matčiny strany 

byla babička Němka a 

dědeček byl Čech) 

Politické 

důvody a 

rodinné 

rozhodnutí 

(tatínek byl po 

roce 1945 

vězněn v gulagu 

a jiţ se na 

Ukrajinu 

nevrátil, babička 

byla 

pravděpodobně 

zavraţděná 

nacisty, bratr se 

nevrátil 

z nuceného 

nasazení a 

čekalo se na něj) 

 Všichni ostatní 

příbuzní/dědeček, 

bratr (maminka 

reemigrovala v roce 

1965) 

C.L. (1959) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného rusko-

českého manţelství 

(svatba 

pravděpodobně v roce 

1947)/z otcovy strany 

byla babička i 

dědeček Rusové, 

z matčiny strany byla 

babička i dědeček 

Češi) 

Osobní důvody 

(maminka se 

nedokázala 

rozhodnout a 

reemigraci tak 

promeškala) 

 Všichni ostatní 

příbuzní/maminka, 

babička a dědeček 

z matčiny strany 

J.T. (1948) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného 

ukrajinsko-českého 

manţelství (svatba 

před rokem 1947)/z 

otcovy strany byla 

babička i dědeček 

Ukrajinci, z matčiny 

Rodinné 

rozhodnutí 

(maminka chtěla 

reemigrovat, ale 

její ukrajinský 

manţel nechtěl) 

Dědeček Všichni ostatní 

příbuzní/maminka, 

babička 
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strany byla babička i 

dědeček Češi) 

O.H. (1936) Osobní důvody 

(Prospala 

reemigraci/z otcovy 

strany byla babička i 

dědeček Češi, 

z matčiny strany byla 

babička i dědeček 

Poláci 

Smíšené 

manţelství a 

rodinné 

rozhodnutí 

důvody 

(maminka si po 

roce 1945 vzala 

ukrajinského 

manţela 

(smíšené 

manţelství) a 

tak odmítla 

reemigrovat do 

Československa) 

Tatínek byl 

zavraţděn 

Ukrajinskou 

povstaleckou 

armádou 

v roce 1943, 

dědeček 

zemřel před 

reemigrací 

Babička, strýc/teta, 

sestra 

L.K. (1976) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem ze 

smíšeného rusko-

českého manţelství 

(svatba prarodičů 

v roce 1947) 

Osobní důvody 

(babička 

nechtěla 

reemigrovat) 

- Ostatní příbuzní 

J.D. (1974) Smíšené manţelství 

(participantka je 

potomkem 

ze smíšeného 

manţelství (svatba 

prarodičů po roce 

1947)   

Osobní důvody 

(dědeček nechtěl 

opustit statky na 

Volyni) 

 Ostatní příbuzní 

J.O. (1927) Zdravotní důvody 

(sám participant mohl 

reemigrovat, ale 

v době reemigrace 

měl prostřílené nohy 

z bojů/z otcovy strany 

byla babička 

Ukrajinka a dědeček 

byl Čech, z matčiny 

strany byla babička i 

dědeček Češi) 

Osobní důvody 

a rodinné 

rozhodnutí 

(chtěl studovat, 

maminka byla 

nemocná) 

Tatínek padl 

za války 

v Rudé 

armádě 

Všichni ostatní 

příbuzní/sestra, 

maminka 
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3 Přílohy 

3.1 Příloha č. 1 

3.1.1 Krajanské spolky 

3.1.1.1 Dubenské české sdružení Stromovka (Dubno) 

 Krajanský spolek Stromovka měl v době svého vzniku přes 1000 členů (Muchina – 

Vaculík 2013) a podle předsedkyně byli ve spolku zaregistrováni i Češi z dalších vzdálených 

oblastí Ukrajiny.
1
 Cílem sdruţení je zachování české historie, kultury, českého jazyka a také 

osvětová činnost.  

 Spolek kaţdoročně v červenci pořádá pietní akt k výročí vypálení Českého Malína. 

V roce 2013 byl při příleţitosti 70. výročí vypálení zorganizován pietní akt za účasti 

místopředsedy české vlády Přemysla Sobotky, generálního konzula České republiky ze 

Lvova, českých válečných veteránů, českých krajanských spolků na Ukrajině a řady českých 

(často narozených na Volyni) a ukrajinských hostů.  

 Spolek se rovněţ stará o hřbitovy v přilehlých vesnicích, např. ve Straklově, v 

Mirohošti a v Moldavě. V letech 2003‒2008 odhalil spolek ve městě Dubno pamětní desky 

věnované významným Čechům spjatých s územím Volyně, konkrétně básnířce Antonii 

Hřibovské, učiteli Mečislavu Kodejškovi nebo českému politikovi Václavu Vondrákovi. V 

dubenském zámku se i při příleţitosti příjezdu reemigrujících Čechů pořádá výstava o Češích 

na Volyni, k vidění jsou i popisy českých zámků a fotografie krajanského spolku Stromovka a 

také jsou vystaveny medailonky dvou předních organizátorek zájezdů na Volyň, Ireny 

Malínské a Marie Pánkové. V roce 2007 se spolek podílel na odhalení pamětní desky padlým 

českým vojákům v Rivném, kteří zahynuli během bombardování v roce 1944 ještě před 

vstupem do frontových bojů. 

