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Úvod 

 

     Ve své práci se budu věnovat uprchlíkům z Bosny. Tato problematika je zajímavá, ale 

bohuţel málo diskutovaná. Podnětem pro toto téma jsou moji přátelé, kteří sami pocházejí z 

Bosny. I přesto, ţe situace v Bosně se od války podstatně změnila, ráda bych se věnovala 

lidem právě z této části světa.  

    Kaţdý den potkáváme spoustu lidí, kteří utekli ze své země z politických důvodů do České 

republiky. Uţ si však neuvědomujeme, jakými riziky, a pro nás nepředstavitelnými situacemi, 

si museli projít, před tím, neţ začali nový ţivot. Málokdo ví, jak náročný je odchod ze své 

země a pro většinu uprchlíků je ještě náročnější být ţadatelem o azyl. Ráda bych v této práci 

poukázala na to, co tito lidé proţívají, kdyţ se nacházejí v nekonečné nejistotě a strachu o své 

nejbliţší, nevědomí zda přeţijí, a pokud ano, co s nimi bude dál. 

   Zpracováním této práce, bych ráda více upozornila na tuto problematiku, která se 

netýká jen uprchlíků z Bosny, ale i z ostatních zemí, kde politické či jiné neshody mají dopad 

na psychiku a ţivoty nevinných lidí. Součástí mé práce je seznámení s podmínkami a 

moţnostmi po překročení hranic České republiky pro rodiny či jednotlivce, kteří utíkají před 

válkou. Ráda bych popsala průběh přijímacích řízení a udělování azylů. Budu se věnovat 

jednotlivým uprchlickým zařízením a náplni práce sociální pracovníka. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1Hlavní cíl 

 Popsat práci sociálního pracovníka v zařízeních pro cizince 

1.2 Dílčí cíle 

 

 Seznámit s problematikou uprchlíků z Bosny během války 

 Popsat válku v Bosně 

 Popsat zařízení pro cizince v České republice 

 Seznámit s životním příběhem uprchlíka z Bosny 
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2 Teoretická část 

 Do teoretické části zařadím popis občanské války v Bosně, která sehrála velkou roli 

v problematice uprchlictví. Dále se budu zabývat charakteristikou národa Bosňáků. Nakonec 

popíši  poválečnou situaci v Bosně a Hercegovině a také návratnost uprchlíků po válečném 

konfliktu včetně etno-demografických změn na území Bosny a Hercegoviny. 

 

2.1 Válka v Bosně 

Historie států na Balkánském poloostrově je jiţ od počátku provázena válečnými 

konflikty. V úvodu své práce bych se ráda věnovala válce v Bosně, ve které se stali z mnoha 

lidí uprchlíci.  

K rozpadu Jugoslávie přispěla řada aspektů. Jednotlivé národy měly stále více rostoucí 

poţadavek, ve kterém vyjadřovali touhu po prosazení a ucelení své národnosti. Nepokoj byl 

silně ovlivněn hospodářskými problémy, týkajícími se nezaměstnanosti a zadluţenosti země. 

Chorvatsko a Slovinsko, tedy západní republiky s menšími finančními problémy, jiţ odmítaly 

podporovat méně rozvinuté země. Dalším problémem se stal jazyk Chorvatů, který nebyl 

uznáván jazykem samostatným. 

 Historie Jugoslávie je provázena válkami náboţenskými a národnostními mezi 

jednotlivými etniky. Důvodem, proč Srbové byli ve většině případů středem konfliktů, je 

skutečnost, ţe jednotlivé republiky byly sloţeny z více národů, tudíţ se zde objevovaly 

početné menšiny. Znamená to, ţe kromě Srbska, ţili dva milióny Srbů například v Bosně a 

Hercegovině nebo v Chorvatsku. Podobně je to i s ostatními etniky. Srbové, jako 

nejpočetnější národ, se chtěli stát národem vůdčím a v ostatních republikách mít silnější 

zastoupení. [www.bosna.cz, 2] 

 Nejprve se od Jugoslávie oddělilo Slovinsko, Chorvatsko a dále Makedonie. Srbové 

během války v Chorvatsku, vyhlásili mezinárodně neuznanou Republiku Srbská Krajina. 

Chorvaté toto území dobily aţ na konci bosenské války. 

       Konflikt v Bosně začal v březnu roku 1992. Válka s náboţenským a etnickým kontextem 

si vyţádala největší počet obětí od druhé světové války. Spousty lidí přišly o své ţivoty, 

příbuzné a byly nuceni opustit své domovy. Velké mnoţství obyvatel Bosny, se stalo oběťmi 

etnických čistek. [ŠESTÁK, 1998] 

 Hlavní podstatou války v Bosně byly protesty Srbů proti nezávislosti Bosny.  

Bosenští Srbové usilovali o vytvoření společné federace se Srbskem a Černou horou. Tento 

návrh vyslovili při listopadovém referendu v roce 1991. Srbové silně podporovali myšlenku 



8 

 

Jugoslávie, zatímco Bosňáci a Chorvati byli proti. 9. ledna 1992 došlo k vyhlášení Republiky 

srbského národa Bosny a Hercegoviny. [STÝSKALOVÁ, 2005] Srbové se dále dohodli o 

vytvoření nové Jugoslávie se Srbskem a Černou Horou. Tento postup Srbů byl však prohlášen 

za neústavní. Na základě tohoto jednání vyhlásila bosenská vláda celobosenské referendum za 

nezávislost na Jugoslávii, které se uskutečnilo 29. února a 1. března 1992. Tento konflikt v 

Bosně a Hercegovině byl také vyuţit armádou Chorvatska k vyhnání Srbů z Krajiny a 

Slavonie, kde se usídlili během války v Chorvatsku. [www.bosna.cz, 2] 

 Krok bosenské vlády byl Srby bojkotován. Referenda se zúčastnilo pouhých 67 

procent obyvatel, přičemţ 99 procent hlasovalo pro nezávislost na Jugoslávii. 3. března 

prezident Alija Izetbegović oficiálně vyhlásil jako samostatný stát. Následně 6. dubna 

Evropská unie uznala Bosnu samostatnou, stejně tak jako spojené státy, které tak učinily o den 

později. [www.bosna-a-hercegovina.navajo.cz, 4] 

 Ještě v den vyhlášení nezávislosti začali bosenští Srbové stavět barikády přímo v 

ulicích Sarajeva a v ostatních velkých městech jako Mostar, Kupres nebo Derventa. Poté se 

zde začínají objevovat přestřelky. Nastává dělostřelecké odstřelování Sarajeva a prezident  A . 

Izetbegović vyhlašuje výjimečný stav. S tímto dnem, tedy 6. dubna 1992, vypukla válka. 

[www.bosna.unas.cz, 1] 

 Metropole Bosny a Hercegoviny zůstává v obklíčení aţ do konce válečného konfliktu. 

Tato situace vyvolala obavy u obyvatel Bosny. Jiţ v průběhu války bylo v České republice 

uděleno několik azylů občanům Bosny a Hercegoviny. (Tab. Č. 1) 

 

 

ROK 

 

1993    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Počet udělených azylů 

 

14 0 1 5 16 3 4 1 

 

Tab. č. 1: Počet udělených azylů bosenským občanům v České republice.[Mgr. Daniel Chytil, 

Český statistický úřad] 

 

 

  

 

 



9 

 

Zatímco koncem dubna byly boje spíše okolo větších měst, během léta se etnická 

válka rozšířila na celé území Bosny. Srbské jednotky páchaly čistky. Na různých místech 

Bosny došlo během jednoho dne k zabití přes 100 bosenských muslimů. 

[www.vexilolognet.cz, 5]  Jelikoţ se Bosňáci a Chorvaté stali společným terčem agrese 

srbských jednotek, dalo se pochopit, ţe se oba tábory spojily. 

      Na základě Rady bezpečnosti OSN bylo do Bosny a Hercegoviny vysláno 1100 vojáků 

OSN. Tato první posila měla za úkol oddělit bojující strany. Kruté zacházení, znásilňování a 

zabíjení donutilo statisíce lidí opustit své domovy. Na celém území se nacházelo celkem 94 

intervenčních táborů, ve kterých bylo drţeno přes sto tisíc lidí v nelidských podmínkách. 

Nejznámějším tábor se nacházel na severu Bosny u města Omarska. Docházelo kromě jiného 

i k masovému znásilňování ţen. [www.bosna.cz, 2]   

 Koncem léta bylo vysláno dalších 6000 vojáků OSN, známých jako ,,Modré přilby“.  

Boje pokračovaly a nedalo se jim ţádným způsobem zabránit. Bez výsledku zůstalo i staţení 

jugoslávských vojsk, vyhlášení bezletových zón nad bosenským územím nebo monitorování 

pohybu těţkých jednotek. [www.wikipedia.org, 3] 

 Modré přilby zajišťovaly především humanitární dodávky, i kdyţ ne vţdy úspěšně. 

Např. začátkem září se srbskému dělostřelectvu podařilo sestřelit letadlo s čtyřčlennou 

posádkou, která vezla humanitární pomoc do Sarajeva. 

 Na konci října došlo ke značnému zhoršení situace na východě Bosny, kdy armáda 

Republiky Srbska Bosny a Hercegoviny, přejmenovaná na Republiku Srbska, obklíčila 

Goraţde, Ţepu a Srebrenici, kde ţilo okolo 130 tisíc lidí. [ŠESTÁK, 1998]  

 Proběhlo několik jednání o moţných řešeních. Na jaře roku 1993 bylo vyhlášeno 6  

,,bezpečných zón“ pro Bosňáky. Mezi ně patřilo Sarajevo, Goraţde, Srebrenica, Tuzla, Bihac 

a Ţepa. 

 Došlo ještě ke zhoršení válečné situace, protoţe v Mostaru a v Sarajevu se proti 

Bosňákům obrátili i Chorvaté, coţ skončilo uzavřením spojenectví mezi Chorvaty a Srby. 

