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ÚVOD 
 

 

Téma sociální práce s uprchlíky s sebou nese nahlédnutí do různých kultur. Také pro 

uprchlíky přicházející do nové země a setkávající se s dalšími žadateli o azyl jsou právě 

přijímací střediska místem prvního kontaktu s osobami z jiných kultur. Někteří žadatelé 

pochází z homogenních kultur, tak jako je to v případě osob přicházejících z Ukrajiny a 

přijímací středisko je pro ně prvním místem, kde se setkávají s osobami odlišné barvy pleti. 

Jejich reakce na ně může být z těchto důvodů odmítavá, xenofobní anebo rasistická. Odlišnost 

kultur a poznávání jiných zvyků pro nás může být obohacující zkušeností, mnohdy s sebou ale 

multikulturalita nese neporozumění, z něhož může vzejít konflikt pramenící v desinterpretaci, 

kterou určitému chování přikládáme na základě našich zkušeností a nevědomosti.  

Prací zabývajících se tématem odlišných kultur a přístupem žadatelů o azyl k sobě 

navzájem není bohužel mnoho. K napsání této práce bylo proto třeba čerpat ze zdrojů 

vlastních, které jsem sesbírala během své praxe v azylových zařízeních. Vedla jsem 

rozhovory s žadateli o azyl a se sociálními pracovníky a sesbírala jsem poznatky o jejich 

pohledu na míšení kultur v zařízení, ve kterém žijí či pracují, s ohledem na případné konflikty 

a nedorozumění, které z multikulturního soužití mohou vzniknout.  

Mou snahou bylo popsat multikulturní soužití a zaměřit se na konflikty odehrávající se 

ve střediscích, tak jak je vidí žadatelé a pracovníci zařízení. Navzdory nesnadnému třídění 

konfliktů jsem se pokusila o vlastní kategorizaci. Vycházím z výpovědí žadatelů a 

pracovníků, které jsem získala mezi lety 2008 – 2012.  

Dotazníky jsem distribuovala mezi žadatele o azyl během své praxe v přijímacích či 

pobytových střediscích, v roce 2008 to bylo v dnes již zavřeném přijímacím středisku Vyšní 

Lhoty a v pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí, v roce 2011 v přijímacím středisku Praze 

- Ruzyni. V roce 2012 se jednalo o respondenta, který pobýval ve středisku Vyškov u Brna. 

Celkem devět respondentů pocházelo z následujících zemí: Demokratická republika Kongo, 

Somálsko, Nigérie, Mongolsko, Pákistán, Irák a Vietnam. Dotazovaní byli převážně muži, 

různého vzdělání a náboženského vyznání. Nejedná se o průřez respondentů, který by nastínil 

přesnou situaci v zařízeních. Jedná se spíše o naznačení jednotlivých pohledů žadatelů, kteří 

byli ochotni o situaci v azylovém centru promluvit. Někteří žadatelé se obávali otevřeně 

vyjádřit svůj názor v domnění, že by jejich azylová procedura mohla být negativně ovlivněna. 
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Ti žadatelé, kteří azyl již získali a pobývali v České republice delší dobu, se na situaci ve 

středisku dívali s odstupem a o věci se rozhovořili obšírněji a s větší kritikou.  

 

Práce je koncipovaná do čtyř částí. První dvě části jsou teoretické a definují základní 

pojmy v oblasti sociální práce s uprchlíky a popisují azylovou proceduru v České republice. 

Následuje porovnání procedury s dalšími dvěma zeměmi Evropské unie.  

Část třetí se věnuje osobnosti žadatele. Popisuje očekávání žadatelů, která mají o 

České republice před příjezdem. Čtvrtá část popisuje konflikty, které se v azylových 

zařízeních odehrávají. Konfliktní situace jsou zaznamenány z pohledu žadatelů a z pohledu 

sociálních pracovníků. Tato část uvádí návrhy samotných žadatelů o azyl na řešení konfliktů a 

následně navržena realizace těch návrhů, které se jeví jako pro středisko přínosné.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 
 

 

 

1.1 CIZINCI, ŽADATELÉ O AZYL NEBO UPRCHLÍCI? 

Tyto termíny bývají často navzájem zaměňovány. Přesto jsou mezi nimi důležité 

rozdíly. Cizinec je z našeho pohledu každý, kdo nemá českou národnost. Žadatel o azyl je 

cizinec, který z rozdílných důvodů opouští svou zemi původu a požádá o azyl v jiné zemi. 

Nehraje roli, zda je jeho žádost opodstatněná a zda splňuje požadavky pro udělení azylu či k 

povolení k pobytu. Uprchlík je ten žadatel o azyl, o kterém je již rozhodnuto, že svou zemi 

opustil z opodstatněných důvodů, jako je strach z pronásledování. Uprchlík tak splňuje 

požadavky pro udělení azylu. Uprchlíka tedy můžeme nazývat azylantem, tedy osobou, která 

získala azyl. 

Po celém světě je téma příchozích cizinců dobře známé. Důvody, které cizince přivádí 

do nové země, jsou různé. Někdy se jedná o osoby pronásledované z důvodů rasových, 

náboženských, národnostních, sociálních nebo politických, ale také se může jednat o 

jednotlivce, kteří přicházejí do nové země z ekonomických důvodů. Vlády jednotlivých zemí 

jsou připraveny hledat možnosti trvalého řešení situace těm uprchlíkům, kterým není možné 

zajistit ochranu v jejich domovských zemích nebo v zemích, kde získali první azyl.  

Právní rámec mezinárodní ochrany uprchlíků byl přijat 31. ledna 1967 v New Yorku.
1
 

Postupně se připojovaly další státy, potvrdily svou účast na poskytování pomoci uprchlíkům, 

a to přistoupením k Úmluvě o postavení uprchlíků z  28. července 1951, která byla přijata v 

Ženevě.
2
 Tato úmluva je základním bodem v oblasti ochrany uprchlíků. Je v ní obsažena 

definice uprchlíka i jeho povinnosti a závazky států. Mezi první členy Výkonného výboru 

UNHCR (Executive commitée) patřila Austrálie, Belgie, Brazílie, Dánsko, Francie, Itálie, 

Izrael, Lucembursko, Německo, Rakousko, Švýcarsko a Turecko.
3
 K září 2001 přistoupilo 

                                                 
1
 Srov. UNHCR, Uprchlíci v České republice [online], dostupé na: <http://www.unhcr.cz/uprchlicicr/>.  

2
 Srov. tamtéž. 

3
 Viz  The State of the World's Refugees 2006, (UNHCR 2006) Annex 1, 205-208. 

2
 Srov. tamtéž. 

3
 Viz  The State of the World's Refugees 2006, (UNHCR 2006) Annex 1, 205-208. 
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k Úmluvě 141 dalších států. Politiku Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United 

Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) pomáhá vytvářet 57 zemí. 

UNHCR je organizací založenou v roce 1950 za účelem vedení a koordinace 

mezinárodních úkonů v oblasti ochrany uprchlíků a řešení celosvětových uprchlických 

problémů. Mezi činnosti UNHCR patří monitorování hranic a přístupu k azylové procedury, 

dohlížení nad pobytem v azylovém středisku, zajišťování právní ochrany, podpora integrace a 

nalezení nového domova, hledání řešení pro ty, kteří se nemohou vrátit do své země původu 

ani nemohou zůstat v zemi, do které uprchli, pečování o zranitelné skupiny osob (děti, senioři 

a další znevýhodněné osoby) a ochrana osoby bez státní příslušnosti.  

 

1.2 ŽADATELÉ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Pro Českou republiku se otázka uprchlictví stala aktuální poměrně krátce po pádu 

komunistického režimu v srpnu 1990, kdy na území Československa dorazila první vlna 

žadatelů o azyl. Tak byla státní správa i občanská veřejnost postaveny před nový úkol – 

vyrovnat se s problémy spojenými s přijetím nově příchozích. Bylo třeba pro ně zabezpečit 

ubytování a základní sociální a zdravotní služby a současně vytvořit pro jejich pobyt potřebný 

legislativní rámec.
4
 V roce 1993 přijala Česká republika Dohodu OSN o postavení uprchlíků 

z roku 1951. Československo se k této dohodě přihlásilo již v roce 1990. První žádost o azyl 

byla zaznamenána v červnu právě tohoto roku. Do konce zmiňovaného roku bylo podáno 

celkem 1 602 žádostí o azyl. Žadatelé byli převážně z balkánských zemí. Nejpočetnější 

skupinu tvořili občané Rumunska (1 080 žádostí), dále Bulharska (168) a žadatelé z 

tehdejšího Sovětského svazu (95). Pro srovnání se současností, v roce 2010 bylo nejvíce 

žádostí zaznamenáno od občanů Ukrajiny (115), dále Mongolska (96), Běloruska (56) a 

Ruska (51).
5
 

 

1.3 ROZDĚLENÍ ŽADATELŮ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU 
 

Žadatele o mezinárodní ochranu v České republice můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin. První skupinu tvoří uprchlíci, kteří splňují požadavky pro udělení 

mezinárodní ochrany, tak jak je popisuje Ženevská konvence; druhou přesídlenci 

                                                 
4
 Srov. Kuric, Aurelián. Uprchlíci a sociální práce (BEKROS Brno 1997) „nestránkováno“. 

5
 Český statistický úřad: Rok 2010. T02 Žadatelé o mez. ochranu podle st. občanství.  
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z ekonomických důvodů
6
. Žádost o mezinárodní ochranu může podat prakticky každý. Žádost 

však může být uznána jako neoprávněná, pokud je podána osobou, které reálné nebezpečí 

v zemi původu nehrozí. Někdy je zamítnuta pro nedostatečné důvody, tedy pokud žadatel 

požaduje mezinárodní ochranu z jiných důvodů, než je v zákoně o azylu uvedeno. Žádost 

bývá také často protahována, a to především při nedostatku důkazů. Jak vyplývá ze statistik 

Ministerstva vnitra, azyl je udělen zhruba 6 % žadatelů.  

Jak již bylo zmíněno, uprchlíkem je podle Ženevské konvence v zákoně č. 498/1990 

Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., zákona č. 4/1993 Sb., a zákona č. 

150/1996 Sb. cizinec, který má ve státě, jehož státní občanství má, odůvodněný strach 

z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině 

nebo pro politické přesvědčení. 

Zmíníme ještě další termín, a to přesídlence, jímž je osoba, jež z jiných důvodů, než 

těchto obsažených v základní definici uprchlíka, dobrovolně opustí svou zem, za účelem 

usídlit se někde jinde. Motivována může být touhou po změně či dobrodružství, nebo 

rodinnými důvody. Je-li motivována pouze ekonomickými úvahami, jedná se o přesídlence 

z ekonomických důvodů, ne o uprchlíka.
7
 

Rozdíl mezi přesídlencem z ekonomických důvodů a uprchlíkem nemusí být ovšem 

vždy zřejmý. To bývá v případě, kdy jasný rozdíl mezi ekonomickým a politickým opatřením 

v zemi žadatelova původu. V zemích, ve kterých ekonomická opatření mohou ničit 

ekonomickou existenci určité části obyvatelstva, mohou se její příslušníci stát uprchlíky. Tato 

omezení se mohou týkat například odnětí obchodovacích práv konkrétní etnické nebo 

náboženské skupině.
8
 

Dalším termínem zmiňovaným v Ženevské konvenci jsou vnitřně přesídlené osoby. 

