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Anotace: 

Bakalářská práce je zaměřena na výzkum současné hierarchie vietnamské menšiny v Praze a 

na její příčiny a důsledky. První část práce se zabývá stručnou charakteristikou vietnamské 

poválečné společnosti a hlavními důvody příchodu Vietnamců do Československa a České 

republiky. Druhá a třetí část práce se zabývá historií příchodu Vietnamců do ČR a sociální 

stratifikací vietnamské menšiny. Čtvrtá část práce se zabývá hierarchií ve vietnamské menšině 

na území Prahy. 
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This bachelor’s thesis focuses on the current situation regarding hierarchy in the Vietnamese 

minority in Prague, its reasons and consequences. The first part of the thesis briefly describes 

the Vietnamese society after World War II and the main reasons for the Vietnamese 

immigration to Czechoslovakia and the Czech Republic. The second and third parts focus on 

the history of the Vietnamese coming to the Czech Republic and the social stratification of the 

Vietnamese minority. The fourth part of the thesis focuses on the hierarchy of the Vietnamese 

minority in the area of Prague. 
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1. Úvod 

K výběru tohoto tématu mě přivedlo studium oboru Etnologie se specializací vietnamistika na 

FF UK. Už od začátku studia jsem se zajímal o vietnamskou, tehdy ještě komunitu, dnes již 

menšinu v ČR. Vietnamci byli uznáni menšinou 3. 7. 2013. 

Základ mojí práce spočívá ve studiu dostupné literatury v českém, anglickém a vietnamském 

jazyce a následném shrnutí dosavadních poznatků o dané problematice. Podstatná část mojí 

práce je ovšem také výsledkem dlouhodobého výzkumu, který jsem během svého studia 

provedl.  

Hlavní náplní mojí práce je rozdělit vietnamskou menšinu v ČR na menší sociální skupiny, ty 

následně popsat a seřadit podle hierarchického uspořádání. Součástí mojí práce jsou tedy jak 

převzaté systémy dělení vietnamské společnosti, tak i některé nové systémy, které jsem kvůli 

potřebě detailnějšího popisu určitých sociálních skupin sám vytvořil.  

Významný společensko-vědní základ pro můj výzkum mi dalo studium kulturní a sociální 

antropologie a některé sociologické a etnologické přednášky, které jsem absolvoval na 

fakultě, konkrétně na Ústavu etnologie. První drobnější práce o vietnamské menšině v ČR
1
 

jsem začal psát již ve druhém ročníku, ale až první návštěva Vietnamu v roce 2012 dala mé 

práci současnou strukturu.  

První dva roky jsem kromě studia na fakultě začal spolupracovat s některými organizacemi
2
, 

které se věnují problematice imigrantů a začal jsem se více stýkat s vietnamskými přáteli a 

jejich rodinami žijícími v ČR. Třetí a čtvrtý rok studia jsem strávil převážně ve Vietnamu, kde 

jsem studoval vietnamský jazyk na Vietnamské národní univerzitě ( ại học Quốc gia Hà 

Nội). Právě znalost jazyka mi otevřela dveře ke skutečnému poznání tamní společnosti a dala 

mi tak šanci poznat jak vietnamskou menšinu v ČR, tak i vietnamskou společnost ve 

Vietnamu. 

První část mojí práce se zabývá proměnou vietnamské společnosti ve Vietnamu od roku 1945 

po současnost. V této části práce se snažím popsat prostředí, z něhož Vietnamci vyšli, a dobu, 

ve které k nám Vietnamci přicházeli. 

                                                           
1
 Sociální stratifikace vietnamské komunity žijící v ČR 

2
 Klub Hanoi - <http://www.klubhanoi.cz/>, Česko-vietnamská společnost - <http://www.cvs-praha.cz/> 

http://www.klubhanoi.cz/
http://www.cvs-praha.cz/
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Druhá a třetí část mojí práce je věnována sociální stratifikaci vietnamské menšiny v ČR. 

V této části práce podrobně popisuji vietnamské sociální skupiny podle období, ve kterém 

k nám přicházely.  

Čtvrtá část mojí práce se věnuje samotné hierarchii vietnamské menšiny na území Prahy. 

Prahu jsem si vybral kvůli dostupnosti terénních výzkumů, které jsem zde realizoval a jelikož 

zde celý život žiji a nyní i studuji. 
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2. Informační základna a metoda sběru dat 

2.1. Shrnutí dostupné literatury 

Během posledních několika let se problematika vietnamské menšiny v České republice stala 

mezi odbornou veřejností často diskutovaným a vděčným tématem. Tato skutečnost dala 

vzniknout mnoha odborným článkům a publikacím, které ve výsledku již poměrně dobře 

pokrývají informační základnu, která je nutná pro správné pochopení a další výzkum 

vietnamské menšiny v ČR. 

Popularita tohoto tématu ovšem vedla některé nekompetentní osoby, převážně z řad novinářů, 

k sepsání mnoha článků a publikací, které mohou neinformovaného čtenáře zmást, a mnohdy 

se jejich obsah znatelně rozchází s obsahem prací od kvalifikovaných badatelů. 

Já osobně jsem, jako informační základnu k mému výzkumu, čerpal z prací mých starších 

kolegů z oboru a některých etnologů, zabývajících se tímto tématem. 

Výborné práce, věnující se převážně historii migrace Vietnamců na území ČR, jsou práce 

vietnamisty a sociologa Jiřího Kocourka
3
, dále pak práce kulturoložky Šárky Martínkové

4
 a 

v neposlední řadě práce Kateřiny Sequensové.
5
 Velice kvalitní publikace od Evy Pechové a 

Michala Krebse, které se věnují problémům vietnamské menšiny v ČR v posledních letech, 

jsou ke stažení na webových stránkách organizace La Strada.
6
 Většina výše zmíněných autorů 

je zároveň aktivními členy občanského sdružení Klub Hanoi
7
, na jehož stránkách je také 

k dispozici spousta zajímavých a kvalitních článků a publikací. Užitečné a komplexní 

informace o Vietnamu v českém jazyce pak poskytuje kniha Dějiny Vietnamu
8
 a dílo 

předního českého vietnamisty Ivo Vasilijeva, Za dědictvím starých Vietů. Obsáhlejší a 

aktuálnější publikace o Vietnamu jako takovém v ČR zatím není.  

Významní etnologové, věnující se tomuto tématu, jsou Stanislav Brouček
9
 a Miroslav 

Nožina
10
. Zajímavé informace o vietnamské menšině poskytují i dokumentární filmy Martina 

Ryšavého. Důležitým zdrojem informací a inspirace pro mě byla také výzkumná zpráva s 

                                                           
3
 Historie příchodu a působení příslušníků vietnamské národnosti na území ČSR v letech 1950 – 1975. 

Diplomová práce. FF UK, Praha, 2001 
4
 Vietnamská menšina v Praze. Diplomová práce. FF UK, Praha, 2003 

5
 Vietnamští imigranti v České republice – 2. Generace. Diplomová práce. FF UK, Praha 2011 

6
 (Pechová E., Krebs M., Kutálková P.) http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni-a-odkazy/publikace-a-vystupy-la-

strada-cr  
7
 http://klubhanoi.cz/ 

8
 Hlavatá, L.; Ičo, J.; Karlová P.; Strašáková M.: Dějiny Vietnamu. Lidové noviny, Praha, 2008 

9
 Brouček, S.: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR. In: Integrace cizinců na území ČR, EÚ 

AV ČR, Praha, 2003 
10

 Nožina, M., Kraus, F.,: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: případ České republiky. Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2009 

http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni-a-odkazy/publikace-a-vystupy-la-strada-cr
http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni-a-odkazy/publikace-a-vystupy-la-strada-cr
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názvem Vnitřní diferenciace Vietnamců.
11

 Některé další práce od Terezy Freidingerové-

Kušnirákové můžeme najít na stránkách Geografického migračního centra – Geomigrace.
12

 

Informace o daném tématu tedy v současné době již existují, ovšem v poměrně roztříštěné 

podobě. Výše zmíněné občanské sdružení Klub Hanoi se již v minulosti pokusilo dosavadní 

poznatky shrnout do publikace s názvem S vietnamskými dětmi na českých školách
13
, která 

má sloužit převážně učitelům základních a středních škol pro práci s vietnamskými žáky. 

Podle mého názoru je tato publikace zatím nejlepším populárním shrnutím všech důležitých 

informací o vietnamské menšině v ČR, ovšem některé nové důležité poznatky z posledních let 

zde chybí. V budoucnu bych tedy uvítal publikaci podobného provedení, která by shrnovala 

všechny dosavadní výzkumy o vietnamské menšině v ČR.  

Co se týče zahraniční literatury, nejvíce jsem čerpal z anglicky psaných publikací o Vietnamu 

a vietnamské společnosti, jejichž autoři jsou většinou odborníci z významných světových 

univerzit. Jako nejpřínosnější se pro můj výzkum ukázali autoři z University of California 

Berkeley,
14

 kterou jsem měl v létě roku 2012 možnost navštívit a setkat se s některými 

vyučujícími tamní vietnamistiky. Konkrétně jsem se setkal s panem Hạnh Trầnem, který na 

UCB vyučuje vietnamský jazyk. Pan Hạnh mě ochotně provedl po univerzitě a nastínil 

způsob práce místních odborníků, která se od práce našich odborníku v některých oblastech 

liší. Autoři z UCB se více zaměřují na určité souvislosti mezi historickými událostmi a jejich 

dopad na společnost ve Vietnamu a na moderní společnost ve Vietnamu obecně.  

 Kultura vietnamské menšiny v obou zemích je vlivem historických událostí velice rozdílná a 

téma srovnání těchto dvou menšin by si v budoucnu rozhodně zasloužilo odbornou práci. 

 Pro základní pochopení současné vietnamské společnosti je podle mého názoru vhodná 

publikace Understanding Vietnam od N. Jamiesona
15
. Tato publikace poměrně dobře 

propojuje dopady historických událostí na společnost. Kniha je čtivá, ale bohužel nepříliš 

odborná. Jako autory odborných publikací bych určitě vyzdvihl Marka Sidela, který se věnuje 

právu a společnosti ve Vietnamu,  Law and Society in Vietnam
16

 a Melanii Beresford, 

                                                           
11

 Kušniráková, T.; Plačková, A.; Tran Vu Van Anh, Vnitřní diferenciace Vietnamců: výzkumná zpráva: o. s. 

Fuertos, 2013  
12

 Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE - <http://geomigrace.cz/> 
13

 Kocourek, Jiří; Pechová, Eva. S vietnamskými dětmi na českých školách. Nakladatelství H+H, Praha 2006 
14

 <http://www.berkeley.edu/> 
15

 Jamieson, Neil. Understanding Vietnam. Berkeley: University of California Press, 1995 
16

 Sidel, Mark. Law and society in Vietnam. New York: Cambridge University Press, 2008 

http://geomigrace.cz/
http://www.berkeley.edu/
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Vietnam: Politics, Economics and Society
17

, odbornici na vietnamskou společnost a reformy 

  i m i. 

Co se týče vietnamských zdrojů, zde jsem často narazil na nepříliš kvalitní či ideologicky 

zaměřené publikace, které mému výzkumu příliš nepomohly a kromě některých dat a statistik 

jsem vietnamsky psanou literaturu ve své práci téměř necitoval.  

 Výjimku tvoří profesorka Lê Thi, která se dlouhodobě věnuje problematice vietnamských 

žen a dívek, vietnamské rodiny a vietnamské kultury. Její publikace poměrně stručně a přesto 

výstižně popisují citlivé oblasti moderní vietnamské kultury. Některé z jejích publikací vyšly i 

v angličtině.
18

 

 

2.2. Metodologie výzkumu 

Vlastnímu terénnímu výzkumu předcházelo studium dostupné literatury o problematice (výše 

v textu) a studium metod a technik terénního výzkumu, které jsem měl možnost studovat na 

Ústavu Etnologie FF UK. Obzvláště přínosné pro mě bylo studium Základů obecné 

antropologie s Jaroslavem Skupnikem a předmětu Metody a techniky terénního výzkumu 

s Milošem Tomandlem. Jako klíčové publikace pro můj teoretický základ bych vyzdvihl 

následující: Murphy F. Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Slon, 2010. Murphy 

ve své knize jasně a stručně vysvětluje základy kulturní a sociální antropologie. Dalo by se 

říci, že tato kniha je vlastně „učebnicí“ kulturní a sociální antropologie a antropologického 

myšlení. Budil T. Ivo. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Triton, 2003. Přednášky prof. 

Budila spolu s jeho knihou mi poskytly zcela nový pohled na některé konkrétní historické 

skutečnosti a pomohly mi s rozvojem antropologického myšlení. Soukup Václav, Dějiny 

antropologie, Karolinum, 2006. Tato kniha je naprostým základem pro všechny české 

studenty antropologie a etnologie. Popisuje vývoj antropologického myšlení od antiky až po 

vznik samostatného oboru, evoluci člověka a další zásadní okruhy současné antropologie. 

