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Úvod 

 

Na území České a Slovenské republiky žije více než šest staletí svébytná etnická 

skupina Romů, která je nepochybně zvláštním sociokulturním fenoménem ve skladbě 

obyvatelstva naší země.  

V Čechách, včetně území Českokrumlovska, žili Romové (dříve nazýváni Cikáni) 

z řad Cikánů českých a olašských, a žili polokočovně. Ti se stali oběťmi nacismu za druhé 

světové války. Až po roce 1945 na naše území migrovaly početné rodiny ze Slovenska, které 

se zde usadily a většinou žijí dodnes. 

O Romech víme velmi málo přesto, že zde společně žijeme a jsou našimi spoluobčany. 

Na nedostatek informací o romských komunitách, nereflektování jejich specifik si stěžuje 

mnoho lidí, zainteresovaných v této problematice. Pro vzájemné lepší soužití je potřeba 

informace a znalosti zveřejňovat pro parametrizaci politiky a programů vůči této menšině. 

Proto se tato analýza pokusí přiblížit situaci na Českokrumlovsku, přesněji v obci  

s rozšířenou působností Český Krumlov - zejména ve městě Český Krumlov, kde žije vysoké 

procento romského obyvatelstva.  
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1. Charakteristika území 

 

1.1 Geografické údaje 

 

1.1.1 Město Český Krumlov 

Město Český Krumlov se nachází v Jihočeském kraji, kde zároveň plní funkci obce  

s rozšířenou působností pro stanovené území. Je spádovým centrem méně zalidněné  

a periferní oblasti ČR, nacházející se u hranice s Rakouskem. Vzdálenost od centra 

Jihočeského kraje, Českých Budějovic, je 25 km jihozápadním směrem. Městem neprochází 

žádné dálnice, ani rychlostní komunikace. Český Krumlov se nachází v přírodně i krajinářsky 

cenném prostoru na březích řeky Vltavy, mezi Šumavou a Blanským lesem.  

Město se do současné doby dochovalo jako středověká stavebně historická památka, 

jejíž význam byl zdůrazněn zápisem na Světový seznam kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Nejen z tohoto důvodu je město jednou z nejnavštěvovanějších destinací v rámci 

celé České republiky a cestovní ruch je tak od počátku devadesátých let minulého století 

hlavní hybnou silou rozvoje města i přilehlého okolí. 

 

1.1.2 Obec s rozšířenou působností Český Krumlov 

V minulých letech bylo město sídlem okresu Český Krumlov, kde se soustředily 

všechny důležité funkce spádového a okresního města. Od 1.1.2003 je město Český Krumlov, 

dle zákona č. 312/2002 Sb. obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Správní obvod se rozkládá na jihu Jihočeského kraje, na severu sousedí se správním obvodem 

České Budějovice, na severozápadě se správním obvodem Prachatice a na východě se 

správním obvodem Kaplice. Svou rozlohou 113 036 km2 je největším správním obvodem  

v kraji. Je tvořen celkem 31 obcemi:  

Bohdalovice, Boletice (vojenský újezd), Brloh, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní 

Třebonín, Frymburk, Holubov, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, 

Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přední Výtoň, 

Přídolí, Přísečná, Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, 

Zlatá Koruna a Zubčice.  
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Statut města mají Horní Planá, Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou a Vyšší Brod. 

Statut městyse pak mají Frymburk a Křemže. V regionu ORP Český Krumlov žije celkem  

41 894 obyvatel.1 

Velkým bohatstvím regionu je atraktivní a místy i téměř neporušený ráz krajiny. 

Regionem protéká řeka Vltava, která byla v minulosti významnou dopravní osou a prvkem, 

který výrazně ovlivňoval život lidí. Po druhé světové válce (s vysídlením německého 

obyvatelstva) se začal projevovat v regionu jistý úpadek, a i v nedávné minulosti stál 

českokrumlovský region spíše na okraji zájmu státu.  

Jihočeský kraj, ve kterém se město a ORP Český Krumlov nachází, je spíše spojován 

se zemědělstvím a rybníkářstvím, než průmyslovou výrobou. Region není bohatý ani na 

nerostné suroviny. Jeho bohatství je především v přírodě a kulturních památkách. Svou 

polohou na hranici Čech, Rakouska a Bavorska je tudíž předurčen zejména k rozvoji turistiky 

a cestovního ruchu.  

                                                 
1 Srov. Vybrané ukazatele. Český statistický úřad. [online]. 2010. Dostupné na WWW: 
http://www2.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/vybrane_ukazatele_podle_okresu_a_spravnich_obvodu 
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Obrázek č. 1: Vymezení ORP Český Krumlov 

 

 
 

Zdroj: Městský úřad Český Krumlov 
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2. Situace Romů v regionu Český Krumlov 

 

2.1 Historie 

 Většina zdejšího romského obyvatelstva pochází původně z východního Slovenska, 

odkud rodiče či prarodiče současné generace přišli po roce 1945 ze svých tradičních lokalit za 

prací a bydlením, za lepší existencí svých rodin. Tak jako do jiných českých či moravských 

větších a průmyslových měst a do pohraničí. Přicházeli sem spontánně, dobrovolně nebo na 

základě náboru.2  

 Nejdříve přišlo několik prvních rodinných a příbuzenských skupin, za nimiž přicházeli 

další příbuzní a známí z téhož místa. Řetězovou migraci těchto prvních osídlenců dokládá 

dodnes i výskyt zde nejčastějších romských příjmení, jako například Kotlár (tyto rodiny 

pocházejí z Nižného Slavkova, z bývalého sabinovského, pak prešovského okresu), Dunka  

(ze Šambronu, Hromoše, Lubotína a Vyšného Slavkova v okrese Stará Lubovňa), Červeňák 

(ze Šarišského Jastrabie a Malého Lipníku v okrese Stará Lubovňa), Bílý (z Pečovské Nové 

Vsi z bývalého sabinovského okresu), Čarný (z Lubotína),  

Rakaš (ze Šambronu), Tokár a další.3  

 Z těchto původních několika rodin se rozrostla většina zde žijícího romského 

obyvatelstva, která se v Českém Krumlově usadila a po počátečních problémových letech zde 

našla svůj nový domov.  