 Ve dnech 12.‒13. prosince 2003 proběhla v Dubně Mezinárodní konference věnovaná 

140. výročí přesídlení Čechů na Volyň a k 60. výročí vypálení Českého Malína. Konferenci 

v květnu 2008 následovala konference věnovaná 60. výročí reemigrace volyňských Čechů do 

Československa. Prozatím poslední konference se konala v prosinci 2011. Na konferencích 

vystupovali váleční veteráni, badatelé, archiváři, historici a členové spolku se svými 

příspěvky. 

  Spolek má své sídlo na soukromé adrese předsedkyně spolku, ovšem ke schůzování 

vyuţívá – společně s polským spolkem – prostory Domu dětí a mládeţe v centru města 

                                                             
1 Rozhovor s B.P., Dubno, 17.7.2013. 
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Dubno. Zde má spolek české učebnice, mapy a další pomůcky pro výuku českého jazyka, 

kultury a historie. V místní dubenské knihovně jsou pak uchovány některé české knihy.  

Na konci kaţdého roku se pořádá soutěţ Největší znalec českého jazyka, kde se na 

předních místech nejčastěji umisťovaly Jevgenija Iščuk, Julia a Valeria Arsentieva. Děti pak 

byly úspěšné i Celostátní ukrajinské olympiádě z českého jazyka ve Lvově (ibid.).  

 Při spolku působí i hudební soubor dospělých krajanů pod vedením Oleny Ţabčyk a 

do roku 2011 zde působil i hudební dětský soubor pod vedením Innesy Kruchok. Její dcera 

Valeria Arsentieva pak v roce 2006 získala v Kyjevě cenu Miss hudebnost. Dětský soubor byl 

účastníkem krajanského folklorního festivalu v Praze v roce 2007, 2008, 2009, 2010 a 2015. 

Český krajanský spolek Stromovka je podle generálního konzula ze Lvova nejaktivnějším ze 

všech spolků na západní Ukrajině.
2
 

 

3.1.1.2 Sdružení Čechů Matice volyňská (Luck) 

 Cílem Sdruţení Čechů Matice volyňská je uchování českého jazyka a tradic, 

spolupráce s Českou republikou a s volyňskými Čechy ţijícími v České republice, výuka 

českých dějin, umění a literatury a zachování památek materiální a duchovní kultury (ibid.). 

Prvním předsedou sdruţení byl Václav Štěpán a po jeho odjezdu do České republiky se stal 

předsedou Svjatoslav Kolosok a poté Larysa Mladanovyč. Nyní je předsedkyní Svitlana 

Kratofil.  

 Spolek dne 10. srpna 1997 odhalil pamětní desku věnovanou volyňským Čechům 

v původní české vesnici Boratín a také pamětní desku se stejným věnováním na zdejším 

kostele. Do spolku přijíţděli vyučovat český jazyk i dva učitelé z České republiky, kteří 

pracovali v (nedělní) místní české škole. Spolek má sídlo v prostorách bývalé české školy 

v centru města – nedaleko původního českého pivovaru Zeman, jehoţ ředitel je také členem 

spolku. 

 V souvislosti s mezinárodní dohodou o zaměstnávání mezi Českou republikou a 

Ukrajinou zařídil spolek za spolupráce s luckým úřadem práce zaměstnání v České republice 

25 lidem v roce 1996, 200 lidem v roce 1997 a 147 lidem v roce 1999 (ibid.). Spolek se 

účastnil i přípravy Dnu kultury národnostních menšin v roce 1999 a 2000, 11. 

všeukrajinského folklorního festivalu Čechů na Ukrajině a v roce 2010 zorganizoval 

                                                             
2 Rozhovor s G.K., Dubno, 15.4.2014. 
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Mezinárodní den mateřského jazyka i 9. festival kultur národnostních menšin. Sdruţení bylo 

účastníkem krajanského festivalu v Praze v roce 2007 a 2015.  

 

3.1.1.3 Česká beseda (Rivne)
3
 

 Historicky nejmladší český krajanský spolek v Rivenské a Volyňské oblasti navazuje 

na původní Českou společnost v Rivném. Členové České Besedy jsou sice i krajané, ale 

spolek vznikl především pro vědecké záměry zdejšího Institutu slovanských studií, jehoţ 

rektor je od zaloţení spolku předsedou spolku. V Institutu slovanských studií má spolek své 

sídlo, v téţe budově se vyučuje česká filologie a ve zdejší knihovně je uloţena česká 

literatura. Spolek má dva místopředsedy, Vasyla Vasyljuka a Vasyla Sheljuka.  

Jak jiţ bylo řečeno výše, cíl spolku je především vědecký, a tak se organizují 

studentské výměny s partnerskými univerzitami v Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni, 

anebo se organizuje spolupráce se středními školy ve městech Ledeč nad Sázavou, Jihlava a 

Třebíč.  

Spolek se však stará i o uchování historie volyňských Čechů. Členové spolku tak 

opravují a dokumentují české hřbitovy a rovněţ se starají o pomník volyňských Čechů 

v Rivném, který byl odhalen dubenským spolkem v roce 2007. Plánuje se také výroba 

pamětní desky Josefa Švejka a její umístění ve městě Zdolbunov, které je s postavou Jaroslava 

Haška (a tedy i Švejka) spojeno.  

