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Příloha 1: Migrace Čechů do zahraničí 
 

Migrace a vystěhovalectví je zcela přirozený sociální jev, který můžeme 

vysledovat v historii každého státního útvaru. Podobně jako v případě jiných států má 

tento proces v českých zemích jistá historická specifika (Sklenářová 2013: 23). Emigraci 

z českých zemí, resp. z Československa bychom mohli z hlediska příčiny odchodu 

z vlasti rozdělit na tři typy; konkrétně se jedná o emigraci náboženskou, sociálně 

ekonomickou a emigraci politickou (Vaculík 2009: 9-27). 

Možných dělení je samozřejmě celá řada, namátkově například emigrace 

dobrovolná a vynucená, legální i nelegální a celá řada dalších (Hrozínek 2009: 9). Teorii 

migračního procesu se blíže věnuji v kapitole 1, z hlediska historie nám ovšem nejvíce 

vyhovuje již výše zmíněné dělení. 

 

Náboženská emigrace 

V nejranějších počátcích české vystěhovalecké historie převládají naprosto 

jednoznačně náboženské důvody. Tento fakt je zcela neodmyslitelně spojen se změnami 

politických sil v zemi, přičemž v závislosti na historických událostech a libovůli tehdejších 

panovníků počty uprchlíků tu rostly, tu klesaly (Uherek 2011: 17). Emigrovali v naprosté 

většině nekatolíci a osoby zapojené do reformačního procesu, postupem času se pro ně 

vžilo označení „náboženští exulanti“ (Uherek 2011: 17). Z počátku zemi opouštějí 

zejména příslušníci vyšších vrstev a tzv. politického národa, jednalo se tedy především o 

šlechtu a měšťanstvo z královských měst, v následujících desetiletích a stoletích se 

k tomuto proudu čím dál více přidávají i příslušníci středních a nižších tříd (Vaculík 2009: 

9-14). 

Historicky první emigrační vlna vzniká po tzv. Šmalkaldské válce v letech 1547-

1548, kdy došlo k pronásledování členů Jednoty bratrské, které postihlo zejména 

královská města (Kokaisl a kol. 2009: 8). V té době emigranti odcházejí ve valné většině, 

možná překvapivě, na území katolického Polska, zejména do Poznaně (Brouček 2011: 

38). 
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Další vlna následovala po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Po této, pro naši zemi 

významné události, odcházejí desítky až stovky šlechtických a měšťanských rodin. Počty 

exulantů však kulminují až po vydání protireformačních patentů v druhé polovině 20. let 

17. století, kdy se do migračního proudu přidali i zástupci nižších vrstev z netolerovaných 

církví (Vaculík 2009: 9). Teritoriální rozptyl byl již daleko větší, velká část směřovala 

především do německých evangelických států, z dalších tehdejších cílů nutno jmenovat 

především Holandsko, Švédsko či Dánsko (Uherek 2011: 17-18). Celkový počet 

pobělohorských utečenců je poměrně složité vyčíslit, odhaduje se na několik tisíc rodin 

(Vaculík 2009: 9). 

V pořadí třetí emigrační vlna souvisí se stále se stupňujícími protireformačními 

rekatolizačními výnosy Karla VI. v první polovině 18. stoletím, cílem exulantů se stala 

povětšinou opět německá evangelická státní uskupení (Vaculík 2009: 9). 

S takto vymezenou třetí emigrační vlnou se částečně překrývá čtvrtá, která vzniká 

ve 40. letech 18. století v souvislosti s vypuknutím tzv. Slezských válek mezi Rakouskem 

a Pruskem. Po ukončení bojů získává Prusko oblast Slezska a tehdejší pruský král 

Fridrich II. začal vyvíjet snahy o kolonizaci tohoto vylidněného a boji zpustošeného 

území. Toto úsilí vyslyšela i část Čechů, kteří směřují předně do regionů Sycovsko, 

Opolsko a Střelínsko, v tomto případě se k motivům náboženským přidávají i ty sociálně 

ekonomické (Uherek 2011: 17-18). 

Právní podmínky a nařízení týkající se emigrace byly v průběhu novověku 

mnohdy poměrně kuriózní a nezvyklé. Na jednu stranu se setkáváme s nuceným 

vystěhovalectvím či přímo vyháněním z domovů, na straně druhé existovaly například 

v 18. století za vlády Marie Terezie velice přísné restrikce zakazující vystěhování z říše. 

Za vlády jejího syna císaře Josefa II. již došlo k částečnému uvolnění těchto omezení 

(Kokaisl a kol: 2009: 8). 

V rámci nábožensky motivované emigrace do zahraničí existoval v říši ještě 

zvláštní typ vnitřní migrace, jenž se týkal zejména příslušníků netolerovaných církví, kteří 

byli směrováni do blízkosti vojenské hranice při jižním a jihovýchodním okraji říše, 

jmenovitě do oblastí dnešního Chorvatska, Srbska či právě rumunského Banátu, jímž se 

tato diplomová práce v kapitole 2 a 3 zaobírá (Kokaisl a kol. 2009: 9) 
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Je poměrně obtížné vyčíslit celkový počet náboženských exulantů v novověku, 

odhady různých zdrojů se nejčastěji zmiňují o několika desítkách tisíc osob. Ryze české 

komunity či čtvrtě v rámci větších sídel, vzniklé právě v tomto období, již v dnešní době 

neexistují a jejich obyvatelé byli asimilováni s okolním většinovým obyvatelstvem 

(Heroldová 1971: 5). 