 Z původního počtu 150 Romů, uváděných v roce 1947, se do roku 1957 zvýšil jejich 

počet na 226, v roce 1970 na 362, v roce 1980 na 438 a v roce 1987 na 600 hlášených Romů. 

V roce 1999 se celkový počet rozrostl na 775 Romů žijících ve městě Český Krumlov  

a na 1578 žijícím v celém okrese.4 

 

2.2 Současný stav 

Romové zaujímají v české demografii specifické postavení. Ze statistického hlediska 

představují relativně homogenní populaci, odlišující se od populace většinové. Od roku 1989 

                                                 
2 Srov. DAVIDOVÁ, E. Cesty Romů - Romano drom 1945-1990. UP Olomouc. 2.vyd. 2004.  
3 Srov. DAVIDOVÁ, E., ČARNÁ, M.  Analýza romského obyvatelstva ve městě a okrese Český Krumlov. Int. tisk. Městský 
úřad Český Krumlov. 1999. 
4 Srov. DAVIDOVÁ, E., ČARNÁ, M.  Analýza romského obyvatelstva ve městě a okrese Český Krumlov. Int. tisk. Městský 
úřad Český Krumlov. 1999. 
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přestali být Romové státem centrálně evidováni a ve sčítáních lidu v roce 1991 a 2001 si 

každý občan mohl zvolit národnost dle vlastního uvážení.  

V roce 2001 se k romské národnosti v Českém Krumlově přihlásilo celkem 47 občanů. 

Centrální evidence Romů z hlediska demografie dnes neexistuje, a tak nelze 

uspokojivě odpovědět na celospolečenskou diskusi o přesném početním stavu Romů, trvale 

žijících na území ČR, čili i na našem sledovaném území. V porovnání odhadu s rokem 1999 

se ukazuje, že se počty Romů v regionu nijak dramaticky nezměnily. V Českém Krumlově se 

počet mírně snížil. Což může být způsobeno stěhováním řady rodin do jiných lokalit 

na Českokrumlovsku (např. Větřní, Mirkovice, Boletice) v důsledku řešení bytové situace.  

Je důležité upozornit, že náš odhad zahrnuje Romy trvale nepřihlášené, kteří krátkodobě  

a nepravidelně žijí v Českém Krumlově. Počet činí dle našich hrubých odhadů přibližně  

200 osob. 
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Tabulka č. 1: Odhad počtu Romů v roce 2010  (v porovnání s r.1999): 

 
OBEC POČET OBYVATEL 

celkem k 31.12.2009 
POČET ROMŮ 

rok 1999 
POČET ROMŮ  

rok 2010 
Bohdalovice 318 16 9 
Boletice 274 46 80 
Brloh 1 037 0 0 
Černá v Pošumaví 817 0 3 
Český Krumlov 13 512 775 750 
Dolní Třebonín 1 207 0 3 
Frymburk 1 340 0 0 
Holubov 1 034 5 2 
Horní Planá 2 229 0 30 
Hořice na Šumavě 801 38 20 
Chlumec 79 0 0 
Chvalšiny 1 204 18 10 
Kájov 1 590 35 1 
Křemže 2 700 18 3 
Lipno nad Vltavou 609 0 0 
Loučovice 1 824 61 65 
Malšín 126 0 1 
Mirkovice 436 11 40 
Mojné 232 11 1 
Nová Ves 416 0 0 
Přední Výtoň 222 0 0 
Přídolí 679 19 47 
Přísečná 201 0 0 
Rožmberk nad Vltavou 372 7 3 
Srnín 300 1 0 
Světlík 256 0 0 
Větřní 4 180 240 400 
Věžovatá Pláně 125 0 0 
Vyšší Brod 2 624 33 44 
Zlatá Koruna 731 1 0 
Zubčice 419 0 1 
CELKEM 41 894 1 335 1 513 

 
Zdroj: Městský úřad Český Krumlov, evidence obyvatel. 
           DAVIDOVÁ, E., ČARNÁ, M. Analýza romského obyvatelstva ve městě a okrese Český Krumlov, 1999. 
           Vlastní šetření společnosti Rozhledna, o.s., 2010.  
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3. Sociálně vyloučené romské lokality 

V českokrumlovském regionu se nachází oblasti, které můžeme považovat za sociálně 

vyloučené romské lokality. Jedná se o tři bytové a panelové domy v Českém Krumlově, 

bytové domy a ubytovnu ve Větřní a osadu Práčov, spadající pod obec Přídolí. 

V roce 2006 provedla společnost Gabal - GAC, s.r.o. výzkum, ve kterém uvádí 

sociálně vyloučené romské lokality v Českém Krumlově, nedalekém Větřní a Přídolí.5 Tyto 

výstupy mohou této analýze u některých údajů sloužit jako srovnávací ukazatel. 

 

3.1 Český Krumlov 

V Českém Krumlově  se jedná o panelový dům č.p. 161, v ulici Lipová, sídliště Mír. 

Celé sídliště je geograficky i urbanisticky „odříznuté" od zbytku města. Stav domu je vcelku 

dobrý.  

Lokalita Lipová č.p. 161 vznikla kombinací přirozeného a „řízeného“ sestěhovávání. 

Před rokem 1989 na sídlišti bydlelo jen několik romských rodin. V devadesátých letech zde 

byly nabízeny byty Romům jako náhradní bydlení za privatizované a restituované byty  

v centru města. V lokalitě sídliště Mír má v současné době část neromského obyvatelstva 

tendenci  se ze sídliště stěhovat, neboť obecně se bydlení v panelových domech stává formou 

bydlení spíše pro chudší vrstvy obyvatelstva a řada rodin má možnost „lepšího“ bydlení. 

Urbanistická koncepce sídliště Mír také nepředstavuje nijak příjemné prostředí pro výchovu 

dětí, což si řada mladých rodin dobře uvědomuje. Navíc zde dochází k drobným krádežím, 

vandalismu, vyskytuje se zde gamblerství a narkomanie.  

Podle nastavených kriterií lze za další sociálně vyloučenou lokalitu považovat 

panelový dům č.p. 182 v městské části Vyšehrad. Stav panelového domu je vcelku dobrý, 

potřeboval by však částečnou rekonstrukci a společné prostory domu jsou neudržované.  