 

3.2 Příloha č. 2 (podle výsledků výzkumu uveřejněného v publikaci Ворона – Шульга 

2013) 

Mladí participanti z řad nereemigrujících volyňských Čechů byli velice kritičtí k 

ukrajinskému zřízení (přestoţe byli shovívavější neţ starší participanti) a v podstatě 

navazovali na tradiční negativní hodnocení ukrajinských institucí a státu, jak ukazuje výzkum 

Vorony a Shulgy:  

 1999 2013 

Víra ve zlepšení situace na 

Ukrajině 

70,3% (údaj z roku 1997) 59,7% 

Naděje ohledně 56,5% 31,1% 

                                                             
3 Podklady pro tuto podkapitolu poskytl především respondent P.I., Rivne, 1.8.2014.  
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budoucnosti Ukrajiny i 

respondentů  

Zájem  ohledně... 18,3% 11,9% 

Úzkost ohledně.... 48,3% 30,9% 

Beznaděj ohledně... 9,7% 17,8% 

Pesimismus ohledně... 7,7% 11,4% 

2013: 278‒281 

 

Nedůvěru ve státní orgány dobře reprezentuje i následující tabulka, která ukazuje na 

postoj obyvatel Ukrajiny k ukrajinskému zřízení i k ekonomické, sociální a politické situaci: 

Na koho byste se 

obrátili v případě 

porušení svých práv? 

Obyvatelé 

Kyjeva 

Obyvatelé měst 

s osídlením nad 

250 000 

obyvatel 

Obyvatelé 

menších měst 

Obyvatelé 

vesnic 

Rodina, přátelé, 

kolegové (v práci?) 

75,5% 61,2% 59,7% 61,2% 

Mezinárodní soud 

nebo mezinárodní 

lidskoprávní 

organizace  

25,5% 19,1% 19,9% 19,4% 

Ukrajinské orgány 

nebo ukrajinské 

lidskoprávní 

organizace 

22,4% 15,6% 17,1% 20,9% 

ibid.: 2013: 303‒308  

 

Politická situace na Ukrajině Rok 2004 Rok 2013 

Šťastná 3,3% 0,9% 

Klidná  17,9% 14,2% 

Kritická nebo výbušná 11,1% 19,3% 

ibid.: 2013: 330‒331 
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Důvěra v instituce (typ) Rok 2005 Rok 2013 

Vláda 37% 8% 

Prezident 49% 11% 

Armáda 28% 5% 

Verchovna Rada 36% 22% 

Sousedy 52% 55% 

Nestátní organizace 14% 19% 

Policie  13% (údaj z roku 2002) 7% 

Státní zastupitelství 12% (údaj z roku 2002) 7% 

Soudy 12% (údaj z roku 2002) 7% 

  

Změna postojů ukrajinského 

obyvatelstva  

Rok 2005 Rok 2013 

Strach z nezaměstnanosti 69% 78% 

Moţnost svobodně mluvit o 

svém politickém úsudku 

59% 48% 

Víra ve vlastní schopnosti 35%  41% 

Víra ve vlastní schopnosti – 

u mladých lidí 

40% 53% 

Víra ve vlastní schopnosti – 

u starších lidí 

Autoři neuvádějí 27% 

Víra v dosaţení vlastních cílů Autoři neuvádějí U mladých 42%, u starších 

24% 

 

Komu slouţí 

jednotlivé státní 

orgány?  

Kdo si zaplatí 

(korupce) 

Vládě Prezidentovi 

Státní zastupitelství 43% 20% 20% 

Policie  49% 20% Méně neţ 

20% 

Soudy  56% Méně neţ 17% 17% 

SBU (tajná sluţba 27% Méně neţ 27% 28% 
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Ukrajiny) 

ibid.: 350 

 

 Ekonomická krize a negativistický vztah k politice se projevuje i na strachu obyvatel o 

vlastní sociální zabezpečení. Na druhou stranu se zvyšuje počet obyvatel Ukrajiny, kteří 

získávají sebedůvěru. Od roku 1992 do roku 2013 razantně stoupl strach z růstu cen, 

nezaměstnanosti, nevydání mezd a diktatury na Ukrajině a naopak prudce klesly obavy z růstu 

zločinnosti, hladu, následků katastrof Černobylské havárie, mezinárodních konfliktů, vnějšího 

nepřítele, přílivu uprchlíků a přesídlenců nebo návratu minulého reţimu (výzkum byl 

proveden před konfliktem na východní Ukrajině a před ruskou anexí Krymu) (ibid.). 

Na otázku, jak by chtěli obyvatelé Ukrajiny ţít, odpověděli přesvědčivě, ţe by chtěli 

ţít jako obyvatelé moderních civilizovaných zemí (V Kyjevě 64,3%; ve městech s více neţ 

250 tisíci obyvateli 49,7%; v menších městech 46,5% a na vesnicích 39,6%) (ibid.). Je patrné, 

ţe po moderním civilizovaném ţivotě touţí především obyvatelé velkých měst. Na druhou 

stranu se z výzkumu nedozvíme, co si autoři pod termínem „moderní civilizace“ představují. 

Od roku 1992 do roku 2013 se pak o pět procent sníţil počet lidí, které politika vůbec 

nezajímá, o jedno procento se sníţil počet lidí, které politika příliš nezajímá, a o pět procent se 

sníţil počet lidí, které politika velmi zajímá (ibid.). 

 

3.3 Příloha č. 3 (situace v Rivenské a Volyňské oblasti; od druhého odstavce podle 

ukrajinského sčítání lidu z roku 2001)
4
 

 Nezaměstnanost se sice liší podle regionů, ale v západní části je stále velmi silná. 