Benedictová Ruth, Kulturní vzorce, Argo, 1999. Kniha Ruth Benedictové poskytuje pohled na 

práci antropologa v terénu a představuje výzkumné metody jedné z nejdůležitějších postav 

současné antropologie vůbec. Jako důležitou přípravu pro terénní výzkum samotný pak 

musím vyzdvihnout knihu Martina Soukupa, Terénní výzkum v kulturní a sociální 

antropologii, Karolinum, 2014. Podobně jako Murphyho Úvod do kulturní a sociální 

                                                           
17

 Beresford, Melanie. Vietnam: Politics, Economics and Society, Pinter Publishers, London, 1988 
18

 Lê Thi: Single Women in Việt Nam. Hà Nội: Thế Gi i publishers, 2006 
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antropologie, i toto dílo je jakousi „učebnicí“ pro studenty antropologie. Stručně a jasně 

vysvětluje vše podstatné, co začínající antropolog potřebuje znát k uskutečnění kvalitního 

terénního výzkumu. 

První terénní výzkum jsem začal v Praze v roce 2011 během studia druhého ročníku 

Etnologie se specializací vietnamistika. Výzkum jsem prováděl mezi vietnamskými přáteli a 

známými a jejich rodinami po celé Praze a několikrát také v centru vietnamské menšiny, 

v multifunkčním areálu SAPA.  

Druhý terénní výzkum probíhal ve Vietnamu v letech 2012 - 2014. Během své první návštěvy 

Vietnamu
19

 jsem nezávisle procestoval celou zemi od Ho Či Minova Města po Hanoj a 

zastavil jsem se v mnoha větších i menších městech, kde jsem se setkával s místními 

obyvateli a poznával jejich způsob života. V některých větších městech ( à Nẵng, Huế, Vinh) 

jsem poznal výborné a vzdělané lidi, se kterými se dodnes přátelím a kteří mi často pomáhají 

s mými výzkumy a sdělují mi své názory a cenné informace, které bych sám jen těžko 

získával. 

Terénní výzkum v ČR i ve Vietnamu probíhal formou zúčastněného pozorování a 

polostandardizovaných a nestandardizovaných rozhovorů. Původně jsem zamýšlel provést 

určité dotazníkové šetření, ovšem po zralé úvaze jsem tento nápad zavrhl. Vietnamská 

komunita v ČR je velice uzavřená a sehnat ochotné respondenty je téměř nadlidský úkol. 

Kromě tohoto aspektu je navíc téma mojí práce pro vietnamskou komunitu poměrně citlivé, 

což by možnost nalezení vhodných respondentů ještě snížilo. Ve Vietnamu jsem také žádné 

dotazníkové šetření neprovedl. Znalost vietnamštiny a přátelská společnost by takovýto 

výzkum patrně umožňovala, ovšem problém by byl ve věrohodnosti odpovědí mých 

respondentů. Při přípravě dotazníkové kampaně jsem zjistil, že Vietnamci by pravděpodobně 

napsali do dotazníků odpovědi, které jsou podle nich správné, nikoli už tak pravdivé.  

 

 

 

 

 

                                                           
19

 srpen – listopad 2012 
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3. Společnost ve Vietnamu v době od roku 1945 po současnost 

3.1. Společnost ve Vietnamu v době první indočínské války (1945 - 1954) 

 

Jelikož se tato práce zabývá moderní společností, začínám tuto kapitolu rokem 1945, který je 

počátkem významné etapy moderních dějin Vietnamu. 

Po úspěšné Srpnové revoluci vyhlásil Ho Či Min 2. 9. 1945 nezávislou Vietnamskou 

demokratickou republiku. Francie se ovšem odmítala vzdát své nejvýnosnější državy
20

 a 

s podporou Angličanů začala v Kočinčíně
21

 opět získávat moc. Nový režim na severu stál 

před spoustou problémů, avšak dařilo se mu je postupně řešit a v roce 1946, po drtivém 

vítězství Việt Minhu
22

 ve volbách, byla sestavena první vláda v čele s Ho Či Minem. 

Vyjednávání s Francií o novém politickém uspořádání Vietnamu ovšem nebylo úspěšné a 

začala první indočínská válka, která skončila v roce 1954 francouzskou porážkou u  iện Biên 

Ph . 

 V roce 1945 můžeme již ve vietnamské společnosti velice dobře pozorovat důsledky 

francouzského vlivu a kultury. Rozdíl mezi tradiční vietnamskou kulturou a tehdejší moderní 

společností nejlépe uvidíme, pokud srovnáme městské a venkovské obyvatelstvo. Ve 

vietnamských městech se během několika desetiletí kultura obyvatelstva výrazným způsobem 

proměnila.
23

 Vytvořila se celá řada nových profesí a společenských aktivit. Postavilo se 

mnoho významných budov a parků, které se uchovaly do dnešní doby.
24

 Vietnamská městská 

společnost si během krátké doby oblíbila veškeré západní
25

 výdobytky, jako například tanec, 

sport (plavání a tenis), módní oblečení apod.  

 Venkova, kde v roce 1945 stále žila velká většina obyvatel, se tyto změny dotkly zatím spíše 

okrajově. Lidé zde stále žili jednoduchým životem a často se stávali terčem posměchu 

městských obyvatel. 

                                                           
20

 Počátek francouzské přítomnosti v Indočíně se datuje od roku 1862, kdy byla podepsána tzv. Saigonská 

smlouva, v níž bylo Francouzům přiznáno právo volného obchodu na řece Mekong, právo volného šíření 

křesťanství a otevření přístavů, např.  à Nẵngu a Quảng Namu. (HLAVATÁ, L., IČO, J., STRAŠÁKOVÁ, M.: 

Slovník vietnamské literatury. Nakladatelství Libri, Praha 2011, s. 30. Postupem času získávala Francie 

v Indočíně větší a větší vliv, až nakonec převzala kontrolu nad celou oblastí. 
21

 Vietnam byl za francouzské nadvlády rozdělen na tři části – Tonkin (severní Vietnam), Annam (střední 

Vietnam) a Kočinčína (jižní Vietnam) 
22

 Liga za nezávislost Vietnamu – Hnutí vedené Ho Či Minem, jehož cílem bylo vytvoření nezávislého 

Vietnamu. (založeno 19. 5. 1941) 
23

 JAMIESON, N.: Understanding Vietnam. Berkeley: University of California Press, 1995 
24

 PECHOVÁ, E.: Hanoj ve 20. a 30. letech XX. století. Seminární práce. FF UK, Hanoj 2003. Dostupné z www: 

http://www.klubhanoi.cz/pdf/pehanoi.pdf 
25

 Západní = moderní (podle francouzské / evropské kultury) 
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 Co se týče majetku jako nejdůležitějšího sociálně diferenciačního faktoru ve Vietnamu, 

existuje tabulka, kterou přikládám níže, jež vymezuje pět sociálních vrstev. Už od pradávna 

byl a prakticky doposud je nejdůležitější faktor, určující sociální postavení rodiny, vlastnictví 

půdy, jelikož zemědělstvím se před rokem 1945 živila velká většina populace. 

Následující tabulka ukazuje přibližné složení obyvatelstva v letech 1930 – 1940.
26

 

Sociální skupina Počet zástupců Procentuální zastoupení v obyvatelstvu 

(v roce 1943 se celkový počet obyvatel 

Vietnamu odhadoval na 22 mil.) 

Buržoazie 20.000 0,01 

Dělnická třída 361.000 1,64 

Intelektuálové, studenti, 

veřejní zaměstnanci 

119.000 0,54 

Řemeslníci 270.000 1,22 

Obchodníci 130.000 0,59 

Velkostatkáři, bohatí rolníci 1.960.000 9 

Zemědělci 19.140.000 87 

 

První skupinou jsou velkostatkáři. 

Malarney ve své knize Culture, Ritual and Revolution in Vietnam charakterizuje 

velkostatkáře takto: „Velkostatkáři jsou lidé, jež vlastní veliké množství půdy a osobně se 

žádným způsobem nepodílejí na produkci. Jejich živobytí stojí na vykořisťování rolníků, jimž 

pronajímají půdu, nebo jim platí za práci na své půdě. Současně půjčují peníze na úrok, nebo 

jsou aktivní v průmyslu a obchodu.“
27

 

Druhou skupinou jsou bohatí rolníci. 

                                                           
26

 NGUYỄN NGỌC CƠ, kolektiv: Tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua hỏi – đáp, tập 3 từ 1858 đến 1945, Nhà xuất 

bản đại học sư phạm, 2008, s. 86 
27

 MALARNEY, S.: Culture, Ritual and Revolution in Vietnam, London, Routledge Curzon, 2002 s. 26 



15 

„Podobně jako velkostatkáři, bohatí rolníci pronajímají půdu a najímají námezdní pracovníky. 

Co je ovšem odlišuje, je aktivní podíl na produkci.“ Mnohdy bylo ovšem poměrně složité tyto 

dvě skupiny od sebe odlišit.
28

 

Třetí skupinou jsou střední rolníci 

„Střední rolníci vlastní nepříliš velké množství půdy a často si pronajímají další půdu od 

bohatších rolníků, na které pak sami aktivně hospodaří.“
29

 

Čtvrtá a pátá skupina jsou chudí rolníci a dělníci 

„Tyto skupiny jsou plně závislé na ne-vždy dostupné a navíc špatně placené námezdní práci.“ 

Poslední skupina nevlastnila půdu téměř žádnou, kromě té, na které stál jejich dům. 
30

 

Sociální skupina Množství půdy (m² / osoba) 

Velkostatkáři 10.980 

Bohatí rolníci 4.200 

Střední rolníci 1.450 

Chudí rolníci 472 

Dělníci 112 

Zdroj: Nguyễn  ình Lê: Lịch sử Việt Nam 1954 – 1975, Hà Nội, Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam, 2010 

 

3.2. Společnost ve Vietnamu v době mezi první a druhou indočínskou 

válkou (1954 – 1964) 

 

V roce 1954 utrpěli Francouzi porážku u  iện Biên Ph  a byli donuceni jednat o dalším 

setrvávání ve Vietnamu. Na Ženevské konferenci (1954) se sešli zástupci devíti států.
31

 

Dohoda, která z konference vzešla, byl bezpečný odchod francouzských jednotek z Tonkinu, 

                                                           
28

 Ibid. s. 27 
29

 Ibid. s. 28 
30

 Ibid. s. 28 
31

 Francie, SSSR, Velká Británie, ČLR, USA, Kambodža, Laos, hnutí Việt Minh a zástupci Vietnamského státu 
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propuštění válečných zajatců a internovaných civilistů a dočasné rozdělení země podél 17. 

rovnoběžky s tím, že se o dva roky později uskuteční volby, po kterých bude země 

sjednocena.
32

 

3.2.1. Severní Vietnam 

Po ukončení konference v Ženevě se vývoj v obou částech Vietnamu ubíral zcela odlišným 

směrem. Dne 11. Října 1954 se po téměř osmi letech v džunglích severního Vietnamu do 

Hanoje vrátil Ho Či Min spolu s 30 000 bojovníky hnutí Việt Minh, aby se opět ujal moci ve 

válkou zbídačené zemi. První dva roky vlády byly pro něj a pro vietnamskou komunistickou 

stranu, tehdy nesoucí název Vietnamská strana pracujících, kritické, jelikož se čím dál 

zřetelněji začala projevovat nespokojenost obyvatel zapříčiněná několika faktory.  Hlavní 

příčinou rostoucích nepokojů byla otázka přerozdělování půdy a nedostatek potravin.
33

 

Přerozdělování půdy v rámci pozemkové reformy probíhalo v severním Vietnamu postupně 

již během první indočínské války, avšak naplno se reforma rozběhla až koncem roku 1955. 

Pro vietnamskou společnost znamenala tato událost absolutní rozvrat tradičních hodnot a 

sociálních vrstev. Dřívější „elity“ byly vydány na milost kádrům, kteří bez soudního řízení 

rozhodovali o jejich životech a majetku. Nenávidění velkostatkáři se stali terčem ponižování 

ze strany svých bývalých „poddaných“ a mnoho z nich bylo v rámci reformy popraveno. Ti, 

co přežili, museli odevzdat veškerou půdu a často i vlastní dům. V mnoha případech se 

nejchudší rolníci nastěhovali do domu velkostatkářů, se kterými by před reformou nemohli 

vůbec přijít do styku. Veškeré cennosti, nábytek apod., byly z domů odneseny a přerozděleny 

podle nového řádu.  

Po ukončení pozemkové reformy musel Ho Či Min přiznat, že bylo učiněno mnoho chyb a 

nespravedlností a přijal příslušná opatření, která měla napětí v severním Vietnamu zklidnit. 

Situace už však byla natolik vážná, že ani razantní změny a propuštění internovaných 

velkostatkářů nezabránily vzniku atmosféry strachu a nejistoty.
34

 

3.2.2. Jižní Vietnam 

Situace ve Vietnamském státu, později v Republice Vietnam, se vyvíjela značně odlišně než 

situace na severu. V roce 1954 se za podpory Američanů stal premiérem a později 

prezidentem Ngô  ình Diệm a zrušil celonárodní volby, které se měly konat v roce 1956. 