 

Sociálně ekonomická emigrace 

Na přelomu 18. a 19. století dochází k obratu v oblasti motivace k emigraci z 

českých zemí. Nábožensky motivované vystěhovalectví ustupuje do pozadí a hlavním 

popudem k migraci se stává zvýšení ekonomického a sociálního postavení. Tento druh 

emigrace přetrvává prakticky až do počátku 2. světové války a znovu se objevuje až po 

obnovení demokracie a otevření hranic v roce 1989 (Kokaisl a kol. 2009: 9). Hlavními 

aktéry byli v naprosté většině lidé v produktivním věku tj. mezi 20-40 lety (Vaculík 

2009:15). Důvodů k opuštění vlasti bylo hned několik, jednalo se zejména o růst počtu 

obyvatelstva a s tím spojené relativní přelidnění českých zemí, nedostatek volné 

zemědělské půdy a pracovních příležitostí (Hrozínek 2009: 11). U mladých mužů mohlo 

být jedním z podnětů zřejmě i vyvarování se povinné tříleté vojenské služby (Kokaisl        

a kol. 2009: 10). 

V první polovině 19. století se nejprve rozvíjí vnitřní migrace v rámci Rakouského 

císařství, později Rakouska-Uherska. Tento fakt souvisí zejména s územními zisky po 

zatlačení Osmanské říše (Brouček 2011: 38-39). Na nově dobytých územích na Balkáně 

byly zakládány vojenské újezdy, jež se kompetentní říšské úřady snažily dosídlit politicky 

věrohodným a neangažovaným obyvatelstvem z jiných regionů impéria (Brouček 2011: 

38-39). Nově zakládaná sídla měla být mimo jiné i potravinovou a řemeslnou základnou 

místních vojenských posádek. Tímto způsobem se nejen Češi, ale i Slováci, Němci, 

Maďaři a další etnika mnohonárodnostního státního útvaru, usadili v oblasti Banátu, 

Slavonie, Vojvodiny či Bosny a Hercegoviny (Brouček 2011: 38-39). Atraktivní byla i 

samotná Vídeň, vedle služebných, řemeslníků a dělníků se do habsburské metropole 

stahují rovněž intelektuálové a umělci. Krajanská komunita časem sílí, podle úředního 

sčítání ve Vídni roku 1880 žilo 40 082 Čechů, o dvacet let později, roku 1900 to již bylo 

102 974 (Kosíková a kol. 1996: 109). 
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Od poloviny 19. století pak vystěhovalectví nabývá masového charakteru. 

Vznikají první ohniska emigrace, nejprve se jednalo zejména o oblasti Plzeňska a 

Pardubicka (Vaculík 2007: 17). Nastává rovněž společný odchod celých skupin 

obyvatelstva stejného sociálně ekonomického postavení, či k odchodu většího počtu 

osob z jedné obce. Tento exodus pak podnítil velmi často další a stále se prohlubující 

emigrační snahy zbylé části populace těchto zdrojových sídel (Vaculík 2009: 16).  

Tento vzestup emigračního úsilí bývá rovněž dáván do souvislosti jednak 

s bilaterálními dohodami s Německým spolkem z roku 1857, kdy při cestách na toto 

území nebyl pro občany Zemí Koruny České nutný cestovní pas (Vaculík 2009: 15). 

Dalším v řadě byl pak imigrační boom do zámoří, především tedy na území dnešních 

Spojených států amerických, Brazílie a Argentiny (Uherek 2011: 17-23). 

Rakouské úřady z počátku nebraly vzrůstající vystěhovalectví v potaz, nicméně 

v  50. letech 19. století se situace stala neúnosnou a téma regulace a právních úprav 

tohoto jevu se stalo předmětem zájmu kompetentních úřadů (Vaculík 2009: 15). Jako 

obrana vůči vystěhovalectví měla sloužit podpora vnitřní migrace v rámci monarchie. 

V roce 1858 byl vydán zákon týkající se další kolonizace Uher, Chorvatska-Slavonie, 

Banátu a Sedmihradska (Vaculík 2007: 18-19). Hlavním úmyslem této zákonné úpravy 

bylo svedení migračního proudu z českých zemí do jihovýchodních oblastí monarchie. 

Byly stanoveny a vypracovány podmínky a výhody pro vnitřní kolonisty, upřednostňována 

byla kolektivní kolonizace před individuální a zakládání nových sídel před stěhováním do 

těch již existujících. Nově vzniklá právní norma však nezaručovala kolonistům žádnou 

státní finanční podporu, ale udělovala alespoň dočasné osvobození od daní a státních 

prací (Vaculík 2009: 19-20). Snaha říšských úřadů byla dále podpořena roku 1867 

vyhlášením stěhovací svobody omezené pouze brannou povinností (Kokaisl a kol. 2009: 

9). 

Migračně zajímavou destinací se v druhé polovině 19. století stává i carské 

Rusko. V předchozích obdobích bylo přistěhovalectví do této země poměrně ojedinělé a 

to i přes to, že carské úřady lákaly cizí kolonisty již od panování Kateřiny II. (1762-1796). 

Imigrace byla výrazně podpořena až roku 1861 zrušením nevolnictví (Hrozínek 2009:11). 

Právě v následujících dekádách vzniklo významné české osídlení Volyňské gubernie, 

vedle primárního migračního proudu z českých zemí se do procesu připojují i sekundární 

migranti z oblastí českého osídlení na území dnešního Polska (Folprecht 1947: 9-11). 

Vyvíjené snahy ruské strany o přesídlení do impéria byly v českých zemích přijímány 
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poměrně pozitivně; důvodů bylo několik, těmi nejdůležitějšími byly relativně pozitivní 

vnímání ruských poměrů ve společnosti či myšlenka slovanské vzájemnosti. Oba tyto 

podněty byly dále podporovány ruskými agitátory vyslanými na naše území, kteří svou 

propagandu šířili velmi často i přes spolupracující české intelektuály a politiky (Vaculík 

1997: 15-18).  

