
Abstrakt 

Práce navazuje na vědeckou produkci na téma přesídlených Čechů z oblasti bývalého 

Sovětského svazu, které je kontinuálně zpracováváno na půdě Etnologického ústavu AV ČR, 

v.v.i., a seznamuje s posledním proběhlým grantovým projektem, ve kterém jsem se zaměřila 

na oblast zdraví a lidové léčby. Text se zabývá specifickou skupinou českých obyvatel 

převážně z Ukrajiny a Kazachstánu (částečně také Běloruska a Ruska), jejichž předkové se 

vydali ve druhé polovině 19. století za hledáním lepšího živobytí směrem na východ od hranic 

tehdejšího Rakouska-Uherska. Práce mapuje za využití vzpomínkových vyprávění a životních 

trajektorií zúčastněných aktérů pozadí příchodu do nových destinací, život ve 20. století, 

změnu politických a společenských podmínek a následnou reemigraci do České republiky. Až 

na výjimky, se všichni aktéři figurující v této práci stali součástí přesídlovacích procesů – 

v případě volyňských Čechů po 2. světové válce v roce 1947 v rámci řízené výměny obyvatel 

a v případě černobylských Čechů (a částečně i některých Čechů z Běloruska a Ruska) v 90. 

letech 20. století v rámci státem řízeného přesídlení po havárii Černobylské jaderné 

elektrárny. Češi z Kazachstánu následovali své krajany od Černobylu v rámci humanitárně 

zaměřené přesídlovací akce též v 90. letech 20. století s přesahem do počátků 21. století. 

Práce je založena na vzpomínkách a rozhovorech, které byly pořízeny na území České 

republiky v průběhu let 2008–2016. 

Práce poukazuje především na význam fenoménu lidové léčby u přesídlených skupin Čechů 

převážně z Ukrajiny a Kazachstánu v místě jejich původu, jeho proměnu v důsledku změny 

environmentálních a společenských podmínek a jeho reflexi očima přesídlených Čechů zde 

v České republice. Práce je obohacena poznatky získanými v rozhovorech s jedinci z oblasti 

Běloruska a Ruska a využívá komparativního hlediska s dostupnou literaturou. Způsob léčení 

ukrajinských a kazašských Čechů v sobě nese specifický rys, a to synkrezi archaických prvků 

lidové léčby českých zemí doby rakousko-uherského mocnářství 2. poloviny 19. století spolu 

s prvky lidové léčby ukrajinské, kazašské a částečně i ruské a polské. V práci jsou 

vzpomínány léčebné postupy a prostředky užívané při léčbě běžných obtíží při nedostupnosti 

lékařské péče, ať už z důvodů válečné vřavy, nepříznivých ekonomických podmínek či velké 

vzdálenosti poskytovatele lékařských služeb. Kromě popisu archaických a novodobých 

praktických postupů směřujících k navrácení zdraví, které Češi v nových destinacích 

využívali, práce přibližuje také duchovní sféru s léčením neodlučitelně spjatou a zrcadlící se 

v uvažování lidí – v případě léčení v modlitbách, zaříkáních a rituálních postupech. 

Text také díky jedinečnému fenoménu ‚Čechů od Černobylu‘ poukazuje na proměny 

léčitelských postupů a metod v závislosti na změně prostředí, kdy jiné možnosti nejsou 

dostupné, a ukazuje, že lidová léčba, která je často spojována s přívlastkem ,tradiční‘, je ve 

svých postupech inovativní a proměnlivá, když to podmínky okolního prostředí vyžadují. 

Situace po výbuchu Černobylské jaderné elektrárny a přítomnost život ohrožujícího, smysly 

nepostižitelného radioaktivního záření se tak kromě jiného stala katalyzátorem pro 

adaptabilitu a variabilitu léčitelských postupů, praktik a prostředků, které pozbývají své 

nálepky ‚tradiční‘ a poukazují tak i na nedokonalost lexikálního chápaní pojmu ‚tradiční‘ jako 

neměnného a stálého, implikujícího setrvačnost v čase a prostoru. 
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