[www.bosna.unas.cz, 1] 

 Spojenectví vyústilo v myšlenku rozdělit Bosnu na tři etnické části. Jako návrh toto 

přednesli R. Karadţić s M. Bobanem při jednání v Ţenevě. Bosňáci tento plán zásadně 

odmítali, protoţe by jim připadlo pouhých 30 procent území.[ŠESTÁK, 1998] Ke konci září 

byl tento plán podmínečně přijat Bosenským sněmem, a to pod podmínkou, ţe Bosňákům 

budou vrácena veškerá území, na kterých měli původně etnickou převahu. [HAVLÍKOVÁ, 

1998] 
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Začátkem července byla zahájena přísná kontrola dodrţování embarga OSN na 

dodávky zbraní do bývalé Jugoslávie. V té době byl při boji mezi muslimy a Chorvaty 

vyhozen do povětří slavný mostarsky ,,Stari Most“. 

 Od poloviny ledna platilo v Bosně příměří. Bohuţel vydrţelo pouhé tři týdny. Na 

trţišti v Sarajevu došlo k explozi minometných střel. Zahynulo 68 civilistů a přes 200 lidí 

bylo zraněno. I přesto, ţe bosenští Srbové odmítají obvinění, byli vyzváni, aby stáhli veškeré 

těţké zbraně ze Sarajeva a okolí 20 km. Jinak budou zahájeny útoky NATO. Generální 

tajemník zmocnil Radu NATO k leteckým úderům proti srbským dělostřeleckým jednotkám v 

okolí Sarajeva. 28. února došlo k sestřelení čtyř srbských letounů, které narušily bezletovou 

zónu. Situace se postupem času začala obracet v neprospěch Srbů. Vrchní velitelé Chorvatů a 

Bosňáků se sešli 23. února v Záhřebu, aby podepsali dohodu příměří a obrátili se proti vůdci 

Srbů Radovanu Karadţičovi. 

 NATO muselo opět zaútočit, tentokrát na pozemní jednotky, které střílely v ,,bezpečné 

zóně“ v Goraţde. Poté se konalo ještě několik dalších akcí proti Srbům. 

 70 % území Bosny a Hercegoviny bylo stále pod vedením Srbů. Začátkem května však 

podmínečně přijali nově předloţenou moţnost rozdělení bosenského území, kde 49 % 

připadlo Srbům a zbylých 51 % náleţelo Chorvatům a Bosňákům, kteří vytvořili novou vládu. 

[www.bosna.cz, 2] 

 Poslední válečný rok se stal nejkrutějším období války a vyţádal si největší počet 

obětí na ţivotech. 

 V květnu 1995 Chorvaté zaútočili na krajinské Srby. Při této operaci zemřelo i několik 

vojáků OSN. Nedaleko Sarajeva došlo k proniknutí do skladu těţkých zbraní a Srbové si 

odnesli několik děl. Po této události začali opět odstřelovat Sarajevo.[ŠESTÁK, 1998] 

 Srbové vypověděli veškeré uzavřené dohody, které byly uzavřeny s OSN. Zajali 374 

vojáků a pozorovatelů OSN, mezi nimi byli i tři Češi. Zajatce propouštěli aţ na výzvu 

srbského prezidenta S. Miloševiče. 

 V polovině července došlo k napadení Srebrenice, tedy jedné z šesti bezpečnostních 

zón, které měly být chráněny silami OSN. Odtud bylo evakuováno na 23 tisíc lidí, 8000 muţů 

bylo pobito. [www.valka.cz, 9] 

 Dalším cílem Srbů se stala Ţepa, kterou vypálili. Byla chráněna pouze několika 

stovkami místních ozbrojených lidí. Poté Karadţić nabídl výměnu Goraţde za část území 

Sarajeva a pro Republiku Srbskou poţadoval nejméně 56 procent území Bosny a 

Hercegoviny.  Srbové pokračovali s etnickými čistkami, aby vyhnali zbývající Bosňáky a 

Chorvaty. 
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 Díky Richardu Holbrookovi 10. října vstoupila Bosna a Hercegovina v platnost 

všeobecného příměří. Na konci měsíce se v Daytonu sešly srbská, chorvatská a bosensko-

hercegovská delegace, v čela s prezidenty Miloševićem, Tudmanem a Izetbedovićem. 

Společně podepsali Daytonskou dohodu, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině. 

Zasedání v Daytonu se neúčastnil R. Karadţič ani Mladic. Ti byli obviněni z válečných 

zločinů. [ŠESTÁK,1998] 

 V Paříţi byl podepsán dodatek k Daytonské dohodě. Ten se týkal národního usmíření, 

poválečného uspořádání a rozdělení poválečné moci. 
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2.2 Národ Bosňáků 

 Národ Bosňáků je povaţován za nejmladší národnostní skupinu bývalé Jugoslávie. Na 

počátku byl název Bosňák často zaměňován za název Muslim. Ačkoli mají Bosňáci hluboké 

kořeny, jejich oficiální název se uţívá teprve od roku 1993. 

 Bosńáci jsou známí tím, ţe jsou velice hrdí na svůj národ. Nejsou však zaměřeni proti 

jiným, jako například Srbové, Chorvaté nebo Slovinci. Oproti Chorvatům či Srbům se 

Bosňáci v České republice řadí do volnější a otevřenější skupiny cizinců. 

 Bosňáci se vyznačují vřelostí a přátelskostí. Ve společnosti Bosňáků hraje velkou roli 

rodina.  Jak na vesnicích tak i ve městech se udrţují silné vazby mezi jednotlivými 

generacemi. Děti zpravidla zůstávají u svých rodičů, dokud si nezaloţí vlastní rodinu. 

V Bosně jsou svatby z důvodů otěhotnění méně častější neţ u nás. Bosňáci rozvody tolerují, 

ale jsou mnohem méně častější neţ v České republice. 

 Bosňáci kladou velký důraz na vztahy v sousedství neboli Komšiluk. Během dne 

nechávají své domy běţně odemčené, aby se mohli vzájemně navštěvovat. To je také 

důvodem toho, ţe lidé z jednoho města nebo obce se znají ve větší míře neţ u nás. Běţné 

například jsou snídaně, kterých se mohou účastnit i sousedé. Nemusí se předem ohlašovat, 

stačí pouze vstoupit do domu. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 V porovnání s Českou republikou se v bosenské kuchyni mísí řada vlivů. Na jejich 

stolech nenajdeme např. omáčky. Za národní jídla by se dala označit pita, jedná se o slaný 

závin, dále jehněčí na roţni, fazole nebo šišky z mletého masa. Tradičním nápojem Bosňáků 

je káva, kterou si většina rodin vyrábí sama. Proto téměř v kaţdé kuchyni najdeme kávový 

servis, ve kterém je tzv. džezva, fildžany, tác a ruční mlýnek.   

 Bosňáci nepředstavují svými tradicemi a zvyky nějak zvlášť vybočující národnostní 

skupinu lidí. Dalo by se říci, ţe od Čechů se v mnoha ohledech nějak výrazně neliší. 

[ŠIŠKOVÁ, 2001] 
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 2.3 Bezpečné zóny 

 ,,Bezpečné zóny“ byly označené demilitarizované oblasti, kde se vojáci měli za úkol 

postarat  o bezpečnost obyvatel. Tato snaha měla vést k zabránění dalším vraţdám, masakrům, 

znásilňování a vypalování domů. OSN ustanovila vojenské jednotky UNPROFOR (UNITED 

NATION PROTECTION FORCE). Dne 6. května roku 1993 rada bezpečnosti OSN přijala 

rezoluci č. 824, kterou byla města Sarajevo, Tuzla, Bihać, Goraţde, Ţepa a Srebrenica 

vyhlášena bezpečnými zónami (Obr. č. 1). Později se však ukázalo, ţe jednotky UNPROFOR 

nejsou proti Srbům dostatečně vycvičené a vyzbrojené. [ŠESTÁK, 1998] 

 

 Obr. č. 1:Vyznačená území „Bezpečných zón“ 

 

Nejznámější masakr se stal v horské oblasti Srebrenica, která se nachází nedaleko 

Sarajeva.  Pod vedením Ratka Mladiće, obsadili Srbové toto území, kde se nacházelo několik 

desítek tisíc civilistů a uprchlíků. Starci a ţeny s dětmi byli odděleni. Ostatní, coţ znamená 

okolo 8000 muţů ve věku od 12 do 75 let, byli zavraţděni. Srbská vojska tento masakr 

zdůvodňovala tím, ţe pátrají po válečných zločincích. Někteří z těch, co se pokusili utéct do 

hor, byli postříleni, i přesto, ţe se část z nich vzdala. Ti, co přeţili, byli odvezeni do 

internačních táborů, kde většinu zajatců čekala smrt. Dějství v Srebrenici je největší masovou 

vraţdou v Evropě od konce 2. světové války a byl označen za genocidu. [www.valka.cz, 9] 
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Kaţdoročně si lidé připomínají den této tragické události výstavbou památníků (Obr. č. 2). 

 Ratko Mladić v současné době stále úspěšně utíká před haagským soudem pro válečné 

zločiny. Obţaloba na tohoto bosensko-srbského generála byla vznesena jiţ v červenci roku 

1995.[www.aktuálně.centrum.cz, 16] 

 

Obr. č. 2: Hroby obětí bosenského masakru na pamětním hřbitově Potočari na okraji města 

Srebrenice. Den výročí počátku této události připadá na  den 11.července 1995. 

[www.ct24.cz] 

 

 Tuzla byla během války obléhána srbskými vojáky a zůstala po skončení války značně 

poničená. Do pamětí se asi nejvíce zapsala smrt 72 muslimských muţů při minometné palbě. 