Nutno ovšem dodat, že i když české vystěhovalectví na východ a jihovýchod 

v průběhu 19. století bylo a je vděčným a oblíbeným tématem prací českých historiků, 

folkloristů, etnografů a etnologů a je velmi dopodrobna probádáno, ve skutečnosti tvořilo 

jen nepatrnou část v porovnání s migračním proudem do zámoří, především pak do 

Spojených států (Vaculík 2009: 17). Za vzrůstajícím počtem zájemců o přesídlení stály 

do značné míry i aktivity německých rejdařských společností, které v zemi šířily agitační 

plakáty, letáky a jiné tiskoviny. Jejich cílem byl samozřejmě zisk plynoucí z počtu 

přepravovaných osob (Vaculík 2007: 17-18). Postupem času se dokonce objevují 

vyškolení agitátoři a specializované vystěhovalecké agentury, kteří přesvědčují další 

jedince k emigraci. Na zidealizovaném vnímání Nového světa se podíleli i samotní 

vystěhovalci, kteří si dopisovali se svými příbuznými a pobízeli je k jejich následování 

(Vaculík 2009: 17). 

Politika kompetentních říšských úřadů nebyla z počátku k probíhající a 

prohlubující se emigraci ani výhradně prohibiční, ani liberalistická, v zásadě se snažila 

vystěhovalectví pouze udržet v rámci snesitelných mezí (Vaculík 2007: 16-18). Legální 

odchod z vlasti se uskutečňoval na základě tzv. „vystěhovaleckého povolení“ a 

takovýmto osobám bylo odebráno rakouské (později rakousko-uherské) občanství. 

Odchod ze země se mohl uskutečnit rovněž na základě cestovního pasu, který svému 

držiteli umožňoval pobyt v cizině na dobu jednoho až tří let. Samozřejmě probíhala i 

emigrace ilegální, zcela mimo dohled a bez souhlasu příslušných institucí (Vaculík 2009: 

16). 

Migrační proud směřující do zámoří nezastavily ani podstatně nezredukovaly 

stále probíhající snahy o kolonizaci periferních oblastí Uher. Posledním počinem 

příslušných institucí byla snaha o dosídlení nově získaných území Bosny a Hercegoviny 

v roce 1878 (Uherek 2011: 25). 

V reakci na stále se prohlubující exodus se příslušné orgány snažily ovlivňovat 

veřejné mínění proti vystěhovalectví. Do těchto snah byl vtažen zejména tisk, ale také 
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školské instituce a církev (Vaculík 2007: 18). Konkrétními nástroji bylo především šíření 

příběhů o nezdařilých případech emigrace, upozorňování na možné nástrahy a omezení 

spojená s přesídlením či poukázání na obtížný či téměř nemožný návrat do rodné země 

(Vaculík 2009: 18-19). Důvodem k tomu, že se těmto osobám bránilo v návratu, byl 

zejména strach rakouských úřadů, aby tito jedinci v absolutistické monarchii nešířili 

svobodné demokratické myšlenky a aby nepobízeli další obyvatele říše k odchodu za 

hranice (Vaculík 2009: 16). 

Do začátku první světové války odešlo z českých zemí přibližně na 1,2 miliónu 

osob. Největší podíl, zhruba jedna třetina z nich zamířila do Dolních Rakous a do Vídně, 

stejný podíl do zámoří (především do USA) a zhruba 200 tisíc na území dnešního 

Německa (Vaculík 2007: 16). Podmínky týkající se odchodu z vlasti se po první světové 

válce poměrně zkomplikovaly, a to v neprospěch eventuální emigrace. Některé státy 

dokonce stanovily kvóty možných počtů přijatých imigrantů z jednotlivých zemí světa, 

které mohly v jednotlivých letech či delších časových úsecích do země přijmout 

(Sklenářová 2013: 26). Vystěhovalectví z ekonomických příčin neutuchá ani po vzniku 

První republiky, vrchol nastává zejména v letech světové ekonomické krize, tedy na 

přelomu 20. a 30. let minulého století. Počty vystěhovalců však již nenabývají tak 

astronomických čísel jako na přelomu století 19. a 20., kdy odcházela do zahraničí až 

třetina přirozeného přírůstku, naproti tomu v letech 1920-1938 se jednalo zhruba o jednu 

šestinu přirozeného přírůstku (Kokaisl a kol. 2009: 10). 

Na území Československa byly v průběhu 20. let založeny mnohé vládní i 

nevládní organizace, jež se snažily předně regulovat vystěhovalectví, samotným 

emigrantům pak poskytovaly právní a poradenský servis týkající se procesu opouštění 

vlasti (Sklenářová 2013: 26-31). Celá situace byla nejen zainteresovanými okruhy lidí, ale 

i celou širokou veřejností vnímána jako nenahraditelná kulturní, populační a hospodářská 

ztráta (Vaculík 2009: 20). 

Počátkem 20. století se veškeré dění spojené s migrací osob značně 

profesionalizuje, v cílových destinacích, ale i ve zdrojových oblastech, vznikají různá 

poradenská centra, zprostředkovatelské agentury zajišťující imigrantům práci či 

krajanské spolky podporující zahraniční komunity hlavně v oblastech vzdělání a kultury, 

vzniklá situace de facto kopíruje principy „institucionální teorie“ (Sklenářová 2013: 26-27). 
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Maximální počty žádostí o vystěhování z Československa jsou zaznamenány 

roku 1922, kdy jich bylo evidováno na 32 000 (Brouček 2011: 39). Nastalá situace 

donutila československou vládu k úpravě dosavadních podmínek souvisejících 

s dobrovolným opuštěním vlasti. Od února 1922 byla zakázána veškerá propagace 

vystěhovalectví, o dva roky později (roku 1924) byla zřízena Komise pro vystěhovalectví 

a kolonizaci, mezi jejíž hlavní úkoly patřilo studium a příprava možných praktických 

východisek souvisejících s vystěhovalectvím, přistěhovalectvím a kolonizací (Vaculík 

2011: 50).  

