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Podpora vzdělání a agroturistiky v rumunském Banátu: slibná snaha o 
zachování českých krajanských komunit 

---------------------------------------------------------------------- 
Support of education and agricultural tourism in Romanian Banat – 
promising effort of preservation of Czech compatriot communities. 

 
Souhrn 

Bakalářská práce se zabývá českými krajanskými komunitami, žijícími v oblasti 

rumunského Banátu. První část práce vystihuje historickou podstatu odchodu českých 

krajanů do Rumunska a současnou situaci vesnic, které se z hlediska úbytku mladé po-

pulace řítí do kritické situace. Druhá část je zaměřena na veškeré známé formy pomoci 

ze strany ČR. Současně je kladen zvýšený důraz na dva stěžejní pilíře pomoci – na pod-

poru vzdělání a podporu tzv. agroturistiky. Cílem práce je zjistit, do jaké míry krajanům 

podpora vzdělání a rozvoj agroturistiky pomáhá. Autor nečerpá informace pouze z běž-

ného pramenného materiálu, ale také z vlastního terénního výzkumu, realizovaného 

v létě roku 2008 v rámci projektu Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. 

 

Summary 

The bachelor thesis is focuses on Czech compatriot communities living in Romanian 

Banat. The first part of the work shows the historical facts and the current situation of 

compatriot’s villages, which are pressured by critical decrease of young population. The 

second part shows all known forms of assistance from the Czech Republic. Emphasis is 

placed on key forms of assistance – on education and agriculture. The aim of this work 

is to determine how important the support of education and agrotourism is and what this 

support really brings to compatriots. The author uses not only common source materials 

but also the data from his own ethnographical research, realized in the summer of 2008 

under the university project Compatriots: Following the footsteps of Czechs in the East-

ern Europe. 

 

Klíčová slova: čeští krajané, rumunský Banát, agroturistika, vzdělání, podpora 
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1 Úvod 
Čeští krajané v rumunském Banátu byli podrobeni nejrůznějším výzkumným činnos-

tem již nesčetněkrát, přesto jsou velmi oblíbeným předmětem výzkumů dodnes. Vlivem 

trvalého úbytku obyvatelstva, resp. díky stálým odchodům mladých lidí se banátské 

vesnice a přežívající český živel ocitají v nebezpečí a je možné, že jim v budoucnosti 

hrozí naprostý zánik. Proto se zejména česká vláda a některé zájmové skupiny snaží 

zpomalit populační úbytek a zachovat tak nejen české vesnice, ale i jejich starodávnou 

českou kulturu včetně jazyka. 

Tato práce se zabývá mechanismy, kterými se jak vláda ČR, tak zájmové skupiny, 

snaží podpořit a zachovat českou krajanskou komunitu v Banátu. Důraz je kladen 

zejména na podporu vzdělání a agroturistiky, a to z důvodu zesílené důležitosti těchto 

dvou typů podpory. 

Existuje předpoklad širšího okruhu čtenářů, kteří v daném tématu nemusí být hlubo-

ce zainteresovaní, proto práci nelze omezit pouze na samotnou formu pomoci. Z tohoto 

důvodu je vlastní práce dělena do dvou pomyslných bloků. První blok má charakter 

spíše obecně popisný a je v ní vystižena jak podstata odchodu českých krajanů do Ru-

munska, tak historie krajanských vesnic včetně současné situace. Ve druhém bloku jsou 

uvedeny všechny současné druhy pomoci, která je českým krajanům v rumunském Ba-

nátu nabízena Českou republikou. 

Práce je téměř v celé své šíři doplňována o informace získané z autorova terénního 

výzkumu v rumunském Banátu, který proběhl v létě roku 2008 v rámci vysokoškolské-

ho projektu Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 
Dlouhodobý trend prozrazuje, že početní stav českého obyvatelstva v rumunském 

Banátu neustále klesá. I když si čelní představitelé České republiky připouští přiroze-

nost tohoto fenoménu, uvědomují si zároveň, že vývoj tímto směrem by v budoucnu 

vyústil pravděpodobně k nechtěnému zániku českých minorit. 

Ačkoliv existuje více druhů podpory ze strany ČR, podporu vzdělání a agroturistiky 

lze chápat jako klíčové prvky krajanské pomoci v rumunském Banátu. Zatímco vzdělání 

– zejména skrze výuku českého jazyka – významně pomáhá upevňovat českou národní 

identitu zdejších obyvatel, agroturismus tvoří pomoc ekonomickou, resp. sociálně-

ekonomickou. Vzdělání a agroturistiku tedy lze považovat za jakýsi „primární balík 

pomoci." Avšak vyšší vzdělání a rozvoj agroturistiky s sebou může přinášet kromě 

kladných i mnoho negativních aspektů, které mohou mít na život krajanů a jejich bu-

doucnost zásadní vliv. 

V souvislosti s výše uvedeným je položena výzkumná otázka: Jak ovlivňuje podpora 

vzdělání a rozvoj agroturistiky české krajanské komunity v rumunském Banátu? a podo-

tázka: Nemůže být česká krajanská komunita podporou vzdělání a rozvojem agroturisti-

ky spíše zničena nežli zachována? 

2.2 Metodika 
Práce je z velké části založena na výsledcích terénního výzkumu, který proběhl 

v rumunském Banátu v létě roku 2008. Zkoumány byly celkem tři české vesnice – Svatá 

Helena, Gerník a Rovensko. Důraz byl kladen na vesnici Svatá Helena, která je turistic-

ky nejdostupnější a z populačního i z agroturistického hlediska je poměrně na dobré 

úrovni. Cenným zdrojem informací je i interview s p. Ivem Dokoupilem, vedoucím ru-

munských projektů společnosti Člověk v tísni, o.p.s (dále jen „Člověk v tísni“). 

 

Výjezd do „terénu“ předcházela přípravná (teoretická) fáze. V období leden až čer-

venec roku 2008 byl vymezován rámec výzkumu, byly připravovány dotazové okruhy a 

ještě před odjezdem do zkoumané lokality bylo nutné teoretické osvojení krajanské pro-
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blematiky, a to zejména z publikací, novinových a časopiseckých článků a v neposlední 

řadě také z internetových zdrojů (články, dokumenty, cestopisy). 

Aby byl etnografický výzkum kvalitní, je třeba jej opírat o data kvantitativního i kva-

litativního charakteru. Přes veškerou snahu o dodržení tohoto požadavku byla kvalita-

tivní data přeci jen významnější, a to proto, že dokázala odpovědět na otázky typu „jak“ 

a „proč“, což by s využitím kvantitativních dat bylo jen stěží možné. 

Základní metodou pro získání potřebných informací bylo zúčastněné pozorování. Je-

likož je u krajanů rozvinutá agroturistika, ubytovávaní turisté jsou rozmisťováni zejmé-

na do domů českých rodin. Jazyková bariéra zde víceméně neexistuje, protože krajané 

hovoří plynulou a až na drobné výjimky srozumitelnou češtinou. Je tedy zřejmé, že po-

zorování každodenního života konkrétních rodin bylo velmi jednoduché. Navíc se na-

skýtala příležitost se tohoto života osobně zúčastnit. Ačkoliv je metoda zúčastněného 

pozorování technicky nenáročná, vyžaduje delší dobu pozorování (týdny, měsíce), což ji 

znesnadňuje. Navíc existuje přímé nebezpečí emocionálního ztotožnění výzkumníka se 

zkoumaným subjektem, což může negativně ovlivnit validitu získaných dat. Při realizo-

vaném terénním výzkumu nebylo možné vykonávat pozorování v řádu týdnů nebo mě-

síců, ale pouze dnů. Nebylo proto možné, proniknout více „pod povrch“ každodenního 

života. Na druhou stranu bylo eliminováno nežádoucí emocionální ztotožnění s krajany. 

Je tedy otázkou, do jaké míry byla validita vyvozených závěrů zdiskreditována. 

Pro průzkum vesnic a jejich okolí byla využita metoda nezúčastněného pozorování. Při 

tomto typu pozorování se terénní pracovník nezúčastňuje tamního života, ale pouze jej 

pozoruje a zapisuje přitom specifika a zvláštnosti, které mohou být následně prohloube-

ny použitím dalších výzkumných metod. 

Díky krátkodobosti pobytu sloužila výše uvedená pozorování zejména k objevení je-

vů, které byly detailněji zkoumány prostřednictvím polostandardizovaných (poloříze-

ných) rozhovorů. Náročnost polořízeného rozhovoru je sice vyšší, jelikož výzkumník 

musí dobře znát zkoumanou problematiku a je složitější získaná data vyhodnotit, avšak 

tento problém byl vyřešen již zmíněnou přípravnou (teoretickou) fází terénního výzku-

mu. Technika polořízeného interview byla použita i při rozhovoru s p. Ivem Dokoupi-

lem. 
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Oslovovány byly ženy i muži a jejich věk se pohyboval v rozmezí od 40 do 88 let. 

Mladší generace v rozhovorech zastoupena téměř nebyla, zejména díky jejímu nízkému 

počtu a pro její nepříliš velký zájem o rozhovory. Výběr informátorů byl realizován pře-

devším technikami účelného (český učitel, předseda spolku) a náhodného výběru (ná-

hodná oslovení krajanů). Několikrát se osvědčila i technika sněhové koule (informátor 

poskytl reference na další užitečné osoby). 

Jelikož nebyla žádná z oslovených osob s výjimkou pana Iva Dokoupila požádána o 

svolení ke zveřejnění osobních údajů, jsou v práci všichni uváděni jako informátoři, 

resp. informátorky. 
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3 Literární rešerše 
Ačkoliv jsou krajané v rumunském Banátu velmi oblíbeným objektem zkoumání mnoha 

odborníků či studentů vysokých škol, hloubkové sociologické výzkumy, které by se 

jakýmkoliv způsobem zabývaly otázkou: „Jak ovlivňuje podpora vzdělání a rozvoj ag-

roturistiky české krajanské komunity v rumunském Banátu?” dosud neproběhly. Násle-

duje tedy alespoň analýza publikací, v nichž se autoři o podpoře vzdělání a o rozvoji 

agroturistiky zmiňují. 

 

První písemné zmínky o krajanské historii, počtu obyvatel, tradicích, zvycích či o 

školství jsou díla prvních krajanských učitelů, kteří se snažili od pradávna pozvednout 

českého ducha vesnic a zabránit jejich porumunštění. 

Nejstarší dochovaný text je ručně psaná Schlöglova kronika.1 Jan Schlögl byl rodák a 

uznávaný učitel v obci Svatá Helena, o níž kronika z velké části pojednává. Schlögl líčí 

počáteční kolonizaci rumunského Banátu (zdrojem mu jsou výpovědi jeho otce a dě-

dečka) i každodenní život krajanů. Kronika je z velké části ovlivněna i negativními zku-

šenostmi Schlögla z doby nucené maďarizace. Byl dlouho pronásledován, bylo mu 

mnohokrát křivděno. Nakonec byl nucen Svatou Helenu opustit. Nikdy se tam již nevrá-

til a svou kroniku dopsal po roce 1930 v Bratislavě. Z kroniky Jana Schlögla, lze usuzo-

vat, že do vzniku tzv. Rumunského království pravděpodobně žádná podpora ze strany 

Čech nepřicházela. 

Jaroslav Svoboda, současný český učitel v Gerníku, se v knize Česká menšina 

v Rumunsku2, zmiňuje o první oficiální podpoře, která byla českým krajanům 

v Rumunsku nabídnuta. Po vzniku Rumunského království, kdy ustoupil silný maďari-

zační tlak, byla sjednána smlouva s Československem, která do Banátu umožnila vysílat 

první české učitele. Od roku 1929 do konce 30. let tuto práci plnili Vojislav Stratil 

v Šumici a Ladislav Šrubař ve Svaté Heleně. Svoboda také uvádí, že další učitelé, kteří 

byli z Československa vysíláni až po roce 1949, plnili učitelskou funkci vždy jen na 

                                                
1 Kronika byla dostupná v elektronické podobě (kompletně ofocený originál). 
2 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. 35 s. Do-

stupný z WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html>. 



 

9 

jednoleté, popřípadě dvouleté období (což se víceméně shoduje i se současnou praxí). 

Podle Svobody skončila tato „světlá učitelská éra“ někdy v roce 1957 nebo 1958, 

z důvodu nezájmu rumunské i československé vlády o vzájemnou spolupráci. 

V 60. letech v Banátu provedlo několik pracovníků československého Ústavu pro et-

nografii a folkloristiku etnografický a folkloristický výzkum. Jednalo se o vůbec první 

cílený výzkum mezi krajany a jeho výsledky jsou shrnuty v publikaci s názvem České 

vesnice v rumunském Banátě.3 Podle autorů knihy se komunistická doba vyznačovala 

izolovaností krajanů od okolního světa, tedy i od totalitního Československa. Důvodem 

byl stálý nezájem československé a rumunské vlády. Autoři dále uvádějí, že vztahy 

obou zemí (a zároveň i pomoc krajanům) se znatelně zlepšily po pádu komunistických 

režimů po roce 1989. Až tehdy začala do Banátu proudit pomoc nejrůznějšího typu – 

učitelé, učebnice, školní pomůcky, finance atd. 