[www.tuzla.navajo.cz, 6] 

 Před válkou byla Ţepa obydlena z velké části především bosenskými obyvateli, kteří 

byli během konfliktu vyhnáni. V roce 1995 bylo toto území obsazeno vojskem Republiky 

srbské,  a následně etnicky vyčištěno. [www.wikipedia.org, 8] 

 Bosenská metropole byla od počátku bojů bombardována. Jen na této části Bosny a 

Hercegoviny přišlo o ţivot 12 tisíc lidí a dalších 50 tisíc bylo zraněno. Zoufalá situace 

donutila obyvatele vybudovat pod sarajevským letištěm 800 metrů dlouhý tunel, kterým se 

pokoušeli zajistit základní potřeby (Obr. č. 4). Tunel vedl přímo pod letištní ranvejí. Vojáci, 

horníci i domobranci kopali z obou stran současně, a to 24 hodin denně. Dne 31. července 

roku 1993 byl tunel dokončen. Podle odhadů tudy prošly čtyři tisíce lidí za pouhý jeden den. 

[www.youtube.com, 17] 

 V současné době slouţí část tunelu jako muzeum. Vybudované bylo Bajrou Kolarem, 

který rovněţ za války pomáhal s výstavbou. Vstup do tunelu se nacházel přímo v prostorách 

jeho rodinného domu (Obr. č. 3). 
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Obr. č. 3: Dům Bajry Kolara. [www.travelant.cz, 11] 

 

 

Obr. č. 4: Tunel pod sarajevským letištěm. [www.tlaxcala.es, 10] 

 Goraţde, jako další z bezpečných zón, bylo dobyto srbskými vojáky, kteří vypalovali 

domy a bezmilostně stříleli a podřezávali nevinné a neozbrojené civilisty. I zde byl přísun 

potravin minimální. Proto se obyvatelé Goraţde museli spoléhat na své vlastní zdroje či 

pomoc sousedů. Do města se občas dostaly základní suroviny jako např. mouka. Během války 

zde nebyl, jako všude jinde, přísun elektrického proudu. Několik obyvatel si na řece postavilo 

tzv. provizorní vodní elektrárny. Bohuţel je časem buď zničili Srbové anebo je vzala voda. 

 V Goraţde se před vypuknutím války nacházelo okolo sedmnácti tisíc obyvatel. Z toho 

70% tvořili muslimové. I zde docházelo před koncem občanské války k hromadnému 

vyvraţďování.  [SACCO, 2007] 
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 Biháć byl srbskými jednotkami obléhán jiţ od samotného vypuknutí konfliktu, k 

jejímu dobytí však nikdy nedošlo. [www.wikipedia.org, 7] 

 Etnické čistky probíhaly také např. Okolo Banja Luky, která se nachází 

severovýchodně od Sarajeva. 
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2.4 Koncentrační tábory v Bosně 

 Ve své práci bych ráda zmínila několik slov o koncentračních táborech, protoţe zde 

skončily ţivoty mnoha nevinných lidí.  

 Po celém území Bosny a Hercegoviny se nacházely koncentrační tábory (Obr. č. 5). 

Zde byli shromaţďováni především Bosňáci, kteří byli zajati srbskými vojáky během 

etnických čistek. Tito lidé byli drţeni v nelidských podmínkách. Docházelo zde k týrání, které 

pro mnohé končilo smrtí. Mizivému počtu osob se podařilo z této cely smrti utéct. Myslím si, 

ţe nemusím zmiňovat, ţe pobyt v koncentračním táboře nechal v těch, co přeţili, 

nesmazatelné vzpomínky, které si ti, co to nezaţili, neumí představit. Velké mnoţství těchto 

lidí trpělo po zbytek svého ţivota depresemi, paranoiou, schizofrenií a jinými duševními 

poruchami. 

 

 

Obr. č. 5: Mapa koncentračních táborů na území Bosny a Hercegoviny. Číslo, které je 

uvedeno v závorce, označuje počet táborů v dané oblasti. [www.wikipedia.org, 3]  
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2.5 Poválečná situace v Bosně a Hercegovině 

 Krvavý konflikt v Bosně si vyţádal na sto tisíc mrtvých a z dvou miliónů obyvatel se 

stali uprchlíci. 

 Válečné strany se díky ochranné linii podařilo oddělit během tří měsíců. Toto pásmo 

bylo široké 4 km a její celková délka dosahovala 1030 km. Většina Srbů, ţijících na 

předměstích Sarajeva, se rozhodla přesídlit na srbské území. Obávali se hrozících konfliktů s 

Karadţičovými stoupenci. [ŠESTÁK, 1998] 

 Uprchlíkům, kteří se vraceli z emigrace, bylo bráněno v návratu do svých domovů. 

Docházelo k vypalování domů Bosňáků. 

 Radovan Karadţič zůstal ještě několik měsíců po Daytonské dohodě na svém místě 

prezidenta. Existovaly obavy, které by mohly ohrozit prosazení mírového plánu v Bosně a 

Hercegovině. Aţ v červenci 1996 Karadţič podepsal dokument, jehoţ podstatou bylo, ţe se 

vzdává výkonu všech svých dosavadních funkcí. Pravomoce byly předány do rukou Biljány 

Plavčičové, která funkci prezidentky  vykonávala do podzimu 1998.  27. února 2003 odsoudil 

Mezinárodní trestní tribunál Plavčičovou na 11 let za vyhánění nesrbského obyvatelstva, k 

čemuţ se přiznala. Tato zastánkyně etnických čistek byla 27. října 2009 po odpykání dvou 

třetin svého trestu propuštěna ze švédské věznice. [www.rozhlas.cz, 12] Radovan Karadţič, 

který se stála brání obvinění,  u soudu v Haagu tvrdil, ţe Sarajevo nebombardovali Srbové, 

ale samotní Bosňáci. Dále je prý přesvědčen, ţe nebyla zabita ţádná civilní oběť. [MF DNES, 

čtk] 

 Bosna a Hercegovina byla před konfliktem velice smíšená a etnicky takřka nedělitelná. 

Lidé, kteří se stali za války uprchlíky, utíkali většinou na území svého etnika. Znamená to, ţe 

například Chorvaté, ţijící před válkou na území Bosny, v průběhu bojů utíkali do Chorvatska. 

 Rodiny, které byly z etnicky smíšených manţelství, se dostávali do obtíţné pozice. 

Proto pro ně bylo nejpřijatelnějším řešením, hledat azyl v zahraničí. Tímto způsobem se 

vyhnanci rozdělili do dvou skupin. Uprchlíci, kteří získali status uprchlíka ve třetích zemích a 

dále vyhnanci, kteří nalezli útočiště na území svého etnika. 

 Krvavý konflikt přinutil opustit své domovy přes 2,2 miliony lidí, coţ je přes 50% z 

celkové populace. Odhaduje se, ţe okolo 1,2 milionu osob nalezlo ochranu ve více neţ 100 

zemích světa. Nejčastějším cílem uprchlíků bylo Německo, kde se soustředilo 28% uprchlíků. 

Dále směřovali do Srbska a Černé Hory, Chorvatska a Rakouska. [www.cepsr.com, 19] 

 Během let 1992-1995 uteklo z Bosny a Hercegoviny okolo 5000 lidí a našlo dočasné 

útočiště v České republice. Podle odhadů 3000 z nich opustilo Českou republiku a 
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pokračovalo nejčastěji do USA. Od konce války se ze zbylých 2000 vrátilo asi 1000 uprchlíků 

zpět do Bosny. [UNHCR Sarajevo, Protection Assistant- Vesna Vignjevic ] Ostatní byli 

začleněni do české společnosti. Během těchto let přijala Česká republika několik projektů. 

Mezi nejznámější se řadí projekt s názvem Projekt integrace zdravotně postižených osob 

z Republiky Bosna a Hercegovina, který byl realizován ministerstvem vnitra od roku 1997. 

Projekt řešil situaci lidí nacházejících se v dočasném útočišti, kteří se nemohli k datu 

ukončení dočasného útočiště (30. Září 1997) v důsledku zdravotního postiţení vrátit zpět do 

své země a projevili zájem trvale zůstat v České republice. [www.mighealth.net, 22] 

 Někteří z uprchlíků, hledající bezpečné místo, nalezli útočiště u svých přátel nebo 

příbuzných. Ostatní byli umístěni v uprchlických táborech. Výjimkou nebyly ani domovy, ze 

kterých byli vyhnáni lidé z jiného etnika, povaţující se za nepřátelské. 

 Dne 11. prosince v roce 2001 podepsaly Chorvatsko a Bosna a Hercegovina Smlouvu 

o návratu uprchlíků. Chorvatsko na úkor tohoto projektu kaţdý rok vyčleňuje 20 miliónů Kun 

ze svého rozpočtu. Vyhrazené finance slouţí  na obnovu zničených domů chorvatských 

uprchlíků v Bosně. Srbsko na podobný plán nemá dostatek finančních prostředků, proto se 

rozhodlo pro zcela odlišné řešení. Uprchlíkům z Bosny a Chorvatska bylo umoţněno získat 

státní občanství, tím pádem i povolení k pobytu a pracovní povolení. Srbsko tímto krokem 

zároveň vyřešilo velký problém s úbytkem srbského obyvatelstva. Uprchlíci, kteří se vrátili 

zpět, byli nuceni postarat se sami o sebe, aniţ by se jim dostala jakákoli podpora státu. Pomoc 

těmto obyvatelům poskytovali především mezinárodní humanitární organizace, jako je např. 

Červený kříţ. [www.cepsr.com, 19] 
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2.6 Návratnost uprchlíků 

 Občanský konflikt nepochybně proměnil etno-demografickou strukturu obyvatelstva 

na území Bosny a Hercegoviny (Obr. č. 6). Došlo k velkým změnám v socioekonomické 

oblasti, která má dopad na návratnost uprchlíků. Etnické osídlení je značně pozměnilo z 

důvodů etnických čistek a tzv. nucených migrací (Obr. č. 7). Návraty jsou většinou takové, ţe 

rozšiřují stávající menšinu na daném území. 

 

   

   

   

 

Obr. č. 6: Rozdělení etnik na území Bosny před válkou, [www.bih-x.com, 18] 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Etnické rozdělení po válce, [www.bih-x.com, 18] 
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3 Praktická část 

 

 V praktické části se zaměřím na druhy zařízení pro cizince v České republice. Budu se 

věnovat náplni práce sociálního pracovníka především v azylových střediscích a také 

v poradně pro integraci. Závěrem praktické části bude vyprávění bosenského uprchlíka, který 

se svou rodinou utekl před válkou. 