Na jaře roku 1928 přijímá vláda pofiderní opatření, v jehož důsledku mohly 

československé úřady zamítnout žádost o vydání cestovního pasu těm osobám, jejichž 

emigrací či působením v zahraničí by mohly být poškozeny zájmy Československa 

(Brouček 1999: 646). Dalším opatření se soustředila na nasměrování migračního proudu 

ve prospěch československého státu, a to s podporou různých dotací, příspěvků a 

investic. Tyto snahy byly směřovány především do periferních oblastí, jako byla primárně 

Podkarpatská Rus (Brouček 2011: 39). Zajímavá je jistě také skutečnost, že emigrace ze 

Slovenska byla v porovnání s Českem zhruba čtyřikrát až pětkrát větší, povětšinou šlo o 

odchod ze zemědělských regionů (Sklenářová 2013: 26). 

 

Politická emigrace 

Emigrace z politických důvodů nebyla v našem prostředí v historii tak rozšířená, 

jako v jiných státech, například v Rusku či Polsku. Jednalo se v naprosté většině o 

odchod jednotlivců, početnější politická emigrace je v naší historii spíše výjimkou a týká 

se až 20. století (Vaculík 2009: 20). Po Komenském nastává v našich dějinách poměrně 

dlouhá mezera, a to až do 50. let 19. století, k  J. V. Fričovi, a poté až v souvislostech 

první světové války a budování svobodného Československa v podobě Masarykovy 

zahraniční akce (Vaculík 2009: 20). 

Ukázkové případy takto motivované migrace se objevují až ve spojitosti 

s Mnichovskou dohodou a vznikem tzv. druhé republiky v roce 1938. Do počátku 

nacistické okupace v březnu 1939 byla emigrace ze země nevelká, odcházeli především 

antifašisté, Židé a někteří představitelé prvorepublikové elity (Vaculík 2009: 20-23). 

Masových rozměrů dosahuje až po 15. březnu 1939, kdy do země vstupují německá 
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vojska. V té době se vzedmula mohutná vlna běženců, mezi něž patřila česká 

inteligence, představitelé prvorepublikového režimu, komunisté, žurnalisté, armádní 

špičky a příslušníci majetných vrstev hospodářské sféry. V neposlední řadě nelze 

opomenout ani osoby obávající se rasových represálií, tedy především Židy (Vaculík 

2009: 20-23). Na pomoc uprchlíkům vznikly v zahraničí i mnohé spolky a organizace, 

jedny z prvních díky smlouvě z 27. ledna 1939, kdy britská vláda poskytla půjčku a 

peněžní dar na vybudování sociálně ekonomické infrastruktury na pomoc běžencům 

z okleštěného Československa (Vaculík 2009: 23). 

Další prostor pro možné vystěhovalectví byl způsoben komunistickým převratem 

v únoru 1948, kdy se veškeré jiné než komunistické politické síly ocitají mimo zákon. 

Velká skupina politických válečných běženců zůstala v nastalé situaci v zahraničí a 

odmítla se do vlasti vrátit v obavě z budoucího vývoje, v němž většina z nich spatřovala 

konec demokratického státu. Nesouhlas s vývojem v zemi vyjadřovali jednotlivci i celé 

skupiny krajanů, postupem času vznikly zahraniční opoziční síly, snažící se vývoj 

v Československu zvrátit (Vaculík 2009: 24). V následujících měsících byl odchod do 

ciziny zcela znemožněn a kriminalizován. Příslušné orgány ve spolupráci s pohraniční 

stráží a tajnou policií vypracovaly řadu návrhů, omezení a úprav, jejichž cílem bylo 

odchod za hranice znemožnit. Jedním z nich byla nebývale důsledná ochrana hranic, 

jejíž součástí byly mimo jiné i samostříly, samoútočící psi, elektrické dráty či informátoři 

z příhraničních obcí (Brouček 2011: 41-42).  

Všudypřítomná špionáž zasahovala do všedních životů občanů země, nátlak byl 

vyvíjen zejména vůči příbuzným exulantů a potom také vůči politicky nepohodlným 

osobám a tzv. třídním nepřátelům. K dalším represivním krokům patřila i snaha o 

zamezení přístupu k svobodným informacím ze zahraničí. Výjezdy do ciziny byly možné 

jen na speciální výjezdní doložku. K očerňování kapitalistického západu sloužila 

propaganda zavedená v tisku, rozhlasu, televizi, v umění či školství (Brouček 2011: 41-

42). S přibývajícími počty Čechů žijících v zahraničí souvisí i vzrůstající množství 

krajanských spolků či organizací na podporu demokratizačního procesu, nejvíce těchto 

uskupení působilo na území západního Německa, Velké Británie, Austrálie, Francie, 

Rakouska a Spojených států amerických. Zřejmě nejvýznamnější institucí 

československého exilu se roku 1949 stává Rada svobodného Československa, kterou 

z valné většiny tvořili představitelé předúnorových demokratických politických stran. 

Střízlivé odhady uvádějí, že do roku 1953 odešlo na 44 000 osob (Vaculík 2009: 24). 
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V následujících letech migrační tempo slábne, aby výrazně zesílilo až po srpnu 

roku 1968, v souvislosti s intervencí vojsk Varšavské smlouvy. Vedle běžných politicky 

neangažovaných občanů odešli zejména proreformně orientovaní komunisté, svobodně 

uvažující publicisté, novináři a spisovatelé, univerzitní pracovníci a další zástupci elity 

(Vaculík 2009: 27). Hlavními destinacemi zůstávají země západní demokratické Evropy, 

USA, Kanada a Austrálie. Publicita posrpnové emigrace roku 1968 daleko předčila tu 

poúnorovou, a to zejména díky informačnímu servisu západních médií. Největší počet 

osob odchází těsně po srpnu 1968 a v roce následujícím, poté počty uprchlíků klesají. 