V domě má své sídlo Senior klub Český Krumlov a pobočku také KoCeRo - komunitní 

centrum Romů, o.p.s. 

Za další lokalitu můžeme považovat bytový dům č.p. 108, v ulici Za Tavírnou. Stav 

domu je vcelku dobrý. V roce 2006 zde město vyčlenilo dvě obytné místnosti pro účely 

dočasného bydlení osob v sociální krizi. V ostatních bytech žije celkem 73 obyvatel. 

                                                 
8 Srov. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit. GAC. [online]., 2006 [cit. 2010-09-23]. Dostupné na WWW: 
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_MAPA_analyza_SVL_aAK_CJ.pdf?langSEO=documents&pare
ntSEO=nase_prace_vystupy&midSEO=GAC_MAPA_analyza_SVL_aAK_CJ.pdf 
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V současnosti se pohybuje míra nezaměstnanosti ve městě Český Krumlov okolo 10ti 

procent. Míra nezaměstnanosti v sociálně vyloučené lokalitě není blíže specifikována. Je zde 

pravděpodobně mnohem vyšší. 

Závažným problémem je také zadlužování řady romských rodin, půjčujících si  

na vysoký úrok s neuvážením důsledků, které tento krok přináší. Dluhy pak eviduje i Město 

Český Krumlov na nájemném a na místních poplatcích. Například na dluh na nájemném 

k 31.12.2010 činil v těchto domech celkem 4,5 mil Kč (lokalita Vyšehrad č.p. 182 činil dluh 

1,9 mil. Kč, lokalita Lipová č.p. 161 činil dluh 1,4 mil. Kč a lokalita Za Tavírnou č.p. 108 1,2 

mil. Kč). 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí eviduje více případů v sociálně vyloučené 

lokalitě Lipová č.p. 161. Méně už na Vyšehradě č.p. 182. Vzhledem k ostatním částím města 

je to vyšší počet případů.  

 

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel ve vybraných objektech 

 

Objekt A - Lipová č.p. 161 

Celkový počet obyvatel lokality: 127 

Odhad počtu romských obyvatel lokality:   80 

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel objektu: 63 % 

 

Objekt B - Vyšehrad č.p. 182 

Celkový počet obyvatel lokality: 105 

Odhad počtu romských obyvatel lokality:   55 

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel objektu: 52 % 

 

Objekt C - Za Tavírnou č.p. 108 

Celkový počet obyvatel lokality:   73 

Odhad počtu romských obyvatel lokality:   46 

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel objektu: 63 %  

 

3.2 Větřní 

S touto obcí je úzce spjata papírenská továrna, která v nedávné historii plnila funkci 

velkého zaměstnavatele v regionu, v současné době je existence firmy nejistá. 
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Romové přišli do obce Větřní za prací, o kterou v 90. letech přišli nejen oni, ale i velká část 

neromského obyvatelstva.   

S postupným chátráním samotné papírny i přilehlých objektů vznikl v lokalitě soubor 

obytných domů, které již nemají některé charakteristiky klasických bytů. Domy nejsou  

v ideálním technickém stavu, chybí jakákoli esteticky přijatelná hodnota místa. Přesto jsou 

tyto domy obývané, slouží však převážně „sociálně vyloučeným“ lidem nebo těm, kterým toto 

vyloučení bezprostředně hrozí. 

V obci Větřní můžeme najít dvě lokality, které lze zařadit pod sociálně vyloučenou 

romskou lokalitu. Jsou to jednak již zmíněné domy v blízkosti papírny v Rožmberské ulici  

a také ubytovna v běžné zástavbě v centru obce. V těchto lokalitách předpokládáme 

převážnou část z celkového počtu 400 Romů ve Větřní. 

Vedle dlouhodobě žijících romských obyvatel najdeme ve Větřní i nově žijící Romy, 

kteří se přistěhovali z různých částí republiky. Můžeme mezi nimi nalézt i neúspěšné žadatele 

o azyl ve Velké Británii. 

Co se týče bezpečnosti se dle zástupců města za poslední léta zvýšila kriminalita, 

přibylo zejména krádeží automobilů a problémů s drogami. Vztahy mezi dlouhodobými 

romskými obyvateli Větřní a Romy na ubytovně, kde nyní žije 23 rodin, jsou velmi napjaté. 

 

3.2.1 Lokalita A Větřní - ubytovna Šumavská, č.p. 375 

 Panelový dům v Šumavské ulici původně sloužil jako ubytovna pro zaměstnance 

papíren.  

 V současné době se jedná se o soukromou ubytovnu (panelový dům) v běžné zástavbě 

obce. Nejbližší sociálně „nevyloučení“ obyvatelé bydlí v okolních domech. Občanská 

vybavenost je v dosahu pěti minut chůze. Stav panelového domu je vcelku dobrý  

a bez zjevných závad, společné prostory jsou udržované. Bytové jednotky mají 

improvizované kuchyňky zřízené v předsíňkách. Byty jsou vybaveny vlastními koupelnami  

a WC. K vytápění slouží ústřední topení. Do budovy není zaveden plyn.  

 Ubytovaní uzavírají smlouvy o ubytování zpravidla na 3 měsíce, nebo do konce roku.  

Stěhují se sem lidé z Větřní i jiných měst (především Českého Krumlova), kteří např. 

přišli o byt v důsledku exekuce, a nebo z důvodu odchodu z přeplněných bytů. Většina 

ubytovaných je ekonomicky závislá na sociálních dávkách. 
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3.2.2 Lokalita B Větřní - Rožmberská ulice 

Lokalita tvořená dvěma skupinami domů. První skupinou jsou dva starší činžovní 

domy a jeden jednopatrový třívchodový dům. Druhou skupinu tvoří tři činžovní domy 

(celkem 15 bytů 1. kategorie) u silnice za průmyslovou zónou. Lokalita je stranou od ostatní 

zástavby, v blízkosti areálu papírny. Stav domů je ucházející, domy jsou obyvatelné, ale nedá 

se již mluvit o standardním ubytování. Chybí část vybavení domů. V bytech první skupiny 

domů se topí tuhými palivy. V domech druhé skupiny domů je zavedeno dálkové topení. 