S těmito osobami se v této práci nezabýváme, neboť se jedná o lidi, kteří v důsledku 

pronásledování, ozbrojeného konfliktu či násilí byli nuceni opustit svůj domov, ale zůstávají 

uvnitř země původu.  

 
  

                                                 
6
 Srov. Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR z oblasti 

mezinárodní ochrany. (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha 2006) s. 17. 
7
 Srov. Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR z oblasti 

mezinárodní ochrany. (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha 2006) s. 17. 
8
 Srov. tamtéž. s. 17. 
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1.4 STRUKTURA ORGÁNŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Problematikou mezinárodní migrace a azylu v České republice, a to jak na úrovni 

legislativy, tak i realizace, se zabývá Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR). Úsekem 

MV ČR, který zodpovídá za výkon úkolů v oblasti azylu, uprchlictví, koncepce imigrační 

politiky, v otázkách vstupu a pobytu cizinců, integrace cizinců a Shengenské spolupráce, je 

Odbor azylové a migrační politiky.  

Pod něj spadá Správa uprchlických zařízení (SUZ MV), která byla zřízena roku 1996 

jako rozpočtová organizace MV ČR. Vznikla rozdělením tehdejšího odboru pro uprchlíky 

(OUIC). Tím se oddělil výkon státní správy v oblasti azylové procedury od zabezpečování 

služeb žadatelům o azyl. Založením SUZ MV se zajistila servisní organizace. Česká republika 

je na základě Ženevských konvencí a dalších mezinárodních smluv povinna osobám 

žádajícím o azyl zabezpečit ubytování a další služby. Zároveň je povinna zahájení řízení o 

uznání mezinárodní ochranu až po jeho ukončení. Česká republika smlouvu podepsala 

v květnu roku 1993 (States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 

and the 1967 Protocol).  

 Pracovníci SUZ MV poskytují služby také rodinám, matkám s dětmi, osamoceným 

ženám a osobám se specifickými potřebami. Mezi poskytované služby patří ubytování 

a stravování, zdravotní péče, sociální služba, pomoc psychologa, vzdělávací služby, dětské 

centrum a volnočasové aktivity. Důležitou součástí jsou také poradenské služby. 

 Organizační struktura je sestavena tak, aby byla SUZ MV schopna reagovat na změny 

ve vývoji azylové migrace. SUZ MV se dělí na odbory, a to na odbor organizační, odbor 

práce s klienty a odbor ekonomiky a provozu.  

V roce 2009 se udály významné změny ve struktuře zařízení související s poklesem 

podaných žádostí o mezinárodní ochranu. Za rok 2009 bylo přijato 1 258 žádostí o azyl, tedy 

o 25% méně, než tomu bylo za rok 2008. Některá azylová zařízení byla zavřena, mezi dalšími 

přijímací středisko Vyšní Lhoty a pobytové středisko Stráž pod Ralskem. Pobytové a 

integrační středisko v Zastávce u Brna prošlo rekonstrukcí a změnilo se na přijímací azylové 

středisko. Dále bylo zřízeno integrační azylové středisko v České Lípě a v Brně - Židenicích. 

Velké Přílepy prošly také změnou, do konce roku 2009 byly určeny krátkodobému pobytu 

cizinců, kteří se rozhodli využít programu Dobrovolný návrat.  
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1.5 TYPY AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Azylovým zařízením se rozumí přijímací středisko, pobytové středisko a integrační 

azylové středisko. V přijímacím středisku je cizinec povinen po určitou dobu pobývat. Ta je 

stanovena zákonem o azylu. Úkolem přijímacího střediska je zajistit ubytování a základní 

životní potřeby pro nově příchozí žadatele, a to až do ukončení vstupní procedury (provedení 

identifikačních úkonů, komplexního lékařského vyšetření, zahájení azylového řízení správním 

orgánem). Absolvování této procedury je povinné – každý žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany musí tímto střediskem projít. Přijímací střediska jsou uzavřená zařízení, která není 

dovoleno opouštět. Nedovolený odchod z pobytového azylového střediska nebo opuštění 

střediska na delší dobu, než bylo původně dovoleno, se označuje jako „svévolné opuštění“. 

V přijímacím středisku probíhají první sociální šetření. Žadatelům je k dispozici 

sociální, právní, psychologické a výchovné poradenství. 

Při ubytovávání cizinců se přihlíží k pohlaví klienta, k jeho státní příslušnosti či 

národnosti, k jeho věku, rodinným vazbám a k případnému handicapu žadatele. Rodiny a 

matky s dětmi jsou ubytovány v chráněném bydlení. 

V přijímacím středisku se žadatelé o mezinárodní ochranu zdržují od dvou týdnů do 

čtyř měsíců. Během této doby jsou provedeny dle zákona o azylu § 46 identifikační úkony, je 

provedeno lékařské vyšetření zaměřené na zjištění, zda žadatel o udělení azylu netrpí 

chorobou, která by ohrozila život jeho nebo život dalších osob. Je mu uděleno vízum k pobytu 

za účelem řízení o udělení azylu a je mu vydán průkaz žadatele o udělení azylu.  

Po ukončení pobytu v přijímacím středisku je žadatel přemístěn do pobytového 

střediska, které slouží k ubytování žadatele o udělení azylu po ukončení vstupní procedury až 

do doby nabytí právní moci rozhodnutí o azylu. Dříve byla zákonem stanovena povinnost 

cizince pobývat v pobytovém středisku. Tato povinnost byla novou právní úpravou zrušena a 

určuje již pouze právo cizince tato zařízení využívat. Poskytované služby jsou zde obdobné 

jako v přijímacím azylovém středisku, přičemž se však žadatelé mohou volně pohybovat 

mimo areál střediska. Pravidla pohybu žadatelů jsou stanovena v zákoně o azylu.
9
 

Žadatelům jsou poskytovány ubytovací, zdravotnické a sociální služby. V přijímacích 

a pobytových středicích je zajištěna nepřetržitá vnější i vnitřní ostraha objektu za účelem 

                                                 
9
 Srov. Cizinci v České republice 2006, s. 74. 
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ochrany bezpečí a majetku žadatelů a ochrany vybavení střediska. Pracovníci stálé služby jsou 

v přijímacím i pobytovém středisku přítomni nepřetržitě.  

Ve střediscích hrají důležitou adaptační roli volnočasové aktivity. Žadatelé mohou dle 

uvážení využívat svůj volný čas dle nabídky střediska. O smysluplné využití volného času 

klientů se starají zaměstnanci střediska a z velké části také nevládní organizace. 

V pobytových střediscích jsou zřízena také dětská centra. 

Správa uprchlických zařízení má ve všech typech azylových zařízení vypracovanou 

stejnou informační tabuli, dle které se žadatelé umístění v zařízení mohou snadno zorientovat 

i v případě, že jsou z jednoho typu zařízení přemístěni do jiného. Tento systém je založen na 

barevném označení jednotlivých zón (nechráněnou pro muže a chráněnou pro ženy, nezletilé 

děti bez doprovodu a rodiny s dětmi) a symbolech označujících typ služby, kterou mohou 

obyvatelé střediska na daném místě obdržet. Mezi tyto služby patří jídelna, non-stop servis, 

neboli recepce, volnočasové centrum a další součásti zařízení. 

Třetím typem azylového zařízení je integrační azylové středisko (IAS), které slouží pro 

dočasné ubytování osob, jimž byla v České republice udělena mezinárodní ochrana. Tyto 

osoby mají na trhu práce a v sociální i zdravotní oblasti stejná práva a povinnosti jako čeští 

občané.  

V integračním azylovém středisku bydlí azylanti na základě smlouvy o ubytování. 

Ubytování si hradí sami a je poskytováno maximálně po dobu osmnácti měsíců. Po uplynutí 

této doby musí azylant IAS opustit. Správa uprchlických zařízení provozuje v současnosti 

čtyři takováto střediska, a to v Předlicích, Jaroměři, v České Lípě a v Brně. 

Úmyslem IAS je integrovat azylanta, tedy začlenit ho do společnosti, která ho 

obklopuje. IAS poskytuje dočasné bydlení, dále bezplatný kurz českého jazyka a kurz reálií. 

Při zajištění kurzů českého jazyka a reálií spolupracuje SUZ MV s nevládními organizacemi 

činnými v oblasti integrace azylantů.
10

 Hlavním partnerem státního sektoru v oblasti 

zabezpečování státního integračního programu je nevládní nezisková organizace Sdružení 

občanů zabývajících se emigranty (SOZE). 

  

                                                 
10

 Srov. Správa uprchlických zařízení, Integrační azylová střediska [online], dostupné na: 

<http://www.mvcr.cz/ministerstvo/suz/zarizeni.html#ias>. 
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2. AZYLOVÁ PROCEDURA  
 

 

V následující části je nastíněn proces azylové procedury v České republice. Podáno je také 

srovnání s dvěma dalšími státy Evropské unie, a to Belgie a Nizozemska. Obě země mají 

s příchodem cizinců na své území dlouholeté zkušenosti. Jak uvidíme v této kapitole, azylová 

procedura zemí Evropské unie je z velké části jednotná.  

 

 

 

2.1  PRŮBĚH ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY V ČESKÉ 
REPUBLICE 

 

V roce 2006 vešel v platnost zákon, kterým se sjednotila azylová procedura v České 

republice s procedurami ostatních členských zemí Evropské unie. Cizinec, který požádá o 

ochranu před pronásledováním ve své zemi původu, žádá o mezinárodní ochranu. Součástí 

mezinárodní ochrany je ochrana formou azylu. Další formou mezinárodní ochrany je 

doplňková ochrana. V rámci Evropské unie platí Dublinská dohoda, která stanovuje, že 

mezinárodní ochrana je posuzována vždy jen jedním členským státem. Tento stát je 

odpovědný za posouzení žádosti bez ohledu na to, kde byla žádost podána. Tedy i Česká 

republika je povinna posoudit žádost o mezinárodní ochranu v případech, které jsou 

jmenovány v nařízení Evropské rady č. 343/2003/ES známým jako Dublinská dohoda či 

Dublinské nařízení. 

Pokud cizinec přicestuje s platným cestovním dokladem opatřeným vízem, pak je jeho 

žádost posouzena v České republice. Jen v případě, kdy má žadatel v jiné zemi EU legálně 

žijícího člena rodiny, nebo pokud žadatel před vstupem na území České republiky vstoupil na 

území jiného členského státu Evropské unie, posuzuje žádost tento členský stát. 

Pokud žadatel vstoupil na území nelegálně, posuzuje Česká republika jeho žádost jen 

v případě, že cizinec předtím nevstoupil na území žádného jiného členského státu EU, 

případně pokud mu vstup na území jiného členského státu nelze prokázat. V případě, že 

žadatel je na území České republiky neoprávněně, ale vlastní oprávnění k pobytu v jiné 

členské zemi, neposuzuje žádost o mezinárodní ochranu Česká republika. 

Mezinárodní ochrana může být udělena podle zákona o azylu č. 325/1999 Sb. cizinci, 

který je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, či má odůvodněný strach z 
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pronásledování z důvodů rasových, náboženských, národnostních, kvůli příslušnosti k určité 

sociální skupině či pohlaví, nebo pro zastávání určitých politických názorů. 

Dále může být udělena mezinárodní ochrana rodinnému příslušníkovi azylanta anebo 

ve zvláštních případech může být udělen humanitární azyl i těm žadatelům, u kterých nebyly 

zjištěny výše uvedené důvody. 

