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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce má přispět ke studiu československé emigrace v období 

1968−1989. Jedná se o přiblížení životních příběhů osmi lidí, kteří v té době emigrovali 

do Dánska. Pozornost se upíná k období odchodu z jedné země a následného příchodu 

do země druhé. Na základě epizodických narativních rozhovorů se pokusím 

rekonstruovat jednak důvody, které vedly narátory k opuštění Československa, jednak 

konkrétní průběh jejich odchodu a začátky života v nové společnosti.  

 

Klíčová slova: antropologie, česká emigrace, Československo, Dánsko, 1968−1989, 

orální historie  

 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis should contribute to the study of czechoslovak emigration during 

1968−1989. It should bring closer life stories of eight persons, who migrated at that 

time to Denmark. Attention is paid to the period of leaving the sending country and 

arrival at the host country. On the basis of episodic narrative interviews I will attempt to 

reconstruct reasons, which motivated narrators to leave Czechoslovakia, how they left 

and how they started new lifes in the new society. 

 

Keywords: anthropology, czech emigration, Czechoslovakia, Denmark, 1968−1989, 

oral history  
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1. ÚVOD 

 

1.1. Téma 

 

 Tato diplomová práce má být příspěvkem k antropologickým výzkumům 

migrační problematiky, kde - ačkoli se jí dostalo zejména v posledních dvou desetiletích 

významnější pozornosti - nalezneme stále řadu neprobádaných oblastí. Nepochybně 

nejaktuálnějším a dodnes nedostatečně prozkoumaným fenoménem českých migračních 

studií je studium českých emigrací na Západ v období 1948−1989.1 Právě tuto 

badatelskou oblast zamýšlím svým kvalitativním výzkumem obohatit.  

Vzhledem k tomu, že se nemalá část literatury o československé emigraci 

v uvedeném období soustředí na odchod do zámoří či evropských zemí s vyšším 

indexem přistěhovalectví (například do USA, Kanady, Švýcarska či Velké Británie), 

považuji za přínos zprostředkovat subjektivní prezentace žitých zkušeností lidí, kteří 

odešli do evropské země, jež se ve své historii nevyznačovala příliš vysokou mírou 

přistěhovalectví, a tudíž se v tomto směru nenachází v centru badatelského zájmu.  

Konkrétně se zaměřuji na českou emigraci do Dánska, a to na jedince, kteří 

opustili Československo v letech 1968–1989, tedy v období, pro nějž se vžil dobový 

termín „normalizace“.2 Jedná se o sondu do určité životní etapy osmi lidí a do její 

zpětné prezentace. Na základě epizodických životních příběhů se pokusím 

rekonstruovat jednak důvody, které vedly tyto lidi k opuštění rodné země, jednak 

průběh jejich odchodu a začátky budování nové existence v hostitelské společnosti.  

Bude zde předvedeno, jak narátoři zpětně odůvodňují svůj odchod a jaké motivy 

akcentují. Neboť jsou emigranti v období „normalizace“ nezřídka označováni jako 

političtí, je jedním z cílů mé diplomové práce zodpovědět otázku, zda je opravdu 

oprávněné chápat vystěhovalectví z Československa v této éře pouze jako důsledek 

politického systému či zda v rozhodnutí o odchodu sehrály roly i širší celospolečenské, 

ekonomické aj. faktory. Zamýšlím dokázat, že rozhodování o odchodu je 

                                                 
1 Nešpor, 2005a: 245, 282. 
2 Tento termín zavedli komunisté, nicméně po roce 1989 ho začali používat pro celou etapu od roku 1969 
do roku 1989 i historici. Podle Milana Otáhala (2002: 5) však nedospěli ke shodě v určení počátku 
„normalizace“. Někteří ji datují od okupace v srpnu 1968, jiní od nástupu G. Husáka do funkce 
generálního tajemníka KSČ v dubnu 1969. Já se ve své práci přikláním k prvnímu vymezení. 
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komplexnějším jevem a nelze na něj aplikovat zjednodušující modely, které jsou dodnes 

v některých vědních disciplínách stále živé.  

Na pozadí dobového kontextu pak bude pozornost soustředěna na přiblížení 

vývoje, kterým museli narátoři projít během příprav svého odchodu i v počátcích svého 

pobytu v Dánsku. Bude ukázáno, jak se jejich jednotlivá podání liší a jaké je v nich 

naopak možné vystopovat paralely (co do prožitých zkušeností, forem sebeprezentace, 

zpětně deklarovaných strategií apod.). V neposlední řadě práce načrtává přístup 

hostitelské společnosti k imigrantům jakožto podstatný jev pojící se s migrační 

problematikou.  

 

1.2. Teoretická východiska 

 

 Přestože při svém výzkumu vycházím především z pozic sociální a kulturní 

antropologie, pokusím se o širší sociálněvědní přístup zakládající se na 

interdisciplinaritě. Inspirativní mi bude zejména soudobá historiografie, neboť, jak píše 

Michal Svoboda, právě v oblasti historie žijících lidí se obě disciplíny stýkají.3 

 Vzhledem k charakteru svého výzkumného záměru jsem se pro jeho zpracování 

přiklonila k použití metody orální historie, jež jako vhodnou pro výzkum 

československých emigrací v éře socialismu hodnotí například Miroslav Vaněk.4 Nad 

její nedostatečnou a přesto potřebnou aplikací při studiu československých migrací si 

posteskl i Zdeněk R. Nešpor.5 Prostřednictvím této metody se totiž lze dopátrat rovněž 

dat, ke kterým se jinak nedostaneme, tedy zejména tam, kde je řada pramenů z různých 

důvodů nepřístupná či zničena.6 

 Ve svém díle neusiluji o nalezení „univerzální pravdy“, ale o přiblížení 

perspektivy aktéra, tj. pohledu na svět očima samotného subjektu, samozřejmě s plným 

vědomím toho, že nikdy nezískám přímý narátorův pohled, nýbrž již jeho interpretaci 

učiněnou samotným aktérem během vyprávění, kterou dále interpretuji.7 V centru zájmu 

stojí jedinečnost narátorova osobního komentáře vlastních prožitků. 

                                                 
3 Svoboda, 2007: 2. 
4 Vaněk, 2002: 400. 
5 Nešpor 2005a: 265, 273, 281. 
6 Vaněk, 2002: 399. 
7 Geertz, 2000: 25. 
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 Migraci, její motivace i projevy, chápu jakožto komplexní fenomén, což vylučuje 

přijetí řady migračních teorií. Získání ucelenějšího náhledu si slibuji právě od zaměření 

na aktéra a jeho konkrétní prožitky. Dle mého názoru by totiž bylo příliš limitující 

vysvětlovat a analyzovat zkoumanou problematiku pomocí jednotného výkladového 

schématu, které se často upíná pouze k jednomu aspektu zkoumané problematiky. 

Ačkoli nepopírám, že některé z explanačních teorií mezinárodní migrace mohou být 

inspirativní, nezastávám žádnou z nich bezvýhradně. Pro ilustraci uvedu, že vzhledem 

k charakteru mnou zkoumané emigrační vlny, považuji za nedostačující především 

různé ekonomicky orientované teorie, které zdůvodňují emigraci snahou jednotlivce 

nebo jeho domácnosti maximalizovat svůj aktuální zisk, či teorii světového systému, 

která spatřuje původ a příčiny migrace jako vyústění historického uspořádání tržních 

vztahů v rámci světového systému.8 

 

1.3. Základní pojmy – migrant, exulant, uprchlík 

 

 Jelikož budu ve své práci často používat pojmy migrace, e/imigrant či uprchlík, 

ráda bych v úvodu věnovala prostor jejich bližšímu rozboru. Termín migrace vychází 

z latinského výrazu migratio (přestěhování). Ve slovnících pak bývá v nejobecnějším 

smyslu popsán jako označení pro prostorové přemisťování jedinců, skupin nebo větších 

celků obyvatel přes libovolné hranice (zpravidla politické či administrativní jednotky) 

spojený s přechodnou nebo trvalou změnou místa pobytu.9 

 Migraci lze dále typologizovat podle několika základních kritérií. Z časového 

hlediska se dělí na dočasnou10 či trvalou, z hlediska geografického na mezinárodní 

(mezi státy) a interní (v rámci jednoho státu), z právního na ilegální či legální a 

z hlediska příčiny na dobrovolnou či nedobrovolnou. Podle motivace bývá členěna na 

migraci vyvolanou např. politickými, ekonomickými či náboženskými důvody. Každý 

jednotlivý případ migrace lze dále posuzovat z dvojího pohledu: z perspektivy místa, 

                                                 
8 Uherek, 2005: 264. Více o jednotlivých migračních teoriích viz Henig, 2007; Massey et al., 1997: 257-
269; Nešpor 2005b a Uherek, 2005: 258-274.  
9 Baltes, Smelser, 2001: 9824; Geist, 1992: 224-5; Jandourek, 2001: 158; Petrusek, Maříková, Vodáková 
a kol., 1996: 627. 
10 Ačkoli většina slovníkových vymezení zdůrazňuje časový rozměr migrace, ne všechna konkrétně 
stanovují jeho dolní hranici. Zatímco u dočasně rekrutovaných pracovních sil zpravidla délka povoleného 
pobytu v evropských zemích na počátku nepřekračovala jeden rok, podle definice OSN lze za migranta 
považovat osobu, která žije mimo stát původu déle než jeden rok (Chaloupková, 2006: 60). Jelikož však 
všech osm narátorů pobývá na dánském území již několik desítek let, nepovažuji za nutné se k této otázce 
více vyjadřovat a přikloním se v tomto bodě k vymezení OSN.  
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které migrant opouští, lze hovořit o emigraci (vystěhovalectví) a z perspektivy místa, 

kam směřuje, o imigraci (přistěhovalectví).11 

Migrace pak nabývá různých forem. V částečné závislosti na předchozí typologii 

lze i migranty pro zjednodušení roztřídit do několika hlavních kategorií: na 1. osoby, 

které dočasně emigrují za prací (především nekvalifikovaní nebo naopak vysoce 

kvalifikovaní lidé), 2. žadatele o azyl, 3. uprchlíky, 4. osoby, které odcházejí do 

hostitelské země za účelem opětovného sjednocení se dříve emigrujícími příslušníky 

své vlastní rodiny (family reunion), 5. ilegální migranty a konečně na 6. reemigranty, 

tedy jedince, kteří se po určité době strávené v zahraničí vrátí do své rodné země.12  

Při studiu československé emigrace v období komunistické vlády je nutné 

přihlédnout k dalšímu termínu, který se pro její pojmenování, obzvláště té po únoru 

1948 a srpnu 1968, mezi mnohými vědci i jejími příslušníky samotnými vžil, tj. 

k pojmu exil a exulant. Ačkoli ho řada autorů používá nereflektovaně, lze na základě 

několika děl13 alespoň schematicky nastínit jeho náplň. Vytane tak před námi obraz 

exilu jakožto specifického politicky motivovaného migračního proudu. Slovo exulant 

tedy předně označuje osoby, které odešly z důvodu politického útlaku a pronásledování 

či pro nesouhlas s politickou situací v Československu. Jejich cílem se z tohoto důvodu 

staly země, „v nichž jsou pro ně vhodné podmínky pro uplatnění jejich názorů a 

možnosti svobodného života“.14 V nich se však nezamýšlely usadit na dlouho, naopak 

počítaly s brzkým návratem do své rodné země, neboť doufaly v dohledný politický 

zvrat a nastolení demokratického zřízení. Další charakteristikou příslušníků exilu se 

proto stal otevřený boj za tuto změnu. Jejich činnost v zahraničí tedy směřovala 

k dosažení mocenských změn v domovině. Věrnost domovu měla být podle Jana Milíče 

Lochmana posilou i posláním každého exulanta.15  

Posledním pojmem, u kterého bych se zde ještě chtěla pozastavit, je uprchlík, 

neboť, i když z dnešního hlediska narátory tohoto výzkumu za uprchlíky považovat již 

nelze, v dřívější době mezi ně patřili. Slovo uprchlík budu v následujícím textu používat 

ve dvojím smyslu. Přestože jsou oba významy v řadě konkrétních případů zaměnitelné, 

                                                 
11 Baltes, Smelser, 2001: 9824; Geist, 1992: 224-5; Jandourek, 2001: 158; Petrusek, Maříková, Vodáková 
a kol., 1996: 627. 
12 Baltes, Smelser, 2001: 9825. 
13 Brouček, 1998: 3; Jirásek, 1999: 7; Lochman, 2001: 17-19; Pick, 2000: 16; Trapl, 2000: 36. 
14 Trapl, 2000: 36. 
15 Lochman, 2001: 18. 



1. ÚVOD 

10 

ne vždy jedinci spadající do první kategorie patří i do druhé.16 Především v souladu 

s archivními prameny budu za prvé považovat za uprchlíky osoby, které v letech 

1948−1989 z hlediska československého práva ilegálně opustily republiku či minimálně 

ilegálně pobývaly v zahraničí. Za druhé budu vycházet z mezinárodního práva a 

právního řádu hostitelské země.  

Kořeny uprchlického režimu 2. poloviny 20. století leží v meziválečné době a 

zásadněji pak v 50. letech. Základním dokumentem v mezinárodněprávní úpravě 

problematiky uprchlictví se stala Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a 

ji pozměňující Protokol z roku 1967.17 Ženevská konvence, jak se jinak úmluva z roku 

1951 nazývá, definuje uprchlíka jako osobu, která „v důsledku událostí, které nastaly 

před 1. lednem 1951, se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před 

pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů 

příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických 

názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá 

ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo 

zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem 

ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit“.18 Doplňující Protokol 

z roku 1967 pak z původní definice odnímá časové omezení a také omezení geografické 

(státy mohly ke smlouvě přistoupit s tím, že se její působnost vztahovala pouze na 

události v Evropě, nikoli mimo její prostor).19  

Člověk, který požádal o azyl a nebyl mu na základě Ženevské konvence přiznán, 

měl ve zkoumaném období v Dánsku ještě možnost obdržet statut de facto uprchlíka. 

Pro udělení tohoto statutu se hostitelská země rozhodla z důvodů obdobných jako 

v Úmluvě o právním postavení uprchlíků či jinak přesvědčivých. Do druhé kategorie 

tedy spadají jak jedinci, jimž byl přidělen statut uprchlíka na základě mezinárodních 

dohod, tak lidé, kteří tento statut obdrželi v souladu s uprchlickou politikou hostitelské 

země. 

V této části jsem se pokusila o alespoň základní definici pojmů migrant, exulant 

a uprchlík. V mém díle se pak pro jeho široký záběr nejčastěji setkáte s prvním a ve 
                                                 
16 Přestože mí narátoři splňují podmínky obou kategorií, nedovolím si zde generalizovat. Mohly totiž 
nastat například případy, kdy čs. občan sice ilegálně opustil republiku či ilegálně pobýval v zahraničí 
z hlediska československého práva, nicméně mu nebyl v hostitelské zemi přidělen azyl či tam dokonce 
pobýval protiprávně i z hlediska hostitelské země.  
17 Collinson, 1993: 60-67. 
18 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/uprchlici.pdf, staženo: 25. 2. 2009: 1. 
19 Marrus, 1985: 366. 
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specifických kontextech také s posledním z nich. Pojmu exulant a exil jsem se rozhodla 

vědomě vyhýbat, neboť jej považuji jednak za příliš specifický na to, aby zahrnoval 

všechny mé narátory, a jednak za příliš emocionálně podbarvený. Již z fragmentární 

charakteristiky, kterou jsem nastínila výše, přímo čiší pozitivní význam přikládaný 

odchodu ze země a exulantským snahám o změnu československého politického 

systému. Ne všichni narátoři však aktivně bojovali proti komunistickému režimu ve své 

rodné zemi a mnozí z nich ji navíc opouštěli s vědomím toho, že se do ní možná již 

nikdy nepodívají, takže ani podmínku předpokládané dočasnosti pobytu by nesplnili.  

Migraci budu ve svém textu chápat jako pohyb jedinců, skupin či větších celků 

obyvatel v geografickém (a spolu s tím i v sociálním) prostoru, a to přes hranice států. 

Vnímám ji jako fenomén vyvolaný více než jedním motivem, přestože nepopírám 

skutečnost, že některý z nich může v rozhodovacím procesu hrát významnější roli než 

jiné. Zároveň ji, zvláště tu dlouhodobou, považuji za podstatný zlom v životě migranta, 

který poznamenává jeho další vývoj. Migrace pro mne dále představuje zastřešující 

pojem pro různé druhy geografického pohybu, mezi něž patří i výše zmíněné exulantství 

či uprchlictví.  

 

1.4. Metoda – techniky sběru dat, výběr vzorku  

 

Základní zdroj dat pro předkládanou diplomovou práci tvoří rozhovory s lidmi, 

kteří opustili Československo mezi lety 1968−1989 a odešli do Dánska. Hlavním 

kritériem při výběru vzorku se tedy stalo období odchodu spolu s cílovou zemí. Zároveň 

se nesmělo jednat o reemigranty, tj. o jedince, kteří se během uvedeného období či 

později natrvalo vrátili do Československa/České republiky. V důsledku relativně 

nízkého počtu emigrantů v Dánsku a také ve snaze získat různorodější data, která by 

pokrývala širší spektrum pojednávané problematiky, nebyl vzorek omezen co do věku, 

pohlaví či nejvyššího dosaženého vzdělání (nicméně s přihlédnutím ke svým finančním 

a technickým možnostem jsem ho musela ohraničit z geografického hlediska na 

emigranty žijící v Kodani a jejím blízkém okolí).  

 Vzorek osmi narátorů byl vybrán účelově za použití techniky tzv. nabalování 

sněhové koule, „jež spočívá na výběru jedinců, při kterém nás nějaký původní 
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informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny“.20 První narátory se mi podařilo 

oslovit díky kontaktům, které jsem získala již v Praze na univerzitě, a také díky pomoci 

ze strany Dánsko-českého spolku (Dansk-Tjekkisk Forening). Uvědomuji si, že mi tento 

způsob výběru neumožní široké generalizace, to však v žádném případě neznamená, že 

by závěry výzkumu neměly žádnou výpovědní hodnotu.21  

 Jak jsem již zmínila výše, přistoupila jsem k uchopení tématu prostřednictvím 

metody orální historie. V rámci této metody rozlišuje Miroslav Vaněk mezi dvěma 

hlavními formami rozhovoru, mezi interview, jehož cílem je získat specifické informace 

nebo stanovisko dotazovaného o konkrétní historické události, a životopisným 

vyprávěním/životním příběhem, „jehož smyslem je zachytit celoživotní vývoj určitého 

jednotlivce (na pozadí zkoumané historické etapy či procesu), případně historický vývoj 

v určitém období postihnout a přiblížit vylíčením individuálního životního běhu a 

osudu“.22 Orální historii, respektive žitou historii lze charakterizovat také jako „any 

retrospective account by the individual of his life in whole or part, in written or oral 

form, that has been elicited or prompted by another person“.23 Cílem mých rozhovorů 

nebylo získat příběh celého narátorova života, nýbrž jeho životní příběh od chvíle, kdy 

začal uvažovat o emigraci. 

 Rozhovory se odehrály v průběhu mého půlročního studijního pobytu v Dánsku 

v letním semestru 2007/08, přesněji v rozmezí od března do července 2008. Většina z 

nich proběhla v bytech samotných narátorů a trvala v průměru okolo dvou hodin. Jejich 

sběr zároveň provázela i participace na setkáních čs. emigrantů v Dánsku, především 

neformálního charakteru (z formálních setkání jsem se zúčastnila pouze březnové 

oslavy výročí Dánsko-českého spolku).  

 S každým narátorem byly uskutečněny dva rozhovory, jejichž záznam byl za 

účelem následného zpracování nahrán na diktafon. Ke všem rozhovorům jsem navíc 

vypracovala protokoly obsahující relevantní poznámky k rozhovoru, popis jeho 

podmínek a mou vlastní reflexi. Všechny rozhovory jsem archivovala a v případě zájmu 

                                                 
20 Disman, 2002: 114. 
21 Stanovit reprezentativnější vzorek by umožnil jen seznam Čechoslováků, kteří imigrovali do Dánska v 
období 1968−1989 a kteří na jeho území stále pobývají. Ten by však bylo přinejmenším velmi obtížné, 
ne-li zcela nemožné získat. Svou roli by při shromažďování kontaktů sehrála mj. ochrana osobních údajů. 
I Česká ambasáda v Dánsku odmítla poskytnout seznam těchto kontaktů s poukazem na to, že k těmto 
informacím nemá přístup. 
22 Vaněk, 2004: 53-54. 
23 Watson, Watson-Franke, 1985: 2. 
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mohu poskytnout přístup k jejich anonymizovaným verzím, popřípadě po získání 

dodatečného souhlasu narátora i k nahrávce původní.  

První rozhovor jsem zahájila jakožto epizodicko-narativní; narátor byl v úvodu 

pobídnut k vyprávění svého životního příběhu od doby, kdy začal zvažovat odchod ze 

země. Obraz tohoto životního příběhu dále v průběhu prvního rozhovoru upřesňoval a 

doplňoval odpověďmi na mé otázky poté, co skončil se spontánním vyprávěním, a dále 

při druhém rozhovoru, který se odehrál ve většině případů několik týdnů po prvním 

sezení.  

Smyslem druhého, doplňujícího rozhovoru tedy bylo zodpovědět jednak otázky 

o konkrétnějších tématech, které vyplynuly z předchozího rozhovoru a zároveň v něm 

nebyly zodpovězeny, a také otázky ze seznamu, při jehož tvorbě jsem se nechala 

inspirovat prvním kolem rozhovorů. Tato inspirace mi umožnila zahrnout i témata, ke 

kterým se ve svých vyprávěních odkazovali ostatní narátoři a které v daném případě 

nešlo rozpoznat. Tematické okruhy, které jsem si stanovila po provedení prvního kola 

rozhovorů, zahrnovaly širokou škálu oblastí: týkaly se rodinného zázemí narátorů, jejich 

zaměstnání, bydlení, trávení volného času, jazyka, vztahů (s Čechy (v ČR i Dánsku) i 

Dány), postavení imigrantů v Dánsku, rozhodování o emigraci, průběhu odchodu 

z Československa i příjezdu do Dánska, reflexe dění v rodné zemi, komparace obou 

zemí v minulosti i současnosti, krajanského života a určité bilance života v emigraci.  

 Domnívám se, že mi zvolená metoda umožnila získat bohatší data než 

standardizovaný rozhovor, neboť takto měli narátoři příležitost sami určit, která témata 

jsou pro jejich vyprávění důležitá, a zároveň mi následné kladení otázek pomohlo 

předejít tomu, aby byly některé relevantní oblasti zcela opomenuty.  

 Jelikož tato práce staví v první řadě na rozhovorech, je samozřejmě nutno vzít 

v potaz i nevýhody z toho plynoucí, například: 1. zkreslení vyprávění způsobené 

současným postojem i zájmy narátora (vyprávění je vždy dnešní rekonstrukcí 

minulosti), 2. ovlivnění individuální paměti narátora „dominantní pamětí“ (tj. veřejnými 

představami o minulosti prostředkovanými médii – což se může projevit např. u 

výkladu srpnové okupace), 3. zkreslení způsobené snahou narátora o zachování 

sebeúcty a o lepší sebeprezentaci a 4. zapomínání či zatajování některých údajů.24 

Výsledný produkt navíc ovlivňuje i samotný badatel, lze ho tak označit za jeho 

                                                 
24 Kusá, 1995: 17-20. 
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spolutvůrce.25 Je nutné si uvědomit, že rozhovory neslouží k odhalení „jediné a 

objektivní“ pravdy, ale subjektivního prožitku samotného narátora; jedná se o 

vypravěčovo ústní znovuvytvoření prožité minulosti.26 Námi zaznamenaná data jsou 

vždy sociálně konstruovaná. Příběh není nikdy neutrální, je vždy určen pro někoho.27 

Rozhovor tedy „představuje určitý konstrukt, podmíněný tím, jak narátor chápe sám 

sebe, svoji minulost i přítomnost, i průběžným výsledkem komunikace s tazatelem“.28 

 Doplňkově ve své práci zpracovávám i jiné typy pramenů (statistická data, 

archivní materiály) a sekundární literaturu. Zde je nutné se pozastavit především u 

archivních pramenů, neboť i u tohoto specifického zdroje dat je nutno mít na zřeteli, že 

ani jej nelze nekriticky považovat za jediný správný a hodnotově neutrální obraz reality. 

Ačkoli při práci s písemnými prameny nedochází k jejich ovlivnění badatelem či k 

jiným výše uvedeným typům zkreslení, které jsou vlastní rozhovorům, nelze zapomínat, 

že i na jejich tvorbě se někdo podílel a že je psal z jisté perspektivy a za jistým účelem. 

Miroslav Vaněk v této souvislosti podotýká, že písemné prameny zpravidla nevznikaly 

proto, aby se staly historickými dokumenty, nýbrž aby ovlivnily přítomnost v době 

svého vzniku a případně i (blízkou) budoucnost.29 Jen těžko by šlo na tomto místě 

popřít, že archivní prameny z období „normalizace“ podléhaly oficiální moci, zvláště 

pokud ve své práci využívám usnesení ze schůzí předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ 

či rozbor československých emigrací určený pro ministra. Nicméně tyto prameny 

považuji za přínosné, neboť přinášejí jiný pohled na emigraci, a to z pozice vládnoucí 

moci státu, který jedinec opouští. Poskytují tak jiný úhel pohledu a dokreslují dobový 

kontext.    

 

1.5. Vzorek  

 

 Rozhovory byly uskutečněny s osmi osobami, které opustily Československo 

mezi lety 1968−1989 a usadily se v Dánsku. Většina z nich odešla do několika měsíců 

po srpnové okupaci. V tomto nerovnoměrném zastoupení narátorů co do doby odchodu 

                                                 
25 Vaněk, 2004: 82. 
26 „When researchers ask for the reconstruction of historical events in oral history interview, what 
narrators actually provide is the verbal re-creation of the past as it was experienced.“ (Allen, 1984: 6) 
27 Svoboda, 2007: 7. 
28 Vaněk, 2004: 77. 
29 Vaněk, 2004: 82-3. 
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se jistě odráží jednak skutečnost, že v roce 1968 a roce následujícím utíkalo do 

západních zemí ve vymezeném období nejvíce lidí, ale také použití techniky tzv. 

nabalování sněhové koule. Dá se předpokládat, že jedinci, kteří přišli ve stejném 

období, se měli větší šanci seznámit a vybudovat mezi sebou přátelské vztahy, nadto 

některé pojí příbuzenské svazky. Jak Miroslava se Zdeňkem, tak Klára s Janem 

odcestovali do Dánska společně jakožto manželé. I Růžena s Martinem vyemigrovali se 

svými partnery, pouze Anna odjela s kamarádkou a Helena sama. Obě dvě pak potkaly 

své manžely až v Dánsku. Kromě Annina jsou partneři všech narátorů původem Češi.30 

 Sedm z osmi narátorů žilo v době odchodu ve středních Čechách, pouze Martin na 

okraji Brna. Všichni se dále pro emigraci rozhodli ve svých mladých letech, nejmladší 

z nich bylo 21 let a nejstaršímu 28. Některé páry s sebou odvedly i své malé děti.  

Vzdělání, jehož vypravěči v Československu dosáhli, se pohybuje od 

absolvování tříletého výučního oboru k vysokoškolskému, nejčastěji jsou však ve 

vzorku zastoupeni jedinci s maturitou. Zatímco minorita zůstala i v Dánsku po drtivou 

část svého pobytu věrna svému původnímu zaměstnání, ostatní se k němu již nikdy 

nevrátili. Zprvu ho totiž mnohdy z různých důvodů, ať už například pro neznalost 

jazyka či neuznání vzdělání, nemohli vykonávat a později se prostřednictvím vlastní 

iniciativy spolu s pomocí kurzů dopracovali k jinému.   