Vlastníkem nemovitostí je obec. Dle sdělení zástupců obce jsou problémy  

s neplatičstvím nájemného časté. V několika případech došlo k soudním exekucím. 

Před rokem 1989 v lokalitě žili zaměstnanci zdejších papíren. V roce 1996 byly sklepy 

tří domů přebudovány na holobyty, kam byli umísťováni neplatiči nájemného z městských 

bytů. V současnosti je patrná tendence ostatních obyvatel stěhovat se z této části města. 

Během letních měsíců přijíždějí návštěvy příbuzných Romů ze Slovenska (nárůst počtu 

obyvatel v těchto obdobích až o 30 %). Většina obyvatel je nezaměstnaná, závislá  

na sociálních dávkách. Někteří muži příležitostně pracují (výkopové práce, pomocné stavební 

práce). Častým přivýdělkem v této vyloučené lokalitě je sběr šrotu, rozebírání starých budov 

(chátrajících objektů bývalých papíren) a následný prodej stavebního materiálu. V této 

lokalitě se vyskytuje prostituce (ženy dojíždějí do Vyššího Brodu), prodej drog, drobné 

krádeže (páchané mladistvými), gamblerství, narkomanie a alkoholismus. Je zde i problém se 

zadlužováním mnoha romských rodin u firem půjčujících na vysoký úrok. 

 

3.3 Obec Přídolí - osada Práčov 

Osadu Práčov tvoří 2 bytové domy a několik většinou opuštěných zemědělských 

stavení. Osada je vzdálená tři kilometry od obce Přídolí. Za prostorově vyloučenou je možné 

považovat celou osadu. Některé služby jako obchod, škola jsou v Přídolí, některé v Českém 

Krumlově. Končí zde silnice, autobus sem zajíždí třikrát denně.  

Vlastníkem obou bytových domů byly původně Státní statky Šumava. Romové sem 

přišli za prací již v 70. letech 20. století. Oba domy byly obydleny výhradně Romy. 

Dle sdělení zástupců obce se v současnosti nevyskytuje v Práčově větší problém 

s jejími obyvateli. 
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4. Pracovníci, zabývající se romskou problematikou 

V současné době zajišťují sociální práci s romským etnikem v českokrumlovském 

regionu a městě Český Krumlov spíše pracovníci neziskového sektoru. Město Český Krumlov 

má svého romského poradce, ale ten má v kompetenci několik dalších specifických úkolů, 

jako protidrogovou práci, komunitní plánování atd. Pozice terénního pracovníka, zaměřeného 

na etnickou problematiku, není ve městě Český Krumlov zřízena. Nejčastějším typem práce  

s Romy na Městském úřadu je především zhodnocení nároku na dávky (např. příspěvek  

na živobytí, příspěvek na péči aj.), dále řešení bytových otázek, problémy s neplatičstvím, 

dluhy na místních poplatcích a sociálně právní ochrana dětí. 

 

4.1 Romský poradce 

Na Okresním úřadě v Českém Krumlově byla v roce 1998 zřízena funkce romského 

poradce. Zrušena byla k  31.12.2002. Hlavní náplní práce romského poradce bylo 

spolupracovat s pracovníky místní správy a samosprávy, jejichž činnost se dotýká života 

romských komunit. Romský poradce v Českém Krumlově například spolupracoval se 

školami, které navštěvovaly romské děti, dále jednal s Úřadem práce o možnostech 

zaměstnání a rekvalifikace, nabízel vhodným uchazečům práci u Policie České republiky atd.  

Romský poradce poskytoval občanům informace, rady, pomáhal při jednáních  

a v komunikaci s úřady a institucemi. Místním romským organizacím napomáhal realizovat  

a připravovat projekty, které vedly ke zlepšení postavení romské komunity. Tento pracovník 

byl zařazen do referátu sociálních věcí a zdravotnictví, následně byl přeřazen do kanceláře 

přednosty. Důvodem bylo především to, že problémy, které tento pracovník řešil, se netýkaly 

pouze jednoho referátu.  

Zkušenosti bývalého Okresního úřadu s funkcí romského poradce byly rozporuplné. 

Přínos této funkce nebyl zřejmě dostatečně sledovatelný. Romský poradce neměl kompetence 

v sociální oblasti, a zřejmě také chybělo více metodického vedení, možnost supervize. 

Dle sdělení příslušných pracovníků by některé činnosti, které poradce vykonával 

(zejména sociální poradenství), kvalifikovaněji zvládali odborní pracovníci referátu.  

Romský poradce ale také zjišťoval a mapoval problémy v sociální oblasti, prováděl 

šetření přímo v romských rodinách, což je v problematice romských poradců rovněž potřebné 

a přínosné.V dnešní době jsou místní šetření v romských rodinách spíše konány za účelem 

zhodnocení nároku na sociální dávky, či k sociálně právní ochraně dětí. Místní šetření 

romského poradce za účelem řešení etnické problematiky vykonávány nejsou. 
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Po ukončení činnosti okresních úřadů v roce 2002 funkce romského poradce na město 

nepřešla a nově na Městském úřadě v Českém Krumlově zřízena nebyla. Což se, dle názoru 

námi oslovených Romů, ukazuje jako nesprávné. Z pohledu Romů samotných tento 

prostředník a koordinátor velmi chybí. Poukazují na to již několik let a požadavek  

na znovuzřízení této funkce se výrazně objevil i v závěrech činnosti komise pro etnické 

skupiny v rámci Komunitního plánování města.  

 

4.2 Terénní pracovník 

 Funkce terénního pracovníka byla na Městském úřadě v Českém Krumlově zřízena  

v roce 2006, a to z grantu Rady vlády pro etnické menšiny. Bylo vypsáno výběrové řízení,  

a byli přijati dva terénní pracovníci na poloviční úvazky. Výběrové řízení nebylo však z řad 

některých zainteresovaných osob považováno za kvalitní, neboť nebylo přihlíženo k názorům 

některých odborníků. Důsledkem byl neúspěch celého projektu. 