Azyl není udělen těm žadatelům, u nichž existuje odůvodněné podezření, že cizinec se 

podílel či dopustil trestného činu či se provinil činem, který odporuje zásadám a cílům 

Organizace spojených národů. 

Doplňková ochrana bývá udělena v případech, kdy žadateli hrozí v jeho zemi 

nebezpečí, které není spojené s jeho rasou, národností, náboženstvím, politickým smýšlením 

či příslušností k určité sociální skupině. Doplňková ochrana může být obdobně jako 

mezinárodní ochrana udělena rodinnému příslušníkovi žadatele, který doplňkovou ochranu již 

získal. Doplňková ochrana je odejmuta v případě, že pominuly okolnosti, které vedly k jejímu 

udělení. Odejmuta je také v případě, že její získání bylo podmíněno opomenutím určitých 

skutečností či paděláním dokumentů.  

Žádost o udělení mezinárodní ochrany může být z různých důvodů zamítnuta, a to 

například pokud žadatel uvádí pouze ekonomické důvody, či uvádí nesprávné údaje týkající 

se jeho totožnosti. 

 

2.2  PRŮBĚH ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY V BELGII 
 

2.2.1 První žádost o azyl 

V Belgii může být žádost o mezinárodní ochranu podána na cizineckém a 

přistěhovaleckém oddělení v Bruselu. Toto oddělení neprovádí rozsáhlejší prozkoumání 

žádosti, pouze hodnotí, zda je Belgie odpovědná za posouzení žádosti o azyl (podle kritérií 

výše zmíněné Dublinské úmluvy). V případě, že Belgie je zodpovědnou zemí, prošetří 

generální komisař pro uprchlíky opodstatněnost žádosti o azyl. V závislosti na tomto šetření 

může žadatel o azyl v Belgii zůstat. V běžných případech se dostane do přijímacího azylového 

střediska. Žadatel dostane Osvědčení o registraci nazývanou také Oranžová karta (Attest van 

Immatriculatie). V některých případech může být žadatel o azyl zadržen během azylové 

procedury. V takovém případě Osvědčení o registraci nedostane. Pokud je za žadatele o azyl 

zodpovědná jiná země než Belgie, dostane žadatel příkaz k opuštění území. Žadatel může být 

zadržen a sledován, zda opravdu vycestoval do země, která nese odpovědnost za jeho 
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azylovou proceduru. Do třiceti dnů od doručení příkazu k vycestování si může žadatel o azyl 

podat odvolání u Rady cizineckých sporů (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). Odvolání 

však nepozastaví příkaz k vycestování z belgického území. 

 

2.2.2  Druhá a další žádost o azyl 

Cizinecké a přistěhovalecké oddělení prošetřuje dále, zda je Belgie odpovědnou zemí 

při druhé a další žádosti o azyl. Pouze v případě, že má žadatel nové skutečnosti, na které se 

nemohl odvolávat v první žádosti o azyl, předá přistěhovalecké oddělení novou žádost o azyl 

generálnímu komisariátu pro uprchlíky. 

 

 

2.3 PRŮBĚH ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY 
V NIZOZEMSKU 

 

V Nizozemsku je přijímací středisko (het aanmeldcentrum - AC) je místem, kde má 

být podána žádost o azyl. Přijímací středisko je prvním místem, kde je žádost o azyl 

posuzována. Imigrační a Občanská služba (Immigratie- en Naturalisatiedienst; IND) má dvě 

přijímací střediska: AC Ter Apel v provincii a AC Schiphol. Procedura v přijímacím středisku 

trvá maximálně 48 hodin. Těchto 48 hodin může být rozděleno do několika pracovních dnů. 

Většinou zůstává žadatel o azyl v přijímacím středisku mezi čtyřmi až šesti pracovními dny. 

Žadatelům o azyl je také poskytnuta zdravotnická péče. Prohlídka se týká tělesného i 

duševního zdraví a případná zdravotní omezení (hluchota, trauma) je nahlášeno IND. Mezitím 

IND prověřuje dokumenty žadatelů a potvrdí jejich identitu. Po odpočinkové a přípravné době 

začíná samotná azylová procedura. 

Procedura v přijímacím středisku začíná ověřováním identity, národnosti a způsobu 

přicestování žadatele. Součástí tohoto šetření je první slyšení. Po prvním slyšení je oznámeno, 

zda je žádost předána k dalšímu šetření v přijímacím středisku či zda je potřeba více času k 

prozkoumání žádosti. Při dalším slyšení může žadatel sdělit, proč požádal o azyl. 

Pokud je třeba více času k rozhodnutí o opodstatněnosti žádosti o azyl, je žadatel 

přemístěn z přijímacího střediska na oddělení zpracovávající následnou azylovou proceduru. 

Zůstane tak v přijímacím středisku Ústředního orgánu pro přijímání žadatelů o azyl (Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers – COA) a účastní pohovoru na oddělení IND. Tam se žadateli 
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dostane dalšího slyšení. Žadatel může odůvodnit, proč o azyl požádal. Poté se žadatel vrací 

zpátky do přijímacího střediska, kde zůstane dobu závisející na rozhodnutí o opodstatněnosti 

podání žádosti o azyl. 

Azylová procedura má dva možné výstupy. V prvním případě je azyl udělen a cizinec 

může dočasně zůstat v Nizozemsku. Povolení k pobytu je vždy vydáváno na dobu určitou. Po 

uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, může být prodlouženo na dobu neurčitou. 

Žádost o prodloužení povolení k pobytu může být zamítnuta v případě, kdy osoba způsobuje 

ohrožení veřejného pořádku. V případě, že povolení k pobytu není prodlouženo, musí cizinec 

opustit území Nizozemska. V případě zamítnutí žádosti o azyl se žadatel může odvolat. Pokud 

je zamítnuto i odvolání, je procedura ukončena a žadatel musí Nizozemsko neprodleně opustit 

a musí se navrátit do země původu.  

 

2.3.1  Udělení či neudělení žádosti o azyl v Nizozemsku 

Azyl je forma ochrany, o niž může požádat každý. IND posuzuje jménem ministra pro 

imigraci a integraci, zda jsou žádosti opodstatněné. V kladném případě obdrží žadatel 

povolení k pobytu. 

V některých případech musí cizinec žádost o azyl podat v jiné zemi. Pokud má IND 

podezření, že je za azylovou proceduru odpovědná jiná země, není žádost v Nizozemsku 

brána v úvahu. 

Oddělená procedura zkoumá, která země je za proceduru odpovědná podle Dublinské 

úmluvy.  

Kdo nezíská azyl, musí z území Nizozemska vycestovat. V některých případech musí 

Nizozemsko opustit i ten, kdo azyl získal, a to v případě, že země původu se stane opět 

bezpečnou.  

IND posuzuje žádosti o azyl podle Cizineckého zákona (de Vreemdelingenwet). 

Cizinec má právo k udělení azylu v případě, že má ve své zemi oprávněný strach před 

pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, národnostních, či kvůli svému 

politickému přesvědčení nebo příslušnosti k určité sociální skupině. Azyl je udělen také 

osobě, které hrozí v zemi původu riziko nelidského zacházení a mučení.  

Cizinec nemá nárok na udělení azylu, pokud je jiná země je odpovědná za azylovou 

proceduru nebo pokud už je žádost o azyl podaná a nepřibyly nové skutečnosti či okolnosti k 

doplnění. 
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Azyl není udělen osobám, které přícházejí z ekonomických důvodů. O ekonomickou 

migraci se jedná v případě, kdy cizinec přichází do nové země, kvůli nezaměstnanosti ve své 

zemi původu, pokud v zemi původu nemohl studovat, nebo se neměl podle svých představ. 

 

 

2.4 POROVNÁNÍ AZYLOVÝCH PROCEDUR 

 
Všechny členské státy Evropské unie, ale také Norsko, Island a Švýcarsko pojí 

společný Dublinský systém. Tedy stát je povinen určit, který stát je zodpovědný za posouzení 

oprávněnosti podané žádosti o azyl. 

Podmínky pro udělení mezinárodní ochrany mají také všechny státy stejné. Jsou 

uvedeny v případě České republiky v Zákoně o azylu č. 325/1999, v případě Nizozemska 

v tzv. Cizineckém zákoně (de Vreemdelingenwet). Zákon analogický našemu Zákonu o azylu 

je v Belgii Zákon o pobytu (de Verblijfswet) z 15. prosince 1980, tedy zákon o vstupu na 

území, o pobytu, usazování a vyhoštění cizinců. V Belgii existuje také zákon upravující 

přijímání žadatelů o azyl a dalších skupin cizinců (de ´opvangwet´). Ústavní zákon z roku 

1976 pak stanovuje v Belgii požadavky pro veřejná centra pro sociální péči (de OCMW-

wetgeving).  

Azylová procedura je ve všech zemích podobná, v Belgii a v Nizozemsku je však lépe 

strukturovaná. Zákony upravující azylovou proceduru a pobyt cizinců na území Belgie a 

Nizozemska byly vydány dříve než zákony upravující v České republice. Také neziskové 

organizace zabývající se pomocí uprchlíkům mají v Belgii a v Nizozemsku delší tradici. 

Můžeme jmenovat organizaci Fedasil a Vluchtelingenwerk. 
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3.  CIZINCI ŽÁDAJÍCÍ UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY 
 

 

3.1 OSOBNOST ŽADATELE 
 

Cizinci přicházející k nám s úmyslem požádat o azyl tvoří rozmanitou skupinu, a to 

jak kulturou, ze které pocházejí, tak svým věkem a vzděláním. Snad jediné, co mají společné, 

je jejich očekávání. Někteří jdou „za lepším“, někteří touží po bezpečí a doufají v lepší život 

pro sebe a své děti. Mnozí z nich mají konkrétní představy o své budoucnosti - o získání 

občanství, bydlení i zaměstnání v cílové zemi, tak jak jim situaci líčí převaděči v některých 

zemích. Není potom těžké představit si jejich zklamání z konfrontace s realitou, když se nic 

neodvíjí podle slíbeného plánu. Někdy se zklamání rozvine ve zlost a agresi, jindy 

v rezignaci.  

 Mnoho žadatelů je nespokojeno s podmínkami v přijímacích a pobytových azylových 

střediscích. V některých případech je dokonce považují za horší než za ty, z kterých odešli. 

Těžko si zvykají na stanovený čas vydávání jídla, předem určenou dobu praní nebo vydávání 

žiletek na holení. Je pro ně těžké přizpůsobit se řádu a nemít možnost vykonávat určité 

aktivity v dobu, kdy sami chtějí. Tak se stávají podrážděnými a je na sociálním pracovníkovi, 

aby jim nabídl aktivitu, která by je zaměstnala v době, kdy je potřeba a kdy ji obyvatelé 

střediska rádi uvítají.  

 

Velká skupina žadatelů nemá mnoho představ o České republice. Neznají historii, 

reálie, ani geografické údaje. Někteří žadatelé však přicházejí s konkrétní představou o České 

republice, tak jak o ní slyšeli od známých. Co je všechny spojuje je fakt, že si přejí dostat se 

do jakékoli země, která bude bezpečná a zajistí jim bezstarostný život.  

Jeden z žadatelů uvedl, že Českou republiku upřednostnil před Španělskem, kam měl 

možnost také vycestovat. V obou případech vycestování ze země původu se jednalo o 

jazykový kurz, díky kterému by se dostal do Evropy. Žádost o mezinárodní ochranu podal po 

vypršení turistického víza, aby tak legalizoval svůj pobyt v České republice. Žádosti bylo 

vyhověno a získal u nás mezinárodní ochranu. Jedná se o vzdělaného muže, který věděl, jak 

Česká republika vypadá, kde leží a měl své důvody, proč jí dát přednost před Španělskem.  