 

Agroturistika v Banátu není autory dlouho zmiňována. Až v roce 2005 Ivo Dokoupil 

vydal ve spolupráci s již zmíněným Jaroslavem Svobodou Banát: turistický a vlastivěd-

ný průvodce českými vesnicemi v rumunském Banátě.4 Agroturistika zde má již konkrét-

ní podobu. Nalezneme tu seznam dostupných ubytovacích míst (včetně kontaktů na kra-

jany), popis poskytovaných doplňkových služeb a mnoho dalšího. Aby se zamezilo pří-

lišnému narušení tradičního českého života, nechybí ani zásady slušného chování nebo 

rady turistům: 

„Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, 

abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího 

turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.“5 

                                                
3 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. 202 s. ISBN 80-85010-36-4. 
4 SVOBODA, Jaroslav, DOKOUPIL, Ivo. Banát : Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v 

rumunském Banátě. Brno : Kudrna, 2005. 159 s. ISBN 80-239-5166-1. 
5 Ve stejném znění i na internetu: 

Prázdniny u krajanů : Turistika v českých vesnicích rumunského Banátu [online]. c2010 [cit. 2010-03-

23]. Dostupné z WWW: <http://www.banat.cz/>. 
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4 Rumunský Banát 
Banát jako celek je rozdělen celkem na tři dílčí oblasti – rumunský, maďarský a srb-

ský. Největší územní rozlohu má právě Banát rumunský. 

4.1 Vymezení území 
 

 
 

Rumunsko je děleno na osm regionů: Severovýchodní, Jihovýchodní, Jižní, Jihozá-

padní, Západní, Severozápadní, Střední a Bukurešť-Ilfov.6 Každý z regionu je dále dě-

len na správní obvody, tzv. župy (celkem 41). Rumunský Banát je částí Západního regi-

onu a tvoří jej župy Timiş na severu a Caraş-Severin na jihu (viz obr. 1 výše) 

 

                                                
6 Ethnocultural Diversity Resource Center : Ethno-demographic structure by geographical areas [on-

line]. c2002, 11.2.2010 [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: 

<http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=0&judet_id=0>. 

Obr. 1: Západní region Rumunska (rumunský Banát) 

 
Zdroj: Wikipedia – The Free Encyclopedia + vlastní úprava 
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Česká minorita obývá převážně pohraniční oblast u Srbska na jihu župy Caraş-

Severin. Leží zde celkem šest ryze českých vesnic (viz obr. 2 níže). Jedná se o obce 

Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumice. 

 

 

4.2 Etno-demografická struktura 
Pomocí vybraných statistických údajů je možné charakterizovat současnou etno-

demografickou situaci v krajany obývané župě Caraş-Severin.7 Všechna použitá data 

jsou čerpána z posledního oficiálního sčítání lidu v Rumunsku v roce 2002. 

4.2.1 Počet obyvatel 

Situaci ohledně počtu obyvatel podle jejich etnické příslušnosti lze nastínit pomocí 

tab. 1 níže. Župa Caraş-Severin má celkem 333 219 obyvatel. Etnické složení je velmi 

                                                
7 Župa Timiş není do analýzy záměrně zahrnuta. Krajané zde sice jsou, ale žijí zejména ve velkém ru-

munském městě – v Temešváru. 

Obr. 2: České vesnice v rumunském Banátu 

 
Zdroj: web Prázdniny u krajanů 
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pestré. Nejpočetněji jsou v oblasti zastoupeni majoritní Rumuni (85,02 %) a dále dle 

pořadí Maďaři, Romové, Němci, Srbové, Ukrajinci, Chorvati, Bulhaři aj. Česká popula-

ce čítá 2 762 osob, což tvoří 0,27 % z celkového počtu obyvatel rumunského Banátu. 

 

Tab. 1: Počty obyvatel v župě Caraş-Severin (podle etnické příslušnosti)8 

etnická příslušnost počet obyvatel [%]
Rumuni 294 051 88,25
Maďaři 5 824 1,75
Romové 7 914 2,38
Ukrajinci 3 526 1,06
Němci 6 149 1,85
Lipovanští Rusové 41 0,01
Srbové 6 082 1,83
Slováci 340 0,10
Bulhaři 52 0,02
Chorvati 6 273 1,88
Židé 49 0,01
Češi 2 479 0,74
Italové 55 0,01
ostatní 356 0,11
neuvedlo 28 0,00
∑ 333 219 100

Počty obyvatel (Caraş-Severin)

 
Zdroj dat: EDRC, 2002 + vlastní dopočty a design 
 

Počet českých obyvatel lze na základě sčítání lidu odvozovat také od uvedeného ma-

teřského jazyka. V takovém případě se počet Čechů v župě Caraş-Severin nerovná 

2 479, ale pouze 2 257. Důvodem takové skutečnosti je především to, že ne všichni kra-

jané považují za svoji mateřštinu češtinu, ale jazyk jiný – zejména rumunštinu. 

4.2.2 Náboženství 

Náboženství hraje v Rumunsku významnou a nezastupitelnou roli. Téměř 100 % 

veškeré rumunské populace představují věřící, což se v porovnání s Českou republikou 

(kde žije pouhých cca 32 % věřících; údaj SLDB 20019) zdá být až neuvěřitelné. 

                                                
8 Etnika, která by se po zaokrouhlení rovnala hodnotě 0,00 %, byla pro lepší přehlednost přičtena do po-

ložky „ostatní“. Konkrétně se jednalo o menšiny Turků, Tatarů, Řeků, Poláků, Číňanů, Arménů a Čangů. 
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Níže uvedený graf 1 demonstruje detailní konfesní strukturu oblasti Caraş-Severin. 

Nejpočetněji zastoupeným náboženstvím je pochopitelně pravoslaví majoritních Rumu-

nů (83,55 %). Další v žebříčku nejpočetněji zastoupených konfesí je víra římsko-

katolická (7,11 %) a baptistická (4,21 %). Velkou oblibu zde má i letniční hnutí, neboli 

pentekostalismus (2,85 %) aj. 

 

Graf 1: Struktura obyvatelstva podle náboženství (oblast Caraş-Severin)10 

 
Zdroj dat: EDRC, 2002 + vlastní dopočty 

 

Čeští krajané si dodnes uchovávají víru římsko-katolickou a v malém počtu také bap-

tistickou, což je blíže rozvedeno v kapitole „5.5 České obce dnes“. S přihlédnutím k 

výše uvedené náboženské struktuře v oblasti Caraş-Severin lze snadno usuzovat, jaká 

náboženství mohla a dodnes mohou krajany významně ovlivňovat. 

 

                                                                                                                                          
9 Sčítání lidu, domů a bytů, rok 2001. Zdroj: Český statistický úřad. 
10 Uvedena jsou pouze nepočetnější náboženství. Ostatní náboženství byla pro přehlednost sečtena a uve-

dena jako „jiná konfese + neuvedli“. 

0 100 000 200 000 300 000 400 000

žádná konfese + ateisté
jiná konfese + neuvedli

adventisté sedmého dne
reformovaní
řečtí katolíci

letniční (pentekostalisté)
baptisté

římští katolíci
pravoslavní

celkový počet obyvatel

351
1 818
650
1 755
2 946
9 519
14 051

23 698
278 431

333 219
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5 Historie českých obcí 

5.1 Počátky osídlení 

5.1.1 Náboženští exulanti 

Jako naprostý prvopočátek českého osídlení rumunského Banátu lze uvést dobu po 

vydání tolerančního patentu (r. 1781) císařem Josefem II. Toleranční patent povoloval 

vedle tradiční víry římskokatolické i některé víry protestantské. Ve středním Polabí a ve 

východních Čechách se však začaly objevovat náznaky nového náboženského vyznání, 

jehož stoupencům dostatečně nevyhovovaly ústupky císaře ve věci náboženské toleran-

ce. Jednalo se o hnutí tolerančního sektářství, jehož stoupenci byli z nařízení Josefa II. 

pronásledováni a nuceně deportováni na Balkán, a tedy i do oblasti rumunského Baná-

tu.11 

5.1.2 „Průmyslová“ přesídlenecká vlna 

V 1. polovině 19. století se zrodil nový impuls k přesídlení ze země české. Byla jím 

nabídka jistého obchodníka se dřevem, zvaného Magyarly. Za přesídlení slíbil dřevo-

podnikatel půdu, osvobození od daní, roboty a vojenské služby. Protiváhou těchto slibů 

měla být těžba dřeva a pálení dřevěného uhlí.12 Ať už mezi lidmi panovala jakákoliv 

důvěra či nedůvěra vůči Magyarlyho slibům, k „průmyslové“ přesídlenecké vlně přeci 

jen došlo. Magyarly proto roku 1823 založil první českou osadu v Banátu – Svatou Alž-

bětu. O rok později byla založena osada druhá, která dostala název Svatá Helena.13 

Nicméně zanedlouho se ukázalo, že sliby, které Magyarly přesídlencům dal, nebyly zce-

la naplněny. Čeští krajané se brzy ocitli v životní nouzi – bez potravin, práce, odkázáni 

pouze sami na sebe. Roku 1826 byli nuceni obrátit se na vojenského velitele v nedale-

                                                
11 NEŠPOR, Zdeněk R. Víra bez církve? : východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad 

Labem : Albis International, 2004. ISBN 80-86067-92-0. s. 150-165. 
12 SVOBODA, Jaroslav, DOKOUPIL, Ivo. Banát : Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v 

rumunském Banátě. Brno : Kudrna, 2005. ISBN 80-239-5166-1. s. 95-96. 
13 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 14. 
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kém Karansebeši a žádat o přijetí k vojenským pohraničníkům, střežícím zdejší pohra-

niční pásmo. Žádost byla přijata, kladně vyřízena a obyvatelé Svaté Alžběty i Svaté He-

leny byli brzy přiřazeni k pohraničníkům karansebešského vojenského okruhu.14 

Akt přesídlení byl pouze nepatrným krokem k úplnému usazení obyvatelstva. Byl to 

počátek obrovské životní zkoušky, která na každého z příchozích dopadla. Těžký život 

krajanů těsně po přesídlení do Banátu popsal velmi barvitě pan Václav Mašek, současný 

farář v Eibentálu: 

“Příchod Čechů a jejich usazení byly smutné. Opustili vzdělanou vlast a přišli do 

divokého kraje, pralesa plného vlků a medvědů. Tyto lesy měli vykácet, nadělat si 

pole, a tak si vydobýt každodenní chléb. Muži káceli pilami stromy a ženy pařezy s 

kořeny vykopávaly. Jak to byla mučná práce! Tím, že domky neměli, tak nejdříve 

si vykopali jámy pod zemí, sklepy, kde bohužel i to málo, co si dovezli, všechno 

jim zplesnivělo. Už první rok divoká zvěř jim zničila všechno obilí. Kam se obráti-

li, všude viděli jen zklamání. Jen ve velké vzdálenosti se setkali s lidmi, ale jiného 

vyznání, jiné řeči, byli to lidé cizí. Tak se stalo, že většina rodičů brala svá dítka 

do náruče, naříkali, plakali a přáli si, kéž by se nikdy nebyli stali otcem a matkou. 

V brzké době stav byl tak smutný, že ‘péro nechce více popisovat’ - výrok prvního 

faráře Františka Unzeitiga.”15 

5.1.3 „Vojenská“ přesídlenecká vlna 

Následující přesídlenecká vlna proběhla pod dozorem vojenských správních orgánů, 

které tak činily za účelem navýšení počet pohraničníků na jižní rakouské vojenské hra-

nici. V letech 1827-1828 tak vzniklo několik dalších českých vesnic jako například Bí-

gr, Eibenthál, Gerník, Rovensko a Šumice.16 Tato druhá přesídlenecká vlna byla oproti 

té první rozsáhlejší a zároveň také poměrně organizovanější nežli vlna první.17 

                                                
14 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 15. 
15 HROCH, Pavel. Ve Valašsku zůstáváme : Čeští krajané v Rumunsku. David Korecký, Martina Storek. 

Praha : Gema Art, 2002. s. 7-8. 
16 Uvedeny jsou pouze vesnice, které nezanikly a existují dodnes. 
17 SVOBODA, Jaroslav, DOKOUPIL, Ivo. Banát : Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v 

rumunském Banátě. Brno : Kudrna, 2005. ISBN 80-239-5166-1. s. 96. 
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5.1.4 Dosídlenecká vlna 

Poslední větší přesídlení zorganizovaly nikoliv rakouské správní orgány, nýbrž uher-

ská vláda. Příčinou této organizační změny byla změna vládnoucí mocnosti roku 1861, 

kdy Banát připadl Uhersku (Vojenská hranice spolu s existujícími českými vesnicemi, 

tvořila výjimku a zůstala Rakousku až do roku 1873). Čeští krajané byli stěhováni do již 

existujících vesnic obývaných národnostně smíšeným obyvatelstvem (Klopodie, Peregu 

Mare aj.). 