 Dle sdělení nynějšího koordinátora Městského úřadu měl první terénní pracovník  

v náplni práce vzdělanostní problematiku romského etnika (zejména komunikaci se školou, 

doprovod dětí do školy apod.). Druhý měl za úkol zprostředkování komunikace s ostatními 

odbory městského úřadu (např. s odborem správy majetku kvůli neplacení nájemného atd.). 

Po prvním měsíci jeden z terénních pracovníků bez oznámení odešel, druhý se snažil 

vykonávat práci za oba dva, avšak s malým úspěchem. Dle romských zástupců prý také 

nezískal patřičnou autoritu u jednotlivých romských rodů. 

Terénní pracovníci byli hrazeni z větší části ze státní dotace, a protože tento projekt 

prakticky po 8 měsících bezvýsledně odezněl, dotace byla vrácena. Ke snaze o získání dalších 

pracovníků na úřadu nedošlo. 

 V roce 2010 město Český Krumlov uzavřelo s obecně prospěšnou společností 

KoCeRo – komunitní centrum Romů, smlouvu o spolupráci. Předmětem této smlouvy je 

spolupráce smluvních stran o odborné pomoci při řešení sociálních a jiných problémů. 

Účelem smlouvy je zprostředkovat klientům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Český Krumlov kontakt na terénního KoCeRa, který následně poskytne 

klientům odbornou pomoc. 
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5. Současná zaměstnanost a nezaměstnanost Romů ve městě a obci 

s rozšířenou působností Český Krumlov 

Propadem do nezaměstnanosti se potýkají Romové již od 90. let 20. století. Problém se 

týká celého území ORP Český Krumlov. V současnosti se pohybuje míra nezaměstnanosti  

ve městě Český Krumlov okolo 10ti procent. V romské populaci na Českokrumlovsku 

předpokládáme míru nezaměstnanosti mnohem vyšší. Evidence nezaměstnaných Romů se 

však na Úřadech práce nevede, proto počet nezaměstnaných Romů můžeme pouze odhadnout. 

Vysoká míra nezaměstnanosti, která je často dlouhodobá, vede obecně k vytváření 

patologických životních strategií. Ty se projevují závislostí na sociálních dávkách, 

zadlužováním, prací tzv. „na černo", kriminalitou atd. 

Romové mají zároveň marginální pozici na trhu práce. Vykonávají především sezónní, 

příležitostné a méně kvalifikované práce. Mezi příčiny jejich nezaměstnanosti můžeme zařadit 

nízké vzdělání, nedostatečné sociální kompetence, zadlužení rodin, ale také odlišný přístup 

k nim jako žadatelům o práci. 

Řada Romů je však dnes přesto zaměstnána. Někteří z nich svojí situaci řeší 

individuálně - jako fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. 

Ze živností se Romové na území ORP Český Krumlov věnují nejvíce přípravným  

a dokončovacím stavebním pracím (23 živností), dále pak na přípravných pracích pro stavby 

(16), zednictví (14), hostinské činnosti (13) a poskytování služeb pro zemědělství, 

zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost (13).  

Jedním z nejvýznamnějších živnostníků v Českém Krumlově je paní Marcela 

Dunková, která v navázání na firmu zesnulého pana Dezidéra Dunky provozuje několik oborů 

činností jako např.: 

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, 

- poskytování technických služeb, 

- velkoobchod a maloobchod. 

Mezi další živnostníky v Českém Krumlově patří pan Pavel Billý. Velikost firmy je 

zhruba srovnatelná s firmou paní Marcely Dunkové. V sezóně má pan Pavel Billý zhruba  

25 zaměstnanců, zaměřených převážně na bourací, výkopové a udržovací práce. Z celkového 

počtu zaměstnanců je podle odhadu polovina Romů. 

Mezi úspěšné živnostníky v Českém Krumlově patří také rodina Kotlárových, která již 

řadu let vlastní a provozuje úspěšnou restauraci Cikánská jizba v centru města. 
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6. Vzdělanost 

U romské populace na Českokrumlovsku není častý vysoký stupeň vzdělání. 

Převažuje vzdělání základní a vyučení, v malé míře středoškolské a ojediněle vysokoškolské. 

Pro Romy obecně není vzdělání velkou prioritou. Snahou těch, kteří s romskou problematikou 

pracují, by mělo být důsledné a dlouhodobé ukazování a zdůrazňování výhod vzdělání.  

V Českém Krumlově existuje maturitní obor, zabývající se problematikou menšin. 

Vznikl při Střední odborné škole zdravotnické Český Krumlov a je určen pro absolventy 

základních škol. Je vhodný pro uchazeče, kteří se v budoucnu chtějí věnovat práci sociálního 

pracovníka nebo pracovat ve veřejné správě. Již od počátku bylo cílem školy získat do tohoto 

oboru větší počet romských studentů. Podíl romských studentů je však velmi nízký. 

Nejen Střední odborná škola zdravotnická může využívat sociálních programů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přesněji „Program na podporu romských žáků 

středních škol“. Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny na podporu žáků, jež jsou 

občany ČR a jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středním nebo vyšším odborným 

vzděláváním značné potíže. O prostředky mohou žádat žáci školy pouze prostřednictvím 

právnické osoby zapsané ve školském rejstříku, která poskytuje střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání 

a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. 

 

7. Preventivní programy 

 Jedním z největších problémů, zejména v Českém Krumlově a ve Větřní, je 

gamblerství. Častá je lichva, narkomanie, kuplířství a s tím spojená prostituce. Všechny tyto 

rizikové formy chování mají velmi negativní vliv na celé romské rodiny. 

Co se týče výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, zejména 

videoloterijních terminálů, bylo jich jen v Českém Krumlově k datu 31.12.2009 dohromady 

68 (10 výherních hracích automatů a 58 videoloterijních terminálů), z kterých má obec 

nemalé zisky. 

