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Ženy na vedlejší koleji – migrantky, uprchlická zkušenost a stárnutí 
v Česku v novém výzkumu  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Česká republika je již 25 let cílovou migrační zemí.  Začínáme tedy nyní řešit fenomén, kterému mnohé 

západní země čelí již dávno – stárnutí migrantské populace. Mnoho lidí s migrantským původem, žen i 

mužů, se nyní dostává do onoho pověstného „post-produktivního věku“. Mnozí z nich mají české 

občanství, přesto se ale jejich migrantský původ může stále projevit na tom, jakým způsobem se 

vyrovnávají s odchodem do důchodu a jaká bude jejich zkušenost stárnutí v Čechách.  

Aplikovaný projekt „Ženy na vedlejší koleji“, který společně realizovaly Sdružení pro integraci a migraci 

(SIMI), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Institut sociologie při univerzitě v Bergenu se 

proto zaměřil právě na specifickou skupinu obyvatel České republiky – ženy, které do ČR přišly jako 

uprchlice během války na Balkáně a nyní zde po dvaceti letech nastupují do důchodu. Jejich situace 

tedy v sobě spojuje několik potenciálně problematických faktorů, díky kterým jsou snadno zranitelné 

– migrantský původ, gender a věk.  

 

„Nejenom my, ale mnoho 

dalších neziskových organizací 

se v poslední době setkává 

s případy migrantek, které byly 

vystavené diskriminaci a 

nerovnému zacházení.  

Z analýzy případů, které máme 

k dispozici, vyplývá několik 

poměrně alarmujících věcí – 

třeba že migrantky mají větší 

problémy s integrací na lokální 

trh práce a do společnosti než 

ženy z majoritní populace i než 

migranti-muži, je jim vyplácena nižší mzda než ostatním, pracují na nejistých či dočasných 

pozicích…právě proto jsme se na tuhle specifickou skupinu zaměřily v projektu Ženy na vedlejší koleji,“ 

vysvětluje Magda Faltová, ředitelka SIMI.  

● ● ● 
„Důvod je válka. Přes noc jsme se ocitla ve stejném bytě, ve 

stejné posteli, ale v jiném státě, jestli to tak můžu říct. Protože 
jsme se vzbudili a v rozhlase říkali, že musíme zůstat doma, 

nesmíme ven. Ptali se, jestli máme nějaké zbraně, abychom je 
tedy odevzdali. Jedinou zbraň, kterou jsme měli doma, byl 

kuchyňský nůž, jako to bylo u většiny obyvatel.“ 
● ● ● 
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Základní informace, kontext a metodologie výzkumu  

 

Uprchlíci z bývalé Jugoslávie byli v době, kdy do ČR 

přicházeli, tedy v první polovině 90. let, první zatěžkávací 

zkouškou právě vzniklého systému pro přijímání uprchlíků. 

Československo se po revoluci v roce 1989 připojilo 

k Ženevské úmluvě z roku 1951 a hned od roku 1991 začalo 

nabízet útočiště lidem utíkajícím před válečným konfliktem 

na Balkáně; Česká republika pak v přijímání pokračovala i 

po rozdělení federace v roce 1993. Uprchlíkům z Balkánu 

poskytovala ČR především tzv. dočasné útočiště – to 

znamená, že zde mohli pobývat po dobu trvání válečného 

konfliktu v jejich vlasti. Mezi léty 1991 a 1997 poskytla ČR 

status dočasného útočiště 5 676 občanům zemí bývalé 

Jugoslávie.1  

Podle vzpomínek samotných uprchlíků i těch, kdo se o ně 

starali, byli tehdy přijímání spíše pozitivně, ve společnosti panovala solidarita a neziskové organizace 

byly podporovány v tom, aby jim poskytovaly nezbytné služby. „Byla noc, když jsme přijeli. Nevěděli 

jsme, kde se přesně nacházíme a jméno městečka Horní Jiřetín jsme neuměli ani vyslovit. Uvítaly nás 

ale usměvavé paní z Červeného kříže s bílými zástěrami a nabídly nám čaj a teplou večeři. Nevím, co 

říkaly, no zdálo se, že rozumí tomu, jak strašnou cestu máme za sebou. Dojetím jsem se rozplakala,“ 

vzpomíná na svůj příchod dvaapadesátiletá žena z Mostaru v Bosně a Hercegovině.  