 

Kromě organizovaných přesídleneckých vln probíhaly i přesídlenecké snahy jednot-

livců. Šlo o přesuny do větších rumunských měst. 18 

5.2 Krajanské obce v Uhrách 
Po zrušení rakouské vojenské hranice r. 1873 byl učiněn závažný krok: část Banátu, 

kde se nacházejí české krajanské vesnice, byla přidružena k tzv. Zalitavsku, resp. Uher-

sku.19 Z toho důvodu pocítilo české obyvatelstvo dvě silné změny. Z hlediska význam-

nosti pro vládu již netvořili důležitý obranný prvek. Namísto toho byli postaveni na 

stejnou úroveň s ostatními obyvateli Uherska. Avšak citelnější a mnohdy přímo roz-

kladná byla zejména po roce 1900 silná maďarizace, která pronikala do kostelů, škol i 

běžného života.20 Český jazyk začal být potlačován, čeští učitelé pronásledováni a 

v nejkritičtějších případech docházelo doslova i k vyštvání z obcí. To byl případ i Jana 

Schlögla, nejznámějšího učitele působícího po dlouhá léta ve Svaté Heleně. V průběhu 

první světové války byla situace natolik špatná, že např. v Rovensku, Šumici a v Bígru 

chyběli učitelé a nevyučovalo se vůbec.21 

                                                
18 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola1>. Kapitola I. 
19 Tamtéž, Kapitola V. 
20 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 23-24. 
21 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola5>. Kapitola V. 



 

17 

5.3 Banát za rumunského království 
Ačkoliv Trianonský mír nabyl úplné platnosti až roku 1920, české obce 

v rumunském Banátu připadly Rumunskému království již roku 1919, kdy byly vytyče-

ny hranice Maďarska.22 

Pro krajany začala další éra života, v níž se zhoršila hospodářská a sociální situace. 

Do té doby kooperativní vztahy s hospodářským centrem v obci Bela Crkva byly zpře-

trhány připojením Srbska k Jugoslávii. Lidé tak pociťovali nedostatek některého zboží – 

například textilu a cukru.23 Pozitivní změny přišly především v podobě tolerance české-

ho jazyka. Krajané již nebyli maďarizováni a nebyli nuceni skrývat své češství. Výuka 

českého jazyka byla postupně opět obnovována, což dokládá i mezistátní dohoda mezi 

rumunskou a československou vládou. Tato dohoda umožnila opětovný příliv českých 

učitelů do krajanských vesnic. Nicméně v oblasti vzdělání existovala stále jedna velká 

překážka, a to nedostatek učebnic a učebních pomůcek.24 

Těžší životní situace opět nastala s příchodem druhé světové války. Nejenže nená-

vratně odešli někteří muži, ale tak jako jinde, i v banátských vesnicích byl nedostatek 

potravin. Rodiny proto byly nuceny více pracovat na polích a „vydobýt si tak každo-

denní chléb.“ Na druhou světovou válku (z pozice vojáka) dodnes vzpomíná i jeden 

z českých krajanů (88 let) ze Svaté Heleny: 

„Tenkrát sme byli z Němcema a pak nás tam votaď vyhnali [Rusové]a pak sme 

byli už propušteny [propuštěni] , sme byli zajaty [zajati]. A to sem střílel. 

Z kanónu […] Já sem pak byl ordonancem. Jak bych vám to řek. Posluhoval sem 

nějakemu majorovi. A koupil sem si. Já sem měl, jak bych vám řek – soldu. Dostá-

val sem peníze. Cigáry a – lepší to bylo. Dobrý to bylo. Nebylo to tak zlý. Málo – 

bylo málo jídla.“ 25 

                                                
22 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola5>. Kapitola V. 
23 Možná právě nouze o textil byla v roce 1924 důvodem pro vznik tkalcovny ve Svaté Heleně. 
24 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 24-25. 
25 Zdroj: terénní výzkum r. 2008. 
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5.4 Období komunistického Rumunska 
Roku 1965 se Rumunská lidová republika oprostila od silného vlivu SSSR, který tr-

val od roku 1947, a ustavila nový název státu – Rumunská socialistická republika.26 

Toto období až do roku 1989 je nazýváno Ceauşeskovým režimem. Českým krajanům 

režim Nicolae Ceauşeska příliš nepřál. Přibližně od roku 1965 byly vesnice špatně do-

stupné, tzn. relativně izolované, a péče o jejich obyvatele nebyla v zájmech Rumun-

ska.27 Přesto nebyli krajané z jazykového hlediska nijak omezováni a pokud si sami 

obstarali učitele, výuka v českém jazyce probíhala.28 

5.5 České obce dnes 
V roce 1989 došlo jak v Rumunsku, tak v Československu k definitivnímu konci 

komunistické éry. Atmosféra každodenního života se uvolnila a začaly se budovat nové 

česko-rumunské vztahy, které už nebyly tak chladné jako za totality. Do Rumunska za-

čala proudit materiální a finanční pomoc ze strany vlády ČR. Zároveň Česká republika 

obnovila program vysílání českých učitelů do krajanských vesnic. O ekonomickou pod-

poru se velkou měrou zasloužila i společnost Člověk v tísni, která v rumunském Banátu 

úspěšně zrealizovala myšlenku agroturismu. 

 

Podrobný a přehledný nástin současné situace v českých banátských obcích vyžaduje 

vymezení několika popisných okruhů. Všechny následující okruhy se až na několik vý-

jimek zabývají pouze třemi z celkové šestice vesnic (Svatá Helena, Gerník, Rovensko), 

a to proto, že právě tyto byly zahrnuty v terénním výzkumu, který bude využit jako 

hlavní informační zdroj pro celou kapitolu 5.5. 

5.5.1 Náboženství 

Jak již bylo uvedeno výše, v oblasti Caraş-Severin, kde leží všech šest českých ves-

nic, žije 83,55 % pravoslavných obyvatel. V minulosti tomu zcela jistě nebylo jinak. O 
                                                
26 TREPTOW, Kurt W., et al. Dějiny Rumunska. Praha : Lidové Noviny, 2000. ISBN 80-7106-348-7. s. 

346-358. 
27 Tamtéž, s. 430. 
28 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola5>. Kapitola V. 
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to více je podivuhodné, že krajané okolnímu pravoslavnému vlivu odolávali a dodnes si 

zachovali svou původní víru. 

Naprostá většina všech banátských Čechů jsou římskokatolíci. Pouze Svatá Helena je 

svým netradičním konfesním složením obyvatelstva ojedinělá. Z jedné třetiny je totiž 

evangelická, přesněji řečeno baptistická.29 Baptisté se nachází také v Rovensku. Tam se 

však jedná o pouhé dvě osoby staršího věku, za kterými duchovní přijíždí jen velmi 

zřídka. 

Katolíci mají v každé vesnici k dispozici římsko-katolický kostel, který si pečlivě 

udržují a ve kterém slouží pravidelné mše či slavnostní bohoslužby.30 Baptisté se ve 

Svaté Heleně schází taktéž ve vlastním kostele, zatímco v Rovensku mají k tomuto úče-

lu zařízenou jen prostou modlitebnu. Z hlediska návštěvnosti kostelů je situace velice 

příznivá – účast je vždy velká, o slavnostních dnech dokonce téměř stoprocentní (vyjma 

starých a nemocných lidí, kteří se nemohou zúčastnit ze zdravotních důvodů). O silných 

náboženských tradicích vypovídá nejen návštěvnost, ale i stálé zákazy mezikonfesních 

sňatků ať už mezi Čechy rozdílného vyznání nebo mezi Čechy a Rumuny. V posledních, 

resp. porevolučních letech lze vypozorovat mírné uvolňování těchto zákazů. Pro mnohé 

mladé dívky a chlapce může být tato myšlenka pokroková, v budoucnosti však může 

být zdrojem velkých existenčních problémů spojených s asimilací. 

5.5.2 Školství 

Z obr. 3 níže je patrné, čím se liší školství v Rumunsku od školství v České republi-

ce. Povinná školní docházka trvá celkem 10 let. První stupeň zahrnuje 1. až 4. třídu. 

Druhý stupeň je složen ze dvou bloků: od 5. do 8. ročníku hovoříme o tzv. gymnáziu, od 

8. do 10. ročníku se jedná o nižší stupeň střední školy (lyceum nebo odborné zaměření). 

Další vzdělávání probíhá již nepovinně, a to pokračováním na vyšším stupni střední 

školy. Studenti, kteří chtějí přestoupit z odborného zaměření na lyceum, jsou nuceni 

studovat o rok déle, nikoliv tedy do 18, nýbrž do 19 let. Na univerzitách, popř. na aka-

                                                
29 SVOBODA, Jaroslav, DOKOUPIL, Ivo. Banát : Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v 

rumunském Banátě. Brno : Kudrna, 2005. ISBN 80-239-5166-1. s. 138-145. 
30 Podle jazykových schopností duchovního jsou bohoslužby slouženy buď v českém nebo v rumunském 

jazyce. Setkáváme se i s bilingvidními bohoslužbami, kdy kázání je rumunské a zpěvy české. 
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demiích je možné dosáhnout i vysokoškolského vzdělání. Postgraduální studium je tak-

též dostupné. 

 

Obr. 3: Školní systém Rumunska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj informací: The European Education Directory + vlastní design 

 

Po vzoru rumunského školního systému fungují ve všech krajanských obcích osmile-

té školy. Výjimku tvoří jen obec Bígr, kde funguje pouze první stupeň a následující nižší 

druhý stupeň jsou žáci nuceni navštěvovat v nedaleké obci Berzáska.  

Rumunská vláda menšinám v mnohém vychází vstříc. Na prvním stupni (1. až 4. tří-

da) může probíhat výuka všech předmětů v mateřském – českém jazyce. Rumunština je 

v tomto období vyučována formou doplňkových hodin. Od pátého do osmého ročníku je 

situace opačná, tj. výuka probíhá v rumunštině a čeština je pouze doplňková. Mezi 

drobné výjimky patří Eibentál, kde se vyučuje již od prvního ročníku pouze 
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v rumunštině a českému jazyku je věnováno pouze několik vyučovacích hodin týdně. 

Od pátého ročníku je čeština vyučována už jen dobrovolně. Naopak v Šumici se 

v češtině vyučuje od prvního do osmého ročníku. 

Společným problémem všech krajanských vesnic je již dlouhou dobu stárnutí popu-

lace, které je zapříčiněno především odchodem mladých rodin z Banátu. Právě díky 

tomu se snižuje i počet školou povinných dětí. V tomto ohledu je naprostou raritou ško-

la v Šumici, kterou navštěvuje pouhých 5 žáků. Dá se předpokládat, že šumická škola 

do několika let přestane zcela fungovat, čímž se Šumice s velkou pravděpodobností 

stane první vesnicí (ze současné šestice), která bude předznamenávat svůj pozvolný 

zánik. Kromě Šumice je velmi ohroženo i Rovensko, ve kterém se navíc setkáváme 

s absencí učitelů. Ještě v roce 2008/2009 vyučovala ve zdejší škole podle místních „vý-

borná slečna učitelka, Alenka“. Ta však (údajně kvůli názorovým neshodám) odešla 

zpět do ČR. Současnou situaci, která je složitá nejen pro krajany, ale i pro vyučující, 

okomentoval i svatohelenský učitel: 

„No jako, ale jakej to je průšvih, když třeba sedmá třída má dvě děti prostě – teď-

ka co, jo? A ono to vypadá, jako, když má člověk míň dětí, takže prostě jako se jim 

může víc věnovat, jo? To není pravda jako, že jo. [...] Vono to stejně nejde o tolik 

líp, protože když to je někdo, kdo je pomalejší, tak to do něj stejně nenalejete, ať 

se mu věnujete jak chcete, že jo.“ 

 

Do míst, kde není zajištěna kvalitní výuka jazyka, jsou na požádání krajanů vysíláni 

kvalifikovaní učitelé z České republiky. V současné době působí tito učitelé ve Svaté 

Heleně, v Gerníku a v Eibentálu (podrobněji viz kap. 6.1.1 Vysílání učitelů ke krajan-

ským komunitám).31 

5.5.3 Spolková činnost 

Spolkovou činnost představuje zejména Demokratický svaz Slováků a Čechů 

v Rumunsku (dále jen DSSČR). Je organizován územně a na jeho funkci se podílí více 
                                                
31 DZS MŠMT : Krajané - Země a místa působení, školní rok 2009/2010, adresář krajanských komunit, 1. 

společné setkání učitelů u krajanů a lektorů českého jazyka a literatury v zahraničí [online]. c2007-2010 

[cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: <http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=256&>. 
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než čtyřicet místních poboček. Spolek má působnost i v každé z českých vesnic, ne 

všude ale plní stanovené cíle. Na čtyřleté období je do čela spolku volen předseda z řad 

krajanů. 

