
AKTIVITA

Postup

EVOKACE

• Nechte žáky, ať se pohodlně usadí a představte jim, 
co bude následovat. Pomocí řízené imaginace se kaž-
dý bude moci zamyslet nad situacemi, které navodíte 
prostřednictvím předem připravených otázek. Všich-
ni by měli mít možnost ponořit se v klidu do svých 
myšlenek, představ a pocitů. Není potřeba si nic za-
pisovat ani jinak zaznamenávat. O svých myšlenkách 
se žáci budou moci později podělit s ostatními. 

• Postupně žákům předkládejte následující podněty:
 » Vybavte si situaci, kdy jste museli udělat něco 

proti své vůli, nedobrovolně. Nechtělo se vám, 
ale stejně jste museli. O jakou situaci šlo? Jak vám 
přitom bylo? Jak jste se cítili?

 (Pokud považujete tuto otázku vzhledem ke kon-
textu třídy za rizikovou, je možné nahradit ima-
ginaci v této fázi brainstormingem nad tím, co 
znamená, když člověk dělá něco nedobrovolně. 
O jaké situace může jít? Jak se přitom asi cítí? Jaká 
synonyma můžeme ke slovu „nedobrovolně“ najít?)

 » Jaké místo se vám vybaví, když se řekne domov? 
Zkuste se ve své představě rozhlédnout kolem 
sebe a vzpomenout si, jak to tam vypadá. Jak to 
tam voní? Je tam teplo, nebo zima? Jaké barvy jsou 
kolem vás? Jací lidé?

 Vzpomeňte si na moment, kdy jste byli delší dobu 
mimo domov. Stýskalo se vám po domově? Po čem 
konkrétně? Na co jste se těšili, když jste se vraceli?

 » Představte si, co by se muselo stát, abyste se jako 
rodina rozhodli domov opustit. Jaké důvody by to 
musely být? Jaká situace by musela nastat? Bylo by 
rozhodnutí dobrovolné, nebo spíše nucené? Jak myslí-
te, že byste se přitom cítili? 

 » Máte představu, kam byste se jako rodina v takovém 
případě vydali? (Pokud by nebylo možné zůstat 
v bytě, ve městě, v zemi…). 

• Dejte žákům prostor pro vzájemné sdílení myšle-
nek a pocitů ve dvojicích. Zdůrazněte, že sdílení je 
dobrovolné a každý může říci pouze tolik, kolik sám 
chce. 

• V celé skupině pak zachyťte na tabuli pár vybraných 
pocitů a emocí spojených s domovem, s jeho opuš-
těním a situací, kdy člověk musí dělat něco nedob-
rovolně.

Co potřebujeme:
tabule/flipchart, fixy, čisté papíry, psací potřeby, ko-
pie tří vybraných pasáží z kapitoly 6 (Podoby nucené 
migrace, Kdo je uprchlík a Azylový systém v EU a tzv. 
„Dublinské nařízení“) pro každého žáka (viz příloha)

Věk: 14–19 letPředpokládaný čas: 60–75 minut

Cíle:
• Žák reflektuje svůj vztah k domovu a vcítí se 

do situace, kdy by ho musel nedobrovolně 
opustit.

• Žák rozumí pojmu uprchlík a jeho právní defi-
nici obsažené v mezinárodních úmluvách. 

• Žák kreativně ztvární pojmy související s pro-
blematikou nedobrovolné migrace.

Varianta 2
• Žák vytvoří dramatickou situaci a zároveň 

vymyslí její řešení), na němž prokáže porozu-
mění Ženevské konvenci / Dublinskému nařízení.

Uprchlíci:  
pocity, pojmy 
a úmluvy
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AKTIVITA

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

• Představte žákům téma, kterým se budete společ-
ně zabývat, tedy situaci lidí, kteří musí nedobrovolně 
opustit své domovy a často i svou zemi. Pomocí tex-
tů se zaměříte na porozumění tomu, v jaké situaci 
a právních podmínkách se nachází uprchlíci.

• Vysvětlete žákům, v čem spočívá metoda INSERT 
(popis viz např. www.respektneboli.eu/pedagogove/
archiv-metod/insert), a rozdejte každému tři krátké 
texty (viz příloha). 

• Dejte dostatečný časový prostor pro přečtení prv-
ních dvou textů (Podoby nucené migrace a Kdo je 
uprchlík) a označení jednotlivých pasáží níže uvede-
nými symboly (viz tabulka). Nechte žáky, aby si na pa-
pír přepsali informace, které si označili domluvenými 
znaky, a následně ať je sdílí ve dvojici se spolužákem.

• V plénu následně sdílejte pasáže, které si žáci označili 
znaménkem „?“ a diskutujte o možných vysvětleních.