 Ani jednomu z těchto osmi jedinců se nepodařilo v Dánsku získat azyl, který by 

spadal pod Ženevskou konvenci, nicméně jim byl do několika týdnů přidělen azyl na 

humanitární bázi, který jim zaručoval pracovní povolení a povolení k pobytu. Po 

několika letech si pak všichni ti, kteří přišli do Dánska v letech 1968-69, zažádali o 

dánské občanství, které jim bylo bez jakýchkoli komplikací přiděleno. Někteří si přitom 

nezrušili české a dnes tak vlastní občanství dvojí. Klára s Janem si ponechali občanství 

české a o dánském zatím neuvažují. 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Vzhledem k tomu, že mi v průběhu rozhovoru či před ním všichni narátoři nabídli tykaní (v dánštině 
velmi rozšířené), rozhodla jsem se vést práci v tomto duchu a používat při odkazování na ně pouze 
změněná křestní jména bez příjmení, jak by se očekávalo. Ta by beztak se zřetelem k anonymizaci 
nenesla žádnou výpovědní hodnotu. 
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SEZNAM NARÁTORŮ 

Jméno Rok narození Rok odchodu Dosažené vzdělání 
Rodinný 

stav 

Anna 1945 1969 s maturitou vdaná 

Helena 1944 1969 s maturitou vdova 

Jan 1960 1988 s maturitou ženatý 

Klára 1966 1988 vysokoškolské vdaná 

Martin 1941 1968 vysokoškolské ženatý 

Miroslava 1944 1969 vyučena vdaná 

Růžena 1947 1968 vyučena vdaná 

Zdeněk 1944 1969 s maturitou ženatý 

 

Tab. č. 1: Tabulka znázorňuje přehled narátorů výzkumu, včetně roku jejich narození i 

emigrace, nejvyššího dosaženého stupně vzdělání a rodinného stavu.  

 

1.6. Přehled literatury k tématu 

 

 Problematice migrací v minulém století byla věnována značná pozornost, a to jak 

ze strany laické, tak i odborné veřejnosti. Stephen Castles a Mark J. Miller  (2003) 

dokonce o 20. století hovoří jako o věku migrace. Ne že by snad představovala 

v dějinách lidstva něco nového, ale spíše proto, že podle nich po roce 1945 a zejména 

pak od poloviny 80. let nabyla na rozsahu i významu.31 Je jistě nadnesené považovat 20. 

století za jediný věk migrace, takových tu, jak tvrdí Zdeněk Uherek,32 přeci proběhla od 

počátku lidstva již celá řada, nicméně určitou jedinečnost 20. století v tomto ohledu 

upřít nelze.  

 Ačkoli ze všeobecného hlediska lze migraci zařadit mezi poměrně rozšířená 

témata společenských věd a sepsalo se o ní nesčetné množství knih, s odbornými 

studiemi zabývajícími se československou emigrací v letech 1948−1989 je to 

komplikovanější.  Na vině je zejména právě dlouhodobá vláda komunistické strany, jež 

se mimo jiné negativně promítla i do stavu českého bádání 2. poloviny 20. století. Práce 

                                                 
31 Castles, Miller, 2003: 4. 
32 Uherek, 2005: 29. 
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sociálních vědců se v období „normalizace“ více než kdy dříve dostaly do vleku 

„vládních zájmů“ a marxistického učení.33 Zvláště v tehdejší době aktuální a politicky 

nikoli zrovna hodnotově neutrální témata podléhala přísnější kontrole, nestala-li se 

rovnou úplně tabuizovanými. Celá situace pak vyústila v nedostatečné zpracování 

problematiky migračních proudů od roku 1948. Výjimku tvořilo pouze vystěhovalectví 

československých občanů do východních zemí, na nějž výrazněji zaměřili svou 

pozornost už od 50. let etnografové. Ani oni se však nevyhnuli marxistickým 

interpretacím, které z dnešní perspektivy jejich díla do určité míry znehodnocují. 

Emigraci na Západ pak sice popisovali i samotní emigranti, ale jejich práce nelze 

považovat za odborné studie stricto sensu.  

Jak vyplývá z předešlého, dalo by se s jistou nadsázkou říci, že studium 

československých migrací mezi lety 1948 a 1989 muselo po Sametové revoluci de facto 

začít stavět na zelené louce a i dnes je, obrazně řečeno, třeba na jeho mapě dokreslit 

řadu bílých míst. Především pro ty, kteří se zajímají o soudobé dějiny, se tak otevřel 

nový prostor zkoumání vyzývající jak k uskutečnění konkrétních případových studií, tak 

obsáhlejších a přehledovějších děl. 

  Mezi taková díla, kde najdeme stručný nástin české emigrace i reemigrace, patří 

kniha Jaroslava Vaculíka Češi v cizině – emigrace a návrat do vlasti (2002). Autor v ní 

podává základní informace o příčinách českého vystěhovalectví od 19. století, pobytu 

Čechů v cizině a důvodech jejich návratu. Do svého výčtu tak zařazuje i emigrační vlnu 

po roce 1948 a 1968. 

 Přehledovou charakteristiku jednotlivých migračních pohybů od 19. století 

nalezneme také v článku Zdeňka R. Nešpora, který vyšel v roce 2005 pod názvem 

České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium v Soudobých dějinách. 

Období 20. století dále autor podrobněji rozebírá ve své dřívější knize Reemigranti a 

sociálně sdílené hodnoty: prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních 

procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let (2002), a to 

z historické a sociologické perspektivy. Svůj rozbor pak uzavírá, ostatně jak již sám 

název napovídá, výsledky pilotní studie o hodnotových postojích Čechů, kteří se v 90. 

                                                 
33 Zdeněk Jičínský ve své knize o právním myšlení v souvislosti s „normalizačním“ obdobím hovoří 
dokonce o zaměnění vědy apologetikou. „Společenské vědy za tohoto stavu se nacházely v hluboké 
stagnaci; pokud se rozvíjely, pak jako akademické disciplíny bez přímého analyticko-kritického vztahu 
k dané politické praxi; zabývaly se různými okrajovými a únikovými tématy, i když se stále zdůrazňovala 
nezbytnost spojení vědy s potřebami společenské praxe. […] ve skutečnosti soudobá politika opravdové 
vědecké poznání nejen nevyžadovala, ale odmítala a potlačovala.“ (Jičínský, 1992:75) 
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letech vrátili ze Západu. Druhý autorův článek zveřejněný taktéž v roce 2005 

v Soudobých dějinách, který se jmenuje Jak dál bádat o mezinárodních migracích? 

Vývoj a perspektivy současných západních studií, může být pro ty, kteří se zabývají 

migrací, podnětný především z hlediska metodologie a teoretického zázemí, neboť se 

týká vývoje a perspektiv současných západních studií a jejich možného vlivu na české 

prostředí. Autorova snaha o metodologickou a teoretickou reflexi je však na poli 

českých migračních studií bohužel spíše ojedinělá.  

Ve všech třech výše zmíněných dílech podává Nešpor také velmi přínosné 

shrnutí dosavadních prací o emigraci a reemigraci ve 20. století. Charakterizuje v nich 3 

formy výzkumu – historický, etnografický a aktérský, tj. díla samotných emigrantů 

aspirující na vědeckou práci, o nichž hovoří jako o svého druhu „semi-analýzách“.34 

Věnuje se jednak jejich teoretickým východiskům a tematickému i metodickému 

zaměření, jednak nastínění jejich základních nedostatků.35 Řešení těchto nedostatků pak 

spatřuje zejména v lepším teoretickém ukotvení, interdisciplinaritě, přihlédnutí 

k opomíjeným tématům i metodám a ve změně způsobu prezentace výsledků. Autor 

nabádá k sociologizaci a antropologizaci českých migračních studií.36 Pro můj výzkum 

považuji za inspirující především důraz kladený na použití metody orální historie při 

studiu českých migrací 20. století a dále autorovu výtku vznesenou vůči historickým 

studiím a „semi-analýzám“, totiž že jejich tématem je pouze západní a výhradně 

politická emigrace, a tak dochází doslova k vylučování nepolitických emigrantů.37 Ani 

ti by neměli být v takových studiích záměrně přehlíženi. 

  Mezi lety 1998 až 2003 bylo v České republice k migrační problematice dále 

uspořádáno v rámci Týdnů zahraničních Čechů několik sympozií, jejichž referáty 

zachycují následující sborníky: 

• Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: sympozium o českém 

vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29. - 30. 

června 1998, 

• Emigrace a exil jako způsob života. II. Sympozium. O českém vystěhovalectví, 

exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, 

                                                 
34 Viz např. Nešpor, 2005b: 672. 
35 Viz např. Nešpor, 2005a: 271-82. 
36 Viz např. tamt.: 280-4; Nešpor, 2005b: 682-4. 
37 Nešpor, 2005a: 272-3. 
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• Exil sám o sobě: Týden zahraničních Čechů: III. setkání nad českým 

vystěhovalectvím, exulanstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu, 28. září 

- 4. října 2003. 

 První sympozium se na začátku zabývalo motivy a způsoby útěků do ciziny, počty 

odcházejících i charakteristikou jednotlivých migračních vln; dále adaptací v novém 

prostředí z hlediska individuálních odlišností příslušníků různých generací české 

emigrace ve 2. polovině 20. století a konečně ve třetí části jakýmsi souhrnem zkušeností 

ze vzájemné komunikace Čechů v zahraničí s domovem. Následující sympozium 

uskutečněné o dva roky později se pokoušelo o reflexi způsobu života české emigrace 

po roce 1948 a 1968, a to zejména na příkladě literární produkce autorů, kteří sami 

emigrovali. Při třetím setkání byl dán prostor několika emigrantům k prezentaci vlastní 

životní zkušenosti a dalším k diskuzi ve třech odborných sekcích (legislativní, politická, 

ekonomická; kulturní; školská, výchovná a vzdělávací).  

Příspěvky ve všech třech sbornících se tedy liší jak konkrétním zaměřením, tak i 

různou mírou odbornosti: od odborných článků až k osobním zamyšlením a 

komentářům přímých účastníků. Opominuta by navíc neměla být ani skutečnost, že i 

přes značné množství příspěvků ani jeden nesledoval odchod československých občanů 

do Dánska. Oproti tomu autoři ve svých dílech často pojednávali o emigraci do USA, 

Kanady, Austrálie či Švýcarska, tedy zemí masovějšího přílivu československých 

emigrantů.  

Při výčtu literatury o české migrační problematice lze také zmínit další sborníky, 

tentokrát vycházející pod záštitou Etnologického ústavu AV ČR v řadě Češi v cizině.  

Jejích do dnešního dne 12. publikovaných dílů se nicméně soustředí zejména na 

migrace před rokem 1948.  

Za povšimnutí nepochybně stojí také Centrum pro česká exilová studia při 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jež zahájilo svou činnost v roce 

1993 a kde emigrace v období od roku 1948−1989 tvoří jeden z cílů bádání. Od 

založení už tak v jeho rámci vzniklo množství historických prací, kterým zde však 

vzhledem k rozsahu práce nemůže být věnována detailnější pozornost a ani to není pro 

její účel nutné. Za všechny uvedu dílo Československá poúnorová emigrace a počátky 

exilu Zdeňka Jiráska, v němž autor na základě archivních pramenů líčí počátky 

poúnorové emigrace. Celé dílo se zaměřuje především na politické dějiny v užším slova 

smyslu. 
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Zajímavý úhel pohledu nám představuje Jan Hanzlík ve svém příspěvku 

Československá emigrace očima tajných materiálů z roku 2002. Emigraci mezi lety 

1948−1989 tak dává čtenářům nahlédnout skrze faktografii nashromážděnou 

komunistickými agenty během 40 let jejich činnosti.  

Nejvíce se však mému „terénu“ i metodě blíží Lenka Škodová antropologickým 

výzkumem, jehož výsledky publikovala ve své diplomové práci Gender, Generation 

and National Identity of Czech Émigrés in Denmark z roku 2004 a v příspěvku Gender 

and Identity of Two Generations of Czech Émigrés in Denmark: Analysis of the 

Dominant Narratives of the Babinec Network proneseném na konferenci o antropologii 

postsocialismu (Fourth Nordic Conference on the Anthropology of Post-Socialism) 

v dubnu 2002. Škodová založila své bádání na terénním výzkumu zahájeném v roce 

2001 v Dánsku a později pokračovala i v České republice. Jeho jádrem se stalo vedení 

rozhovorů orientovaných na životní historii a doplňkově dále zúčastněné pozorování. 

Autorčin zájem se upnul na české emigranty, resp. reemigranty, kteří přišli do Dánska 

v 60. a 90. letech. V případě druhé skupiny se jedná pouze o ženy, které se do země 

vydaly za svým dánským partnerem. Škodová pak obě skupiny blíže specifikuje a 

konkretizuje jejich rozdíly i podobnosti, přičemž osvětluje charakter národní identity 

českých emigrantů v Dánsku, přihlíží k genderovým specifikám a porovnává způsob, 

jakým obě dvě generace strukturují své příběhy.  

Autorčinu práci považuji za využitelnou zejména z hlediska některých závěrů o 

generaci emigrantů ze 60. let, neboť většina mých narátorů v tomto období odešla. 

Například mohu konfrontovat závěry, ke kterým Škodová dospěla ohledně důvodů 

jejich odchodu. Dále pokládám za zajímavé prověřit autorčino tvrzení, že životní 

historie této generace často obsahují témata utrpení a bezpráví způsobovaného 

komunisty a že narátoři v interpretaci svých životních příběhů zaujímají pozici oběti.38   

Jak ukazuje předcházející text, o československých občanech, kteří v období 

komunistické vlády odešli do Dánska, nevzniklo mnoho děl. Konkrétněji se jim 

věnovala pouze Lenka Škodová, jež však bohužel zachycuje pouze příběhy několika 

z těch, kteří emigrovali v 60. letech minulého století. Bez jakékoli nadsázky tak 

můžeme zajisté tvrdit, že toto výzkumné pole teprve čeká na své probádání a že 

výzkumy jsou zde teprve v počátcích. Dánsko sice patří mezi země, které si v porovnání 

s některými jinými západními státy za svůj cíl nezvolilo tolik uprchlíků, a tudíž se může 

                                                 
38 Škodová, 2004: nestránkováno, kap. 5.1. 
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zdát méně lákavým výzkumným terénem, nicméně i přesto se domnívám, že má v tomto 

ohledu českým migračním studiím co nabídnout.  
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2. DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ EMIGRACE MEZI LETY 

1948−1989 

 

 Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se stručnými dějinami specifického 

migračního proudu, přesněji řečeno československé emigrace mezi lety 1948−1989.39 

Tato emigrace se často označuje jako „politická“,40 a to zejména ty její složky, které 

souvisejí s únorovým pučem v roce 1948 a nezřídka i se vstupem vojsk pěti států 

Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. Vzhledem ke zkoumanému tématu se 

podrobněji zaměřím až na emigrační vlnu po srpnu 1968. 

 Při popisu emigrace mezi lety 1948−1989 se všeobecně a jako by samozřejmě 

setkáváme s jejím rozdělením podle dvou významných mezníků: února 1948 a srpna 

1968.41 Významné politické zvraty, k nimž došlo v obou měsících, totiž zapříčinily, že 

z republiky vyemigrovalo značné množství lidí. Jan Hanzlík přidává k těmto dvěma 

hlavním vlnám ještě vlnu emigrace po podpisu Charty 77.42 Ať už však členíme 

uvedené období jakkoli, nic to nemění na faktu, že lidé kontinuálně emigrovali v celém 

jeho průběhu, i když s různou intenzitou.  

 

2.1. Emigrační vlna po roce 1948 

 

 V únoru 1948 došlo v Československu ke komunistickému převratu, jenž ve 

svých důsledcích znamenal převzetí moci komunistickou stranou usměrňovanou SSSR. 

Tento čin tak vytvořil situaci, ve které se všechny nekomunistické politické síly ocitly 

v protirežimní opozici. V této atmosféře se nemalý počet československých občanů 

rozhodl pro život v zahraničí. Podle Zdeňka R. Nešpora vedly jedince k odchodu do 

zahraničí zejména politické důvody, či jejich kombinace s důvody ekonomickými a 

pracovními. Lidé tak opouštěli zemi v první řadě ze strachu z vlastní perzekuce.43 

                                                 
39 V otázce starších migrací spojených s českými zeměmi odkazuji na S. Broučka (2003, nestránkováno), 
Z. Nešpora (2002, 2005a) a J. Vaculíka (2002). 
40 Et al. Vaculík, 2003: 5; Trapl, 2000; Tigrid, 1990. 
41 Pro ilustraci uvádím následující: Brouček, 2003: nestránkováno; Kučera, 2004: 53; Měšťan, 2000: 158 
či 2001: 54; Nešpor, 2002: 87; Trapl, 2000: 39-40; Vaculík, 2002: 3. 
42 Hanzlík, 2002: 269. 
43 Nešpor, 2002: 40. 
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 Největší odliv emigrantů nastal bezprostředně po únoru 1948 a pokračoval do 

přelomu 40. a 50. let. Odhady počtu lidí, kteří mezi lety 1948−1967 nelegálně pobývali 

v zahraničí, se v dostupných zdrojích diametrálně liší: od zajisté podhodnoceného 

oficiálního údaje Ministerstva vnitra, který vyčísluje počet uprchlíků na 35 789 osob, 

s tím, že 25 354 z nich opustilo republiku již mezi lety 1948−1950,44 až po údaje kolem 

250 000 – 260 000 osob.45 Pavel Tigrid odhaduje tento údaj na 60 000 osob46  a Nešpor 

se k němu ve své knize přiklání.47 

Většinu únorové vlny tvořili příslušníci intelektuální a hospodářské elity, 

průmyslníci a živnostníci, vzdělanci, politikové a umělci.48 Ti pak odcházeli především 

do zemí západní Evropy, USA, Kanady a Austrálie.49 Politická angažovanost části této 

vlny vyústila v založení různých organizací a spolků, mezi nimiž zaujala čelní postavení 

Rada svobodného Československa ustavená v roce 1949.50  

 

2.2. Emigrační vlna po roce 1968 

 

 Emigrační vlna po roce 1948 nebyla jedinou masovou vlnou v období vlády KSČ. 

V roce 1968 ji totiž předčila rozsahem ještě výraznější. Jejím impulzem se stejně jako 

v předešlém případě stal zlom v politickém vývoji země, který otřásl i životy lidí, kteří 

se běžně o politiku příliš nezajímali. Očekávání a naděje lidí spjaté s uvolněním 2. 

poloviny 60. let a zejména s vývojem během „pražského jara“ se rozplynuly 

s vojenskou invazí ze dne 21. srpna 1968 a nastolením „normalizace“.51 Řada lidí trávila 

srpnové dny na dovolené v zahraničí a netušila, že se jejich pobyt v západních zemích 

prodlouží a že je budou následovat další krajané, a to až do pádu komunistického 

režimu. 

                                                 
44 ABS, fond A7, a. j. 533, 1968: 1-4. 
45 Brouček, 1998: 3; Kučera, 2004: 145; Paukertová, 2000: 27. 
46 Tigrid, 1990: 43. 
47 Nešpor, 2002: 41-2. 
48 Nešpor, 2002: 42. 
49 Brouček, 2003: nestránkováno. 
50 Vaculík, 2002: 31. 
51 Tento dobový pojem zavedený komunisty představuje samostatnou etapu ve vývoji komunistického 
systému v Československu, která se vyznačovala obnovou monopolu moci KSČ a orientací na tzv. 
konzumní socialismus (Otáhal, 2002: 5-6). 
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 I u této vlny se při objasňování jejích příčin setkáváme s odkazem na politickou 

situaci v Československu. Avšak s časovým odstupem od srpna 1968 přikládají někteří 

autoři větší důležitost ekonomickým faktorům, a to zejména v 80. letech.52  

Co se týče složení této skupiny, šlo podle Jaroslava Vaculíka53 a Pavla Tigrida54 

o lidi pronásledované nebo diskriminované režimem, dále o odborné kádry a o reformně 

orientované komunistické činitele. Ve vládních zprávách z daného období si autoři 

stěžují na ztrátu značného množství kvalifikovaných sil a příslušníků inteligence.55 O 

odlivu příslušníků inteligence se zmiňuje i Milan Kučera, když hovoří o tom, že 

odcházeli v první řadě mladí vzdělanější lidé, zvláště celé rodiny s dětmi.56 Národnostně 

pak tvořili drtivou většinu emigrantů Češi.57  

Za místo, kde emigranti zamýšleli začít nový život, si volili různé západní země. 

Krom evropských států je lákala hlavně Kanada, USA a Austrálie. Podle vládních údajů 

z roku 1969 vycestovalo nejvíce uprchlíků do Švýcarska, Kanady, NSR, Švédska, 

Austrálie, Anglie a USA.58 NSR spolu s Rakouskem a Itálií sloužily v počáteční fázi 

především jako tranzitní země, odkud byli Čechoslováci po pobytu v uprchlických 

táborech posíláni do dalších zemí. Pokud se však odcházelo přes nějakou zemi 

východního bloku, využívala se nejčastěji Jugoslávie.59 

Počet útěků vrcholil v prvních měsících po srpnové invazi, tedy v době, kdy 

ještě relativně otevřené hranice umožňovaly snáze opustit republiku. Podle Milana 

Kučery60 i Stanislava Broučka61 odešlo nebo zůstalo v zahraničí nelegálně mezi lety 

1968−1969 104 000 osob z celkového počtu 245 000 za léta 1968−1989. Zprávy 

ministerstva vnitra uvádí kolem 70 000 osob za léta 1968−1969 z cca 146 000 do roku 

1989.62 Zdeněk R. Nešpor se ve svém odhadu pro období 1968−1989 přiklání k číslu 

200 000 osob. Opět tedy v literatuře narážíme na rozcházející se data.  

Z hlediska četnosti československých emigrací na Západ dělí Nešpor éru 

„normalizace“ do tří odlišných fází: na 1. období Pražského jara a bezprostředně 

                                                 
52 Viz například Kučera, 2004: 145 a Nešpor, 2002: 53. 
53 Vaculík, 2002: 33. 
54 Tigrid, 1990: 92. 
55 Et al. ABS, fond A7, a. j. 533, 1968: 13-14; NA, fond 02/1, sv. 153, a. j. 237/4, 1971: příloha III, 7. 
56 Kučera, 2004: 146. 
57 Kučera, 2004: 145;  Paukertová, 2000: 28. 
58 NA, fond 02/1, sv. 89, a. j. 147/3, 1969: příloha IV, 1. 
59 ABS, fond A 2/3, a. j. 1001, 1970: příloha V, s. 1. 
60 Kučera, 2004: 145. 
61 Brouček, 1998: 3. 
62 Gebauer [et al.], 1993: 196. 
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posrpnové, které se vyznačuje nejvyšším počtem odchodů, 2. období emigračního klidu 

v 70. letech a na 3. období relativně stabilní četnosti emigrací v 80. letech s největším 

rozsahem na počátku dekády.63 Ve svém díle se pak snaží jednotlivé podskupiny blíže 

charakterizovat.  

Podle tohoto autora odcházeli do roku 1970 do emigrace příslušníci všech tří 

Tigridových emigrantských typů.64 Autor dále rozvádí, že, ačkoli v základech jejich 

motivace stály politické důvody, nelze je považovat za jediné a oddělovat je od 

osobních a existenčních. Ve srovnání s poúnorovou vlnou mohli tito emigranti v 

 západních zemích těžit z mnohem přívětivějšího přijetí, jednak díky „špatnému 

svědomí světa vůči sovětské invazi“ a tedy snazší možnosti získání politického azylu, 

jednak díky pomoci dřívějších emigrantů – většinou na příbuzenské, odborné či 

pracovní bázi.65 Osobně bych k těmto dvěma důvodům, které ozřejmují, proč byli 

posrpnoví emigranti přijati přátelštěji než ti, kteří odešli krátce po únoru 1948, doplnila 

ještě fakt, že západní svět se v této fázi již lépe vypořádal s následky druhé světové 

války a začal ekonomicky vzkvétat, tudíž příliv nových pracovních sil mohl být pro 

řadu zemí vítaným doprovodným faktorem spíše než břemenem, jako tomu bývá 

v dobách vysoké nezaměstnanosti. Co se týče oné pomoci ze strany dřívějších 

uprchlíků, je vhodné pro úplnost poznamenat, že celkový postoj poúnorové emigrace 

vůči svým následovníkům lze charakterizovat spíše jako ambivalentní. Jak konstatuje 

Miloš Trapl, krom vzájemné pomoci se objevily rovněž kritické a odmítavé postoje, a to 

zejména vůči dřívějším komunistickým funkcionářům.66  

V kontrastu s předchozí vlnou tito emigranti ve větší míře nezakládali rozsáhlejší 

institucionalizované krajanské skupiny, nýbrž se podle Zdeňka R. Nešpora snažili co 

možná nejrychleji „zapadnout“ do hostitelské společnosti, a to obzvlášť prostřednictvím 

pracovně-ekonomických vztahů. Ani emigrantům ze 70. let se podle autora nepodařilo 

vytvořit stabilnější rozsáhlejší sociální skupiny na emigrantské bázi. Přesto lze mezi 

oběma skupinami narazit na sociální i politické aktivisty. 67 

Nešpor uvádí, že nárůst odchodů do emigrace v 80. letech je ve většině případů 

vysvětlitelný ekonomicko-sociálními důvody a také více příležitostmi vycestovat na 

                                                 
63 Nešpor, 2002: 50. 
64 Tigrid, 1990: 92. 
65 Nešpor, 2002: 51. 
66 Trapl, 2000: 40. 
67 Nešpor, 2002: 52-3. 
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Západ.68 Ačkoli i v tomto desetiletí podle autora řada občanů emigrovala z politických 

důvodů, podstatnou část této vlny představovali lidé, kteří odcházeli s vidinou lepšího 

profesního uplatnění a zvýšení socioekonomického statutu. Ať již však motivovalo 

k odchodu cokoli, získávání politického azylu se stávalo v evropských zemích stále 

obtížnějším. Žadatelé o azyl proto obvykle museli strávit poměrně dlouhou dobu 

čekáním ve sběrných utečeneckých táborech v Německu, Rakousku a Itálii.69 Někteří 

z této skupiny se po sametové revoluci vrátili zpět do Československa, resp. České či 

Slovenské republiky, k čemuž měli díky délce svého pobytu v zahraničí pochopitelně 

nejsnazší podmínky.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Tamt.: 53. 
69 Tamt.: 53. 
70 Tamt.: 54. 



3. IMIGRACE DO DÁNSKA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE SV. VÁLCE 

27 

3. IMIGRACE DO DÁNSKA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ 

VÁLCE 

 

 Tato kapitola se týká problematiky imigrace v Dánsku. Nastiňuje dánskou 

imigrační historii od poválečné doby a také na ni reagující imigrační politiku. I přes 

určitá specifika lze v tomto období pozorovat vývoj, který do značné míry alespoň 

v hrubých obrysech kopíruje vývoj v jiných západoevropských zemích. Z tohoto 

důvodu považuji za přínosné stručně vytyčit základní předěly v dějinách imigrace 

do západní Evropy.  

 

3.1. Nástin poválečné imigrační historie západní Evropy  

 

 Evropa vždy hrála z hlediska migrace důležitou roli. Z původně převážně 

emigračního regionu se ve 20. století mění na oblast, do které směřují přistěhovalci. 

Atraktivní se v poválečné době stává zejména bohatší jádro evropských zemí, později i 

jihoevropské státy. Od 50. let do počátku 70. let zažívá západní Evropa ekonomický 

boom a zaplňuje mezery na pracovním trhu náborem sil ze zahraničí. Pak ale v roce 

1973 přichází ropná krize a s ní spojený stop-stav mezinárodní migrace. Oproti 

předpokládanému dočasnému pobytu cizích pracovních sil velká část pracovníků 

zůstává v hostitelských státech a dokonce si přivádí též své rodiny. I přes výrazně 

restriktivní politiku zvyšuje navíc počet cizinců na Západě i příliv uprchlíků a žadatelů 

o azyl, jejichž dramatický nárůst lze sledovat zhruba od poloviny 80. let a zejména pak 

v následujícím desetiletí. Zhoršující se ekonomická situace a z toho plynoucí složitější 

začlenění imigrantů do hostitelské společnosti vyústily podle řady autorů v mnoha 

zemích k dalšímu zpřísnění imigrační politiky a mezi obyvatelstvem cílové země také 

k zesílení záště vůči cizincům. Neopomenutelné migrační přesuny mezi západní 

Evropou a východním blokem byly způsobeny událostmi spojenými s pádem SSSR. 