Uvádí se, že do roku 1972 odešlo ze země na 127 000 československých občanů 

(Vaculík 2009: 27). 

V souvislosti s koncem totalitního režimu a otevřením hranic v roce 1989 došlo v 

migraci ke zcela nové situaci, kdy občané Československa (později Česka) náhle získali 

možnost svobodně cestovat do zahraničí. V zemích, jež by se bývaly mohly stát 

eventuálními cílovými destinacemi pro migraci, tj. hlavně v západní Evropě, situaci po 

pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě napjatě sledovali, jelikož se 

obávali mohutné emigrační vlny směrem na západ. V tamních médiích se spekulovalo až 

o 25 miliónech možných imigrantů (Červinková, Pawlak 2014: 179). Samozřejmě došlo 

k zintenzivnění mobility a přeshraničních pohybů na evropském kontinentě, nicméně 

obavy z masové ekonomické migrace na západ se nevyplnily.  

V průběhu 90. let došlo k značné diferenciaci zemí bývalého komunistického 

bloku a Česko se spíše než územím, které lidé opouštějí, stává zemí transferní, přes jejíž 

území migranti putují dále na západ, a následně i zemí cílovou/imigrační (Červinková, 

Pawlak 2014: 180). Mobilita občanů byla dále podnícena a značně zjednodušena v roce 

2004 vstupem Česka a dalších postsocialistických států do Evropské unie a v roce 2007 

navíc začleněním mnoha z nich do „Schengenského prostoru“. Objevují se rovněž nové 

migrační trendy a samotný proces má zcela odlišný charakter ve srovnání s předchozím 

obdobím. Migrace je spíše krátkodobé cirkulační povahy, přičemž hlavním motivem bývá 

zaměstnání či studium. Většina odcházejících osob však neopouští republiku natrvalo a 

počítá s budoucím návratem zpět do vlasti, takže spíše než o emigraci můžeme mluvit o 

dlouhodobém pobytu v zahraničí (Červinková, Pawlak 2014: 179-185). 

Vztah státu k této otázce je poměrně vlažný, ale zejména v 90. letech se řešila 

návratová politika a s ní související komplikace a dále zejména administrativní záležitosti 

spojené s pobytem českých občanů v zahraničí (například vyplácení důchodů a 
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podobně). U samotných Čechů v zahraničí je vyvíjena značná snaha o zachování 

českého povědomí a jazyka, ať už na formální, či neformální úrovni. Lidé se také velmi 

často vzájemně vyhledávají a kontaktují zejména prostřednictvím nových médií. Pro své 

děti aktivně hledají kurzy češtiny či dokonce z vlastní iniciativy takové kurzy pořádají 

(Brouček 2014: 14-23). Závěrem této kapitoly nutno podotknout, že i samotné názory 

většinové české populace na migraci a její celkové vnímání se značně změnily. 

Podstatná část obyvatelstva si uvědomuje, že znalosti a zkušenosti získané na 

zahraničních školách či v praxi se po návratu mohou stát přínosem pro celý stát (Brouček 

2014: 14-23). 
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Příloha 2:  Obrázek s vyobrazením českých vesnic 

v rumunském Banátu 

 

 

Poloha českých vesnic v rumunském Banátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: vlastní zpracování (Zdeněk Kresl 2015) 
Zdroje: Global Administrative Areas, dostupné z: http://www.gadm.org/download, cit. 
[2015-04-14]; Mapping Hacks, dostupné z: http://www.mappinghacks.com/data/, cit. 
[2015-04-14]; Map Library, dostupné z: http://maplibrary.org/stacks/gadm/IDN/index.php., 
cit. [2015-04-14]; Open Street Map, dostupné z: 
http://www.openstreetmap.org/#map=5/48.312/8.438, cit. [2015-04-14] 
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Příloha 3: Dotazníkový arch 

 

 

Výzkum života banátských Čechů žijících v Česku 

Dobrý den, 

děkuji Vám, že jste si udělali chvilku a klikli na dotazník k mému výzkumu a tím mi 

pomohli dokončit má vysokoškolská studia. Vyplnění dotazníku Vám zabere 10 

maximálně 15 minut, a navíc pomůže poodkrýt řadu velmi zajímavých okolností 

přesídlení vás – českých krajanů z Banátu/Rumunska do Česka.   

Dotazník je zcela anonymní, nikde neuvádíte své jméno, adresu ani jiné identifikační 

údaje i způsob distribuce neumožňuje vyhledání dotazovaného. 

Výsledky výzkumu budou součástí mé diplomové práce, kterou obhajuji na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Prosím o pečlivé přečtení a vyplnění všech uvedených otázek. U všech následujících 

otázek je možná pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak. Předem Vám mockrát 

děkuji za čas a ochotu, bez kterých by má závěrečná školní práce nevznikla. 

 

Dotazník můžete vyplňovat 8. dubna! 

Zdeněk Kresl 

email: zdenek.kresl@seznam.cz 

Přírodovědecká fakulta UK 
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Odchod z Rumunska 

1. Ze které  obce/oblasti v Rumunsku pocházíte? 

(např. Svatá Helena, Eibentál, Gerník, Bígr, Rovensko, Šumice, Nová Moldava, atd.) 

 (vypište)………………………….................................................................................. 

2. V jakém roce jste se přestěhovali z Rumunska do Česka?    

(vyplňte číselný údaj)................................................................................................... 