• Poté opakujte stejný postup u posledního pracov-
ního textu (Azylový systém v EU a tzv. „Dublinské na-
řízení“). Do tabulky můžete přidat nový znak (např. 
hvězdičku) pro pasáže, které odpovídají na otázky či 
vysvětlují nejasnosti, na které jste narazili při čtení 
předchozích dvou textů. 

• Na závěr nechte žáky opět společně sdílet jejich zá-
znamy (ve dvojicích či ve čtveřicích).

 Udělej fajfku na okraji textu, jestliže určitá informace v textu potvrzuje,  
co jsi věděl/a nebo sis myslel/a, že víš.

– Udělej mínus, jestliže je informace, kterou čteš, v rozporu s tím, co víš.  
Tímto znaménkem můžeš označit také nějaký rozpor uvnitř textu.

+ Udělej plus, jestliže informace, kterou se dozvíš,  
je pro tebe nová a zároveň důvěryhodná.

? Udělej otazník, jestliže se v textu objeví informace,  
které nerozumíš, která tě mate nebo o které by ses chtěl/a dozvědět více.

REFLEXE

• Rozdělte žáky do skupin cca po 4–5. Na kartičky 
(lze použít obyčejné papíry) připravte pojmy, kte-
ré se objevily v  textu (např. nucená migrace, princip  
non-refoulment, vnitřně vymístěná osoba, Dublinský prin-
cip). Nechte každou skupinu vylosovat jeden z poj-
mů tak, aby jej ostatní skupiny neviděly. 

• Vysvětlete nyní žákům, že jejich úkolem bude pomo-
cí pantomimického, divadelního (bez použití slova, 
které si vylosují) či výtvarného ztvárnění vystihnout 
obsah daného pojmu. 
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AKTIVITA

REFLEXE – varianta 2
 

• Požádejte žáky, aby vytvořili 3–5členné skupiny 
a představte jim následující zadání: Sepište bodový 
scénář k situaci, na které se projeví, jak jste 
porozuměli klíčovým pojmům z pracovních 
textů (např. Ženevské konvenci / Dublinskému 
nařízení atd.). Ze scénáře by mělo být jasné, co se 
ve scénce odehraje, ale není třeba rozepisovat kon-
krétní dialogy – věty. Pomůže vám, když se vrátíte 
ke svým výpiskům, popřípadě i k textu.

• Představte žákům kritéria pro scénku:
 » Scénka obsahuje dramatickou situaci (ně-

kdo potřebuje něco rychle vyřešit a dostane se 
do konfliktu s někým, kdo nezná Ženevskou kon-
venci, případně Dublinské nařízení).

 » Přichází pomoc (formou obhajoby, vysvětlení, 
skutku…) na základě znalosti Ženevské konvence / 
Dublinského nařízení / principu non-refoulment / de-
finice uprchlíka.

• Ve scénce mohou (ale nemusí) vystupovat 
tyto osoby: 
 » uprchlík
 » právník
 » novinář
 » politik
 » zaměstnanec azylového centra
 » dobrovolník, který pomáhá uprchlíkům
 » …
 » …

• Situaci můžete ostatním jen stručně prezentovat 
(říci, co se v ní odehraje) nebo ji ve skupině sehrát.

Příloha 1
Texty

Podoby nucené migrace

Nedobrovolná či nucená migrace (angl. forced migration) 
je taková migrace, kdy je člověk proti své vůli vypuzen 
vyšší mocí z místa svého domova. Tou může být válka 
nebo jiný ozbrojený konflikt, utlačování či perzekuce jed-
notlivce či skupiny lidí (na základě rasy, náboženství, et-
nické příslušnosti, politického názoru, pohlaví, sexuální 
orientace atd.), ale i humanitární krize vyvolané přírodní 
katastrofou (zemětřesením, tsunami, záplavami, su-
chem a neúrodou, hladomorem atd.) nebo lidským ele-
mentem (např. výbuchem jaderné elektrárny).
Člověk, který prchá před bezprostředním ohrože-
ním života a zdraví s minimem věcí, zpravidla utíká 
na nejbližší bezpečné místo. Proto se nejvíce uprchlí-
ků či lidí v podobné situaci nachází v sousedních státech 
své vlasti. Do vzdálenějších zemí odchází pouhý zlomek 
z nich, zpravidla ti bohatší nebo ti, kteří mají ve vzdá-
lené zemi příbuzného. Podle údajů Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR) se v roce 2014 nedob-
rovolně mimo svou vlast nacházelo 21,3 milionu lidí, 
z nichž 19,5 milionu byli uprchlíci ve smyslu Ženevské 
konvence a 5,1 milionu byli palestinští uprchlíci spada-