Během celého období navíc dochází k postupnému harmonizování migrační politiky a 
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praxe západoevropských demokracií. Obzvláště uprchlická otázka podléhá striktnějšímu 

mezinárodnímu právnímu režimu.71  

 

3.2. Dánská imigrační historie 

 

  Od konce 2. světové války do konce 60. let se Dánsko vyznačovalo relativně 

nízkým počtem přistěhovalců. Ti přicházeli hlavně ze sousedních skandinávských zemí 

(Norska a Švédska), dále pak z Velké Británie, Německa a USA. Vesměs se jednalo o 

Dány vracející se z pobytu v těchto zemích.72  

 Složení i rozsah imigrace se však začaly měnit od 60. let, což souviselo s vnitřní 

situací země, která odrážela změny v západoevropském vývoji. Koncem 50. let totiž do 

Dánska dorazila mezinárodní konjunktura. V této době dochází k završení přerodu 

Dánska ze zemědělské společnosti v moderní průmyslovou. Pod sociálnědemokratickou 

vládou se rodí sociální stát s rozvětveným zdravotnictvím, „univerzálními“ službami a 

vzdělávacím systémem, který dává v zásadě všem možnost získat vzdělání podle 

vlastních schopností. Tento rozvoj nabral na obrátkách zvláště v letech 1965−1976.73  

 Stejně jako v jiných západoevropských státech si i v Dánsku ekonomický rozkvět 

vyžádal přísun nových pracovních sil, zvlášť nekvalifikovaných dělníků do rozvíjející 

se průmyslové sféry. Ty byly rekrutovány ze  zemí mimo západní Evropu, v případě 

Dánska primárně z Turecka, Pákistánu a tehdejší Jugoslávie. V 60. letech tedy pro 

cizince nebylo obtížné přestěhovat se do Dánska, získat pracovní povolení a najít si 

práci.74  

 Tento pro imigranty příznivý stav však zvrátila na podzim roku 1973 ropná krize, 

která zapříčinila dlouhodobou ekonomickou recesi a zvyšující se nezaměstnanost. I přes 

nastolený zákaz však imigrace pokračovala dál. Nejenže nenastal očekávaný návrat 

dříve pozvaných pracovníků zpět do vlasti, nýbrž je v následujících desetiletích začali 

do nového domova následovat též členové jejich rodin. Krom toho pokračoval příliv 

uprchlíků, který byl však až do počátku 80. let relativně nízký.75  

                                                 
71 Viz Castles a Miller, 2003: 7, 79-81, 102-103; Collinson, 1993: 35-36, 60; Drbohlav, 2001; 
Chaloupková, 2006: 58-9; Lahav, 2004: 29-31 a Salt, 1993: 2-4, 37. 
72 Pedersen, 1999: 149. 
73 Busck a Poulsen, 2002: 256, 268-269. 
74 Bauer, Larsen a Matthiessen, 2004: 42-3; Pedersen, 1999: 150-151. 
75 Bauer, Larsen a Matthiessen, 2004: 43; Pedersen, 1999: 153-155. 
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 Od roku 1956−1979 obdrželo v Dánsku azyl přes 400 osob ročně. Většímu náporu 

uprchlíků čelily západní země v souvislosti s maďarským povstáním v roce 1956, 

Pražským jarem roku 1968 a pronásledováním Židů v Polsku.76 Během 50. a 60. let tak 

utíkali do Dánska hlavně lidé z východní Evropy, v polovině 70. let pak z Vietnamu a 

Chile.77  

V 80. letech hledali v Dánsku azyl též utečenci z Iráku, Iránu, Palestinci a 

Tamilci, což vyústilo v rapidní nárůst počtu uprchlíků v letech 1985−1989 (pětkrát více 

než v letech 1960-84). V následující dekádě přivedla do Dánska hlavní uprchlickou vlnu 

90. let a vůbec tu nejpočetnější za celé poválečné období občanská válka v Bosně a 

Hercegovině.78 

Jak lze tedy vidět, imigrace do Dánska pokračovala i po nastolení restriktivnější 

imigrační politiky po roce 1973. Navíc v následujících desetiletích nabývala na objemu. 

V důsledku sílícího proudu imigrantů a jejich zhoršujícího se uplatnění na trhu práce, 

které způsobila ekonomická recese, se problematika přistěhovalectví dostala do popředí 

společenské debaty, a to nejen v Dánsku. Steen Busck a Henning Poulen dospěli 

v tomto směru k závěru, že vzniklá situace vedla ke zhoršení postoje hostitelské 

populace k cizincům. Už od počátku 80. let a zejména po roce 1989 se podle nich nově 

příchozí, zejména ti z mimoevropských zemí, musejí potýkat se sílícím 

nacionalistickým a protipřistěhovaleckým přístupem stále rostoucího počtu Dánů. 

Cizinci, tvrdí autoři dále, začali být považováni za konkurenty na trhu práce, 

„příživníky“ na výhodách sociálního státu a hrozbu pro „dánství“.79 

 

3.3. Dánská imigrační politika 

  

 Neboť je při řešení jakékoli uprchlické otázky třeba vzít v úvahu mimo jiné i 

politiku hostitelské země, ráda bych zde nastínila zásadní cizinecké zákony, které 

                                                 
76 Bauer, Larsen a Matthiessen, 2004: 48. 
77 Pedersen, 1999: 163. 
78 Tamt.: 163, 168. 
79 Busck a Poulsen, 2002: 303. Otázce neo-nacionalismu a jeho příčinám, které zasazuje do období let 
1989-1995, se podrobněji věnuje Hervik (viz Hervik, 2006: 92-106). Stupňujícím se strachem z cizinců se 
ze specifického úhlu zabývá i Sampson (1994: 59-69). Svůj příspěvek věnuje analýze ideologie jedné 
dánské xenofobní skupiny (Den Danske Forening). Jedním ze závěrů, ke kterým dochází, je, že názory, 
které Dánové před několika lety považovali za rasistické, v současnosti (tj. v době vydání knihy) 
pronášejí i zastupitelé mainstreamových organizací. 
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ovlivnily přijetí všech osmi narátorů do Dánska. Jelikož se všichni bez výjimky ucházeli 

o udělení azylu, bude mne zajímat legislativa spojená s touto otázkou. 

 V úvodu své diplomové práce jsem již naznačila kořeny uprchlického režimu 2. 

poloviny 20. století. Zejména jsem pak uvedla definici uprchlictví podle 

nejzásadnějšího dokumentu, kterým se řídí mezinárodní právo, tj. podle Ženevské 

konvence z roku 1951, včetně jejích změn po roce 1967.  

 I dánské zákonodárství zahrnulo tuto definici do své legislativy. I přes různé 

dodatky reguloval imigraci do Dánska až do roku 1983 cizinecký zákon z roku 1952. 

Rozhodování o přidělení azylu většině narátorů se tedy řídilo tímto dokumentem. Jak 

tento zákon, tak i jeho nová úprava z roku 1983 inkorporovaly definici uprchlíka podle 

Ženevské konvence. Nadto se v administrativní praxi 60. let začalo uplatňovat pojetí 

tzv. de facto uprchlíků, které bylo do zákona včleněno právě až v roce 1983. Do té doby 

byl jeho výklad ponechán do značné míry na posouzení administrativním složkám, které 

měly co dočinění s udělováním azylu.80  

Toto pojetí mělo pokrýt osoby, jež sice nespadaly pod definici uprchlíka podle 

Ženevské konvence, přesto však pro obdobné či jinak přesvědčivé důvody zahrnující 

odůvodněný strach z perzekuce či násilí neměly být poslány zpět do vlasti.81 Obě 

skupiny si byly právním statutem rovny.82 V tomto druhém případě hovoří Salt o 

uprchlících přijímaných na humanitární bázi.83 

Statut de facto uprchlíků byl zejména v 60. letech aplikován na utečence 

z východní Evropy, poněvadž, ačkoli nespadali pod definici Ženevské konvence, by 

pravděpodobně čelili vážnému potrestání, kdyby se vrátili zpět do své původní vlasti.84 

Podle Sarah Collinsonové bylo navíc udělování uprchlického statutu lidem z východní 

Evropy Západem využíváno na rovině ideologie jako strategická zbraň v boji proti 

socialistickému bloku. Skutečnost, že z Východu utíkali lidé, kteří získávali statut 

uprchlíků, ať už podle Ženevské konvence či na humanitární bázi, totiž umožnilo 

přisoudit Sovětskému svazu nálepku perzekutora a zároveň demonstrovat liberální 

hodnoty Západu.85  

                                                 
80 Pedersen, 1999: 163. 
81 Bauer, Larsen a Matthiessen, 2004: 48. 
82 Körmendi, 1987: 7. 
83 Salt, 1993: 5. 
84 Pedersen, 1999: 162. 
85 Collinson, 1993: 66. 
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Utečenci ze SSSR tvořili hlavní zdroj evropských uprchlíků už od 40. let, což 

pokračovalo i v následujících desetiletích. Z výše uvedeného důvodu neměli obecně 

podle Collinsonové závažný problém získat v západních zemích azyl, a to ani ti 

Východoevropané, kteří emigrovali spíše z ekonomických, nežli politických důvodů. 

Počet těchto příchozích byl nadto celkově relativně nízký, tudíž nepředstavoval pro 

sociální systém hostitelské země výraznější zátěž.86  

Jak již bylo řečeno výše, i přes již zaběhlé uplatňování v praxi byla definice de 

facto uprchlíků uzákoněna až v roce 1983. Søren Pedersen v tomto ohledu dodává, že si 

Dánsko díky novému cizineckému zákonu87, který stvrzoval dosavadní praxi, získalo 

reputaci země s humanitární uprchlickou politikou. Ne však nadlouho. V následujících 

letech totiž vláda, v reakci na podstatné zvýšení počtu žádostí o azyl, přistoupila 

k formulaci restriktivnějších dodatků. První z nich, z let 1985 a 1986, omezovaly 

žadatelovo právo vstupu do země a podmínky pro udělení azylu. Ve stejném duchu se 

pak nesly i dodatky z 90. let.88  

 

3.4. Češi v Dánsku 1948−1989 

 

  Revolty, které čas od času vzplanuly ve východní Evropě, vždy způsobily náhlé 

vzedmutí počtu útěků do západní Evropy a zámoří. K takovým událostem patří i 

komunistický puč v Československu v roce 1948 spolu s obsazením ČSSR vojsky pěti 

států Varšavské smlouvy v létě 1968. Přestože Dánsko nepatřilo zrovna k cílovým 

zemím nespočetných mas uprchlíků, i někteří příslušníci obou z těchto vln si do něj 

našli cestu. V roce 1948 měl za úkol ulehčovat příchozím situaci Komitét pro pomoc 

československým uprchlíkům.89 

  I následující vlně československých utečenců začala dánská společnost pomáhat. 

Podle tvrzení Steena Buscka a Henninga Poulsena v Dánsku totiž přijímali 

demokratizační procesy v ČSSR kladně. Po nadcházejících srpnových událostech 

dánská vláda dokonce vydala prohlášení, v němž označila vojenskou intervenci za 

                                                 
86 Tamt.: 66. 
87 Více o tomto zákonu a definování uprchlíků najdete v díle E. Körmendi (1987: 6-9) a S. Pedersena (1999: 
162-168). 
88 Pedersen, 1999: 166-168. 
89 Busck a Poulsen, 2002: 383. 
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porážku postupného sbližování Západu s Východem.90 Příznivé přijetí navíc jistě 

upevnil rovněž fakt, že koncem 60. a počátkem 70. let zažívalo Dánsko největší 

rozmach sociálního státu a ekonomickou konjunkturu. Ti, kteří přicházeli ke konci 80. 

let, se pravděpodobně již setkali s menším pochopením. Jednak se nemohli opřít o 

nedávný politický zvrat v zemi, který by vzbudil nové sympatie, jednak přicházeli do 

nepříznivějších podmínek, co se týče ekonomiky, uprchlické legislativy a vztahu dánské 

společnosti k imigrantům vůbec. 

 Stanovit přesný počet Čechoslováků, kteří mezi lety 1968−1989 hledali v Dánsku 

azyl, je přinejmenším obtížné. Celou situaci komplikuje mimo jiné skutečnost, že 

ucelená statistická data týkající se cizích národností jsou v Dánsku dostupná až od roku 

1974.91  

Podle statistiky k lednu 2009 pobývalo v zemi na 760 imigrantů z bývalého 

Československa a na 682 imigrantů z České republiky.92 Nicméně údaj 760 se jistě 

nevztahuje pouze na osoby přicházející v období „normalizace“ a navíc nezahrnuje 

osoby, které Dánsko již opustily, ať už z důvodu odchodu do jiné západní země 

v průběhu studené války či repatriace po Sametové revoluci. Ve spojitosti 

s československými migranty v Dánsku se zdá být „magickým“ číslo 500. Přitahuje 

totiž několik autorů. Ve svém díle ho uvádí jak Lenka Škodová, která se však ve své 

práci zaměřuje pouze na čs. emigranty z 60. let,93 tak Jan Hanzlík94 i Eszter Körmendi.95 

U Hanzlíka toto číslo reprezentuje počet čs. nedovolených emigrantů v Dánsku 

v údajích StB z roku 1977 a u Körmendi počet Čechoslováků, kteří v Dánsku obdrželi 

azyl v letech 1968 až 1987. Za zmínku nepochybně stojí, že Československo si tak 

podle později jmenované autorky zajistilo devátou pozici mezi zeměmi, z nichž 

přicházelo mezi lety 1956-1987 do Dánska nejvíce uprchlíků. V každém případě je dle 

mého názoru třeba brát tento údaj pouze orientačně. Není jistě pravdou, že by si do 

Dánska mezi lety 1977 a 1987 nenašli cestu žádní Čechoslováci, tím méně pak toto platí 

pro období od konce 60. let.  

                                                 
90 Tamt.: 66. 
91 Pedersen, 1999: 153. 
92 
http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=KRBEF3&TabStrip=Select&P
Language=1&FF=2, staženo: 25. 2. 2009. Tato statistika zahrnuje i osoby, které v současnosti vlastní 
dánské občanství, neboť se zaměřuje na zemi původu.  
93 Škodová, 2004: nestránkováno, kap. 1.4.  
94 Hanzlík, 2002: 306. 
95 Körmendi 1987: 10. 
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4. ROZHODOVÁNÍ JAKO MULTIDIMENZIONÁLNÍ 

PROCES 

 
 

 Emigrace představuje jistě v životě každého člověka zásadní zlom a málokdo se ji 

proto rozhodne podstoupit bez závažnějších důvodů. Při posuzování rozhodovacího 

procesu jednotlivých narátorů nelze v žádném případě opominout ani celospolečenské a 

politické klima, jež tvořilo jeho rámec a ovlivňovalo základní pohnutky. Vzhledem 

k tomu, že většina narátorů opustila zemi do jednoho roku od vstupu vojsk pěti států 

Varšavské smlouvy na československé území, jeví se jako vhodné začít tuto kapitolu 

alespoň stručným nástinem vývoje událostí roku 1968 a nastupující „normalizace“. 

Nadto čtyři narátoři z těch, kteří odešli v letech 1968 a 1969, dokonce 21. srpen 1968 

označují za počátek svých úvah o emigraci a otevírají jím tak svou naraci. Dokonce i 

Jan se v rozhovoru zmínil, že kdyby nedošlo k sovětské intervenci, jistě bychom spolu 

v Dánsku neseděli.    

Popis událostí roku 1968 by však byl neúplný bez přihlédnutí k vývoji 

předchozích let. „Pražské jaro“, jak se všeobecně mezi laickou i odbornou veřejností 

nazývá období politického uvolnění od ledna do srpnové okupace 1968, nenastalo 

náhle, nýbrž jakožto dovršení změn, které se stávaly očividnější zhruba od poloviny 60. 

let. V souvislosti s vývojem 60. let hovoří Lenka Kalinová96 spolu s Karlem Kaplanem97 

přímo o změně ve způsobu života, v zájmech, potřebách i v hodnotové orientaci 

obyvatel, zejména mladé generace. Zatímco podle Kalinové odpovídal této změně 

„rozvoj služeb, růst vzdělanosti, prodloužení volného času, rozmach cestovního ruchu a 

celkové společenské aktivity“,98 Kaplan skeptičtěji konstatuje nízkou produktivitu 

ekonomiky, obzvlášť pak spotřebního průmyslu a služeb, vzhledem k zvyšujícím se 

potřebám a požadavkům, dále zmiňuje zaostávání školství a bytovou krizi. Převážné 

části 60. let se také připisuje uvolňování styků se západními zeměmi a liberálnější 

poměry v povolování cest do zahraničí.99 

                                                 
96 Kalinová, 2006: 352. 
97 Kaplan, 1999: 107-108. 
98 Kalinová, 2006: 352. 
99 Kaplan, 1999: 100. 
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Celkový kontext předcházejících let vytvořil živnou půdu pro události roku 

1968, které radikálněji zasáhly do politického, sociálního i ekonomického života. O 

tomto roce, ať již o „pražském jaru“, následné vojenské intervenci či postupném 

nastolování „normalizačních“ poměrů v následujícím období bylo do dnešních dní 

napsáno mnoho knih i článků, avšak já se zde omezím pouze na načrtnutí 

nejdůležitějších bodů. Neusiluji zde o detailní výklad, spíše o nastínění pozadí, na němž 

se odehrávalo rozhodování narátorů. Poté se soustředím na reakce narátorů na toto dění 

a podrobněji pak jejich konkrétnější pohnutky k opuštění Československa.  

Již v lednu 1968 vyústila touha prosadit změny v dosavadním poststalinském 

modelu sovětského socialismu ve snahu odstranit A. Novotného z čelných míst a 

uvolnit tak prostor pro reformně smýšlející politické činitele. Ve funkci prvního 

tajemníka ÚV KSČ byl po lednové abdikaci nahrazen A. Dubečkem a na prezidentském 

postu ho v březnu vystřídal L. Svoboda. Mezi politickou elitu se dostali jedinci 

podporující reformy, ačkoli postupně docházelo i uvnitř tohoto proudu k větší 

diferenciaci. Vznikl Akční program KSČ, dokument, který sice nezpochybňoval 

vedoucí úlohu komunistické strany, nicméně sliboval jistá demokratizační opatření.  

Tzv. obrodný proces si získal značné množství příznivců. Probudil se zájem 

široké společnosti, rodila se občanská společnost. V únoru došlo ke zrušení cenzury a 

tím k otevření řady dříve tabuizovaných témat. Větší pozornost se čím dál častěji 

upínala k nezákonnostem 50. let a do diskuze významněji pronikla problematika práv a 

svobod občanů. Současně se obnovila svoboda sdružování a shromažďování. 

Sepisovaly se rezoluce, petice, manifesty, konaly se veřejné schůze a mítinky. 

Vytvářely se nové organizace a sdružení. Lidé mohli volněji vycestovat. Avšak ne na 

dlouho…100 

Ačkoli českoslovenští občané přijímali probíhající dění vesměs kladně a s 

nadějemi, ze strany Sovětského svazu bylo sledováno se značnou nelibostí a 

považováno za kontrarevoluci. V jeho postoji přitvrdilo již na přelomu dubna a května. 

Českoslovenští představitelé hájící své stanovisko, podle něhož šlo o budování 

„socialismu s lidskou tváří“, byli opakovaně tvrdě kritizováni a vyzýváni k nápravě 

tehdejší situace. 

Dne 17. srpna byla odsouhlasena intervence a v noci ze 20. na 21. srpna přijeli 

na československé území vojska pěti států Varšavské smlouvy. Cílem této akce se měla 

                                                 
100 K období „pražského jara“ viz Felcman, 2006: 23-32; Jičínský, 1992: 111-145 a Vilímek, 2008: 6-17. 
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podle názoru Sovětského svazu i konzervativního křídla KSČ, které se poté postupně 

dostalo k moci, stát obnova a stabilizace mocenského monopolu komunistické strany, 

včetně její podřízenosti Sovětskému svazu. K úspěšnému zastavení reformního procesu 

však nedošlo ze dne na den, naopak ještě několik měsíců se lidé mohli těšit relativní 

volnosti. Demokratické prvky z předcházejícího období byly totiž utlumovány a 

potlačovány postupně. Výraznější změny nastaly až po dubnu 1969, kdy nastoupil do 

funkce prvního tajemníka ÚV KSČ G. Husák. Pomocí policejně represivních opatření, 

„čistek“ a odstraňování různých reforem směřovalo nové politické vedení komunistické 

strany k obnovení sovětského modelu socialismu.101 

Jelikož si Husákovo nastupující vedení nezískalo mezi občany masovější oporu, 

snažili se podle některých autorů političtí představitelé o vyloučení občanů 

z rozhodování o veřejných záležitostech. Milan Otáhal hovoří přímo o odpolitizování a 

neutralizaci společnosti.102 Lidé nemuseli věřit, stačilo se k režimu přiznat veřejně. 

Tento vnější souhlas měl být vykoupen zajištěním určité materiální životní úrovně a 

sociálních jistot. Ve vztahu k tomuto fenoménu se pak hovoří například o „konzumním 

socialismu“103, „době chlebové“104 či „salámové taktice“105. 

Jak tyto události zpětně reflektují samotní narátoři, coby jejich přímí účastníci? 

Následující odstavce se budou týkat zejména narátorů, kteří se přestěhovali do Dánska 

v letech 1968-69. I Jan však ve svém vyprávění vyčlenil roku 1968 své místo. Jedině 

Klára těmto událostem nevěnovala ve svém vyprávění vesměs žádnou pozornost, což se 

dá vysvětlit faktem, že v roce 1968 ji byly pouhé dva roky, a že tedy vyrůstala již za 

změněných podmínek, které tvořily rámec jejího života. Každopádně tento pár, jehož 

odchod dělilo od ostatních cca 20 let, dokládá fakt, že čím větší odstup narátory dělil od 

srpnové invaze, tím menší význam jí přikládali v líčení svých motivací.106  

„Pražské jaro“ je ve výpovědích obecně spojeno s leckdy až nekritickým 

optimismem a nadějemi. Narátoři vyjadřovali svou tehdejší víru, že se podmínky mohou 

                                                 
101 K srpnové okupaci a začátku „normalizace“ viz Felcman, 2006: 23-32; Jičínský, 1992: 111-145;  
Otáhal, 2002 a Vilímek, 2008: 6-17.  
102 Otáhal, 2002: 59-60. 
103 Otáhal, 2002: 59. 
104 Vilímek, 2008:16. 
105 Jičínský, 1992: 132. 
106 Nicméně to nepopírá skutečnost, že v Janově příběhu bylo možné sledovat nejen vlastní vzpomínky na 
invazi, kterou zažil jakožto malý kluk, ale i to, že se určitá paměť o této události předávala neoficiální 
cestou. U Jana pak v tomto ohledu mohl mít vliv mimo jiné pracovní kolektiv, v němž se v továrně 
pohyboval: „Lidi tam byli fajn. Tam bylo fůra lidí, co bylo postiženejch od šedesátýhoosmýho, takže to 
mně vyhovovalo… Takový zdravý jádro to bylo, chytrejch lidí, který byli nahnaný do monterek.“ AA 
(archiv autora), Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 3. 7. 2008. 
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změnit, že mohou mít svůj podíl na změnách a bude se žít lépe a volněji. Pokud 

specifikována, pak byla tato volnost viděna jak v rostoucí samostatnosti státu, tak 

v ekonomické sféře, mj. v možnosti obchodu se Západem, i ve zrušení cenzury. Mirka 

komentuje „pražské jaro“ následně: „Kdyby se to bejvalo podařilo obrátit, tak věřím 

tomu, že ty Češi by byli ochotný dělat i zadarmo, protože se to tak nějak blížilo k tomu 

zlepšení. Věřím tomu, že by se lidi opravdu zapojili do něčeho, aby se to zlepšilo, aby 

prostě se to změnilo. […] K tomu srpnu 1968 se to zlepšovalo, lidi mluvili víc otevřeně, 

víc se mohlo, nebyla si tak kontrolovaná… To bylo takový nějaký volnější, prostě si 

mohla dejchat.“107 

V jednotlivých příbězích můžeme sledovat i odlišnou míru deklarované osobní 

angažovanosti a zájmu o průběh konkrétních politických událostí. Čtyři narátoři 

dokonce popisují svou účast na různých srazech a mítincích. Ale i ti, kteří se vyloženě 

přiznávali k nezájmu o politiku, spatřovali v „pražském jaru“ možnost zlepšení do 

budoucna. 

Někteří v souvislosti s tímto obdobím hovoří euforičtěji než druzí, například 

Růžena se domnívá, že kdyby nedošlo k jeho násilnému přerušení, mohlo být dnes 

Česko nejlepší zemí ve střední Evropě, a Martin ho zas označuje za jedno z nejlepších 

období svého života vůbec: „To bylo pěkný období. To bylo jedno z nejlepších období 

mýho života. No a potom ten osmdesátejdevátej rok, to byly takový šťastný doby. To 

bylo nadšení, jak se to, víš, tak začalo rozpadat. Přitom dneska by to připadlo vám 

mladým lidem směšný, protože to nebyla žádná velká demokracie, ale nám to, že se 

noviny přestaly cenzurovat, víš, a… Samozřejmě nikdo nesměl zpochybnit vedoucí úlohu 

strany a takový ty pindy, to jako trvalo, a to bylo furt KSČ, ať žije KSČ, ale jenom, že se 

začalo mluvit o věcech, jak padl ten Novotný a to, že se mohlo začít mluvit o tom, že lidi 

byli v padesátých letech zavření, a já nevim co, že se začalo vůbec o tom mluvit, že 

začaly v novinách vycházet články, který stály za to číst. To byla ohromná doba teda, to 

fakt stálo za to.“108  

                                                 
107 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 30. 4. 2008. Při citovaní 
rozhovorů jsem se přiklonila k hovorové češtině, jež podle mne zachovává nejen v co nepřesnější podobě 
obsah původního vyprávění, ale mnohem lépe než spisovný jazyk i jeho individuální rysy. V zájmu 
čitelnosti jsem se pak u citací uchýlila k drobným úpravám jako například k vyškrtnutí některých 
„vatových“ slov, bylo-li jich nadužíváno, či vynechání některých nedokončených vět, které nikterak 
neovlivnily obsah sdělení. Nářeční prvky, vulgarismy, slangové výrazy apod. jsou ponechány v původní 
podobě. 
108 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008.  
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Srpnový příchod vojsk odstartoval nejen konec „pražského jara“ a tak i nadějí, 

které do něj lidé vkládali, ale rovněž největší vlnu československé emigrace na Západ 

během 2. poloviny 20. století. Narátoři, které invaze zastihla v dospělém věku, uváděli, 

že je příchod vojsk překvapil, že ho nečekali a nechápali, proč k němu došlo, neboť 

nepovažovali tehdejší situaci za kontrarevoluci, jejíž potlačením byl vstup 

ospravedlňován. Přesto na druhou stranu někteří přiznávali, že vývoj předchozích 

měsíců nemohli Rusové akceptovat, neboť vyžadoval více samostatnosti na úrovni 

politiky státu.  

Těchto šest narátorů dále přímo či nepřímo vypovídalo o tom, že se u nich 

množily obtíže v každodenním životě a narůstaly pocity nejistoty, zklamání a 

nespokojenosti s celospolečenskou atmosférou. Intervence a následující opatření byla 

dle výpovědí přijata v podstatě negativně a shledala se s vnějším či vnitřním odporem. 

Někteří narátoři se zmiňují, že se již 21. srpna vydali otevřeně protestovat do ulic 

velkoměst, snažili se s cizími vojáky mluvit, kreslili jim po tancích, odmítali jim 

pomoct, jiní v obavách z toho, co se bude dít, zůstali raději doma. Protest vůči srpnové 

invazi se tak stal jedním ze společných prvků sebeprezentace většiny narátorů.  