 

7.1 Projekt „Romský mentor“ 

Projekt Mentor funguje od roku 2006 a realizuje jej Sdružení pro probaci a mediaci  

v justici, o.s., je výlučně zaměřen na romské klienty. Tento projekt je nápomocný zejména 

tam, kde je vyšší počet klientů Probační a mediační služby z řad příslušníků romských 
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komunit. Služba Mentor přispívá ke snížení rizika recidivy a sociálního vyloučení romských 

klientů, vede k zefektivnění práce s romskými klienty – a to zvýšením informovanosti  

o alternativních trestech a motivace k výkonu alternativních trestů. Cílovou skupinou jsou 

zejména příslušníci romské menšiny, kterým byl uložen alternativní trest nebo opatření. 

Romský mentor, proškolený dobrovolník z řad romského etnika, který spolupracuje s PMS 

ČR, navazuje kontakty s odsouzenými Romy. Tímto se zvyšuje předpoklad vykonatelnosti 

alternativních trestů, zejména trestu obecně prospěšných prací a výkonu dohledu probačního 

úředníka. 

Romský mentor by měl citliv ě reagovat na potřeby romských osob, které byly 

odsouzeny k výkonu trestu na svobodě a navazovat s nimi osobní kontakt. Ten směřuje  

k tomu, aby tito pachatelé byli motivováni spolupracovat s probačním úředníkem a úspěšně 

tak vykonali svůj alternativní trest. Služeb mentora PMS ČR využívá rovněž i v rámci 

přípravného řízení, kdy jsou shromažďovány informace, které tvoří podklad pro rozhodnutí 

státního zástupce nebo soudce v dané věci. V této souvislosti je mentorova spolupráce  

s klientem zacílena na zvýšení odpovědnosti a motivaci pachatele řešit důsledky trestného 

činu, vyrovnání škody apod. 

V roce 2009 byl projekt realizován i na území Českokrumlovska s cílem udržení, 

rozvoje a rozšíření služby Mentor. Stěžejní část projektu tvořila terénní práce romských 

mentorů s klienty, kvalita služby byla zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými  

na profesní rozvoj mentorů. Spolupráce probíhala se středisky PMS v Českém Krumlově. 

Projekt byl realizován z finančních prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotačních 

programů Úřadu vlády ČR, Podprogramu A „Předcházení sociálnímu vyloučení  

a odstraňování jeho důsledků“, a Podprogramu B „Prevence sociálního vyloučení a komunitní 

práce“, dále z grantu Jihočeského kraje, z grantu na podporu 2. komunitního plánu sociálních 

služeb města Český Krumlov a finanční prostředků PMS ČR. Jako romští mentoři se již 

osvědčili František Čarný a Marta Čarná. 

 

7.2 Projekt „Posílení rodiny“ 

Projekt „Posílení rodiny“ realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., Praha 

a probíhá od 1.7.2008 a jeho ukončení je plánováno k 31.12.2010. Záměrem projektu je 

zlepšení poměru rodinné péče na úkor péče ústavní v případě dětí a mladistvých ze sociálně 

vyloučených rodin formou poskytování poradenství, preventivní péče a dalších služeb 

zaměřených na sanaci těchto ohrožených rodin. V rámci projektu je ověřována preventivní 
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služba romských mentorů zaměřená na podporu a doprovázení romských rodin, u nichž hrozí 

odebrání dítěte nebo mladistvého do ústavní péče. Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny - 

rodiny hlásící se k romské menšině, kterým hrozí odebrání dítěte nebo mladistvého do ústavní 

péče, děti a mladiství klienti. Dále mentoři i odborná veřejnost z oblasti sociálních služeb  

a trestní justice (zejména pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační  

a mediační služby ČR, soudci, státní zástupci, sociální kurátoři a další odborníci pracující  

s klienty projektu). 

Stěžejní část projektu tvoří terénní práce mentorů s ohroženými rodinami, dětmi  

a mladistvými klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna supervizemi. Projekt je 

podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti  

a dále z grantu na podporu 2. komunitního plánu sociálních služeb. V rámci projektu byla 

navázána spolupráce s OSPOD Český Krumlov a pokračovala spolupráce SPJ a středisek 

PMS v Českém Krumlově. Proběhl kurz pro vyškolení romských mentorů a byla zahájena 

jejich práce s rodinami. V Českém Krumlově probíhají pravidelné supervize mentorů  

za účasti pracovníků OSPOD a PMS. 

 

7.3 Projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a zaměstnanosti 

na Českokrumlovsku se zaměřením na vyloučené romské lokality“ 

KoCeRo - komunitní centrum Romů, získalo dotaci v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ - opatření 3.2.). Podpora sociální integrace příslušníků 

romských lokalit. Tento projekt probíhá od 1.6.2009 a jeho ukončení je plánováno  

na 31.5.2012. 

Cílem projektu je vznik a provoz poradenského centra pro zaměstnanost,  

které poskytne romským klientům informace o pracovním trhu ve městě Český Krumlov  

a regionu Českokrumlovsko. Jeho důležitou součástí je navázání spolupráce s Úřadem práce 

Český Krumlov a jinými agenturami, které zprostředkovávají informace o volných pracovních 

místech, o zaměstnavatelích a rekvalifikačních kurzech. Sociální a terénní pracovníci 

spolupracují s konzultantem Policie ČR i s dobrovolnými romskými aktivisty. Dále pak 

provozuje Poradenské centrum pro prevenci sociálně patologických jevů a kriminality,  

které má cílové skupině klientů poskytnout informace v oblastech nejvíce ohrožující romské 

obyvatele (např. závadové chování, záškoláctví a především drogy). Díky terénním 

pracovníkům a romským aktivistům dochází k přímému působení na rizikové skupiny klientů 
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a k jejich motivaci ke zdravému životnímu stylu. Důležitou součástí činnosti poradenského 

centra je navázání spolupráce s různými školskými zařízeními při prevenci záškoláctví, 

závadového chování dětí ve školách, násilí a šikany. V součinnosti s poradenským centrem 

organizuje besedy a motivační programy dle aktuálních zjištěných potřeb klientů  

(v současnosti je aktuální tematika nevýhodných úvěrů, exekucí a prevence proti drogám...). 

Cílem společnosti KoCeRo je zvýšit informovanost Romů o jejich právech a povinnostech  

a předcházet tak závadovému a protiprávnímu jednání. 

Partnerem projektu je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice. 