Hlavní důvod zrušení těchto voleb byl fakt, že by v nich pravděpodobně zvítězili komunisté 

                                                           
32

 NGUYỄN KHẮC VIỆN, Việt Nam a long history. The Gioi Publishers, Hanoj, 2014, s. 258 - 261 
33

 HLAVATÁ, L., IČO, J., KARLOVÁ, P., STRAŠÁKOVÁ, M.: Dějiny Vietnamu. Praha, NLN 2008; s. 191 
34

 Ibid. s. 193 
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v čele s Ho Či Minem, jehož stále ještě velká část populace vnímala jako osvoboditele, což 

USA nehodlaly připustit.
35

 

Co se týče společnosti, od nástupu Diệma byla celá země v chaosu. Politická moc byla 

rozdělena mezi různé sekty a organizace působící v Saigonu a často docházelo k ozbrojeným 

střetům mezi státními jednotkami a soukromými armádami výše zmíněných sekt. Poté, co se 

situace v hlavním městě uklidnila, se objevil další problém v podobě migrace obyvatelstva. 

Propaganda amerických tajných služeb způsobila migraci více než milionu katolíků ze severu 

na jih a na druhou stranu přibližně 100 000 příslušníků hnutí Việt Minh přešlo z jihu na sever, 

kde chtěli vyčkat celonárodních voleb. 

Na jihu zůstalo pouze na 10 000 členů Việt Minh, kteří se stali terčem Diệmovy kampaně na 

odhalení komunistů, a podezřelý byl každý, kdo bojoval proti Francouzům. Celá akce vyústila 

v masové pronásledování bývalých účastníků války odporu. Zatčení nebyli postaveni před 

soud, ale před tzv. „bezpečnostní komise“, jimž předsedali správci provincií jmenovaní 

Diệmem. Většina obviněných byla mučena a následně zastřelena. Během celé kampaně bylo 

zabito na 20 000 až 75 000 obyvatel a dalších 100 000 bylo deportováno do „převýchovných 

táborů“. 
36

 

Další problém Diêmovy vlády byla špatně naplánovaná pozemková reforma, během které se 

místo obyčejných rolníků obohatili velcí pozemkoví vlastníci, vojáci a katoličtí imigranti. Na 

provinčních úřadech panovala obrovská míra korupce a úředníci rozkrádali finanční i 

materiální pomoc ze Saigonu. Do vedení vesnic byli, na úkor místních tradičních elit, 

dosazeni úředníci, většinou katoličtí imigranti, kteří slepě plnili příkazy ze Saigonu, bez 

ohledu na místní podmínky a situaci.
37

 Všechny tyto skutečnosti měly za následek stále větší 

odpor venkovského obyvatelstva k nové vládě ze Saigonu a pozdější podporu NFO.
38

 

Situace se v jižním Vietnamu každým rokem zhoršovala. V roce 1963 se Diệm dostal do 

konfliktu s buddhisty, což mělo za následek řadu demonstrací, které byly mnohokrát krutě 

rozehnány. Pozornost celého světa na sebe upoutalo především sebeupálení buddhistického 

mnicha Thích Quảng  ứca (1963) na protest proti Diệmově politice a blížící se válce. 

 

                                                           
35

 NGUYỄN  ÌNH LÊ: Lịch sử Việt Nam 1954 – 1975, Hà Nội, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010, s. 37 
36

 HLAVATÁ, L., IČO, J., KARLOVÁ, P., STRAŠÁKOVÁ, M.: Dějiny Vietnamu. Praha, NLN 2008; s. 201 
37

 Ibid. s. 203 - 204 
38
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3.3. Společnost ve Vietnamu v době druhé indočínské války (1964 – 1975) 

Jako počátek další významné fáze vietnamských dějin můžeme označit datum 2. 8. 1964, kdy 

oficiálně začala druhá indočínská válka. Vyvolal ji konflikt amerického torpédoborce Maddox 

s několika vietnamskými torpédovými čluny, které ho měly napadnout. Pozdější zkoumání
39

 

se sice přiklání k možnosti, že byla tato informace mylná, nicméně 5. srpna začalo americké 

letectvo bombardovat sklady pohonných hmot a přístavy na území severního Vietnamu a 

válce se již nedalo zabránit. 

3.3.1. Republika Vietnam 

Pro jihovietnamskou společnost znamenala americká přítomnost naprostý rozvrat zbývajících 

tradičních hodnot a myšlení. Přísun amerického dolaru otevřel obrovskou spoustu možností 

pracovního uplatnění v oblasti obchodu a služeb, které měly za následek masivní urbanizaci a 

s ní spojené problémy, prudké změny v dosavadní společenské hierarchii a v kultuře 

Vietnamců obecně. 

Během několika let se převážně velká města v jižním Vietnamu podstatně změnila. Stovky 

tisíc amerických vojáků vytvořili klientelu, která byla na místní poměry velice bohatá a 

ochotná utratit v krátkém čase veškeré své prostředky. Především Saigon se proměnil na 

jakési turistické letovisko plné obchůdků, barů, restaurací, hotelů, nočních podniků a 

podobně.  

S narůstajícím počtem Američanů ve Vietnamu se stěhovalo z venkova do měst stále více lidí 

s vidinou snadného zisku.
40

 Tito lidé se převážně stávali zaměstnanci výše zmíněných 

podniků, řidiči, drobnými prodejci, ale také se zde začalo objevovat mnoho prostitutek a 

prodejců drog. 

Prudký nárůst urbanizace způsobil mnoho problémů jak ve městech, tak i na venkově. Města 

nebyla po materiálně-technické stránce připravena na takové množství nově příchozích. 

Vyvstal akutní problém s nedostatkem ubytování a objevily se problémy s dodávkami vody a 

elektřiny. Na venkově na druhou stranu ubylo veliké množství práceschopného 

obyvatelstva.
41

 Až extrémní urbanizace postihla velká města na pobřeží středního Vietnamu. 

Například obyvatelstvo města Danang vzrostlo z 50 000 obyvatel před válkou na 500 000 

                                                           
39

 Carl Otis Schuster: Case closed: The Gulf of Tonking Incident. Historynet [online]. 7. 8. 2014 [vid. 2015-03-

01]. Dostupný z www: <http://www.historynet.com/case-closed-the-gulf-of-tonkin-incident.htm> 
40

 V roce 1975 žilo v městských oblastech až 35% obyvatelstva jižního Vietnamu, oproti 11% na severu) - 

BERESFORD M., Vietnam: Politics, Economics and Society, Pinter Publishers, London, 1988, s. 57 
41

 V roce 1960 pracovalo v zemědělství 88 % obyvatelstva jižního Vietnamu, zatímco v roce 1974 už pouze 55 

%. (viz BERESFORD M., Vietnam: Politics, Economics and Society, Pinter Publishers, London, 1988, ibid., s. 

57.)   
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obyvatel v roce 1974. Důvody stěhování zde byly umocněny strachem z bombardování a 

neustávajících bojů.
42

 

 

3.3.2. Vietnamská demokratická republika 

Na rozdíl od jejího jižního souseda, ve VDR panovala na počátku války poměrně přehledná 

politická situace. Země se rozvíjela podle socialistického modelu a lidé s obavami přihlíželi 

eskalaci konfliktu. Vše se změnilo poté, co začaly první operace amerického letectva nad 

územím VDR. Veliká část obyvatelstva se musela přizpůsobit válečnému režimu. Zvláště to 

platilo pro lidi v menších městech a na venkově, kteří byli od vypuknutí války až do úplného 

konce v permanentním nebezpečí. Část obyvatelstva prožila značnou část války v civilních 

tunelech, bunkrech a skrýších, kde se schovávali před neustálým bombardováním.  

Celkově byly na Indočínu v letech 1964 – 1973 svrženy bomby v celkové hmotnosti 7 800 

000 tun, což asi čtyř-násobně převyšuje tonáž všech svržených bomb za druhé světové 

války.
43

 Kromě toho byly rozsáhlé plochy zasaženy různými postřiky a jedy na hubení 

vegetace (např. Agent Orange), které ještě dlouho po válce způsobovaly vietnamskému 

obyvatelstvu značné potíže. 

Pro vietnamskou společnost byla druhá indočínská válka pravděpodobně nejtěžší zkouškou 

v celé dosavadní historii. Téměř každý muž, který byl schopen boje, odešel na jih a mnoho 

z nich se už nevrátilo. Ženy musely přebrat povinnosti mužů a zajistit veškerou zemědělskou i 

průmyslovou produkci. Mnoho žen se dokonce aktivně podílelo v bojích jako obsluha 

protiletadlových stanovišť, ošetřovatelky, ale i jako regulérní vojačky. 

Život ve větších městech nicméně probíhal poměrně normálně, pomineme-li zákaz vycházení 

v nočních hodinách, vypínání elektřiny a veškerých světel kvůli nočním náletům. 

Bombardování se ve většině případů zaměřovalo na venkov a menší města, která ve válce 

trpěla nejvíce, zvláště pak na oblasti kolem demilitarizované zóny.
44
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43
PROCHÁZKA, Tomáš. Současné dopady vietnamské války na region Indočíny, Brno 2013, Bakalářská práce, 
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Během svého výzkumu jsem navštívil město  ồng H i, které bylo za války hraničním městem Severního 

Vietnamu a zároveň sloužilo jako základna a výcvikové středisko pro armádu VDR. Rodina mé kamarádky zde 

už delší dobu žije, a tak mi pověděli o životě během války. Její děda odešel do armády nedlouho po vypuknutí 

války a převážel po řekách zásoby ze severu na jih. Několikrát se střetl s americkou hlídkou a musel se schovat 

v džungli. Babička zůstala ve městě a téměř osm let se schovávala s ostatními civilisty v tunelech, před 

americkými nálety. Její maminka se dokonce v těchto tunelech narodila. Podobné tunely jsou dnes k vidění na 
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Druhá indočínská válka zasáhla velice těžce každého člověka, který ji zažil. Většina lidí přišla 

o některého z příbuzných, nebo o svůj vlastní život. Část veteránů má doživotní fyzické i 

psychické následky. Pro vývoj společnosti jsou však důležitější nepřímé dopady války, o 

kterých se zmiňuji v následující kapitole. 

3.4. Společnost ve Vietnamu v době po sjednocení země (1975 – 1986) 

Po skončení války roku 1973 a odchodu posledního amerického vojáka trvalo KS Vietnamu a 

VDR téměř dva roky, než se jim podařilo ve spolupráci s jihovietnamskou NFO sjednotit 

zemi.
45

 Roku 1975 se Vietnam ocitl ve velice obtížné situaci. Celá země byla po třiceti letech 

bojů úplně zničena a politická reprezentace si nevěděla příliš rady, jak si počínat v době míru. 

Společnost v celém Vietnamu si opět musela přivyknout novému způsobu života a převážně 

v jižním Vietnamu bylo nutné vypořádat se s některými negativními dopady americké 

přítomnosti. V jižním Vietnamu bylo po válce 100 000 drogově závislých, 500 000 

prostitutek, 400 000 válečných invalidů a přibližně milion sirotků.
46

 Celková populace 

Vietnamu byla v roce 1975 přibližně 47, 6 milionů obyvatel.
47

 

 Po roce 1975 se mnoho jihovietnamských intelektuálů rozhodlo zůstat ve vlasti. Doufali, že 

svými schopnostmi a zkušenostmi přispějí k budování nového sjednoceného a lepšího 

Vietnamu. Avšak místo toho jim nastaly krušné časy. A nebylo to dáno jen tím, že většina 

intelektuálů – učitelé, spisovatelé, novináři aj. – působila v jihovietnamské správě či armádě, 

a proto se stali terčem represí. Nepohodlní totiž byli úplně všichni, kteří si zachovali vlastní 

rozum a odmítali přivyknout chomoutu stranických direktiv.
48

 Více než milion obyvatel 

jižního Vietnamu byl uzavřen do tzv. „převýchovných táborů“, či odsouzen k nuceným 

pracím. Pronásledování obyvatel nakonec vyústilo v masivní exodus, kdy na 1,5 milionu 

obyvatel raději Vietnam opustilo. Objevil se fenomén tzv. „boat people“ (lidé ve člunech), 
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kteří v malých loďkách prchali na Filipíny, do Malajsie, do Číny či Hongkongu. Kromě 

Vietnamců valnou část prchající populace tvořili etničtí Číňané.
49

 
50

 

Tvář Saigonu (Ho Či Minova Města) se během krátké chvíle opět radikálně proměnila. 

Oficiální cíl byl vykořenit „zkorumpovanou“ kulturu bývalé republiky a nastolit nový řád. 

Veškeré bary, hotely apod. byly zrušeny či přestavěny. Z knihoven byly odstraněny 

„nebezpečné publikace“, do škol a ostatních státních institucí byli dosazeni občané ze severu. 