jící pod patronaci Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky 
na Blízkém východě (UNRWA). 
I přestože počty lidí nedobrovolně prchajících 
za hranice svých států meziročně stále stoupají, nej-
více je těch, kteří hledají bezpečné útočiště v rámci 
svých zemí. Takovým osobám se říká tzv. vnitřně vymís-
těné osoby (angl. internally displaced persons, oficiální 
zkratka IDPs). Podle UNHCR se v roce 2014 na světě 
nacházelo rekordních 38 milionů IDPs. Nárůst mezi 
lety 2013 a 2014 odpovídal počtu 30 tisíc lidí denně. Až 
60 % z těchto nových IDPs byli obyvatelé Konga, Iráku, 
Nigérie, Jižního Súdánu a Sýrie. Země, ve kterých se 
v roce 2015 nacházelo celkově nejvíce IDPs v důsledku 
násilí, byly Sýrie (7,6 mil.), Kolumbie (6 mil.), Irák (4 
mil.), Súdán (3,1 mil.), Kongo (2,8 mil.), Pákistán (1,8 
mil), Jižní Súdán (1,6 mil.) a Jemen, Nigérie a Ukrajina 
(v každé 1,5 mil.). Kdybychom k těmto lidem připočetli 
i ty, kteří byli nuceni uprchnout v důsledku přírodních 
katastrof, čísla by několikanásobně stoupla. Na přední 
příčky by se posunuly například Filipíny s téměř 6 mili-
ony vymístěných lidí v důsledku přírodní katastrofy.
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AKTIVITA

Kdo je uprchlík

Kdo je uprchlík stanovuje Úmluva o právním postave-
ní uprchlíků (tzv. Ženevská konvence) z roku 1951 a její 
rozšiřující Protokol z roku 1967. Podle Úmluvy se „po-
jem ‚uprchlík‘ vztahuje na kteroukoliv osobu, jež (...) se 
nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před 
pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo 
národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým spo-
lečenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických 
názorů  je neschopna přijmout nebo, vzhledem ke shora 
uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž 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 nemůže vrátit“ (čl. 1 Úmluvy).
O tom, zda člověk je, či není uprchlíkem, se nerozho-
duje. Uprchlíkem se člověk stává v důsledku výše uve-
dených okolností. Takový člověk spadá pod patronaci 
UNHCR a vztahuje se na něj tzv. princip non-refoule-

ment neboli zákaz vyhoštění či navrácení. To znamená, 
jak je stanoveno ve čl. 33 Úmluvy, že „žádný smluvní 
stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprch-
líka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní 
svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, 
národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či po-
litického přesvědčení“.
Smluvní státy se zároveň dle čl. 31 Úmluvy zavazují, že 
nebudou uprchlíky stíhat za nezákonný vstup či za je-
jich přítomnost na území bez povolení. Jinými slovy 
smluvní stát se má primárně zabývat situací uprchlíka 
než oprávněností jeho pobytu. V souvislosti s uprch-
lickou krizí vyvolanou syrským konfliktem se objevil 
pojem „nelegální uprchlík“, který je ovšem chybný 
a zavádějící. Jednak (jak již bylo vysvětleno v kapitole 
5) člověk nikdy nemůže být nelegální, zároveň uprchlík 
nikdy nemá být stíhán za to, že se nachází na území bez 
povolení.
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AKTIVITA

Azylový systém v EU a tzv. „Dublinské nařízení“

Uprchlík či osoba nacházející se v podobné situaci (pro-
následovaná z důvodů, které Úmluva neupravuje) může 
požádat stát, do kterého uprchla, o určitou formu mezi-
národní ochrany (různé typy azylu, dočasnou ochranu). 
Konečná podoba mezinárodní ochrany je v kompetenci 
daných států (např. zda úspěšný žadatel o mezinárodní 
ochranu dostane byt, bude moci vstoupit na trh práce, 
bude zapojen do systému veřejného zdravotního po-
jištění, sociálního zabezpečení atd.). O tom, zda žada-
tel má na mezinárodní ochranu nárok, rozhoduje stát, 
na jehož území se nachází. Nicméně i v případech, kdy 
je rozhodnuto, že situace daného člověka není tak váž-
ná, aby mu byl poskytnut nejvyšší stupeň mezinárodní 
ochrany (lidově azyl), musí daný stát zvážit, zda by jeho 
vyhoštěním nebyl porušen čl. 33 Úmluvy (princip non-
-refoulement). Samozřejmě s ohledem na bezpečnost 
přijímajícího státu. Pokud situace vyhoštění neumož-
ňuje, stát takové osobě musí poskytnout jinou, zpravi-
dla nižší formu ochrany. V Česku se jí říká doplňková 
ochrana. Tento status umožňuje člověku žít na území 
daného státu, ale oproti tzv. azylantům se mu dostává 
mnohem nižší materiální a finanční podpory i pobytové 
jistoty.
V rámci EU existuje jednotný azylový systém, který 
jednak stanovuje důvody udělení mezinárodní ochra-
ny, minimální standardy azylového procesu a také tzv. 
místní příslušnost členského státu k vyřízení žádosti 
(tzv. Dublinské nařízení či lidově Dublin, podle místa 
podpisu smlouvy upravující toto pravidlo). Dublinský 
systém říká, že první stát, do kterého žadatel o meziná-
rodní ochranu v EU vstoupí, je odpovědný za vyřízení 