 

8. Nestátní neziskové organizace 

Neziskový sektor již není považován jen jako vedlejší a opomíjený, ale hraje důležitou 

roli ve společnosti. Veřejná správa začíná respektovat neziskový sektor jako partnera, proto se 

také významně podílí na financování těchto organizací v Českém Krumlově. I přesto se 

neziskové organizace potýkají s problémem najít a získat finanční zdroje na provoz svých 

organizací. Neziskový sektor funguje na bázi tzv. vícezdrojového financování, což znamená, 

že musí hledat více zdrojů, aby si zajistil své vlastní aktivity. Základním finančním zdrojem 

jsou dotace (např. z MPSV, operačních programů EU), členské příspěvky, dary, vedlejší 

výdělečná činnost atd. 

 

8.1 KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s. 

Největší neziskovou organizací na Českokrumlovsku, zaměřující se na sociální práci  

s Romy, je KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p s. Vzniklo v červnu roku 2006. 

Komunitní centrum podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytuje 

registrovanou sociální službu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ a službu „Terénní 

programy“. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KoCeRo poskytuje na území města Český 

Krumlov a regionu Českokrumlovsko romským dětem a mládeži formou ambulantních  

a terénních služeb informace, odbornou pomoc a podporu. Služby jsou určeny romským 

dětem a mládeži, kteří zažívají nepříznivou sociální situaci, ve věku od 6 do 26 let. 

Aktivitou KoCeRa je také „Poradenské centrum pro prevenci sociálně patologických 

jevů a kriminality“. Poskytuje poradenství a informační činnost v oblastech, které nejvíce 
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ohrožují romské obyvatele (např. drogové a jiné závislosti, protiprávní jednání, diskriminace, 

násilí, šikana, záškoláctví).  

Podle sdělení pracovníků KoCeRa je zásadní překážkou v jejich práci lokalita 

umístění jejich centra (u městského hřbitova), které je téměř nedostupné pro většinu Romů. 

Snaha o vytvoření pobočky v lokalitě sídliště Mír se bohužel setkala s velkým odporem 

neromského obyvatelstva. 

Pozn.! Komunitní centrum Romů není však zaměřeno na práci s celou komunitou, 

pracuje výhradně s mládeží.   

 

8.2 Občanské sdružení Romů - Soužití Český Krumlov 

Občanské sdružení vzniklo v roce 1998, bylo zaregistrováno jako sdružení dobrovolné 

a nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu. Předsedou sdružení je Štefan Milo. 

Skladba členů, kterých je cca 35, vypovídá o tom, že sdružení se nechová selektivně,  

ale je zcela otevřené pro všechny občany bez rozdílu rasy či národnosti. Činnost sdružení se 

zaměřuje hlavně na zachování romské kultury, na rozvíjení talentu romských dětí a mládeže. 

Sdružení každoročně pořádá například Dětský den, pro sportovně založené mladé Romy 

fotbalové turnaje, ale i romské taneční zábavy atd. 

 

8.3 Občanské sdružení Drom - Cesta 

Občanské sdružení vzniklo v roce 1999, bylo zaregistrováno jako sdružení dobrovolné 

a nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu. Sdružení se zaměřuje na práci  

s romskými dětmi a mládeží. Pořádá tedy školení, kurzy a přednášky. V oblasti volného času 

dětí a mládeže vytváří zájmové kroužky, zajišťuje a připravuje sportovní a kulturní akce. 

Cílem činnosti sdružení je dále poskytovat romským občanům informace a rady, pomáhat  

při jednáních a komunikaci s úřady a institucemi, realizovat projekty v různých oblastech. 

 

8.4 Občanské sdružení Lačho lav  

Občanské sdružení se sídlem ve Větřní (Rožmberská 46) vzniklo v roce 2007  

a navázalo na činnost Centra volného času. Občanské sdružení má od obce Větřní přidělené 

prostory, kde se věnuje dětem, aby se zlepšovaly jejich učební výsledky. Pracují  

na mimoškolní přípravě, mají zájmové kroužky (dva taneční soubory, výtvarný kroužek, 
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vaření, atd.). Hlavním cílem sdružení je, aby děti nebyly na ulici. Sdružení se věnuje výhradně 

dolní části Větřní, čili obyvatelům Rožmberské ulice. 

 

9. Zájmové a sportovní aktivity 

 

Hudba  

Hudba byla vždy úzce spjata s životem Romů a představuje jeden z důležitých prvků jejich 

identity. V Českém Krumlově působí  tyto romské skupiny: 

 

Orient  - romská skupina z Českého Krumlova, kterou vede pan František Čarný. Hrají 

například na Slavnostech pětilisté růže. 

Mulat čag - romská skupina z Českého Krumlova, kterou vede pan David Dunka. 

Cindži Renta - romská skupina z Českého Krumlova, jejíž někteří současní členové hráli se 

svými dědy, díky čemuž skupina vznikla. Vede ji pan Michal Kotlár. Jde o velmi kvalitní 

skupinu mladých muzikantů, kteří pokračují v uchovávání a rozvíjení romské tradiční hudby. 

 

Kromě těchto hudebních skupin zde působí dva dětské romské soubory: 

Krumlovostar Čercheňa (Krumlovské hvězdičky) - romský dětský taneční a hudební 

soubor, který v Českém Krumlově působí třetím rokem. Pod uměleckým vedením paní Marty 

Podrazké se v souboru rozvíjí tradice romského tanečního umění a muzikálnosti. 

Benga Čave (Čertovské děti)  - romský dětský taneční soubor, který v Českém Krumlově  

v roce 2010 založil pan Josef Toušek. 

 

Fotbal 

FC Romo Český Krumlov - oddíl vznikl v červnu 2002, kontaktní osobou je pan Jiří 

Hrdlička. Mužstvo hrálo v soutěžním ročníku 2009/2010 okresní soutěž a umístilo se  

na šestém místě. Většina hráčů je z Větřní. 

 

10. Závěr a doporučení 

Na základě aktualizace analýzy situace romské populace na Českokrumlovsku bylo 

zjištěno, že došlo u této skupiny obyvatel k významným změnám životních podmínek. Jedná 

se o změny lokalit, kde se romské rodiny soustřeďují, nastaly nové životní situace, které  
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v 90. letech téměř neexistovaly, změnil se postoj mladých Romů, změnila se i „skladba“ 

Romů na analyzovaném území. Současně také začaly fungovat aktivity na pomoc Romům. 