Okupace signalizovala pro narátory konec období, které mohlo něco změnit, a 

ačkoli si nedokázali přesně představit, co je čeká, naplňoval je pocit, že „už to nebude 

stejné“. U nejednoho se také objevilo přirovnávání vojenského zákroku k nacistické 

okupaci a k roku 1948, což podle nich dalo tušit, kam bude vývoj v Československu 

směřovat.109 Takové přirovnání a i jiné zmíněné dojmy najdeme například u Zdeňka: 

„No a tak já jsem přemejšlel s Mirkou, jestli bysme náhodou taky nemohli odejít, jako 

co nás tady čeká, když všude budou ruský vojáci, že ten život bude jinej. Člověku 

připadne něco jako tenkrát Hitler obsadil Československo, že jo, tak mi to připomínalo 

něco takovýho, jen tentokrát to byli třeba Rusové, že. A ta psychika, to je to, že člověk si 

v 25 letech řekne: ,No a co budu teďko dělat, jestli tady mám zůstat, anebo jestli od toho 

všeho mám odejít?‘“110 

                                                 
109 Přestože je narátoři sami nezažili, existovaly u nich určité představy o těchto událostech založené 
zejména na vzpomínkách starších generací. Tuto skutečnost demonstruje Martinův výrok: „My mladí 
jsme si to nějak tak moc možná neuvědomovali, ale naši rodiče! Generace našich rodičů, ti to věděli dost 
přesně. Ti říkali, to pude… Páč ti měli tu životní zkušenost, ti zažili okupaci německou, pak zažili únor 
1948 a všecko… Čili ti říkali: ,To nebude dobré. To půjde jenom zase zpátky do toho komunistickýho 
toho.‘ A taky došlo na jejich slova.“ AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina 
Pollaková, 5. 5. 2008. Zde je možné sledovat paralelu s již pojednávanou neoficiálně předávanou pamětí 
o roce 1968. I když si tyto události narátoři sami nemohou pamatovat, figurují v jejich výkladu a jsou 
naplněny určitým smyslem.  
110 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
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Jak jsem uvedla na začátku, čtyři narátoři ze šesti, kteří odešli v letech 1968-69, 

zahájili svůj příběh o emigraci srpnovým zásahem „spojeneckých“ vojsk. Ačkoli příčiny 

odchodu, jak si ukážeme dále, byly u všech komplexnější, nelze popřít, že 21. srpen u 

těchto čtyřech osob, a implicitně i u některých dalších, představoval v jejich 

vyprávěních významný předěl.   

Výklad motivačních faktorů emigrantů se pokoušela analyzovat též vládnoucí 

politická strana. V jejích zprávách o emigraci osob z počátku 70. let se setkáváme 

s následujícím vysvětlením: „Rozbor zjištěných motivů nezákonného opuštění republiky 

ukázal, že asi 40% osob uprchlo pod dojmem představ o lepším existenčním zajištění a 

uplatnění svých schopností v cizině /převážně příslušníci inteligence/, asi 16% osob z 

důvodů poznat cizí země a z dobrodružnosti, stejný počet osob vedly k útěku rodinné 

důvody, snaha o spojení rozdělených rodin, nebo rozvrat rodinného života. U menšího 

počtu lidí byla emigrace motivována obdivem k životu či technice v kapitalistických 

zemích, nesouhlasem se současným politickým zřízením nebo přímým nepřátelstvím 

k socialismu.“111 Na občany navíc podle zpráv silně působily i ohlasy zpráv dřívějších 

emigrantů a „nepřátelská zahraniční propaganda“.112 Bohužel citované zprávy neuvádějí 

zdroj svých závěrů. 

Jak však své pohnutky blíže charakterizovali sami narátoři? Čím si zpětně 

odůvodňují své rozhodnutí? Zaměřme se nyní na konkrétnější aspekty.  

Oproti předchozí analýze se ve všech výpovědích samotných emigrantů 

setkáváme s tématem svobody a jejího omezení. Jejich vyprávění jsou prolnuta 

myšlenkou omezení osobní svobody a svobody slova v obecném slova smyslu, ale i 

konkrétními příklady. „Tak jsem začala chodit do práce [po invazi – pozn. K.P.], o tom 

se pořád jako… Tisk a tohleto, tamhleto bylo zakázaný a tohle bylo zakázaný a tamhleto 

se nesmělo a… Bylo to všechno takový jako střežený, že jo, nesmělo se o ničem mluvit a 

to jako… Takže vlastně i to bylo k tomu. Takhle, já bych to řekla spíš, že to byl vlastně 

důvod, proč měl člověk najednou chuť někam odject, jo?“113  

Život v socialistickém zřízení popisovali narátoři jako limitující v různých 

směrech. Kritizovali například omezení kulturního života, ale i zamlčování a 

zkreslování informací, skutečnost, že člověk si nemohl být jistý, co je pravdivé, ani 

                                                 
111 Totožný text nalezneme ve dvou zprávách:  1) ABS, fond A 2/3, a. j. 1001, 1970: 5-6 a 2) NA, fond 
02/1, sv. 153, a. j. 237/4, 1971: 7-8. 
112 Tamt. 
113 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 30. 4. 2008.  
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komu mohl ve společnosti věřit a komu ne. Systém byl některými označován za příliš 

kategorický – lidé se dělili na ty, co byli pro, a na ty, co byli proti, život byl dále 

„nalajnovaný“ tak, že ženy po škole a muži po vojně měli uzavřít sňatek a zplodit dítě. 

Přidělení „umístěnky“114 či obtížnost rozvázání pracovního poměru zas omezovalo 

vlastní výběr zaměstnání. I v těchto významech bylo chápáno omezení osobní volby, 

nemluvě o omezených možnostech cestovat. Ty však spíše většina prezentovala až ex 

post jako výhodu života v Dánsku, než aby ji uváděla v důvodech svého rozhodnutí. 

Prioritní význam omezení svobodného pohybu přikládala ve svém objasňování 

emigrace Klára, která cestování označovala za svůj koníček a toužila se prý podívat i 

jinam než jen do států Východního bloku.  

Atmosféra omezené svobody byla zmiňována jako nežádoucí rovněž pro 

výchovu potomků: „Když mám malý dítě, tak ji nenechám růst v takovýhle džungli, aby 

ona byla pod Rusákama a učili jí zase komunismus a takový lži, tak to ne. To pojedeme 

někam, kde budeme svobodný a kde opravdu, když bude chytrá, tak si může vybrat, jaký 

školy chce. Když bude hloupá, tak bude dělat to, co bude moct, ale bude mít svobodnou 

volbu. Když rodiče nesouhlasí s režimem, tak by se určitě nedostala na žádný dobrý 

školy, že jo.“115 

V souvislosti s problematikou práv a svobod občanů se Zdeněk Jičínský zmiňuje 

o rozporu v tehdejším československém právním řádu, kdy je občan „´plnoprávným´ 

subjektem, ale jen tehdy, uplatňuje-li zájmy a práva, která je mu moc (vládnoucí 

skupina) ochotna přiznat, resp. uplatňuje-li je v souladu s intencemi této moci.“116 

Tento rozpor se odráží i v pocitech nátlaku na vstup do KSČ. Výhody a snazší existence 

pojící se s vlastnictvím členské knížky byly některými komentovány jako 

nespravedlivé. Zvláště muži pak popisují své osobní komplikace způsobené odmítnutím 

členství. Jan popisuje, jak mu nepřidělili kvůli odmítnutí členství byt: „Já, když jsem šel 

do civilu, tak mně nabízeli, to museli, abych vstoupil ke komunistům. V Mariánských 

Lázních jsem mohl dostat 3+1, ještě abych to třeba podepsal. Já říkám: ,Ne, děkuju.‘ A 

mně bylo řečeno: ,Vy to budete mít v civilu hodně těžký, víte to?‘ ,O to líp, to zocelí 

charakter, tak co.‘ Nikdy jsem s nima nešel.“117  Poslední věta předcházejícího citátu 

reprezentuje názor v podstatě všech narátorů, neboť ti v rozhovorech spojovali sebe 

                                                 
114 Do počátku 60. let probíhal nástup do zaměstnání na podkladě „umístěnek“, tj. přidělení do určité 
organizace (Kučera, 2004: 66). 
115 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 8. 5. 2008. 
116 Jičínský, 1992: 30.  
117 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 3. 7. 2008. 
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sama s nesouhlasem s politickým systémem v Československu či dokonce rovnou s 

odporem vůči němu.   

Podstatným se v životních příbězích stalo i prostředí, v němž narátoři vyrůstali. I 

ono v nich narátorům sloužilo k umocnění důvodů, které je vedly za hranice, a k 

formování jakéhosi pozadí jejich rozhodovacího procesu. Vesměs všichni narátoři 

připisovali svým rodinám víceméně protikomunistické smýšlení. Někteří narátoři 

tvrdili, že jejich rodiče či prarodiče dávali svou antipatii zjevněji najevo, podle ostatních 

však tyto postoje na veřejnosti tajili ze strachu před postihy; pohrdali sice systémem, 

nesouhlasili s ním, ale báli se ho a proto proti němu aktivně nevystupovali. Kritické 

myšlení tak bujelo spíše pod povrchem. Podívejme se, jak o prostředí, z něhož pocházel, 

hovoří Martin: „Já jsem ty komunisty neměl nikdy rád, protože, jak jsem ti říkal, celá 

rodina byla dost jako pronásledovaná a já jsem vyrůstal v takovým prostředí, který bylo 

zkrátka proti. Nevystupovalo aktivně proti tomu režimu, ale naprosto se s nim 

neztotožňovalo […], tim pohrdali nebo se toho báli a měli k tomu odpor. A mně 

samotnému ten režim byl taky protivný. Takže můj postoj vůči tomu byl samozřejmě 

negativní, ale člověk držel zobák, protože tak to bylo.“118  

Několik narátorů dále vysvětluje, že kvůli rodinnému zázemí v dětství zažívali 

konflikt mezi tím, co se říkalo doma a co naopak směli říkat na veřejnosti: „Právě to je 

taky otřes, když si člověk uvědomí ty podmínky, ve kterých děti vyrůstaly, že jsem svým 

způsobem… O spoustě věcí víc a víc nemůžeš mluvit. Musíš furt dávat bacha. A máma 

měla pořád: ,Ty jsi ukecaná. Ty to vyblafeš.‘ A já nevim co.“119  Jak vidno, praktikování 

dvojí morálky není specifickým rysem pouze normalizačního období, ale i předchozích 

dvou desetiletí.  

 V některých rodinách pramenil podle narátorů antikomunistický postoj 

z dřívějších zkušeností s politickou perzekucí, tj. pronásledováním osob či skupin, které 

se jevily KSČ z různých důvodů nepohodlné či které proti ní otevřeně vystupovaly. L. 

Škodová dospívá ve své práci k závěru, že útěk Čechoslováků v 60. letech je s ní úzce 

spojen a klasifikuje dvě její hlavní oblasti, jednak zamítnutí jedincova přístupu ke 

vzdělání, jednak perzekuci jeho rodiny.120 Osobně považuji limity ve studiu také za typ 

perzekuce rodiny, neboť komplikace se vzděláním souvisely též s „kádrovým profilem“ 

rodiny.  

                                                 
118 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 2. 7. 2008. 
119 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 20. 6. 2008. 
120 Škodová, 2004: nestránkováno, kap. 5.1.  
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Ovlivňování přístupu ke vzdělání se pro komunistickou stranu stalo jednou 

z účinných zbraní, jak si udržet alespoň vnější souhlas občanů. Už při ukončení základní 

školy měli velký vliv na rozhodování o dalším vzdělání spíše ředitelé škol než rodiče, a 

to v rámci platných politických hledisek, o možnosti studovat na vysoké škole ani 

nemluvě. Přístup k vyšším stupňům vzdělání souvisel spíše než s jedincem s politickou 

přijatelností rodinných členů pro KSČ. Martin s Annou takový způsob znevýhodnění 

zakusili osobně, ale jakožto překážku spokojeného života v Československu jej 

zmiňovali i jiní.  

Anna shledávala důvod komplikací se svým vstupem na střední školu v 

otevřeném protikomunistickém postoji svého dědy. Zpočátku jí bylo dovoleno jít pouze 

na tříletý učňovský obor, ale díky dobrému prospěchu a pomoci učitelky, která se 

přimluvila u známého na střední škole v nedalekém městě, přestoupila a dosáhla 

maturity. Martin zase spatřoval příčinu ztíženého přístupu k vysokoškolskému vzdělání 

ve skutečnosti, že jeho otec dříve vlastnil firmu a několikrát ho věznili. Po gymnáziu tak 

musel dva roky pracovat jako dělník, aby si spravil svůj „kádrový profil“, nicméně ani 

poté se nedostal na svůj vysněný obor, ale pro zvýšenou potřebu učitelů na pedagogický 

institut.  

Vyprávění vícero narátorů prolínají motivy kolektivizace a znárodňování.  Podle 

Lenky Kalinové se největší zásahy do soukromého vlastnictví, jejichž cílem mělo být 

setření třídních rozdílů, uskutečnily mezi lety 1948−53. Nejdrastičtěji dopadly na 

příslušníky tradičních středních tříd. Mnozí z nich byli při této změně i po ní politicky a 

sociálně znevýhodňováni.121 Rozšířily se tak řady dělníků a družstevních rolníků. 

Bohumil Búzik tvrdí, že jen v průběhu let 1948−1953 se téměř 80% obyvatelstva stalo 

zaměstnanci státu. Kolektivizace však podle něj byla ukončena až na počátku 60. let.122  

Soudě dle výpovědí, nemálo rodin narátorů se proces kolektivizace či 

znárodňování bezprostředně dotkl, někteří rodiče přišli zestátněním o soukromé firmy a 

obchody či byli donuceni vstoupit do JZD (jednotných zemědělských družstev).  Na 

otázku po zaměstnání rodičů Helena odpovídá: „[…] nejdřív měli svůj obchod, pak jim 

to komunisti v čtyřicátýmosmým roce vzali všechno a převzal to Pramen, nebo Bratrství 

prvně a pak Pramen. A pak byl otec vedoucím samoobsluhy a maminka taky. Nejdřív 

                                                 
121 Kalinová, 2006: 351. 
122 Búzik, 2006: 375. 
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v zelenině, potom šla do obchodu v biografu, tam měla jako vedoucí svůj obchod. No 

svůj, za komunistů nebylo nic vlastního, že jo.“123 

Rodinné zázemí podpořilo u minority odůvodňování emigrace i na úrovni 

mezilidských vztahů. O kontroverzích se svým otcem se stručně zmiňuje Jan, Anna se 

pak komplikovanému soužití a různým názorovým neshodám se svými rodiči věnuje 

obšírněji.   

Jako nikoli příliš uspokojující někteří hodnotili i nemožnost bydlet jako 

samostatná rodina. Už od konce 2. světové války se totiž lidé v Československu 

potýkali s nedostatkem bytů. Opožděný vzestup bytové výstavby zapříčinil zvýšený 

počet domácností s více rodinami v jednom bytě. Nedostatečnou bytovou výstavbu, 

která trvala až do konce 60. let, urychlil teprve počátkem 70. let nárůst panelové 

výstavby. Tento nedostatek postihoval podle Milana Kučery především mladá 

manželství.124  

 Významné místo zaujalo negativní hodnocení bydlení s ostatními rodinnými 

příslušníky především v příbězích Zdeňka s Mirkou. Oba uváděli, že se déle než jeden 

rok před emigrací bezúspěšně snažili vyměnit byt. Překážky jim navíc kladla i tehdy 

platná bytová politika. Když se jim podařilo najít paní ochotnou směnit svůj byt, nebyla 

jim tato výměna povolena kvůli nadměrným čtverečním metrům, které by paní 

výměnou získala: „Doma nás bydlelo sedm lidí v bytě […], bydleli jsme tam takhle čtyři 

roky, no ale tam nebyla vůbec žádná naděje na to... I když manžel hledal práci i s bytem 

po celý republice, tak se nám vlastně nepodařilo nic sehnat. Pak jsme začali vyměňovat 

mojí tchýně byt, to taky nešlo, protože my jsme chtěli větší byt […]. Pak jsme teda 

nějakou pani sehnali někde na Hanspaulce a ta se chtěla přestěhovat, jenomže jí to 

nedovolili, protože ten byt, co měla moje tchýně byl velkej na jednu osobu na kvadrátní 

metry. […] A pak jsme v srpnu odjeli sem. Byli jsme z toho ze všeho tak otrávený, že 

prostě tady potom, když jsme viděli, že máme možnost dostat byt a mít svojí vlastní 

rodinu, tak jsme nakonec zvolili zůstat tady.“125 Nicméně touha po vlastním bydlení se 

objevuje i v rozhovorech s jinými narátory, z nichž většina bydlela s rodiči, a to i po 

sňatku, byli-li v době odchodu sezdáni.  

V neposlední řadě zmínilo několik narátorů i ryze ekonomické motivace. 

Vesměs se jednalo o nespokojenost s nízkými platy, a to zejména v komparaci s lidmi 

                                                 
123 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 8. 7. 2008. 
124 Kučera, 2004: 65, 82. 
125 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 30. 4. 2008. 
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ze Západu, s nimiž se střetli a jejichž finanční možnosti je přitahovali. Celkově však lze 

říci, že ekonomické motivace jsou v reflexích narátorů při obhajobě jejich prvotního 

rozhodnutí spíše upozaděny, i když z následných popisů reakcí na život v Dánsku lze 

soudit, že zvýšený životní standart a bohatší ekonomické možnosti vřele uvítali. 

Ekonomické pohnutky tedy narátoři přiznávali spíše až zpětně jako ocenění dostatku 

zboží v dánských obchodech, lepší materiální zajištění apod.  

Podle Stanislava Broučka charakterizuje počáteční fázi migrace, „soubor 

objektivních příčin, které vypuzují potenciálního migranta ze země dosavadního pobytu, 

a příčiny, které jej přitahují do prostoru a prostředí druhé země. Zároveň těmito 

objektivními příčinami je uváděno do pohybu migrantovo subjektivní zdůvodňování 

odchodu.“126 Budeme-li takto striktně rozlišovat mezi příčinami, pak jsem se v této 

kapitole zabývala spíše prvními z nich, osobně však považuji obě kategorie příčin za 

provázané – to, co emigranti postrádají ve své rodné zemi, si slibují od země nové. 

Navíc znalosti o Dánsku ve zkoumané době byly spíše sporadické a mlhavé, než aby 

podstatně ovlivnily narátorovu volbu odejít právě tam. Primárním cílem se spíše jevilo 

odejít do svobodné země, od níž si lidé slibovali větší možnosti a jiný život. Více 

rekonstrukci předchozích představ o Dánsku rozvádí šestá kapitola.  

  Jak lze na základě odpovědí narátorů shrnout, prohlašovalo pět ze šesti 

narátorů,127 kteří odešli v 60. letech, za hlavní spouštěcí impulz svého odchodu 

srpnovou invazi a deziluzi z následného vývoje. Najednou se i dříve tolerované 

nedostatky stávají pod vlivem nových okolností ze subjektivního hlediska více 

stísňujícími a neúnosnějšími. Stávají se důvody, proč odejít. Pokud totiž neexistuje 

možnost dosáhnout kýžených cílů v daném rámci a tento rámec se nadto stále více 

zužuje, zbývá už jen jediná volba – zkusit život jinde.  Alespoň tak líčí situaci samotní 

narátoři, z nichž se někteří explicitně svěřovali, že se po první myšlence na emigraci 

začali více a více soustředit na negativní stránky života v Československu.  

Subjektivní zdůvodňování odchodu a finální akt však netrvá všem lidem stejně 

dlouho, někteří odešli víceméně spontánně do několika týdnů od 21. srpna (musíme vzít 

v úvahu čas potřebný pro praktické zařízení odjezdu), jiní zvažovali pro a proti o 
                                                 
126 Brouček, 1998: 1. 
127 Pouze Helena přiznává, že se na základě zkušeností prvních dní rozhodla emigrovat až v Dánsku, kam 
odjela na dovolenou, aniž by se plánovala nevrátit. Na otázku, kdy se definitivně rozhodla zůstat, 
odpovídá: „Až když tady no, protože jsem to viděla, jak to tu je všechno takový klidný a prostě všechno tu 
bylo, na co si člověk vzpomněl. Všechno to a takovej ten klidnej život dánskej, nikdo se o nikoho nestaral, 
nikomu nic nevadilo, mohl si človek říct, co chtěl.“ AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla 
Kateřina Pollaková, 19. 6. 2008. 
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poznání déle. Zvláště Klára s Janem uvedli, že o odchodu přemýšleli po dobu tří let, než 

se k němu skutečně odhodlali. Jako jedno z možných vysvětlení této skutečnosti se 

nabízí tvrzení, že v jejich případě nedošlo k tak radikálnímu přelomu, jako tomu bylo 

v roce 1968. V jejich případě se jednalo spíše o postupnou kumulaci řady faktorů, která 

nejprve musela dosáhnout určitého bodu, kdy konečně převážila klady života 

v Československu.   

Ať už přemýšleli lidé o odchodu jakkoli dlouho, ve všech jednotlivých případech 

sehrálo roli vícero aspektů, samozřejmě v různé míře naléhavosti. Na rozdíl od analýzy, 

kterou nám poskytují dobové zprávy KSČ, je v rozhovorech vyzdvihován motiv 

jakéhosi zneuznání ve společnosti, od nějž narátoři jako by odvozovali legitimitu svého 

odchodu. Tento motiv měl ve zpětném ospravedlňování emigrace primát nad 

ekonomickými. Přestože vztah k majetku a vlastnictví v příbězích v žádném případě 

nechyběl a tvořil jednu z jejich hlavních os, nezřídka byl podřízen právě onomu motivu 

zneuznání a sloužil k jeho ilustraci (viz zmínky o zabírání soukromého majetku apod.). 

Motiv omezování různého druhu prostupuje všemi příběhy a stává se tak jejich 

hlavním pojítkem co do podnětů k odchodu. Rozhodující v podstatě nebyl ani tak 

vládnoucí systém na rovině ideologie, jako spíše bezprostřední nežádoucí zásahy do 

jedincova každodenního života, omezování jeho osobní volby a tak i střet širších 

politických, ekonomických či společenských podmínek s jeho zájmy a cíli. Slovy Z. 

Jičínského se tak dá říci, že „pro konkrétní lidi žijící v Československu není rozhodující 

abstraktní určení systému, ale to, jak se v něm žije, jaké možnosti jim dává, jaká 

omezení jim klade.“128  Odvahu odejít navíc umocnila skutečnost, že odcházeli i jiní 

lidé. 

 

 

 

                                                 
128 Jičínský, 1992: 174. 
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 Rozhodnutí emigrovat představuje teprve první krok ve složitém procesu 

emigrace, poté zákonitě následuje samotný odchod ze země. V této kapitole proto 

ukážu, jakým způsobem narátoři odcházeli, s jakými obtížemi se potýkali a jaké volili 

strategie pro úspěšné vycestování. Ještě předtím však bude naznačeno, jak k otázce 

emigrace přistupoval stát a jak cesty do západních zemí ošetřil právně, tj. jaké 

podmínky narátorům stanovoval, a to především po roce 1968, kdy musel reagovat na 

množící se útěky občanů. V závěru bude věnována zvláštní pozornost porušování 

svobody pohybu.    

 Po srpnu 1968 se problematika masové emigrace stala aktuální a zároveň značně 

ožehavou otázkou, jíž se vláda snažila intenzivně různými opatřeními co nejdříve 

vyřešit. Co se týče vycestování na Západ, těšili se českoslovenští občané ještě rok po 

vojenské intervenci relativní volnosti, postupně však KSČ přistoupila k řadě kroků, 

které cesty do zahraničí regulují a stále více limitují.   

Zprvu se KSČ přikláněla ke vstřícnému přístupu vůči lidem, kteří protahovali 

svůj pobyt v zahraničí. Ještě v lednu 1969 jsou československé zastupitelské úřady 

pobídnuty jak k tomu, aby československým občanům v cizině sdělili, že jim nic 

nebrání v návratu do ČSSR, tak aby k návratu poskytly potřebnou pomoc a zároveň aby 

benevolentně postupovaly vůči těm, kteří tak neučiní, a na požádání jim prodlužovaly 

platnost cestovních dokladů.129 Dne 27. května 1969 dokonce prezident vyhlašuje 

amnestii pro ty, kteří se vrátí do 15. září 1969.130 Tato benevolence se však nesetkala 

s takovou odezvou, jakou si od ní KSČ slibovala, a proto se místo k apelu na návrat a 

záruce beztrestnosti obrací k trestním postihům a omezení cest do zahraničí.  

Koncem roku 1969 se zřizují speciální vyšetřovatelské skupiny StB131 a 

zpřísňuje se administrativní proces odsouhlasení cesty na Západ i do Jugoslávie. Mimo 

jiné se usnadňuje také zabavování bytů lidem, kteří neoprávněně opustili republiku.132 

                                                 
129 NA, fond 02/1, sv. 89, a. j. 147/3, 1969: příloha III, 1. 
130 NA, fond 02/1, sv. 103, a. j. 171/8, 1969: příloha III, 3. 
131 NA, fond 02/1, sv. 153, a. j. 237/4, 1971: 3. 
132 Podle § 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního 
užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé 
socialistické republiky č.15/1970 zaniklo právo osobního užívání bytu občana, který se ke dni počátku 
účinnosti opatření protiprávně zdržoval mimo území ČSSR. Výjimku tvořili pouze lidé, kteří do 31. 
prosince 1969 požádali o prodloužení pobytu – těm zaniklo toto právo až později, pokud se nevrátili.   
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Oproti zákonu č. 63/1965 Sb. o cestovních dokladech se ve vládním nařízení z října 

1969 setkáváme s novými důvody, na jejichž základě může být žadateli odmítnuto 

vydání pasu či výjezdní doložky. Mezi ně patří i odepření vydat pas občanu, „jehož 

jednání nasvědčuje tomu, že hodlá zůstat v cizině po uplynutí doby povolené k pobytu 

v cizině.“133 V říjnu 1969 současně dochází podle vyhlášky č.115/1969 Sb. k omezení či 

zrušení platnosti některých výjezdních doložek. Ve zprávě k emigrační problematice ze 

září 1969 se dále doporučuje zakázat vývoz určitých dokumentů jako například 

občanského průkazu či školního vysvědčení, vyvážet by se měly smět pouze věci 

související s účelem cesty.134 Jak vidno, možnost vycestovat se tak nutně na rozdíl od 

předchozích let značně zkomplikovala. Ve srovnání s předchozím rokem se v roce 1970 

pod vlivem nových regulačních opatření snižuje počet služebních i soukromých cest do 

zahraničí a v květnu se dále zastavují také krátkodobé turistické zájezdy do západních 

států (od června též do Jugoslávie).135  

Ve zkoumané době existovaly v podstatě dva způsoby, jak emigrovat, jako první 

lze označit vystěhování legální, tedy se souhlasem státu. Tato možnost však zůstávala 

pro naprostou většinu občanů uzavřena a počty takto odešlých ani v nejmenším 

nedosahují tak vysokých čísel jako počty nelegálních emigrantů.136 Nelegální emigranti 

pak buď utíkali přes hranice protiprávně, nebo volili cestu legálního vycestování z 

republiky s úmyslem nevrátit se, například v podobě zájezdu. Vzhledem k nižšímu 

riziku a větší úspěšnosti se přikláněli spíše k druhému řešení. Ani narátoři tohoto 

výzkumu nepředstavovali výjimku a všichni zvolili způsob legálního odjezdu na 

několikadenní dovolenou.  

I takový odjezd na dovolenou si vyžádal podstoupit řadu administrativních 

kroků. Podle vyhlášky č. 64/1965 Sb. bylo k úspěšnému vycestování předně zapotřebí 

vlastnit platný pas, který nadto musel být na každou cestu do ciziny opatřen výjezdní 

doložkou. Doložka obsahovala explicitní údaje pro které státy, na kolik cest a na jakou 

dobu platí. Obojí vydávalo okresní oddělení ministerstva vnitra. Od listopadu 1968 

musel občan při každém překročení hranic ČSSR podle vyhlášky č. 147/1968 Sb. ještě 

odevzdat u pasové kontroly hraniční průvodku obsahující krom jeho osobních dat též 

informace, do kterých států a na jakou dobu cestuje. Jelikož každý občan potřeboval 

                                                 
133 § 1 vládního nařízení č.114/1969 Sb. ze dne 8. října 1969, jímž se stanoví, v kterých případech může 
být vydání cestovního dokladu odepřeno.  
134 NA, fond 02/1, sv. 103, a. j. 171/8, 1969: příloha III: 17. 
135 ABS, fond A 2/3, a. j. 1001, 1970: příloha VII, s. 2-3. 
136 Koudelka, Žatkuliak, 2006: 601. 
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nějaké finanční prostředky, než vycestoval do zahraničí, musel obdržet písemné pozvání 

do ciziny nebo devizový příslib Státní banky ČSSR. Tím však výčet povinností nekončí.  