jeho žádosti. V případě, že členský stát EU zjistí, že ža-
datel už byl zaregistrován v jiném členském státě, může 
(ale nemusí) ho do této země vrátit. Hlavním cílem sys-
tému bylo zabránit duplicitním žádostem o mezinárod-
ní ochranu v rámci EU a sjednotit minimální standardy 
procesu udělování mezinárodní ochrany. Jednotlivé 
státy EU mohou podmínky pro udělení mezinárodní 
ochrany zmírnit, ale nesmí je zpřísnit nad rámec mi-
nimálních standardů. Podle platné legislativy EU, kte-
rá vychází z mezinárodních úmluv, jsou členské státy 
na svém území povinny umožnit každému jednomu 
člověku podat žádost o mezinárodní ochranu a zajistit, 
aby jeho žádost byla řádně posouzena. Žadatelé mají 
také právo na přezkum negativního rozhodnutí. Pokud 
ani poté není člověk shledán oprávněnou osobou pro 
poskytnutí mezinárodní ochrany, může jej členský stát 
vyhostit. Přičemž nelegálnost pobytu nesmí být pře-
kážkou pro podání a vyřízení žádosti. Žadatel nemusí 
být ani trestně bezúhonný, protože právě kvůli stíhání 
ve své zemi může cizinec o mezinárodní ochranu žádat 
(např. v muslimských zemích může být člověk odsou-
zen za spáchání trestného činu homosexuality, v diktá-
torských režimech zase za protistátní činnost atd.).
Uprchlická krize vyvolaná konfliktem v Sýrii a rostou-
cím násilím v Iráku a Afghánistánu poukázala na sla-
biny jednotného azylového systému. Zejména jde 
o nerovnoměrné zatížení členských států EU žádostmi 
o mezinárodní ochranu. Zatímco státy na vnější hranici 
jsou doslova zavalené desetitisíci žádostmi, státy uvnitř 
EU (jako je např. Česko) naopak nemají žádosti téměř 
žádné.

Zdroje: Freidingerová, T.: Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci. Člověk v tísni, o. p. s., Praha, 2015, s. 65–67.
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TEXT

Podoby nucené migrace

Nedobrovolná či nucená migrace (angl. forced mig-
ration) je taková migrace, kdy je člověk proti své 
vůli vypuzen vyšší mocí z místa svého domova. 
Tou může být válka nebo jiný ozbrojený konflikt, utlačo-
vání či perzekuce jednotlivce či skupiny lidí (na základě 
rasy, náboženství, etnické příslušnosti, politického názoru, 
pohlaví, sexuální orientace atd.), ale i humanitární krize 
vyvolané přírodní katastrofou (zemětřesením, tsunami, 
záplavami, suchem a neúrodou, hladomorem atd.) nebo 
lidským elementem (např. výbuchem jaderné elektrárny).

Člověk, který prchá před bezprostředním 
ohrožením života a zdraví s minimem věcí, zpra-
vidla utíká na nejbližší bezpečné místo. Proto se 
nejvíce uprchlíků či lidí v podobné situaci nachází v sou-
sedních státech své vlasti. Do vzdálenějších zemí odchází 
pouhý zlomek z nich, zpravidla ti bohatší nebo ti, kteří 
mají ve vzdálené zemi příbuzného. Podle údajů Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se v roce 2014 
nedobrovolně mimo svou vlast nacházelo 21,3 milionu 
lidí, z nichž 14,4 milionu bylo uprchlíky pod patronací 
UNHCR, 1,8 milionu byly žadatelé o azyl a 5,1 milionu 
byli palestinští uprchlíci spadající pod Úřad OSN pro pales-
tinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). 

I přestože počty lidí nedobrovolně prchajících 
za hranice svých států meziročně stále stoupa-
jí, nejvíce je těch, kteří hledají bezpečné útoči-
ště v rámci svých zemí. Takovým osobám se říká  
tzv. vnitřně vymístěné osoby (angl. internally displa-
ced persons, oficiální zkratka IDPs). Podle UNHCR se 
v roce 2014 na světě nacházelo rekordních 38,2 milionů 
IDPs. Nárůst mezi lety 2013 a 2014 odpovídal počtu 
30 tisíc lidí denně. Až 60 % z těchto nových IDPs byli 
obyvatelé Konga, Iráku, Nigérie, Jižního Súdánu a Sý-
rie. Země, ve kterých se v roce 2014 nacházelo celko-
vě nejvíce IDPs v důsledku násilí, byly Sýrie (7,6 mil.), 
Kolumbie (6 mil.), Irák (4 mil.), Súdán (3,1 mil.), Kongo 
(2,8 mil.), Pákistán (1,8 mil.), Jižní Súdán (1,6 mil.) a Je-
men, Nigérie a Ukrajina (v každé 1,5 mil.). Kdybychom 
k těmto lidem připočetli i ty, kteří byli nuceni uprchnout 
v důsledku přírodních katastrof, čísla by několikanásob-

ně stoupla. Na přední příčky by se posunuly například 
Filipíny s téměř 6 miliony vymístěných lidí v důsledku 
přírodní katastrofy.