 

3.1 Zařízení pro cizince v České republice 

 

 V České republice existují tři typy zařízení pro cizince: 

 

 Azylová zařízení- přijímací střediska 

                                         - pobytová střediska 

                                         - integrační azylová střediska                              

 Zařízení pro zajištění cizinců 

 Centra na podporu integrace cizinců 

 

 

3.1.1 Azylová zařízení 

 Ráda bych nyní popsala jednotlivá specifika azylových zařízení, která fungují na 

našem území a poskytují cizincům z Bosny a dalším lidem z cizích zemí sluţby, které vedou 

k rychlejšímu začlenění do české společnosti.  Azylová zařízení jsou zřizována Ministerstvem 

vnitra České republiky. Nově příchozím cizincům je poskytována sociální, psychologická a 

právní péče. Ke všem klientům je přistupováno individuálně s ohledem na jejich etnické, 

náboţenské a kulturní rozdíly. V přijímacím a pobytovém středisku je cizincům poskytována 

bezplatná péče zahrnující odborné poradenství. V České republice fungují tři typy azylových 

zařízení- Přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové centrum. 
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3.1.1.1 Přijímací středisko 

Přijímací středisko je zařízením pro cizince, kteří vstoupili na území České republiky a 

projevili zájem o mezinárodní ochranu. Nově příchozím ţadatelům je zde zajištěno ubytování, 

strava a základní hygienické potřeby. Střediska jsou zřizována Ministerstvem vnitra České 

republiky. 

V přijímacím středisku je ţadatel povinen projít základními čtyřmi procedurami. První 

z nich je identifikace totoţnosti, která je prováděna cizineckou policií. Poté je zahájeno řízení 

o udělení mezinárodní ochrany. Během procesu je prováděn vstupní pohovor a sociální šetření 

se sociálním pracovníkem.  

Zákon ukládá cizincům podstoupit komplexní zdravotní vyšetření. Znamená to, ţe 

kaţdý ţadatel musí projít lékařskou prohlídkou. Z tohoto důvodu je přijímací středisko 

uzavřeným zařízením a není moţné ho z karanténních důvodů svévolně opustit. Tato 

procedura trvá obvykle 21 dnů, dokud nejsou známy výsledky zdravotní prohlídky. Dá se 

předpokládat, ţe jejich zdravotní stav bude ovlivněn skutečností, ţe většina ţadatelů přichází 

ze zemí (Vietnam, Ukrajina, Bosna, Kuba, Mongolsko), kde je systém celého zdravotnictví na 

niţší úrovni neţ v České republice. 

Během čekací doby je ţadatelům poskytována odborná sociální, právní i 

psychologická péče, která je v přijímacím středisku nedílnou součástí celého postupu. Ţadatel 

je vystaven velké psychické zátěţi, uvědomím-li si, ţe je nucen opustit svou zemi, kde válka 

převrací naruby ţivoty miliónům lidí. Během své cesty má obavy z budoucnosti a co bude 

následovat po jeho příchodu do cizí země. Tento stres se zvyšuje v situaci, jedná-li se o 

rizikové skupiny uprchlíků, do které se řadí matky s dětmi, senioři, lidé se zdravotním 

postiţením, děti bez rodičů apod. 

Klienti mají moţnost během svého pobytu v přijímacím středisku vyuţívat moţnost 

volnočasových aktivit dle nabídky jednotlivých zařízení. 
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3.1.1.2 Pobytové středisko 

 Pobytové středisko je zařízením, do kterého přicházejí klienti z přijímacího střediska 

po tom, co prošli všemi povinnými procedurami. Zde jsou ubytováni během jejich řízení o 

udělení azylu. Stejně tak jako u přijímacích středisek je zřizovatelem Ministerstvo vnitra 

České republiky. Jedním ze základních rozdílů, který odlišuje toto středisko od přijímacího 

střediska je ten, ţe se jedná o otevřené zařízení a klienti mohou volně opouštět areál. 

Cizincům je dovoleno přijímat návštěvy. 

 Stejně tak jako v předešlém zařízení mají klienti moţnost vyuţívat volnočasových 

aktivit. A to buď v kulturní místnosti, v místním dětském centru nebo mimo areál pobytového 

střediska. 

 Stravování klientů je zajištěno ve společné jídelně. I zde je důleţité respektovat 

rozdílné kultury a zvyklosti jednotlivých národů. Proto je zde moţnost vybrat si jídlo ze 3 

nabídek a to včetně vegetariánského. Ohled je brán i na kojící matky, těhotné ţeny nebo na 

osoby, které mají předepsanou zvláštní dietu. 

 

3.1.1.3 Integrační azylové středisko 

 Integrační azylové středisko je určeno osobám, které obdrţely rozhodnutí o udělení 

mezinárodní ochrany, tudíţ získaly status azylanta. Slouţí jako dočasné ubytování azylantům 

do té doby, neţ si zajistí vlastní bydlení. Během svého pobytu v integračním azylovém 

středisku si azylant hledá vlastní byt a samozřejmě práci. O ubytování v tomto zařízení si 

můţe poţádat i osoba, která dosud měla soukromé bydlení. Pokud se takto rozhodne, je třeba 

podat ţádost na Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Stejně tak jako v jiných 

zařízeních má pobyt v integračním azylovém středisku svá pravidla, která je nutná dodrţovat. 

 Azylanti jsou ubytováni v samostatných ubytovacích jednotkách. Součástí 

jednotlivých bytů je obvykle kuchyňka, nábytek a příslušenství. Za poskytování ubytování se 

hradí nájemné, jehoţ výši určují právní předpisy České republiky. Ubytovaným osobám je 

k dispozici sociální pracovník. [www.mvcr.cz, 13] 
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3.1.2 Zařízení pro zajištění cizinců 

 Do zařízení pro zajištění cizinců jsou umísťovány osoby na základě rozhodnutí 

cizinecké policie o správním vyhoštění a o zajištění. Tato střediska jsou spravována Správou 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Zařízení se dělí na dvě části: se 

zmírněným reţimem a se zpřísněným reţimem. Do části se zpřísněným reţimem jsou 

umísťováni cizinci s agresivním chováním, kteří mohou ohrozit bezpečnost ostatních osob. 

Nebo pokud u cizince nelze ověřit jeho totoţnost.   

 Aby mohlo být provedeno zajištění, musí cizinecká policie předat cizinci písemné 

sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění. Doba, po kterou probíhá zajištění cizince, 

nesmí přesáhnout 180 dnů ode dne omezení osobní svobody. U osob mladších 18 let se tato 

doba zkracuje na 90 dnů. Poté co došlo k zajištění cizince má policie povinnost informovat 

příbuzného cizince, který má v České republice povolení k pobytu. Nejčastějším důvodem pro 

zajištění cizince bývá pobyt bez platných dokladů. Během umísťování cizinců v zařízení je 

samozřejmé brát ohled na individualitu kaţdé národnosti. Lze předpokládat, ţe pokud by 

došlo k umístění Bosňáka a Srba do jedné místnosti, není pochyb o tom, ţe by došlo ke 

konfliktu. 

 Kaţdý ze zajištěných cizinců má právo jednou za 3 týdny mít návštěvu 2 osob. 

Návštěva nesmí přesáhnout dobu 30 minut. 

 Během zpracovávání své absolventské práce jsem spolupracovala s cizineckou policií, 

díky níţ jsem zjistila počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění občana Bosny a 

Hercegoviny (Tab. č. 2). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkem cizinců, kterým 
bylo vydáno rozhodnutí 

10 094 6 960 4 629 2 909 3 064 

Z toho občané Bosny a 
Hercegoviny 

5 1 2 3 0 

 

Tab. č. 2: Vydaná rozhodnutí o zahájení o správním vyhoštění cizinců celkem  (graf 

č.1)a  občanům Bosny a Hercegoviny(graf č. 2). Během let 2005 aţ 2009 byl zajištěn pouze 

jeden občan Bosny a Hercegoviny do zařízení pro zajištění cizinců, a to v roce 2009.  
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Graf č. 1: Vydaná rozhodnutí o zahájení o správním vyhoštění cizinců celkem. [Kpt. Bc. 

Michaela Vacková, cizinecká policie ČR] 

 

 

Graf č. 2: Vydaná rozhodnutí o zahájení o správním vyhoštění občanům Bosny a 

Hercegoviny. [Kpt. Bc. Michaela Vacková, cizinecká policie ČR] 

 

Z těchto dvou grafů je na první pohled zřejmé, ţe počet vydaných rozhodnutí o 

zahájení o správním vyhoštění občanům z Bosny a Hercegoviny je oproti vydaných 

rozhodnutí pro cizince celkem takřka mizivý. 
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3.1.3 Centra na podporu integrace cizinců 

 Jak uţ vyplývá z nadpisu, ráda bych se nyní zaměřila na centra pro cizince, která se 

snaţí o integraci osob z jiných zemí do ţivota v České republice. Díky různým kurzům mají 

cizinci moţnost rychleji se zapojit do všech oblastí sociální, právní, kulturní a samozřejmě 

jazykové. Většina těchto sluţeb je poskytována zdarma.  

 Centra slouţí jako zdroj informací pro ty, kteří prozatím nedokáţou sami se orientovat 

v sociální či právní oblasti. Sociální pracovníci poskytují pomoc při vyřizování pobytových 

oprávnění. Během své praxe v poradně pro integraci jsem často pomáhala klientům hledat 

vhodné a pro ně finančně dostupné bydlení, volná pracovní místa apod. Centra nabízejí 

moţnost doprovodu při vyřizování záleţitostí na úřadech, kde svým klientům pomáhají při 

vyplňování formulářů. 