V roce 2004 činila nezaměstnanost v Chmelnické oblasti 14,1%, Volyňské oblasti 13,7%, 

Ternopilské oblasti 13,6%, Ţitomirské oblasti 13,6%, Rivenské oblasti 12,6% a 

Ivanofrankivské oblasti 12,6%. Nejniţší pak byla v Kyjevě s 5% (Pribytkova 2004). Je však 

nutné dodat, ţe se jedná pouze o oficiální čísla a neoficiální nezaměstnanost je 

pravděpodobně ještě větší. Není totiţ nezajímavé, ţe podle jiných autorů činila zaměstnanost 

v Rivenské a Volyňské oblasti v roce 2011 jen 60,6%, respektive 63,2% (Bogdan 2011) a 

v roce 2009 byla zaměstnanost na Ukrajině jen 57,7% (Building Migration Partnership 2011). 

Celkově nám z těchto čísel vychází, ţe v Rivenské a Volyňské oblasti je nezaměstnanost 

velmi vysoká.  

                                                             
4Державний комітет статистики України [online]. 2001 [cit. 2015-12-19]. Dostupné z 

<http://2001.ukrcensus.gov.ua/ >.   
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V prosinci 2014 činil v Rivenské oblasti průměrný plat 3665 hřiven a ve Volyňské 

oblasti 3161 hřiven. Sami participanti však udávají podstatně menší průměrné platy, pro 

město Dubno udávají 1500–2500 hřiven a pro Luck 2000–2500 hřiven. Mnozí participanti 

však výši těchto platů přesahují, coţ je způsobeno i prací ve dvou i více zaměstnáních.  

V roce 2001 pak ţilo v Rivenské oblasti 1 169 700 obyvatel, z toho 47% ve městech a 

50% ve vesnicích, a ve Volyňské oblasti 1 061 200 obyvatel, z toho 50% ve městech a 50% 

na vesnicích. Participanti pak v sedmi případech ţili na vesnicích a zbylí ve městech, přičemţ 

se nejčastěji odstěhovali z vesnic do měst.    

Největší zastoupení v Rivenské pak tvoří obyvatelé, kteří se v této oblasti narodili, ale 

vyskytuje se zde i obyvatelstvo ze sousedících regionů, tedy z Volyňské a Ţitomirské oblasti. 

Z „cizinců“ je pak nejčastěji zastoupeno Rusko (28 183 občanů Ruska v Rivenské oblasti), 

Běloruska (4090) a Kazachstánu (2791). Ve Volyňské oblasti je situace obdobná, nejvíce je 

zde obyvatel narozených v této oblasti a dále obyvatelé ze sousedících regionů, tedy ze 

Lvovské a Rivenské oblasti. Z „cizinců“ jsou pak opět nejčastěji zastoupeni Rusové (25 997 

občanů Ruska ve Volyňské oblasti), Bělorusové (4155) a Kazaši (2142). Obecně jsou však 

pro celou Ukrajinu nejčastějšími „cizími“ etniky Rusové, Moldavané a Uzbekové 

(International Organization for Migration 2008). Nejvíce cizích státních občanství pak mají 

v Rivenské oblasti kromě samotných Ukrajinců (588 lidí) Rusové (693), Bělorusové (140), 

Arméni (72), Ázerbájdţánci (63), Gruzínci (41), Moldavané (38) a Poláci (30). Ve Volyňské 

oblasti se kromě Ukrajinců (445) jedná o Rusy (703), Bělorusy (201), Armény (82), Gruzínce 

(37), Moldavany (27), Ázerbájdţánce (21) a Poláky (20). Oproti oblastem v jiţní a východní 

Ukrajině je tak Rivenská a Volyňská oblast národnostně „téměř“ homogenní. Při 

procentuálním součtu obyvatel pak vychází, ţe v Rivenské oblasti bylo v roce 2001 aţ 96% 

Ukrajinců, 2,6% Rusů a 1% Bělorusů, zatímco ve Volyňské oblasti bylo 97% Ukrajinců, 

2,4% Rusů a 0,3% Bělorusů.  

V Rivenské oblasti má 306 614 obyvatel status zaměstnance, 17 634 obyvatel pracuje 

v druţstevním nebo v kolektivním podniku, 2819 obyvatel má status zaměstnavatele a 11 050 

lidí je samostatně výdělečně činných. Ve Volyňské oblasti je situace obdobná, 254 443 

obyvatel má status zaměstnance, 31 020 obyvatel pracuje v druţstevním nebo v kolektivním 

podniku, 2215 má status zaměstnavatele a 9822 lidí je samostatně výdělečně činných. Podle 

dalších údajů má v zahraničí pracovat jen 455 obyvatel z Rivenské oblasti, z toho dva 

obyvatelé pracují v podniku, dva figurují jako zaměstnavatelé a celkem 48 obyvatel pracuje 

jako osoba samostatně výdělečně činná. V porovnání s Volyňskou oblastí je situace lehce 
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odlišná, aţ 1445 obyvatel je zaměstnáno v zahraničí, z toho pět obyvatel pracuje v podniku a 

47 obyvatel pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná. V Rivenské oblasti je pak 

nejčastější domácnost se dvěma zaměstnanými osobami (15 956) a poté domácnost s jednou 

zaměstnanou osobou (10 125). Ve Volyňské oblasti je situace obdobná, nejčastější je 

domácnost se dvěma zaměstnanými osobami (10 660). Je tak patrné, ţe pokud vynecháme 

studenty, pak se velké procento obyvatel obou oblastí spoléhá na remitance ze zahraničí, jsou 

nezaměstnaní, anebo mají ilegální příjem. Z participantů v mém výzkumu pracuje nejvíce 

jedinců ze střední a mladší generace jako zaměstnanci a šest participantů je samostatně 

výdělečně činných. Svůj status zaměstnance nebo osob samostatně výdělečně činných však 

kombinují s dalšími výdělky. Ve výzkumu se pak objevily pouze dvě rodiny, ve kterých byla 

zaměstnaná pouze jedna osoba.  