 

Po skončení války se významná část těchto uprchlíků vrátila domů (mj. v rámci programu tzv. 

dobrovolných repatriací) a ti, kteří zde zůstali, mají většinou již české občanství, jsou zaměstnáni nebo 

podnikají a oni i jejich děti jsou ve většině případů označováni za dobře integrované.   

Právě ženy z této skupiny byly vybrány jako participantky  výzkumu, který realizovala sociální 

antropoložka Petra Ezzeddine a socioložka Hana Havelková z Fakulty humanitních studií UK za vydatné 

podpory novinářky Goranky Oljaći. Výzkumnice zároveň do vzorku přidaly také tři ženy, které se vrátily 

(z různých důvodů) do krajiny původu. Domnívají se, že jejich specifická zkušenost jim umožnila 

komplexněji pochopit také životní trajektorie těch žen, které zůstaly v České republice.  

 

Vzhledem k poměrně komplexnímu a citlivému charakteru zkoumané problematiky se výzkumný 

tým rozhodl pro kvalitativní výzkum, jehož hlavní metodou byly hloubkové rozhovory. Výzkum tedy 

neposkytuje statistická data, ale zaměřuje se na specifickou situaci těchto žen, ve které se zrcadlí tři již 

výše zmíněné okruhy – migrantská/uprchlická zkušenost, gender a věk.  

 

                                                 
1
 Zkušenosti České republiky s dočasným útočištěm a organizovanou dobrovolnou repatriací 

do Bosny a Hercegoviny - Výzkumný projekt  Marie Pilat Whalenové provedený pod záštitou 
Odboru pro uprchlíky a integraci cizinců  Ministerstva vnitra České republikya styčné kanceláře UNHCR v Praze 
 

Kvalitativního hloubkového výzkumu 
se celkem zúčastnilo 37 žen – 16 ze 
Srbska, 6 z Chorvatska, 8 z Bosny a 
Hercegoviny, 2 z Makedonie a 5 
z původně smíšených manželství. 
Většina žen má vysokoškolské a 
středoškolské vzdělání.  V ČR začínala 
většina z nich na málo 
kvalifikovaných pozicích (např. 
uklízečky, prodavačky atd.) Věk 
participantek výzkumu se pohybuje 
mezi 50 a 83 lety. 
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„Důvod je válka“ – uprchlická zkušenost 
 

„Manžel se obával toho, že nebudeme mít co k jídlu když začne zima, pokud před tím nezahyneme od 

granátů a ostřelovačů, že prostě děti nepřežijí tu zimu. Proto nás přihlásil na seznam Dětské 

ambasády, která občas organizovala evakuace z města. Po pěti měsících čekání, v listopadu 1992, 

jsme odjely do Splitu a odtud letadlem Ministerstva vnitra Československa do Prahy. V té době 

Československo patřilo k zemím, které vítaly uprchlíky z bývalé Jugoslávie.“ 

 

Žena s uprchlickou zkušeností, 58 let, Sarajevo/Bosna a Hercegovina 

 

Období nuceného odchodu z vlasti bylo nejcitlivějším tématem rozhovorů – ženy na ně velmi nerady 

vzpomínají. Z rozhovorů však vyplývá jedna skutečnost, která všechny participantky výzkumu spojuje 

– odchod ze země je až tím nejposlednějším ze všech řešení a rodiny se k němu uchýlily až ve chvíli, 

kdy věděly, že jinak není možné zajistit přežití. Většinou tomuto rozhodnutí předcházelo období 

dlouhého zvažování a rozmýšlení. „Specifická je v tomto případě právě role žen, které samy sebe 

v této situaci vnímají jako ochranitelky rodiny, především dětí – ženy samy o sobě často mluvily tak, že 

jejich primárním úkolem je zajistit bezpečí ostatních, o svém vlastním strachu mluvily pouze velmi 

zřídka,“ říká sociální antropoložka Petra Ezzeddine z FHS UK.  

 

Hlavní motivem odchodu, který se ve všech rozhovorech opakoval, pak byla touha po „normálním 

životě“ – ten představuje přístup k vodě, elektřina, život v míru, pro děti možnost chodit do školy, 

pro rodiče možnost pracovat. Zároveň většina žen počítala s tím, že odchod ze země je pouze 

dočasný. Mnoho uprchlíků hledalo útočiště nejdříve například u příbuzných či přátel v Záhřebu a až po 

nějakém čase pochopili, že válka neskončí za několik týdnů či měsíců a možná už se nebude kam vrátit 

a vydali se na cestu dále do Evropy.  