 V rámci center na podporu integrace jsou cizincům poskytovány kurzy českého 

jazyka. Výuka je přizpůsobena začátečníkům, mírně pokročilým a pokročilým. Cizinkám 

většina center nabízí i hlídání jejich dětí. [www.integracnicentra.cz, 14] 

 Klienti mají moţnost vyuţívat bezplatného přístupu na internet, půjčování knih a 

časopisů v cizích jazycích. 

 

3.1.4 Poradny pro integraci 

 Poradny pro integraci poskytují cizincům sociální a právní poradenství. Tato zařízení 

přispívají k tomu, aby se cizinci lépe zapojili do české společnosti a dokázali se v ní 

orientovat. 

 Poradny v České republice jsou dvě a nacházejí se ve dvou krajích s největším počtem 

cizinců. 
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3.2 Mapa zařízení pro cizince v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Mapa zařízení pro cizince v České republice 
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3.3 Role sociálního pracovníka v zařízeních pro cizince 

V úvodu této kapitoly bych ráda nejprve uvedla definici uprchlíka, která má velkou 

roli při rozhodování udělení azylu a měl by se jí řídit kaţdý sociální pracovník. Plné znění 

definice nalezneme v Úmluvě o právním postavení uprchlíka,  v kapitole o Všeobecných 

ustanoveních.  

„Pojem uprchlík se vztahuje na kteroukoli osobu, jeţ se nachází mimo svou vlast a má 

oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboţenských nebo 

národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání 

určitých politických názorů, je neschopna přijmout nebo vzhledem ke shora uvedeným 

obavám odmítá ochranu své vlasti, totéţ platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se 

mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, která vzhledem 

ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůţe vrátit.“ [MATOUŠEK, 2005, s. 331] 

 

3.3.1 Sociální pracovník v přijímacím středisku 

 Aby mohlo být zahájeno řízení o udělení azylu, musí nejprve nově příchozí cizinec 

projevit úmysl o udělení mezinárodní ochrany. Toto prohlášení můţe učinit písemnou nebo 

ústní formou, a to pouze na území České republiky. Cizinec je povinen se do 24 hodin od 

svého prohlášení dostavit do přijímacího střediska. Ve výjimečných situacích, jako je vězení 

či hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, navštíví cizince sociální pracovník, aby mu 

pomohl podat ţádost o azyl. Pobyt cizince v přijímacím středisku slouţí k tomu, aby byly 

zjištěny základní údaje do evidence. 

 V přijímacím středisku je ţadatel podle zákona povinen projít všemi předepsanými 

procedurami (viz. Přijímací střediska). Součástí úkonů v přijímacím středisku je i tzv. vstupní 

pohovor se sociálním pracovníkem. 

 Sociální pracovník v přijímacím středisku by měl stejně tak jako pracovník ostatních 

zařízení spolupracující s cizinci z Bosny, dobře znát české prostředí, orientovat se v zákonech 

a právních předpisech. Dále by měl ovládat základní znalosti o zemi původu cizince. A to 

zejména v oblastech politické situace v Bosně, dodrţování lidských práv, situace 

nezaměstnanosti a kultury země. 

 V přijímacím středisku se provádí první pohovor s cizincem. Tento pohovor mezi 

příchozím cizincem a sociálním pracovníkem je většinou veden v mateřském jazyce za účasti 

tlumočníka, a to v bosenštině nebo srbochorvatštině. V některých případech pohovor probíhá 

v jazyce, ve kterém je cizinec schopen rozumět, kromě svého mateřského jazyka. Samozřejmě 
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za okolností, pokud s tímto návrhem klient souhlasí. Náklady na tlumočníka jsou hrazené 

státem. 

 Jelikoţ se pohovor řadí do nejdůleţitější fáze celé azylové procedury, je potřeba, aby 

se sociální pracovník na rozhovor připravil. Měl by si pročíst obsah a naučit se správně 

vyslovovat jméno a příjmení. 

 V úvodu pohovoru by se měl pracovník představit a poté seznámit klienta 

s tlumočníkem. Je vhodné, aby byl nejprve cizinec dotázán, zda je na tento rozhovor 

připraven. Po jeho souhlasu je důleţité zkontrolovat veškeré osobní údaje klienta, zda 

opravdu souhlasí se skutečností.  

 V průběhu pohovoru sociální pracovník zjišťuje informace o klientově rodinných 

příslušnících. Jsou rozebírány důvody odchodu ze země původu. Pracovník během pohovoru 

seznamuje klienta s následným postupem během jeho dalšího pobytu v České republice. 

 

3.3.2 Sociální pracovník v pobytovém středisku 

 Zhruba po třech týdnech je ţadatel přemístěn z přijímacího střediska do pobytového 

střediska. 

 Pokud jsou klientovi zajištěny základní potřeby jako je ubytování, strava, hygiena 

apod. měl by sociální pracovník být schopen poskytnout klientovi kvalitní sociální 

poradenství. Cizinec by měl být pracovníkem informován o dalším průběhu azylové 

procedury. 

 Klient je po příchodu do pobytového střediska automaticky zařazen mezi čekatele 

v první instanci. Zde sociální pracovník provede další pohovor. Tato konzultace hraje pro 

cizince důleţitou roli, protoţe je mu zde poskytnut prostor, ve kterém má moţnost blíţe 

specifikovat své důvody odchodu z Bosny uvedené v ţádosti. 

 O tom, zda ţadatel získá azyl, rozhoduje Ministerstvo vnitra a to do 90 dnů ode dne 

zahájení řízení. Sociální pracovník má povinnost informovat klienta o moţných 

komplikacích, které během řízení mohou vzniknout. Řízení můţe být přerušeno, pokud se 

ţadatel nemůţe řízení zúčastnit např. ze zdravotních důvodů. V takovýchto situacích je klient 

vţdy písemně informován. Přerušení nesmí trvat déle neţ 90 dní. Řízení můţe být přerušeno 

na 14 dní i v případě, ţe se v ţádosti vyskytují nedostatky a ţadatel je vyzván, aby je opravil. 

Řízení je zastaveno v případě, pokud ţadatel zemřel, vzal svůj návrh zpět, neopravil 

nedostatky v ţádosti ve stanovené lhůtě nebo se opakovaně nedostavuje na pohovory. 

 Pokud Ministerstvo vnitra ţádosti vyhoví, ţadatel se stává azylantem a získává trvalý 
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pobyt. V opačném případě má právo se odvolat ke Krajskému soudu nejdéle do 15 dní. 

Důvody proč byla ţádost zamítnuta, mohou být například, ţe ţádost je povaţována za 

neodůvodněnou, pokud ţadatel uvádí pouze ekonomické důvody, úmyslně v ţádosti uvedl 

nepravdivé údaje nebo pokud cizinec přichází ze státu, který je Českou republikou povaţován 

za třetí bezpečnou zemi. Dalšími důvody zamítnutí mohou být ty, ţe cizinec má více neţ 

jedno občanství a nepoţádal o ochranu v jednom ze států, který má uveden v občanství.  

 Pokud Ministerstvo vnitra zamítne klientovu ţádost, cizinecká policie vystaví tzv. 

výjezdové vízum. Cizinec má poté právo podat odvolání ke Krajskému soudu a to nejdéle do 

15 dní. Správní orgán 2. instance můţe původní rozhodnutí zamítnout a vrátit ţádost do 1. 

instance k novému projednání, kdy má cizinec moţnost získat azyl nebo potvrdit.  Pokud 

klient opět obdrţí negativní rozhodnutí má moţnost podat kasační stíţnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu v Brně.  Cizinec má v této fázi povinnost podat odkladný účinek tohoto 

odvolání, aby mu mohlo být vydáno cizineckou policií vízum za účelem strpění. Na základě 

toho můţe cizinec dále legálně pobývat na území České republiky. Jestliţe ţadatel obdrţí 

negativní rozhodnutí ve věci, má povinnost vycestovat ze země do konce stanoveného 

termínu. 

  

 

3.3.3 Sociální pracovník v Integračním Azylovém centru 

 Sociální pracovník v integračním azylovém centru přichází do kontaktu s cizinci, 

kterým, byl udělen azyl a přicházejí z pobytového střediska nebo s cizinci, kteří dosud 

vyuţívali ubytování v soukromí a nyní se rozhodli pro vyuţívání integračního azylového 

střediska. V této druhé variantě pomáhá sociální pracovník podat ţádost na Správě 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Azylant má poté povinnost, 

přihlásit se k pobytu na oddělení cizinecké policie, která se nachází v místě klientova nového 

bydliště. 

 V první řadě by měl sociální pracovník seznámit svého klienta s jeho právy 

v postavení azylanta. Jakoţto azylant má v oblasti práce, zdravotnictví, vzdělání, a sociálního 

zabezpečení stejná práva a podmínky jako občané České republiky. Právní rozdíly mezi 

azylantem a českým občanem spočívají v tom, ţe azylant např. nemá volební právo, nemůţe 

vykonávat zaměstnání, kde je stanovená podmínka mít české občanství apod. 

 Dále je pracovník povinen seznámit azylanta s řádem integračního azylového 

střediska. V případě, ţe klient poruší pravidla ubytovacího řádu, můţe ztratit právo nadále 
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pobývat v tomto zařízení.  

 Klienti mají moţnost vyuţívat pomoc a doprovod při vyřizování potřebných záleţitostí 

na úřadech. Jelikoţ pro azylanty platí stejný systém,  jako pro české občany, je nutné, aby 

měli platný průkaz povolení k pobytu, byli registrovaní na úřadu práce a u zdravotní 

pojišťovny, poţádali  si o dávky státní sociální podpory a také, aby jim bylo přiděleno rodné 

číslo. 

 Sociální pracovník pomáhá azylantům zajistit vhodné bydlení. Seznamuje cizince 

s moţností vyuţití státního integračního programu. Do tohoto programu můţe být zařazen jen 

cizinec, kterému byl udělen azyl a podepsal souhlas o zařazení do programu. V České 

republice nyní existují dvě varianty jak čerpat z této nabídky. 