Kdo je uprchlík

Kdo je uprchlík stanovuje Úmluva o právním posta-
vení uprchlíků (tzv. Ženevská konvence) z roku 1951 
a její rozšiřující Protokol z roku 1967. Podle Úmluvy se 
„pojem ‚uprchlík‘ vztahuje na kteroukoliv osobu, jež (...) se 
nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy 
před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských 
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; totéž pla-
tí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi 
svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných udá-
lostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam 
nechce nebo nemůže vrátit“ (čl. 1 Úmluvy).

O tom, zda člověk je, či není uprchlíkem, se nerozho-
duje. Uprchlíkem se člověk stává v důsledku výše uvede-
ných okolností. Takový člověk spadá pod patronaci UN-
HCR a vztahuje se na něj tzv. princip non-refoulement 
neboli zákaz vyhoštění či navrácení. To znamená, jak je 
stanoveno ve čl. 33 Úmluvy, že „žádný smluvní stát nevy-
hostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice 
zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohrože-
ny na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti 
k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení“.

Smluvní státy se zároveň dle čl. 31 Úmluvy zavazují, že 
nebudou uprchlíky stíhat za nezákonný vstup či za jejich 
přítomnost na území bez povolení. Jinými slovy smluvní 
stát se má primárně zabývat situací uprchlíka než opráv-
něností jeho pobytu. V souvislosti s uprchlickou krizí vy-
volanou syrským konfliktem se objevil pojem „nelegální 
uprchlík“, který je ovšem chybný a zavádějící. Jednak (jak 
již bylo vysvětleno v kapitole 5) člověk nikdy nemůže 
být nelegální, zároveň uprchlík nikdy nemá být stíhán 
za to, že se nachází na území bez povolení.
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Úmluva o právním postavení uprchlíků (1951)

Úmluva o právním postavení uprchlíků (nebo také 
Ženevská konvence) i samotný UNHCR vznikly 
v roce 1951 jako reakce na potřebu řešit situa-
ci až milionu lidí, kteří se po druhé světové válce 
nacházeli v kritické situaci, ale neexistoval žádný 
právní nástroj, jak je ochránit. UNHCR od té doby 
pomohl desítkám milionů lidí a význam Úmluvy 
je nezpochybnitelný. Přesto její nastavení (odpo-
vídající potřebám a uvažování společnosti tehdej-
ší doby) nedokáže řešit situace, které nastávají  
v 21. století. Příkladem je pronásledování z dů-
vodů sexuální orientace (např. gayové v Íránu 

či v Rusku) nebo z obecně genderových důvodů 
(např. pronásledování z důvodu aktivismu za rov-
né postavení žen a mužů).
K dubnu 2015 Úmluvu podepsalo 145 a Protokol 
146 států. Česká republika se k oběma dokumen-
tům připojila 11. 5. 1993. Nicméně řada států s ak-
tuálně nejvyššími počty uprchlíků na svém území 
(Jordánsko, Libanon, Pákistán) ani jeden z doku-
mentů nepodepsala. Přehlednou mapu smluvních 
států Úmluvy a Protokolu naleznete zde:
 www.unhcr.org/4666d2650.html.

Azylový systém v EU 
a tzv. „Dublinské nařízení“
Uprchlík či osoba nacházející se v podobné situaci (pro-
následovaná z důvodů, které Úmluva neupravuje) může 
požádat stát, do kterého uprchla, o určitou formu mezi-
národní ochrany (různé typy azylu, dočasnou ochranu). 
Konečná podoba mezinárodní ochrany je v kompetenci 
daných států (např. zda úspěšný žadatel o mezinárodní 
ochranu dostane byt, bude moci vstoupit na trh práce, 
bude zapojen do systému veřejného zdravotního po-
jištění, sociálního zabezpečení atd.). O tom, zda žada-
tel má na mezinárodní ochranu nárok, rozhoduje stát, 
na jehož území se nachází. Nicméně i v případech, kdy 
je rozhodnuto, že situace daného člověka není tak váž-
ná, aby mu byl poskytnut nejvyšší stupeň mezinárodní 
ochrany (lidově azyl), musí daný stát zvážit, zda by jeho 
vyhoštěním nebyl porušen čl. 33 Úmluvy (princip non-re-
foulement). Samozřejmě s ohledem na bezpečnost při-
jímajícího státu. Pokud situace vyhoštění neumožňuje, 
stát takové osobě musí poskytnout jinou, zpravidla nižší 
formu ochrany. V Česku se jí říká doplňková ochrana. 
Tato ochrana se na rozdíl od azylu uděluje na určitou 
dobu a před jejím vypršením musí dojít k přezkumu, zda 
důvody k ochraně trvají. Po čtyřech letech doplňkové 
ochrany mohou její držitelé požádat o povolení k trva-
lému pobytu.