Hlavním posláním DSSČR je „hájit základní práva obou menšin. Organizace chce 

také pomáhat při rozvíjení národní identity a při zachovávání kulturních hodnot sloven-

ské a české menšiny.“32 

Ačkoliv by spolky mohly splňovat roli velmi účinného nástroje pro získávání finančních 

příspěvků a dotací z Evropské unie, České republiky, popřípadě z Rumunska, zdaleka 

tomu tak není. Za vším stojí zejména nízký potenciál předsedů a členů spolku, pramení-

cí z nedostatečné informovanosti o možnostech poskytované pomoci, z nedostatečné 

kvalifikace (zejména předsedů) a v neposlední řadě ze všeobecné neochoty důsledně se 

zaobírat spolkovou činností. V některých vesnicích neplní spolek své cíle vůbec. Tako-

vým případem je Rovensko: 

„Voni se tam scházej nějaký mladý. Kouřej tam, pijou tam – nevim. Ten spolek 

prostě nefunguje, jak má.“33 

5.5.4 Ekonomická situace 

V současné době je ekonomická situace krajanů negativně ovlivněna zejména nedo-

statkem pracovních příležitostí. Ještě před několika lety fungovaly v Banátu doly, kam 

dojížděla velká část mužů pracovat. Výdělky zde byly poměrně vysoké, údajně až ko-

lem dvojnásobku průměrného platu rumunského občana.34 Dnes jsou doly uzavřené a 

jiná pracovní možnost prakticky není. Proto jsou muži ve všech českých vesnicích nu-

ceni pracovat téměř výhradně na svých polích, stejně jako jejich ženy (a po škole i větší 

děti). 

„Jediný zdroj peněz a výdělku byly místní měděné doly, které se uzavřely. A země-

dělství, který bylo druhým zdrojem živobytí, už nevynáší a není tak v módě. Takže 

                                                
32 Svatá Helena : Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku [online]. c2008 [cit. 2010-02-16]. 

Dostupný z WWW: <http://www.svata-helena.eu/svaz.htm>. 
33 Informátorka, 70 let, Rovensko. 
34 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola2>. Kapitola II. 



 

23 

tamní Češi se dostali do velice těžké situace. To byl jeden z důvodů, ekonomický 

důvod, pro který se mnozí z nás rozhodli přijít zpátky do České republiky."35 

Jinou než polní práci krajanům nabízí pouze několik českých firem (v obcích Svatá 

Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál), které však nejsou zdaleka tak velké, aby zaměst-

naly a uživily všechny obyvatele vesnic. Výdělky krajanů navíc nejsou nijak převratné. 

Některým se naskýtá i možnost dojíždění za prací do větších rumunských měst. Časová 

náročnost dojíždění ale mnohé krajany odrazuje. 

Funkci doplňkové výdělečné činnosti již několik let plní agroturistika. Kdokoliv 

z krajanů může turistům nabízet ubytování a další doplňkové služby. Lidé tím zhodno-

cují svůj každodenní tradiční život a zároveň jim nic nebrání pracovat na svých polích 

nebo se starat o dobytek. Přesto jsou s tímto způsobem života mnozí krajané, zejména 

mladí lidé, nespokojeni, a snaží se na přechodnou dobu (odchody za prací) nebo natrva-

lo odcházet za lepším. Destinacemi přesunů bývají vyspělejší země (pochopitelně nej-

častěji Česká republika) nebo velká rumunská města (Temešvár, Bukurešť apod.). 

5.6 „Reemigrace“ a repatriace 
S historií krajanů je nerozlučně spjata i reemigrace36 a repatriace37. Přesun českých 

krajanů, ať už se do Rumunska stěhovali kdykoliv a jakkoliv, byl nejčastěji způsoben 

přirozenou snahou o polepšení si jak v sociální, tak v ekonomické situaci.38 Jiné důvody 

neprovázely ani návraty do vlasti, ke kterým v průběhu různých historických období 

                                                
35 Adolf Mocek, repatriant. Zdroj: ŠTRÁFELDOVÁ, Milena. Krajane.net [online]. 03.10.2009 [cit. 2010-

03-17]. Výstava v Musaionu přibližuje tradiční Český Banát. Dnes ale Češi z Banátu hromadně odcházejí. 

Dostupné z WWW: <http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1733>. 
36 Návrat emigrantů do vlasti. 

Zdroj: ABZ : Slovník cizích slov [online]. c2005-2006 [cit. 2010-03-19]. Pojem reemigrace . Dostupné z 

WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/reemigrace>. 
37 Návrat do vlasti [pozn. autora: např. návrat potomků emigrantů].  

Zdroj: ABZ : Slovník cizích slov [online]. c2005-2006 [cit. 2010-03-19]. Pojem repatriace . Dostupné z 

WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/repatriace>. 
38 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola1>. Kapitola I. 
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docházelo a stále dochází. Zpravidla se vždy jednalo o návraty individuální nebo kolek-

tivní. 

5.6.1 Kolektivní návraty 

Roku 1945 Československo vyzvalo české krajany v zahraničí, aby se vrátili do staré 

vlasti. Důvodem výzvy byla potřeba osídlit pohraniční prostory Československa39 a 

zároveň snaha o větší národní homogenitu založenou na slovanském původu. V nepo-

slední řadě měli být krajané zdrojem nových pracovních sil v odvětvích, v nichž chyběli 

kvalifikovaní pracovníci. Šlo především o pozice lesnické, zemědělské a hornické.40 

Počátek kolektivních návratů tvořila neorganizovaná, tzv. černá repatriace. Odhady 

hovoří o přesunu 3000-4000 Čechů a Slováků.  

Až později, v červenci roku 1946, byla vydána oficiální dohoda – tzv. „Protokol o 

transferu osob české a slovenské národnosti z Rumunska do Československa“, která 

povolovala zamýšlené přesuny. Od prosince r. 1947 do srpna r. 1949 bylo vypraveno 

celkem 31 oficiálně organizovaných transportů. Celkový počet Čechů, kteří se v tomto 

období vrátili, dosáhnul téměř 5000 osob41. Nutno předeslat, že ačkoliv byly transporty 

vypravovány téměř dva roky, dělo se tak s nucenými přestávkami, které byly zapříčině-

ny koncem platnosti československo-rumunského protokolu (červen r. 1948) a následu-

jícími stupňujícími se komunikačními problémy mezi československou a rumunskou 

vládou.42 

5.6.2 Individuální návraty 

Kromě hromadných, většinou organizovaných návratů, se čeští krajané vraceli do 

vlasti i individuálně, a to zejména na počátcích osídlení rumunského Banátu. Z hlediska 

                                                
39 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 171. 
40 Slovanské historické studie. Sv. 20. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1994. s. 

112. 
41 SVOBODA, Jaroslav, DOKOUPIL, Ivo. Banát : Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v 

rumunském Banátě. Brno : Kudrna, 2005. ISBN 80-239-5166-1. s. 99. 
42 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 171. 
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počtu reemigrantů (oproti reemigracím po druhé sv. válce) šlo o velmi slabé, téměř až 

zanedbatelné reemigrace jedinců či rodin.43 Je však sporné, zda se tyto přesuny opravdu 

dají označit za reemigraci, jelikož v období kolem r. 1830 byl rumunský Banát součástí 

rakouského císařství, stejně jako tehdejší Čechy.44 

Až po roce 1989, kdy padly komunistické režimy v Evropě, se individuální reemi-

graci věnuje znovu větší pozornost. Početnost populace v krajanských vesnicích rychle 

slábne a dochází tak k nechtěnému zániku typicky staročeských komunit. 

 

Pro lepší představu o silném vylidňování je v příloze uvedeno několik tabulek a gra-

fů, které nastiňují vývoj počtu obyvatel ve vybraných krajanských obcích (tabulky a 

grafy č. 2 až 6). 

                                                
43 JECH, J., SECKÁ, M., SCHEUFLER, V. České vesnice v rumunském Banátě. Praha : Ústav pro etno-

grafii a folkloristiku, 1992. ISBN 80-85010-36-4. s. 17. 
44 NEŠPOR, Zdeněk R. Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty : prolegomena k sociologickému studiu 

českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let. Praha : Soci-

ologický ústav AV ČR, 2002. Dostupný z WWW: <http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/186_ST-02-04-

Apro%20tisk.pdf>. V pozn. pod čarou. ISBN 80-7330-017-6. s. 35. 
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6 Snahy o zachování krajanských komunit v Banátu 

6.1 Podpora vzdělání 
Snahy o podporu vzdělání, resp. o podporu výuky českého jazyka, sahají v českých 

vesnicích rumunského Banátu hluboko do historie. Ne vždy bylo možné, zejména z po-

litických důvodů, tuto formu pomoci poskytovat. Až po roce 1989 začala etapa podpory 

vzdělání, která dodnes pokračuje. S postupem času se Česká republika snažila spektrum 

nabízené pomoci výrazně rozšířit. V současnosti tudíž nejde pouze o podporu českého 

jazyka, nýbrž o širší spektrum podpory vzdělání. 

V souvislosti s podporou vzdělání lze hovořit o určitých kladech a záporech, které 

s sebou tato snaha nese. Pozitivními stránkami níže uvedeného „podpůrného balíčku“ je 

to, že český stát skrze něj dává najevo svůj trvalý zájem o krajanské komunity. Navíc je 

výuka českého jazyka v krajanských vesnicích zajištěna prakticky s dlouhodobou udrži-

telností a příležitosti k vyššímu stupni vzdělání jsou lepší než kdykoliv dříve. Je tím 

splňován základní cíl podpory vzdělání – uchovat český jazyk a pozvednout českou 

národní identitu krajanů. Nicméně na druhou stranu není respektováno přání mnoha lidí 

i samotných krajanů, aby banátské komunity zůstaly zachovány. Za upevněnou českou 

identitou totiž stojí o to silnější odhodlání mladých krajanů, aby svou domovinu opustili 

a přestěhovali se do České republiky nebo do větších rumunských měst, kde mají šanci 

žít lepší život. Eliminace tohoto problému při současném zachování stávající podoby 

pomoci je prakticky nemožná. 

6.1.1 Vysílání učitelů ke krajanským komunitám 

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 až 

2010 bylo v roce 2009 vysláno do českých krajanských komunit v zahraničí celkem 13 

učitelů českého jazyka a literatury. Tato forma pomoci je určena zejména krajanským 

komunitám, které mají vlastní systém výuky českého jazyka, ale též těm, které se výu-

kou pouze snaží zachovat či pozdvihnout českou národní identitu. Potřebné životní a 

pracovní podmínky učitelům poskytují místní spolky, jejichž cílem by mělo být i co 

nejefektivnější využití potenciálu českých učitelů při organizaci kulturní a osvětové 

činnosti. Doba působení učitele je stanovena na jeden rok, případně je možné zažádat o 
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prodloužení. Podmínkou k tomu, aby mohlo MZV ČR vyslat učitele, je zejména dlou-

hodobější zajištění dostatečného počtu žáků. Písemná žádost o vyslání učitele musí mi-

mo jiné obsahovat zamýšlený rozsah zapojení českého učitele do dalších osvětových 

činností spolku.45 

 

Cílem programu (pracovní náplní vyslaného učitele) je: 

 „osobní kontakt žáků s českým jazykem a s jeho současnými specifiky; 

 snaha obohatit místní učitele a přenést na ně znalosti metodiky výuky ČJ; 

 výuka v jazykových kurzech pro dospělé; 

 práce s dětmi a mládeží (zájmové kroužky); 

 širší spoluúčast při krajanských kulturních akcích; 

 všeobecná osvětová činnost vedoucí k pozvednutí české národní identity.“46 

 

V rumunském Banátu takto působí tři učitelé - Mgr. Hana Herrmanová (Eibentál), 

Mgr. Jaroslav Svoboda (Gerník) a Mgr. Petr Skořepa (Svatá Helena). Učitelé Petr Sko-

řepa a Jaroslav Svoboda navíc působí i v nedalekém Srbsku, kde musí každý školní rok 

odučit minimálně 8 týdnů.47 

6.1.2 Studijní pobyty na veřejných VŠ v ČR 

Krajané mají v rámci tohoto programu možnost studovat na vybraných oborech ve-

řejných vysokých škol v České republice. Ročně je poskytováno 15 stipendijních míst 

pro řádné i postgraduální studenty. Jelikož je hlavním cílem udržet český jazyk a posílit 

znalost české kultury, je možné studovat zejména český jazyk a literaturu, učitelství 

                                                
45 Vysílání učitelů ke krajanským komunitám [online]. MZV ČR, [2009] , 2.2.2009 [cit. 2009-11-24]. 

Dostupný z WWW: < 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/pomoc_krajanum_ve_skolstvi/vy

silani_ucitelu_ke_krajanskym_komunitam.html>. 
46 Vysílání učitelů ke krajanským komunitám [online]. MZV ČR, [2009] , 2.2.2009 [cit. 2009-11-24]. 

Dostupný z WWW: < 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/pomoc_krajanum_ve_skolstvi/vy

silani_ucitelu_ke_krajanskym_komunitam.html>. 
47 Zdroj: terénní výzkum r. 2008. 
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českého jazyka a literatury, historii, etnologii, dějiny umění, popřípadě teologii. Zá-

vazná přihláška ke studiu nabízí i možnost uvedení jiného (neuvedeného) oboru, takže 

je pravděpodobné, že výše uvedené obory nejsou úplným výčtem dostupných možností. 