 První z nich je pomocí příspěvku na úhradu čistého nájemného. Jeho výše je 

závislá na počtu členů rodiny s uznaným azylem. 

- Pro jednu osobu tento příspěvek činí 3000kč 

- Pro druhou osobu v rodině příspěvek činí 2500kč 

- Příspěvek na kaţdou další osobu v rodině činí 250kč 

Příspěvek na úhradu čistého nájemného pro čtyřčlennou rodinu tak činí 4000kč na měsíc.  

 Druhá varianta je ta, ţe azylantovi je krajským úřadem přidělen integrační byt. 

V tomto případě je mezi městem a klientem  uzavřena smlouva na dobu 1 roku. 

Pokud probíhá bezproblémové vyuţívání bytu, je azylantovi kaţdoročně 

prodluţována smlouva a to aţ do doby 5 let. Po uplynutí této doby bude 

nájemník platit nájemné, jehoţ výše je stanovena místními předpisy dané obce. 

 

Pokud se během pobytu  nepodaří nalézt vhodné bydlení, ať uţ v podobě vyuţití 

státního integračního programu nebo pomocí vlastního hledání, můţe být klientovi  

prodlouţena smlouva v integračním azylovém centru. 

 Pobyt v integračním azylovém středisku je ukončen, pokud dojde k porušení 

ubytovacího řádu (neplacením nájemného), a to bez poskytnutí náhradního bydlení. Jestliţe 

klient odmítne byt nabízený ministerstvem vnitra, můţe tato skutečnost vést aţ k ukončení 

pobytu v integračním azylovém centru. Důleţitou roli při posuzování důvodu o rozhodnutí 

odmítnutí bytu má stávající osobní situace klienta. Mezirezortní komise, která rozhoduje o 

situaci azylantů, kteří zamítnou nabízený byt, má právo stanovit lhůtu, v rámci které je azylant 

povinen si najít byt ve státním integračním programu bez pomoci ministerstva vnitra. Pokud 

tak klient neučiní, můţe případně dojít i k vyřazení ze státního integračního programu a tím 

pádem i ztratí právo dále pobývat v integračním azylovém středisku. 
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3.2.4 Sociální pracovník v poradně pro integraci 

 Během své souvislé praxe v poradně pro integraci v Praze jsem měla moţnost 

seznámit se s náplní práce sociálního pracovníka. Poradna pro integraci pomáhá cizincům 

začlenit se do české společnosti. Zajišťuje sociální a právní poradenství a informace 

především v oblastech zaměstnání, vzdělání, ubytování a zdravotní péče. Sluţby, které 

poskytují sociální pracovníci v poradně pro integraci, by měli cizinci vyuţívat co nejdříve po 

udělení azylu. Zabrání se tak vzniku moţných problémů. Sociální pracovníci spolupracují jak 

s jednotlivci, tak s rodinami klientů. Cizinci mohou poradny pro integraci kontaktovat osobně, 

telefonicky nebo pomocí emailu.  

 Cizincům je v tomto zařízení poskytována odborná pomoc při vyřizování 

individuálních potřeb. Sociální pracovník doprovází své klienty na úřady, kde zastupuje roli 

poradce a tlumočníka. Doprovody se mohou například týkat situace, kdy se klient potřebuje 

zaregistrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.  Díky tomu je zajištěno efektivnější 

vyřízení klientových záleţitostí. Tento postup vede k posilování samostatnosti a posílení 

sebevědomí při jednání s jednotlivými úřady. 

 Poradna pro integraci zajišťuje sociální a právní poradenství. Klient je informován o 

svých právech a povinnostech, které vyplývají z jeho postavení azylanta podle zákona o azylu 

č. 325/1999, který je kaţdý rok novelizován. Azylant má v běţném ţivotě tzn. v zaměstnání, 

zdravotní péči, vzdělávání nebo v sociálním zabezpečení stejná práva jako český občan. 

Výjimkou však je, ţe azylant nemá volební právo, nemá povoleno vstoupit do zaměstnání,  

kde je podmínkou české státní občanství apod.  

Klient je seznámen se sociálním systémem České republiky. Cizinci mají k dispozici 

broţury vydané poradnou pro integraci, které jim umoţní lépe se orientovat v Českém 

sociálním systému. 

 Publikace vydané poradnou pro integraci: 

 Informační broţura pro uprchlíky 

 Informace pro cizince s trvalým pobytem v České republice 

 Bydlení v České republice 

 Průvodce cizince po České republice 

 Informační publikace pro cizince v České republice 

 Finanční sluţby v České republice: průvodce pro cizince 

 Cizinec a vzdělávání v České republice 

 Průvodce systémem zdravotní péče České republiky. 
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Některé z uvedených informačních materiálů jsou k dispozici i v cizím jazyku, a to 

v angličtině, ruštině, vietnamštině, němčině nebo ve francouzštině.  

Poradna pro integraci poskytuje bezplatnou pomoc při uplatňování na trhu práce. 

Sociální pracovník pomáhá klientům s psaním ţivotopisu, zaloţením emailové schránky apod. 

Během svého působení v poradně pro integraci jsem asistovala několika klientům při práci na 

PC s vyhledáváním zaměstnání. Cizinci absolvují kurzy českého jazyka, přesto jsou pro ně 

některé úkony zatím sloţité. Klienti byli postupně seznamováni s internetovými stránkami, 

kde mohou sami hledat zaměstnání. Poté se učili postup, jak mají odpovědět na nalezený 

inzerát a poslat zaměstnavateli ţivotopis. Umět samostatně pracovat na PC je pro cizince 

v poradně pro integraci výhodou, protoţe mají zde moţnost vyuţívat zdarma internet. 

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřizování nostrifikace, sociálních dávek, nebo 

zajišťování kurzů českého jazyka. 

Sociální pracovník v poradně pro integrace pomáhá svým klientům s vyřízením 

trvalého pobytu. Po pěti letech trvalého pobytu v České republice můţe cizinec podat ţádost o 

udělení státního občanství ČR. Ţádost lze podat  na matrice krajského úřadu, v Praze u úřadu 

městské části a v Brně, Ostravě a V Plzni u magistrátu. 

Pokud bude klientovi občanství uděleno, je povinen tuto skutečnost ohlásit na oddělení 

cizinecké policie a pohraniční policie v místě jeho bydliště a také dále na odbor azylové a 

migrační politiky MV ČR. Za udělení státního občanství je stanoven správní poplatek ve výši 

10 000,- Kč. Ve výjimečných případech lze tento poplatek sníţit aţ na 1000,-Kč. 

 Výjimkou nebývá situace, kdy je za potřebí řešení problému diskriminace. Mnoho 

klientů se setkává s překáţkou, kdy zaměstnavatel udává neadekvátní důvody k tomu, aby 

nepřijal cizince mezi své zaměstnance. Je tedy zřejmé, ţe sociální pracovník neposkytuje 

pomoc jen v oblasti poradenství a doprovodů, ale také v oblasti psychosociální, která je 

neoddělitelnou součástí úspěšné integrace cizinců do české společnosti. 
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4 Životní příběh uprchlíka z Bosny- útěk do České republiky 

 

 Narodil jsem se v roce 1982 v malém městě Gacko na jihu Bosny a Hercegoviny ve 

státě Jugoslávie. Můj otec pochází také z Gacka. Vystudoval strojní průmyslovou školu 

v Sarajevu. Po ukončení studia absolvoval svářečský kurz a začal pracovat ve firmě Monting 

Zagrev. Otec většinou pracoval v zahraničí v Rakousku, Holandsku nebo Německu, protoţe 

Jugoslávie nebyla členem Varšavské smlouvy. Řadila se sice mezi socialistické země, ale 

neuznávala politiku SSSR. Povaţovala se za neutrální zemi, coţ znamenalo, ţe mohla 

obchodovat se západem i východem. 

 V roce 1975 otec odjel s firmou Monting Zagreb do Československé republiky do 

města Kralupy nad Vltavou. Stavěl se zde chemický závod Kaučuk a Rafinerie ropy. Otec měl 

v té době jako jeden z mála zkoušky na svařování v argonové atmosféře. Ve městě se seznámil 

s matkou. Pocházela z Jablonce nad Nisou. Rodiče se poté oba dva přestěhovali do Kralup 

kvůli jiţ zmiňovanému závodu. 

 Po tříletém vztahu se narodila moje první sestra. Otec s matkou se zanedlouho vzali a 

společně odjeli do Bosny. Otec zde zdědil dům po svých rodičích. Po následujících třech 

letech přišla na svět má druhá sestra.  

 Kdyţ byly mojí sestře 3 roky, narodil jsem se já. Mé dětství bylo krásné. Vyrůstali 

jsme ve městě, které bylo 1260 metrů nad mořem, ale pouhých 60 kilometrů od Dubrovníku, 

coţ bylo moře. Kontrast léta a zimy tu byl opravdu krásný. V létě dosahovaly teploty kolem 

40 °C a v zimě zase napadlo aţ metr a půl sněhu, takţe jsme si to opravdu uţívali. Matka i 

otec pracovali v uhelné elektrárně, která se nacházela kousek za městem. Matka pracovala 

jako laborantka a otec jako svářeč, takţe co se týče peněz, nikdy jsme neměli problém.  

Můj otec pocházel z muslimské rodiny, ale nikdy nebyl věřící, jelikoţ jeho rodina 

tomu nikdy nekladla veliký důraz. Bylo všeobecně známo, ţe máme stejně jako všichni 

muslimové v Bosně, pravoslavné předky a na islám, naši předci museli konvertovat pod 

nátlakem osmanské okupace, která trvala v Bosně něco okolo 600 let. Do svých 9 let ţivota 

jsem i přesto, ţe mám muslimské jméno, nevěděl, co jsem vlastně zač. Byl jsem normální 

dítě, které ani nevědělo, ţe nějaká víra existuje. 

 Pamatuji si, jelikoţ máme trošku odlišnou kulturu, ţe u nás v domě byla kaţdý den 

návštěva. Ať to byli příbuzní nebo známí rodičů, dům byl vţdy plný, protoţe navštěvování 

bylo v Bosně na denním pořádku.  