Jiný žadatel do České republiky přiletěl se skupinou spoluobčanů na pracovní vízum, 

aniž by o naší zemi věděli podrobnější informace. Většina z nich, jak uvádí, chtěla pokračovat 

dále do jiné evropské země, ve které mají rodinné příslušníky, ale bylo pro ně obtížné získat 
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vízum do těchto zemí. Proto zvolili zemi, do které bylo vízum vydáno poměrně snadno. 

Pracovní vízum, se kterým se k nám dostali, ale také není snadné získat. Nejčastěji se k nám 

tedy žadatelé dostávají na turistické vízum, přičemž jako důvody návštěvy uvádějí zdravotní 

důvody a nutnou návštěvu zdravotního zařízení v Evropě. 

 

Stává se, že se příchozí rozhodnou pro dobrovolný návrat během prvního týdne 

stráveného v zařízení. To se děje v případech, kdy prohlédnou, že získání azylu není tak 

snadné, jak jim bylo líčeno, a nechtějí podstoupit zdlouhavou azylovou proceduru, či vidí, že 

přijímací středisko není zrovna to, co na své cestě „za lepšími vyhlídkami“ čekali. 

 Někteří žadatelé s vysokoškolským vzděláním přicházející do České republiky 

očekávají, že se jim dostane pracovního uplatnění hodného jejich vzdělání. Těžko přijímají 

fakt, že taková situace nemusí nastat. S obtížemi se vyrovnávají s prací, která neodpovídá 

jejich skutečné kvalifikaci. Obdobný problém nastává v souvislosti s jejich představou 

o možnostech bydlení.
11

   

Jak již bylo uvedeno, azyl je udělen jen těm osobám, u kterých je prokázáno, že jsou 

pronásledovány za uplatňování politických práv a svobod, nebo mají odůvodněný strach 

z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině 

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

že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.
12

 Cizinců, 

kteří o azyl požádají z těchto důvodů je ale menšina.  

 Již v 70. letech byly definovány čtyři základní potřeby imigranta: 

 

„Musí mít místo, kde se cítí bezpečný (1), domov; místo, odkud může odcházet a kam se vracet.  

Musí získávat (2) nové podněty, mít prostor k odpočinku, k novým zážitkům, dojmům.  

Musí být uznáván (3); to znamená, že musí patřit do nějaké společnosti, v níž má určitý status, musí patřit 

k nějaké skupině, v níž něco znamená, tam či onam. Musí být jedincem spíše než pouhou součástí ekonomické a 

sociální mašinérie.  

A konečně (4) musí mít v někom nebo něčem zalíbení, mít důvěrný vztah, třeba i jen k pouhé kočce nebo psovi, 

vůči kterým pociťuje náklonnost a ví, že je tato náklonnost opětována“.
13

 

  

                                                 
11

 Srov. Bajer, Pavel. Sociální pracovník se má zaměřit na podporu klientů-žadatelů o azyl. Sociální práce 

2/2007. s. 19-20. 
12

 Zákon 325/1999, o azylu, §12 
13

 Uherek, Zdeněk. Integrace azylantů (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2002) s. 4. 
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 Naplnit všechny tyto potřeby není ovšem nic snadného. Státní orgány jejich naplnění 

zajistit nemohou. Zde se nabízí široké pole působnosti pro sociální práci. Její rámec však 

bohužel není dostatečně vymezen a literatury, zabývající se touto problematikou, je málo.  
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4. KONFLIKTY V ZAŘÍZENÍ  

 

 

4.1 VÝSKYT KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 
 

Žadatelé přicházejí z různých zemí, z různých kultur, z válečného prostředí či 

z prostředí se špatným ekonomickým zázemím. Při dlouhodobém pobytu v azylovém zařízení 

vznikají konflikty mezi ubytovanými. Tereza Polonyová hovoří o tzv. táborovém syndromu. 

Pro něj je typická pasivita, apatie a deprese nebo naopak agresivní jednání.
14

 Vzniká konflikt, 

který je především projevem frustrace, kterou žadatelé zažívají. Jsou frustrováni pocitem 

zklamání či pocity neuspokojení. Konflikty se mohou vyskytnout při střetech zájmů nebo 

cílů.
15

 Zde se může jednat o případy, kdy člověk nemá možnost naplnit svou obvyklou roli 

v rodině. Otec už neživí rodinu, matka nepřipravuje jídlo, rodina nemá soukromí, na které je 

zvyklá.
16

 Takováto změna má na chování žadatelů velký vliv. 

 Konfliktní situace mezi žadateli mohou vzniknout z maličkostí a často bývají 

způsobené nedorozuměním či neznalostí dané kultury. Pro ilustraci můžeme uvést pár situací, 

na kterých je zřetelné mísení kultur. Všechny tyto situace se V zemích Blízkého Východu je 

nezdvořilé hlasitě smrkat. Kapesník je používán pouze k otření nosu. Smrkání je považováno 

za nezdvořilé a dráždí obyvatele arabských zemí. V jejich kultuře je povoleno si nos pouze 

otřít, ale v žádném případě nesmrkat. Smrkat by nedokázali ani v soukromí, přestože jim rýma 

brání v dýchání.  

Můžeme uvést další příklad, z období Vánoc. Jedna nezisková organizace se rozhodla 

pořádat v pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí Mikulášskou besídku. Chtěla obdarovat 

děti žadatelů o azyl nadílkou, na kterou jsou děti v České republice zvyklé. V pobytovém 

středisku se ale přestrojený svatý Mikuláš, anděl a čert nesetkali s takovou odezvou, s jakou 

se setkávají u českých dětí. Islám zakazuje zobrazování či znázorňování postav islámské 

tradice, tedy i s přijetím anděla a čerta měli žadatelé z některých muslimských zemí potíže. Je 

dobré znát kulturní zázemí osob, které se o azyl ucházejí a snažit se pochopit a respektovat 

jejich potřeby.  

 

                                                 
14

 Polonyová, Tereza, Sociální práce s žadateli o azyl z pohledu nevládní organizace, Sociální práce s uprchlíky, 

(Organizace pro pomoc uprchlíkům 2002) s. 42. 
15

 Nakonečný, Milan. Motivace lidského chování, (Academia, Praha 1996) s. 127. 
16

 Srov. Polonyová, Tereza, Sociální práce s žadateli o azyl z pohledu nevládní organizace, Sociální práce 

s uprchlíky, (Organizace pro pomoc uprchlíkům 2002) s. 42. 
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V přijímacích a pobytových střediscích je vznik konfliktů podporován napjatým 

prostředím, ve kterém se žadatelé pohybují. Čím více žadatelů je v zařízení, tím méně se jim 

zaměstnanci zařízení mohou věnovat, a tím méně je znají. To má bohužel negativní vliv na 

vztahy mezi klienty. Je důležité zmínit, že menší míra konfliktů se vyskytuje v zařízeních, kde 

má personál k žadatelům dobrý vztah, kde na ně je více času, kde jim vycházejí vstříc a kde je 

jim vysvětleno, že konflikty přidělávají problémy také jim. Záleží samozřejmě na počtu 

žadatelů v daném zařízení a na tom, jak je zařízení velké. Žadatelé vstřícný vztah oceňují a 

konfliktům se snaží předejít. Je pro ně milým překvapením, když vidí, že si zdravotní sestra či 

sociální pracovník pamatuje jejich jméno či je umí pozdravit v jejich jazyce. Tyto maličkosti, 

kterými se sociální pracovníci mohou žadatelům přiblížit, hrají velkou roli v přispění k 

celkové pohodě a dobré atmosféře v zařízení. 

 Sociální pracovníci nabízejí řadu aktivit, kterých se žadatelé mohou zúčastnit. Vybírat 

mohou ze sportovních aktivit, ale také z výtvarných činností či jiných zájmových kroužků. 

Bohužel právě tyto aktivity, nabídnuté ze snahy o zajištění smysluplného trávení času, mohou 

být příčinou vzniku konfliktů. Během aktivit se setkávají lidé různých národností, které se 

v běžných situacích navzájem vyhýbají a zde se dostávají do kontaktu, který nebývá vždy 

přátelský. Tak se může rozvinout za jedno hrací odpoledne volejbalu konflikt, který může 

pokračovat až několik dní. Tento případ popsal žadatel pobytového azylového střediska 

v Kostelci nad Orlicí: 

 

„První konflikt, se kterým jsem se setkal, se odehrál mezi Konžany a Iráčany. Všechno to začalo na místě, kde se 

dá hrát volejbal každé odpoledne, pokud je hezky a není chladno. Setkávají se zde obyvatelé tábora, všech 

národností (Nigerijci, Konžané, Kazaši, Alžířané, Ukrajinci, Rusové, Iráčané, atd. ...), kteří využívají možnosti 

hry volejbalu. Je to na stejném prostranství, na kterém se dá hrát také fotbal.  

Jednou odpoledne hráli obyvatelé tábora jako obvykle, když se objevil jeden Iráčan a požádal je, aby přerušili 

hru, protože měl chuť zahrát si fotbal. Vstoupil do toho jeden Konžan, který patřil mezi hráče, a požádal ho, aby 

opustil terén a vyčkal konce zápasu. Iráčan to odmítl a připojil nadávku. Tak mezi nimi začala bitka, do které 

museli vstoupit ostatní žadatelé, aby je od sebe oddělili.  

Večer se tentýž Iráčan se dvěma svými krajany vydal za Konžanem do jeho pokoje, aby pokračoval v šarvátce...“ 

(muž, Demokratická republika Kongo) 
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4.2 KONFLIKTY MEZI ŽADATELI RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ 
 

Konflikty bychom mohli rozdělit podle různých hledisek. Mezi ty základní by patřilo 

rozdělení podle národností, mezi kterými se konflikty odehrávají. V těchto situacích hrají roli 

předsudky, zášť k určité skupině spolužadatelů, odmítavý postoj k nim a nezájem sblížit se 

s odlišnou skupinou. V takových případech dochází k vyprovokování konfliktu velice snadno.  