 

„ Nejtěžší bylo, že to bylo tak rychle, takže jsme neměla ani doklady ani nic. Měla jsem jen zdravotní 

průkazy pro děti, které mi tady byly nanic. Vlastně jsme nevzali nic! Kromě pasu, ten jsme mít museli… 

Všichni jsme mysleli, že jdeme jen na chvilku pryč a pak se vrátíme! Nikdo nevěděl, že odcházíme navždy 

z domu. V tom byl ten problém. Všechno zůstalo uklizené a připravené na náš návrat, “ vypráví jedna 

z participantek výzkumu  

 

Při rozhovorech o odchodu ze země se také opakovaně vrací jeden specifický motiv, a to je pocit viny, 

který ženy cítí za to, že se zachránily, ale mnoho jiných rodin takové štěstí nemělo.  
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„Jak najít duši a zajistit všechny věci“ – příchod a sžívání se s novou zemí 
 

„Byly jsme tam samé ženské s dětma, co utíkaly před válkou. Celé vystrašené. A nikdo, nikdo nikdy 

nepřišel z té vesnice zeptat se, nepotřebujete něco? Naše děti s jejich chodily do školy a vůbec je to 

nenapadlo. To bylo pro nás šokující. Říkaly jsme si, co to je proboha za lidi, že nepomůžou ženským 

s dětma? Já asi nikdy nepochopím, že nikdo z toho městečka nepřišel a nezeptal se, jestli něco 

nepotřebujeme. Vždyť věděli, co jsme zač.“    

participantka výzkumu, 78 let, Srbsko 

 

 

Naše analýza potvrzuje závěry mnoha jiných výzkumů, které říkají, že pro úspěšné zvládnutí příchodu 

do nové země je naprosto zásadní to, s kým uprchlík přichází a s kým je pak na místě v kontaktu. 

Situace žen, které žily první měsíce, někdy i roky, pod „ochranou“ známých, které měli 

v Československu např. ze studií, byla zcela odlišná od situace těch rodin, které přišly v rámci 

humanitárních programů a byly ubytovány v bývalých rekreačních zařízeních mimo větší města. 

V rozhovorech se opakují vzpomínky na pocit izolace a „vzdálenosti“ od lidí, se kterými uprchlíci sice 

sdíleli fyzický prostor, ale reálně se od nich cítili oddělení – jak dokazuje například citace výše.  

Zároveň je ale nutné zdůraznit, že většina žen s vděčností vzpomíná na práci humanitárních 

pracovníků, kteří měli uprchlíky na starosti. V té době v České republice také vznikly první humanitární 

nevládní organizace – například právě i SIMI, které se tehdy jmenovalo Poradna pro uprchlíky, první 

nevládní organizací pomáhající na přímo Balkáně byl také čerstvě založený Člověk v tísni.  

 

Pro úspěšný život v nové společnosti jsou nezbytné dvě základní věci – bydlení a zaměstnání. Mnoho 

žen také reflektuje, jak bylo těžké vyrovnat se s tím, že zde začínaly zcela od nuly – tedy nebylo kam jít 

ani kde pracovat, za co platit nájem. Přestože na život v nouzi byly „zvyklé“ z války, tato situace pro ně 

přesto představovala velký stres. Jak vzpomíná jedna z participantek výzkumu: „Film, který jsem 

produkovala, byl nominován na Oskara, dostali jsme Zlatou palmu v Cannes, prostě mi narostla křídla. 

Pak najednou přijíždíme do Prahy, máme jenom to své auto. V kufru máme, přesně vím co, jednu malou 

igelitku, co jsme si nakoupili intimní prádlo v Bělehradě a nějaká 2 trička. Vím ještě přesně, v kufru byl 

oblek, který manžel vyzvednul z čistírny. Svezl se s námi do Prahy jako uprchlický oděv, který už na sebe 

nikdy nevzal. Byl podvečer a ty děcka tam  vzadu seděly a nevěděli jsme, kam vůbec pojedeme, co 

budeme dělat…“. 

 

I při příchodu do nové země se opět projevuje specifická role ženy – v rozhovorech byla často 

zmiňována strategie „aby děti měli, co potřebují“. Cílem všech žen bylo zajistit, aby migrace 

poznamenala dětem život co nejméně. Zajímavé je, že ženy s uprchlickou zkušeností si proto velmi 

detailně pamatují, jaké věci se jim tenkrát podařilo sehnat a co všechno doma měli, od koho a jak to 

používaly. Materiální zabezpečení rodiny pro ně hrálo obrovskou roli.  