Rádiové a televizní pořady byly transformovány podle představ komunistů. Městské 

obyvatelstvo (převážně ze Saigonu, Nha Trangu a Danangu) bylo násilně přesouváno zpět na 

venkov, aby se zde opět věnovali zemědělství v nově vytvořených ekonomických oblastech.
51

  

 

3.5. Společnost ve Vietnamu v době od politicko-kulturních reforem „  i 

m i“ po současnost (od roku 1986) 

V roce 1986 byl Vietnam ve velice složité situaci. Ekonomické embargo ze strany USA, 

špatná hospodářská i zahraniční politika a neschopnost a korupce tehdejší vlády způsobily 

kritickou hospodářskou situaci, v jejímž důsledku propukal v mnoha oblastech Vietnamu 

hladomor. V prosinci roku 1986 se konal VI. sjezd KSV, který můžeme označit jako 

přelomový. Zazněla ostrá kritika politiky posledních let a bylo rozhodnuto o změnách 

v nejvyšších patrech stranického vedení. Novým generálním tajemníkem se stal Nguyễn V n 

Linh, který ve funkci vystřídal Trư ng Chinhe, a stal se tak nejmocnějším mužem v zemi.
52

  

 

Cíl reforem   i m i bylo vybudování socialisticky orientované tržní ekonomiky, vystoupení 

z mezinárodní izolace a umožnění přístupu zahraničních investorů na vietnamský trh.
53
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V důsledku těchto reforem bylo možné začít svobodně podnikat, byl zrušen zákaz styku s 

cizinci a byla obnovena svoboda pohybu po celé zemi.
54

 

 Kromě významných ekonomických změn se ovšem velké změny odehrály i v oblasti kultury, 

literatury a společenského života obecně. Byla významně omezena cenzura, tištěny dříve 

zakázané knihy apod. Do Vietnamu začaly proudit první skupiny turistů a západních 

podnikatelů, které s sebou postupně přinášely západní kulturu a hodnoty. Postupem času se 

vztahy mezi Vietnamem a Spojenými státy urovnávaly
55

 a od nástupu prezidenta Billa 

Clintona jsou na vzestupu. Stále více vietnamských studentů získává vysokoškolské tituly na 

prestižních amerických univerzitách. Americká vlajka, ještě nedávno považovaná za symbol 

zla, je dnes součástí některých módních oděvů. Od roku 1986 zaznamenal Vietnam tak 

zásadní proměnu, jako žádná jiná země na světě a po dvaceti letech extrémního 

společenského a ekonomického rozvoje
56

 je dnes Vietnam zemí relativně moderní a 

bezpečnou.
57
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4. Hlavní milníky historie příchodu Vietnamců do ČR 

4.1. Stručná historie česko-vietnamských vztahů 

Diplomatické vztahy s Vietnamskou demokratickou republikou navázalo tehdejší 

Československo 2. února 1950, jako čtvrtý stát po Číně, Sovětském svazu a Mongolsku. 

Pokračující válečná situace ve Vietnamu však znemožňovala vzájemné vztahy udržovat, a ani 

výměna diplomatických zástupců se tak neuskutečnila. První skupina pracovníků 

československého velvyslanectví nastoupila cestu do svého působiště v Hanoji až o čtyři roky 

později poté, co červencové Ženevské dohody ukončily válku v Indočíně
58

 a vláda VDR 

vytvořila ke zřízení zastupitelských úřadů ve své zemi vhodné podmínky. Československý 

velvyslanec Vladimír Knap předal pověřovací listiny presidentu Ho Či Minovi 30. prosince 

1954, a tímto oficiálně zahájil nejen činnost našeho tamního velvyslanectví, ale také 

intenzivnější styky obou států. Vietnamské velvyslanectví v Praze bylo zřízeno rok nato.
59

 

Pozornost Československa směrem k jižní části vietnamské země pak přivedlo vytvoření 

Národní fronty osvobození
60

 v roce 1960. Vietnamské vedení na severu NFO podporovalo a 

československá vláda proto zřídila roku 1963 ve své zemi její zastoupení – jako první 

v zahraničí vůbec. Toto zastoupení postupně nabylo statusu Stálé mise, než v podzimním 

období 1969 uznala vláda ČSSR Prozatímní revoluční vládu Jihovietnamské republiky a obě 

země navázaly diplomatické vztahy. V tomto období se však Vietnam zmítal ve válce; 

Československo tehdy odsoudilo americké vměšování a směřovalo do Vietnamu nemalou 

pomoc. Od roku 1976 se československo-vietnamské vztahy vyvíjely v souladu s ukončením 

války ve Vietnamu a sjednocením země. Nově vzniklá Vietnamská socialistická republika se 

stala v pořadí třetím největším socialistickým státem světa, leč s téměř katastrofálním stavem 

hospodářství. O tři roky později vstoupila VSR do Rady vzájemné hospodářské pomoci
61

 a 

členské státy, včetně ČSSR, měly za úkol pomoci Vietnamu v jeho opětovném rozvoji. 

V únoru roku 1980 přijel do VSR v rámci své oficiální návštěvy Vietnamu, Kambodže a 

Laosu československý prezident Gustáv Husák a při té příležitosti podepsal společně 

s vietnamským prezidentem Lê Duẩnem Smlouvu o přátelství a spolupráci ČSSR a VSR. 

Smluvní strany se zavázaly, že budou dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci ve všech směrech 
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jakož i „usilovat o mír a podporovat boj proti imperialismu a expansionismu za definitivní 

odstranění kolonialismu a rasismu“. Tato smlouva byla zrušena až rozhodnutím Parlamentu 

sněmovny a senátu ČSFR v roce 1992.
62

 
63

 

4.2. Historie příchodu Vietnamců do ČR 

V následující části práce se pokusím rozdělit vietnamskou menšinu žijící na území ČR podle 

doby, důvodu či způsobu migrace. 

První studenti 

Jednotliví studenti začali do ČSR přijíždět již ve 40. letech 20. století.
64

 

Váleční sirotci 

První větší skupinu vietnamských občanů příchozích do naší republiky tvořily v roce 1956 

děti z rodin postižených válkou. Jedno sto dětí ve věku šesti až třinácti let bylo českou stranou 

umístěno v dětském domově v Chrastavě, kde je v červenci roku 1957 v rámci státní návštěvy 

Československa také navštívil president Vietnamské demokratické republiky Ho Či Min. Po 

třech letech se většina dětí vrátila na přání vietnamské strany zpět do vlasti, jen patnácti 

nejstarším bylo umožněno u nás dále studovat. Někteří z nich v naší zemi zůstali a založili 

rodiny.
65

 

Skupiny studentů 

V období let 1950 – 1989 vietnamští občané přijížděli do Československa z počátku převážně 

na základě dvou dohod: Dohody o kulturní spolupráci
66

 a Dohody o vědeckotechnické 

spolupráci.
67

 Na základě Dohody o kulturní spolupráci sem zpočátku (na počátku 50. let) 

přijížděly ročně desítky studentů (graduálního a postgraduálního studia), kteří měli stanovený 

specifický studijní program. Počátkem šedesátých let začali přijíždět na základě smluv 
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vietnamští studenti zejména technického a ekonomického směru, výjimečně na FAMU, 

DAMU (loutkoherectví) či FF UK (obor český jazyk a literatura).
68

 

Praktikanti, učňové, pracovníci 

Od roku 1967 začínají Vietnamci každoročně do ČSSR přijíždět v mnohem vyšším počtu. 

V roce 1974 byla oblast přípravy vietnamských pracujících v ČSSR upravena novou 

vzájemnou dohodou, na jejímž základě k nám postupně přijelo kolem 5.000 vietnamských 

občanů ve věku 17 - 25 let, budoucích učňů s praxí a pobytem na sedm let. 

Prudký nárůst počtu vietnamských pracujících v Československu měly za následek dohody z 

let 1979 a zejména 1980, které vznikly na základě Smlouvy o přátelství a spolupráci ČSSR a 

VSR, podepsané při příležitosti oficiální státní návštěvy tehdejšího presidenta ČSSR Gustava 

Husáka ve Vietnamu, Laosu a Kambodži. Díky nim v letech 1980-1983 dosahoval počet 

vietnamských pracujících na našem území až 35.000 osob. Vzhledem k pokusu širšího 

nasazení vietnamských pracujících v československých podnicích jako převážně manuálně 

pracujících začala převažovat forma odborné přípravy a zvyšování kvalifikace v podobě 

praktikantů
69
: dvě třetiny z celkového počtu Vietnamců na našem území tak tvořili dělníci.  

V dalších letech se po vzájemné dohodě obou stran přikročilo k postupnému snižování počtu 

vietnamských pracujících v Československu. 

Vietnamci byli rozmístěni po celém území České republiky, nejvíce v Praze 8.
70

 

 

V osmdesátých letech nastal zvrat ve vzájemných vztazích. Roku 1986 Vietnam začínal 

provádět kulturní a hospodářské reformy   i m i. Komunistická strana sice stále řídila 

hospodářství, to se však rychle otevíralo cizímu kapitálu (z Japonska, Číny, Francie…). Česká 

hospodářská politika neměla sílu ani motivaci tuto změnu využít. Česká republika odstoupila 

od vzájemných dohod a smluv, finančně vyrovnala své nesplněné závazky vůči Vietnamu, 

zrušila konzulát v Ho Či Minově Městě a přerušila téměř veškeré oficiální hospodářské styky. 
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Společenský i právní kontext Československa přispěl k tomu, že se většina vietnamských 

občanů musela vrátit do Vietnamu, nebo změnit účel a formu svého pobytu, aby zde mohla 

zůstat.
71

 

Vietnamští imigranti po roce 1989 

Od 90. let v ČR žijí Vietnamci, kterým se zde podařilo kontinuálně přečkat zlomové období 

vzájemných česko-vietnamských politických vztahů. Po roce 1989 se sem také znovu vrátili 

ti, kteří ČR opustili na základě vypovězení mezivládních dohod. Další početnější vietnamskou 

migrační skupinou v tomto období byli příchozí ze sousedních zemí, např. z Německa. 

Velkou většinou vietnamských migrantů však tvořili a tvoří noví přistěhovalci přímo 

z Vietnamu, kteří v ČR dosud nepobývali a neměli o ní ani valné povědomí. Na základě 

vzájemných dohod podepsaných v 90. letech 20. století do ČR opět přijíždějí i pracující a 

praktikanti, ročně jsou jich však řádově jen desítky. 
72

 
73

 

Vietnamští imigranti po roce 2006 

Motivace vietnamských imigrantů k cestě do ČR byla v této době, stejně jako v 90. letech 20. 

století, zlepšení své životní úrovně. Velký rozdíl je ovšem ve způsobu transferu osob do ČR. 

Kolem roku 2006 se z důvodu nedokonalosti imigračních zákonů ČR velice rychle rozmohl 

systém agenturního zaměstnávání Vietnamců v českých podnicích. Původní záměr byl dovoz 

levné pracovní síly pro těžko obsazovaná místa v českých továrnách. Z původního záměru se 

velice rychle stala pouhá záminka. Skupiny českých i vietnamských podvodníků následně 

využily situace a pololegálními způsoby a podvody si během několika měsíců přišly na 

obrovské částky.
74

 V následujícím odstavci je pro představu uvedeno několik čísel, která 

vypovídají o prudkém nárůstu vietnamských imigrantů (z velké části přivezených právě 

určitou personální agenturou). Tento problém byl narychlo zastaven až v roce 2008, kdy vláda 

ČR pozastavila vydávání dlouhodobých víz občanům VSR.
75
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 V srpnu 2007 u nás podle oficiálních statistik pobývalo 45 964 Vietnamců a Vietnamek. Ve 

stejném měsíci roku 2008 čítala vietnamská komunita už 57 660 lidí.
76

 

 

Banánové děti 

„Zvenku žlutí, uvnitř bílí“ Tento pojem vtipně, ale i celkem výstižně charakterizuje poslední 

skupinu Vietnamců. Jsou jimi Vietnamci, kteří přišli do ČR jako malé děti, nebo se zde už 

narodili. Tato skupina je v dnešní době skutečně vděčné téma mnohých novinářů. V další 

části této práce se pokusím tuto sociální skupinu rozebrat a poukázat na další příklady 

integrace, které jsou zatím „oku novináře“ neviditelné. 
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5. Rozdělení na jednotlivé skupiny (sociální stratifikace 

vietnamské menšiny v ČR) 

V této části práci se pokusím popsat jednotlivé sociální skupiny Vietnamců žijících v ČR. 

5.1. První studenti a váleční sirotci 

V předchozí části práce (migrace Vietnamců do ČR) jsem tuto skupinu rozdělil. Nyní ovšem 

budu popisovat tuto skupinu jako celek, z důvodu malého počtu jejích zástupců, kteří žijí na 

území ČR. 

Díky světovému festivalu studentstva a mládeže konaném v Praze k nám přijelo několik 

vietnamských studentů již v roce 1947. Od Mezinárodního svazu studentstva získali 

stipendium a vystudovali elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Během následujících let 

pak přijížděly do ČSSR pouze malé skupiny či jednotky studentů.
77

 
78

 

 V roce 1956 přijela do ČR první větší skupina Vietnamců. Jednalo se o válečné sirotky a 

některé děti vysokých vojenských funkcionářů, které byly umístěny v dětském domově v 

Chrastavě. V roce 1959 se však na přání vietnamské strany většina z nich vrátila do vlasti. 