Studium je buď jednosemestrální (hlásit se lze na letní či zimní semestr) nebo dvouse-

mestrální a probíhá většinou na filozofické fakultě některých vysokých škol v ČR. Stu-

dent je finančně podpořen příspěvkem na dopravu do ČR a zpět a po dobu studijního 

pobytu také stipendiem ve výši 9000 Kč měsíčně. Nárok na ubytování a na stravování 

mají tito studenti stejný jako studenti s trvalým pobytem v ČR. Úhrada nákladů za zdra-

votní péči se řídí zákonem 326/1999 Sb.48 Studenti na konci studia obdrží potvrzení o 

absolvování nebo vysvědčení.49 

Mimo bezplatné studijní pobyty mají krajané v ČR stejná práva a možnosti jako kdo-

koliv jiný. Pokud splňují všechny podmínky potřebné k přijetí na vysokou školu, mohou 

studovat víceméně jakýkoliv obor v českém jazyce na kterékoliv veřejné vysoké škole. 

Studium na soukromých vysokých školách je také dostupné, nicméně není krajany příliš 

využívané. Důvodem jsou vysoké ceny. 

6.1.3 Středoškolské studium krajanů v ČR 

Středoškolské studium krajanů v České republice je v současné době pilotním pro-

jektem Domu zahraničních služeb MŠMT. Zatím se tedy týká jen žáků z krajanských 

komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska. Již tři krajanští žáci byli přijati na 

Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou v Liberci. V roce 2010 může v ČR 

studovat kdokoliv, kdo má dostatečné předešlé vzdělání a kdo prostřednictvím DZS 

MŠMT podá do 10. března 2010 přihlášku. Ubytování zajišťuje internát nebo rodiny. 

Rodič žadatele musí na území ČR zplnomocnit fyzickou osobu, která žáka v plném roz-

sahu bez jakéhokoliv omezení zastupuje.50 

                                                
48 Zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. 
49 Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR [online]. DZS MŠMT ČR, 2007-2009 , 2.2.2009 

[cit. 2009-11-18]. Dostupný z WWW: <http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=184&view_type_code=program&#record_1056>. 
50 Krajané – středoškolské stadium krajanů v ČR [online]. DZS MŠMT ČR, 2007-2010 , 18.1.2010 [cit. 

2010-03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=365&>. 
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Žadatelům je poskytnuto, hrazeno a zabezpečeno: 

 „měsíční stipendium (zahrnující náklady na ubytování a stravování); 

 jednorázové stipendium na učebnice a další školní potřeby; 

 školní akce - vždy na začátku školního roku; 

 doprava (do vlasti a zpět) - dvakrát ročně.“51 

6.1.4 Letní jazykový kurz českého jazyka 

Kurz českého jazyka probíhá v letních měsících v Dobrušce a trvá přibližně čtyři 

týdny. Každoročně poskytuje celkem 60 stipendijních míst. Je určen plnoletým osobám, 

které se chtějí zdokonalit v českém jazyce nebo se ho chtějí naučit. Součástí kurzu je i 

poznání přírodního a kulturního dědictví České republiky, a to formou mimoškolního 

programu, který nabízí například celodenní výlety o víkendech, exkurze, přednášky, 

besedy a jiné doprovodné aktivity. Stipendium pokrývá náklady na výuku jazyka, uby-

tování, stravování a také na doplňkové poznávací programy (celkem 1350 €). Účastníci 

z Rumunska mají možnost čerpat příspěvek 1500 Kč na dopravu do České republiky a 

zpět. Po dobu pobytu v ČR je zajištěna zdravotní péče v rozsahu stanoveném zákonem 

326/1999 Sb. Na konci kurzu získají účastníci osvědčení o absolvování.52 

6.1.5 Kurz metodiky výuky českého jazyka 

Učitelé českého jazyka, působící ve školství nebo vyučující v kurzech pořádaných 

krajanskými spolky, mají možnost zúčastnit dvoutýdenního kurzu metodiky výuky čes-

kého jazyka. Kurz je dále vhodný pro osoby, které český jazyk aktivně využívají při 

práci, která je přínosem pro širší komunitu Čechů v zahraničí. Jedná se zejména o re-

daktory krajanských médií, knihovníky v krajanských knihovnách, správce krajanských 

                                                
51 Krajané – středoškolské stadium krajanů v ČR [online]. DZS MŠMT ČR, 2007-2010 , 18.1.2010 [cit. 

2010-03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=365&>. 
52 Letní kurz českého jazyka v Dobrušce [online]. MZV ČR, [2009] , 2.2.2009 [cit. 2009-11-18]. Dos-

tupný z WWW: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/pomoc_krajanum_ve_skolstvi/l

etni_kurz_ceskeho_jazyka_v_dobrusce.html>. 



 

30 

muzeí. Každoročně je poskytováno celkem 20 míst a vhodní uchazeči jsou vybíráni na 

základě přihlášky. Celý pobyt – výuka, ubytování, stravování, doprovodné aktivity – je 

plně hrazen ze stipendia, a to i s cestou do České republiky a zpět. Nezbytné zdravotní 

výdaje jsou hrazeny v rozsahu stanoveném zákonem 326/1999 Sb.53 

6.2 Agroturistika 

6.2.1 Definice pojmu 

Definic agroturistiky existuje velké množství, a to jak od zahraničních autorů, tak od 

autorů českých. Šíře vymezení se pochopitelně značně liší v závislosti na tom, co kon-

krétní autor považuje za podstatné: 

 

„Agroturistika je forma podnikání na fungující zemědělské farmě či ranči, zamě-

řená na zabavení návštěvníků, s cílem přinášet zemědělcům dodatečný příjem.“54 

 

„Pojmem agroturistika jsou označované turisticko-rekreační služby osobitého 

charakteru, které poskytují výhradně agropodnikatelé jako doplňkové služby ke 

své plnohodnotné činnosti.”55 

 

„Agroturistika je specifickou formou venkovského cestovního ruchu, která vedle 

bezprostředního využívání přírody a krajiny venkova je charakteristická přímým 

vztahem k zemědělským pracím nebo usedlostem (budovám) se zemědělskou funk-

cí. Je provozována podnikateli v zemědělské prvovýrobě jako vedlejší, doplňková 

                                                
53 Kurz metodiky výuky českého jazyka [online]. MZV ČR, [2009] , 2.2.2009 [cit. 2009-11-24]. Dostupný 

z WWW: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kultura_a_krajane/krajane/pomoc_krajanum_ve_skolstvi/k

urz_metodiky_vyuky_ceskeho_jazyka.html>. 
54 VÁCLAVÍK, Tom. Agroturistika na ekofarmách : Jak na to. Brno : Ministerstvo zemědělství ČR, 

2008. Co je to agroturistika?, s. 2. Příručka. Dostupné z WWW: 

<http://eagri.cz/public/eagri/file/38603/Agroturistika_na_ekofarmach.pdf>. 
55 Slovenské združenie podnikateľov v agroturistike [online]. c2003 [cit. 2010-03-03]. Definícia pojmu 

agroturistika. Dostupné z WWW: <http://www.agritourism.sk/index.php?p=id04&doc=2>. 
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činnost sloužící k získání dodatečných finančních prostředků s tím, že zemědělská 

výroba by měla být činností dominantní.“56 

 

Autoři se ve vymezení definice shodují v tom, že agroturistika: 

1) je jakousi doplňkovou formou podnikání k provozovanému (a ne tolik výděleč-

nému) zemědělství; 

2) má přímý vztah k venkovu (zemědělská farma, usedlost, ranč, atd.); 

3) by měla návštěvníkům nabízet i doplňkový program (turismus + rekreace). 

6.2.2 Hlavní typy agroturistiky 

Vzhledem k tomu, že se zemědělec může na turistickém ruchu podílet více způsoby 

(producent potravin, poskytovatel služeb, kapitálový investor), rozlišujeme také více 

druhů agroturistiky:57 

 

 Gastronomická a labužnická agroturistika 

V popředí tohoto typu agroturistiky stojí zejména potraviny a regionální speciality 

vyprodukované zemědělským subjektem. Finanční zisk pochází z přímého prodeje těch-

to výrobků. Velkou důležitost v tomto typu agroturistiky zastává sdružování do spolků a 

sdružení podnikatelů a následné využívání nástrojů marketingu. Typickým příkladem 

jsou například „Ulice vína“ ve Francii atd. 

 

 Agroturistický pobyt s přístřeším 

Nazývá se také „dovolená na selském dvoře“ nebo „dovolená na statku.“ Jedná se o 

několikadenní návštěvu statku, kdy je turistovi poskytnut nejen nocleh (mnohdy přímo 

v domě rodiny), ale i další služby, uspokojující jeho potřeby. Každá z nabízených služeb 

je pak zdrojem pro získání dalšího (doplňkového) příjmu. V případě „dovolené na sel-

ském dvoře“ někdy hovoříme o tzv. „levném turismu,“ a to proto, že zde hrozí sebevy-

kořisťování ze strany statkáře. 

 

                                                
56 POUROVÁ, Marie. Agroturistika. ČZU v Praze : CREDIT Praha, 2002. ISBN 80-213-0965-2. s. 46. 
57 Tamtéž, s. 50. 
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 Skandinávský typ agroturistiky 

Známé také jako „ubytování v soukromí.“ Důraz je kladen na krátkodobější pronají-

mání kempingových míst, prázdninových domů nebo bytů, a to ve variantách buď 

s omezeným poskytováním služeb, nebo zcela bez služeb. Příkladem může být tzv. 

„Zimmer frei.“ 

6.2.3 Význam agroturistiky 

Z obecného hlediska může být agroturistika přínosem, jelikož „představuje ideální 

spojení služeb cestovního ruchu se zemědělským prostředím; respektuje přirozené pří-

rodní a životní prostředí; přispívá ke krajinotvorbě; umožňuje objevovat místní krásy a 

tradice a popularizovat je navenek; sleduje navrácení člověka k přírodě a stimuluje 

rozvoj dalších podnikatelských aktivit.“58 

Stejně tak se mohou objevovat i některé negativní aspekty, zejména „přetěžování 

žen; nepříznivý dopad na životní prostředí; zátěž a stres pro místní obyvatelstvo či úby-

tek půdy v důsledku výstavby ubytovacích zařízení a dalších součástí infrastruktury ces-

tovního ruchu.“59 

Hledíme-li na agroturistiku z více úhlů pohledu, lze tvrdit, že významně ovlivňuje 

zemědělský subjekt, obec i region a stát: 

 

 Zemědělský subjekt 

Pro zemědělský subjekt je agroturistika vhodným zdrojem doplňkových příjmů, které 

mnohdy umožňují hospodařit i na méně výnosných, ba dokonce přímo ohrožených ze-

mědělských farmách. Tím, že zemědělské subjekty nabízí vlastní ubytovací kapacity, 

vlastní produkty a podobně, starají se o výhodnější zpeněžení vlastní zemědělské čin-

nosti. V neposlední řadě vyžaduje provozování agroturistiky vyšší stupeň vybavenosti 

zemědělského subjektu, čímž se zvyšuje i celkový standard zemědělských domácností.60 

Negativní dopady na zemědělský subjekt mohou mít povahu problémů finančních, 

marketingových, právních, osobních a komunikačních. Finanční problémy jsou spjaty 

                                                
58 POUROVÁ, Marie. Agroturistika. ČZU v Praze : CREDIT Praha, 2002. ISBN 80-213-0965-2. s. 64. 
59 Tamtéž, s. 67. 
60 POUROVÁ, Marie. Agroturistika. ČZU v Praze : CREDIT Praha, 2002. ISBN 80-213-0965-2. s. 65. 
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s nedostatkem či s přebytkem kapitálu. S nedostatečným kapitálem je problém agrotu-

ristiku úspěšně nastartovat. Situaci někdy dokáže zachránit bankovní úvěr, ten však ne-

může čerpat každý. Při přebytku kapitálu vyvstává problém s nadšením farmáře, který 

mnohdy nesprávně plánuje, neuváží investice a agroturistiku provozuje neefektivně. 

Špatná finanční situace bývá částečně prohlubována i nedostatečnou informovaností 

zemědělských subjektů ve věci možných dotací. Marketingové problémy jsou způsobo-

vány především špatně zvolenou marketingovou strategií nebo její úplnou absencí. Pro-

jevem jsou potom například špatně stanovené ceny nabízených služeb a výrobků, pro-

blémy s propagací a podobně. Právními problémy je chápána neznalost důležitých zá-

konů (např. v ČR nutnost dodržování právního minima: obchodní zákoník, živnostenský 

zákon, občanský zákoník, zákon o dani z příjmů, zákon o DPH, zákon o dani silniční, 

zákon o dani z nemovitostí, zákon o místních poplatcích, zákoník práce + hygienické 

předpisy, požární předpisy, pojištění61). Další nevýhodou mohou být osobní, resp. ro-

dinné problémy. Ty vznikají časovou zaneprázdněností, stresovými situacemi či změnou 

rodinné hierarchie farmáře. Jako poslední uveďme komunikační problémy, které se stá-

vají doprovodným jevem vedení dialogu s institucemi, turistickými informačními stře-

disky apod.62 

 

 Obec 

Podobně jako je tomu u zemědělského subjektu, i v obci se zvyšuje vybavenost, pro-

tože je to předpoklad pro rozvoj agroturismu. Mimo to jsou vytvářeny podmínky pro 

vznik pracovních příležitostí (personál, průvodci, atd.), čímž se zvyšují příjmy obyvatel 

i obce samotné. V kulturní a folklórní sféře je agroturismus velmi významný pro oživo-

vání a udržování tradic obce. V oblasti gastronomické pomáhá oživit a udržet tradiční 

                                                
61 VÁCLAVÍK, Tom. Agroturistika na ekofarmách : Jak na to. Brno : Ministerstvo zemědělství ČR, 

2008. Co je to agroturistika?, s. 28-29. Příručka. Dostupné z WWW: 

<http://eagri.cz/public/eagri/file/38603/Agroturistika_na_ekofarmach.pdf>. 
62 POUROVÁ, Marie. Agroturistika. ČZU v Praze : CREDIT Praha, 2002. ISBN 80-213-0965-2. s. 68-

69. 
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kulinářské zvyklosti (tradiční recepty pokrmů) a činí z nich žádaný předmět doprovodné 

nabídky.63 

Jako problémový se jeví střet zájmů zemědělců a zástupců místní samosprávy, obča-

nů, ochránců přírody a dalších. Díky nespolupráci mezi obcemi a kvůli neschopnosti 

zaměřit se na specifický produkt agroturismu v každé vesnici, je navíc snížena šance na 

dosažení vyšších příjmů. A nakonec, nemalé problémy může způsobovat i přelidnění 

rekreačních oblastí v hlavním rekreačním období. 