Další podmínky k cestě do zahraničí zahrnovaly u dětí do 15 let souhlas rodičů, 

u pracujících potvrzení od zaměstnavatele a u studentů zase od ředitele střední školy či 

od pověřeného akademického funkcionáře vysoké školy a u mužů ve věku od 18-37 let 

též souhlas vojenské správy. Od roku 1970 se vyžadoval navíc i výpis z rejstříku 

trestů.137  

Jak složité bylo vycestovat, popisuje Jan následujícími větami: „No a shodou 

okolností její [manželčina – pozn. K. P.] spolužačka zdrhla do Švédska, ve Švédsku azyl 

dostat nemohli, tak zůstali tady v Dánsku. No tak jsme to nahráli na ně, jestli by nám 

složili nějaký prachy. Tak nám peníze složili, ale složili nám 300 dánskejch na hlavu, 

což v přepočtu dávalo na dva dny sem zajet. Tak jsme teda na tom začali pracovat. Zase 

zažádání o ten výjezd a tohle… Já byl na vojně, tak mně to komplikovali… Já nevim, já 

mám pocit, že jsme museli sehnat 13 podpisů, 13 nebo 14. Každej si myl ruce.“138 

V citovaném textu se odráží i jistá neúčinnost uvedených opatření – na jedné straně celá 

procedura odjezdu vyžadovala projít řadou byrokratických úkonů, na straně druhé se 

jednotlivá opatření mohla v konkrétních případech minout účinkem a mohla nabýt 

pouze formálního charakteru. Už jen skutečnost, že Jan s Klárou získali povolení pouze 

na dva dny v Dánsku, svědčí v tomto případě spíše o formálním přístupu jednotlivých 

organizací. Tento závěr však v žádném případě nehodlám generalizovat na celé 

zkoumané období, lze se totiž domnívat, že zejména od konce roku 1969 a v letech 

následujících se kladl důraz na striktnější dodržování platných předpisů.139 Většina 

narátorů však každopádně stihla vycestovat ještě za poměrně příznivých podmínek.  

Krom příklonu k legálnímu výjezdu a nezbytnosti vyřídit všechny náležitosti 

vyžadované státem se ve vyprávěních setkáváme s různými dalšími strategiemi, s nimiž 

narátoři zpětně spojují úspěšnost svého kroku.  

Jelikož narátoři potřebovali někoho, kdo by je do Dánska písemně pozval a 

zaručil se za jejich finanční podporu, jevily se v rozhovorech pro zdařilý odchod jako 

nezbytné jejich sociální kontakty. Zde sehráli nenahraditelnou úlohu dřívější 
                                                 
137 Viz § 10 vyhlášky č. 44/1970 ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a 
ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech, a 
NA, fond 02/1, sv. 103, a. j. 171/8, 1969: příloha III: 17. 
138 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 14. 5. 2008. 
139 Viz doposud citované archivní materiály věnující se problematice emigrace. Za všechny zmíním 
například zprávu předsednictva ÚV KSČ ze září roku 1969, v níž se explicitně nabádá ke zpřísnění 
tehdejší praxe (NA, fond 02/1, sv. 103, a. j. 171/8, 1969: příloha III: 14).  
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českoslovenští emigranti.140 Tuto pomoc poskytli obzvláště příbuzní či blízcí přátelé, 

jen dvě narátorky osobu, jež je pozvala, ani osobně neznaly – v jednom případě šlo o 

intervenci společné známé, v druhém o zfalšování pozvání zaslané jiné osobě. 

V posledních dvou případech se tedy jednalo o čistě formální záležitost. 

Jako nutnost se narátorům dále zdálo odjet tak, aby nic nenaznačovalo, že 

plánují v zahraničí zůstat: „Já měla opravdu věci jenom na 14 dní. Nic jinýho jsem 

neměla. Letenku jsem měla normálně tam a zpátky. No a jediná osoba, která věděla, že 

se nevrátim, to byla moje teta.“141  

Závěrečná věta předchozího výroku nás přivádí k dalšímu tématu, totiž k tomu, 

že okruh lidí, s nimiž emigranti konzultovali svůj skutečný plán, tvořilo pouze několik 

málo jedinců. Většina narátorů vesměs své myšlenky na útěk tajila a diskutovala je jen 

s těmi nejbližšími, zejména se svým partnerem, s nímž se chystala odejít, emigrovali-li 

společně. U některých se tento okruh rozšířil o další příbuzné, kterým však zpravidla 

bylo oznámeno pouze konečné rozhodnutí. Jako svůj důvod k tomuto jednání uváděli 

narátoři nejčastěji strach mluvit o svém záměru veřejně, aby je někdo neudal a tak jejich 

plány nepřekazil. O opatrnosti probírat emigraci otevřeně se zmiňuje například Zdeněk: 

„To jsme nedělali, protože to člověk usoudí, že je to nebezpečný. Člověk nikdy neví, kdo 

o tom řekne někde vedle. Například v práci, když jsem šel pro to potvrzení, tak tam mi 

řekli: ‚Doufám, že tam nezůstaneš.‘ A já říkám: ‚Proč bych tam zůstával?‘“142  

O poznání vyhroceněji a dramatičtěji celou situaci podává Klára s Janem, snad 

proto, že je v jejich vzpomínkách živější, neboť je od ní nedělí takový časový odstup 

jako ostatní narátory, a také proto, že odjížděli již za ztíženějších podmínek než ostatní. 

V jejich vyprávění motiv strachu z prozrazení jejich úmyslu a z případných následků 

vystupuje nejzřetelněji. Oba líčí jednak různá střetnutí s osobami, o nichž si nebyli jisti, 

zda „něco nevědí“, ačkoli o svém rozhodnutí nikomu v té době neříkali, jednak strach 

z odposlouchávacího zařízení v bytě, jenž je vedl k diskuzím mimo byt či ke psaní 

vzkazů a k rozhovorům v koupelně při puštěné vodě: „Vlastně pak, když už jsme se 

rozhodli, že to uděláme […], si pamatuju, že jsme se i báli o tom mluvit. Jako třeba já 

jsem pak jednou přišla z práce, a to už jsme bydleli v tom X [z důvodu zachování 
                                                 
140 Zajímavostí je, že minimálně v některých případech mezi ně patřili osoby, které v Dánsku pobývaly 
z hlediska dobového československého práva nelegálně. Každopádně k závěru o důležitosti kontaktu se 
soukromými osobami v hostitelském státě dospívá i Lenka Kosová (2000: 102), která ve svém výzkumu 
posrpnových československých emigrantů ve Švýcarsku zjistila, že valná část z nich měla ve Švýcarsku 
již přes svým odjezdem z ČSSR styky s lidmi, jež je pak přijali.  
141 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 20. 6. 2008. 
142 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 13. 6. 2008. 
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anonymity jméno města vynecháno – pozn. K. P.] a já jsem tam ani moc lidí neznala, 

ale sousedka na mě čekala a ptala se mě: ‚No tak vy jedete do Dánska, jo?‘ My jsme to 

vůbec nikomu neřekli, my jsme to neřekli ani rodičům. My jsme to vůbec nikomu neřekli 

a jak ona to věděla? Ona to mohla vědět jenom z toho titulu, že se jí byl někdo zeptat. 

[…] Jsem akorát přišla domu, zůstala jsem opřená o ty dveře a říkala jsem si, že snad 

budu muset jít ven, naproti do práce, abychom to diskutovali někde venku, protože jsme 

se báli, že máme nějaký odposlouchávací zařízení doma. Pak už jsme byli paranoidní. 

Když jsme o tom doma chtěli mluvit, tak jsme byli v koupelně, měli jsme puštěnou vodu. 

No fakt prostě jak magoři, protože pak už jsme se vyloženě báli, aby náhodou, že jo, 

protože jsme na tom pracovali, tak aby náhodou se to neprosáklo.“143  

Reakci nejbližších, jež spravili o svém úmyslu, narátoři popisují odlišně, od 

souhlasného přitakání až po víceméně rezolutní odmítnutí u Anny.144 Pokud už narátoři 

tuto reakci blíže analyzovali, shledávali důvod menšího nadšení rodičů z jejich 

rozhodnutí ve svém odloučení od nich, neboť pro rodiče tento čin de facto ve svém 

důsledku znamenal citelné omezení styku se svými potomky. Někdy si smíření rodičů 

s novou situací vyžádalo delší čas: „Moje maminka nikdy neřekla, nikdy neřekla, že to… 

Naopak si myslela, že jsem udělala docela dobře. I když jsem byla její jediný dítě, 

protože můj bratr nebyl její, v životě neřekla a myslím si, že to potom akceptovala. Ze 

začátku jí to asi taky nebylo jedno, ale neřekla nikdy nic. Potom, když sem přijela a 

viděla, jaký to tu je, tak to pro ni bylo v pořádku.“145 Několik narátorů se dále explicitně 

zmiňuje i o citových obtížích spojených s opouštěním svých blízkých a o těžkosti 

loučení. 

 Někteří z těch, kteří odjížděli  s vědomím, že se již nevrátí, také předali rodičům 

různé doklady jako občanský průkaz či vojenskou knížku, aby je mohli odevzdat na 

příslušných místech a vyhnuli se tak nepříjemnostem spojeným s jejich vymáháním. 

Tímto aktem se narátoři, podle jejich tvrzení soudě, snažili minimalizovat negativní 

dopad svého odchodu na blízké zanechané v republice. V jistém smyslu by se dalo říci, 

že se tak do jednotlivých příběhů dostává téma jakési snahy o vlastní ospravedlnění, 

umenšení viny, kterou narátoři pociťovali vůči svým blízkým, kteří zůstali. Nelegální 

emigrace ve zkoumané době totiž přinášela dalekosáhlé konsekvence. Stavěla jedince 

                                                 
143 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 27. 6. 2008. 
144 Pramen tohoto odmítnutí vidí Anna jednak ve strachu rodičů z politického systému, jednak z jejich 
představy o odpovědnosti dětí za stárnoucí rodiče a za péči o ně.  
145 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 19. 6. 2008. 
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do postavení, v němž se musel vyrovnat se skutečností, že trest za ni nedopadl pouze na 

něj, nýbrž ve formě různých znevýhodnění (například omezení přístupu k vyšším 

stupňům vzdělání) automaticky i na jeho příbuzné žijící v Československu.  

Ve stejném duchu se dá vyložit i následující Annin výrok: „Akorát to mě vlastně 

mrzelo, že rodiče budou mít problémy, než se to všecko u to… Ale jak já jsem zvyklá, já 

jsem neměla dluhy, já jsem neměla žádný… Neutekla jsem od dluhů nebo něčeho, co 

nebylo dokončený, že by na tom někdo tratil, takže tim způsobem jsem neměla… Akorát 

to, že policajti potom přišli a vyptávali se, kde jsem, ale jinak…“146 Jak lze vidět, i 

přestože Anna podle svého svědomí nepociťuje, že by za sebou při odchodu zanechala 

nějaký nevyřešený problém, uvědomuje si, že pouhý akt její emigrace mohl rodičům 

způsobit potíže, a snaží se svůj pocit viny za toto částečně zmírnit právě zmíněným 

odkazem.147 

Další opatření, k němuž se někteří emigranti před odjezdem přikláněli, se týkala 

majetku. Neboť opouštěli zem pouze se zavazadly sbalenými jako na dovolenou, řešili 

někteří problém, jak minimalizovat majetkové škody, které jim odchod způsobí. 

S vědomím, že jim bude zabaven majetek zanechaný v Čechách, snažili se ti, kteří 

bydleli samostatně, odstěhovat věci ze svých bytů a darovat je příbuzným.  

Na takové vyprávění narazíme jak u Anny, která se před odjezdem přestěhovala 

zpátky se svými věcmi k rodičům, tak u Kláry s Janem, kterým byl přidělen byt až poté, 

kdy se definitivně rozhodli odejít a kdy již na odjezdu aktivně pracovali. Nejenže 

poslední dva jmenovaní přestěhovali alespoň část svého majetku na chatu Janových 

rodičů a nabídli Klářině sestře možnost odnést si z bytu, co se jí bude hodit, ale také 

                                                 
146 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 29. 6. 2008. S tímto motivem se 
však lze setkat nejen u líčení odchodu, ale i u popisu pozdějších událostí. Například, když jsem Zdeňka 
vyzvala k upřesnění jeho formulace, v níž tvrdí, že se snažili určitým způsobem pomoci „těm doma“, 
odpověděl: „Jediná pomoc byla to, že jsme si zrušili občanství, že jo. […] už i kvůli nám, ale taky kvůli 
tomu, aby neměli ty mladý tam… Možná, že jsme měli myslet úplně jinak na to, no to je jedno… Aby jak 
oni v zaměstnání, tak i děti… Ono se to vztahuje i na děti, že jo, prostě se podívaj do tý kartotéky, co oni 
tam měli určitě: ‚Á, tak oni maj v zahraničí to, tak to nejde.‘ Tenkrát se na to tak dívalo, že někomu dělali 
potíže, když chtěl dál studovat nějakou školu vyšší, takže to potom nešlo, protože byli nějaký v zahraničí.“  
AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
147 Harry H. Hiller a Linda DiLuzio dokonce tvrdí, že se vedlejším produktem výzkumného rozhovoru 
může stát katarze. Rozhovor totiž poskytuje narátorům příležitost hovořit i o pocitech, o které se dříve 
nikdo nezajímal a kterým najednou badatel pozorně naslouchá. Podle autorů by bylo scestné považovat 
výzkumný rozhovor za pouhý zdroj dat, naopak, to, že narátoři odkrývají v jeho průběhu svou zkušenost, 
u nich vyvolává různé druhy pocitů. Rozhovor tak může vypravěčům sloužit jako jistá forma 
sebeobjevování, protože jim umožňuje kriticky ohodnotit a interpretovat jejich chování (Hiller, DiLuzio, 
2004: 13-20). V této souvislosti lze tedy hovořit o tom, že někteří narátoři ve svých příbězích ventilovali 
svůj pocit viny za negativní dopady, které mohl mít jejich čin na jejich blízké.  
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s vědomím odchodu si byt vybavili už jen tím nejdůležitějším: „Moje ségra to věděla, 

dostala klíč od bytu, aby si tam ještě, co by se jí tam hodilo, příbory a talíře nebo co já 

vim, prostě vzala a odvezla to. […] Nejdřív že si teda koupíme lednici, že si to tam 

začneme zařizovat, ale pak už jsme si nic nekoupili, pak jsme tam akorát nějaký starý 

matrace měli a koberec, to jsme akorát koupili nějaký zbytky okolo, aby to vypadalo, že 

tam bydlíme.“148 

Krom Heleny, která nezamýšlela v Dánsku zůstat a odjížděla na dovolenou za 

kolegyní z práce, emigrovali všichni narátoři s někým. U sezdaných narátorů se jednalo 

o partnera a případně malé dítě, u Anny o bývalou spolužačku ze střední školy. Někteří 

vycestovali společně, ve třech případech však nejprve odjel pouze jeden z dvojice 

následován zhruba po týdnu či 14 dnech druhým. Důvody, kterými narátoři odůvodňují 

postupný odjezd, se různí. Anna hovoří o strachu, aby ji a její spolužačku v případě, že 

by byl jejich úmysl odhalen, nechytli společně, Martin zase o obavě z neznámého 

prostředí, které chtěl před příjezdem své manželky se synem prověřit: „Domluvili jsme 

se tak, že já pojedu napřed, abychom viděli, jak to vůbec vypadá, páč jsme neměli vůbec 

šajn, co to obnáší odsaď odjet do ciziny.“149  

S Martinem se víceméně shoduje i Růžena, jejíž manžel odletěl do Dánska o 14 

dní dříve, aby prý ověřil, zda v něm mohou zůstat. Oba muži tedy zamýšleli nejprve 

zjistit, do jakých podmínek by měli přivést své rodiny. Z Martinova a Růženina 

vyprávění tak lze usuzovat na určitou obavu pramenící z neznalosti života na Západě a 

učinění kroku do neznáma. Tímto počinem zřejmě chtěli osobitým způsobem předejít 

možnosti, že by se emigrace do Dánska nedala v jejich případě realizovat.  

Ačkoli z hlediska emigrace se tento postup může zdát z určitého úhlu pohledu 

logický, v případě Růženy se vymstil, neboť ji na letišti zastavili příslušníci StB. 

Zajímalo je, proč neodletěla spolu s dcerkou i manželem společně, a následně ji povolili 

odletět pouze bez dcery: „Najednou mě na letišti zastavili nějaký prostě (pak jsem 

zjistila, že jsou to tajný v civilu), tak vyložit kufr a kam jedu a tak... A já jsem říkala, že 

jedu za svým mužem, a proč jsme nejeli zároveň, tak jsem říkala, že jsem chtěla vědět, 

jestli to tam bude dobrý s naší malou holkou, jestli tam budeme mít kde na dovolený 

bydlet. Tak jsem to tak nějak vymlouvala a oni mně zakázali, že můžu jet za nim, ale bez 

malý. Tak jsem se vrátila domu a říkám: ‚Ježišmarja, co budu dělat?‘ A rodiče mého 

                                                 
148 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 27. 6. 2008. 
149 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008. 
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manžela říkali: ‚No tak to zkus ject za nim a my tam dyžtak pak zkusíme dostat tu 

malou.‘ Tak jsem to riskla, jela jsem tam, a potom naštěstí babička dostala pas i pas na 

tu naší, že měla svůj vlastní pas. A jeli se podívat za náma, tak to prošlo.“150 Dcerku tak 

Růžena poprvé shledala po necelých třech měsících od svého odletu. Skutečnost, že tato 

událost zaujímá v Růženině líčení odchodu jednu z ústředních rolí, zajisté svědčí o tom, 

s jak velkým emocionálním pohnutím může být spojena.  

Líčení samotné cesty do Kodaně u ostatních už tak dramatické zážitky 

neobsahuje, nicméně i přesto v něm pár jedinců popisuje obavu z možného zmaření 

svého pokusu: „Svým způsobem můžu říct, že když jsem potom přiletěla do Kastrupu 

semhle a šla jsem po tý dlouhý chodbě, tak jsem pořád měla strach, jestli mě ještě někdo 

nezlape, jestli mě nechytnou. Až teprve potom, když jsem přešla pasovou kontrolu, tak 

jsem říkala, teď už mně nemůže nikdo nic udělat.“151 

Jak lze soudit z výpovědí, zátěž na psychiku narátorů umocňovala skutečnost, že 

svým jednáním riskovali, že budou za svůj čin právně stíháni. Od roku 1948 totiž 

docházelo v Československu k porušování práva svobody pohybu. Své odsouzení 

v nepřítomnosti pak většina v rozhovorech zmiňuje.152  

I přesto, že Československo přistoupilo k několika mezinárodním dohodám, 

které jedinci zaručovaly svobodu pohybu (např. ke Všeobecné deklaraci lidských práv 

Valného shromáždění OSN z roku 1948, Mezinárodnímu paktu o občanských a 

politických právech či Helsinským dohodám), komunistický režim svobodný pohyb 

občanů omezoval. Podle Františka Koudelky a Jozefa Žatkuliaka již po polovině roku 

1948 převládl negativní postoj k emigraci. Jestliže do února 1948 představovalo 

nedovolené překročení hranic pasový přestupek, který se promlčoval uplynutím jednoho 

roku, od října 1948 začalo být neoprávněné opuštění republiky či neuposlechnutí výzvy 

                                                 
150 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 8. 5. 2008. 
151 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 20. 6. 2008. 
152 Mirce tato skutečnost dokonce slouží k podpoření prezentace českých posrpnových emigrantů jako 
„pravých uprchlíků“ ve srovnání s muslimskými uprchlíky v Dánsku. V rozhovoru vypráví, jak někteří 
z nich zneužívají dánský sociální systém tím, že z podpor, které dostávají Dánsku, žijí ve své rodné zemi, 
kde jsou náklady na zaopatření každodenních potřeb mnohem nižší:  „Oni se seberou a odjedou. To je 
právě ten rozdíl, proč my se teďko snažíme dokázat Dánům, že jsme vlastně politický, protože my jsme 
byli všichni trestaný. My jsme se vrátit nemohli. A tyhlety lidi, který sem dneska choděj, tak ty sem 
normálně přijedou a jezděj zpátky. A to se i stalo právě, že pobíraj podporu a odjedou třeba do Turecka 
na dva měsíce. Já nevim, on tady dostane třeba 5 000, tak za to tam žije jako král.“ AA, Sbírka 
Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 29. 5. 2008. 
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k návratu klasifikováno přímo jako trestný čin, a tak bylo definováno i v dalších 

trestních zákonících.153  

Z tohoto hlediska sehrál ve zkoumaném období zcela zásadní roli § 109 č. 

140/1961 Sb. o opuštění republiky, zejména jeho první dva odstavce, v nichž stojí, že 

„(1) kdo bez povolení opustí území republiky, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až pět let nebo nápravným zařízením. (2) Stejně bude potrestán československý 

občan, který bez povolení zůstane v cizině.“154 Výraznější novelizace tohoto paragrafu 

se projednávala až v roce 1988, kdy se navrhlo hodnotit emigraci jako přestupek 

s trestem pokuty maximálně 20 000 Kčs. Tuto novelu však schválila vláda až v prosinci 

1989.155 

Jak jsem ukázala v této kapitole, už pouhá možnost vycestovat do zahraničí 

nebyla v letech 1968−1989 nikterak jednoduchá. Lidé, kteří toužili odjet do západních 

států, byť jen na dovolenou, museli podstoupit několikafázovou proceduru schvalování 

své žádosti. Zároveň vzhledem k tomu, že až na Helenu, všichni narátoři odcházeli 

s myšlenkou na emigraci, lze v jednotlivých rozhovorech vystopovat určité strategie, 

jimiž se narátoři snažili zmírnit případné negativní důsledky svého rozhodnutí, překonat 

různé překážky a zajistit úspěšnost svého odjezdu.  

Krom snahy o minimalizaci majetkových škod, zahrnovala tato opatření 

především narátorovo úsilí co nejdůsledněji maskovat jeho pravý záměr před ostatními 

(krom těch nejbližších) a opravdu navenek působit a jednat, jako by vskutku odjížděl na 

dovolenou. V rozhovorech se tak různými způsoby promítá nejen obava z možného 

nezdaru celé akce a zatčení, ale u některých také celková emociální zátěž spojená s 

opuštěním rodné země. Narátoři totiž poukazovali na skutečnost, že nevěděli, kdy se 

budou moci vrátit zpět a vidět své blízké. Přímo ukázkově popisuje tyto pocity Jan: „On 

ten odchod byl hrozně těžkej. I když pomineme tu technickou stránku věci, tak jako to 

citový, teď ten totální krok do neznáma a teď to riziko, že když to ujede, tak já půjdu do 

kriminálu, jo… Já jsem dostal rok a půl v nepřítomnosti. […] Teď zkonfiskování všeho. 

My jsme z toho bytu něco odvezli, ale stejně tam fůra věcí zůstala. To bylo takový 

nešikovný, jak to tam proběhlo, ale to je jedno. To bylo takový to a to citový, že jo. A teď 

jdeš od těch vrat a máma brečí: ‚Já už vás v životě neuvidím.‘ Teď jdeš, víš, že ti jede za 

                                                 
153 Koudelka, Žatkuliak, 2006: 601-3. 
154 Jaroslav Cuhra (1999: 135) ve svém příspěvku k soudní perzekuci opozice uvádí, že z počtu 110 751 
osob odsouzených za trestné činy proti republice bylo v období „normalizace“ odsouzeno více než 
100 000 podle § 109, v drtivé většině v nepřítomnosti. 
155 Hanzlík, 2002: 303-4.  



5. CESTA ZA HRANICE 

54 

pár hodin vlak a na hranicích na tebe čekaj policajti, jestli to projde… To byl záhul na 

nervovou soustavu. To byl.“156 Odchod narátoři tedy popisovali jako více či méně 

psychicky náročný proces. Zároveň se prezentovali jako aktivní činitelé, kteří se svým 

promyšleným jednáním zasloužili o úspěch celého činu.  

 

 

                                                 
156 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 14. 5. 2008. 
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6. BUDOVÁNÍ NOVÉHO ŽIVOTA 

 

 Emigrací dochází k radikální změně dosavadního života. František Diamant ji 

dokonce označuje za jednu z mezních životních situací, jejíž počáteční fáze se 

vyznačuje „vykořeněním“, vyřazením z jedné společenské skupiny a zařazením do jiné. 

Emigrace přináší krom přerušení dosavadního způsobu života a často i kariéry, také 

změnu životního prostředí, citelné zásahy do dosavadních sociálních vztahů a zrušení 

kulturních vlivů. Člověk se jejím prostřednictvím vzdává svého podílu v určité 

společnosti.157  

 Konfrontace s novým prostředím způsobuje tzv. kulturní šok. Ten podle Roberta 

F. Murphyho nastává „tehdy, když je osoba odloučena od svého vlastního systému 

kulturních a jazykových významů a nalezne se v situaci nebo ve světě, v němž jsou 

významy slov a činů buď zvláštní, nebo zcela cizí.“158 Kulturní šok představuje 

několikafázový proces, který zasahuje celou osobnost.159 Život v zahraničí od emigranta 

vyžaduje navázání nových sociálních svazků, sžití s odlišnými lidmi a kulturou, 

osvojení jazyka, jiného způsobu myšlení a vybudování nového postavení.160 Způsoby, 

jak se s těmito úkoly vyrovnat, i doba, jež jejich splnění zabere, se u různých lidí liší. 

Intenzita kulturního šoku krom jiného závisí také na tom, jak si jsou obě země blízké, 

například kulturně, politicky či ekonomicky.  

 V této kapitole se na základě jednotlivých příběhů pokusím rekonstruovat alespoň 

některé fenomény pojící se s příchodem narátorů do Dánska. Uvedené výsledky 

výzkumu pak budou v závěru interpretovány pomocí van Gennepova pojetí přechodu. 

Než však přistoupím k samotnému příjezdu do Dánska, ukážu, jaké předchozí znalosti o 

Dánsku si narátoři v rozhovorech připisovali. 

 Když narátoři přišli do Dánska, nevěděli o něm podle svých výpovědí příliš 

mnoho. Nikdy dříve Dánsko nenavštívili a jejich znalosti vesměs u nikoho dle odkazů 

nepřekračovaly vědomosti získané z hodin zeměpisu či historie ve škole. Z vyprávění 

vyplývá, že prvotním cílem většiny narátorů bylo opustit Československo, kam se 

                                                 
157 Diamant, 1995: 18, 21, 163. 
158 Murphy, 2001: 215-16.  
159 Marlinová, 1998: 109. 
160 Diamant, 1995: 18. 
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v rámci západních zemí přestěhovat už hrálo druhořadou úlohu.161 Vypravěči často 

tvrdili, že k volbě Dánska dospěli shodou okolností, zejména díky přítomnosti někoho, 

kdo jim z Dánska poslal zvací dopis.  

Jak uvedeno výše, při zpětné rekonstrukci svých prvotních představ tedy narátoři 

podotýkali, že o Dánsku v podstatě nic nevěděli. Své tehdejší znalosti vztahovali 

především k zeměpisným charakteristikám země. Pojili si Dánsko hlavně s obrazem 

severoevropské zemědělské a rybářské země: „Jsem si ze školy pamatovala akorát, že 

Dánsko je zemědělskej stát, že je tady prostě hrubší podnebí, nebo jako je to severskej 

stát, ale jinak jsem nevěděla o Dánsku nic.“162 Helena v odpovědi na otázku po svých 

původních znalostech přidává i historická fakta: „No tak nějak taky ne moc, že jo, ale 

takový nějaký ty základní,  že bylo Jutsko a ostrovy, že má hodně ostrovů, a Tycho de 

Brahe […]. No a co jinak se vědělo o Dánsku? […] Jo, věděla jsem, že ty Vikingové, 

nějaký Waldemaři různý a že princezna Dagmar, teda pro ně královna.“163 V těchto 

citátech narážíme na rezidua školních znalostí. Lze soudit, že Dánsko tak bylo původně 

čteno zejména jejich prostřednictvím.  