Několika ovšem bylo povoleno zde zůstat a studovat. Později si zde založili rodiny a natrvalo 

se usadili. Paradoxně právě tito nejstarší příslušníci vietnamské menšiny jsou integrováni 

stejnou měrou, jako ti nejmladší. Proces integrace však probíhal odlišně. K absolutní integraci 

v tomto případě přispěla dlouhá doba pobytu v ČR a odtržení od vietnamské kultury.  

5.2. Skupiny studentů 

Tato skupina má v ČR už podstatně více zástupců, nežli skupina předchozí.  

 Počátkem šedesátých let začali přicházet vietnamští studenti a aspiranti na československé 

vysoké školy zejména technického a ekonomického směru, výjimečně i na FAMU, DAMU 

(např. loutkoherectví), AVU či FFUK (obor český jazyk a literatura).
79

 

Pobyt vysokoškolských studentů se pohyboval v rozmezí pěti až šesti let v závislosti na druhu 

studia, ubytováni byli spolu s československými studenty na kolejích. Jazykovou přípravu 
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absolvovali během devíti měsíců před odletem do ČSSR ve své vlasti, popřípadě ji získali 

v Ústavu jazykové přípravy v ČSR nebo na Slovensku, a po ní ihned započali studium. Pokud 

absolvovali vysokou školu s vyznamenáním, byl jim na přání vietnamské ambasády povolen 

pobyt v Československu ještě minimálně na šest měsíců po promoci (vietnamská ambasáda 

jim zároveň v této době pomohla k pracovnímu pobytu a absolventi vysokých škol se často 

začali živit jako tlumočníci či vedoucí skupin nově příchozích pracujících z Vietnamu).
80

 

 Je důležité uvědomit si, v jaké situaci se nacházela VDR
81

 v době vysílání studentů do 

„spřátelených“ zemí. Od roku 1964 do roku 1975 probíhala na jejím území válka. Obyvatelé 

VDR žili v neustálém strachu z bombardování.
82

 

 Větší skupiny studentů začaly do ČSSR jezdit spíše až počátkem sedmdesátých let. Pokud 

počítáme, že adeptům bylo v době výjezdu dvacet let, dojdeme k tomu, že velkou část života 

prožili v této válce. Přesto však tito adepti zvládali studium na tamních univerzitách velice 

dobře.  

 „Výběrové řízení bylo vázáno na přijímací řízení na tamní univerzity. Pokud student dosáhl 

velmi vysokého počtu bodů, bylo mu nabídnuto studium v zahraničí. Pochopitelně zde hrála 

roli také politika. Ovšem počet studentů, kteří se na tyto pozice dostali prostřednictvím svých 

kontaktů ve straně, nebyl nijak vysoký. Několik studentů se také do tohoto programu dostalo 

díky své účasti v bojích v Jižním Vietnamu.“
83

 Opět se však jedná o pouhá procenta 

z celkového počtu. Náročnost výběrového řízení tedy ve výsledku dosáhla toho, že se v ČSSR 

začala tvořit elitní skupina Vietnamců. 

 Co se týče integrace, není na tom tato skupina tak dobře, jako skupina předchozí. Tím, že 

přijížděly již desítky a stovky studentů ročně, zde začala vznikat vietnamská komunita a její 

členové se tedy nemuseli mimo školu s Čechy vůbec stýkat. K tomuto problému výrazně 

přispěla i vietnamská vláda, která pečlivě sledovala aktivity studentů.  

 Vzhledem k tomu, že se vietnamští studenti měli věnovat pouze studijním záležitostem, mezi 

zákazy, jejichž porušení znamenalo konec studia a odchod do vlasti, patřil také zákaz styku 

mezi studenty opačného pohlaví. V některých případech dokonce vzešly z nepovolených 
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vztahů smíšené děti, ale jejich otcové ve valné většině své potomky již nikdy nespatřili, neboť 

jim to vietnamská strana nepovolila.
84

 

 Současný způsob života a aktivity jedinců z této skupiny jsou velice různorodé. Velká část se 

po studiích vrátila zpět do Vietnamu, část si v ČR našla životního partnera a založili zde 

rodiny. Jiní se vrátili na několik let do Vietnamu, následně přijeli zpět do ČR a začali pracovat 

pro českou i vietnamskou klientelu ve svém oboru. V ČR jsou však i tací, kteří využili 

zkušenosti nabyté předchozím pobytem a stali se z nich zakladatelé současného vietnamského 

podsvětí. 

5.3. Praktikanti, učňové, pracovníci 

Tato skupina již tvoří významnou část současné vietnamské komunity žijící v ČR. Avšak 

podobně jako zástupci skupiny předchozí, měli vietnamští praktikanti, učňové atd. smlouvy 

pouze na určitou dobu. Po jejich vypršení se měli vrátit zpět do Vietnamu a využít své 

znalosti a nově nabyté zkušenosti při práci ve Vietnamu.
 85

 Podstatná část se však později 

vrátila do ČR, aby zde vydělali peníze, zabezpečili rodinu ve Vietnamu nebo se zde rovnou 

natrvalo usadili.
86

 

 Podmínky válečného stavu ve Vietnamu ovlivňovaly i situaci vietnamských občanů 

v Československu. Byl sledován jejich příjezd i pobyt, kontakty s Čechy, pohyb na veřejnosti 

atd. Vietnamští pracovníci přicházeli do naší republiky ve věku mezi osmnácti a čtyřiceti lety, 

svobodní i ženatí a vdané, bez rodin, různého vzdělání. Svou rodinu mohli jen zřídkakdy 

navštěvovat, nebo si s ní pouze dopisovali, v několika málo případech přijela rodina na 

návštěvu do ČSR. Rozmístěni byli po celém území Československa (nejvíce v Praze) a 

ubytováni na ubytovnách, odděleně od československých pracovníků. Žili v podstatě ve 

skupinkách. Pokud zrovna nestudovali či nepracovali, stýkali se ve volném čase 

s vietnamskými známými, pobývajícími v různých částech naší republiky, nebo se věnovali 

shánění a nakupování zboží, které si později odvezli s sebou do VSR. Největší zájem byl o 

kola, motocykly a šicí stroje, ale také o vybrané látky, drogistické zboží či léky. Zmíněné 

výrobky si často získaly ve Vietnamu výbornou pověst.
87
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 Životní úroveň vietnamských pracovníků nebyla příliš vysoká. Řada z nich v důsledku toho 

hledala další příjmy. Nekontrolovaná pracovní činnost byla ovšem oficiálně zakázána a 

dělníci mohli pracovat pouze ve svých přidělených zaměstnáních a pod kontrolou svých 

nadřízených pracovníků. V důsledku toho se uchylovali k nelegálním aktivitám na českém 

černém trhu. Vietnamci brzy zjistili, že v české společnosti existuje vysoká poptávka po 

„západním“ módním zboží, jako jsou oděvy, digitální hodinky a elektronika. Začali proto 

vyrábět džínsy a oblečení s falešnými značkami západních firem z ukradeného textilního 

materiálu produkovaného na export v továrnách v ČSSR. Dalším zdrojem příjmů se stal 

dovoz zboží, zejména hodinek a levné elektroniky s falešnými obchodními značkami z Asie.
88

  

5.4. Vietnamští imigranti po roce 1989 

Po „sametové revoluci“ v Československu v roce 1989 se situace ve společnosti dramaticky 

změnila. Vietnamská komunita v České republice byla těmito společenskými změnami 

hluboce zasažena. Vztahy mezi Českou republikou a Vietnamem se zhoršily a zájem 

transformujícího se českého průmyslu a zemědělství o vietnamské pracovníky prudce poklesl. 

Na základě již existujících dohod byli do České republiky do roku 1992 posláni někteří další 

studenti a dělníci, ale nové smlouvy již nebyly uzavřeny.
89

 

 V tomto období se do ČR začínají vracet jednak studenti a pracovníci, kteří zde dříve 

pobývali, ale začínají také přijíždět Vietnamci, kteří zde nikdy předtím nebyli.  Jak je uvedeno 

výše, někteří z těchto navrátivších se Vietnamců vytvořili sítě a organizované skupiny, které 

následně napomáhali imigraci dalších Vietnamců. 
90

 

 Samotní Vietnamci popisují období devadesátých let jako „více než zlaté období“. Imigrační 

zákony byly nedostatečné, policie a zpravodajské služby byly částečně paralyzovány. Podle 

českého práva bylo velice jednoduché zařídit si živnost a na jejím základě obdržet povolení 

k trvalému pobytu. Vietnamci si ve spolupráci s výše zmíněnými skupinami zakládali stánky, 

kde prodávali veškeré poptávané zboží.
91

 

 Vietnamcům se v ČR v devadesátých letech skutečně dařilo. Velká část z nich se zde usadila 

a založila rodinu nebo si rodinu přivezla s sebou z Vietnamu. Výdělky z obchodu byly dobré, 

tudíž nebyl problém si časem sehnat vlastní bydlení, auto a začít žít plnohodnotným životem. 

V této době byla také veliká možnost rychlého hierarchického růstu. Člověk mohl začít 
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podnikat s malým stánkem, za který platil nájem. Následně si pořídil vlastní stánek a o pár let 

později již vlastnil několik stánků, které pronajímal ostatním. Tento stav však netrval příliš 

dlouho. Postupem času bylo stále obtížnější prosadit se na trhu. Nájmy byly vyšší, poptávka 

menší. Příčina byla zvýšení životní úrovně Čechů. Počátkem devadesátých let byl enormní 

zájem o levné „západní“ zboží. O několik let později již Češi vydělávali více peněz a fráze: 

„koupit něco u Vietnamců“ dostala výrazně pejorativní nádech. Vietnamci začali na tento 

upadající zájem reagovat a pomalu přesunuli své stánky do kamenných obchodů. Někteří také 

odhalili jinou mezeru na trhu a začali zakládat asijské restaurace. Původně většinou čínské 

restaurace a asijská bistra. Během posledních několika let však poptávka po čínském jídle 

také upadá a Vietnamci opět přišli s brilantní odpovědí. Začali otevírat čistě vietnamské 

restaurace. U české veřejnosti se postupně zvyšoval zájem o cestování do Asie. Oblíbenou 

turistickou destinací je Thajsko, ovšem rychlým tempem stoupá počet turistů, kteří se 

vydávají právě do Vietnamu. Ti zde poznali výtečnou vietnamskou kuchyni a začali se 

poohlížet v ČR. Vietnamci tedy spěšně zareagovali a dnes již v Praze nalezneme desítky 

vietnamských restaurací, které jsou, oproti těm čínským, téměř neustále plné zákazníků.  

 Je však důležité si uvědomit, že tyto kroky podnikají Vietnamci povětšinou z druhé a třetí 

skupiny, kterou popisuji výše v textu. Právě oni se vrátili do ČR po roce 1989 jako první a 

díky znalosti prostředí mohli začít úspěšně podnikat a pracovat. Pokud se jim podařilo začít 

zde úspěšný život, začali z Vietnamu dopravovat do ČR své rodiny a známé. Tyto lidi 

můžeme už fakticky přiřadit k právě popisované skupině. 

 Co se týče vietnamských imigrantů, kteří přijeli po roce 1989 do ČR a nikdy zde předtím 

nepobývali, můžeme je rozdělit do tří proudů.  

 Vietnamci z prvního proudu přijížděli do ČR za pomoci známých, kteří již v ČR podnikali či 

pracovali. Tito migranti si pak v ČR zařizovali živnosti. „Starousedlíci“ jim mimo jiné 

poskytovali adresy trvalého pobytu nezbytné pro to, aby nově příchozí získali živnostenské 

listy (v jednom případě byl v Praze zjištěn malý dům na předměstí se třemi místnostmi 

sloužící jako sídlo pro šedesát firem) a rovněž proto, aby získali povolení k trvalému pobytu 

na území ČR. Protože v té době byla činnost přistěhovaleckých úřadů a úřadů práce slabě 

koordinována, úředníci se nikdy neptali na druh víza.
92
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 Druhý proud k nám přišel počátkem devadesátých let z Německa. V roce 1991 se německá 

vláda rozhodla zaplatit vietnamským dělníkům dovezeným během komunistického období 

3000 marek výměnou za to, že se vrátí domů před vypršením jejich smluv. Mnozí z nich tento 

obnos přijali, ale namísto návratu do Vietnamu se vystěhovali do České republiky. Druhá vlna 

se zdvihla v polovině devadesátých let poté, co německá a vietnamská vláda podepsaly 

repatriační dohodu. Následkem toho mnozí Vietnamci, kteří žili v Německu, nelegálně 

emigrovali z Německa do České republiky, Polska, na Slovensko, do Nizozemska, Ruska a do 

Kanady. V České republice dnes žijí hlavně v oblastech blízko německé hranice (Cheb, 

Potůčky) a v Praze. Mnozí z nich stále mluví lépe německy nežli česky.
93

 

 Třetí proud jsou Vietnamci, kteří měli doma ve Vietnamu špatně placená zaměstnání či 

vyhlídky do budoucnosti. Proto se rozhodli zlepšit svoji ekonomickou situaci vycestováním 

do některé ze zemí EU. Přitažlivou destinací pro ně bylo Německo, ovšem ČR rovněž 

nabízela zajímavé možnosti – navíc je i výrazně levnější a k přistěhovalcům z Asie i v mnoha 

ohledech benevolentnější.
94

 Protože se cena legálního transferu zprostředkovaného agenturou 

pohybovala mezi 8 – 12 000 USD, zatímco cena nelegálního transferu za pomoci převaděčské 

organizace se pohybovala mezi 4 – 6000 USD, mnoho migrantů se uchylovalo k této levnější, 

i když rizikovější variantě.
95

 Obecně platí, že lidé, kteří přicestovávají legální cestou, mají 

vyšší společenský status nežli migranti přicházející do ČR převaděčskými kanály bez 

platných cestovních dokladů.
96

 

5.5. Vietnamští imigranti po roce 2006 

Tato skupina zahrnuje, podle statistik uvedených výše, cca 20 000 Vietnamců. V porovnání se 

skupinou číslo dva (vietnamští studenti) se však jedná o naprostý opak. Většina jejích 

zástupců má pouze základní vzdělání, česky se buď nedomluví vůbec, nebo znají pouze pár 

základních frází. Této skutečnosti začaly zneužívat různé skupiny lidí. V současné době je 

tato skupina nejproblematičtější ze všech. Dále v textu se pokusím stručně přiblížit příčiny a 

důsledky migrace právě této skupiny.  
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Pro téměř každého Vietnamce je práce v zahraničí velice prestižní záležitostí a pro mnoho 

mladých lidí největším životním snem. Poté, co se do Vietnamu začali vracet první pracovní 

migranti a tzv. Việt Kiều
97
, vytvořil se mýtus o bohatství „západních“ zemí,

98
 který se udržuje 

dodnes. Největší zájem je o pracovní migraci do Francie, Velké Británie, USA, Kanady a 

Austrálie. Zájem o státy bývalé východní Evropy je o něco mírnější, ovšem konkrétně o 

Českou republiku, vlivem vracejících se Vietnamců, je stále vysoký.  