 

 Region a stát 

Kladný dopad má agroturistika na region a stát. Stává se totiž alternativní (mimopro-

dukční) funkcí zemědělství, která řeší některé jeho problémy, zejména jeho nedostateč-

nou výdělečnost. Jelikož nabízí agroturismus pracovní příležitosti, omezuje částečně 

nezaměstnanost v daném regionu, resp. ve státě, což do určité míry pomáhá stabilizovat 

či dokonce obnovovat osídlení venkova.64 

Některé problémy z pohledu regionu a státu se překrývají s problémy, vyskytujícími 

se na úrovni obcí – např. přelidňování a s tím spojená někdy až devastace krajiny. Dal-

ším nedostatkem v agroturistice je kupříkladu existence bariér mezi státním a regionál-

ním produktem cestovního ruchu. Mezi největší nedostatky řadíme i absenci kvalitní 

regionální a celostátní prezentace agroturismu.65 

6.2.4 Agroturistika v rumunském Banátu 

Následující část práce vysvětluje, jak vypadaly počátky agroturistiky v rumunském 

Banátu, který typ agroturistiky krajané provozují a jaké jsou jeho konkrétní výhody a 

nevýhody. Dále jsou uvedeny významné specifické rysy, které krajanskou agroturistiku 

odlišují od agroturistické praxe jinde ve světě. Kapitola vychází z výše uvedených 

obecných informací o agroturistice, vlastního terénní výzkumu v Banátu a z osobního 

                                                
63 POUROVÁ, Marie. Agroturistika. ČZU v Praze : CREDIT Praha, 2002. ISBN 80-213-0965-2. s. 65-

66. 
64 Tamtéž, s. 66. 
65 Tamtéž, s. 69. 
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rozhovoru s p. Ivem Dokoupilem, vedoucím rumunských projektů organizace Člověk v 

tísni. 

 

Nejprve je nutné zdůraznit, že agroturistika rozhodně nedělá z krajanských vesnic ži-

vý skanzen, což je mylný dojem mnoha nezasvěcených lidí. O skanzenu by bylo možné 

hovořit pouze za předpokladu, že by to, co krajané vystavují „na odiv“ (tedy jazyk, zvy-

ky a tradice), bylo již dávno zaniklé. Krajané však tímto – pro turisty – zastaralým způ-

sobem stále žijí. Nejedná se tedy pouze o „laciné divadélko“, ale o holou skutečnost. 

 

Samotná myšlenka agroturistiky v Banátu je vcelku stará, nicméně zrealizována byla 

až kolem roku 2002: 

„Do té doby fungovala agroturistika živelně a bylo zvykem, že Češi do Banátu 

jezdili, ale nevěděli, kolik mají krajanům platit. Respektive někteří neplatili vůbec 

a krajané, tím jak jsou pohostinní, si nedovolili o peníze říci.“ 

O úspěšný start tohoto druhu doplňkové živnosti se zasloužil zejména pan Ivo Do-

koupil a tým odborníků, z nichž někteří dnes pracují (spolu s ním) v Evropském centru 

ekologie a turistiky (ECEAT): 

„Byli to zejména lidé, kteří se o agroturistiku zajímají dlouhodobě, kteří učí na 

vysokých školách a tak dále. Právě díky těmto poradcům jsme do toho zavedli ně-

jakou koncepci, postavenou zejména na zkušenostech ze světa.” 

Počátky agroturistiky byly doprovázeny tvorbou informačního systému, který stano-

voval zejména pomocí internetu a turistických brožur pravidla agroturismu včetně jeho 

doplňkových služeb a cen. Základním záměrem byla eliminace případného vykořisťo-

vání ze strany turistů nebo hostitelů: 

„To například turista bydlel týden u krajanů a pak když odjížděl, tak řekl: ‚No a 

kolik vám mám dát? Jako nějaký peníze vám dám, že jo.‘ A babička řekla – proto-

že oni jsou pohostinní: ‚No to já nevím, tak něco mi dejte.‘ No a on jí za týden, 

kdy se dobře měl, dal tři stovky. Takové situace tam vznikaly a občas vznikají 

dodnes.“ 

Současně s vytvářením informačního systému bylo nutné vytvořit soupis lidí, kteří o 

provozování agroturismu měli zájem. Tito zájemci byli následně proškoleni a zároveň 

byly vyčísleny a stanoveny pevné jednotné ceny za nabízené služby: 
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„[…] turista zkrátka z internetu ví, kolik se platí, takže ty dohody jsou tam o ně-

čem naprosto jiném, než o čem byly dříve.“ 

Důležitá byla i tvorba turistické sítě, respektive sítě turistických značek. O její zajiš-

tění se postaral Klub českých turistů, který značení vytvořil po způsobu turistického 

značení v České republice. Do procesu tvorby tras byli zapojeni i někteří z českých kra-

janů, s nimiž probíhá spolupráce dodnes – trasy se totiž stále rozšiřují, což je činí turis-

ticky atraktivnějšími. 

 

Podoba agroturistiky v rumunském Banátu je z velké části shodná s typem tzv. agro-

turistiky „na selském dvoře.“ Turisté přicestují a jsou ubytováni v domě jedné z rodin, 

kterou si předem nebo až na místě vytipují. Návštěvníkům je navíc k dispozici po celou 

dobu pobytu několik doplňkových služeb. Nejčastěji se lze setkat s plnou penzí (posky-

tována i polopenze nebo samostatné jídlo) a s účastí na polních pracích (polní práce 

nezpoplatněny). Velmi oblíbené je i pálení domácí slivovice, kde je možnost zakoupení 

tohoto produktu. Relativně novou a pro mnohé atraktivní nabízenou službou jsou buď 

jednorázové jízdy na koních, vypůjčení koně na celý den nebo také možnost rybaření. 

Někteří krajané nabízí k vypůjčení i jízdní horská kola. Pro turisty, kteří pak neradi ces-

tují tzv. „na vlastní pěst,“ je ve vesnicích vždy průvodce, kterého lze najmout a využívat 

jeho služeb (celodenní pěší výlet nebo výlet dodávkou či povozem není žádný problém). 

Ačkoliv je uvedená škála nabízených produktů a služeb široká, stále neobsahuje primár-

ní „produkt,“ který krajanům zaručuje prakticky stálý zájem turistů (především) z ČR. 

Tímto „produktem“ je myšlena tradiční česká kultura krajanů – tedy každodenní krajan-

ský život, spojený s rozmanitými tradicemi a zvyky, jež jsou zde stále udržovány „při 

životě,“ stejně jako malebně archaický český jazyk. 

Jelikož jsou české krajanky v Banátu velmi dobré kuchařky a jsou ochotné nabídnout 

domácí speciality, dala by se zdejší turistika považovat i za gastronomickou. Podávány 

jsou tradiční speciality české (bramborové placky, taštičky z vařených brambor – s tva-

rohovou či povidlovou náplní, šufnudle – nudle s tvarohem a s cukrem, toč – zapékaný 

bramborák, domácí chléb aj.) i rumunské (sármy – zelné závitky, koleš – kukuřičná ka-

še). Velké množství rodin stále vlastní krávy a v menším množství pak také kozy a ovce. 

V takovém případě hospodyně často vyrábí chutné domácí sýry, které se mezi turisty 
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opět stávají velmi žádaným produktem. Mezi gastronomické výrobky je možné zařadit i 

nejrůznější druhy ovocných marmelád, džemů a také domácí včelí med. 

V poslední době se krajané čím dál více snaží rozšiřovat své služby a nabízet i uby-

tování pro rodiny nebo skupiny turistů v samostatných, zcela zařízených domech. Turis-

té se v takovém případě stravují povětšinou sami (s použitím dostupné kuchyňky). Po 

domluvě však není problém využívat některé ze služeb stravování (plná penze, polopen-

ze, samostatné jídlo – nutno docházet do domu pronajímatele). Skandinávský typ agro-

turismu je zde tedy také zastoupen. 

 

Pro krajany (zprostředkovaně i pro obce) je význam agroturistiky v rumunském Ba-

nátu rozhodně nezanedbatelný. Zemědělská činnost jednotlivých krajanských rodin se 

dá označit za nedostatečně výdělečnou. Jen velmi málo vypěstovaných plodin nebo 

chovaných zvířat směřuje na prodejní trhy, kde by tyto zemědělské produkty mohly být 

zpeněženy (produktů je totiž menší množství nebo je jejich výkupní cena velmi nízká a 

nevyplatí se je prodávat). Zásoby proto slouží především pro osobní použití a některé 

jejich případné přebytky mohou být využity právě k provozu agroturistické činnosti, 

čímž jsou nedostatečné příjmy vhodně kompenzovány. 

Pozitivní dopady má banátská agroturistika i na vytváření podmínek pro vznik pracov-

ních příležitostí. Přestože se někteří obyvatelé vesnic přímo nepodílí na ubytovávání 

hostů, mohou se věnovat například průvodcovské nebo jiné činnosti, čímž se významně 

dotváří nabídka služeb. 

Velice sporným pozitivem je vybavenost rodinných domů. Zatímco za normálních pod-

mínek (nikoliv při pobytu u krajanů) je naprosto normální, že turisté si přejí používat 

takový standard, jakým je například splachovací záchod, od krajanských vesnic se může 

často očekávat něco jiného: 

„Já sem do Banátu nepřijel proto, abych chodil chcát na splachovací záchod, ne-

přijel sem proto, abych tady koukal na video. Já vim, že ta tetička, u který bydlíme 

má hrozně těžkej život, ale právě o to tady de. Přijel sem proto, abych tu viděl jak 

se žilo před 150 lety.“66 

                                                
66 Výpověď jednoho z turistů. Zdroj: terénní výzkum r. 2008. 
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Právě v tomto lze spatřovat jisté protipóly typu „přirozená touha krajana po modernizaci 

a lepším a snazším životě“ a „touha českého turisty po poznání tradičního českého kra-

jana, který bude zcela tradičně žít i v moderní současnosti.“ Je zřejmé, že obě tyto touhy 

se střetají a jejich vzájemná existence bez ústupků je pro budoucí rozvoj a pravděpo-

dobně i samotnou existenci agroturismu nemožná. 

Kromě uvedených pozitiv lze mezi krajany nalézt i některé negativní aspekty agrotu-

ristiky. Mezi nejhorší stránky agroturistiky patří zásah turistů do každodenního života 

krajanů. Může tedy docházet k negativnímu ovlivňování místních tradic a zvyků. To 

ostatně zdůraznil i jeden z repatriantů, pan Adolf Mocek: 

„Člověk v tísni spolu s některými jednotlivci tam rozvíjí agroturistiku. Myslí si, že 

tam tím jakoby zajišťují živobytí tamních lidí. Můžu říct, že agroturistika se rozví-

jí, jezdí tam neustále autobusy z České republiky, ale má to i negativní dopady na 

styl života. Na jedné straně to nabourává a ruší některé zvyklosti a návyky. Takže 

lidé si něco díky agroturistice vydělají, ubytovávají Čechy, Češi vidí tamní kraji-

nu, není to ale nejefektivnější způsob, jak pomoci lidem.“67 

Jelikož se doba hlavní turistické sezóny (jaro až podzim) kryje s obdobím aktivního 

zemědělství, ženy mohou být více pracovně nasazené (práce na poli, v domácnosti + 

stravování hostů) a jsou tedy i více ohrožené fyzickým a psychickým přetěžováním. 

Zejména psychické přetěžování nesouvisí jen s ženami, ale s obyvateli vesnic obecně, a 

to především v obdobích vysoké návštěvnosti nebo v případě nepřizpůsobivosti turistů a 

jejich nemístného chování.68 

Pokud jde o možnou devastaci krajiny následkem turistického přelidnění lokality, 

s největší pravděpodobností o ní nelze alespoň dosud hovořit. Omezené ubytovací ka-

pacity krajanů a nízký zájem o rumunský Banát ze strany turistů totiž nevytváří dosta-

tečné předpoklady k tomu, aby k něčemu takovému mohlo dojít. 