V Rivenské oblasti je pak nejrozšířenější zaměstnání na hospodářství (společně 

s lovem a s lesnictvím; 127 341 osob), ve výrobě (54 265) a ve vzdělávání (41 524). Ze 

zahraničních pracovníků pak nejvíce obyvatel uvedlo zaměstnání ve stavebnictví (250 osob). 

Ve Volyňské oblasti je situace obdobná, nejrozšířenějším je zaměstnání v hospodářství (opět 

společně s lovem a s lesnictvím; 129 002 osob), následuje výroba (43 168) a vzdělávání 

(39 140). Ze zahraničních pracovníků pak nejvíce obyvatel uvedlo práci ve stavebnictví (228 

osob), ve výrobě (144), transportní sluţby (142), veřejnou správu (131) a vzdělávání (117). 

Pokud bychom uvaţovali, ţe největší počet osob v obou oblastech je spojen s prací na 

hospodářství (a s lovem a s lesnictvím) a v případě výjezdu do zahraničí nejvíce obyvatel 

pracuje ve stavebnictví, pak mladí participanti tyto podmínky nesplňují. Většina participantů 

z řad nereemigrujících volyňských Čechů usazených v České republice má ve své „domovské 

zemi“ zaměstnání odpovídající vyšší kvalifikaci (nebo se jedná o studenty). V případě 

plánované migrace do zahraničí (participanti, kteří ještě nemigrovali, ale chtějí migraci 

uskutečnit) uvaţovali pouze dva participanti o manuální práci a většina se hodlá uplatnit 

v nemanuálním zaměstnání. Hned sedm participantů pak má zdravotnické vzdělání (z toho jiţ 

někteří pracují v České republice ve zdravotnictví).  

V Rivenské oblasti pak má nejvíce obyvatel ukončené sekundární vzdělání (200 191 

osob), nedokončené vyšší vzdělání (84 832; tedy sekundární vzdělání s určitou specializací) a 

dokončené vysoké vzdělání (70 400; tj. vysokoškolské). Z toho pracuje v zahraničí nejvíce 

obyvatel s ukončeným sekundárním vzděláním (1288 osob), s dokončeným vysokým 

vzděláním (478) a s nedokončeným sekundárním vzděláním (202). Ve Volyňské oblasti pak 

má nejvíce obyvatel ukončené sekundární vzdělání (171 184), nedokončené vyšší vzdělání 
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(86 664; tedy sekundární vzdělání s určitou specializací) a dokončené vysoké vzdělání 

(63 947). Z toho nejvíce obyvatel pracuje v zahraničí s ukončeným sekundárním vzděláním 

(867), se základním vzděláním (261) a s nedokončeným vyšším vzděláním (202). Celkově lze 

však na celé Ukrajině vypozorovat nárůst obyvatel s dokončeným vysokým vzděláním – aţ o 

35,8% a ve vesnicích a aţ o 68,8% ve městech. Roste také počet obyvatel s dokončeným 

sekundárním vzděláním – o 22,5% a na vesnicích a aţ o 33,1% ve městech.   

V Rivenské oblasti pak mírně převaţují lidé se sekundárním vzděláním ve věku 20‒24 

let (15 584 osob), ve věku 25‒29 let (14 512) a ve věku 30‒24 let (16 997) neţ obyvatelé 

s vyšším vzděláním (míněno sekundární vzdělání s určitou specializací) ve věku 20‒24 let 

(8333 osob), 25‒29 let (11 716) a 30‒34 let (13 641). Ve Volyňské oblasti je situace podobná, 

ve věku 20‒24 let převaţují jedinci se sekundárním vzděláním (12 452 osob), ve věku 25‒29 

let (12 037) a 30‒34 let (13 413) neţ obyvatelé s vyšším vzděláním (sekundární vzdělání 

s určitou specializací) ve věku 20‒24 let (7524), ve věku 25‒29 let (11 148) a ve věku 30‒34 

let (13 275). Participanti z řad nereemigrujících Čechů ze střední a mladší generace pak mají 

nejčastěji vysoké vzdělání. 

V obou oblastech pak shodně převládá počet muţů v poměru 53% muţů a 47% ţen. 

Přestoţe je v Rivenské oblasti stále častá domácnost s manţelem, ať jiţ s dětmi nebo bez dětí 

(celkem 170 995 domácností), není bez zajímavosti poměrně vysoké číslo domácností, kde 

figuruje pouze ţena s dětmi (31 135). Ve Volyňské oblasti je pak situace obdobná, domácnost 

s manţelem, ať jiţ s dětmi nebo bez dětí (149 463 domácností), převaţují nad domácnostmi, 

kde figuruje pouze ţena s dětmi (28 131). Celkem deset participantek z řad nereemigrujících 

volyňských Čechů procházelo v období výzkumu sloţitými rodinnými/partnerskými vztahy. 