Někteří svalovali vinu za nedostatečné vědomosti na informační bariéru mezi 

Východem a Západem. Na otázku po tom, zda něco věděl před odchodem o Dánsku, 

Martin odpovídá: „Ne. Tenkrát  ta znalost byla velice omezená, víš. Musíš si představit, 

že my jsme fakt žili, jak někde zavření v tom Československu.“164 Na nedostatečný 

přístup k informacím si stěžovala též Klára: „Já jsem byla v Hradci ve vědecký knihovně 

[…] a tam neměli o Dánsku vlastně skoro nic. Tam byla akorát taková malá příručka, 

jenom hlavní město, počet obyvatelstva, že to je zemědělskej stát, lego a ten Hans 

Christian Andersen. A to bylo asi všechno. To bylo hrozně omezený, co se týče 

informací. Ze Švédska tam toho bylo víc. A já jsem samozřejmě hledala dánskej slovník 

a nějakou učebnici dánštiny. To vůbec neexistovalo, tak já jsem si myslela, že tady mluví 

anglicky, protože když to teda neexistovalo.“165  

Pouze v rozhovoru s Annou narážíme na určité požadavky kladené na Dánsko 

coby potenciální hostitelský stát. Anna si od Dánska slibovala výhody plynoucí 

                                                 
161 Alespoň ze začátku. Později narátoři zmiňovali úvahy o další emigraci, čemuž bude věnována 
pozornost v druhé polovině kapitoly. 
162 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 30. 4. 2008. 
163 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 19. 6. 2008. 
164 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008. 
165 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 10. 5. 2008. 
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z tehdejšího nedostatku pracovních sil a také z dánského sociálního systému, tedy 

určitou formu existenciálního zajištění.166 

Všichni narátoři ve svých příbězích uvádějí, že po svém příchodu (vyjma Heleny 

maximálně do dvou dnů) zažádali na policii o azyl a následně byli ubytováni 

v azylových centrech – v případě starší generace se jednalo o penziony po Kodani, u 

Kláry s Janem o Sandholm, utečenecký tábor severně od Kodaně. Starší narátoři vesměs 

strávili celé své čekání na rozhodnutí o udělení azylu v jednom penzionu, zatímco Klára 

s Janem zmiňují, že se zhruba po měsíci stěhovali do jiného centra na Jutský poloostrov.  

Ke konci 80. let, kdy už dřívější masové vlny uprchlíků donutily Dánsko 

důkladněji propracovat svou imigrační politiku, žádání o azyl probíhalo tak, že žádající 

osobu převezli do Sandholmu, jenž sloužil jako registrační centrum. Po úspěšné 

registraci a identifikaci musel každý žadatel vyplnit nejprve dotazník a následně projít 

rozhovorem s policií, v němž často prostřednictvím tlumočníka doplnil a rozvedl 

informace uvedené písemně. Poté byl případ předán k posouzení ministerstvu 

spravedlnosti, které na základě takto získaných materiálů a také situace v zemi odchodu 

rozhodlo o jeho schválení či zamítnutí. Zhruba po měsíci pobytu v Sandholmu byl 

žadatel převelen do jiného ubytovacího zařízení, kterých stálo po Dánsku několik.167   

Na tento průběh vzpomíná Jan následujícími slovy: „Snad už toho 

dvacátýhodevátýho jsme tam přišli, pustili nás dovnitř a teď, já nevim no, různý čekání 

a focení jako na kriminál, že jo, zepředu, z boku… Takový nepříjemný to bylo. No a pak 

pro nás někdo přišel, pak pár výslechů bylo. My jsme tam byli asi měsíc. Pak najednou 

byl dopis, že odtud musíme pryč, a teď čekárna, co se děje a… Posílali nás někam na 

Julland do nějaký vily, kde byli jenom bílí, protože my jsme byli v podstatě jediný bílí a 

tam bylo nějakých 700 Arabů, viď.“168  

I narátoři, kteří emigrovali dříve, si různě detailně vybavují procedury, jimiž 

museli projít, než získali azyl. Zdeněk vzpomíná, jak přišli na policii s lístečkem, jenž 

jim opatřila sestra, která do Dánska odešla o rok dříve, a na němž dánsky stálo, že chtějí 

emigrovat: „Tak oni si nás vzali, každýho zvlášť vyslýchali, teda ne dceru, jí byly 4 roky. 

                                                 
166 „To, co pro mě bylo velice vážný, bylo, abych se dostala do země, kde je dost práce a kde je sociální 
zabezpečení. Když máš pojištění, že si připlácíš na nemocenskou, tak potom máš zabezpečení zadarmo. A 
to jsem věděla, že v Dánsku je, že máš hodně práce a že si můžeš zaplatit tohle sociální připojištění a si za 
vodou. Takže ta myšlenka mi vyhovovala, že když se dostanu do Dánska, dostanu povolení na práci, tak 
zbytek už je potom můj problém. A to jsem jako problém neviděla.“ AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor 
s Annou vedla Kateřina Pollaková, 20. 6. 2008. 
167 Bruun, 1990: 4-15. 
168 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 14. 5. 2008. 
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Takovýhle tohleto vyslýchání, proč jsme utekli a proč chceme emigrovat, koho tam 

máme a tak dále. Vzali obtisky. I dceři malý vzali obtisky. No a pak nám řekli: ,Dáme 

vám vědět.‘ Odvezli nás hned… Ptali se, jestli máme nějakou bagáž, kufry… My měli 

jenom kufr. To nás odvezli na ten penzion a řekli: ,Tady budete bydlet. Bude to trvat asi 

měsíc, než vám tohleto vyřídíme.‘ Po měsíci nám přišel papír, že nám dávaj azyl, 

povolení k pobytu.“169 

Celá procedura zvažování oprávněnosti nároku na azyl trvala v 80. letech již 

déle. Zatímco narátoři, kteří odešli na konci 60. let, obdrželi azyl v rozmezí několika 

týdnů, zpravidla  kolem jednoho měsíce, Kláře s Janem byl udělen až po třech měsících.  

Během čekání byli žadatelé o azyl tedy ubytováni ve vybraných zařízeních; 

dříve stačily ubytovací kapacity několika penzionů v rámci Kodaně, později, 

v souvislosti s masovým přílivem uprchlíků, se jimi stala speciálně zřízená uprchlická 

centra po celém Dánsku. Ve fázi zvažování žádosti stát nezaručoval pouze bezplatné 

bydlení, ale také stravování. Krom toho čekatelé dostávali každý týden kapesné na své 

další výdaje. 

 Po příjezdu do Dánska se odehrávaly první dny ve znamení seznamování se 

s novým bydlištěm. Narátoři se v podstatě shodují na tom, že vše bylo najednou „jiné“ a 

„nové“: „Všecko bylo jinačí, nový… Člověk nerozuměl tomu, co bylo kde napsaný, na to 

nebyl zvyklej.“170 Vesměs všichni líčí, jak své první dny zasvětili procházkám po 

Kodani i jinde. Popisují též své první dojmy z Dánska, jež u některých vykazují do 

určité míry ambivalentní rysy. Zde lze dobře sledovat, jak reakci na nové prostředí 

ovlivnily předchozí zkušenosti i kultura, v níž doposud žili, a jak nové bydliště nahlíželi 

prizmatem toho dosavadního a srovnávali jej s ním. 

Podle několika narátorů totiž Dánsko působilo v jistém ohledu zaostale a chudě, 

na druhou stranu však přiznávají jeho vyšší životní úroveň, co se týče ekonomických 

možností. S takovým kontrastem se lze setkat v Janově komentáři jeho příjezdu: „Jak 

jsem vylezl z toho vlaku a teď jsme viděli to hlavní nádraží a tak, tak mně to přišlo 

takový bídný, rozumíš, takový chudý. Pak jsem se prošli hned nějak po Kodani, teď ono 

bylo takový mlhavo… Kšefty byly otevřený, no tak jako pro nás totální nezvyk, že máš 

                                                 
169 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
170 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 2. 7. 2008. 
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stojany venku a takový, tak to bylo takový netradiční. Od divnejch autobusů přes 

neomítnutý baráky. Zvláštní. Mně to přišlo takový chudý.“171 

Vyšší životní úroveň, plné obchody i širší výběr zboží zmiňuje drtivá většina 

narátorů. Jak lze na základě výpovědí usuzovat, představovala dostupnost 

nejrozličnějšího zboží, kterou Dánsko skýtalo, nejen překvapující, ale nadto i vítaný 

doprovodný jev nového života, jenž odporoval dosavadní žité zkušenosti narátorů: „Ze 

začátku si myslim, že člověk byl jak v Jiříkově vidění, že přišel z takovýho toho šedivýho 

Československa, kde […] budovy byly šedivý, nic barevného, nikam člověk nesměl, nic 

neviděl, nic si nemohl koupit, nebo všichni chodili v jednom. To bylo jak uniformy, to 

prostě byla konfekce, kdežto tady byl velikej výběr všeho, jídla, pití, oblečení… Všechno 

prostě, na co si člověk vzpomněl.“172 Svůj šok z náhlého dostatku přibližuje na příkladě 

své návštěvy obchodního domu i Mirka: „Dneska už to neexistuje ten obchodní dům, 

ale to jsem zvládla jen první dvě patra… Tam prostě bylo všecko, na co si člověk 

vzpomněl. To nebylo jenom jídlo, vlastně tam vůbec jídlo nebylo, to bylo oblečení, 

kuchyňský věci… To bylo celý jedno patro jenom věci do kuchyně, lžičky a hrnečky a já 

nevim, co všecko. Všecko, všecko!“173  

Další prvek, pomocí něhož lze dokreslit rekonstrukci prvních dojmů, 

znázorňovala strava. Několik narátorů popisuje své reakce na jídlo, které jim 

předkládali v ubytovacích zařízeních. Zdeněk s Mirkou a Růženou se ve svých 

vyprávěních shodli, že chleba, které dostávali k obědu, nemohli jíst: „Na tom penzionu 

jsme dostávali snídani, obědy a večeře. V poledne jsme dostávali balíček chlebů, kterej 

jsme házeli kačenám, protože to se nedalo jíst. Za prvé to bylo korkový těsnění, jak jsem 

ti říkala, že to byl tvrdej chleba, a za druhý to bylo balený den předtím, takže vlastně 

celej tenhleten balíček byl cejtit paštikou a takovým. A prostě teď ještě to bylo něco, na 

co jsme nebyli zvyklí. To ne, že bych to nechtěla třeba jíst…“174  

Kromě odkazů na různé materiální jevy se řada narátorů neubránila při 

rekonstrukci svých prvních dojmů z Dánska ani srovnávání české a dánské společnosti. 

I zde se výpovědi vyznačují jistou rozporuplností. Ač narátoři na jednu stranu chválili 

vstřícnost Dánů v počátcích svého pobytu, zmiňovali někteří, že je zpočátku považovali 

za méně inteligentní a v určitém smyslu i méně „kultivované“. První konstatování se 

                                                 
171 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 3. 7. 2008. 
172 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 19. 6. 2008. 
173 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 30. 4. 2008. 
174 Tamt. 
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začasté úzce pojilo s tím, co Dánové věděli o Československu. Tyto znalosti totiž 

někteří narátoři hodnotili jako nedostatečné: „Ze začátku mi připadali hloupí, protože 

hodně těch lidí, s kterýma jsme se seznámili si myslelo, že Česko je u moře. Jsem říkala: 

‚Ne, to je Jugoslávie.‘ Nevim, jestli to bylo tim, že to bylo v těch fabrikách, protože tam 

hodně lidí prostě mělo… Tak jsme jim vlastně povídali o Česku, jaký to tam je a jak to 

vypadá. Byli tak nějak podezřele… Mysleli si, že se vytahujeme nebo to, ale oni vlastně 

vůbec nic neví o Česku. Pak jsem si říkala, že já jsem taky věděla jenom, jak jsem si ze 

zeměpisu pamatovala, že prostě jsou sýry a zemědělství tady hodně a tak, ale moc jsem 

o tom taky nevěděla.“175 I tento výrok tak svědčí o uchopování hostitelské země 

prizmatem rodné a o určitém způsobu sebeprezentace.176  

Nikoli bezvýznamnou část popisu prvních dní zaujímá u Kláry s Janem 

negativní střet s muslimskými utečenci v Sandholmu, přičemž tomuto páru vadily nejen 

špatné hygienické podmínky způsobené jejich návyky, ale i neskromnost, s jakou se 

celkově chovali ke svým „hostitelům“: „Tam jsme měli společnou kafetérii […] a teď 

tam byl velikánskej stůl jenom s přílohama, brambory, těstoviny, rýže… Zeleniny co tam 

bylo! Čerstvý zeleniny, v lednu! Já jsem si připadala jako Alenka v říši divů. A u okýnka 

jsme mohli dostat maso. A teď tyhlety… Já nevim, já jsem si představovala, že když 

někdo utíká, tak utíká ze země, kde teda je celkem chudo, a že si tak nějak budou vážit 

toho, že si tady můžou dát… Oni si tam nabrali, snědli z toho kousek, zbytek tam akorát 

kouřili, tak to do toho típali. A teď záchody! To je kapitola sama pro sebe. Tam jsme 

mohli jít na záchod akorát ráno, když tam Dáni uklidili. […] Takže to bylo příšerný, to 

bylo příšerný!“177  Jak jsem rozebírala již výše, i v Klářině výroku narazíme rovněž na 

údiv z dostatku jídla.   

Klára s Janem nadto na rozdíl od ostatních dále přímo či nepřímo zdůrazňovali 

potřebu dát nový řád svým dnům. Jelikož odchod znatelně zasáhl do jejich tradičního 

                                                 
175 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 8. 5. 2008. 
176 Obě společnosti srovnával též Martin: „Připadali jsme si víc kultivovanější. Ovšem, co se týče životní 
úrovně, samozřejmě ne. V Čechách jsme byli chudší než tady, ale oni byli takový buranští. Tenkrát, když 
my jsme byli mladí, to jsme byli citlivý na to, jak lidi chodí třeba oblíkaní, učesaní a takový věci. Tady 
ještě ta mládež chodila tak, jak se u nás chodilo v padesátých letech ještě třeba, víš? Vostříhaní, 
učesaní… Já nevim, to, co už by v Čechách nikdo neviděl. V Čechách buran, na Moravě (strup) by se mu 
posmívali. To byly takový samozřejmě detaily. […] Možná to bylo taky tim, že ty lidi, co znám z té doby, 
tak jsme všici měli jakýž takýž vzdělání, že jsme chodili dýl do školy než tady většina. Ale vlastně i v tom 
školství… […] Tak se mi taky zdálo, že to není tak daleko nějak, víš? Že je to tady takový zaostalejší. […] 
Krátce v těch sedmdesátých letech to tady furt ještě bylo takový venkovský." AA, Sbírka Rozhovory. 
Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008. I Martinův výrok poukazuje na posuzování 
dánské společnosti měřítky osvojenými během života v Československu. 
177 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 10. 5. 2008. 
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způsobu trávení času, popisovali, jak se snažili vypořádat s množstvím volného času, 

jenž najednou pobytem v táboře získali, a také s omezenými možnostmi, které jim tento 

pobyt přinášel.  Tento aspekt je u starších narátorů víceméně neznatelný (nepočítám-li 

níže zmíněnou touhu vybudovat si novou nezávislou existenci). Zřejmě zde mohl sehrát 

svou roli časový faktor a tak i zapomínání negativních zkušeností spojené 

s umenšováním jejich významu. Klára s Janem navíc strávili čekáním na azyl delší 

dobu. 

Po udělení azylu byli narátoři na určité období178 převedeni do péče soukromé 

dánské uprchlické organizace, jež se jmenuje Dansk Flygtningehjælp. Proklamovaným 

cílem této organizace se stala úspěšná integrace uprchlíků do dánské společnosti. 

Sloužila jednak jako místo, kam se uprchlíci mohli obracet se svými dotazy, jednak 

v případě potřeby pomáhala i s hledáním práce či bydlení. Dále zajišťovala též 

bezplatné jazykové kurzy a finanční podporu (kapesné pro nezaměstnané, peníze na 

nákup oblečení či věcí do domácnosti, možnost půjčky na zálohu nového bydlení, 

apod.). Veškeré finanční výdaje kryl stát. 179  

Ačkoli narátoři přístup dánských úřadů vesměs chválili a oceňovali, prolíná 

líčení této fáze u drtivé většiny důraz na touhu rychle se osamostatnit, zbavit se 

závislosti na státních podporách a začít si nezávisle budovat novou existenci: „Každej 

člověk má svým způsobem potřebu bejt samostatnej, a věřim tomu, že každej člověk má 

ochotu se postarat sám o sebe. Když má možnost na práci, tak by si určitě, kdyby si měl 

vybrat bejt udržovanej, nebo si vydělat vlastní peníze, volil vydělat si vlastní peníze a 

bejt nezávislej.“180 Zde někteří zdůrazňovali, že museli budovat vše úplně zezdola: „My 

jsme museli opravdu začít od píky.“181 Tři pilíře, které se jim zpětně jevili jako zásadní 

pro dosažení výše vytyčeného cíle, představovalo získání práce, bydlení a osvojení si 

dánštiny.  I v tomto smyslu tak lze v příbězích pozorovat jistý způsob sebeprezentace, 

tentokrát obraz jedinců snažících se vybudovat si vlastní existenci s množstvím vnější 

pomoci ne větším než nutným. Tento obraz vystupoval výrazněji u mužů. 

Veškeré tehdejší překážky znesnadňující jejich cestu za vybudováním nové 

existence hodnotí narátoři ze současného hlediska jako překonatelné, přitom nejednou 

                                                 
178 Podle údaje z roku 1975 se jednalo maximálně o dva roky (Dansk Flygtningehjælp, 1975: 5), v druhé 
polovině 80. let už jen o 18 měsíců (Bruun, 1990: 12; Cadan, 1986: 13). 
179 Viz Bruun, 1990: 11-12; Cadan, 1986: 13-27; Dansk Flygtningehjælp, 1975: 1-13 a Körmendi, 1987: 
14-15. 
180 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 29. 6. 2008. 
181 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
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odkazovali na své mládí a také ochotu se s nimi vypořádat, neboť cítili, že se situace 

vyvíjí k lepšímu. Takový pocit vykreslil při komentování svých začátků v Dánsku 

například Martin: „No a tak jsem začal pracovat na stavbě. […] Třetina toho, co já 

jsem vydělal na tý stavbě, šla jenom na tu cimru v tom penzionu. To byl takovej trošku… 

Ale my jsme byli pořád plni optimismu, protože všecko šlo dopředu, víš? Bylo to čím dál 

den ode dne… Člověk měl vždycky radost, že se něco zase udělalo, že se něco zlepšilo 

pro nás, takže… To se tak vyvíjelo furt pozitivně. Jako naše další potřeba byla 

samozřejmě nějakej byt, ne.“182 

Mezi nejtíživější obtíže svých počátků v Dánsku řadili narátoři neznalost 

dánštiny. Nejenže jim znesnadňovala plnění sociálně podmíněných činností (nákupy 

apod.), ale i získání kvalifikovanější práce. Na otázku, co pro ni bylo v počátcích 

nejtěžší, odpovídá Helena krom stesku po domově: „No a pak ta řeč, to je dost velkej 

problém, když člověk neumí a připadá si jak blbeček, když se musí nějakým způsobem 

domlouvat rukama, nohama.“183  

Ke konci 60. let ještě nebyla nabídka jazykových kurzů od Dansk 

Flygtningehjælp příliš rozvinutá a řada narátorů, kteří získali azyl v té době, si tak v 

rozhovorech stěžovala, že si nemohla před vstupem do práce jazyk řádně osvojit, což 

bez výjimky považovala za podstatný handicap imigrační politiky i svého úspěšného 

začlenění do hostitelské společnosti: „Kdybychom šli přímo do školy a řekli [na Dansk 

Flygtningehjælp – pozn. K. P.]: ,Vy půjdete do školy, tam se naučíte dánsky a pak 

teprve půjdete do práce,‘ tak by to pro nás bylo ještě lepší.“184 Někteří absolvovali 

jazykové kurzy z vlastní iniciativy, ale to již mnohdy až v dalších letech, jelikož si je 

museli platit. 

 Zhruba dvouměsíční intenzivní kurz nabídl v 60. letech Dansk Flygtningehjælp 

pouze Martinovi, který uznává, že pozitivně ovlivnil jeho následný pracovní vzestup. I 

Klára s Janem si pochvalovali skutečnost, že jim Dansk Flygtningehjælp umožnil 

absolvovat několikaměsíční intenzivní kurz. V té době totiž již platilo pravidlo, že 

uprchlík musí nejprve projít jazykovým kurzem a teprve poté by měl začít pracovat. Ke 

konci 80. let dostávali uprchlíci možnost navštěvovat přibližně 15-20 hodin dánštiny 

týdně po dobu 12−18 měsíců.185  

                                                 
182 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008. 
183 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 8. 7. 2008. 
184 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
185 Bruun, 1990: 13. 
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Rovněž Anna sice podotýká, že jí kamarádčina intervence zajistila možnost 

navštěvovat jazykový kurz, jenž primárně sloužil k výuce uprchlých polských Židů, ale 

vzhledem k nízké kvalitě konstatuje jeho neužitečnost: „Ta moje kamarádka to cejtila 

strašně nespravedlivý, že oni [polští Židé – pozn. K. P.] nemuseli dělat a chodí do kurzu 

a my musíme dělat a učit se dánštinu večír nebo tak, takže ona vydupala na 

Flygtningehjælpu kurz pro nás. […] To nás učil normální študák z univerzity. Já jsem 

tam přišla asi jen čtyřikrát, protože přišli pozdě, byli nafetovaný a nic jsme se neučili. 

Jenom nám přinesl noviny a řekl, ať si čteme noviny.“186  

Ve svých příbězích tak většina narátorů líčí, jak se museli učit jazyk přímo 

v každodenním životě. Jako nejpřínosnější pak hodnotí zejména komunikaci 

v zaměstnání a média. Nedostatek tohoto přístupu k výuce pak shledávali v tom, že se 

tak naučili množství chyb, zejména gramatických. Celkově je dánština prezentována 

jako jazyk s relativně jednoduchou gramatikou, za to však s obtížnou výslovností. 

Vesměs všichni narátoři konstatovali svůj přetrvávající přízvuk a přiznávali, že mezi 

některými samohláskami dodnes nedokáží rozlišovat: „Dánština má ty specielní 

písmena a to je to nejhorší, protože do dneška se musím namáhat, neslyšim pořádně 

rozdíl. I když se snažim, i když to člověk slyší hodněkrát, tak pořád to musí vědět, jak se 

to píše, protože to neslyší.“187 

Krom ovládnutí jazykových dovedností kladli narátoři důraz na získání práce, 

kterou mimo jiné prezentovali jako příležitost zbavit se závislosti na systému podpor 

uprchlíkům. Práce jim tak v jejich očích měla pomoci osamostatnit se, začlenit se do 

společnosti a také získat peníze na financování různých potřeb, včetně bydlení: „Pevná 

práce, to je jako takovej lístek na vysvobození z toho sociálního systému, najednou jsi 

svobodnej člověk, platíš si všechno sama i trochu víc peněz dostaneš. […] Prostě bejt 

svůj pán.“188 Pracovní povolení obdržel žadatel automaticky s azylem a pomoc se 

sháněním práce patřila mezi proklamované cíle Dansk Flygtningehjælp. Ve svém 

průvodci pro uprchlíky nicméně tato organizace stejně jako u bydlení doporučovala při 

hledání i vlastní iniciativu. Krom toho výslovně upozornila, že nemůže zaručit práci 

v uprchlíkově původní profesi.189 

                                                 
186 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 20. 6. 2008. 
187 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 10. 6. 2008. 
188 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor Janem vedla Kateřina Pollaková, 14. 5. 2008. 
189 Dansk Flygtningehjælp, 1975: 13. 
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Neznalost jazyka negativně ovlivnila počáteční schopnost získat si práci. 

Některá původní povolání totiž bez ovládnutí jazyka a také v podmínkách jiného státu 

nešla vykonávat. U narátorů tohoto výzkumu se jednalo například o prodávání či 

vyučování dějepisu s češtinou. Sehnání první práce opravdu většině narátorů usnadnil 

Dansk Flygtningehjælp, obecně se jednalo o práce pomocné a dělnické, a to i u osob 

s vysokoškolským vzděláním. Martin, vystudovaný učitel, komentuje své první 

povolání na stavbě: „Tož já jsem na to byl celkem zvyklej, mně to nepřišlo jako nějaká 

křivda, protože já jsem po maturitě nesměl z politických důvodů jít studovat dál, takže já 

jsem dělal na stavbě už od svých sedmnácti let.“190 Pouze Zdeněk se po příchodu 

věnoval své původní profesi – stal se elektrikářem.  

Starší narátoři se každopádně vesměs shodovali na tom, že na přelomu 60. a 70. 

let nebylo složité svou práci změnit, přičemž odkazovali na tehdejší nedostatek 

pracovních sil: „To tehdy nebyl absolutní problém sehnat nějakou práci. Práce byla 

všude. To si jeden den šla do práce, když se ti tam nelíbilo, tak sis našla něco jiného. 

Tehdy to nebyl absolutní problém sehnat nějakou práci. Obzvlášť takovýhle ty pomocný 

práce, toho bylo habaděj.“191 Zároveň ze zpětného pohledu nepovažovala většina za 

příliš komplikované se po určité době propracovat k jiným místům než k těm pro lidi 

s nízkou kvalifikací. Nikdo z narátorů nezůstal u svého prvního povolání. 

Jelikož všichni narátoři opustili Československo v produktivním věku, některé 

vedla zkušenost s novým zaměstnáním k jeho porovnávání s těmi předchozími. Tyto 

komentáře mají nicméně jedinečný charakter. Ve vyprávění se tak setkáváme 

kupříkladu s narážkami na jiný vztah mezi podřízeným a šéfem způsobený mimo jiné 

všeobecným tykáním a neformálnějším přístupem. Někteří dále upozorňují na jinou 

pracovní morálku, kdy na jednu stranu například podle Kláry dochází někdy až 

k nadměrnému odůvodňování absencí zaměstnancovou nevolností, či na druhou stranu 

podle Mirky se Zdeňkem k nemožnosti si spontánně odskočit během pracovní doby 

k holiči či na nákup, jak tomu podle nich bývalo v Československu zvykem. Několik 

narátorů dále zdůrazňovalo obecnou nutnost neustále zdokonalovat své vědomosti a 

procházet různými kurzy, jelikož si nemohlo být svým místem jisto tolik jako v 

Československu.  

                                                 
190 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008. 
191 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 8. 7. 2008. 
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 Jak již bylo naznačeno, třetí potřebou, kterou se narátoři podle svých výpovědí 

snažili v počátcích svého pobytu v Dánsku vyřešit, představovalo bydlení. I zde sehrál 

nezanedbatelnou roli Dansk Flygtningehjælp, jenž pomohl řadě narátorů s nalezením 

prvního bytu a kromě toho některým poskytl i peníze na jeho základní vybavení. Své 

dojmy z příchodu do nového bytu líčí Zdeněk: „No tak se postarali, sehnali nám ten 

byt, kde jsme byli opravdu sami. A to když potom přijdeš do toho bytu, sedneš si na zem 

a řekneš: ‚Tak a tohle je naše!‘ To byl takovej pocit, že opravdu si říkáš: ‚Tak teď už 

můžeme začít.‘ No a pak, to jsem už říkal, se to rozjelo.“192 

 Ne všichni si však hledali bydlení prostřednictvím Dansk Flygtningehjælp. Tři 

narátorky ve svém vyprávění explicitně zmiňují kodaňskou ulici Vognmandsmarken. 