 Mýtus o snadně vydělaných penězích a štěstí pracovních migrantů je neustále přiživován 

Vietnamci, kteří se buď na návštěvu, nebo natrvalo vracejí do Vietnamu. Tito navrátilci 

obdarovávají příbuzenstvo drahými dárky a vysokými finančními částkami a záměrně 

zamlčují mnohdy složitou situaci, kterou zažívají v zemi, kde pracují a naopak „přibarvují“ 

své úspěchy a životní styl.
99

 

 Není proto divu, že na poptávku po práci v zahraničí začaly reagovat skupiny personálních 

agentur. Celý proces agenturního zaměstnávání započal, když české továrny začaly požadovat 

levnou pracovní sílu. Často vyžadovaly přímo Vietnamce kvůli pozitivním předchozím 

zkušenostem. Několik personálních agentur však vycítilo možnost vysokého výdělku 

pololegální cestou. Začaly tedy nabírat více pracovníků, než pro které měly zajištěná pracovní 

místa. Je důležité zmínit, že cena, kterou musel uchazeč za služby personální agentuře 

zaplatit, se pohybovala mezi 7000 – 12 000 USD. Pokud tedy uchazeč vydělával ve Vietnamu 

kolem 70 dolarů měsíčně, je jasné, že si musel vzít úvěr od banky, nebo si vypůjčit peníze od 

známých. Následně zájemce přicestoval do ČR, dostal ubytování a práci a vše šlo bez 

problémů tak, jak agentura slíbila. Pracovník měl dobrý výhled do budoucna. Pokud bude 

např. pracovat tři roky, vydělá si trojnásobek, než zaplatil agentuře, splatí dluh a vrátí se do 

Vietnamu jako úspěšný člověk.  

 Realita však byla taková, že po několika měsících práce agentura pod určitou záminkou 

(světová krize apod.) od smlouvy odstoupila, pracovníka propustila a peníze nevrátila. Jelikož 

pracovník neuměl česky a neznal české právní prostředí, byl odkázán na pomoc své 

komunity. Zde se mnohdy dostal pod vliv vietnamského organizovaného zločinu. Když měl 

pracovník „štěstí“ byla mu nabídnuta jiná práce. Mnohdy se však z těchto lidí rekrutovaly 

posádky v pěstírnách marihuany apod. Pokud dostal pracovník jinou práci, při které mu 
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nehrozilo zatčení, má nyní minimálně velice nejistou budoucnost a je plně závislý na své 

komunitě.
100101

 

 

5.6. Banánové děti 

Počátkem devadesátých let (tedy ve výše popsané „zlaté době“) se v ČR začali Vietnamci ve 

větším množství usazovat a zakládat rodiny. Některým se zde narodily první děti, jiní si je 

s sebou přivezli z Vietnamu. V dnešní době se začínají výrazně projevovat jako nová generace 

Vietnamců, kteří již studují vysoké školy, pracují v českých společnostech a začínají žít své 

vlastní životy. 

O této skupině se v současnosti mluví téměř všude. Všechna média vyzdvihují úspěšnou 

integraci mladých Vietnamců a jejich školní úspěchy.
102

 Co ale není již tolik popisováno, je 

mezigenerační konflikt dětí se svými rodiči. Rodiče dnešních dospívajících Vietnamců v ČR 

si velice často nevědí rady s výchovou svých dětí. Pochopitelně zpočátku, když jsou děti 

malé, nosí domů samé jedničky a vyhrávají školní olympiády, je vše v pořádku. Následně 

však přijde puberta a začnou působit jiné socializační faktory. Nejvíce přátelé a média. Jelikož 

rodina žije v ČR, mají děti české přátele a sledují česká média. Rodiče často špatně snášejí 

pubertální výstřelky svých dětí, obzvláště dívek. Na druhou stranu po několika letech bojů „s 

větrnými mlýny“ pokusy o vietnamskou výchovu (výchovu podle vietnamské kultury – viz 

následující část práce) svých dětí vzdají a už pouze přihlížejí. Stupeň integrace mladých 

Vietnamců je přímo úměrný věku, ve kterém přišli do ČR. Obecně platí, že jedinec, který se 

dostane do ČR jako malé dítě, se integruje do majoritní společnosti o poznání snadněji, než 

jedinec, který na území ČR přišel již jako dítě školního věku.  

 Na toto téma bych velice uvítal odbornou psychologickou studii, která by přesně zmapovala 

míru integrace na základě věku, ve kterém Vietnamec do ČR přišel. 
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6. Hierarchie ve vietnamské menšině 

Hierarchie neboli uspořádání vztahové nadřazenosti a podřazenosti, je ve vietnamské menšině 

v celé České republice velice složitá. V následující kapitole se pokusím jednotlivé články 

vietnamské menšiny uspořádat a popsat z hlediska jejich hierarchie. 

6.1. Hierarchie ve vietnamské rodině 

„Rodina je základ státu.“ Toto pořekadlo má obzvláště na Dálném východě velice silný 

význam. K pochopení hierarchie a fungování vietnamské společnosti musíme v první řadě 

pochopit hierarchii rodinnou. 

 Současná vietnamská rodina, jak ve Vietnamu, tak na území ČR, funguje podle 

konfuciánského modelu. Konfuciánská filozofie popisuje pět základních mezilidských vztahů, 

z nichž tři se týkají rodiny. Je to vztah mezi otcem a synem, manželem a manželkou, starším a 

mladším bratrem. Hierarchie v konfuciánské rodině a společnosti je velice striktní.
103

 

 

panovník › poddaný 

manžel › manželka 

rodiče › dítě 

starší › mladší 

přítel = přítel 

 

Konfuciánská společnost je založena na vzoru patriarchální rodiny. Jelikož byl Vietnam více 

jak tisíc let pod nadvládou Číny, i zde je hlavou rodiny otec.
104

 V porovnání s čínským 

modelem má ovšem žena ve vietnamské společnosti tradičně daleko silnější postavení, jelikož 

v kultuře před příchodem konfucianismu měly ženy ve společenské hierarchii téměř stejné 

postavení jako muži. (více v kapitole 4. 2. Postavení ženy ve vietnamské menšině v České 

republice) 
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Silné postavení žen ve společnosti dokládá i fakt, že Vietnam má mnoho uctívaných ženských 

hrdinek, např. Bà Triệu či sestry Trưng
105

 a spoustu novodobých hrdinek
106

, které se 

proslavily během první i druhé indočínské války (1946 – 1954, 1964 – 1975). 

Rodina je pro Vietnamce vždy nejdůležitější hodnota v životě a rodinné vazby jsou ve 

vietnamské kultuře mnohem silnější a důležitější, než je tomu v kultuře euroamerické. 

 Jako důkaz bych například uvedl problematiku osobních zájmen ve vietnamském jazyce.   

Hovorová vietnamština příliš nepoužívá individuálního označení já - ty. Pokud ve 

vietnamštině zvolíme takovéto zájmeno (tôi – já, bạn – ty), budeme na posluchače působit 

chladně a odtažitě. Vietnamština mnohem více používá substantiv označujících příbuzenské 

vztahy.
107

 (např.: anh – starší bratr, em – mladší sourozenec, chị - starší sestra, bác – starší 

bratr otce a mnoho dalších) 

 Ve vietnamské menšině v ČR je například nejváženější oslovení „bác“
108

. Tímto titulem se 

oslovují jen ti nejvýznamnější jedinci vietnamské společnosti. Na druhou stranu například 

oslovení „em“
109

 patří zaměstnancům a podřízeným. Neméně důležité je zvolení správného 

titulu pro samotného mluvčího. Pokud mluvíme s někým, koho oslovujeme „bác“, měli 

bychom se označit titulem „cháu“
110

 nebo neutrálním zájmenem já - „tôi“. První možnost 

použijeme v případě, že se chceme posluchači více přiblížit a vytvořit si uctivý, ale osobnější 

vztah. Jedné nebo druhé straně může být ovšem toto snažení nepříjemné, proto můžeme 

použít neutrální zájmeno „tôi“.  

 Na příkladu vietnamských zájmen tedy můžeme jasně vidět přesah rodinné hierarchie do 

hierarchie ve vietnamské společnosti vůbec. 
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6.2. Vietnamská rodina v České republice 

Základem vietnamské rodiny je muž – otec. Většina mužů, kteří mají v současné době 

v České republice rodinu, zde začala samostatně podnikat po roce 1989. Někteří z nich zde již 

pobývali před rokem 1989 jako studenti či praktikanti (viz kapitola 3. Rozdělení na jednotlivé 

skupiny). Ve chvíli, kdy měli v České republice již stabilní pozici, si buď přivezli z Vietnamu 

rodinu, kterou už založili dříve, nebo založili v ČR rodinu novou. V některých případech 

dokonce založili v ČR rodinu novou, ačkoli již ve Vietnamu manželku měli. 

 Poté, co si nukleární rodina, tj. muž, žena a děti
111

 vybuduje v České republice stabilní 

pozici, přicházejí do České republiky další příbuzní z Vietnamu. Hlava rodiny pomůže vyřídit 

příbuzným všechny formality ohledně legalizace pobytu a podnikání a zapůjčí kapitál na 

rozjezd vlastního podniku. 

 Tito nově příchozí příbuzní ovšem nemají přímou potřebu učit se český jazyk a naučit se 

pracovat s českými úřady a institucemi. Ve všem se spoléhají na osoby, které je pozvaly a 

stávají se na nich tak vlastní vinou závislí, čímž v hierarchickém žebříčku klesají.  

 Další poměrně početnou skupinou ve vietnamské společnosti v ČR jsou manželky 

„starousedlíků“ (dále v textu). 

 Posledním a nejrozporuplnějším článkem vietnamské rodiny působící v ČR jsou jejich děti. 

Vlivem integrace vzniká ve vietnamské rodině často propast mezi kulturou rodičů a jejich 

dětí. Je zaznamenáno mnoho případů, kdy se rodiče rozhodli vrátit do Vietnamu, ale museli 

zde nechat své děti, jelikož ty už nebyly schopné přizpůsobit se tamní kultuře. Hierarchické 

uspořádání potomků vietnamských imigrantů se posuzuje výhradně podle vzdělání. (Viz 

kapitola 4.3. Hierarchie podle vzdělání) 

Ve výsledku je tedy rodinná hierarchie následující: 

 

Muž – otec (starousedlík) 

↓ 

Žena – matka (manželka starousedlíka) 

↓ 
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Sourozenci (manželka starousedlíka) = Sourozenci (starousedlík) 

↓ 

Děti 

 

6.3. Postavení ženy ve vietnamské společnosti 

Pokud chceme správně porozumět postavení ženy ve vietnamské menšině v ČR, musíme se 

nejdříve podívat na postavení žen ve Vietnamu. Jako stručné shrnutí postavení ženy v tradiční 

vietnamské společnosti bych citoval část práce M. Strašákové, Postavení ženy ve vietnamské 

tradiční rodině (v období od 10. do 19. století): „Pozice ženy jak v rámci rodiny, tak i v rámci 

společnosti byla determinována především sociálně-ekonomickým statutem rodiny. Ve 

vietnamské tradiční společnosti lze rozlišit dvě sociální vrstvy – vyšší a nižší. Vyšší vrstva, 

jejíž součástí byl panovnický dvůr a část státních úředníků, byla silně ovlivněna čínskou 

kulturou a konfucianismem, což se odrazilo i na pozici ženy v rodině. Ženy byly vnímány jako 

méněcenné a podřízené mužům, byly odkázány do domácnosti a byla jim odepřena jakákoli 

společenská aktivita. Jejich hlavním úkolem byla péče o domácnost manžela, o jeho rodiče a 

děti. Tyto konfuciánské rodiny byly kopií modelu rodiny čínské, tj. hlavou rodiny byl otec a 

jeho autoritě se museli všichni podřídit. V nižší vrstvě, tj. ve vrstvě rolníků, řemeslníků a 

obchodníků, byl rozšířen typ rodiny, v níž si byl manžel s manželkou téměř rovni. Život žen, 

pocházejících z nižších vrstev, nebyl na rozdíl od žen z konfuciánských rodin svázán tolika 

pravidly a nařízeními. Tyto ženy byly sice teoreticky podřízeny mužům, ale v podstatě byly na 

mužích nezávislé, měly právo vybrat si svého partnera, vlastnit majetek, žádat o rozvod nebo 

pracovat. Vietnamská žena byla významnou pracovní silou a mnohdy to byla ona, kdo živil 

celou rodinu.“
112

 

Co se týče vietnamských žen v dnešní vietnamské společnosti, je téměř nemožné mluvit o 

nich jako o jedné sociální skupině. 