Dvě ţeny (ze starší a střední generace) se pak nikdy nevdaly, další dvě participantky se 

rozvedly a celkem šest participantek prodělalo sloţitý vztah kvůli migrační anabázi. Řada 

manţelství však byla bezproblémová. 

 Uvedené statistiky však pocházejí z roku 2001 a nejsou současné. Sčítání lidu bylo 

navíc uskutečněno v době blíţící se relativní ekonomické prosperity Ukrajiny (2001‒2008) a 

po roce 2008 opět přišla rozsáhlá ekonomická krize. Pro roky 2015‒2016 zřejmě budou 

statistiky odlišné, přestoţe se některé mění velice pomalu (např. vzdělání). V současnosti jsou 

však údaje z posledního sčítání lidu v roce 2001 velice cenné, protoţe od tohoto roku nebylo 

ţádné další sčítání podniknuto.  

 Pokud bychom porovnávali participanty ze střední a mladší generace s uvedenými 

statistikami, zjistíme, ţe participanti patří minimálně do střední třídy (jejich základní ţivotní 
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potřeby jsou zajištěné, mají dostatek jídla a často i ukončené vysokoškolské vzdělání). 

Většina participantů pak ţije ve městech a mají díky relativně lukrativnímu zaměstnání (a také 

díky vedlejším výdělkům) dostatek financí. Údaje z výzkumu pro dizertační práci se od 

statistik z roku 2001 liší poměrně vysokým číslem domácností, kde figurují pouze ţeny 

s dětmi (10) oproti úplné rodině (16). 

 

3.4 Příloha č. 4 (pracovní agentury na Ukrajině) 

Migranti se často dostávali do situace, kdy museli zaplatit zprostředkovatelům za 

vyřizování turistického víza, coţ vyţadovalo nemalý obnos, a po příjezdu na místo určení se 

agentura postarala o další náleţitosti. Aţ 85% migrantů se tak díky zprostředkovatelům 

dostalo přes hranice díky turistickému vízu (Karpachova 2005) a po příjezdu neměli potřebné 

dokumenty, které by umoţňovaly legalizaci jejich pobytu. Dostávaly se do područí agentur a 

často pak byli migranti finančně závislí na zprostředkovatelích, protoţe na rozdíl od legálních 

migrantů nezískávali peníze přímo od svého zaměstnavatele. Navíc museli 

zprostředkovatelům zaplatit aţ 50% výdělku za cestu, ubytování a ochranu (ibid.). Také 

neznali prostředí a jazyk a často docházelo i k zastrašování ze strany agentur, pokud odmítli 

poslušnost. Tyto situace vedly k tragickým psychickým a fyzickým podmínkám a 

způsobovaly vysokou míru sebevraţd mezi migranty (Markov 2009). V českém sociálně-

vědním prostředí je systém těchto pracovních agentur označovaný jako klientský systém a 

zprostředkovatelé jako klienti. K tomu se rozmohla kriminalita a docházelo k vraţdám 

pracovních migrantů i ke krádeţím na vlakových nádraţích.
5
 Migranti se navíc kvůli 

ilegálnímu statusu nemohli hlásit na policii. Pracovníci bohuţel předem nevěděli, co cesta 

s pomocí agentury znamená. Nevěděli, ţe se mohou stát oběťmi kriminálních ţivlů, kteří se 

zabývají traffickingem (Karpachova 2005).
6
 

                                                             
5 V Praze docházelo k častým krádeţím na autobusovém nádraţí Florenc nebo na vlakovém Hlavním nádraţí. Na 

Florenci fungovala organizovaná ukrajinská mafie a na Hlavním nádraţí docházelo i k vyhroţování smrtí. 
6
 Podle International Organization for Migration (IOM) bylo nejvíce ukrajinských obětí tzv. traffickingu v roce 

2007 (1 221; z toho 849 ţen a 272 muţů; 581 bylo obětí prostituce nebo „sexuálních“ obětí a 500 obětí bylo 

nuceno k pracím). V roce 2010 se jednalo o celkem 578 osob (z toho 398 ţen a 180 muţů; 245 bylo obětí 

prostituce nebo „sexuálních“ obětí a 306 obětí bylo nuceno k pracím). Nejvíce obětí traffickingu bylo v roce 

2010 v Rusku (296), v Polsku (91), na vnitřním území Ukrajiny (42) a v České republice (34). Tyto údaje však 

obsahují jen oběti traffickingu, které se sami přihlásily IOM pro pomoc (International Organization for 

Migration 2011). Čísla tak nemohou být spolehlivá (viz také Building Migration Partnership 2011). Také se 
uvádí, ţe tzv. trafficking je největším problémem v Rusku (33%) a v Polsku (14%). Ukrajina navíc má s Ruskem 

široké hraniční pásmo a pro občany Ukrajiny neplatila při cestě do Ruska vízová povinnost, coţ bylo i důvodem 

pro častou migraci z Ukrajiny do Ruska a zpět. Právě s tím souvisel i problém traffickingu a nelegální migrace 

(International Organization for Migration 2011) 
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 V současnosti však agentury musí dodrţovat platnou legislativu, přiznává se jim 

licenční období a také se pomocí médií informují případní pracovní migranti o práci agentur a 

o jejich zodpovědnosti (ibid.). Dnes jsou Ukrajinci informovanější a opatrnější. Podle 

výzkumu uskutečněného v roce 2011 nevyhledává práci s agenturami aţ 90% pracovních 

migrantů, ale spoléhají se na přátele nebo na příbuzné. Celých 73,8% nachází zaměstnání 

skrze přátele a příbuzné a 22% skrze zaměstnavatele. Agentury vyuţívá jen 9,6% budoucích 

pracovních migrantů (Building Migration Partnership 2011). V roce 2006 pak vyuţilo 

agentury k cestě do České republiky jen 454 osob (Malynovska 2013).  