Jelikož majitel tamních bytů začasté poskytoval ubytování právě cizincům, označují ji 

za svého druhu cizinecké ghetto. Helena s Růženou mají spolu se svými partnery 

s bydlením v této ulici své osobní zkušenosti. Bydlení na Vognmandsmarken 

představovaly obě narátorky jako finančně dostupné a tak vhodné do začátků: „To bylo 

cizinecký ghetto, tam bydleli samý Turci a já nevim, samý tyhle Arabouni a Židi, to bylo 

prostě hrozný. Tam se furt ozývaly tyhle jejich písničky, to pastevecký pištění těch 

Arabů, tak to jsme říkali: ‚To musíme odtud.‘ Taky tam začínalo plno Čechů, protože 

ten, co to vlastnil, sice žil ve Švýcarsku, ale tohle všechno pronajímal a nebyl drahej, 

takže se tam začínalo, a pak se pomalu každej z toho nějak vymanil a dostal se jinam a 

šel za lepším. Ale pomohl, ze začátku pomohl.“193 

 Při popisu příchodu do Dánska nelze kromě potřeby materiálního zajištění 

pominout ani mezilidské vztahy, neboť žádný člověk nežije v sociálním vakuu. Jak jsem 

parafrázovala v prvních odstavcích této kapitoly, každý člověk svou emigrací na jednu 

stranu zpřetrhá určitá dosavadní sociální pouta, ale na stranu druhou mu je zase dána 

možnost navázat vztahy nové.  

Ačkoli navazování počátečních kontaktů se členy hostitelské společnosti 

komplikovala neznalost jazyka, posuzovali v podstatě všichni narátoři přístup Dánů 

v počátcích za skutečně vstřícný a nápomocný, a to nejen ze strany úřadů, ale do velké 

míry i v zaměstnáních, v nichž začali pracovat (i když zde se již jednotlivá hodnocení 

liší). Mirka například líčí svůj konkrétní zážitek s první prací v továrně, kdy jí nadřízený 

vysvětloval, co se od ní očekává, přestože tehdy neuměla téměř vůbec dánsky: „On  mi 

                                                 
192 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 13. 6. 2008. 
193 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 8. 7. 2008. 
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to vysvětloval a vysvětloval a já mu nerozuměla a nerozuměla. A on takhle a takhle… 

Nakonec jsme se domluvili, nakonec jsem to pochopila, ale to je hrozně těžký. Když ti 

někdo vykládá něco cizí řečí, tak ty prostě pochytíš akorát jenom… A tak nakonec jsem 

se to naučila. Dneska, když si na to vzpomínám, tak říkám, že to bylo fantastický, 

protože on byl takovej trpělivej a to, dneska by se s tebou nikdo nebavil.“194  

I přes výše konstatovanou nápomocnost někteří zmiňovali určitou odtažitost a 

potřebu delší doby k tomu, aby se člověk mohl s Dány sblížit, obzvláště v aktivitách 

volného času. Jediný, kdo se vyjadřoval k chování Dánů celkově negativněji, byl Jan, 

který si stěžoval na sociální izolaci a dánský nacionalismus, jeho výtky se však 

vztahovaly až k pozdějším zkušenostem.195  

 Kromě vztahů s Dány narátoři odkazovali také na styky s ostatními 

československými emigranty, a to nejen s těmi, kteří je do Dánska pozvali. Toto platilo 

pro počáteční fázi především u narátorů, kteří přišli do Dánska v 60. letech, poněvadž 

jim ubytování na penzionech skýtalo více příležitostí seznamovat se s množstvím jiných 

československých uprchlíků než utečenecké tábory Kláře s Janem (Klára uvedla, že 

v obou ubytovacích zařízeních potkali pouze jednu Češku s dcerou).  

Na seznamování s dalšími Čechoslováky poukazovala například Růžena: „Pak 

jsme jich pomalu poznali ještě víc, ty který bydleli… Ten jeden nám právě dohodil ten 

první byt, no a pak tam bydleli taky nějaký Češi, tak jsme je pomalu poznávali. A taky 

některý, co s náma bydleli na penzionu, protože když se čeká na azyl, tak nás tehdy 

dávali na takovej hotel, penzion a tam jsme museli bydlet, dokud nám nedali azyl.“196 

V jejím případě lze vidět, že kontakt s jinými československými emigranty mohl být 

v určitých směrech i podpůrný – někdo se zmiňuje o pomoci se sháněním bytu či 

povolání, jiní zase o možnosti dočasného ubytování či obecně o radách týkajících se 

života v Dánsku. Tato pomoc byla jistě poskytována jednak na bázi přátelských vztahů, 

ale svou roli zde mohla sehrát také znalost stejného jazyka, vědomí skupinové 

přináležitosti a také skutečnost, že všichni procházeli podobným procesem. 

Zajímavý fenomén pojící se se změnou bydliště představují „emigrantské sny“, 

jež se v některých příbězích spontánně objevují. V nich se odrážel především strach ze 

zatčení a uvěznění: „Jinak celej ten rok nebo dva, co jsme tady začali, tak každýho 

emigranta pronásleduje to, že v noci, když si jde lehnout, tak se několikrát v noci 

                                                 
194 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Mirkou vedla Kateřina Pollaková, 30. 4. 2008. 
195 Viz podrobnější rozbor v následující kapitole. 
196 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 8. 5. 2008. 
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probudí, protože je spocenej. Jako já jsem byl spocenej a říkám: ,Proč?‘ Protože to se ti 

zdá, že vyjdeš ven a že tě chytli, že si se vrátila nebo že oni sem přišli a že tě unesli zase 

zpátky. Děti a celou rodinu. No a to tak trvá rok nebo dva roky, než si člověk uvědomí, 

že je vlastně jinde a že se mu nemůže nic stát.“197 Jako psychicky náročný označovalo 

několik jedinců i stesk po domově.   

Jelikož většina narátorů uvažovala o další emigraci, ráda bych stručně nastínila i 

tento faktor, jelikož i tímto způsobem si lze přiblížit subjektivní prožitek prvních měsíců 

v Dánsku a hodnoty, které narátoři pokládali za důležité. V nejednom příběhu jsem se 

setkala s konstatováním, že Dánsko představovalo pro mnoho lidí jakousi „přestupní 

stanici“ na cestě do jiných západních států. Dokonce řada narátorů sama přiznala, že po 

svém příchodu do Dánska přemítala o azylu v jiných zemích, z nichž je nejvíce lákaly 

zámořské státy – Kanada, U. S. A. a Austrálie, a to jak z důvodu jazyka, který se podle 

nich lze naučit snáze a rychleji než dánštinu, tak přírodou a širšími možnostmi, které si 

od větších států slibovali.  

Nakonec se nicméně nikdo k opětovné emigraci neodhodlal. V jejich 

argumentaci, proč se rozhodli zůstat v Dánsku, se pak objevují narážky na geografickou 

vzdálenost a tudíž i dlouhodobější izolaci od rodiny a známých v Československu, na 

nikoli tak příznivé přijetí uprchlíků, na větší „dravost“, jiný sociální systém a jiný 

charakter kultury, než přisuzovali Evropě. Jak dosvědčují oba níže uvedené citáty, 

někteří narátoři se tedy při komparaci Dánska se zámořskými státy odvolávali na 

určitou přináležitost k Evropě. Nadto také své rozhodnutí, proč nakonec neodejít dál, 

odůvodňovali skutečností, že se začali v Dánsku již etablovat. I zde tedy sehrála svou 

roli touha „postavit se na vlastní nohy“ a také určitá, byť minimální obeznámenost s 

dánskými podmínkami. Některé z uvedených rysů lze nalézt ve vyprávění Růženy: 

„Hodně jich [Čechoslováků – pozn. K. P.] taky odjelo do Kanady a do Ameriky, to byla 

tady pro hodně lidí přestupní stanice, že chtěli pryč. No a můj manžel chtěl do 

Austrálie, protože ho lákalo potápění a tak, ale že bohužel jako se to stalo s tou naší 

dcerou, že začala bejt handicapovaná po tom očkování, tak nám australská ambasáda 

doporučovala, abychom byli tady, protože tam je úplně jiný sociální zabezpečení. […] 

Tak jsme… Mně se ani nějak moc nechtělo, protože tehdá ještě maminka žila, tak jsem 

si říkala, že to je daleko. Nechtělo se mi z Evropy, by se dalo říct.“198 

                                                 
197 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
198 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 8. 5. 2008.  
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Důvody, proč se nakonec rozhodli zůstat v Dánsku, rozebíral i Zdeněk: „My 

jsme taky měli žádost o azyl v Kanadě,  jenže to nám trvalo delší dobu, než se ozvali. To 

trvalo asi rok. […] No jenže po roce! To už my jsme byli zabydlený skoro tady. Oba dva 

jsme měli práci, holka chodila do školky, tak jsme si říkali, jak jsme viděli tady ty 

začátky, tak to nemusí bejt třeba takový růžový v tý Kanadě. […] Ten život tam byl asi 

jinej, než je člověk na nějakýho Evropana zvyklej. Tak jsme si říkali, že to radši 

odřekneme a zůstali jsme tady v Dánsku. Pro nás si myslim, že to bylo lepší, protože my 

nejsme takový rvavý. […] No a tim, že jsme to odmítli, tak jsme řekli: ‚No a teď budeme 

tady a zařídíme si život podle svýho.‘“199  

Ačkoli nikoli zřejmě samotným narátorům, může se do jisté míry zdát paradoxní 

skutečnost, že se všichni i přes důraz na samostatnost, svobodu a vlastní iniciativu, 

který prezentují ve svých příbězích, nakonec rozhodli zůstat v takovém státě, jenž se 

svou sociální politikou v porovnání s jinými západními zeměmi relativně nejvíce blížil 

praxi, v níž doposud žili. Záruka určitých sociálních jistot se tedy v posledku podle 

výpovědí jevila jako vhodný základ, na němž narátoři chtěli začít budovat nezávislou 

existenci.   

V této kapitole jsem se pokusila alespoň stručně ukázat některé aspekty spojené 

s počátky života emigrantů v nové zemi.  Při interpretaci dosažených závěrů považuji za 

nosné vypůjčit si myšlenku tří stádií přechodu od Arnolda van Gennepa, jenž věnoval 

celou knihu tématu přechodových rituálů a jejich klasifikaci. Přechodové rituály podle 

autora doprovázejí, usnadňují nebo podmiňují přecházení z jedné zvláštní společnosti 

do druhé a od jednoho společenského postavení do jiného. Jejich průběh dělí van 

Gennep do tří fází: 1) rituály odluky (preliminární) – odlučují od předchozího světa, 2) 

rituály pomezní/prahové (liminární) – konají se ve stadiu pomezí a 3) rituály sloučení a 

přijetí (postliminární) - přijímají jedince do nového světa. Často dochází ke kombinaci 

přechodu duchovního i materiálního.200 Turnerovými slovy je jedinec (skupina) v první 

fázi vytržen ze svého původního společenského místa, aby se v průběhu pomezí 

pohyboval v oblasti nejasného statutu, mimo svůj původní i budoucí stav. Posléze je 

přijat, začleněn do společnosti ve své nové roli a očekává se, že se již bude chovat 

způsobem od jeho nového postavení vyžadovaným.201  

                                                 
199 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
200 Gennep van, 1997: 13, 27. 
201 Turner, 2004: 95-96. 
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Tento výzkum není věnován rituálům, nicméně vidím jisté paralely mezi 

převyprávěnými zkušenostmi narátorů a třemi vymezenými fázemi přechodu. Van 

Gennepova myšlenka a dále i Turnerovo rozvedení liminarity tak slouží jako inspirace 

k následujícímu výkladu.  

Za první fázi přechodu, jež van Gennep klasifikuje jako fázi odluky, lze 

v případě emigrantů označit samotný odchod z Československa. Svým odjezdem 

narátoři citelně oslabili svá dosavadní sociální, kulturní a jiná pouta. Museli se vzdát 

svého sociálního statutu, vybudované kariéry v zaměstnání a mnohdy i většiny majetku. 

Došlo tak de facto k silnému narušení staré identity a jejích opěrných bodů – došlo 

k jejich vytržení z dosavadního sociálního, kulturního, ekonomického, politického aj. 

kontextu. 

Pomezní období pak začíná příjezdem do Dánska a požádáním o azyl. Victor 

Turner, jenž dále rozvinul van Gennepův koncept, považuje za hlavní rys liminarity 

nejasnost. „Liminární osoby“ se podle něj vymykají ze sítě klasifikací, které platí za 

normálních okolností, a pohybují se v oblasti, kdy nejsou „ani tady ani tam“. Aby jejich 

pozice mohla být znovuvytvořena, je jejich postavení jako by redukováno a rozmělněno 

do jednotného stavu.202  

Příjezdem do Dánska se tedy narátoři dostali na práh svého přechodu, kdy už 

došlo k jejich vyloučení z jedné společnosti, nicméně stále ještě nikoli k zařazení do 

společnosti nové. V tomto období se stali žadateli o azyl – lidmi čekajícími na 

rozhodnutí o přijetí do dánského společenství. Tento stav se do velké míry vyznačuje 

závislostí na vnějších silách a separací od „normální“ společnosti, jež je vyjádřena nejen 

samotným statutem žadatele, osoby s velmi omezenými právy a možnostmi, ale i 

prostorovým oddělením, tj. pobytem ve zvláštních zařízeních speciálně určených pro 

osoby ve stejné situaci. Aby stát mohl poskytnout všem nový start a rovné podmínky, 

dochází v této etapě také k popírání jedinečnosti každého jednotlivce a k redukování 

osobnosti na společného jmenovatele.203 Ke všem se přistupuje stejně, všichni čekatelé 

mají v určitém smyslu stejné možnosti, stejné výhody i povinnosti.  

Vědomí prahovosti se v této fázi odehrává i na úrovni samotného vědomí 

narátora, což se vyznačuje kulturním šokem, snahou obnovit určitý denní rytmus, 

vyrovnat se s cizím prostředím a také si postupně vybudovat novou existenci.  

                                                 
202 Tamt.: 96. 
203 O převedení uprchlíků na společného jmenovatele v politice západních zemí hovoří i E. V. Daniel a J. 
Ch. Knudsen (1995: 5). 
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Ani po udělení azylu však narátoři neměli vyhráno. Získali tak sice formálně 

povolení k pobytu, pracovní povolení a stejná sociální práva jako dánští občané, 

nicméně prvek určité přechodnosti naznačovala jejich pokračující závislost na 

finančních podporách pro uprchlíky a na pomoci ze strany Dansk Flygtningehjælp. Té 

narátoři využívali různě dlouho a v různé míře.  K úspěšnému začlenění do společnosti 

je čekalo zdolání ještě několika překážek, a to často právě za asistence jmenované 

organizace. Těmi zásadními obtížemi se v příbězích jevilo být osvojení si dánštiny, 

získání práce a vlastního bydlení. Překonávání těchto komplikací samozřejmě 

doprovázelo navazování nových sociálních vztahů. 

K přechodu do třetí fáze tak nestačil pouhý akt udělení azylu a tudíž formálního 

přijetí do společnosti, nýbrž až definitivní vymanění se ze systému výhod 

poskytovaných uprchlíkům, neboť ty stále odkazovaly na jisté prahové stádium. Tento 

proces si pak vyžádal různé množství času, řádově několik měsíců.  
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 Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující průběh imigrantovy integrace patří podle 

řady autorů mimo jiné celkový přístup hostitelského státu, tedy jak jeho imigrační 

legislativa včetně jejího uplatňování v praxi, tak konkrétní chování občanů 

k imigrantovi v každodenním životě.204  

 Imigrace, zvláště pokud je početná, může v hostitelské zemi podnítit zpřísnění 

imigrační politiky i vzestup protipřistěhovaleckých nálad mezi obyvatelstvem, neboť, 

jak píše Stephen Castles s Markem Millerem, zpochybňuje ideu národa jako kulturně a 

politicky jednotného uskupení. Podle obou autorů existuje ve všech imigračních zemích 

rasismus205 vůči určitým skupinám, nadto v posledních desetiletích podle nich došlo 

k jeho vzestupu, jenž zapříčinily zásadní ekonomické a sociální změny, které napadají 

optimistickou představu pokroku zakořeněnou v západním myšlení.206 

 Steen Busck a Henning Poulen ve své knize o dějinách Dánska konstatují, že sílící 

proud uprchlíků, který zasáhl Dánsko kolem 80. let, vyvolal v dánském obyvatelstvu 

napětí, které živila rozličná politická uskupení. Strana pokroku, uvádějí, zahájila 

proticizineckou kampaň už v roce 1979. Cizinci začali být některými Dány považováni 

za konkurenty v různých oblastech i za přítěž sociálnímu systému. Podle autorů se dále 

ukázalo, že integrace narůstajícího počtu cizinců bude složitá a že uprchlíci přestavovali 

stále větší hospodářský a sociální problém. Souhrn všech těchto činitelů pak podle nich 

vyústil k marginalizaci uprchlíků v Dánsku a také k restriktivnější imigrační politice. 

Nemalé úspěchy zaznamenala od 90. let Dánská strana lidová propagující 

                                                 
204 Viz například Diamant, 1995: 110; Levinson, Ember 1996: 794 a Marlinová, 2001: 114.  
205 Rasismus autoři definují jako proces, kterým jedna sociální skupina označuje jinou jako odlišnou či 
méněcennou, a to na základě fyzických či kulturních znaků. V tomto procesu je podle nich využíváno 
moci v ekonomické, sociální a politické sféře a obecně slouží k legitimizaci vykořisťování či exkluzi 
takto definované skupiny. Rasismus znamená vytvářet si předsudky o jednotlivcově charakteru, 
schopnostech či chování na základě sociálně konstruovaných znaků odlišnosti (Castles, Miller, 2003: 35). 
Já se ve svém textu budu přiklánět spíše ke slovu diskriminace, neboť pojem rasismus je v českém 
diskurzu až příliš emocionálně zabarven. Diskriminaci pak používám pro pojmenování zvláštního případu 
„sociální diferenciace, v němž jsou popřeny normativní zásady rovnosti a stejného zacházení se všemi 
členy sociálního útvaru.“ (Geist, 1992: 68) Specifičtěji jí označuji postoje a způsoby, kterými jsou 
znevýhodňováni nebo ponižováni jedinci či skupiny obyvatel pro svou národnost, zemi původu, 
popřípadě rasu, tedy pouze na základě připsaných charakteristik bez ohledu na osobní vlastnosti 
jednotlivce. Diskriminace tak opírá o předsudky a stereotypy a může vést mimo jiné k sociální exkluzi 
(Jandourek, 2001: 63; Petrusek, Maříková, Vodáková a kol., 1996: 213).   
206 Castles, Miller, 2003: 15, 35-36. S odkazem na dalekosáhlé ekonomické a sociální změny coby příčiny 
toho, že některé skupiny hostitelské populace mohou vidět imigranty jako ohrožení svých životních 
standardů, životního stylu i sociální soudržnosti se setkáváme i jinde (viz Baltes, Smelser, 2001: 9827). 
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protipřistěhovalecké smýšlení.207 Kromě jiných událostí (například diskuze ohledně 

bosenských uprchlíků) právě založení této strany v roce 1995 signalizovalo podle Petera 

Hervika postupný zrod neo-nacionalistických myšlenek v Dánsku. Hervik tvrdí, že tento 

nacionalismus je namířený předně vůči muslimům a má ospravedlňovat snahy Dánů 

chránit se před lidmi, kteří přicházejí odjinud než ze západních zemí.208 

 Ve třetí kapitole byla předvedena stručná imigrační historie Dánska včetně jeho 

imigrační politiky. Popis změn v těchto oblastech nám ale neřekne víceméně nic o tom, 

jak je reflektují samotní imigranti. V této kapitole proto představím, jak samotní 

narátoři zpětně hodnotí dřívější přístup dánské společnosti k imigrantům a jak ho 

srovnávají se současným. Bude mne tedy zajímat reflexe vývoje vztahu hostitelské 

společnosti vůči nově příchozím v průběhu času a postoj, jaký k němu narátoři 

v rozhovorech zaujímali. Významným se dále ukáže být sebevymezení vůči 

muslimským imigrantům.209 

 Podle komentářů narátorů nelze Dánsko rozhodně řadit k zemím s dlouhodobou 

přistěhovaleckou tradicí, naopak. Dánsko podle nich bylo až donedávna národnostně 

homogenní zemí bez významnějších zkušeností s imigrací. Podrobněji a zasvěceněji 

rozebírá tuto skutečnost Martin: „Dánsko není žádná přistěhovalecká zem. To není 

Německo, Francie nebo Amerika. Je to malá zem a vždycky byla hrozně homogenní. Oni 

nebyli zvyklý, oni se všici jmenujou stejně… Ty vlny, co oni absorbovali 

v přistěhovalecký historii, byly nepatrný. Před sto lety Židy z východní Evropy, ale zase 

jenom malej počet. Předtím v 17. století pár set Hugenotů z Francie a tak, takže takový 

nepatrný. A oni byli zvyklý jenom na ty přistěhovalce z ostatních nordických zemí, Nory, 

Švédy a tak, ne takovou masivní imigraci jak teď během 80. a 90. let. To tady 

nebylo.“210 

 Když se zpětně narátoři pozastavovali v rozhovorech nad tím, jak je dánská 

společnost přijala v počátcích jejich pobytu, shledávali její přístup až na dílčí nedostatky 

v podstatě pozitivním, a to jak ze strany státu, tak ze strany jeho občanů: „V tu dobu, 

v tom šedesátýmdevátým, byla doba lepší, kdy v Dánsku přijímali utečence takovým 

způsobem, že jim opravdu chtěli pomoct, že jim dali možnost dostat práci... Člověk, že 
                                                 
207 Busck, Poulsen, 2007: 302-4. 
208 Hervik, 2006: 93, 104. 
209 Muslimští imigranti představují nejpočetnější skupinu imigrantů v Dánsku. Okrajově se sice ve 
vyprávěních objevují odkazy na přistěhovalce z jiných evropských zemí, vymezení vůči nim však 
v rozhovorech nenabývá takového zásadního významu. Nepočítám-li osobní zkušenosti narátorů, je 
v otázce diskriminace odkazováno právě převážně na muslimy.  
210 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 2. 7. 2008. 
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neuměl žádnou řeč, tak se opravdu snažili, aby se tomu člověku pomohlo, jak 

v dánštině, tak i v možnosti nějaký práce.“211  

Možné příčiny této vstřícnosti někteří viděli v již zmiňovaném faktu, že v té 

době do Dánska nepřicházelo příliš cizinců, dále pak v poptávce po nových pracovních 

silách, ale i v soucitu vyvolaném okupací Československa. Martin tento soucit ilustroval 

též několika konkrétními příklady. Popisoval, jak na základě vystoupení v televizi 

získali bydlení u postaršího páru Dánů, ale i jak se jedna žena rozbrečela, když jí jeho 

manželka pověděla, odkud pochází: „V Dánsku tenkrát ta situace byla úplně jinačí, jak 

se přijímali cizinci. A hlavně, když jsme přišli z Československa, tak jsme měli dost 

takovou dobrou pozici. Jednak nás bylo lidem líto, že ti Rusi s náma tak škaredě 

zametli… Nám se třeba stalo… Manželka šla s kočárkem s malým synem po ulici, když 

jsme přijeli ještě, a nějaká pani se chtěla s ní dát do řeči a že jí nerozumí, tak se ptala, 

odkud je, ona říkala, že z Československa, a pani se rozplakala […]. Tak s náma cejtili 

tenkrát!“212 

 Co se týče diskriminačního či negativního chování zapříčiněného jejich původem, 

konstatovala většina narátorů, že se s ním osobně příliš nesetkávala. Přestože se 

zkušenosti v tomto ohledu liší, většina se obecně nedomnívá, že by byla nějak výrazně 

diskriminována proto, že se nenarodila v Dánsku. Zároveň ale na druhou stranu 

v příbězích zmiňuje určité odtažité reakce v obchodech i jinde. Zde se jako klíčová 

jevila otázka jazykových dovedností a akcentu jakožto jednoho z nejpodstatnějších 

faktorů, na jejichž základě může být odkryto, že narátoři patří mezi imigranty.  

Podle některých narátorů tak může nesprávná výslovnost podnítit méně vstřícné 

chování ze strany některých Dánů, bez zřetele k tomu, kdo hovoří: „Občas třeba když 

někam přijdu a něco chci, tak oni mi řeknou: ‚A cože říkáš? Hvad siger du? Hvad siger 

du? Já ti nerozumim.‘ A prostě moc dobře mně rozuměj, ale nechtěj rozumět. Tak s tím 

jsem se párkát setkala, ale já si to neberu osobně, si říkám, že to je zřejmě nějakej 

zamindrákovanej člověk, kterej má problém, a teď slyší, že nejsem Dán, a zřejmě mě 

vidí jako možnost, že se po mně může povozit a může se mu udělat líp. Tak zrovna jsem 

to byla já, ale klidně to mohla bejt ta v tom šátku, co stojí za mnou. Takže já to neberu 

tak osobně, kdežto Honza si to bere hodně osobně.“213 V tomto citátu lze pozorovat 

                                                 
211 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 23. 4. 2008. 
212 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 5. 5. 2008. 
213 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 27. 6. 2008. 
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kromě spojování diskriminace s jazykovými schopnostmi také rozdílné strategie, jakými 

se s ní narátoři vypořádávají.  

Jinou strategii popisuje Anna, v jejímž příběhu je patrný jednak již zmíněný 

důraz na jazyk, ale nově i potřeba vymezit se vůči nezaměstnaným imigrantům: 

„V práci se mi taky stalo, měli jsme jeden večer, to tam přišli a zpívali, takový to bylo 

představení pro ty naše svěřence. A taky tam přišla ta, co tam vystupovala a: ‚Odkad ty 

jsi?‘ Já jako říkám: ‚Ze Švédska.‘ ‚Já tak slyšim, že máš takovej přízvuk.‘ A já povídám: 

‚Ale tam jenom bydlim. Původně pocházim z Česka.‘ ‚Nó.‘ Co se s nima můžeš bavit 

s takovejma lidma? Protože to jsou lidi, který mají komplex méněcennosti a bojí se, že 

jim něco vezmeš. A jak já říkám, když se takhle ptají, tak jim říkám: ‚Tenkrát za starejch 

časů, to byly časy. Když jsem přišla, za měsíc jsem měla práci a od tý doby dělám.‘ Tim 

zavřu hubu všem. A říkám, v životě mně práce nescházela, vždycky jsem si práci našla. 