V rámci EU existuje jednotný azylový sys-
tém, který jednak stanovuje důvody udělení meziná-
rodní ochrany, minimální standardy azylového procesu 

a také tzv. místní příslušnost členského státu k vyříze-
ní žádosti (tzv. Dublinské nařízení či lidově Dublin, 
podle místa podpisu smlouvy upravující toto pravidlo). 
Dublinský systém říká, že první stát, do kterého žada-
tel o mezinárodní ochranu v EU vstoupí, je odpovědný 
za vyřízení jeho žádosti. V případě, že členský stát EU 
zjistí, že žadatel už byl zaregistrován v jiném členském 
státě, může (ale nemusí) ho do této země vrátit. Hlav-
ním cílem systému bylo zabránit duplicitním žádostem 
o mezinárodní ochranu v rámci EU a sjednotit minimál-
ní standardy procesu udělování mezinárodní ochrany. 
Jednotlivé státy EU mohou podmínky pro udělení me-
zinárodní ochrany zmírnit, ale nesmí je zpřísnit nad rá-
mec minimálních standardů. Podle platné legislativy EU, 
která vychází z mezinárodních úmluv, jsou členské stá-
ty na svém území povinny umožnit každému jednomu 
člověku podat žádost o mezinárodní ochranu a zajistit, 
aby jeho žádost byla řádně posouzena. Žadatelé mají 
také právo na přezkum negativního rozhodnutí. Pokud 
ani poté není člověk shledán oprávněnou osobou pro 
poskytnutí mezinárodní ochrany, může jej členský stát 
vyhostit. Přičemž nelegálnost pobytu nesmí být pře-
kážkou pro podání a vyřízení žádosti. Žadatel nemusí 
být ani trestně bezúhonný, protože právě kvůli stíhání 
ve své zemi může cizinec o mezinárodní ochranu žádat 
(např. v muslimských zemích může být člověk odsouzen 
za spáchání trestného činu homosexuality, v diktátor-
ských režimech zase za protistátní činnost atd.).
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Uprchlická krize vyvolaná konfliktem v Sýrii a ros-
toucím násilím v Iráku a Afghánistánu poukázala na sla-
biny jednotného azylového systému. Zejména jde 
o nerovnoměrné zatížení členských států EU žádostmi 

o mezinárodní ochranu. Zatímco státy na vnější hranici 
jsou doslova zavalené desetitisíci žádostmi, státy uvnitř 
EU (jako je např. Česko) naopak nemají žádosti téměř 
žádné.

Uprchlické krize a mezinárodní společenství

Od vzniku UNHCR zažil západní svět několik  
tzv. uprchlických vln či krizí. Nám nejbližší jsou útě-
ky lidí z východního bloku (včetně asi dvě stě tisíc 
Čechoslováků) za železnou oponu nebo útěky oby-
vatel z balkánských zemí v souvislosti s válečným 
rozpadem Jugoslávie. Tehdy získalo několik tisíc 
lidí azyl i v Československu, resp. Česku. Největšími 
uprchlickými krizemi co do počtu lidí na útěku a co 
do počtu zapojených zemí do jejich řešení byly ale 
tzv. indočínská uprchlická krize a tzv. syrská uprch-
lická krize.
Indočínská uprchlická krize vyvstala jako reakce 
na pád Saigonu 30. 4. 1975 a následné sjednocení 
Vietnamu. Lidé opouštěli Vietnam, resp. Indočí-
nu, ve třech vlnách. Bezprostředně po příchodu 
severovietnamské armády do Saigonu prchaly 
jako první elity, které byly evakuované americkým 
letectvem a ještě v tomtéž roce převezeny do USA  
(125 tisíc lidí) a Kanady (6500 lidí). Během násle-
dujících let po sjednocení země svět obletěly šoku-
jící zpravodajské fotografie a videa tzv. boat people, 
lidí připlouvajících na polorozpadlých rybářských 
bárkách do okolních zemí Jihočínského moře. Cel-
kem bylo z  moře zachráněno přes 650 tisíc lidí. 
Odhaduje se ale, že až jednou tolik lidí ve vlnách ze-
mřelo. Uprchlická krize probíhala na pozadí stude-
né války (bipolárního rozdělení světa s jasně defino-
vatelnými přáteli a nepřáteli) a promírového hnutí 
zformovaného v západních společnostech (hippies, 
levicová hnutí). Tyto okolnosti vedly k tomu, že ve-
řejnost i média se na krizi dívaly pohledem zodpo-
vědnosti západních států (států, které se účastnily 
válek v Indočíně) za prchající lidi, v důsledku čehož 
došlo k mobilizaci mezinárodního společenství 
a byl zorganizován přesun uprchlíků ze zemí prv-
ního azylu (zpravidla zemí v Jihočínském moři) 
do západních zemí. Vzhledem k častým úmrtím 
během velmi riskantního útěku po moři zprostřed-
kovalo OSN v roce 1979 mezi Hanojí a Washingto-