 V roce 2000 pracovalo v zahraničí přibliţně 10% celkové ukrajinské populace 

(Karpachova 2005), a ačkoliv se sniţuje procentuální počet občanů Ukrajiny, kteří za účelem 

práce v zahraničí kontaktují zprostředkovatele, a zvyšuje se procentuální počet občanů 

Ukrajiny, kteří sehnali práci díky přátelům a příbuzným, neznamená to, ţe by se sniţoval 

počet Ukrajinců vyuţívající agentury. Celkově totiţ cesty do zahraničí narůstají – v roce 2005 

vyjelo do zahraničí 16 453 000 obyvatel a v roce 2007 hned 17 334 000 obyvatel (Building 

Migration Partnership 2011). Celkový počet Ukrajinců vyuţívající agentury tak naopak roste: 

 

Rok Počet pracovníků v zahraničí 

vyuţívající agentury 

1996 11 800 

1998 22 400 

2000 33 700 

2006 61 200 

Migration 2007 in Malynovska 2013: 214 

 

Agentury jsou tedy na západní Ukrajině stále běţné. Důvodem existence agentur je 

politika Evropské unie, kvůli které je pro Ukrajince velice těţké získat schengenské, pracovní 

nebo studentské vízum (poslední dvě víza jsou označována jako dlouhodobá). V případě 

České republiky vyuţívající systém Visapoint je moţné získat schengenské (turistické) vízum 

po registraci a zaplacení poplatku (35 euro), ale podmínkou je předloţení písemného pozvání 

(potvrzeného Cizineckou policií ČR) od obyvatele České republiky (který se tím zaručuje za 

poskytnutí ubytování a stravování cizince) anebo prokázání ubytování a patřičný finanční 
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obnos.7 Pracovní vízum (zaměstnaneckou kartu) je moţné získat po registraci v systému 

Visapoint, pokud má ţadatel pracovní smlouvu (existují výjimky – osoby s volným přístupem 

na trh práce nebo pokud ţadatel vlastní číslo volného pracovního místa), doklad o dosaţeném 

vzdělání, doklad o zajištěném ubytování,8 doklad o finančních prostředcích a rejstřík z výpisu 

trestů. Dlouhodobý pobyt za účelem studia můţe ţadatel získat po registraci v systému 

Visapoint po prokázání přijetí ze školy, po prokázání finančních prostředků a ubytování a po 

výpisu z rejstříku trestů. Pro ţadatele je však velice obtíţné získat i „pouze“ schengenské 

vízum kvůli nedostatečným finančním prostředkům (hlavně kvůli nepoměru poţadovaných 

finančních prostředků na získání víza a průměrné mzdě na Ukrajině). Přestoţe se pro 

schengenské vízum objevují určitá volná místa v systému Visapoint, pro dlouhodobý pobyt 

spojený se zaměstnáním nebo se studium je prakticky nemoţné se zaregistrovat. Všechna 

volná místa jsou obsazená a kaţdé nové místo se okamţitě zaplní. Právě zde podle pracovníků 

Generálního konzulátu České republiky ve Lvově i podle participantů dochází k působení 

mafie, která se kaţdou vteřinu registruje pomocí hackerského systému. Pracovníci 

Generálního konzulátu tvrdí, ţe tento systém Ukrajinci neustále podporují a raději poskytnou 

finanční obnos mafii, neţ aby systém bojkotovali. Participanti zase tvrdí, ţe Generální 

konzulát spolupracuje s mafií a z uvedeného systému profituje. Paradoxem je, ţe 

zprostředkovatel má kancelář hned naproti konzulátu a ţadatele za určitý finanční obnos 

zařadí do systému Visapoint nebo mu přidělí pracovní zařazení v České republice. Jedná se 

samozřejmě o ilegální systém, a proto mezi ţadatelem a mafií existuje zprostředkovatel 

(pracovník agentury), který komunikuje se ţadatelem a s mafií, a ţadatel zná pouze 

zprostředkovatele. Podle participantů však má agentura podplacenou i policii, která si tak 

ničeho nevšímá.  

Například jeden z participantů (bez českých předků) vystudoval na Ukrajině lékařskou 

fakultu a jeho přáním bylo odjet do České republiky za zaměstnáním. Nejprve obdrţel 

schengenské vízum, a tak v roce 2014 odjel do České republiky, kde získal příslib zaměstnání 

v psychiatrické léčebně. Po vypršení schengenského víza odjel zpět na Ukrajinu, ale nemohl 

                                                             
7 Pro pozvání je nutné mít na bankovním účtu poměrně vysokou finanční rezervu. Jedná se o 0,5násobek 

existenčního minima na jeden (1010 Kč), pokud pobyt nepřesáhne 30 dnů. Na více neţ 30 dnů se jedná o 

patnácti násobek existenčního minima (15krát 2020 Kč, tedy 30 300 Kč) s tím, ţe se za kaţdý celý měsíc 

předpokládaného pobytu zvyšuje o dvojnásobek částky existenčního minima.  
8 Zajištěné ubytování znamená písemné prokázání ubytování. Ideální je samozřejmě koupě nebo pronájem 
nemovitosti, ovšem v praxi se vše řeší díky známým, kteří do dokumentu o zajištění ubytování uvedou své 

jméno, adresu a podpis. Ţadatel o vízum zde rovněţ uvede své jméno, adresu a podpis. Ubytovatel se tak zaváţe 

k ubytování dotyčného, patřičný dokument se úředně ověří a následně se odevzdá na český konzulát na Ukrajině. 