Tato situace také (jak ukazují i jiné výzkumy) představuje zatěžkávací zkoušku pro partnerské vztahy – 

některé ženy během migrace prošly rozvodem, v jiných případech jejich manželství naopak vyšlo z této 

zkušenosti posíleno. Někteří partneři spolu například začali v České republice podnikat, přestože jejich 

původní povolání byla odlišná.  
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„Migrace je jako bývalý manžel, nikdy se jí nezbavíte“ – život a stárnutí v České 
republice 
 

„Když přijedu do Bosny, tak říkají, co po nich chci…. Že nemají peníze pro lidi, kteří žijí tam. Tam 

nejsem, tady taky nejsem! Tady jsem cizinec, nezáleží na tom, jaké mám občanství.“ 

 

Většina zkoumaných žen je nyní českými občankami.  Samy považují zkušenost migrace za uzavřenou 

etapu svého života – v naší analýze se nicméně ukazuje, že většina z nich se ale stejně i po mnoha 

letech setkává s tím, že jsou například ze strany státních úřadů zařazovány do kategorie cizinců.  

 

Na pocitu jisté „nezařazenosti“ a života v „meziprostoru“ se pak podílí několik dalších faktorů – 

například dlouhodobá nemožnost získat kvalifikované zaměstnání v oboru, ve kterém mají ženy 

vzdělání. „Zároveň mohou čelit i kritice svých krajanů za to, že odešly a nevrátily se – ve svém rodném 

městě se často již 

cítí jako cizinky. Jsou 

tedy rozpolcené 

mezi svými kořeny 

a sounáležitostí 

k České republice, 

kterou jim ale není 

dovoleno vždy 

projevit, protože 

jsou často stále 

nálepkovány jako 

cizinky,“ vysvětluje 

sociální 

antropoložka Petra 

Ezzeddine z FHS UK.  

 

 

 

Složitou situaci vystihuje citace jedné z žen: „Žádali 

jsme před nějakou dobou se synem o občanství. Měli jsme pohovor na Ministerstvu a ta úřednice, když 

zjistila, že můj syn bere invalidní ((mentálně fyzicky a postižený - pozn.)) český důchod tak mi řekla, že 

proč jsme vůbec tady přišli ..že jsme si vzali od českého státu, co nám nepatří…Když jsme šli po schodech 

dolů, tak já jsem strašně plakala.“       

 

Právě v této situaci pak vstupuje do hry poslední zkoumaný faktor a tím je věk.  Diskriminace na trhu 

práce kvůli věku se samozřejmě netýká pouze osob s uprchlickou či migrantskou zkušeností, ale 

právě u žen migrantek se kombinuje se dvěma dalšími aspekty možné diskriminace – tedy genderem 

a etnicitou – a může proto vést k extrémní zranitelnosti.  

 

fotografie z filmu Ženy od vedle  
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Abychom pochopili, v jak složité situaci se nyní ženy, které mají za sebou uprchlickou zkušenost před 

dvaceti lety, nyní nacházejí, je potřeba zmínit také některé závěry z analýzy koncepčních a 

strategických dokumentů k integraci.  Ve strategických materiálech České republiky se totiž toto téma 

objevuje pouze minimálně nebo vůbec. „Zajímalo nás, zda strategické a koncepční vládní materiály 

nějakým způsobem vůbec reflektují situaci migrantek – seniorek. A naše závěry nejsou příliš uspokojivé, 

toto téma je zatím opravdu minoritní. Dá se přitom očekávat, že počet žen v této situaci bude v ČR 

narůstat a situaci je tedy nutné řešit. To, co se nám může jevit jako pouhý zákonný nedostatek nebo 

nedostatečná legislativní úprava, totiž jejich optikou často vypadá jako diskriminace. A je absurdní, aby 

si tyto ženy po dvaceti letech života v ČR připadaly nedostatečně integrované či diskriminované,“ 

vysvětluje právnička Pavla Hradečná ze SIMI, jedna z autorek analýzy.  

 

Problémů se zde sčítá mnoho – od toho, že cizinci sami nejsou vůbec informováni o systému starobních 

důchodů a úředníci jim neumí poradit až po to, že například může nastat problém se započítáváním let  

odpracovaných v jiné zemi do výměru důchodu. To u některých žen vede k tomu, že pracují i v době, 

když už jiní mohou jít do důchodu.  