nem smlouvu o tzv.  Programu řízené migrace (ang. 
Orderly Departure Program. Program uprchlíkům 
umožnil odejít za jejich rodinou v USA přímo z Vi-
etnamu, a tak nemuseli podstupovat nebezpečnou 
cestu po moři. Indočínští uprchlíci (Vietnamci, 
Číňané vietnamského původu, Kambodžané, La-
osané a Hmongové) se tak od počátku krize v roce 
1975 do jejího utlumení počátkem 90. let objevili  
ve 29 zemích světa. Až 95 % z nich (1,7 milionu) 
bylo přesídleno do pouhých sedmi zemí (USA, Ka-
nady, Austrálie, Francie, Německa, Spojeného krá-
lovství a na Nový Zéland). Jen samotné USA přijaly 
přes 1,1 milionů indočínských uprchlíků, kteří dnes 
představují významnou část americké populace.
Tzv. syrská uprchlická krize, za jejíž počátek je mož-
né považovat „arabské jaro“ (vlny nepokojů a pro-
testů proti tehdejším politickým režimům ve většině 
zemí Magrebu a na Blízkém východě) z přelomu let 
2010 a 2011, může představovat určitou paralelu 
k indočínské uprchlické krizi. V první fázi po desta-
bilizaci regionu odcházely do vzdálenějších zemí 
Evropy či USA ti, kdo měli dostatečné zdroje. Kdo 
mohl, vyčkával, co se bude dít dál. S postupným 
zhoršováním situace začali lidé opouštět místa 
konfliktů (zpravidla města) a utíkat nejprve v rám-
ci země (zpravidla na venkov), poté do nejbližších 
okolních zemí (terminologií indočínské uprchlické 
krize do „zemí prvního azylu“). V těchto zemích se 
k prosinci 2015 nacházelo okolo 4,4 milionu uprch-
líků (z toho v Turecku 2,3 mil., v Libanonu 1 mil., 
v Jordánsku 640 tisíc, v Iráku 250 tisíc). Řada z nich 
jsou doslova uprchlíci na druhou, neboť se jedná 
původem o palestinské uprchlíky, kteří v Sýrii zís-
kali azyl. Vzhledem k tomu, že státy prvního azylu 
nemají ani finanční ani infrastrukturní kapacity se 
o tolik uprchlíků postarat, usiluje řada z těchto lidí 
o přesun do zemí druhého azylu. Tady ale paralela 
s indočínskou uprchlickou krizí na čas končí. 
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Zatímco v případě první popisované krize se 
západní státy rozhodly situaci řešit proaktivně 
a uprchlíky přesunout na svá území, v případě syr-
ské krize převažuje snaha posílat podporu do zemí 
prvního azylu a uprchlíky od přesídlení (zejména 
do EU) odradit. Nicméně vzhledem k velmi ome-
zeným možnostem žít v zemích prvního azylu 
důstojný život, je pravděpodobnější, že se uprch-
líci budou snažit o přesídlení do evropských zemí 
i za cenu riskování života. Jak situace dopadne, je 
těžké předpovídat. Ale je jasné, že se mezinárodní 
společenství, zejména pak EU, musí k řešení krize 
postavit proaktivně a přijmout opatření, aby na je-

jím území nedocházelo k porušování jejích vlast-
ních nařízení, směrnic a mezinárodních úmluv, 
ke kterým se státy EU přihlásily. Zkušenost s indo-
čínskou uprchlickou krizí dává západním zemím 
výhodu v tom, že už ví, jak s podobnou situací 
naložit. Po několika desítkách let, kdy indočínští 
uprchlíci v těchto zemích žijí, jsou plně integro-
vaní a představují plnohodnotnou součást jejich 
společností. Navíc od konce války ve Vietnamu 
uplynulo více jak 40 let, země se již stabilizovala 
a bývalí uprchlíci se vrací nebo navazují čilé ekono-
mické vztahy mezi Vietnamem a zeměmi druhého 
azylu. 

Aktualizované informace o syrské uprchlické krizi naleznete na stránkách UNHCR v podobě statistických údajů 
i mapových zobrazení, viz http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. 
Pozn. text byl psán v prosinci 2015.