Sociální pracovníci v azylových zařízeních uvádějí konflikty mezi „bílými a černými“, 

kdy bílými jsou označováni převážně občané Ukrajiny, Gruzie či Ruska, černými 

občané Nigérie, Konga či Etiopie. Tento model mezi Afričany a rusky mluvícími je 

nejčastější. Toho si v pobytovém středisku povšiml i jiný žadatel, dnes azylant: 

 

„(Afričané) nejsou milí k ostatním lidem, zvláště k Rusům, nebo rusky mluvícím. To záleží na tom, z jaké země 

pocházejí. Ti z Etiopie jsou milí.“ 

(muž, Irák) 

 

Konflikt mezi Somálkou a Ukrajinkou, tedy opět žadatelkou z Afriky a žadatelkou z 

rusky mluvící země, popsal africký žadatel: 

 

„Jiný konflikt, který jsem viděl, se odehrál mezi dvěma ženami. Ukrajinkou a Somálkou. Obě ženy mají děti 

téměř stejného věku - kolem tří let - které si spolu často hrají. Jednou však ale dítě Somálky uhodilo dítě 

Ukrajinky. Ukrajinka si to nenechala líbit a uhodila dítě Somálky. Tím se začala šarvátka mezi dvěma ženami.“ 

(muž, Demokratická republika Kongo) 

 

Druhou konfliktní skupinu můžeme nalézt v neshodě popisované sociální pracovnicí 

přijímacího azylového střediska Vyšní Lhoty, a to v případě sporu mezi žadatelem z Ukrajiny 

a žadatelem z Vietnamu: 

 

„Co jsem nevěděla a na vlastní kůži zažila, byly dva ostré konflikty, které stojí za zmínku. První z nich byl, když 

jeden Ukrajinec slovně napadl Vietnamce. Je smutnou pravdou, že Ukrajinci opravdu velmi nemají rádi 

Vietnamce, a několik lidí mi říkalo, že je to prostě proto, že se „jakoby“ ohrožují v byznysu...“ 

(žena, sociální pracovnice) 

 

 Dalším modelem bývá konflikt odehrávající se mezi příchozími z afrických států 

a příchozími ze států arabských. Můžeme se setkat s postoji, kdy žadatelé z arabských zemí 

nepovažují Afričany za sobě rovné. Výpovědi těchto dvou skupin žadatelů popisující tentýž 

konflikt jdou proti sobě. Vypovídají vždy ve prospěch toho, kdo konflikt popisuje.  



20 

 

 Žadatel z Demokratické republiky Kongo, který popsal i výše uvedený konflikt mezi 

Araby a Konžany při volnočasové aktivitě, se o problémech v pobytovém středisku vyjádřil 

následovně: 

 

„Realitou je, že jsou zde Arabové z muslimských zemí, kteří jsou od základu konfliktní.“ 

(muž, Demokratická republika Kongo) 

 

To, že je spor mezi těmito skupinami oboustranný, dokládají výpovědi arabských 

žadatelů: 

 

„Většina z nich (Afričané), jestli ne všichni, jsou milí k Čechům, zvláště k dívkám. To je pravda. Jsou velmi milí 

a respektují Čechy, z důvodu udělení azylu. Chtějí zůstat v této zemi i kdyby je to stálo jejich důstojnost. (...) 

S Araby nevycházejí Afričané dobře, protože Arabové je také nemají rádi. Ale jsou dobří k Iráčanům. Ale 

jednoho dne se odehrál konflikt, se třemi Afričany. Ti ho začali, ale také se za něj omluvili a všechno skončilo.“ 

(muž, Irák) 

 

„Měl jsem problémy s lidmi z Afriky (například z Konga). V táboře byla kreslící místnost a místnost 

s internetem. Zaměstnanci tam měli klienty velice rádi a byli k nim velmi milí, a právě tak nenáviděli problémy a 

stranili se jich. Byl jsem zvyklý čas od času zajít na internet zavolat své rodině do Bagdádu a mluvit s nimi. 

Kdykoli jsem tam šel, našel jsem tam Afričany poslouchat hudbu. Každý den jen poslouchali hudbu. Takže jsem 

mohl obtížně promluvit se svou rodinou. Pracovníci napsali seznam, aby s tím skoncovali. Každý žadatel o azyl 

měl zapsat své jméno a délku (30 minut na každého) a poté mohl internet použít až následující den. To bylo 

proto, aby se žadatelům daly rovné šance na užívání internetu. To bylo pro mě skvělé. Všichni byli spokojení, 

kromě Afričanů. Ti spokojení nebyli, protože 30 minut nestačilo k tomu, aby stáhli a poslouchali hudbu! Tak 

jsem jednou přišel na internet ve svém čase, který jsem rezervoval předešlý den. Uviděl jsem ale, že někdo papír 

roztrhnul a nějaký muž z Konga seděl u počítače, který jsem měl použít já. Mluvil jsem k nim klidně a 

s respektem, a řekl jim, že je teď můj čas na internet. Řekl mi: „Ne, přetrhl jsem papír a čas je teď můj.“ Řekl 

jsem to zaměstnankyni, která se o to starala, ale když viděla, že se jedná o tohoto muže z Afriky, řekla: „Je mi 

líto, nemůžu zasáhnout. Možná ti můžu pomoct příště a dostaneš víc času.“ Tak jsem se vrátil zpátky k tomu 

muži a byl jsem velice rozčílený. Mluvil jsem k němu nazlobeně, a když mě takhle viděl, opustil ihned místo. 

(muž, Irák) 

 

 Pracovník přijímacího azylového střediska v Ruzyni popsal situaci konfliktu mezi 

žadatelem z arabského státu a žadatelkou z Afriky. Byl to dle jeho slov největší konflikt, který 

se v azylovém středisku za jeho působení udál: 
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„Větší konflikt se odehrál s Palestincem, který v zařízení pobýval již delší dobu, což zvyšovalo jeho agresivní 

chování. Konflikt se odehrál, když objevil v pračce mezi svým prádlem spodní prádlo černošky. Rozzuřilo ho to, 

neposlouchal ničí argumenty, situaci začal řešit sociální pracovník.“ 

(muž, sociální pracovník) 

 

Shrnutí konfliktů dějících se mezi osobami různých národností nabízí také následující 

výpověď, kterou podal azylant zpětně po pěti letech žijících v České republice.  

Národy, které se hádaly nejvíc, byli z Mongolska, dále také z Ruska a Ukrajiny. Z Kazachstánu bylo také hodně 

uprchlíků a byli hodně uzavření. Občas měli konflikty s lidma jiného původu. 

(muž, Somálsko) 

 

4.3 KONFLIKTY MEZI ŽADATELI ZPŮSOBENÉ ODLIŠNÝM 
POSTAVENÍM 

 

Střety mezi žadateli nejsou vždy založené jen na neshodách mezi žadateli různých 

národností či ras. Důvodem pro vznik konfliktů může být různé postavení, a to i mezi žadateli 

stejné národnosti. Žadatelé nejčastěji navzájem vidí nepoměr v podmínkách v zařízení. Tento 

pocit je ovšem často pouze domnělý. Mají pocit, že jiní žadatelé mají lepší pokoj, lepší sporák 

v kuchyňce, lepší hračky pro děti. Nejčastěji však vznikají neshody z vnímání přístupu 

pracovníků zařízení. Jeden žadatel poznamenal, že zvláště pracovníci na non-stopu, tedy na 

stálé službě, kteří jsou s klienty často v kontaktu, upřednostňují některé národnosti. Ovšem ne 

všichni tytéž. Někteří vycházejí vstříc rusky mluvícím, s nimiž se mohou domluvit, jiní nedají 

dopustit na žadatele z afrických států, kteří se k zaměstnancům chovají mile, jsou 

komunikativní a veselí. 

 Jindy má pracovník své důvody pro preferenci některých žadatelů. To bývá 

v případech, kdy se žadatelé aktivně podílejí na potřebných pracích v táboře, pomáhají 

s tlumočením nebo „jen“ nejsou konfliktní. Na první pohled pracovníci žádné nesváry nemusí 

poznat. Problém však nastává, když pracovník není mezi žadateli přítomen. Tehdy se mezi 

žadateli může naplno projevit závist. Záviděný nemusí být jen dobrý vztah s pracovníkem 

zařízení, ale s jakýmkoli českým občanem. 

 Nastínění tohoto jevu můžeme nalézt v popisu čečenské žadatelky o azyl v publikaci o 

muslimských ženách v Evropě od Magdalény Frouzové: 
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„Pak jsme se seznámili s českou dívkou, která dělala v táboře nějaký výzkum. Spřátelili jsme se a ona pak naši 

rodinu často navštěvovala. Vzala nás i na návštěvu ke svým rodičům na severní Moravu a k příbuzným do Brna. 

Našli jsme společnou řeč a ještě dnes jsme v kontaktu. Jenže lidi v táboře nám to začali závidět a chovat se 

k nám podezíravě. Jejich postoj k nám se měnil a postupně začalo vznikat více konfliktů a sporů.“ (Frouzová 

2006:28) 

 

Těmto žadatelům se situace natolik přiostřila, že požádali o přeložení do jiného 

pobytového střediska. Model větší oblíbenosti některého ze žadatelů není výjimečný. Je 

přirozené, že pohlížíme lépe na ty žadatele, kteří jsou nekonfliktní a účastní se i těch aktivit, 

za které nedostávají žádnou odměnu.   

 

4.4 KONFLIKTY MEZI ŽADATELI A ZAMĚSTNANCI AZYLOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

 

Při výčtu konfliktů ve střediscích nechybí neshody mezi žadateli a pracovníky 

zařízení. Tyto situace byly popsány nejčastěji respondenty pobývajícími v pobytových 

střediscích.  

 

„Víš, problémy vlastně začínají už u hlavních dveří v přijímacím středisku. Pokud se některý uprchlík rozhodne 

dojít tam sám za sebe, tak jako já, hned u dveří s ním jednají jako by nebyl člověk. Možná víš, že při vstupu do 

tábora musíme projít skrze policii. Když jsem tam přišel, stál jsem venku, na druhé straně, než na té, kde sedí 

policajti. Další policista přijel autem, zastavil na druhé straně dveří a křičel na mě v češtině  asi něco ve smyslu, 

co tam dělám. Řekl jsem mu, že neumím česky, a tak začal mluvit trošku anglicky. Já mu řekl, že jsem tam, 

abych požádal o azyl. Zeptal se mě, jestli mám pas. Odpověděl jsem mu, že ano, ale že ho nemám zrovna u sebe. 

Vypadal hodně naštvaně, zamumlal „fucking asylum“ a potom vjel do tábora hlavní branou. Byl jsem velice 

zklamaný. Začal jsem uvažovat o tom, jestli jsem na správném místě. Vešel jsem dovnitř a jeden policista mi 

začal něco říkat. Nerozuměl jsem mu ani slovo a on začal křičet. Pak mě vzal dovnitř i s mým zavazadlem. 

Domýšlím si, že mě dovedli do své společenské místnosti, a tam jsem seděl sám, asi osm hodin. Po té 

dlouhatánské době pro mě tentýž policista přišel a vzal mě dovnitř do tábora.“ 

(muž, Pákistán)  

 

„V táboře se odehrávají neshody také mezi bezpečnostní službou a Ukrajinci a Rusy, kteří požívají alkohol.“  

(muž, Irák) 

 

„Je tam také jiný velký problém. Když se perou dva žadatelé, bezpečnostní služba nic nedělá. Jen se na ně dívají. 

Ale pokud se žadatel pere s Čechem, je to velký problém a všechny strany zasahují, vedení tábora i bezpečnostní 

služba.“ 

(muž, Irák) 
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Nepříjemné situace a napětí vznikají často kvůli jazykové nevybavenosti jak 

pracovníků, tak žadatelů. Také sociální pracovnice přijímacího azylového střediska ve 

Vyšních Lhotách popsala problém napjaté situace mezi dozorci a žadateli v zařízení: 

 

„Někdy může být konflikt způsoben bezpečností službou, která hlídá objekt a neumí potřebné jazyky, a tudíž se 

v případě problémů nemůže s klientem dorozumět.“ 

(žena, sociální pracovnice) 

 

Toto je skutečný problém. Dozorci mohou budit dojem, že se o pocity žadatelů 

nestarají, vlastně to není ani v popisu jejich práce. Bohužel to však znesnadňuje situaci na 

obou stranách. Dozorci jsou podráždění, že žadatelé nechápou, co po nich chtějí a rozčiluje je, 

že jim nerozumějí. Zároveň žadatelé, často vybavení angličtinou, francouzštinou, němčinou 

nebo ruštinou mají snahu některý z těchto jazyků použít. Ze strany dozorců se ale ne vždy se 

dočkají vstřícnosti, proto akci vzdávají.  