 Jako dvě základní skupiny vietnamských žen bych uvedl vdané ženy a svobodné dívky. 

K tomuto přesvědčení mě dovedlo pozorování Vietnamců ve společnosti. Pokud přijde mladá 

žena / dívka do společnosti Vietnamců, jedna z prvních otázek se bude týkat toho, jestli už má 

manžela. Rodinný status vietnamské ženy silně ovlivňuje její hierarchické postavení. Vdaná 
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žena má automaticky vyšší sociální statut než svobodná žena / dívka. Tazatel se také 

nepochybně ptá z důvodu možnosti budoucího sňatku ať už z hlediska svého vlastního zájmu, 

či zájmu své rodiny a přátel.
113

 Důvody zájmu o rodinný status dívky / ženy leží hluboko 

v kultuře Vietnamců a těžko se popisují několika větami. Zájemcům o tuto problematiku bych 

doporučil výše citovanou práci M. Strášákové, případně některé publikace od prof. Lê Thi.
114

 

 

Vietnamské ženy můžeme rozdělit na mnoho větších i menších sociálních skupin. 

Následujících šest skupin pokládám spíše za větší. 

Svobodné dospívající dívky 

Do této kategorie bych zařadil vietnamské dívky, které ještě nedosáhly vhodného věku pro 

založení rodiny, tj. přibližně do 21 let. 

 

Svobodné dospělé ženy 

Jako svobodné dospělé ženy bych označil svobodné ženy ve věku 21 let a výše. V tomto věku 

se již rodina začíná poohlížet po potencionálním partnerovi. Problém nastává, pokud je žena 

stále svobodná ve věku 25 let a výše. V tomto případě se téma svatby stává nutnou součástí 

každého rodinného setkání a dotyčná žena je vystavena silnému tlaku celé rodiny. Často se 

stává, že dotyčná žena tlak neunese a rozhodne se ke svatbě s partnerem, kterého doporučí 

rodina, nebo se odstěhuje pryč z dosahu rodiny. 

 

Vdané ženy 

Vdané ženy mají obecně vyšší hierarchickou pozici než ženy svobodné. Nejvyšší pozici mají 

manželky bohatých a vlivných podnikatelů, které mají děti na prestižních školách. Dále jsou 

manželky průměrných Vietnamců, které mají děti na průměrných školách. Následují 

manželky chudších Vietnamců, které jen s obtížemi zajistí svým dětem vzdělání. Schválně 

zde neuvádím možnost bezdětného manželství. Pokud není žena schopna dát manželovi dítě, 

vztah většinou končí rozvodem a manželka padá v hierarchickém uspořádání velice nízko. 

 

Rozvedené ženy 
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Ve Vietnamu se počet rozvodů každoročně významně zvyšuje.
115

 Příčina leží nepochybně 

v postupné modernizaci společnosti (modernizaci ve smyslu přibližování se euro-americkým 

hodnotám). Rozvod je nicméně stále považován za velikou ostudu a selhání rozvedeného 

člověka. Přes zvyšující se počet rozvodů můžeme však stále vidět, že v porovnání se 

západními státy je toto číslo poměrně malé.
116

 To ovšem neznamená, že manželství mezi 

Vietnamci je šťastnější než manželství mezi Čechy. Většina Vietnamců totiž raději než 

rozvod volí rozchod, tzn. manželé žijí odděleně a svobodně, ale zůstávají v oficiálním svazku. 

Takovéto řešení volí hlavně páry, které spolu mají děti. Děti z rozvedených rodin se totiž ve 

Vietnamu velice často stávají obětí šikany ze strany spolužáků a často je to i významná 

překážka v uzavření jejich vlastního manželství.
117

 Rozvedené ženy mají ve Vietnamu obecně 

složitou pozici. Po zrušení manželství se hierarchicky propadají níže a svoji novou pozici si 

musí obhájit. Jednodušší pozici mají rozvedené ženy, které ukončily manželství ze závažných 

důvodů, jako domácí násilí, závislost manžela na alkoholu či hazardu apod.
118

 

 

Svobodné matky 

Tato skupina je úzce spojena se skupinou předchozí, ale navíc obsahuje ženy, kterým se 

narodilo dítě mimo manželství. Svobodné matky v současném Vietnamu mají velice obtížnou 

pozici, jelikož z hlediska tradiční kultury je něco takového naprosto nepřijatelné.
119

 Podpora 

svobodné matky ze strany rodiny je velice individuální. V určitých případech rodina ženu 

aktivně podpoří, ale často se také stává, že se rodina dotyčné ženy zřekne, jelikož na ně 

uvalila hanbu. Svobodné matky ve Vietnamu mají v porovnání se svobodnými matkami v ČR 

mnohem složitější situaci nejen z hlediska společenského, ale i z hlediska ekonomického. 

V ČR můžeme v médiích často slyšet různé návrhy na zlepšení finanční podpory svobodných 

matek. Ve Vietnamu se o tomto tématu oficiálně příliš nemluví, jelikož se podle kultury 

podporované místní komunistickou stranou nemají takové případy vůbec vyskytovat. 

Svobodné vietnamské matky se tedy musí uživit samy, případně požádat o finanční pomoc 

rodinu a přátele. Stejně jako v případě rozvodů, i případy svobodných matek každoročně 
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narůstají. V tisku se již příležitostně objevují články věnované tomuto tématu
120

, avšak zatím 

ve Vietnamu neexistuje žádné oficiální sdružení svobodných matek či organizace podobného 

zaměření. 

 

Vdovy 

Vdovy se ve Vietnamu, na rozdíl od dvou posledně zmiňovaných skupin, těší veliké přízni a 

soucitu. Poté, co Vietnamka ovdoví, stěhuje se ve většině případů do domu některého ze 

svých synů, případně k dceři. Ve Vietnamu není zvykem posílat seniory do zařízení, jako jsou 

domovy důchodců, jelikož je to v přímém rozporu s konceptem synovské oddanosti, který 

vychází z konfucianismu. Vdovy v produktivním (mladém) věku se rovněž těší soucitu 

vietnamské společnosti, a pokud se vyskytne příležitost, není problém se znovu vdát. Sociální 

statut vdovy se také výrazně zlepšil po nedávných vietnamských válkách, při kterých mnoho 

Vietnamek ztratilo manžela nebo syny. Tyto vdovy byly (a stále jsou) vyzdvihovány jako 

hrdinky vietnamského lidu, zasloužilé matky apod. 

 

 Vietnam se z pohledu euroamerické kultury může jevit jako poměrně zaostalá země, jelikož 

primární úloha ženy ve vietnamské společnosti je dát manželovi děti a starat se o rodinu. 

Vlastní cíle a kariéra jsou až druhořadé. Individualistické myšlení některých moderních 

evropských či amerických žen je Vietnamkám skutečně velice cizí.  

 Ve Vietnamu existuje obecný model, který by měla správná vietnamská žena dodržet. 

 „Už od malinka je dívka vychovávána k tomu, aby se starala o své bratry a pomáhala matce 

s vedením domácnosti. Po střední škole může jít studovat do města na univerzitu, ale není to 

nutnost. Po dokončení vysoké školy si najde práci a získá nějaké zkušenosti. Přibližně ve věku 

23 let už její rodina hledá potenciálního ženicha, kterého by dceři „dohodila“. Dcera musí 

být stále panna, jinak se počet „dobrých ženichů“ rapidně snižuje. Nejpozději ve věku 25 let 

se dívka provdá a počne prvního potomka.  Následně stráví několik let pouze udržováním 

domácnosti a starostí o rodinu. V některých případech pomáhá manželovi s podnikáním. Do 

práce nastupuje znovu až ve chvíli, kdy děti dosáhnou školního věku a potřeba péče o rodinu 

se tak časově zkrátí. Časově náročná práce ovšem nepřipadá v úvahu. Vietnamská žena musí 
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primárně splnit všechny povinnosti spojené s rodinou. Rozdělení domácích prací, jako je tomu 

v mnoha euroamerických rodinách běžné, zde nepřipadá v úvahu.“
121

 

Ačkoli se českému čtenáři může tento model správného života ženy jevit velice zastaralý, ve 

Vietnamu je stále realitou a při jeho nedodržení nastávají vážné komplikace.
122

 

6.4. Hierarchie podle vzdělání 

Vietnam byl více než tisíc let pod čínskou nadvládou, ovšem i po jejím skončení zůstal 

v jejím kulturním vlivu. Vedle buddhismu a taoismu se do Vietnamu z Číny dostal další, 

velice důležitý nábožensko-filozofický směr, konfucianismus. 

 Konfucianismus již tradičně klade veliký důraz na vzdělání. Po celá staletí se v Číně i ve 

Vietnamu pravidelně konaly úřednické zkoušky podle konfuciánského modelu a ti 

nejúspěšnější kandidáti následně zaplnili úřednické pozice ve státní správě. Zkoušky samotné 

se konaly na několika úrovních. Po úspěšném složení palácové (nejvyšší) zkoušky se někteří 

kandidáti stali přímými podřízenými krále a fakticky se podíleli na vedení státu.
123

 

 S příchodem Francouzů a později Američanů se ve Vietnamu požadavky na vzdělání měnily. 

Dřívější znalost literatury a klasické čínštiny nahradilo studium francouzštiny, matematiky a 

později angličtiny a ekonomie. 

Ve Vietnamu se stejně jako v ČR nachází školy státní i soukromé. Poměr kvalita – cena je 

však ve Vietnamu logičtější, nežli v ČR. Zvláště to platí o mateřských, základních a středních 

školách. Ve Vietnamu můžeme najít skutečně velice drahé školy, které se ovšem kvalitou 

vyrovnají nejlepším evropským či americkým školám. Na druhou stranu, úroveň mnoha 

státních základních a středních škol je skutečně špatná. 

 V ČR poměr kvalita – cena velice často neodpovídá realitě. V ČR jsou některé velice drahé 

soukromé střední a vysoké školy, které jsou skutečně velice kvalitní, ovšem také zde existují 

soukromé školy, které jsou, co se kvality týče, hluboko pod státními. 

Výběr školy pro své dítě je i pro českého rodiče velice náročný úkol, který vyžaduje hodiny a 

hodiny pročítání různých webových stránek, návštěvy škol, diskuze s rodiči starších žáků 

apod. 
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 Mnoho vietnamských rodičů v ČR nemá časové a mnohdy ani jazykové možnosti, aby se 

výběru školy takto věnovali, a většinou dávají na rady příbuzných a známých z menšiny. 

Na základní školu posílají vietnamští rodiče své děti převážně podle místa bydliště a úroveň 

školy zatím příliš neřeší. Ideální střední škola je gymnázium, pokud možno víceleté. Výběr 

vysoké školy je čistě pragmatická záležitost. Ve vietnamské komunitě v ČR i ve Vietnamu 

jsou v životě každého jedince velice důležité peníze. Nejlepší volba, podle vietnamských 

rodičů, je tedy Vysoká škola ekonomická. Mnoho Vietnamců také studuje soukromé vysoké 

školy ekonomického zaměření jako např.: Vysoká škola finanční a správní, Vysoká škola 

obchodní, Vysoká škola ekonomie a managementu, Bankovní Institut a podobně. Pokud má 

student o výběru vysoké školy jiné představy, velice často narazí na odpor rodičů. Studium 

práva či medicíny je také velice dobře akceptováno, ovšem studium humanitních oborů je už 

bráno jako neperspektivní, nesmyslné. 