Uprchlíci v Evropě 21. století

Uprchlíci utíkají před strachem o vlastní životy a životy 
svých blízkých. Většina z nich ani nepřekročí hranice své-
ho státu a stane se IDP, hledajíc útočiště ve vlastní zemi. 
O něco méně se uchyluje do nejbližších zemí, obyčejně 
sousedících s jejich vlastí. A hrstka z nich se vydá ješ-
tě dál, do bezpečnějších, ale zpravidla vzdálených zemí, 
které mají institut mezinárodní ochrany pevně ukot-
ven ve svém právním řádu. Nicméně ani demokratické 
a ekonomicky silné země nejsou vždy schopné okamžitě 
pracovat se situací, kdy se na jejich území najednou ocit-
nou tisíce vyčerpaných a vystrašených lidí v nouzi a bez 
prostředků. Náhlost situace si žádá i akutní prostředky 
řešení, jako jsou stanové tábory a další provizorní opat-
ření, která mají stále přicházejícím uprchlíkům poskyt-
nout nasycení základních potřeb (fyziologických potřeb 
a potřeby bezpečí). V krátkém časovém horizontu ně-
kolika dní či týdnů tato opatření splňují svůj účel, pokud 
je však člověk (navíc procházející osobním traumatem) 
nucen v takové situaci setrvat týdny, měsíce, ne-li roky, 

může toto životní provizorium navodit pocity bezmoci, 
frustrace a rozčarování. Ty mohou vyústit v otevřenou 
agresi i u lidí, kteří za normálních okolností jsou vždy 
klidní a rozvážní.

Nestandardní situace může vést k nestandardnímu 
jednání, které je velmi často reaktivní, tedy vyvolané 
v reakci na dané okolnosti. Otevřená a vyostřená agre-
se pak může být přijímající společností interpretována 
jako projev nevděku, pýchy a arogance, který si neza-
slouží solidaritu. Navíc může v přijímající společnosti 
vést k růstu strachu z cizího a obav o budoucnost svou 
i svých blízkých. Situace se tak dostává do začarovaného 
kruhu, kdy chování jedněch je reakcí na chování druhých 
a naopak. Vyostřují se názory a postoje k protistraně, 
ve kterých se lidé navzájem utvrzují, a v důsledku toho 
dochází k budování nepřekonatelných hradeb mezi lid-
mi z majority solidárními s uprchlíky, těmi, kteří se jejich 
přítomnosti obávají, politiky a samozřejmě uprchlíky sa-
motnými. Syrská uprchlická krize se v EU stala zatěžká-
vací zkouškou pro všechny zúčastněné strany: uprchlíky, 
přijímající společnosti, média, vlády jednotlivých člen-
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ských států EU a samozřejmě celou EU. V době, kdy byl 
tento text psán (prosinec 2015), byla EU teprve na za-
čátku uprchlické krize. Rozsah a všudypřítomnost (ať 
už fyzická, či virtuální skrze sociální a tradiční média) 
migrační krize prosakovaly do každého dne každého 
občana EU. A každý byl tak nucen mít názor, ve kterém 
často převažovaly emoce nad racionálním pohledem. 
Zkušenost s indočínskou uprchlickou krizí však napo-
vídá, že před EU a její společností je ještě dlouhá ces-
ta. Na druhou stranu to, jak se západní země dokázaly 
s indočínskou uprchlickou krizí vypořádat, dává naději 
i na řešení té syrské. Nicméně je evidentní, že kromě 
mezinárodní spolupráce nesmí být podceněna ani práce 
na domácím poli v oblasti integrace příchozích uprchlí-
ků a práce s přijímající společností, která má oprávněné 
obavy z toho, co nová situace přinese do jejich životů. 

Doporučené zdroje:
• Veškeré informace o aktuálním stavu počtu uprchlíků, 

vnitřně vymístěných osob a žadatelů o mezinárodní 
ochranu, včetně seznamu smluvních států, naleznete 
na stránkách Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky  
www.unhcr.cz. 

• Podrobné informace k zemím s nejvyššími počty IDPs 
včetně důvodů vnitřního vymístění a přehledných infogra-
fik naleznete na stránkách The Internal Displacement 
Monitoring Centre www.internal-displacement.org/. 

• Přehled pobytových zařízení pro cizince na území Čes-
ka včetně jejich účelu a novinek naleznete na stránkách 
Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České 
republiky, viz www.suz.cz.

• Informace o zadržování cizinců bez oprávnění k pobytu 
(včetně žadatelů o mezinárodní ochranu) v jednotlivých 
zemích EU naleznete v angličtině na stránkách The Glo-
bal Detention Project, viz www.globaldetentionproject.org. 

Zdroje:
• UNHCR Statistical Yearbook 2014, 14th edition. UN-

HCR, United Nations, 2015. Dostupné z: http://
www.unhcr.org/566584fc9.html.
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