 

„Celkově tak lze říci, že postavení žen s uprchlickou zkušeností se na konci života výrazně zhorší, 

místo toho, aby tak jejich integrace byla naplněná a zcela úspěšná. V současné době je ještě čas 

situaci zlepšit a zefektivnit nastavení integračních opatření a sociálních systémů, tak aby se 

migrantky nedostávaly na vedlejší kolej, “ dodává právnička SIMI Pavla Hradečná.  

 

Shrnutí a doporučení 
 

 Československo přijímalo již od roku 1991 uprchlíky z válkou sužované Jugoslávie, do r. 1997 

jich do ČR přišlo 5676. Většina z nich se po válce vrátila domů a ti, kteří zde zůstali, mají 

v mnoha případech české občanství. Některé problematické aspekty integrace se však projevují 

právě v této době, kdy část žen, které takto do ČR přišly, vstupuje do důchodového věku. 

 Při příchodu do ČR hrálo velmi podstatnou roli to, zda zde již ženy měly známé, nebo musely 

bydlet v humanitárních střediscích – v tom případě se často cítily izolovány. 

 Klíčovým prvkem integrace je zaměstnání a bydlení – obojí však komplikuje například 

skutečnost, že migranti nemohou pracovat ve svém původním oboru a často začínají na málo 

kvalifikovaných a málo placených pozicích (17 žen z 37). 

 Jako problematické se ukazuje příjímání ze strany české společnosti – přestože uprchlíkům byla 

projevena materiální i politická solidarita, dodnes jsou mnozí vnímání a nálepkování jako 

„cizinci“. 

 Toto se projevuje velmi problematicky právě při vstupu do důchodového věku, kdy mnohé 

osoby s uprchlickou zkušeností mají problém dosáhnout na důchod, zorientovat se v systému 

apod. 

 Této specifické problematice je také zatím (přes drobné dílčí posuny) věnována pouze 

minimální pozornost ve strategických a koncepčních dokumentech, které se věnují integraci 

cizinců v ČR.  Situaci je přitom nutné řešit, protože do důchodového věku se dostává stále více 

migrantů a migrantek.  
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Film „Ženy od vedle“ 
 

Režie: Theodora Remundová 

42 min 

Premiéra: 16.6.2016 ve 20:30, BIO OKO, Praha 7 

 

Synopse: 

Přestože se téma uprchlíků v roce 2016 skloňuje téměř všude, o těch, kteří zde s námi už přes dvacet 

let žijí, se toho ale mnoho nedozvídáme. Film „Ženy od vedle“ nám je přibližuje tím, že mapuje životní 

osudy čtyř žen, které do Česka přišly v první polovině 90. let z bývalé Jugoslávie. Přišly se svými 

rodinami, protože nerozuměly a nechtěly se účastnit války, která se na pozadí národnostního a 

náboženského konfliktu ze všeho nejvíc rozhořela právě v jejich části země – Bosně a Hercegovině. 

Vesna, Zvjezdana, Mukadesa a Gordana vypráví svůj příběh z perspektivy dvacetileté integrace v nové  

zemi.  Žádná z nich ale nedokáže na otázku po tom, kde má vlastně domov, jednoznačně odpovědět. 

Přes rozdílné povahy hrdinek jsou jejich příběhy shodně poznamenány náhlým vytržením z pokojného 

života a nutností utéct před válkou do zcela neznámého prostředí. „Nikdo normální tu válku nechtěl,“ 

zaznívá z úst jedné z protagonistek.  

Pocit ztráty se prolíná životy všech čtyř žen, které se jinak ve všech ohledech začlenily do české 

společnosti, každá po svém v ní obstály. Jejich vzpomínky a vyprávění reflektují běžné denní starosti, 

často tak odlišné od těch, které mají jejich české kamarádky. Jak najít práci bez znalosti zdejšího jazyka, 

jak uživit děti z výplaty na nekvalifikované pozici nebo vyjít s polovičním důchodem celý měsíc? Jak 

překonat smutek po životě v zemi, která už neexistuje a kde najít ten opravdový domov? Ani jedna 

z životem uskutečněných odpovědí není zbavená výjimečné síly, kterou každá ze čtyř protagonistek 

projevila v uprchlictví. A také nyní, v pozdějším věku, neztrácí chuť do života a nachází svojí roli aktivní 

ženy. 

 
protagonistky filmu  

 