3. Jaká byla vaše původně plánovaná doba pobytu v Česku? 

a) na několik měsíců 

b) na několik let, ale méně než pět let 

c) na více jak pět let 

d) na více jak 10 let 

e) navždy 

f)       neměl jsem žádný plán 

 

4. Z Rumunska jste odcházel sám nebo s další osobou? 

a) odešel jsem sám 

b) odešel jsem sám a zbytek rodiny mě posléze následoval  

c) odešel jsem s rodinou 

d) odešel jsem společně se známým/členem rodiny 

e) následoval jsem rodinu, která již v Česku žila 

f)       jinak (uveďte jak)......................................................................... 

 

5. Měl jste již před svým odchodem z Rumunska v Česku nějaké známé či rodinu? 

(možno více odpovědí) 

a) ne 

b) ano rodinu (myšleno matku, otce, rodiče, prarodiče či                                                               

.     sourozence, potomka) 

c) manžela/manželku; partnera/partnerku 

d) ano člena širšího příbuzenstva 

e) kamarády/známé 
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6. Kolikrát jste předtím navštívil Česko? 

a) nikdy 

b) jedenkrát 

c) několikrát (více jak 1 krát) 

d) pravidelně minimálně jedenkrát do roka 

e) pravidelně vícekrát do roka 

 

7. Hlavní důvod odchodu z Rumunska do Česka? (možno zaškrtnout více možností) 

a) ekonomické důvody, zlepšení finanční situace 

b) zaměstnání, lepší pracovní uplatnění v Česku 

c) lepší budoucnost dětí v Česku 

d) studium v Česku 

e) sloučení rodiny, odchod za příbuznými, kteří již v Česku byli 

f)       touha po životě v českém prostředí, které je mi bližší 

g) diskriminace ze strany Rumunů/rumunských                                       

.     úřadů/zaměstnavatelů, apod. 

h) špatná politická situace v Rumunsku 

i)       jiné (uveďte jaké) ........................................................................ 

 

8. Kde jste převážně získával informace o možnostech života v Česku? 

a) od rodiny či známých, kteří již v Česku žili 

b) na oficiálních místech (úřady, cizinecká policie, ...) 

c) na internetu 

d) v knižních publikacích 

e) od Čechů, kteří navštívili mou obec 

f)       takovéto informace jsem nevyhledával 

g)  jinde (uveďte prosím kde) ........................................................ 

 

9. Když jste uvažoval o odchodu, uvažoval jste i o jiných místech? 

a) ne, Česko pro mě byl jasná a jediná volba 

b) ano, uvažoval jsem i o jiných místech v rámci Rumunska 

c) ano, uvažoval jsem i o jiných místech v rámci Evropy 

d) ano, uvažoval jsem i o jiných místech mimo Evropu 
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Příchod do Česka  

10. Prosím, uveďte alespoň tři věci, které vás po příjezdu nejvíc překvapily? 

(vypište slovně) .............................................................................................................. 

 

11. Kolik vám bylo, když jste se přestěhoval do Česka? 

(napište číselný údaj)…..............................................…........................................…….  

 

12. Jak byste ohodnotil styk s českými úřady vůči vaší osobě? Oznámkujete jej jako ve 

škole 1 – skvělý přístup až 5 –  velmi špatný. 

(uveď číselnou hodnotu)................................................................................................  

 

13. V případě, že jste přicestoval před rokem 2007 (vstup Rumunska do EU), přicestoval 

jste na základě kterého dokladu?  

a) přicestoval jsem po roce 2007 

b) českého občanství 

c) trvalého pobytu 

d) dlouhodobého pobytu za účelem studia 

e) dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání 

f)       dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny 

g) dlouhodobého pobytu za účelem podnikání 

h) jiného (uveďte prosím jakého) ..................................................... 

 

14. Měl jste vystaven před svým příchodem do Česka Potvrzení o příslušnosti k české 

krajanské komunitě v zahraničí? 

a) nevím, co to je 

b) ne, neměl jsem o něj zájem 

c) ano, využil jsem ho při žádosti o pobyt v Česku/občanství 

d) ano, zatím jsem ho nevyužil 

 

15. Žili v místě vašeho prvního bydliště v Česku vaši příbuzní či známí z Rumunska? 

a) ano 

b) ne 

c) neměl jsem v Česku takovéto známé či příbuzné 
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16. Stěhoval jste se někdy v průběhu vašeho pobytu v Česku? 

a) ne 

b) ano 1 krát 

c) ano 2 krát 

d) ano vícekrát 

 

17. První místo kde jsem v Česku žil, byla obec: 

a) Praha 

b) obec s více jak 100 000 obyvateli 

c) obec s 50 000 – 100 000 obyvateli 

d) obec s 10 000 – 50 000 obyvateli 

e) obec s 5 000 – 10 000 obyvateli 

f)       obec s 1 000 – 5 000 obyvateli 

g) obec s méně než 1 000 obyvateli 

 

18. V současné době bydlím v Česku v obci: 

a) Praha 

b) obec s více jak 100 000 obyvateli 

c) obec s 50 000 – 100 000 obyvateli 

d) obec s 10 000 – 50 000 obyvateli 

e) obec s 5 000 – 10 000 obyvateli 

f)       obec s 1 000 – 5 000 obyvateli 

g) obec s méně než 1 000 obyvateli 

 

19. Chcete v Česku zůstat i v budoucnu? 

a) ano 

b) ne, chci se jednou vrátit do Rumunska 

c) ne, uvažuji o odchodu do jiné země v rámci Evropy (mimo Česko a         

.     Rumunsko) 

d) ano, uvažuji o odchodu mimo Evropu 

 

20. Pokud nemáte státní občanství České republiky, plánujete o něj zažádat? 

a) české státní občanství již mám 

b) ano 
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c) ne, v rámci Evropské unie v tom nevidím pro mě žádné pozitivum 

d) ne, nechci podstupovat tento administrativní proces 

e) ne, chci se vrátit do Rumunska 

f)       ne, jiné důvody (uveďte jaké) ...................................................... 