 Dozorci na obyvatele tábora mluví nejčastěji česky, což ještě samo o sobě by nebylo 

tak zlé – někdy lze porozumět smyslu sdělení, i když neovládáme daný jazyk. To je ovšem 

možné jen tehdy, když se o to obě strany snaží. Problémem však je, když dozorci s žadateli 

hovoří nadřazeně a tykají jim. Vycházejí tedy z toho, že jim žadatelé nerozumí a že mohou 

říkat, co chtějí. Přinejmenším žadatelé z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Dagestánu či 

Kazachstánu si dokážou hodně věcí přeložit či domyslet. Ti, jejichž mateřský jazyk není 

slovanský, sice nerozumějí, ale mnohdy také vycítí, že je s nimi jednáno nedůstojně. A to 

nahrává dalším konfliktům a napjaté atmosféře.  

 

 

4.5 KONFLIKTY ZPŮSOBENÉ NEDOROZUMĚNÍM 
 

Nedorozumění s ostrahou, ale také s ostatními zaměstnanci v táboře způsobené 

jazykovou bariérou má dále za následek, že žadatelé nejsou dostatečně informováni, 

informacím nerozumí nebo je zapomenou. To opět zvyšuje napětí. Někdy žadatelé například 

nevědí, proč vše tak dlouho trvá, mají pocit, že na své dotazy nedostávají adekvátní odpovědi. 

K dispozici je vždy tlumočník na telefonu, a to ve všech jazycích, včetně mongolštiny nebo 

kurdštiny. Pochopitelně se však na něj zaměstnanci neobracejí v každé situaci, kdy je potřeba 

něco vyřešit. Záleží na uvážení sociální služby. Dříve mohl být tlumočením pověřen žadatel 
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s určitou znalostí češtiny. Jeho znalost byla v některých případech jen pasivní, nebo 

nerozuměl úplně všemu, což se bohužel často nedalo ověřit, působil-li při tlumočení 

věrohodně. Předpokládalo se, že všechny potřebné informace jinému žadateli předal. Tento 

model už není povolen. Především vstupní pohovor, který obsahuje nejvíce potřebných 

informací, musí být vždy veden za přítomnosti profesionálního tlumočníka.  

Neznalost jazyka odděluje od zbytku společnosti, jak vidíme v následující výpovědi 

žadatelky o azyl: 

 

Ve středisku mi není dobře. Cítím se sama, izolovaná. S ostatními žadateli se nedomluvím, protože nemluvím 

ani rusky, ani anglicky. Chybí mi moje rodina.  

(žena, Demokratická republika Kongo) 

 

 Pocit samoty není jediným pocitem, který se může dostavit jedinci, hovořícím jen 

svým rodným jazykem. Žadatelé často kvůli neznalosti jazyka nerozumějí situaci, ve které se 

nacházejí. Vznikají konflikty, které je těžké řešit kvůli obtížnému dorozumívání. Někteří 

žadatelé dokonce tvrdí, že žádný konflikt, pokud vědí, nebyl řešen přes sociálního pracovníka. 

Z následující výpovědi vyplývá, že se žadatel neorientuje v azylové proceduře a neví, v jaké 

fázi se nachází: 

 

„V azylové proceduře není žádný systém. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Viděl jsem, že někdo v táboře 

strávil více než dva měsíce, aniž by věděl, proč ho tam tak dlouho drží, zatímco někdo jiný v táboře pobyl jenom 

dva nebo tři týdny. Při tom všem, kdokoli se šel zeptat na OAMP, proč je v táboře tak dlouho, přestože druzí 

přijeli po něm a odjeli před ním, tomu bylo odpovězeno, že nevědí, a že musí čekat, jenom čekat.“ 

(muž, Nigérie) 

 

Což doplňuje další výpověď žadatele, který ovládá pouze arabštinu. Z výpovědi 

můžeme poznat rozpoložení, v jakém se nachází při pobytu v azylovém zařízení: 

 

„Je zde také velký problém, což je jazyk. Spousta zaměstnanců tam nemluví jinak než česky, a to mnoho 

žadatelů o azyl neumí. To způsobuje, že žadatelé ztrácí hodně ze svých práv.“ 

(muž, Irák) 

 

Také při výdeji jídla může vzniknout problém. Tam, kde se vaří společně, bývá výběr 

ze tří druhů jídel, aby se tak vyhovělo poptávce vegetariánů či muslimů. Ne všichni však 

o tomto rozdělení vědí, ačkoli je tato informace zahrnuta do vstupního pohovoru. Žadatelé si 
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bez ohledu na to, zda jsou muslimové či vegetariáni mohou stravu změnit za tu, která se jim 

zdá více vhodná či více lákavá. 

 

„Jindy se odehrála problémová situace v jídelně, a to když se Kubánec naštval, že byl obsloužen jiným jídlem 

než Pákistánec. Stěžoval si, že jídlo, které Pákistánec dostal, bylo lepší a dotazoval se proč. Naštěstí byla 

přítomna sociální pracovnice, která mu vysvětlila, že odlišné jídlo se dává muslimům, kteří nemohou jíst 

všechna jídla, ale že i on se může optat, zda by mohl dostávat stejná jídla jako muslimové, pokud by mu to více 

vyhovovalo.“ 

(muž, Pákistán) 

 

V přijímacích i pobytových střediscích se vždy vyskytuje jazyková mutace minimální 

slovní zásoby českého a žadatelova jazyka. Může ji tedy v případě nouze použít jak 

pracovník, tak žadatel. Jindy bývá použita pantomima.  

 Výjimečně se může stát, že zaměstnanec hovoří anglicky nebo rusky, ale přesto 

odmítne tento jazyk použít, přestože on i žadatel ho ovládá. Takovou situaci popsal jeden 

žadatel při prodlužování víza v pobytovém středisku: 

 

„Jednou, když jsem si i já šel prodloužit vízum, paní mi řekla, ať si čtyři hodiny počkám. Já jsem se jí ptal proč, 

protože neměla na práci nic jiného, než se bavit se svými kolegyněmi a pít čaj. Přestala se mnou mluvit anglicky 

a začala česky. Řekl jsem jí, že jí nemůžu česky rozumět, co říká, a na to mi odpověděla, že jsem v České 

republice, tak mám mluvit česky. Řekl jsem jí, že přece nejsem Čech, jak s ní mám tedy mluvit, a ona na to, že je 

to potom můj problém, ne její. A že jsem přijel do této země požádat o azyl, aniž by mě sem kdokoli pozval. 

Přitom tito lidé v táboře pracují a dostávají peníze za svou práci a jsou zde od toho, aby nám pomáhali. Ne proto, 

aby vytvářeli další problémy.“  

(muž, Pákistán) 

 

Tato situace může nastat kvůli důvodu přepracovanosti a z potřeby na chvíli si 

odpočinout. Může se jednat o syndrom vyhoření či o nedostatečnou kvalifikaci zaměstnanců. 

Na druhé straně to může být také způsobeno nezájmem pracovníka o vykonávanou práci či 

jeho povahou. Tato situace bývá později často popisována žadateli v pokročilejším stádiu 

azylové procedury, kteří dojíždějí na cizineckou policii. Také tam se často setkávají 

s pracovníky odmítajícími použít jiný jazyk, než češtinu. 

 

Samozřejmě ale nejvíce konfliktů patřící pod tuto subkategorii tvoří nedorozumění 

mezi jednotlivými žadateli o azyl a tedy trvalými obyvateli přijímacího či pobytového 
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střediska. Na základě nedorozumění mezi žadateli vzniká velké množství konfliktů. Uvést 

můžeme následující pasáž výpovědi žadatele ze Somálska: 

 

V době, kdy jsem žil v azylovém zařízení, pobývalo tam asi 400 uprchlíků. Nejvíce lidí pocházelo z bývalého 

Sovětského Svazu. Skoro nikdo nepracoval a dospělí nechodili na žádné školení, proto bylo v azylovém zařízení 

vždycky hodně lidí a občas se hádali. Mezi nejobvyklejší konflikty patřil konflikt způsobený dětskými rvačkami. 

Rodiče z různých zemí si nerozuměli a tím pádem se hádali, když se hádali jejich děti a když jejich děti vstoupily 

do konfliktní situace. 

(muž, Somálsko) 

 

 

 

4.6 POROVNÁNÍ FREKVENCE KONFLIKTŮ V JEDNOTLIVÝCH 
AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 

 

Ve všech zařízeních se konflikty v určité míře vyskytují. Obecně vzato, v pobytových 

střediscích je konfliktů více než ve střediscích přijímacích. V přijímacím středisku bývá lidí 

méně, pobudou v něm kratší dobu a rychle se střídají. Pokud se přece jen v přijímacím 

středisku dlouhodobější napětí či konflikt mezi obyvateli střediska vyskytne, je 

pravděpodobné, že bude v brzké době nenásilnou cestou zastaven, a to tranzitem jednoho ze 

žadatelů do pobytového azylového střediska. Když se konflikt vystupňuje v pobytovém 

středisku do neúnosné míry, může si žadatel požádat o přeložení do jiného střediska.  

 Každý nový klient bývá uveden sociálním pracovníkem do systému azylového 

zařízení. Jsou s ním vedeny pohovory a probíhají lékařská vyšetření. Během vstupního 

pohovoru je seznámen s azylovým střediskem. Žadatel se setkává s pracovníky zařízení - s 

ubytovateli, s kuchařkami, se sociálními pracovníky a zdravotními sestrami. Během svého 

pobytu se dále setkává s pracovníky OAMP, právníky a s ostrahou.  

  

 Dotazovaní žadatelé se v popisování konfliktů zaměřili spíše na pobytová střediska, 

nejvíce konfliktů popisovali při volnočasových aktivitách, při užívání internetu a při 

společném vaření v kuchyňkách. Jednalo se o problémy způsobené nedodržováním pravidel, 

či kulturními rozdíly, které se těžko aplikují na zaběhnutý systém v zařízení. Už od 

přijímacích a pobytových středisek by se žadatelé měli seznamovat s podmínkami a 

zvyklostmi v nové zemi. Při odchodu z azylového střediska do soukromí by už měli mít aspoň 

nějakou znalost českého prostředí, české mentality a způsobu života v České republice. To 
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jim usnadní orientaci v nové zemi. Pokud mají o tyto vědomosti zájem, mohou se zapojit 

do aktivit, které pořádají sociální pracovníci v azylovém zařízení. 

 

 

4.7 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ  
 

V této části jsou porovnány odpovědi žadatelů na otázku, jak byl vzniklý konflikt 

v azylových střediscích řešen. Tyto odpovědi se lišily v závislosti na tom, jak byl žadatel 

jazykově vybaven, jaké informace dostal, či jakých konfliktů byl svědkem. Tyto odpovědi 

tedy nejsou objektivní. Mají nastínit situaci tak jak ji vnímá žadatel. 

 

Pracovníci v táboře, zvláště ostraha, jsou starší lidé, kteří nemohou zasahovat do hledání řešení problémů, které 

vznikly mezi žadateli o azyl, což z nich dělá jenom pozorovatele, kteří nemůžou nic dělat. 

(muž, Irák) 

 

Někteří z žadatelů o azyl jsou profesionální zloději a jsou závislí na alkoholu a drogách. Bohužel, vedení tábora 

o tom ví, protože jsou všude uvnitř kamery a oni všechno vidí. Přesto s tím nic nedělají, ani co se týká stížností 

ze vnitřku i z okolí tábora. 