A nikdo už nic nepoví.“214  

Specifičtější a v mnoha ohledech vyhrocenější komentáře k chování Dánů vůči 

vlastní osobě podává Jan. Ve svém líčení odkazuje na sociální izolaci, na ne příliš 

přátelské vztahy s lidmi na pracovišti, ale i na množství rozličných situací, kdy cítil 

větší odměřenost ze strany některých Dánů. Podle Jana lze Dány rozdělit na dvě 

skupiny lidí, za prvé ty, kteří se soustředí na to, co člověk říká, a pak ty, které více 

zajímá, jak to říká. Druhou skupinu označuje jako početnější a kontakt s nimi za 

obtěžující.215 I u Jana se tedy setkáváme s vědomím možné exkluze na základě znalosti 

dánštiny: „Tam [na kurzu z práce – pozn. K. P.] nás bylo 20 lidí a teď to jsou různý, 

třeba od ředitele firmy přes nějakýho právníka až po mě. Tak někdo se tam s tebou baví 

normálně a někdo tě jako… Jak se to řekne? Těsně předtím než by tě jako (odmet) až po 

lidi, který jsou víceméně dost neutrální a s tendencí odstupu. Víš co, tady mě docela 

fascinuje to, že fůra lidí je krátkozrakejch s tím, že jakmile na tobě slyší, že teda nejsi 

rodilej Dán, tak tam začne blikat maják. Pak je na druhý straně skupina lidí, kterým to 

nevadí a baví se a zjistí třeba, že na sobě nemáš bombovej pás a eventuelně jim můžeš 

taky něčím novým přispět, něčím, co třeba neznají. Já potkám všechny možný typy, 

fakt.“216  

                                                 
214 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 29. 6. 2008. 
215 „Tady jsou dvě skupiny lidí. Ty jedny poslouchaj, jak to říkáš, a ty jedny, co říkáš. No a převažuje teda 
ta skupina, která se soustřeďuje na to, jak to říkáš. Tak pochopitelně, že se víc začne fokusovat na tu 
formu než na ten obsah a je to natolik obtěžující, že už mě to prostě nebaví, rozumíš.“ AA, Sbírka 
Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 3. 7. 2008. 
216 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 14. 5. 2008. 
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Rozličné zkušenosti pak Jana vedou ke konstatování pocitu druhořadosti: „Tady 

já jsem taková druhá klasa lidí, rozumíš. […] Já jsem za komunistů dělal ve fabrice, 

protože jsem nebyl dost dobrej. Můj kádrovej profil nepasoval na vyšší posty. A tady 

víceméně jako zase nejsem dost dobrej, protože jsem, co jsem, a nejmenuju se Jenson a 

mám ten akcent, co mám.“217 

Ačkoli drtivá většina narátorů nepřikládá soudě dle výpovědí diskriminaci vůči 

své osobě větší význam, shoduje se, že se situace v Dánsku od jejich příchodu v tomto 

směru změnila k horšímu: „Když se mě lidi ptali: ‚Tvoje výslovnost má přízvuk, odkaď 

ty jsi?‘ tak se ptali ze zvědavosti. Dneska, když se tě zeptaj, tak je to: ‚No odkaď ty jsi?‘ 

[proneseno odměřenějším tónem – pozn. K.P.] Je to takovej… Je to daleko víc rozsáhlý, 

je to všední den dneska, že spousta Dánů se ptá tím způsobem, že tenhleten odstup 

k cizím je daleko víc znatelnej, než byl v tý době, co jsem přišla. Vůbec těch posledních 

15 let se to zvrhlo v Dánsku. To opravdu je diskriminace velká.“218 

Tři narátorky, přestože hovoří o relativně nízké míře diskriminace, kterou 

osobně zakoušejí, ve svém příběhu zmiňují své manžely, kteří v současnosti podle nich 

čelí diskriminaci znatelnější. Všechny tři pokládají za možný důvod zaměstnání svých 

manželů, pro jejichž výkon dostačuje nízká kvalifikace, a tak častější kontakt s lidmi 

s nízkým vzděláním, kteří jsou podle nich náchylnější k předsudkům a také se cítí více 

ohroženi konkurencí imigrantů na trhu práce, což se podle nich stává patrnější 

v ekonomicky nepříznivých dobách219: „Spíš si myslim, že se to teď obrací víc a víc, 

když není práce. Když je málo práce, tak se to obrací proti cizincům.“220   

Jako jednu z dalších příčin zhoršujícího se mínění Dánů o cizincích lze 

v rozhovorech vystopovat aktuální imigrační politiku. Řada narátorů ji považuje co do 

sociálních podpor za příliš vstřícnou, což podle ní může v mnoha konkrétních případech 

působit kontraproduktivně, neboť cizinci tak necítí potřebu se rychle osamostatnit a 

někteří štědrého sociálního systému dokonce zneužívají: „Jako na jednu stranu ten 

systém jako by způsobí, že se člověk nepotřebuje snažit. […] Tady můžeme sedět a oni 

nám daj prostě to minimum. […] A ty, když se nebudeš učit tu dánštinu, tak v podstatě 

akorát můžeš sedět v tom bytě, koukat na satelitní televizi třeba… Konkrétně myslim na 
                                                 
217 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Janem vedla Kateřina Pollaková, 3. 7. 2008. 
218 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Annou vedla Kateřina Pollaková, 29. 6. 2008. 
219 Na základě výzkumu z roku 2002, který srovnával postoje občanů k migraci ve 20 evropských zemích 
(včetně Dánska), dospěla Jana Chaloupková k závěru, že pozitivnější postoje k imigrantům zaujímají lidé 
s vyšším vzděláním. Předpokládá se, že pro ty s nižším tvoří konkurenty v ekonomické sféře 
(Chaloupková, 2006: 64). 
220 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 10. 6. 2008. 
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ty Turky, tak oni se dívaj na tureckou televizi, seděj v bytě, maj plno dětí, takže díky 

tomu zas ještě dostanou přídavky na děti, tak oni v podstatě nemaj vůbec žádnou 

potřebu něco dělat.“221  

Během povídání o současném přístupu dánské společnosti k cizincům se narátoři 

opírali v rozhovorech nejen o své vlastní zkušenosti, ba otevřeli i otázku muslimských 

imigrantů z některých zemí Blízkého Východu. Ve svých příbězích se pak vůči nim 

vymezují a vesměs přiznávají, že už jen jejich barva pleti může být důvodem k rozdílné 

míře diskriminace. Narátoři se svěřovali, že díky svému vzhledu mohou svým 

způsobem lépe splynout s dánskou společností: „Když má člověk jméno, který uměj 

vyslovit, a má modrý oči, tak to pomůže, si myslim. Možná že to tak není, ale mám 

dojem, že to tak je. Protože oni si kolikrát mysleli, že jsme Fini nebo Noři podle vzhledu, 

no tak to je samozřejmě lepší, než když se někdo jmenuje Mohamed. Je to blbý teda, já 

to nemám rád, ale je to tak.“222 

Navíc se zdá, jako by větší míru akceptace ze strany některých Dánů narátorům 

zaručovala právě podobnost s obyvateli jiných severských národů. V některých 

příbězích se totiž objevovaly narážky na situace, kdy Dáni pokládali narátory pro jejich 

vzhled a přízvuk za Švédy, Nory apod.: „Nám některý lidi právě říkaj, odkud jsme, 

jestli nejsme ze severního Norska nebo prostě jiným způsobem, protože naše vizáž byla 

takovým způsobem jako severskej stát […], takže nás možná i tím způsobem přijali 

lepší, než když je takovej ten tmavší, že se s nima mluvilo lepší, než kdybych byl opravdu 

barevně jinačí.“223  

Ve svých příbězích narátoři prezentují diskriminaci, které čelí muslimští 

imigranti, jako citelnější nejen pro jinou barvu pleti, ale též pro charakter jejich kultury. 

Podle některých narátorů patří mezi důvody, proč Dánové přijímají Čechy kladněji, 

blízkost jejich kultur.224 Kromě toho je Čechům řadou narátorů přisuzována 

přizpůsobivost225 a pracovitost. V tomto směru jsou pak čeští imigranti ve srovnání 

s muslimy představováni jako „nekonfliktní“ a jako skupina, která nadměrně nezatěžuje 

dánský sociální systém. Radikálněji tento argument přiblížila Helena: „Ať jdou do 

nějaký arabský země a ne sem, protože ta jejich kultura je úplně jiná a oni se nechtěj 
                                                 
221 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 27. 6. 2008. 
222 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Martinem vedla Kateřina Pollaková, 2. 7. 2008. 
223 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor se Zdeňkem vedla Kateřina Pollaková, 13. 6. 2008. 
224 I Jiří Diamant ve své knize argumentuje, že stupeň podobnosti kultur a způsobu života mohou 
ovlivnit adaptaci imigrantů (1995: 165). 
225 Na relativně vysokou míru přizpůsobitelnosti českých imigrantů dánským poměrům poukazuje ve své 
práci i Lenka Škodová (2004: nestránkováno, kap. 2.3.).  
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podřídit a nebudou se podřizovat a naopak budou chtít, aby Dánové se podřizovali jim. 

A to si myslim, že je špatný, protože my jsme sem přišli a všichni jsme se podřídili tomu 

dánskýmu způsobu života. Sice pořád žijeme trošku tak nějak do Česka, ale naše kultura 

je hodně podobná, tam není takovej rozdíl, kdežto u nich je to strašný.“226  

Jak lze sledovat v citovaném úryvku, i někteří narátoři sami zaujímají vůči jiným 

skupinám imigrantů negativnější postoje. Koneckonců tato skutečnost byla 

demonstrována též v předchozí kapitole u popisování zkušeností z utečeneckého tábora. 

Klára k tomuto tématu dodává: „Jo oni tady třeba ohrnujou nos nad těma cizincema, 

zejména nad těma muslimama, a já jim dávám za pravdu. To je natolik jiná kultura, že 

prostě to je hrozně těžký soužití s nima. A protože jich je tady hodně, tak i ostatní cizinci 

jsou zdrženlivější, než byli.“227 

V této kapitole bylo předvedeno, jak narátoři reflektují přístup hostitelské 

společnosti k imigrantům a jaké podle nich prodělal změny v čase. Důraz zde byl kladen 

především na diskriminační chování. Většina narátorů dala najevo, že ačkoli se 

z celkového hlediska sama diskriminací necítí ve větší míře postižena, uvědomuje si, že 

se mezi stále větším počtem Dánů šíří sklony k diskriminaci imigrantů, jejichž původ 

pak shledala zejména v ekonomické situaci země a v masovém příchodu lidí z velmi 

odlišné kultury a s nepřizpůsobivým charakterem. Někteří se s těmito myšlenkami 

ztotožňovali, nicméně především ve vztahu k muslimům, nikoli vůči českým 

imigrantům.228  

Jako zajímavý prvek se v rozhovorech jeví vědomí jakési hierarchizace 

imigrantů podle původní národnosti. Narátoři se jednak sami prezentovali na základě 

určitých charakteristik jako přijatelnější pro Dány než muslimové, jednak vyjadřovali 

pocit, že je tak nahlíží i dánská společnost. Tento fenomén je vhodné pro srovnání 

doplnit výsledkem již zmíněného výzkumu zpracovaného Janou Chaloupkovou. 

Autorka totiž konstatuje, že největší rozdíly v ochotě přijímat migranty podle toho, zda 

se odlišují v rase či etniku od majoritní společnosti, vykazovalo Dánsko.229 Snahy 

odkazovat na pracovitost může zase osvětlit Galia Lahav, jež zastává názor, že každá 

                                                 
226 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Helenou vedla Kateřina Pollaková, 8. 7. 2008. 
227 AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Klárou vedla Kateřina Pollaková, 10. 5. 2008. 
228 Ojediněle narátoři vyjadřovali diskriminační postoje vůči jiným etnikům: „Neříkám všichni, ale hodně 
lidí má takovou povahu: ‚No ti cizinci, ti nám všechno vezmou.‘ Já neříkám, já jsem sama prakticky 
cizinec, ale mám určitý výhrady třeba proti východním, hlavně Polákům. Ty sem choděj teďko na práci, 
tak říkám: ‚Dobrý, určitý procento můžou vzít, ale musej se taky zasadit za to, že vlastní lidi musej mít 
práci.‘“ AA, Sbírka Rozhovory. Rozhovor s Růženou vedla Kateřina Pollaková, 8. 5. 2008. 
229 Chaloupková, 2006: 67. 
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země se vyznačuje specifickým souborem postojů k imigrační problematice. Ve 

skandinávských zemích je pak podle ní tato problematika úžeji spjata právě s otázkou 

sociálního státu.230 

Jak lze usuzovat dle výpovědí narátorů, není možné přistupovat k imigrantům 

jako k jednotné skupině. Nejsilnější diskriminaci podle nich zakoušejí muslimové, a to 

nejen kvůli odlišnému vzhledu, ale i kvůli konfliktům pramenícím z odlišné kultury a 

způsobu života.   

Distancování od muslimů se pak v rozhovorech stává jedním ze způsobů, jakým 

narátoři projevují vědomí jisté přináležitosti k českým imigrantům jakožto skupině, 

jedním ze způsobů, jímž se vyhraňují vůči těm, kteří jsou vnímáni jako „druzí“. Stejně 

tak reflektují i hranici mezi sebou a Dány, neboť se některými cítí částečně vylučováni 

z dánského společenství už jen pro svůj přízvuk. Zároveň však při srovnávání 

s muslimskými imigranty narátoři zdůrazňovali především evropskou rovinu své 

identity a tak i určitou spřízněnost s Dány co do podobnosti obou kultur a způsobu 

života. Samozřejmě si uvědomuji, že otázka kolektivní identity je mnohem 

komplexnější, nicméně nenárokuji si rozebírat ji zde hlouběji, neboť není hlavním 

předmětem této kapitoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Lahav, 2004: 34. 
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8. ZÁVĚR 

 

 Tato práce měla přispět ke studiu československé emigrace v období 1968−1989. 

Jednalo se o přiblížení životních příběhů osmi lidí, kteří v té době emigrovali do 

Dánska. Pozornost se však neupínala k celým životním příběhům, nýbrž jen jejich 

úseku. Ačkoli se mezi sociálními vědci obecně uznává, že emigrace nekončí odchodem 

ze země, naopak, že migrant se s jejími následky vyrovnává po zbytek svého života, 

bývá právě období odchodu z jedné země a následného příchodu do země druhé 

považováno za nejradikálnější zlom v migrantově životě. Studie se tak zaměřila právě 

na tuto životní etapu, etapu, kdy se jedinec vymaňuje z jedné společnosti, aby se mohl 

stát členem společnosti jiné, kdy se vzdává dosavadního života, aby si mohl vybudovat 

nový.  Neboť v úspěšném přijetí do jiné společnosti hraje významnou roli mimo jiné 

vztah hostitelské společnosti k imigrantovi, byla tomuto fenoménu věnována 

samostatná kapitola.  

 Diplomová práce vycházela z rozhovorů vedených metodou orální historie. 

Neaspiruje na odhalení „objektivní“ pravdy, toho, jak se události „skutečně“ odehrály, 

ani na možné rozšíření jejích závěrů na celou skupinu československých emigrantů ve 

zkoumaném období. Československá emigrace posrpnové vlny netvoří homogenní 

skupinu. Naopak, skládá se z jedinečných osobností. Každý narátor podal osobitý 

pohled na minulost, své subjektivní vnímání žité reality. Jeho vyprávění nemůže být 

nikdy hodnotově neutrální. Nejenže je zabarvené jeho subjektivním postojem, názory či 

snahou sebeprezentovat se v určitém světle, svou roli zde sehrává také otázka paměti i 

přehodnocování dřívějších zkušeností pod vlivem pozdějších.  

Žádný člověk nežije ve vzduchoprázdnu, všichni jsme členy určité společnosti, 

žijeme v určité době, kultuře a podmínkách. Přestože se subjektivní vnímání reality u 

různých osob může lišit, jejich možnosti i zkušenosti limituje právě celkové prostředí, 

v němž se pohybují a jednají a na jehož charakteristiky reagují.  

Díky skutečnosti, že narátoři museli procházet v souvislosti s emigrací 

podobným vývojem a vypořádávat se s podobnými situacemi, lze pak v rozhovorech 

vysledovat několik obecných rysů, tendencí i témat, na jejichž základě jsem se pokusila 

rekonstruovat jednak důvody, které narátory motivovaly k opuštění Československa, 

jednak konkrétní průběh jejich odchodu a začátky života v nové společnosti. Některé 



8. ZÁVĚR 

80 

stránky zkušeností emigrantů se tedy díky konstelaci sociálních, politických, 

ekonomických aj. podmínek, v jakých se nacházeli, podobaly. Jednotlivé kapitoly jsou 

pak členěny podle toho, o čem se narátoři k danému tématu vyjadřovali, tedy na co 

soustředili svou pozornost, a obsahují řadu citátů, které ilustrují uvedená tvrzení a 

představují jejich hlediska.   

 Předložila jsem zde specifický pohled na dobu, jež přiměla tisíce Čechoslováků 

opustit svou rodnou zem a hledat si existenci jinde, diametrálně odlišný než ten, jaký 

nám skýtají prameny oficiální moci. Nikoli jediný možný, ale jeden z mnoha, jednu 

alternativu v několika variacích a odstínech… Jde tak o sondu do jedné etapy života 

několika jedinců, kteří se v letech 1968−1989 rozhodli pro totéž, tj. pro odchod do 

Dánska. 

 Zprvu jsem dala nahlédnout, jak narátoři v rozhovorech zpětně rekonstruovali 

motivy, jež je vedly do emigrace. Nikdo se neodkazoval pouze na jeden aspekt, nýbrž 

vždy na širší spektrum důvodů, od politických, přes ekonomické až po ryze osobní. 

Ačkoli jednotlivé důvody ovlivnily emigrantovo odhodlání v různé míře, nelze je od 

sebe oddělovat, jelikož to vždy byl právě jejich souhrn, který v posledku rozhodl.  

Rozhovory odrážely, jak narátoři dávali smysl svému odchodu, jak ho v nich 

zpětně ospravedlňovali nejen před sebou samými, ale i před badatelem a potenciálními 

čtenáři této práce. Váha, jakou přikládají jednotlivým pohnutkám, nemusí nutně odrážet 

skutečnou roli toho či onoho aspektu v minulosti, ale význam, jaký mu připisují 

z dnešního hlediska a ve snaze o určitou sebeprezentaci. V určitém smyslu by se u 

některých dalo hovořit při zpětném odůvodňování odchodu o zaujmutí pozice „oběti“. 

V souvislosti se zvažováním emigrace vystupoval totiž v rozhovorech silně motiv 

jakéhosi zneuznání ve společnosti, od nějž narátoři jako by odvozovali legitimitu svého 

odchodu. Tento motiv měl primát nad ekonomickými. Přestože vztah k majetku a 

vlastnictví tvořil jeden z důležitých podnětů, jimiž narátoři ve svých příbězích 

odůvodňovali své rozhodnutí, nezřídka byl ve vyprávění podřízen právě onomu 

zneuznání a sloužil k jeho ilustraci. Jednotícím prvkem různých pohnutek se tedy stal 

motiv omezování, a to především státní mocí.  

Ačkoli se narátoři neztotožňovali se socialistickým systémem, nešlo u většiny 

ani tak o kategorické odmítnutí jeho ideologie, jako spíše o podobu, jaké nabýval 

v praxi (viz například reakce na události roku 1968). Rozhodující se ukázaly být spíše 

přímé nežádoucí zásahy do jedincova každodenního života, omezování jeho osobní 



8. ZÁVĚR 

81 

volby a střet širších politických, ekonomických či společenských podmínek s jeho 

zájmy a cíli.  

Pro pět ze šesti narátorů, kteří odešli v 60. letech, se jevil jako hlavní spouštěcí 

impulz jejich úvah o emigraci 21. srpen 1968 a deziluze z následného vývoje. Ve 

změněné atmosféře se tak i dříve tolerované nedostatky zdály subjektivně neúnosnější. 

U páru, jenž emigroval později, se dá z vyprávění usuzovat spíše na dlouhodobější 

kumulaci řady faktorů, která nejprve musela dosáhnout určitého bodu, kdy definitivně 

převážila klady života v Československu. Svůj odchod už tak nevztahovali k roku 1968.  

Práce dále přibližuje přípravy odjezdu spolu s různými starostmi a strastmi, které 

se s ním pojily a které narátoři ve svých vyprávěních akcentovali. Načrtává též postoj 

k emigraci ze strany státní moci a náležitosti potřebné k legálnímu výjezdu do zahraničí. 

Všichni narátoři zvolili legální způsob vycestování na dovolenou, z níž se již ale 

nevrátili. Kromě jedné narátorky, která se rozhodla nevrátit se až na základě pobytu 

v Dánsku, všichni opustili republiku s někým, převážně s partnerem a popřípadě i s 

potomkem.  

Strategie narátorů tudíž zahrnovala úspěšné vyřízení řady administrativních 

kroků, ale také například snahu minimalizovat materiální škody plynoucí z následné 

kriminalizace jejich činu. Zásadním se ve výpovědích jevilo utajování skutečného 

záměru před širokým okruhem lidí, což bylo vnímáno jako bezpečnostní opatření, které 

mělo zajistit, aby informace o jejich úmyslu nepronikla na „nesprávná“ místa a 

nezmařila tak celý plán. Celé období chystání odchodu je pak několika narátory 

explicitně líčeno jako psychicky náročné. Zmiňovány byly obavy z nezdaru, 

kriminalizace, dlouhodobého odloučení od rodiny, kroku do neznáma, aj. Obzvláště pár, 

který emigroval až v roce 1988, popisuje celou událost dramatičtěji než ostatní, kteří 

stihli emigrovat ještě v době, kdy byly relativně otevřené hranice a kdy 

z Československa utíkalo značné množství lidí.  

Krom rekonstrukce prvotních představ o Dánsku a pozdějších dojmů z něj práce 

dále nastiňuje vývoj, který narátoři museli podstoupit, aby se mohli začlenit do 

hostitelské společnosti. Volba Dánska jakožto imigračního státu byla prezentována 

spíše jako náhoda zapříčiněná tím, že z něj někdo známý zaslal narátorům zvací dopis. 

Jako podstatné se v rozhovorech jevilo především odejít do „svobodného“ světa, kam 

přesně hrálo zprvu spíše druhořadou roli.  
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Většina narátorů si nepřipisovala přílišné počáteční znalosti o hostitelské zemi, 

v každém případě však podle výpovědí uvítala její ekonomickou situaci a vstřícnost, 

s níž k ní společnost vesměs přistoupila. Demonstraci kulturního šoku na materiálních 

jevech bylo možno sledovat především právě na vyprávění o dostatku různého druhu 

zboží či o odlišném jídle. 

Na kulturní šok, jemuž je vystaven každý imigrant, vzpomínají narátoři různě, 

nejdetailněji je přesto popisován Janem s Klárou. Krom více odkazů na jevy, situace, 

zkušenosti apod., které je překvapily, neopominuli v rozhovorech ani potřebu dát svým 

dnům v počátcích stabilnější řád. Zde se jistě projevil stejně jako v ostatních kapitolách 

vliv časového odstupu od těchto událostí a jejich zpětné přehodnocení.  

Zatímco Jan s Klárou popisovali počáteční období podrobněji a zmiňovali více 

negativ, ostatní se k němu vztahovali idyličtěji. Ačkoli i oni v nich museli překonávat 

nemálo překážek, odkazovali na své mládí a skutečnost, že vše postupovalo kupředu, že 

se zlepšovalo, což jim podle jejich tvrzení pomohlo vypořádat se snáze se všemi 

obtížemi. Vzpomínky tak byly jednoznačně interpretovány se znalostí toho, jak události 

dopadly. Samozřejmě je nutno vzít v potaz také změněné podmínky, do kterých narátoři 

přicházeli, neboť do konce 80. let prodělala dánská imigrační politika i historie 

významné změny. Množství negativněji zabarvených Janových a Klářiných vzpomínek 

se váže právě na zkušenost života v utečeneckých táborech, kterými ostatní neprošli, a 

také na střet s muslimskými imigranty.  

Jak narátoři deklarovali ve svých výpovědích, probíhaly jejich první dny po 

zažádání o azyl v duchu seznamování se s novým prostředím. Poté, co v rozmezí 

jednoho až tří měsíců obdrželi povolení k pobytu a pracovní povolení, se u narátorů dle 

výpovědí silněji projevila potřeba zbavit se závislosti na státní finanční podpoře i 

pomoci od utečenecké organizace Dansk Flygtningehjælp, do jejíž péče po schválení 

žádosti o azyl přešli. Přestože narátoři až na dílčí nedostatky oceňovali pomoc, jež jim 

byla v počátcích poskytnuta, řada z nich v rozhovorech vyzdvihovala vlastní iniciativu a 

snahu osamostatnit se, pro což pokládala za důležité osvojení jazyka, získání práce a 

bydlení. I zde se dá hovořit o jistém způsobu sebeprezentace, tentokrát o obrazu jedinců 

snažících se vybudovat si vlastní existenci s množstvím vnější pomoci ne větším než 

nutným. Fakt, že této pomoci při dosahování svých cílů začasté využívali, nebyl vnímán 

kontradiktorně. Tento obraz vystupoval výrazněji u mužů. 
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Celé období prvních měsíců v nové zemi pak bylo interpretováno 

prostřednictvím van Gennepovy myšlenky přechodu o třech fázích a Turnerovým 

objasněním liminarity.  

Kromě toho práce rozebírala reflexi vývoje vztahu hostitelské společnosti vůči 

imigrantům v průběhu času a postoj, jaký k němu narátoři v rozhovorech zaujímali. 

V tomto ohledu byl důraz kladen především na negativně diskriminační chování a 

smýšlení vyvolané faktem, že ti, proti kterým bylo zaměřeno, patří mezi imigranty nebo 

jejich potomky. Většina narátorů nekonstatovala, že by se sama cítila diskriminací ve 

větší míře postižena, nicméně explicitně připouštěla, že se situace v této sféře zhoršila. 

Nejcitelněji (a podle některých i oprávněně) podle ní zasahuje muslimské imigranty, 

kteří čelí výraznější diskriminaci kvůli odlišné barvě pleti a příliš odlišné kultuře. Za 

podnět k vlastní diskriminaci pak označovala nedokonalou výslovnost dánštiny. Za 

povšimnutí stojí, že nikoli všechny poznámky jsou založeny na osobních zkušenostech 

narátorů, naopak, v množství z nich se odráží vliv obecnějšího diskurzu o imigrantech, 

jenž se šíří mezi určitými skupinami dánské společnosti a jenž podporují i některá 

média a politické strany.  

Ve výpovědích narátorů je možné vystopovat prvky určité hierarchizace 

imigrantů, především vymezení českých imigrantů jako celku vůči muslimským. Čeští 

imigranti jsou tak v rozhovorech prezentováni jako skupina, která se dokáže lépe 

přizpůsobit dánským poměrům a zapadnout do společnosti.  

Na tomto místě považuji za důležité celkově shrnout, jak se narátoři ve svých 

životních příbězích sami prezentovali, neboť v tomto tkví jedinečný přínos aplikované 

metody i celé práce. Metoda orální historie totiž jako jedna z mála umožňuje nahlédnout 

způsob sebeprezentace posrpnových emigrantů.  

Z tohoto hlediska lze v rozhovorech narazit na určitý rozpor. Jak jsem ukázala, 

někteří narátoři se uchylovali během ospravedlňování svého odchodu k pozici „oběti“, 

tj. vědomě či nevědomě se líčili jako jedinci, které v podstatě z Československa 

vypudily vnější podmínky, jež i při případné snaze nemohli ovlivnit či vylepšit. Na 

druhou stranu se ale v samotném vyprávění o jejich odchodu do emigrace a prvních 

krocích v Dánsku prezentují spíše jako aktivní činitelé, kteří vědomě a v souladu se 

svými hodnotami udávají směr svému dalšímu vývoji. Ačkoli to byly subjektivně čím 

dál více nepřijatelné vnější podmínky, které učinily Československo prostředím, v němž 

dále nechtěli setrvávat, byli to narátoři samotní, kteří se svobodně rozhodli odejít a 
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podstoupit vše, co s tím souvisí. Alespoň na takovou sebeprezentaci lze z jejich příběhů 

usuzovat. Obě stránky sebeprezentace pak nejsou narátory vnímány konfliktně, 

nereflektovány naopak tvoří jakýsi organický a doplňující se celek.  

Přestože řada narátorů zdůrazňovala samostatnost, svobodu a vlastní iniciativu, 

může se zdát zarážející i fakt, že nakonec všichni zvolili zůstat v takovém státě, jenž byl 

svou sociální politikou v porovnání s jinými západními zeměmi relativně nejblíže praxi, 

v níž doposud žili. Jistá úroveň sociálního zabezpečení se tedy v posledku jevila jako 

vhodné pozadí pro budování samostatné existence.  

Své první dojmy z Dánska a začátků v něm líčili narátoři vesměs ambivalentně. 

Zde bylo možné sledovat, jak jejich uchopení hostitelské země ovlivnily předchozí 

zkušenosti i kultura, v níž vyrůstali. Nové bydliště tak bylo čteno prizmatem jejich 

dosavadního a srovnáváno s ním. Tento závěr ilustruje například konstatování některých 

narátorů, kteří při rekonstrukci svých prvotních reakcí na jedné straně zmiňovali 

ekonomickou vyspělost Dánska, avšak na stranu druhou jeho zaostalost v jiných 

sférách. Češi jako národ tak byli některými v určitém směru prezentováni jako 

civilizovanější.  

Zatímco ve vztahu k Dánům se někteří narátoři v rozhovorech chápali jako Češi, 

popřípadě Středoevropané, při srovnávání s muslimskými imigranty (a dále například i 

při argumentaci, proč se nepřestěhovali do zámoří) zdůrazňovali především evropskou 

rovinu své identity.  
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