 

                                                
67 ŠTRÁFELDOVÁ, Milena. Krajane.net [online]. 03.10.2009 [cit. 2010-03-17]. Výstava v Musaionu 

přibližuje tradiční Český Banát. Dnes ale Češi z Banátu hromadně odcházejí. Dostupné z WWW: 

<http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=1733>. 
68 Právě z důvodu špatných zkušeností s některými turisty existují psaná pravidla, která turistům radí, 

jakým způsobem se mají v českých vesnicích a v jejich okolí chovat. 
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V kapitole „6.2.3 Význam agroturistiky“ byly uvedeny i problémy, které mohou s 

provozováním agroturistiky zemědělcům vznikat: finanční, marketingové, právní, osob-

ní, komunikační. Krajané v Banátu se potýkají se všemi těmito problémy. 

Řešení finančních problémů může být do jisté míry zaměřeno na dotace, ze kterých by 

krajané mohli čerpat. Ačkoliv by finanční příspěvky na agroturismus bylo možné čerpat 

z fondů Evropské unie, není tato varianta technicky proveditelná. Agroturistika není 

provozována legálně a příjmy z ní nejsou daněny státem. Krajané navenek nevystupují 

jako živnostníci. Přístup k fondům EU (i k jakýmkoliv případným dotacím státu) je tedy 

uzavřený. 

Marketingové problémy týkající se cen byly do jisté míry ošetřeny ve fázi, kdy agrotu-

ristika přecházela z živelné podoby k podobě řízené. Tehdy byly poprvé stanoveny jed-

notné ceny za služby. Přesto se může snadno vyskytnout problém se zvýšenou poptáv-

kou (zejména u netrvanlivých domácích výrobků jako např. sýry apod.), kterou nelze 

uspokojit. 

Zdrojem největších obtíží z právního hlediska je s naprostou jistotou nedanění příjmů: 

„Agroturistika funguje v Banátu na černo. Je velmi problematické to zoficializo-

vat, takřka nemožné. Navíc krajané k tomu mají velký odpor. My se samozřejmě 

snažíme je k tomu přimět nebo na to upozorňujeme na školeních, ale je to stále 

problém. Krajané mají jednoduše strach a raději dají inspektorovi nebo někomu 

z berňáku flašku. Je to zkrátka věc, která se musí řešit dlouhodoběji.“ 

Osobními problémy je myšleno zejména fyzické a psychické zatížení rodiny, které pra-

mení z přítomnosti turistů v jejich vlastním domě. Narušení soukromí, časová zane-

prázdněnost nebo drastická změna navyklého stereotypu rodinu významně ovlivňuje. 

Na posledním místě ve výčtu problémů stojí problém komunikační. Po jazykové stránce 

se krajané potýkají jen s minimálními komunikačními problémy, alespoň ve vztahu 

k zákazníkům (většinou turisté z ČR). Dialogy s místními úřady jsou znatelně horší,69 

což může být jedním z důvodů, proč krajané odmítají řešit legalizaci agroturistiky a 

zdanění příjmů. 

                                                
69 Přestože krajané ovládají rumunštinu, úřady s nimi nejednají rovnocenně jako s Rumuny. 
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6.3 Další formy pomoci 
Přestože lze podporu vzdělání a rozvoj agroturistiky považovat za důležité formy 

pomoci českým krajanům, existují samozřejmě i další podpůrné programy ze strany ČR. 

6.3.1 Finanční podpora 

Česká republika podporovala krajany v rumunském Banátu zejména několik let po 

revoluci. V roce 1995 vyčlenila vláda ČR celkem 30 milionů Kč na pomoc odlehlým 

českým komunitám v Rumunsku. Zlepšovaly se hlavně podmínky školní, kulturní, 

zdravotní a komunikační.70 Ačkoliv jsou dnes všechny tehdejší záměry vlády splněny, 

provázely je veliké organizační a kvalitativní nedostatky. Především kvalitativní nedo-

statky se průběžně objevují dodnes.71 

V současné době jsou krajané finančně podporováni jen v malé míře. Česká vláda již 

není ochotna podporovat velké a nákladné projekty jako například dostavby silnic. Přes-

to je stále nakloněna například projektům folklorního typu (folklorní festivaly apod.).  

Pro rok 2010 nebyly na pomoc krajanům přiznány dotace ani společnosti Člověk 

v tísni,72 což nasvědčuje tomu, že buď upadá zájem společnosti Člověk v tísni o krajany 

anebo nebyl vymyšlen dostatečně dobrý rozvojový projekt. 

Ze slov předsedy Demokratického svazu Slováků a Čechů ve Svaté Heleně lze vyvo-

dit, že významné místo začíná v dotační politice zastávat i Evropská unie, která je ze 

svých rozsáhlých strukturálních fondů schopna podpořit mnoho rozvojových projektů: 

„Na silnici, na opravu cesty, dali [Češi] na deset roků. A pak řekli, že už víc nedaj 

Češi na to, protože se to neudržovalo. Teď tuto, tuto je z Evropský unie tady no. 

Starosta [spádové obce Coronini] jako říkal no: ‚Šedesát procent dala Evropská 

unie a čtyřicet dalo Rumunsko.‘ […] Rumuni sponzorovat chtěj, ale je to – to je – 

voni jenom udělaj udělaj udělaj a neudělaj. Lepší jak říkal starosta: ‚Víc papíro-

                                                
70 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola7>. Kapitola VII. 
71 Např. nekvalitně a neodborně vystavěné silnice či nedomyšlená stavba školy ve Svaté Heleně – zbyteč-

né vodovody, ze kterých neteče voda. 
72 MZV ČR [online]. 1.12.2009 [cit. 2010-03-18]. Výsledky dotačního řízení na rok 2010. Dostupné z 

WWW: <http://www.mzv.cz/public/32/6b/b0/434932_294261_internetNNO2010.doc>. 
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vání a lepší máte ty projekty fáre.‘ Jako [krátké zamyšlení] když je to od Evropský 

unie, tak je to jistý. Když ti něco řeknou, že ti daj, tak ti daj.“73 

6.3.2 Podnikání v Banátu 

Společnost Člověk v tísni se snaží vytvořit krajanům pracovní místa. Za tímto úče-

lem nabízí asistenci případným zájemcům o založení nové firmy v rumunském Banátu. 

V rámci této asistence je společnost Člověk v tísni schopna „dodat důležité kontakty pro 

návštěvu regionu a zajistit místní právní asistenci při zakládání firmy a zajištění infor-

mací specifických pro konkrétní druh podnikání. Je schopna zajistit pomoc i při nalezení 

vhodných prostor a lidí, spolufinancování úprav prostorů k podnikání, podílení se na 

zaškolení lidí v případě přesunu výroby z ČR do oblasti českých vesnic.“74 

 

Několik firem díky programu asistence již vzniklo: 

 „ARANTRONIC – montáž síťových kabelů, vesnice Svatá Helena; 

 BOBBINTRONIC – montáž cívek, vesnice Gerník; 

 VALACH DREVO – zpracování a export dřeva, vesnice Rovensko; 

 VÝKUP MLÉKA – ve Svaté Heleně a v Gerníku se denně vykupuje mléko pro 

rumunskou mlékárnu ve městě Oraviţa, celkem kolem 500 litrů denně; 

 TOROIDE HIM – ruční montáž miniaturních cívek ve vesnici Eibentál.“75 

 

Existence těchto firem je pro české vesnice v Banátu přínosem, nicméně stále je 

spousta krajanů bez zaměstnání, a proto se nedá hovořit o tom, že by asistenční program 

účinně plnil svou funkci. Ostatně to dokládá i krátký komentář p. Iva Dokoupila: 

“Rozvoj firem či nějakého průmyslu, to je věc dlouhodobá a nic takového se tam 

v podstatě nepovedlo.” 

                                                
73 Zdroj: terénní výzkum r. 2008. 
74 Prázdniny u krajanů [online]. c2003 [cit. 2010-03-18]. Asistence. Dostupné z WWW: 

<http://banat.cz/podnikani/podnikani_asistence.htm>. 
75 Tamtéž. 
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6.3.3 Duhové panenky 

Organizace YMCA Brno ve spolupráci s firmou Noe, známým českým výrobcem 

hraček, a se společností Člověk v tísni založila v českých vesnicích rumunského Banátu 

několik rukodělných dílen, ve kterých ženy vyrábí panenky z přírodních materiálů. Ob-

lékají je přitom do zmenšenin originálních krojů. Mimo to banátské ženy šijí i prstové 

hračky. 

Projekt byl započat v prosinci roku 2009, kdy bylo v Lipníku nad Bečvou proškoleno 

celkem osm českých krajanek: 

“Před nově opravenou vilou v Lipníku nad Bečvou zastavil tranzit s českou po-

znávací značkou. Z jeho útrob nesměle vystupuje osm žen v černých kabátech. 

Každá má několik igelitek s domácím sýrem a klobásami, jedna v náručí svírá ma-

lé miminko. A všechny mají v očích naději i obavy z týdne, který je čeká. Obavy ze 

školení v dílně na výrobu hraček, kde nikoho neznají, a naději,  že po návratu do-

mů do rumunského Banátu získají práci, která jim pomůže v horách nad Dunajem 

přežít.”76 

Jelikož se výroba teprve rozjíždí, koordinátoři se v současné době snaží zejména se-

hnat dostatek šicích strojů a zajistit odbyt výrobků. Ručně dělané hračky lze prozatím 

zakoupit na 11 místech v ČR, především v Brně. 

6.3.4 Projekt zdravotnické a humanitární pomoci 

Vzhledem k tomu, že krajané nemají dostatečné finanční prostředky77 a zároveň pří-

liš nedůvěřují rumunským doktorům ani nemocničním zařízením, jejich zdravotní stav 

tomu také náležitě odpovídá. Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s organizací Čer-

vený kříž Praha jim proto od prosince roku 2005 poskytuje několikrát do roka bezplat-

nou zdravotní péči včetně drobných chirurgických zákroků (odstraňování bradavic, 

ošetřování úrazů apod.): 

                                                
76 Člověk v tísni [online]. 17.12.2009 [cit. 2010-03-18]. Panenky pomáhají krajanům v Banátu. Dostupné 

z WWW: <http://clovekvtisni.cz/index2.php?id=301&idArt=1303>. 
77 Každý hospitalizovaný si hradí pobyt, vyšetření i léky. Navíc si musí zajistit vlastní vytopení místnosti 

(vlastní dříví do kamen nebo elektrický přímotop). 



 

43 

„Udělali mi operaci nějaký doktoři vod vás. To je, je to asi 2 měsíce. Tadydle sem 

měl bradavicu. […] Doktor to – byl. To sou doktoři, co choděj (odmlka) jak bych 

vám řek? Po vsi. […] Já sem tam byl, aby mi něco jako na to dal. A von povídá, že 

prej: Já vám udělám operaci.“78 

Zdravotnické mise jsou podporovány Československou obchodní bankou. 

6.3.5 Partnerské obce 

Stále ještě nezrealizovanou možností pomoci je přeshraniční partnerství českých a 

krajanských obcí, popřípadě některého českého a banátského mikroregionu. O hledání 

partnerství se zmiňoval již roku 1999 Jaroslav Svoboda,79 který však vyjímal obec Ro-

vensko. Odůvodnil to již probíhající neformální spoluprácí s Rovenskem moravským 

(od roku 1995). Neformalitu partnerství potvrzuje i sám starosta moravského Rovenska, 

pan Stanislav Doleček: 

“Naše spolupráce s obcí Rovensko v rumunském Banátu je opravdu neformální a 

zvláště v posledních letech se vyznačuje tím, že 1x za rok navštívíme, jako turisté, 

naše přátele v rumunském Rovensku (i když je jich tam čím dále, tím méně – po-

stupně odcházejí do ČR). Občas (především podle možností) se někdo z nich za-

staví u nás v Rovensku v ČR. Do Rumunska jezdíme především za dobrými lidmi a 

dále za krásnou přírodou, která v oblasti českých vesnic na Banátu je.” 

 

 

 

                                                
78 Informátor, 88 let, Svatá Helena. 
79 SVOBODA, Jaroslav. Česká menšina v Rumunsku. 1. vyd. Nadlak : Sdružení Banát, 1999. Dostupný z 

WWW: <http://www.listbanat.cz/publikace.html#kapitola7>. Kapitola VII. 
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7 Závěr 
Českým krajanům v rumunském Banátu je věnována velká pozornost vládních i ne-

vládních organizací celé  České republiky. Přes širokou škálu pomoci plní efektivně 

svojí funkci pouze dlouhodobá podpora vzdělání a rozvoj agroturismu. Přesto s sebou 

vyšší vzdělání a rozvoj agroturistiky přináší kromě kladných i mnoho negativních 

aspektů, které významně ovlivňují životy krajanů. 

Pomocí výuky českého jazyka je podpořena česká národní identita mladé generace. 