(muž, Irák) 

 

Pokud se nepletu, žádný problém nebyl řešen, kvůli nesnadné komunikaci mezi lidmi. 

(muž, Pákistán) 

 

(...)Tím se začala šarvátka mezi dvěma ženami. Na místo dorazili členové bezpečnostní služby a sociální 

pracovníci, aby nastolili pořádek. 

(muž, Demokratická republika Kongo) 

 

 

Postup řešení konfliktů tak, jak vyvstávají, je vynikající, tedy jsou zde možná řešení. Já osobně si myslím, že 

problémy, které vyvstaly, byly způsobeny náročnou prací a odlišným uvažováním, a že jejich řešení přispěli 

zaměstnanci tábora. Nedokázal bych vymyslet lepší řešení nebo způsob vyřešení konfliktu než ty, které jsem 

viděl vyřešit přímo na místě. 

(muž, Nigérie) 

 

V táboře je vícero problémů. Vím ale že není možné, aby je vyřešili zaměstnanci. Nikdy jsem neviděl, že by byl 

nějaký problém řešen. 

(muž, Pákistán) 
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Konflikty většinou řešili pracovníci azylového zařízení a občas musela zasáhnout i policie.  

(muž, Somálsko) 

Reakce pracovníků zařízení jsou odlišné. Pracovníci se snaží, aby získali lepší vhled 

do situace, vyslechnou obě strany a snaží se společně dojít k popisu situace tak, jak se 

opravdu stala. To se nepodaří pokaždé. 

 

Konflikt se vždy řeší s pracovníkem azylového zařízení. První na stupni je sociální pracovník, který by měl o 

klientově situaci vědět alespoň minimum, aby byl schopen situace jakžtakž objektivně posoudit, poté následuje 

vedoucí oddělení práce s klienty, poté vedoucí tábora. 99 % případů se řeší pohrožením čekárnou a 1 % jsou 

lidé, kteří začnou držet hladovku. 

Myslím si, že konflikty byly řešeny dobře a ke spokojenosti všech, v rámci možností. Zdůrazňuji, že nešlo o to 

najít, kdo má pravdu, ale o to situaci neutralizovat a nezhoršit. Nedalo se konfliktům předejít. 

(žena, sociální pracovnice) 

 

Jediným konfliktem, který jsem ve středisku zažil, byla mírná strkanice mezi pracovníkem střediska a jedním 

z žadatelů ve frontě na výdej jídla. Konflikt se řešil ústní domluvou a vysvětlením celé situace. 

(muž, sociální pracovník) 

 

 Zatímco pracovníci zařízení odcházejí od konfliktu s pocitem, že je situace 

„vyřešena“, žadatelé odcházejí nespokojení, někdy s pocitem křivdy a nepochopení. Sami 

aktéři konfliktů z řad žadatelů o azyl někdy nevědí, jak celý konflikt vznikl. Tím méně to vědí 

pracovníci azylového střediska. Rozdíl však spočívá v tom, že pracovníci střediska zažívají 

konflikty častěji a mají více zkušeností s jejich řešením. Drží se podobných modelů, které 

zajistí relativní klid v azylovém středisku. Mezi takové taktiky patří zavolání policie. Správa 

uprchlických zařízení má jako každá jiná služba standardy kvality, ve kterých je popsáno, jak 

dané konfliktní situace řešit. 
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4.8 NÁVRHY NA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 
 

Někteří žadatelé uvádějí, že by se situace zlepšila, kdyby měli možnost pracovat. 

Bohužel žadatelé mohou pracovat až po uplynutí jednoho roku od podání žádosti 

o mezinárodní ochranu. Tak často odvyknou od pracovního procesu. Žadatelé, kteří nepracují, 

jsou více podráždění, odkázáni k posedávání a nejsou si jistí svou budoucností. Jak bylo 

zmíněno, v některých případech se uchýlí k alkoholu. 

 

Konfliktů, se kterými jsem se setkal v azylovém zařízení, bylo hodně. Nemůžu si už vzpomenout na všechno, ale 

ty nejobvyklejší byly konflikty mezi lidmi, kteří pili alkohol. 

(muž, Somálsko) 

 

Žadatelé by se nějakým způsobem rádi zaměstnali už v azylovém zařízení a připravili 

se na další život mimo středisko, často jim ale chybí orientace v možnostech, které mají. 

 

Je těžké najít efektní řešení, která by řešila konflikty v táboře, protože se v něm vyskytuje vícero národností, 

které jsou jedinečné, každá má jinou kulturu, jiné náboženství, jiné představy o životě, a většina lidí žijících 

v kempu jsou nezaměstnaní. Pokud by svůj čas zaměstnali prací, možná by konfliktů ubylo. 

(muž, Demokratická republika Kongo) 

 

Vlastně ti nemůžu popsat žádný konkrétní problém, protože v táboře nikdo nikomu dalšímu své problémy 

nesděluje. Ale potkal jsem se s jistými chlapci z arabských zemí, jako z Egypta a tak, a ti mi řekli, že nemají 

práci a peníze, atd. atd., a já jsem jim řekl, to je váš problém, ani ministerstvo vám se vším neporadí, vy zde 

hledáte azyl. Jak jsem ale řekl, nic jiného nevím. 

(muž, Pákistán) 

  

Výpověď dalších žadatelů naznačuje, že jakékoli smysluplné trávení volného času je 

žádoucí. Pokud by nebylo možné pracovat, uvítali by snad všichni respondenti výuku cizích 

jazyků, která by je připravila na budoucí život v České republice a usnadnila jim komunikaci 

mezi obyvateli střediska.  

 

Pobyt ve středisku nemá žádný smysl. Aktivity, které jsou tu nabízené jsou pro malé děti, ne pro dospělé lidi. 

Mně malovat nebaví. Kdybychom mohli chodit na kurzy češtiny nebo angličtiny, bylo by to jiné. Mohli bychom 

i pomoct s překladem slov nebo sestavením seznamu důležitých frází. Ten materiál by se mohl později hodit i 

pro další Mongoly, kteří přijdou do České republiky.  

(žena, Mongolsko) 

 



30 

 

Já bych byla ráda, kdybych se mohla naučit anglicky a česky ve středisku. To by pomohlo k lepšímu trávení 

času, ale taky bych se pak aspoň trochu domluvila, až se dostanu ven z azylového střediska.  

(žena, Vietnam) 

 

Někteří z žadatelů navrhovali jako řešení konfliktů společné meetingy obyvatelů 

střediska a zaměstnanců, při kterých by se navzájem více poznali mezi sebou a řešili 

problémy společně. Za přítomnosti ostatních žadatelů by se mluvilo o napětí a konfliktech, 

které se za poslední dobu udály a naskytl by se prostor k diskuzi a vysvětlení. 

 

Nekonají se žádná setkání ani schůzky pořádané azylovými pracovníky nebo vedoucím tábora, aby žadatele 

poznali a aby se oni sami poznali dobře navzájem, aby naslouchali jejich problémům a našli pro ně řešení. 

(muž, Irák) 

 

Nejvíce by se daly zlepšit vztahy mezi uprchlíky. Daly by se zorganizovat poznávací programy a společenské 

aktivity v azylovém zařízení i mimo něj.  

(muž, Somálsko) 

 

 Další možností řešení je návrh žadatele z pobytového střediska, který striktně 

doporučuje sankce za nevhodné chování. Největší trest by dle něho mělo být navrácení 

žadatele do země původu.  

 

Je zde samozřejmě mnoho možností, které by se mohly realizovat. Například, vedení by mohlo uložit tresty 

každému, kdo dělá problémy. Měli by ho poslat zpátky do jeho země, všechny zloděje a ty, kteří působí 

problémy. 

(muž, Irák) 

 

 K tomuto názoru lze přiřadit další postřeh žadatele téhož zařízení, který navrhuje, aby 

dobří a špatní žadatelé nebyli soustředěni na jednom místě. Měla by se dle jeho názoru 

vybudovat střediska, do nichž by byli přemísťováni ti žadatelé, kteří jsou přítěží pro středisko.  

 

Neměli by být dáváni dohromady dobří a špatní. Ti s dobrým srdcem a ďáblové. Neměli by žít na stejném místě. 

Ředitelství tábora by mělo rozlišit tyto lidi dle jejich chování uvnitř tábora. 

(muž, Irák) 

 

 Reálnější řešení je návrh jiného žadatele, který doporučuje oddělení obyvatelů 

střediska podle národnosti, kultury, ze které pocházejí a podle náboženského vyznání.  
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Především bych doporučil, aby pracovníci azylového střediska neumísťovali lidi různých národností, kultur a 

náboženství do jednoho pokoje, pokud si to individuální uprchlíci nepřejí, protože to může vest k nedorozumění 

a tím pádem k velkému konfliktu nejen mezi jednotlivými uprchlíky, ale konflikt se může přenést také mezi dané 

národnosti pobývající v azylovém zařízení. 

(muž, Somálsko) 

 

 Rozdělení žadatelů dle jejich původu a nabídnutí aktivity, která by je zaujala ve 

volném čase, jsou návrhy, které by stály za zhodnocení a za realizaci. Využít potenciál 

některých žadatelů a zapojit je do práce v azylovém zařízení je konstruktivní.  

 

Mezi konkrétními řešeními mě napadá: Neumísťovat více lidí různého původu do jedné místnosti. Dále, 

nenechat lidi po celou dobu být volný. Uprchlíci, kteří nic nedělají, často pijí aby nějak zabili čas. Doporučuji 

pořádat různé aktivity a školení. Mezi uprchlíky se vždycky najdou i dobří a vzdělaní lidé, kteří by ostatní mohli 

naučit něco zajímavého. Například někdo učil v soukromí a bez poplatku španělštinu a ten člověk měl velký 

respekt ze strany uprchlíků. Obecně vzato, denně opilí lidé přinášejí konflikty a bylo by dobré takové situace 

omezit. 

(muž, Somálsko) 

 

Někteří žadatelé se vyjádřili pozitivně k současnému systému a k přístupu pracovníků 

k řešení konfliktů. Připustili, že by sami nevěděli, jak situaci zlepšit a co více nabídnout. 

Obsazení žadatelů na pokojích dle národnosti či rodného jazyka se jim zdálo vhodné.  

 

Postup řešení konfliktů tak, jak vyvstávají, je vynikající, tedy jsou zde možná řešení. Já osobně si myslím, že 

problémy, které vyvstaly, byly způsobeny náročnou prací a odlišným uvažováním, a že jejich řešení přispěli 

zaměstnanci tábora. Nedokázal bych vymyslet lepší řešení nebo způsob vyřešení konfliktu než ty, které jsem 

viděl vyřešit přímo na místě.  

Pokud se budou dodržovat všechna pravidla a předpisy a administrativní proces, může se konfliktům předejít. 

Nápad umístit lidi stejné národnosti nebo původu do stejné místnosti je dobrý a je to jistá prevence některých 

konfliktů. Systém je spravedlivý ke všem. 