 

Osobní život, rodina a bydlení 

21. Jak hodnotíte přístup okolí (české společnosti) k vám a vaší rodině? Oznámkujete jej 

jako ve škola 1 – skvělý přístup až 5 –  velmi špatný. 

(uveďte číselnou hodnotu) ............................................................................................. 

 

22. Setkali jste se vy či vaši příbuzní/přátelé s diskriminací či nevhodnými poznámkami? 

(např. že vám bylo dáno najevo, že nejste „pravými“ Čechy, že hanlivě komentovali 

vaši češtinu, přízvuk nebo jak mluvíte, atd.)  

a) ne 

b) ano: uveďte kde (např. v práci, na veřejnosti, na úřadu, atd.): 

........................................................................................................... 

 

23. Ve které obci/městě žijete v současné době? 

(uveďte název) ........................................................................................................... 

 

Zaměstnání, vzdělání a ekonomický status 

24. V současnosti si vyděláváte jako? 

a) zaměstnanec  

b) OSVČ 

c) brigádník, sezónní pracovník 

d) na černo 

e) jsem na rodičovské dovolené 

f)       jsem v důchodu 

g) jsem nezaměstnaný 

h) jsem student 
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i)            jinak 

 

25. Jak dlouho po příjezdu do Česka jste začal pracovat? 

a) hned po příjezdu 

b) během několika dní 

c) během několika týdnů 

d) během několika měsíců 

e) až po roce 

f)       ještě jsem nezačal 

 

26. Jak jste si hledal práci? 

a) sám 

b) přes úřad práce 

c) pomohl mi příbuzný 

d) pomohl mi známý z Banátu/Rumunska 

e) začal jsem pracovat pro příbuzné/známé z Banátu 

f)       pracovní agentura 

g) jinak (uveďte jak) ......................................................................... 

 

27. Bylo po přestěhování do Česka obtížné nalézt zaměstnání, které by odpovídalo 

vašemu vzdělání či kvalifikaci? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) nevím, nedokážu ohodnotit 

d) spíše ne 

e) rozhodně ne 

 

28. V současné době pracujete na pozici související s vaší kvalifikací? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) nevím, nedokážu ohodnotit 

d) spíše ne 

e) rozhodně ne 
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29. Očekávali jste před příchodem do Česka, že si ekonomicky polepšíte? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) nevím, nedokážu ohodnotit 

d) spíše ne 

e) rozhodně ne 

 

30. Jaká je podle vás vaše současná ekonomická situace oproti vašemu životu 

v Rumunsku? 

a) výrazně vyšší 

b) spíše vyšší 

c) zhruba stejná 

d) spíše horší 

e) rozhodně horší 

 

31. Posíláte nějaké finanční příspěvky svým příbuzným do Rumunska? 

a) pravidelně každý měsíc 

b) pravidelně několikrát do roka 

c) nepravidelně několikrát do roka 

d) zřídkakdy  

e) nikdy 

 

32. Pokud ano, kolik EUR celkem za rok vaší rodině pošlete? 

a) přibližně do 5 000 ročně (cca. 180 EUR) 

b) přibližně do 10 000 ročně (cca. 360 EUR) 

c) přibližně do 20 000 ročně (cca. 720 EUR) 

d) přibližně do 50 000 ročně (cca. 1 800 EUR) 

e) přibližně do 100 000 ročně (cca. 3 600 EUR) 

f)       více jak 100 000 ročně (více než cca. 3 600 EUR) 

g) neposílám 

 

33. Peníze do Rumunska nejčastěji posíláte jakým způsobem? 

a) neposílám 

b) bankovním převodem 
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c) Western Union či jiná společnost převádějící peníze 

d) po příbuzných, kteří jedou do Rumunska 

e) po známých, kteří jedou do Rumunska  

f)       po řidiči autobusu, který jeden do Rumunska  

g) vozím je sám 

h) jinak 

 

34. Posílají nějaké finanční příspěvky příbuzní z Rumunska vám do Česka? 

a) pravidelně každý měsíc 

b) pravidelně několikrát do roka 

c) nepravidelně několikrát do roka 

d) zřídkakdy  

e) nikdy 

 

35. Pokud ano, kolik EUR celkem za rok vám rodina pošle? 

a) přibližně do 5 000 ročně (cca. 180 EUR) 

b) přibližně do 10 000 ročně (cca. 360 EUR) 

c) přibližně do 20 000 ročně (cca. 720 EUR) 

d) přibližně do 50 000 ročně (cca. 1 800 EUR) 

e) přibližně do 100 000 ročně (cca. 3 600 EUR) 

f)       více jak 100 000 ročně (více než cca. 3 600 EUR) 

g) neposílají mi nic 

 

36. Posíláte příbuzným do Rumunska i nějaké zboží? 

a) posílám pravidelně 

b) posílám nepravidelně 

c) když přijedu, nějaké zboží přivezu 

d) nic neposílám 

e) naopak příbuzní v Rumunsku spíše posílají mně 

 

37. Pokud ano, co nejčastěji posíláte: 

(vypište) …….................................................................................................................. 
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38. Uveďte, jaké jsou hlavní důvody, proč posíláte svým příbuzným v Rumunsku peníze 

či nějaké zboží (či obráceně příbuzní z Rumunska posílají vám do Česka). 

(vypište) ......................................................................................................................... 