 Mezi vietnamskými rodiči panuje ohledně studia veliká soutěživost, ze které plyne veliký 

tlak na výsledky jejich dětí. Během posledních několika let jsme měli možnost sledovat 

zprávy o „zázračných“ vietnamských žáčcích, kteří vyhrávají olympiády z českého jazyka 

apod. Tyto děti byly k těmto výsledkům dotlačeny právě svými rodiči, ve snaze zvítězit 

v tomto rodičovském souboji. O studentech středních škol však už tolik podobných zpráv 

nemáme. Důvod je pravděpodobně problematický věk těchto studentů a revolta, kterou 

zahajují vůči rodičům. Během střední školy jsou vietnamští rodiče vděční za studenta, který 

nepropadá, nebere drogy, není drzý a nechodí domů podnapilý uprostřed noci. Vysoká škola 

už je většinou záležitost studentů samotných a rodiče pouze dbají na úspěšně dokončení té či 

oné školy.
124

 

 

6.5. Hierarchie podle způsobu a doby příjezdu do České republiky 

Jelikož jsem již většinu důležitých informací o tomto tématu zmínil v předchozí části práce 

(sociální stratifikace vietnamské menšiny v ČR), pokusím se pouze shrnout nejdůležitější 

informace a přidat některé důležité poznatky. 

Způsob příchodu do České republiky tedy rozdělujeme na tři zásadní skupiny: 

Legální 
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Příchod do České republiky pod záštitou vietnamské nebo české firmy. Tento způsob příjezdu 

byl hojně využíván na počátku devadesátých let minulého století, zvláště díky zatím 

nedokonalým českým zákonům 

 

Pololegální 

Do této kategorie spadá: padělání dokladů a zkreslování informací dané osoby, podplácení 

pracovníků odpovědných za povolení k pobytu, fiktivní sňatky apod. 

 

Nelegální 

Příchod do České republiky za pomoci převaděčských organizací. Většinou tento způsob 

přepravy probíhal pozemní cestou přes Čínu, Rusko, Ukrajinu dále do některé ze zemí EU. 

 

 Osoby, které se do ČR dostaly legální cestou, mají automaticky mnohem vyšší sociální statut, 

nežli osoby, které sem přicestovaly nelegálně. 

 Hierarchie ve vietnamské komunitě v ČR podle doby příjezdu se rozděluje na čtyři hlavní 

skupiny obyvatel: 

Starousedlíci 

Pro tuto skupinu obyvatel používají někdy Vietnamci označení „mọc gốc“ (zakořeněný) nebo 

„mốc“ (plesnivý – ve smyslu českého přirovnání, že je něco tak staré, že už je to porostlé 

mechem)
125

 

 Kromě těchto dvou označení se můžeme setkat s poněkud pejorativním označením „tây hóa“ 

(pozápadnělý) a „mất gốc“ (negativní označení pro ty, kteří už ztratili své kořeny).
126

 

Potomci vietnamských imigrantů 

Pro tuto skupinu se v ČR rozšířil pojem „banánové děti“ (navenek žlutí, ale uvnitř bílí)  

Pro děti z rasově smíšeného manželství existuje výraz „con lai“ (míšenec) Tento výraz bych 

ovšem neoznačil jako pejorativní. Ve Vietnamu se mnoho takovýchto dětí stalo známými 

osobnostmi – celebritami, které jsou obdivovány pro svoji krásu a inteligenci. 

 

Dospělí příbuzní starousedlíků - rodinní příslušníci, manželky 

Viz podkapitola: Fungování vietnamské rodiny v České republice 
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Noví pracovní migranti 

Pro tuto skupinu imigrantů se objevily výrazy jako „công nhân“ (dělník), „gà“ (drůbež – ve 

smyslu hloupý, naivní), „thóc“ (zrnko rýže – ve smyslu chudí rolníci, nevýznamní lidé)
127

 

 Tato skupina tvoří dnešní spodinu vietnamské komunity v ČR, převážně kvůli problémům 

spojených s jejich zneužíváním ze strany vietnamské mafie, nelegálním příchodem do ČR a 

kriminálními aktivitami spojenými se zoufalou situací velké části této skupiny (viz kapitola 

3.5. Vietnamští imigranti po roce 2006) 

 

6.6.  Hierarchie podle objemu majetku a finanční situace vietnamské 

rodiny 

Nejdříve bych rád vysvětlil, proč se v této kapitole věnuji vietnamské rodině a ne jednotlivci. 

Ve vietnamské kultuře je individualismus něčím velice vzdáleným a každý jednotlivec je brán 

jako součást rodiny. Pokud se tedy bude jednomu členu rodiny ekonomicky dařit více nežli 

ostatním, je přirozené, že se o majetek a finance rozdělí se zbytkem rodiny. 

 Majetek a finanční situace vietnamské rodiny je podle mého názoru v dnešní vietnamské 

společnosti nejdůležitější diferenciační faktor. Pro téměř každého Vietnamce platí: „Čím více 

peněz, tím lépe.“ O změnách v kultuře a myšlení Vietnamců ve vztahu k penězům se 

rozepisuji v první části práce.) 

 

Vietnamskou menšinu můžeme v ČR rozdělit do čtyř sociálních vrstev z hlediska majetku
128

: 

1) Elita 

2) Střední třída 

3) Lidé s nižšími příjmy 

4) Novodobí otroci 

 

Než však přejdeme k popisu jednotlivých skupin, musíme si říci něco o jejich způsobu 

podnikání a aktivitách. 
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 Pro vietnamskou komunitu obecně je poměrně charakteristické slučování legálních a 

ilegálních aktivit. Legální a nelegální činnosti existují mezi vietnamskou populací 

v dialektické jednotě a jdou spolu ruku v ruce. Někdy je velice problematické pokoušet se 

vidět tyto dvě součásti odděleně na základě evropských norem nebo podle evropských 

právních systémů.
129

 

 

6.6.1. Elita 

Do této kategorie lze zařadit zejména majitele obchodů, velkoobchodů, skladů,  

velkoskladů a dražších restaurací i některé právníky a zprostředkovatele. Tato skupina  

lidí bydlí převážně ve vilkách a novostavbách v různých částech MČ Praha-Libuš.
130

 

Velká většina dnešní vietnamské elity jsou dobře adaptovaní jedinci, kteří v ČR žijí již mnoho 

let a byli mezi prvními, kteří začali po roce 1989 s podnikáním. Výše zmíněné propojení 

legálních a ilegálních aktivit se ve velké míře týká právě vietnamských elit, tzv. 

„respektovaných mužů“. Tyto osoby vyvíjejí nezákonné aktivity prostřednictvím kriminálních 

sítí asistentů, vynucovačů a zkorumpovaných úředníků. Na druhé straně pak vystupují jako 

seriózní podnikatelé a často mají dobré kontakty s podnikatelskými elitami v hostitelských 

zemích; nezřídka i s jejich politickými reprezentacemi. Ve vietnamských komunitách jsou 

respektováni pro svoji schopnost řešit mnohé jejich problémy a pro své osobní bohatství, 

které je pro obchodně orientovanou diasporu, jakou ta vietnamská bezesporu je, určujícím 

faktorem společenského postavení. Vytvářejí v nich paralelní mocenské struktury založené na 

ekonomické moci, klientelismu a kontaktech s kriminálním podsvětím.
131

 

 Nikoli pouze ekonomický tlak a očekávané zisky, ale i solidarita zrozená z „vesnické 

mentality“ a komplikovaná síť vazeb vzájemné „vděčnosti“ jsou důvody angažování mnoha 

vietnamských emigrantů, kteří jinak stojí mimo kriminální sféru, v řadě kriminálních 

aktivit.
132

 

 Je důležité uvědomit si, že tito „respektovaní muži“ většinou nebývají vietnamskou 

komunitou považováni, ani sami sebe nepovažují za zločince, ale spíše za oportunistické a 

zkušené podnikatele. Některé zločiny, které jsou v ČR velice závažné, se ve Vietnamu za 
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zločiny téměř nepovažují, byť na ně vietnamský zákon pamatuje. Konkrétně se jedná o 

finanční kriminalitu, jako korupce, daňové úniky apod. Tato „tolerance určitých zločinů“ je 

bohužel přímou příčinou toho, že legálnost či ilegálnost podnikání vietnamských elit nemá 

prakticky žádný vliv na hierarchické uspořádání ve vietnamské komunitě v ČR. 

 

6.6.2. Střední třída 

Do této skupiny můžeme zařadit menší podnikatele – vlastníky stánků a kamenných 

obchůdků, menších restaurací, bufetů a poskytovatele různých služeb. Rodina z této sociální 

vrstvy často bydlí ve vlastním bytě na různých místech v Praze, nejen v okolí tržnice SAPA
133

 

 Stejně jako předchozí skupina, i příslušníci střední třídy většinou žijí v ČR již řadu let a 

dlouho zde podnikají.  

Co se týče legálních a ilegálních aktivit této skupiny, procento lidí napojených na ilegální 

činnost je zde o něco menší nežli v případě elit, ovšem stále velmi vysoké v poměru s českou 

střední třídou. 

 Konkrétní zločiny, páchané touto skupinou, jsou praní špinavých peněz (často pro některé 

zástupce z předchozí skupiny), drobná korupce a daňové úniky. 

6.6.3. Lidé s nižšími příjmy 

Do této skupiny spadá většina Vietnamců, žijících v současné době v ČR. 

 Jedná se o zaměstnance osob z předchozí skupiny, drobné prodejce, zaměstnance 

velkoobchodů a velkoskladů a smluvní dělníky. 

 Lidé z této skupiny často bydlí ve větších i menších skupinách v pronajatých bytech, 

nedaleko místa svého zaměstnání. V některých případech bydlí lidé z této skupiny přímo u 

zaměstnavatele, či v bytě, který zaměstnavatel vlastní, ale sám v něm nebydlí. 

Je nutné podotknout, že osoby z této skupiny většinou nemají v ČR vlastní rodinu. Někteří 

starší jedinci z této skupiny mají rodinu ve Vietnamu, ovšem většina zástupců ještě nedosáhla 

vhodného věku, ani finančního zázemí pro založení rodiny. 

                                                           
133

 Tržnice SAPA (přesněji multifunkční areál SAPA) je obchodní a kulturní centrum vietnamské menšiny v ČR. 

Objekt se rozkládá na 250 000 metrech čtverečních a najdeme zde nejrůznější obchody, restaurace, služby, 

školy, lékařské ordinace a kulturní zařízení. Více informací zde: <http://www.sapa-praha.cz/> 

http://www.sapa-praha.cz/


49 

 Budoucnost zástupců této skupiny je v ČR velice nejistá. Podstatná část těchto lidí má pouze 

krátkodobá víza, jsou závislí na svých zaměstnavatelích a poskytovatelích služeb 

z vietnamské menšiny a často bývají obětí různých nezákonných aktivit (výroba a distribuce 

drog, porušování zákona práce atd.) Na druhou stranu však zástupci této skupiny ani neplánují 

v ČR příliš dlouho zůstat. Jejich cíl je vydělat co nejvíce peněz za co nejkratší dobu a poté se 

vrátit do vlasti. 

Poměrně diskutovanou a velice problémovou skupinou jsou smluvní dělníci. 

Kolem roku 2006 vznikla v České republice vysoká poptávka po levné pracovní síle. Čeští 

majitelé továren měli velký zájem o Vietnamce, jelikož se již za minulého režimu osvědčili 

jako spolehliví, pracovití a tiší zaměstnanci. 

 Na území Vietnamu i ČR vzniklo mnoho agentur, které začaly zprostředkovávat 

Vietnamcům práci v českých podnicích. Celý systém fungoval přibližně takto: 

„Vietnamská personální agentura sežene zájemce o práci v Čechách a kontaktuje českou 

agenturu nebo přímo zaměstnavatele. Zájemce následně zaplatí 7000 až 10 000 USD za 

zprostředkování této práce, letenku, zprostředkování víz a dalších služeb, které jsou k tomu 

vázané. Podle dohody by měl zájemce splatit počáteční investici během prvního roku práce a 

další dva roky již vydělané peníze šetřit sám pro sebe.“
 134

 

 

6.6.4. Novodobí otroci 

Výše zmíněné agentury však velice rychle objevily jednoduchý způsob, jak na této záležitosti 

vydělat spoustu peněz. Poté, co zájemce o práci dorazí do České republiky, začne pracovat ve 

smluveném podniku. Zanedlouho ovšem přichází výpověď a agentura se již o osud svého 

klienta nezajímá. Naopak přiváží nové a nové zájemce o danou pozici.  

 Podvedený Vietnamec se následně obrací o pomoc k vietnamské komunitě v ČR a stává se, 

kvůli své složité situaci, velice zranitelným vůči různým pololegálním i ilegálním nabídkám 

ze strany vietnamských podnikatelů. Mnoho z těchto podvedených osob se například podílí na 

výrobě a distribuci drog, či se stává novodobými otroky, kteří pracují v různých utajených 
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továrnách, ve skladech apod. V případě, že podvedenou osobou je žena, se nezřídka stává, že 

je nucena k prostituci.  

Většina zástupců této skupiny se do České republiky dostala výše zmíněnou cestou. Pouze 

hrstka jedinců byla do ČR dopravena přímo za účelem prostituce či otrocké práce. 

 Tato skupina lidí nemá prakticky žádný majetek. Bydlí na různých ubytovnách, či v malých 

bytech, se spoustou spolubydlících. Jsou i některé případy, kdy tito lidé přespávají v areálu 

tržnice SAPA a jsou fakticky bezdomovci. 
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