Politickou situaci v Bosně jsme nikdy nějak neřešili, protoţe to nebylo třeba. Aţ na 
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jaře roku 1991 se mě kamarád, který byl pravoslavný, zeptal, jestli jsem muslim nebo (Srb) 

pravoslavný. V tu chvíli jsem mu nedokázal odpovědět, protoţe jsem to nevěděl. Kdyţ jsem 

přišel domu, tak jsem se táty zeptal, co jsem, jestli pravoslavný nebo muslim. Otec mi 

vysvětlil, ţe mám být muslim. Ve škole se děti pomalu začaly přiřazovat ke svému 

náboţenství. Od této chvíle se začala měnit situace v republice. Lidi se vraceli zpět ke své víře 

a začali na sebe koukat skrz prsty i přesto, ţe to byli kamarádi od dětství. Všichni se znali celý 

ţivot, ale to bylo vedlejší.  

Kdyţ Bosna vyhlásila samostatnost ve svém referendu, coţ znamenalo odtrţení Bosny 

a Hercegoviny od Jugoslávie, začaly se v našem městě, jakoţto i v celé Bosně, dělat 

demonstrace pravoslavných občanů. Říkali si Srbové, i kdyţ s nimi nemají nic společného, aţ 

na víru, ale všichni se narodili v Bosně, coţ stále nedokáţu za ta léta pochopit. 

 Demonstrace byly opravdu moc vyhrocené, protoţe většina zúčastněných byla pod 

vlivem alkoholu a střílela z nelegálně drţených zbraní, takţe jsme jako děti měli zakázáno 

chodit ven. Všude bylo cítit nesnesitelné napětí. Po nějaké době se začaly formovat vojenské 

jednotky srbské armády, které projíţděly Gackem na předem připravované bojové linii. 

Většinu srbských muţů z našeho města odvedly hodně daleko, aby se zabránilo nechutenství 

bojovat proti svým kamarádům a sousedům. K nám do města se začaly stahovat jednotky 

z jiných měst Bosny. Hodně našich sousedů odjelo do zahraničí. Měli strach z vypuknutí 

války. 

 Naši rodiče si to pořád tak nějak nechtěli připustit. Nakonec se rozhodli, ţe bude 

lepší, kdyţ máma s námi dětmi odjede do Sarajeva za příbuznými a otec zůstane doma. Bude 

to prý bezpečnější.  

Po nějaké době se situace v Sarajevu i u nás ve městě trochu uklidnila, takţe jsme se 

vrátili domu. Jenţe netrvalo to moc dlouho. Pamatuji si, ţe nám v noci volali a vyhroţovali, 

ţe nám podminují dům a ţe nás přijdou zabít. Kaţdou noc jsme se schovávali u někoho 

jiného. Většinou to byli srbští kamarádi táty. Poté, co se to neznámé osoby dozvěděly, 

vyhroţovaly i našim známým, takţe jsme se schovávali různě po sklepech u muslimských 

přátel. Po pár dnech se vyhroţování přestalo opakovat, takţe jsme začali opět spát doma. Pár 

dní nato se naše teta a sousedka rozhodly navštívit příbuzné ve vesnici vzdálené 3 kilometry 

od Gacka, kde bylo převáţně muslimské obyvatelstvo. Moje sestry se rozhodly, ţe chtějí jít 

také.  Matka byla sice proti tomu, ale teta jí přemluvila, ţe tam jenom přespí a druhý den se 

vrátí zpátky.  

Jenţe osud tomu nechtěl a mě ráno probudily obrovské výbuchy, které se rozléhaly 

všude po okolí. Kdyţ jsem vyhlédl ven, tak v celém údolí pod městem byla rozestavěná děla a 
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celá vesnice, která leţela v úpatí hor, byla v plamenech. Matka okamţitě dostala záchvat 

šílenství, ţe jsou setry mrtvé a volala svému kamarádovi,  který byl srbský policista, jestli 

neví, co se děje. Poté, co mu řekla, ţe holky jsou ve vesnici jí okamţitě vynadal, ţe to musela 

předpokládat, ţe je to odplata za druhou světovou válku. Tam během ní v roce 1945 

muslimové s Chorvaty zabili hodně srbského obyvatelstva, jelikoţ Chorvati a muslimové v tu 

dobu byli s nacisty. Kaţdopádně jí ujistil, ţe řekne všem hlídkám, které budou hlídat jedinou 

přístupovou cestu do města, aby je pustili, protoţe měli rozkaz všechny zabít, kdyby se 

pokusili do města dostat. Sestry během bombardování utekly s tetou a sousedkou do hor, které 

byly hned kousek za vesnicí. Jsou to poměrně velké hory, dosahující výšky přes 2000 metrů.  

Po týdnu stráveném v horách to sousedka nevydrţela, protoţe neměly co jíst a 

rozhodla se jít domu, ţe jí je jedno jestli ji zabijí, Vzala s sebou sestry a jednu stařenku, která 

se z toho zbláznila. Na půl cesty do města je zastavila stráţ.  Zrovna to byl matky kamarád a 

řekl jim, ať hned pospíchají domů, ale ţe tu stařenku tam musí nechat. Kdyţ se vzdalovali od 

hlídky, tak uţ jenom slyšeli výstřel. To znamenalo, ţe tu nebohou stařenku zabili, aby měli 

výkaz toho, ţe někoho chytli. 

 Kdyţ přišli domu, matka tomu nemohla uvěřit. Ještě před tím neţ se přišly, jí něco 

říkalo, ţe se vrátí a chvíli před tím upekla koláč, který jsme tak měli rádi.  Asi zafungovala 

mateřská intuice.  

Druhý den ráno nás probudil zvonek. Byli tam dva vojáci. Oba dva drţeli samopaly. 

Byli z paravojenské jednotky Bílí orlové. Byli známi tím, ţe rádi podřezávali své oběti. Vojáci 

nám řekli, ţe si musíme zabalit jenom ty nejnutnější věci a jít s nimi. Jeden z těch vojáků řekl 

ţe půjdeme spodní cestou, jelikoţ má máma malé děti, a ţe na horní cestě jsou vojáci opilí a 

zabíjí lidi, které tudy vedou. Kdyţ nás dovedli před městský hotel, posadili nás na trávu. Byli 

tam všichni muslimové z města (něco okolo 3000). Po chvilce se ozvalo, ţe muţi se musí 

oddělit od ţen s dětmi. Nařídili nám, nastoupit do autobusů a odvezli do Prištini-  hlavního 

města Kosova. Zde nás nechali s tím, ţe si máme dělat co chceme. Co udělali s muţi, to jsme 

nevěděli. Z Prištini jsme se dostali vlakem na hranice s Makedonií. Tady nás však jako 

uprchlíky nechtěli pustit dál. Pobyli jsme tu týden.  Jídlo nám vozil Červený kříţ a spali jsme 

venku na kufrech.  Ještě ţe bylo hezké počasí. Po týdnu pro nás začaly jezdit autobusy a 

rozváţet lidi po Makedonských vesnicích. Kdyţ jsme chtěli nastoupit do autobusu, přistoupil 

k naší mámě chlápek a povídal : ,,Vy jste Češka?“ A ona, ţe jo a ptala se, jak to poznal a on, 

ţe podle očí. Řekl nám, ţe nemáme nastupovat do autobusů, ţe má malé holky, a ţe bychom 

se z těch vesnic uţ nikdy nedostali. Měli jsme si  počkat aţ nakonec na pár mikrobusů. Prý 

pojedou do Skopje, hlavního města Makedonie. Pak nás ubytuje u jeho snachy, která byla 
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mimochodem Slovenka.  Konvertovala na islám a odstěhovala se tam. Kdyţ jsme k ní přišli, 

byla velice vstřícná. Strávili jsme u ní týden a čekali, aţ od Červeného kříţe dostaneme peníze 

na cestu do Československa. Peníze stále nepřicházely. Ţena se rozhodla, ţe nám je dá ona 

sama, ţe prý jí je pak ten pán dodá. Tak jsme jeli autobusem do Čech. Poté, co jsme přijeli, 

máma zavolala svému strýci, který bydlí v Praze. Tam jsme chvilku strávili vyprávěním a 

potom nás odvezl do Kralup k babičce. Ta měla ohromnou radost, ţe nás vidí a ţe jsme 

naţivu. Jelikoţ v tu dobu media toho moc nevěděla, neměla o nás babička ţádné informace o 

tom, co s námi je.  

Do České republiky jsme přijeli na začátku července. Maminka si našla hned práci 

v místním chemickém závodu jako laborantka a my jsme i přes jazykovou barieru nastoupili 

dál do školy, do ročníků, do kterých jsme měli nastoupit i v Jugoslávii. Bylo to sice obtíţné, 

ale zvládli jsme to. 

 V polovině září toho roku najednou zaklepal někdo na dveře. Nevěděli jsme kdo to je. 

Kdyţ jsme otevřeli, stál tam náš táta. Kdo tohle nezaţil na vlastní kůţi, nedokáţe si pořádně 

představit, co se v nás v tu chvíli odehrávalo. Měli jsme obrovskou radost ţe je ţivý. 

Vyprávěl nám o tom, co se dělo potom, co nás odvezli. Muţi byli přemístěni do 

koncentračního tábora v Bileči (Obr. č. 9), to bylo kousek od našeho města. Zde byli drţeni 

v nelidských podmínkách po dobu dvou nekonečných měsíců. Mlátili je. Nutili je kopat si 

vlastní hroby. Kdyţ je dokončili, byli následně zastřeleni a v hrobě pohřbeni. Otce mlátili za 

to, ţe si vzal Češku. Tvrdili, ţe jejich ţeny mu nejsou dobré. Po dvou měsících přišlo na 

výměnu zajatců, kteří pak šli na bojovou frontu. Otcovi se s několika kamarády podařilo utéct 

do Chorvatska. Zde potkal americké novináře, kterým dal interview. Na oplátku mu dali 

peníze na hotel a letenku do Prahy. Jedinou věc, kterou mu v koncentráku nesebrali, byl pas, 

který měl celou dobu strčený ve slipech. Za tu dobu zhubnul 18 kilo. Dávali jim jedno vařené 

vajíčko denně a šálek vody. Otec pak začal pracovat jako svářeč ve stejně firmě jako matka.