Ţadatel o vízum si však často po příjezdu do České republiky najde jiné ubytování.  
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se na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově zaregistrovat v systému Visapoint a 

poţádat o zaměstnaneckou kartu. Přestoţe měl pracovní smlouvu, doklad o dosaţeném 

vzdělání, doklad o zajištění ubytování, doklad o finančních prostředích i výpis z rejstříku 

trestů, nebylo jednoduše moţné se zaregistrovat. Nakonec se dozvěděl o zprostředkovateli 

sídlícím naproti konzulátu a získal na něj kontakt. Zprostředkovateli poskytl v březnu 2015 

zálohu 200 dolarů, ale dlouho se nic nedělo. Participant neustále volal zprostředkovateli, který 

mu však nemohl říct termín zařazení do systému Visapoint. Nakonec participant poskytl 

dalších 400 dolarů a ke konci srpna 2015 obdrţel zprávu, ţe má odevzdat veškeré náleţitosti 

k vyřízení víza. Tyto náleţitosti v polovině října 2015 odevzdal do Kyjeva (!). 

Ačkoliv jsem s celou řadou participantů o tomto problém hovořil a zmiňoval jsem, ţe 

by bylo nejvhodnější klientský systém bojkotovat, participanti byli opačného názoru. Jedná se 

prý o sluţbu, která je pro ţadatele prospěšná. Spousta Ukrajinců prý nemá moţnost vyjet do 

České republiky ani na schengenské vízum (nemají zde známé) a agentura a 

zprostředkovatelé tak představují jedinou moţnost. Mnoho obyvatel Ukrajiny totiţ nemá 

vybudované sociální sítě v zahraničí a zprostředkovatelé jim mohou pomoci. Navíc, jak 

někteří participanti zmiňují, Ukrajinci jsou zvyklí za podobné sluţby platit. Přiznávají 

korupci, ale jedná se korupci, která lidem pomáhá. 

V případě schengenského víza musí agentura sehnat potřebné pozvání na Cizinecké 

policii České Republiky a poté pozvání doručit dotyčné osobě na Ukrajině. Získání pozvání 

můţe v Praze trvat i celý den, protoţe se v prostorách Cizinecké policie objevuje najednou aţ 

několik desítek ţadatelů o pozvání. Několikrát jsem zde zaznamenal, ţe ţadatel po obdrţení 

pozvání odešel z budovy a poté dostal od jiného muţe za vyřízené pozvání finanční obnos. 

Pozvání se poté zřejmě posílá zprostředkovateli.  

Jakmile jedinec získá pracovní nebo schengenské vízum, můţe sice libovolně cestovat 

po celém schengenském prostoru, ovšem pracovat můţe jedině ve státu, který mu vízum 

udělil (v případě schengenského víza je pak moţné pracovat jen ilegálně). V praxi má však 

mnoho ukrajinských migrantů v České republice polské pracovní vízum, ačkoliv se na 

některých inzerátech uveřejněných v ruských a ukrajinských internetových stránkách a 

sociálních sítích nabízejících práci v České republice vyţaduje, aby pracovníci měli české 

pracovní vízum. Důvodem, proč na tuto skutečnost upozorňuji je mnohem snazší, levnější a 

výhodnější moţnost získání polského pracovního víza.    

Například jedna participantka z města Dubno získala polské pracovní vízum za 600 

hřiven (ačkoliv některé její kolegyně prý daly za polské pracovní vízum aţ 1000 hřiven) a 
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poté odjela do polského Lublinu na sezónní práce. Po návratu do Dubna sice předala určitou 

část vydělaných peněz agentuře za zprostředkování víza, ale dovezla si 650 dolarů (celkem 

výdělek činil 750 dolarů, ale část dala agentuře a část sama utratila). Na jejím pracovním vízu 

byla uvedena osoba z Varšavy, ale zmíněnou osobu participantka nikdy nenavštívila a po 

překročení polských hranic směřovala přímo do Lublinu. Pracovní agenturu vyuţila kvůli 

absentujícím kontaktům v Polsku. Na příkladu této participantky je vidět, ţe ačkoliv agentury 

v současné době profitují z ukrajinské pracovní migrace, pro samotné Ukrajince představují 

určitou jistotu kvůli absenci kontaktů v zahraničí. Po celkovém součtu nákladů se obyvatelům 

západní Ukrajiny stále vyplatí jezdit na práci do zahraničí pomocí agentur – participantka 

přivezla 650 dolarů, coţ činilo 10,5 jejích měsíčních platů na Ukrajině. Není tedy paradoxní, 

ţe samotní Ukrajinci povaţují agentury a zprostředkovatele za pomocníky, ačkoliv si jsou 

vědomi jejich korupčních metod.   

 