 

Kontakt s Rumunskem a kontakt rumunských Čechů 

mezi sebou v Česku 

39. Kde se v současné době cítíte více doma? 

a) v Česku 

b) v Rumunsku 

c) v Česku i v Rumunsku 

d) jinde 

 

40. Kde se cítíte lépe? 

a) když jsem v Česku 

b) když jsem v Rumunsku 

c) v Česku i v Rumunsku 

d) jinde 

 

41. Co vám v Česku nejvíce chybí, po čem se vám nejvíce stýská? 

a) po rodině a příbuzných v Rumunsku 

b) po životním stylu a společnosti v Rumunsku 

c) po přírodě a životu spojeném s krajinou 

d) jiné (vypište co konkrétně) ........................................................... 

 

42. Přistěhovali se postupem času za vámi do Česka i další příbuzní? 

a) ne 

b) ano (do 5 osob) 

c) ano (do 10 osob) 

d) ano (více jak 10 osob) 

 

43. Kde se tito příbuzní na území Česka usídlili? 

a) ne, žádní příbuzní se do Česka nepřistěhovali 
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b) ano, usadili se nedaleko mého bydliště 

c) ano, usadili se ve stejném kraji 

d) ano, usadili se v jiném kraji 

 

44. Jak často Rumunsko navštěvujete? 

a) více než 2krát za rok 

b) jednou za rok 

c) jednou za 2-4 roky 

d) jedou za 5 let 

e) téměř vůbec 

 

45. Jste v kontaktu s příbuznými či přáteli v Rumunsku? (možno více odpovědí) 

a) ne 

b) ano přes skype 

c) ano po telefonu 

d) ano přes e-mail 

e) ano přes facebook 

f)       ano přes dopisy (pošta) 

g) ano jinak (uveďte jak) .................................................................. 

 

46. Setkáváte se v Česku s dalšími Čechy původem z Rumunska, kteří nejsou vaši 

příbuzní? 

a) ne 

b) ano, jsou mí blízcí přátelé a vídám je často 

c) ano, jsou mí blízcí přátelé, vídám je nepravidelně 

d) ano, pravidelně, ale jen na sešlostech Čechů z Rumunska 

e) ano, nepravidelně 

 

47. Zúčastňujete se v Česku akcí a sešlostí Čechů z Rumunska? 

a) ne 

b) ano, pravidelně 

c) ano, nepravidelně 

d) ano, jen zřídkakdy 
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48. Jste v některém ze spolků či sdružení Čechů z Rumunska? 

a) ano, jsem aktivní člen 

b) ano, ale nejsem aktivní člen 

c) ne 

 

49. Řekli byste o sobě, že jste? 

a) Čech 

b) Čech původem z Rumunska/Rumunským Čechem 

c) Rumun 

d) jiné (vypište) ................................................................................ 

 

50. Uchováváte si některé tradice a zvyky, které jste praktikovali v Rumunsku? 

a) ano, velmi 

b) ano, částečně 

c) ano, málo 

d) ne 

 

Závěrečná hodnocení 

51. Celkově by se dalo říci, že má životní úroveň v současné době v Česku se oproti té 

předchozí v Rumunsku: 

a) výrazně zlepšila 

b) spíše zlepšila 

c) je stejná 

d) spíše zhoršila 

e) výrazně zhoršila 

 

52. Když srovnám své celkové původní představy o životě v Česku, domníval jsem se: 

a) že se budu mít mnohem lépe 

b) že se budu mít o něco lépe 

c) představoval jsem si, že se budu mít podobně, jako se ve   .                       

.     skutečnosti mám 

d) že se budu mít o něco hůř 

e) že se budu mít výrazně hůř 
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53. Co vám nejvíce vadí v/na Česku či na Češích samotných? 

(vypište) ......................................................................................................................... 

 

Identifikační údaje: 

54. Pohlaví:  

a) muž 

b) žena 

 

55. Věk:  

a) 15-25 

b) 26-35 

c) 36-45 

d) 46-55 

e) 56-65 

f)       65 a více 

 

56. Rodinný stav v době odchodu z Rumunska do Česka: 

a) svobodný/á 

b) ženatý/vdaná a bezdětný/á 

c) ženatý/vdaná s dětmi 

d) rozvedený/á 

e) vdovec/vdova 

 

57. Státní občanství v současné době: 

a) české 

b) rumunské 

c) české a rumunské 

d) české a jiné 

e) jiné 
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58. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 

b) střední bez maturity 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

 

Dostali jste se na konec, gratuluji!  

Mockrát Vám děkuji za poskytnuté informace, budete-li chtít znát výsledky výzkumu, 

neváhejte mě informovat na můj email, jenž je uveden na začátku tohoto dotazníku! 
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Příloha 4: Žádost o vydání potvrzení o příslušnosti k 

české krajanské komunitě v zahraničí (web 11) 
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Příloha 5: Fotografie z oblasti českých vesnic v Banátu 
 

Fotografie 1: S panem Baštíkem v hospodě „U Štěpničků“ 

 

Fotografie 2: Dvůr jednoho z domů ve Svaté Heleně 
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Fotografie 3: Cedule u vstupu do obce Svatá Helena v rumunštině a češtině 

 

Fotografie 4: Svatá Helena při pohledu od hřbitova 
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Fotografie 5: Pohled na Dunaj při vstupu do soutěsky Železná vrata 

 

Fotografie 6: Divocí koně na ostrově Moldova Veche na Dunaji 
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Fotografie 7: Bývalé budovy dolů v Nové Moldavě 

 

 Fotografie 8: Stavba větrných elektráren nedaleko Svaté Heleny směrem na Gerník 
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Fotografie 9: Pohled na Gerník 

 

Fotografie 10: Krajina v okolí českých vesnic 
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 Fotografie 11: Ulice v obci Rovensko 

 

Fotografie 12: Západ slunce v obci Rovensko 

 


