
Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu uprchlo před válečným konfliktem 14 milionů lidí, a vzhledem k mobilizaci na Ukrajině převážně žen a dětí. Zhruba 
8 milionů z nich tvoří tzv. vnitřně přesídlených lidí, dalších 6 milionů překročilo hranice do dalších zemí. Úřad vysoké komisařky pro uprchlíky (UNHCR) odhaduje, 
že dalších 13 milionů Ukrajinců se nemohou ze zasažených území dostat do bezpečí. Válka na Ukrajině tak přímo postihla zhruba dvě třetiny obyvatel Ukrajiny. 

Česko
Českem prošlo odhadem 400 tis. Ukrajinců, 337 tis.
z nich byla udělena doplňková ochrana. Odhaduje se,
že na území nyní přebývá okolo 320 tis. Ukrajinců. Pří-
chodem uprchlíků z Ukrajiny se během dvou měsíců 
zvýšil počet migrantů v Česku o třetinu, z 672 tis. na 
konci února 2022 na 991 tis. na konci dubna 2022. Podlekonci února 2022 na 991 tis. na konci dubna 2022. Podle
dat Ministerstva vnitra jich je nejvíce uprchlíků z Ukrajiny 
registrováno v Praze (téměř 80 tis.), nejméně ve Zlínském 
kraji (necelých 10 tis.).

Počet uprchlíků na 100 obyvatel okresu

UPRCHLÍCI Z UKRAJINY V ČESKU A VE SVĚTĚ



Ostatní zeměMezi uprchlíky převládají ženy a děti do 15 let. Jejich zač-
leňování do společnosti a na trh práce, a v případě dětí do
kolektivů ve školských zařízeních, bude jednou z nejdůleži-
tějších výzev pro systém integrace v Česku. Nezdá se totiž,
že by konflikt na Ukrajině v dohledné době skončil. Pro škol-
ská zařízení (mateřské a základní školy) bude stěžejní výuka
českého jazyka. Některé mateřské a základní školy, zejménačeského jazyka. Některé mateřské a základní školy, zejména
v Praze, se již před invazí potýkaly s výzvami, spojenými se 
začleňováním dětí a žáků-cizinců. Současný nárůst dětí z
Ukrajiny tento problém ještě zvýrazní – a to nejen z hlediska 
integrace dětí-migrantů, ale i z pohledu samotné dostateč-
nosti kapacit školských zařízení. V některých městských čás-
tech vzrostl podíl dětí do 15 let i o čtvrtinu (např. v Praze 1 nebo 
Praze-Běchovicích).Praze-Běchovicích).


	Ukrajinci_factsheet 2_1
	Ukrajinci_factsheet 2_2