Krajanské děti i mládež si je mnohem více vědoma toho, že náleží k českému národu, 

žijícímu na území České republiky. Ostatní vzdělávací programy jako studijní pobyty 

v ČR, kurzy českého jazyka apod., krajany významně obohacují jak o vyšší stupeň 

vzdělání, tak o jedinečné osobní zážitky, které mohou v České republice, své pravlasti, 

prožít. 

Současně podpora vzdělání v určitém smyslu nerespektuje přání mnoha lidí i samotných 

krajanů, aby banátské komunity zůstaly zachovány. Mladí banátští Češi s upevněnou 

identitou jsou silněji odhodláni k tomu, aby opustili svou rodnou domovinu a stěhovali 

se za lepším životem do České republiky, jiných zemí nebo do větších rumunských 

měst. Tento negativní aspekt je však víceméně přirozený a jeho efektivní řešení, vedoucí 

k lepší situaci, než je ta současná, je prakticky nemožné. Podpůrné vzdělávací programy 

tedy pravděpodobně lze označit za efektivní a pro krajany i pro Českou republiku pří-

nosné a nezastupitelné. 

Agroturistika je zejména v hlavní sezóně (jaro až podzim) důležitým zdrojem finanč-

ních příjmů většiny rodin. Do určité míry tedy pravděpodobně řeší problémy s odchody 

krajanů z ekonomických důvodů. Vzhledem k tomu, že krajané uplatňují všechny nej-

známější druhy agroturismu, tj. „dovolenou na selském dvoře“, typ gastronomický i 

skandinávský, je naprosto zřejmé, že agroturismus v Banátu neupadá. Naopak se neu-

stále rozvíjí, což mu předpovídá slušnou budoucnost.  

Nicméně objevují se i náznaky toho, že agroturismus není tím nejlepším způsobem, jak 

krajanům pomoci. Zdejší turistický ruch, a to i v menší míře, negativně ovlivňuje tra-

diční život a archaickou češtinu krajanů. Tradice postupně slábnou a archaismy se z 

krajanské mluvy vytrácejí a nahrazují je spisovná a nezřídka i nespisovná slova českých 

turistů. Se všeobecnou modernizací, taktéž spojenou s agroturismem, se navíc vytrácí i 
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tradiční venkovský ráz obcí. Pomalu tak mizí ty nejhlavnější a nejcennější „produkty“ 

agroturistiky, díky nimž je Banát tolik žádaným cílem mnoha Čechů. Agroturistika má 

tedy dvě tváře: na jednu stranu krajanům zajišťuje významnou část živobytí a na druhou 

stranu na krajanské komunity působí značně špatným až rozkladným způsobem. 

 

Výhledy do budoucnosti jsou v Banátu i přes veškerou nabízenou pomoc stále nejis-

té. Je evidentní, že všechny krajanské komunity stojí před vážným rozhodnutím. Musí 

si, a to co nejdříve, samy vyjasnit, zda chtějí v rumunském Banátu přežít a co jsou pro 

to ochotné obětovat.  

Pokud krajané alespoň zčásti neodmítnou další modernizaci nebo nepřijmou fakt, že 

časem budou nuceni přeměnit své vesnice v živé skanzeny, budoucí existence jejich 

komunit pravděpodobně není reálná. Ovšem ani v opačném případě není jejich existen-

ce zdaleka jistá. Složení obyvatelstva vesnic z hlediska věku hovoří jasně – mladí od-

cházejí, staří zůstávají, průměrný věk se zvyšuje. Proto je zřejmé, jakkoliv je tato sku-

tečnost skličující, že jestliže nedojde k omlazení populace, pravděpodobně 

v rumunském Banátu nelze očekávat nic jiného než jen postupný a nevyhnutelný zánik 

tradičních českých enkláv. 
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9 Přílohy 

9.1 Interview s Ivem Dokoupilem 
Ivo Dokoupil, „novinář, fotograf a člověk“, jak on sám uvádí, spolupracuje s obecně 

prospěšnou společností Člověk v tísni a s organizací ECEAT a v rumunském Banátu byl 

právě on hlavním iniciátorem myšlenky rozvoje agroturistiky. Krátký rozhovor se mi 

podařilo získat dne 19. 2. 2010 v Praze. 

 

Kde se zrodil nápad, aby se v rumunském Banátu rozvinula agroturistika? 

Nápad pocházel ode mne, ale samozřejmě se na tom dále podílelo více lidí; například 
Michal Burian, což je šéf ECEATu – to je evropské sdružení ekoagroturistiky. Takže jsme 
si nějaké ty odborníky najímali. Byli to zejména lidé, kteří se o agroturistiku zajímají 
dlouhodobě, kteří učí na vysokých školách a tak dále. Právě díky těmto poradcům jsme 
do toho zavedli nějakou koncepci, postavenou zejména na zkušenostech ze světa. Takže 
ten koncept, co se vyvinul, jsem nevymyslel já, není to pouze z mé hlavy.  

Dokážete si vzpomenout jak se na tento druh „doplňkové živnosti“ tvářili samotní 
krajané? 
Proběhlo to tak, že v první fázi se musel vytvořit nejprve informační systém, který by 
vlastně zavedl pořádek. Do té doby fungovala agroturistika živelně a bylo zvykem, že 
Češi do Banátu jezdili, ale nevěděli, kolik mají krajanům platit. Respektive někteří 
neplatili vůbec a krajané – tím jak jsou pohostinní – si nedovolili o peníze říci. Takže 
můžeme konstatovat, že de facto dopláceli na svou pohostinnost. A co bylo nutné, to 
byla právě nějaká ta pravidla, která by znaly obě strany (krajané i návštěvníci). Pro mě 
to tedy znamenalo, že jsem vytvořil – v té době první - soupis ubytovávajících v každé 
z vesnic. Dále pak následovalo školení, kde byli krajané proškoleni a zároveň zde bylo 
řečeno, na jaké cenové hladině by se jednotlivé služby měly držet. 

Takže se v každé vesnici stanovily pevné ceny?  
Ceny jsou v podstatě všude stejné. Stále to jsou ale pouze doporučené ceny, protože já 
se samozřejmě nezúčastňuji smlouvání cen u jednání mezi turistou a krajanem. Ale 
turista zkrátka z internetu ví kolik se platí, takže ty dohody jsou tam o něčem naprosto 
jiném, než o čem byly dříve. To například turista bydlel týden u krajanů a pak když 
odjížděl, tak řekl: „No a kolik vám mám dát? Jako nějaký peníze vám dám, že jo.“ A 
babička řekla – protože oni jsou pohostinní: „No to já nevím, tak něco mi dejte.“ No a 
on jí za týden, kdy se dobře měl, dal tři stovky. Takové situace tam vznikaly a občas 
vznikají dodnes. A samozřejmě, takto by to prostě fungovat nemohlo, protože smyslem 
agroturistiky je přinášet peníze do vesnic, nikoliv aby se čeští turisté měli na úkor 
krajanů dobře. 
Počítalo se zpočátku s tím, že by agroturistika kromě kladů mohla přinést i nějaké 
zápory? Pokud ano, potvrdily se vaše obavy? Všímáte si dnes s odstupem času 
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nějakých záporných doprovodných jevů agroturistiky? 
Můj názor se může lišit od názoru ostatních. Já si myslím, že kladů, které agroturistika 
přinesla, je mnohem více než záporů – pokud nějaké zápory jsou. Například, 
agroturistika přináší velmi rychle a efektivně peníze do vesnic, čehož jiným druhem 
činnosti nedocílíme. Rozvoj firem či nějakého průmyslu, to je věc dlouhodobá a nic 
takového se tam v podstatě nepovedlo. Kdežto agroturistika, jak lze dnes vidět například 
ve Svaté Heleně, to je prostě věc, která „frčí.“ Místní lidé relativně brzo – během tří 
nebo čtyř let – pochopili, že je to velmi dobrý způsob přivýdělku a mají z toho slušné 
zisky. Což je samozřejmě dobře. A to, že tam jezdí turisté, má na vesnice a na život v 
nich různé dopady. Na druhou stranu, je tam také nějaké kapacitní omezení. Jelikož 
bydlí turisté přímo v domech rodin, nelze tam přivézt 5000 turistů naráz. 

Příjmy z agroturistiky se daní? 
Agroturistika funguje v Banátu na černo. Je velmi problematické to zoficializovat, 
takřka nemožné. Navíc krajané k tomu mají velký odpor. My se samozřejmě snažíme je 
k tomu přimět nebo na to upozorňujeme na školeních, ale je to stále problém. Krajané 
mají jednoduše strach a raději dají inspektorovi nebo někomu z berňáku flašku. Je to 
zkrátka věc, která se musí řešit dlouhodoběji. 

Takže už s příchodem nějaké kontroly zkušenosti mají? 
Ano, na starost to tam mají myslím policisté. 

Napadá Vás jiný způsob pomoci, kterým by bylo možné krajanské komunity v 
rum. Banátu zachovat? 
V současné době rozjíždíme dílnu na panenky, která by měla zaměstnávat několik žen. 
A kde se panenky budou prodávat? 
Prodej bude v ČR. 
A kromě této pomoci existují další? 
Ne, v podstatě ne. 
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9.2 Tabulky a grafy 
Tab. 2; Graf 2: Počet obyvatel – Svatá Helena80 

 
 

Tab. 3; Graf 3: Počet obyvatel – Gerník81 

 
 

Tab. 4; Graf 4: Počet obyvatel – Rovensko82 

 
           

                                                
80 Převzato z: KOKAISL, Petr. Krajané : Po stopách Čechů ve východní Evropě. Praha : Tribun EU, 

2009. s. 43. ISBN 978-80-254-5924-9. 
81 Tamtéž, s. 53.  
82 Tamtéž, s. 59. 

338

538

738

938

1830 1919 2008

po
če

t o
by

va
te

l

rok

350

850

1350

1850

1830 1919 2008

po
če

t o
by

va
te

l

rok

70

270

470

670

1830 1919 2008

po
če

t o
by

va
te

l

rok

Rok Obyvatel 

1830 338 

1890 781 

1930 916 

2000 540 

2008 338 

Rok Obyvatel 

1830 469 

1894 1250 

1910 1564 

1992 991 

2008 350 

Rok Obyvatel 

1830 237 

1880 410 

1925 586 

1998 200 

2008 70 



 

51 

Tab. 5; Graf 5: Počet obyvatel – Eibentál83 

 
 

Tab. 6; Graf 6: Počet obyvatel – Šumice84 

    

                                                
83 Převzato z: KOKAISL, Petr. Krajané : Po stopách Čechů ve východní Evropě. Praha : Tribun EU, 

2009. s. 24. ISBN 978-80-254-5924-9. 
84 Tamtéž, s. 56. 
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9.3 Fotografie z terénního výzkumu 

 
 

 

 

 
 

 

Vítáme Vás (Rovensko). Dvojjazyčná uvítací plachta u vstupu do obce Rovensko. 
 

Práce, práce a zase práce (Rovensko). Živobytí krajanů spočívá zejména 
v zemědělství a v agroturistice. Proto mají každý den od jara do podzimu o práci po-
staráno. 
 



 

53 

 
 

 

 

 

 
 

 

Základní surovina (Gerník). Čerstvé kravské mléko je každodenní záležitostí. Mimo
klasickou konzumaci se z něj nejen v Gerníku vyrábí např. vynikající domácí tvaroh 
nebo sýr. 
 

Kozy (Svatá Helena). Pastevectví koz ve Svaté Heleně není zdaleka rozšířené, jak by 
si člověk mohl myslet. Pro staré a někdy i nemocné krajany je chov dobytka náročný. 
Proto mají většinou jen pár krav, prasata, slepice a občas koně. 
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Hrdost (Svatá Helena). Pradědeček tohoto krajana byl ve zdejší tkalcovně kolem 
roku 1933 významným zaměstnavatelem. I když z dílny nezbylo nic jiného než něko-
lik černobílých fotek a jeden zašlý motor, hrdost vůči pradědečkovi je stále obrovská. 

Slavnostní tanec (Svatá Helena). Sňatky se v krajanských komunitách uzavírají čím 
dál méně. Přesto se dodržují zvyky a tradice – nevěsta se ženichem vedou za zvuku 
tradičních rumunských melodií taneční průvod po celé vesnici. 
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Interiér mlýnku (poblíž Gerníku). V lokalitě „U Petra“ nalezneme několik tako-
výchto krásných a dosud funkčních a využívaných vodních mlýnků na mouku. Ze 
získané mouky pečou krajané v Gerníku výtečný bílý chléb. 
 

INRI (poblíž Rovenska). Víra v Boha je všudypřítomná. 
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Český jazyk 

Značky (poblíž Gerníku). KČT v Rumunsku vytvořil síť turistických značek, a proto 
není problém pro jakéhokoliv turistu z Čech dostat se podle značení tam, kam potřebu-
je. Značení turistických tras je, stejně jako další aktivity, součástí podpory agroturisti-
ky v banátské oblasti. 
 

Doprava (poblíž Gerníku). Povozy s koňmi jsou dosud často využívány. Začínají se 
však objevovat jednoduché traktory a jiné moderní prostředky. K dopravě do měst, ať 
už za nákupy nebo za prací, se využívají téměř výhradně tranzity pro jejich kapacitní 
přednosti. 