(muž, Nigérie) 

 

 Jiní žadatelé naopak vyjádřili svou nespokojenost se současnou situací, kritizovali 

neangažovanost pracovníků a malou pružnost systému. Celková nespokojenost byla podtržena 

zpravidla negativním postojem, se kterým se žadatelé u pracovníků setkávali. Žadatelé ale 

svoje stížnosti vyjádřit mohou a s touto situací jsou seznámeni. Často ji ale nevyužijí ze 

strachu, aby se jejich názory negativně neodrazily na jejich azylové proceduře.  
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Nevím, jaké by bylo lepší řešení pro problémy, které se dějí během azylové procedury, ale můžu říct, že kdyby 

se někdo ocitl v naší kůži, potom by možná věděl, kde by se dalo najít řešení.  

Pokud by zde byl člověk, který by četl naše spisy a pokusil se zároveň zjistit, co děláme, někdo, kdo by se na 

ministerstvu ptal, jak se s námi jedná, někdo, komu bychom mohli říct naše stížnosti, bylo by to lepší. Jenomže 

oni jenom sedí ve svých kancelářích a pracují tam, proto s nimi nemáme možnost komunikovat a oni tak nikdy 

neporozumí tomu, co říkáme, ani se nikdy nedozvědí, co chceme. 

(muž, Pákistán) 

 

Oddělení lidí, či separace, by nebyla řešením. 

(muž, Nigérie) 
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ZÁVĚR 
 

Při psaní práce zabývající se multikulturní soužitím v azylových zařízeních jsem se 

zamýšlela nad situací obyvatel přijímacího střediska a nad konflikty, které se mezi nimi 

odehrávají. Konflikty jsou rozmanité a založené na různých podnětech. Soustředila jsem se na 

důvody, které podněcují vznik konfliktů a snažila jsem se najít způsoby, které by mohly tyto 

podněty předejít. Mou snahou tedy bylo navrhnout řešení, díky kterým by se počet konfliktů 

zmírnil. 

Jedním z cílů sociální práce je nabídnout klientům smysluplné trávení času. Pocit, že 

to, co žadatelé dělají, má smysl, by pomohlo zmírnit napětí, které vzniká z nudy, nezájmu a z 

požívání alkoholu, které se stává náplní volného času. Škála nabízených aktivit je oblast, na 

kterou by se měli zaměrit pracovníci azylových zařízeních. Bylo by přínosné udělat průzkum 

oblíbenosti nabízených aktivit a upravit jejich nabídku. Vyřadit ty aktivity, které nejsou 

vyhledávané a přidat další aktivity, o které by žadatelé projevili zájem. Spolupráce se žadateli 

o azyl při plánování volnočasových aktivit by pomohla jak pracovníkům, tak samotným 

žadatelům, kteří v zařízeních pobývají i těm, kteří do zařízení dorazí v budoucnu. 

Ráda bych zdůraznila přání žadatelů učit se cizím jazykům, především angličtině a 

češtině již v přijímacím zařízení. Takto strávený čas by pro ně byl investicí do budoucnosti a 

nakonec by jim i usnadnil komunikaci s ostatními žadateli azylového zařízení. K provozování 

výuky cizích jazyků by bylo vhodné najít kvalifikované pracovníky. Je ale možné, že by na 

jejich zaplacení chyběly potřebné finance. S úrovní angličtiny a češtiny pro začátečníky by si 

ale dle mého názoru poradili i pracovníci bez odpovídající jazykové kvalifikace. Pokud by se 

sehnali dobrovolníci k výuce cizích jazyků, vyšlo by se vstříc přání většiny obyvatel 

přijímacích i pobytových středisek. 

Pracovníkům zařízení bych doporučila zvážit meetingy, které byli navrhovány 

několika žadateli o azyl. Společná setkání by nabízela prostor pro připomínky a návrhy z řad 

žadatelů. Tato setkání by byla příležitostí ke sblížení žadatelů a k pročištění atmosféry v 

zařízení. Byla by příležitostí k poznání dalších obyvatel střediska a jistě by byla vítanou 

aktivitou pro mnoho žadatelů. 

Konflikty v zařízeních bývají často diskutovány především obyvateli měst, v jejichž 

blízkosti je azylové zařízení umístěno. Doporučila bych organizování osvětových programů, 

na způsob otevřených dnů pobytových středisek či jiné aktivity, které by sblížili skupinu 

obyvatel azylových zařízení s obyvateli přilehlého okolí. Realizace těchto aktivit by záležela 
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na ochotě pracovníků zařízení, na zájmu z řad žadatelů a na správě města. Věřím, že žadatelé 

by příležitost k seznámení s českou kulturou uvítali. 

V další, navazující práci by bylo vhodné zhodnotit navrhovaná řešení na základě jejich 

realizace v praxi. Některé z postřehů navrhovaných samotnými obyvateli střediska by stálo za 

to zrealizovat či dále rozpracovat ve spolupráci se sociálními pracovníky zařízení. Návrhy, 

které mají za cíl předcházet konfliktům, je dobré konzultovat přímo s těmi, kteří azylovou 

procedurou procházejí či prošli a mohou tak z vlastní zkušenosti nejlépe říci, jak by 

problémové situace řešili. Taková spolupráce se jeví jako nejvhodnější pro konstruktivní 

plánování kroků, které by měly za cíl zlepšení multikulturního soužití v azylovém středisku. 
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RESUMÉ 
 

In my thesis, I tried to investigate the causes of conflicts that originated in a 

multicultural environment of asylum centres in the Czech Republic and I intended to find 

solutions that would prevent conflicts in the future. With the help of questionnaires and 

talking to and observing asylum seekers and social workers, I observed that the perception of 

conflicts and especially the perception of the motives for conflicts differ among participants. 

It is important to face each conflict as a unique situation and to consider the background of 

asylum seekers as well while solving tense situation.  

Some of the asylum seekers suggested solutions in their questionnaires that deserve 

further consideration. First, the refugees desire more interest and intervention of social 

workers in disputes among asylum seekers. Further, they would welcome informal meetings 

with opportunities to discuss the problems arising in asylum camps. It would also be an 

occasion to get to know other asylum seekers living in the same asylum camp. The survey 

further showed that the asylum seekers were disappointed with the poor language offerings at 

asylum centres. They would appreciate more opportunities to learn Czech and English to 

communicate with other refugees who speak different languages. The possibility to 

communicate with others would avoid conflict situations based on misunderstanding. 

The questionnaires distributed among social workers revealed that these respondents 

are quite satisfied with the way verbal conflicts and disagreements among refugees in asylum 

camp were solved. Both asylum seekers and social workers admitted that the present rules set 

for asylum camps are quite appropriate, as long as that they are followed.  

It is important to consult the suggestions that aim to prevent conflicts with those who are 

going through the asylum procedure. Such cooperation of asylum seekers and social workers 

to find possible outcomes for preventing conflicts seems the most effective method for 

improving the multicultural coexistence at asylum camps. 
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA 1 
Dotazník v češtině 

 

 

 

Téma absolventské práce: 

KONFLIKTY V AZYLOVÝCH STŘEDISCÍCH ZALOŽENÉ  

NA KULTURNÍCH ROZDÍLECH A NEDOROZUMĚNÍ 

 

 

 

 

Otázky: 

I. Pokuste se mi dopodrobna popsat konflikty, se kterými jste se v azylovém středisku 

setkali. Mezi jakými národy k nim dochází? V jakých situacích? 

II. Jak se konflikt řešil (pokud se tak dělo)?Řešil se s pracovníkem azylového 

zařízení? 

III. Myslíte, že by se dal vyřešit lepším způsobem, nebo se mu dokonce dalo vyhnout? 

Jak? 

IV. Napadají Vás nějaká konkrétní řešení, díky kterým by se konfliktům 

a nedorozumění dalo předcházet?  

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas. Odpovědi budou zpracovány anonymně a pouze k účelům mé práce.  

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 2 
Dotazník ve francouzštině 

 

 

 

Le theme de la mémoire:  

LES CONFLITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE DEMANDES 

D´ASILE, FONDÉS SUR LES DIFFÉRENCES  CULTUREL ET 

MALENTENDUS 

 

 

 

 

1. Pouvez-vous essayer de décrire en détail les conflits, auxquels vous avez été confronté 

dans l´établissement d´asile? C´était contre quels gens? Quelles nationalité? Et dans 

quelle situation? 

2.  Est-ce que ce conflit était résouble? Et est-ce que c´était un travailleur 

d´établissement, qui a dénoué conflit?Ou on ne l´avait pas resoudu? 

3.  Vous pensez, que c´est possible de résoudre des conflits dans la mieux maniere? Ou 

meme - on peux éviter des conflicts? Comment? 

4. Pouvez-vous décrire  une conception pour éviter des conflicts et méprise? 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre temps. Votre répondres seront anonyme et utilisé seulement pour 

ma mémoire scolaire. 

 

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 3 
Dotazník v angličtině 

 

 

 

Subject of my thesis:  

CONFLICTS AT ASYLUM CENTRE, WHICH ARE BASED ON 

CULTURAL DIFFERENCES AND MISUNDERSTANDING 

 

 

 

 

1. Can you describe in detail all conflicts, which you saw at the refugees´ camp? Where 

were the people from? In which situation? 

2. Was this problem solved? If yes, then how? Was it solved by employees at the centre? 

Were you satisfied? Can you describe the process of solving the problem? 

3. Do you think there are better solutions and better ways of solving problems? Which 

one? 

4. Do you have any practicable ideas to prevent conflicts? Can you mention them? 

 

 

 

 

Thank you for your time. Your answers will be used only for my thesis, and for personal use 

only. You will be all anonymous. 

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 4 
Dotazník ve španělštině 

 

 

 

CONFLICTOS EN LOS CENTROS DE REFUGIADOS QUE SURGEN 

DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y MALENTENDIDOS 

 

 

 

 

Preguntas: 

I. Describa detalladamente los conflictos y malentendidos que ha visto en el 

establecimiento de refugiados. ¿De que origen eran las personas que se 

enfrentaron? ¿En cuál situación sucedió el conflicto? 

II. ¿Se ha resuelto el  conflicto?¿Cómo? ¿Ha ayudado a resolverlo un empleado del 

establecimiento? 

III. ¿Piensa Ud. que el conflicto se hubiera podido resolver de un modo más efectivo? 

¿Cómo? ¿Se hubiera podido prevenirlo? 

IV. ¿Tiene unas sugerencias como prevenir conflictos y malentendidos en el 

establecimiento? 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo. La información que me ha proporcionado se utilizará exclusivamente 

para mi tesis. No se va a mencionar su nombre.  

 

 

Anna Vanišová 
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PŘÍLOHA 5 
Dotazník v arabštině 

 

 

 

 

 :موضوع اطروحتي

 الصراعات في مراكز اللجوء، نتيجةً لالختالفات الثقافية وسوء الفهم

 

 

 

 

هل تستطيع ان تصف بالتفصيل جميع الصراعات التي مررت بها في معسكر الالجئين؟ من اين  .1

 ف؟ كان هؤالء الناس؟ في اي مواق

هل حل الخالف؟ ان كان الجواب نعم، فكيف حل؟ هل حل من قبل الموظفين في المعسكر؟ هل  .2

 كنت راضيا؟ هل تستطيع ان تصف كيف تم حل الخالف؟

 هل تعتقد بأن هنالك حلوالً افضل وطرقاً افضل لحل الخالفات؟ اٌي الحلول؟ .3

 هل لديك افكار عملية لمنع الصراعات؟ هل يمكنك ذكرها؟  .4

 

 

 

 

. ستستخدم اجوبتكم لغرض هذه االطروحة فقط، ولالستعمال الشخصي. كركم على منحكم الوقت لنانش

 . وسوف تظلون مجهولي الهوية

 

 ا ڤانيشوڤآنا 

 