  

V současné době bydlím v České republice, stejně tak jako má matka a dvě setry. Otec 

jiţ neţije. 
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Obr. č. 9: Koncentrační tábor Bileća a město Gacko [www.wikipedia.org, 3] 
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5 Interview 

 

Co vědí Češi o Bosně a Hercegovině? 

Myslím si, ţe dost málo. Spíše znají Chorvatsko díky turismu. Bosnu a zbylé státy 

spíše kvůli válce a ne kvůli tradicím a zajímavostem. 

 

Co v životě v České republice považujete za pozitivum a co za negativum? 

Myslím si, ţe Čechy jsou rozvinutý stát s vysokém standardem ţití. Dále je to ucelený 

stát s jedním náboţenstvím a velikou tolerancí vůči ostatním. Proto je to občanská válka nebo 

konflikt téměř vyloučen. Za negativum povaţuji snad jen obrovskou korupci. 

Jací jsou podle Vašeho názoru Češi? 

Češi jsou vcelku fajn lidi, jen se trochu liší v tom, ţe neumějí utrácet a velice si 

zakládají na penězích. Mnohdy jsou pro ně víc, neţ mezilidské vztahy. 

 

Jaký mají podle Vašeho názoru Češi vztah k cizincům? 

Vztah k cizincům je v celku dobrý, ale to se nedá soudit v globálu. Myslím si, ţe 

záleţí na jednotlivci a na tom, jaký s nimi má zkušenosti a na jeho povaze. 

 

Jaké jsou podle Vás rozdíly mezi Bosnou a Českou republikou? 

Lepší je asi ekonomická situace, ţivotní úroveň a zaměstnanost. Horší je příroda 

vlivem velkého průmyslu, dodrţování tradic a vztahy v rodině. 

 

Jak by měl podle Vás vypadat integrovaný cizinec? 

Měl by zapadnout do modelového ţití ve státě a plně se mu přizpůsobit bez 

jakéhokoliv přílišného vyčnívání. 

 

Co by podle Vás měla vláda udělat pro cizince v České republice? 

Myslím, ţe nic. Jen by pro uprchlíky měla udělat programy pro rychlejší adaptaci. 

Jinak si myslím, ţe kaţdý by se měl snaţit sám. 

 

Jak Váš život změnila migrace z Bosny? 

Myslím, ţe mě to změnilo dost. Kaţdý člověk, který opustí násilně a proti své vůli 

domov, zůstane uţ na pořád poznamenaným. 
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Uvažoval jste někdy nad  návratem do Bosny? 

Rád bych se tam někdy podíval, ale nad trvalým návratem neuvaţuji.  
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6 Diskuze 

 Téma Uprchlíci z Bosny je problematika, kterou jsem se ve své absolventské práci 

zabývala z několika pohledů.  Nejprve jsem se snaţila popsat vznik samotné Bosny. Válka 

byla krutou odpovědí na to, co se stane, kdyţ srbské obyvatelstvo, především z malých 

vesnic, chce získat větší území a moc na úkor čehokoli. Poté co vyhnali Bosňáky ze svých 

domovů, zabrali jejich majetek. Není pochyb o tom, ţe nesmyslné vyvraţďování 

neozbrojených bosenských civilistů nezanechalo nic jiného, neţ jen pocit smutku a nenávisti.  

 Během zpracování této práce, jsem si uvědomila, čím vším si tito lidé museli projít, 

aby přeţili. Otázkou však stále zůstává proč? Proč se dělo nesmyslné vraţdění a týrání lidí? 

Moţná v tom někteří viděli moţnost jak získat respekt nebo se jen pobavit. Kaţdopádně to 

zanechalo nenávratné ztráty jak na ţivotech a psychice lidí tak i na majetku. Dodnes jsou na 

bosenských budovách viditelné pozůstatky války. 

 Se zpracováním kapitoly, zabývající se náplní práce sociálního pracovníka v 

zařízeních pro cizince, mi velice pomohla praxe v poradně pro integraci. Vyzkoušela jsem si 

si práci s klienty a také spolupráci s ostatními zařízeními. Sociální pracovník pracující 

s cizinci neposkytuje jen sluţby v sociální oblasti, ale především funguje jako prostředník 

mezi svým klientem a českou společností.  

 Ve své práci jsem pokládala za důleţité představit národ Bosňáků. Souhlasím 

s Tatjanou Šiškovou, která ve své knize s názvem ,,Menšiny a migranti v České republice“ 

uvádí, ţe Bosňáci se od českého národa, aţ na pár výjimek příliš neliší. Ti, kteří přišli do 

České republiky, se dokázali poměrně dobře integrovat do české společnosti. 

 Na závěru mé absolventské práce jsem spolupracovala s bosenským cizincem. Měla 

jsem moţnost vyslechnout si jeho příběh, kde je kromě jiného, bylo ukázáno kruté zacházení 

s lidmi během války. Popisuje zde svou cestu do České republiky. Nakonec jsem si připravila 

několik otázek, týkajících se jeho názoru na českou společnost.  
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Závěr 

 Cílem mé absolventské práce bylo popsat práci sociálního pracovníka v zařízeních pro 

cizince v České republice. Vzhledem k mému působení v poradně pro integraci během své 

průběţné a souvislé praxe, jsem měla moţnost vyuţít mnoho poznatků, které jsem nabyla od 

místních sociálních pracovnic. Pomocí výzkumných metod jako bylo, pozorování, řízený 

rozhovor, práce s klienty, četba kazuistik a četba záznamů z pohovorů s klienty, jsem měla 

moţnost lépe se seznámit se sociální prácí s cizinci. 

 Během své praxe jsem spolupracovala nejen s klienty, ale i s pobytovými středisky a 

cizineckou policií. Získané poznatky jsem pouţila v praktické části své absolventské práce. 

Statistická data jsem většinou získala díky ochotě Českého statistického úřadu, cizinecké 

policie a UNHCR v Sarajevu, které jsem kontaktovala. S pomocí těchto zdrojů včetně pouţité 

literatury jsem se snaţila co nejblíţe přiblíţit roli sociálního pracovníka v jednotlivých 

zařízeních. Domnívám se, ţe hlavní cíl, který jsem si vytyčila na začátku, jsem splnila.  

 Jako dílčí cíl jsem si zvolila seznámení s problematikou uprchlíků z Bosny během 

války. Po konzultaci se svým vedoucím práce, který sám pochází z Bosny a Hercegoviny, 

jsem si zvolila nejvhodnější literaturu a ostatní doporučené zdroje.  

 Snaţila jsem se stručně, ale přesto co nejpřesněji popsat válečný konflikt v Bosně. Za 

samozřejmost jsem povaţovala zmínit se o koncentračních táborech a bezpečných zónách, ve 

kterých zemřelo mnoho nevinných bosenských civilistů. 

 Vyprávěním uprchlíka z Bosny, které jsem zařadila na závěr mé absolventské práce, 

jsem chtěla poukázat na fyzickou a psychickou náročnost útěku z domovské země do České 

republiky. Myslím si, ţe nejen pro mě je zajímavé znát názor integrovaného cizince na českou 

společnost. Proto je po vyprávění ţivotního příběhu zařazené interview na výše zmiňované 

téma. 

 I přes to, ţe válka v Bosně skončila jiţ před patnácti lety, je toto téma stále aktuální. 

Lidé, kteří byli pod nátlakem vyhnáni ze své vlastní země, nebo přeţili koncentrační tábor, si 

tyto záţitky v sobě ponesou aţ do konce svého ţivota. 
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Resumé 

Summary 

 

Refugees from Bosnia 

 

The main objective of my asignment is to describes work of social worker in facilities 

for foreigners in the Czech republic. The subobjectives of my asignment is to show the 

problems of refugees from Bosnia, describe the war in Bosnia, learn about facilities for 

foreigners in the Czech Republic and describe the story of refugees from Bosnia. 

I used these experimental methods observation, work with literature, work with the 

internet, interview, collecting information and information processing during my practical 

training. 

 My asignment consists of two parts - theoretical and practical parts. The theoretical 

part describes the war in Bosnia, post-war situation. The practical part deals with refugees 

who entered the territory of the Czech Republic. In my asignment I was also concerned with 

facilities for refugees. In the Czech Republic there are three types of asylum facilities 

reception centers, residence centers and integration asylum centers. I describe the work of 

social workers in facilities for foreigners. They provide social, law and psychological help to 

their clients. 

 The war in Bosnia has changed the lives of millions of people. They had to leave their 

homes and go to a foreign country. Most of the refugees could not return to their home 

because someone else lived in their house or their house was burned and destroyed. The Civil 

War changed the distribution of ethnic groups in Bosnia and Herzegovina. Bosniaks, Serbs 

and Croats lived mixed before the war. These ethnic groups live separately from the end of the 

war. 

  My asignment also contains life story of refugees from Bosnia who now live in the 

Czech Republic. By this life story, I would like to show the various risks and situations that 

threaten the lives of refugees during their escape from the country. The life story describes the 

fate of Bosnian family who fled before the war. Several of their relatives did not survive the 

escape. 

 I have a feeling that the issue refugees, is still important, but little discussed. Many 

people communicate with refugees with no interest and with the distance they disregard them. 

I would like to attract more attention to this topic. 
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 Mostar v roce 1995  [www.thevelvetrocket.files.wordpress.com, 20 ] 

  

 

 
 

Slavnosti otevření zrekonstruovaného Starého  Mostu v Mostaru [www.villasara-

mostar.com/en/, 21] 
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Pokračování přílohy č. 1 

 

 
Výsledky bombardování Srajeva [http://photo.net, 23] 

 

 

 

 
Bosna na konci války [http://photo.net, 23] 

 