V důsledku změn ve společnosti, které teprve v posledních letech krystalizují, došlo 

k přesunům Romů. Ať už se jedná o vystěhování z centra města, vytvoření romských lokalit, 

odchody Romů do zahraničí a jejich návrat, přistěhování Romů ze Slovenska a jejich úprky 

před věřiteli apod. 

Obecně dochází k obrovskému nárůstu exekučních řízení, v důsledku tzv. rychlých 

půjček či spotřebitelských úvěrů, jejichž cílovou skupinou jsou zejména sociálně slabší vrstvy 

obyvatelstva. Dle sdělení našich romských spolupracovníků dochází (nejen v mladé populaci) 

k razantnímu nárůstu závislosti na drogách a hracích automatech. Tímto problémem se nikdo 

nezabývá, neřeší jej a pravděpodobně o něm ani neví a romská komunita v rámci svých 

vlastních sebezáchovných a regulačních mechanismů jej již není schopna zvládat  

a ovlivňovat.  

Že existuje nezaměstnanost je obecně známý fakt, přičemž nejhůře zaměstnatelní jsou 

lidé pouze se základním vzděláním. Bohužel jsou to často Romové. Velkou šancí by pro ně 

byl současný nedostatek učňů v konkrétních řemeslech a nedostatek řemeslníků na trhu práce 

(rekvalifikace, agitace v rodinách potencionálních učňů, poradenství). 

Zásadním principem by měla být podpora všeho dobrého, co Romové  

na Českokrumlovsku dokázali, propagace úspěchů romských či proromských organizací. 

Vyhledávání nadaných a vzdělaných Romů, kteří by byli vzorem ostatním. Snaha o propojení 

romského a neromského v běžném životě. Jasné a veřejné pojmenování problémů, které 

romskou komunitu trápí, bez toho aniž by byla podporována xenofobní nálada  

mezi obyvatelstvem. 

Je důležité zmínit, že ještě v  90. letech 20. století byl Český Krumlov považován  

za vzor bezproblémového soužití Romů a neromských obyvatel v ČR. Dokladem pro to je 

např. vysoké procento smíšených manželství v Českém Krumlově. Během posledních dvaceti 

let se stav změnil a v klidném soužití se objevují výrazné trhliny. 

Stejně jako v jiných oblastech republiky, tak i v Českém Krumlově narůstají problémy 

ve vzájemných vztazích mezi Romy a neromskými obyvateli. Viditelná (avšak zatím 

přehlížená!) se ukazuje nutnost urychleného řešení. Zejména ze strany města, a to využíváním 

možných podpor a nabídek od Úřadu vlády ČR, dále dlouhodobou spoluprací s romskými  

a proromskými organizacemi, jednotlivci či obyvateli města. Zmiňované problémy tímto sice 

zcela nezmizí, ale nebude docházet k jejich hromadění či stupňování. 
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Možnosti řešení situace: 

Návrh vychází ze skutečnosti, že samostatná funkce romského poradce není ve městě 

Český Krumlov zřízena. Romskou problematikou se zabývá pověřený pracovník sociálního 

odboru v rámci své širší pracovní náplně (v Českém Krumlově referent komunitního 

plánování a protidrogový koordinátor), což však při nejlepší snaze nelze zajistit. Proto se jeví 

tři možnosti jakožto řešení: 

První z nich by bylo znovuzřízení samostatné funkce romského poradce při Městském 

úřadu (finančně podpořené Úřadem vlády ČR), jako je tomu ve většině měst, resp. regionů 

s vysokým počtem Romů. 

Druhou možností by bylo podpoření systému terénní práce - Terénní pracovník by  

na základě zadání města prováděl konkrétní činnosti, jejíž financování by bylo možné zajistit 

z grantů, které jsou pravidelně vypisovány různými orgány a organizacemi, za spoluúčastí 

města. 

Třetí možností v řešení situace by mohlo být zřízení funkce terénního pracovníka  

na Městském úřadu alespoň na poloviční úvazek a pověření touto agendou jednoho  

z pracovníků sociálního odboru, který by celkově monitoroval a koordinoval danou 

problematiku. 

Nezastupitelnou a zásadní roli v řešení problémů musí vždy hrát Romové,  

kteří problémy dokážou pojmenovat, odhalit příčiny a pomoci navrhnout řešení. Jejich 

spolupráce s městem je nanejvýše žádoucí! 

 

DOPORUČENÍ: 

 

1.  Za nejzásadnější považujeme vytvoření funkce romského terénního pracovníka. Jak již 

bylo v textu uvedeno, na tuto pozici nemusí město vynakládat významné finanční prostředky, 

neboť mzdové náklady by byly z větší míry hrazeny z dotačního programu. Nejideálnější by 

byl člověk Romy respektovaný.  

 

2.  Stanovit úvazek romského poradce a přesně vymezit jeho náplň práce. 

 

3.  Větší podpora romským sdružením, zejména KoCeRo. Nejedná se jen o podporu 

finanční, ale zejména o podporu ve smyslu větší angažovanosti nejen města, ale i veřejnosti. 

Podle sdělení pracovníků KoCeRa je zásadní překážkou v jejich práci lokalita umístění jejich 

centra (u městského hřbitova), které je téměř nedostupné pro valnou většinu Romů. Snaha  
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o vytvoření pobočky v lokalitě sídliště Mír se setkala s velkým odporem neromského 

obyvatelstva, což považujeme za zcela kontraproduktivní postoj. S nárůstem romské 

komunity na sídlišti Plešivec, kde předpokládáme v budoucnu vznik další sociálně vyloučené 

romské lokality, by zřízení pobočky v tomto místě bylo zcela na místě. Z finančního hlediska 

se jedná o velkou zátěž, proto by bylo vhodným řešením přesunutí centrály do jedné z těchto 

lokalit a vytvoření jedné pobočky. Vzhledem k tomu, že bydlení v panelových domech již 

zůstane pravděpodobně nejlevnější formou bydlení, lze předpokládat, že zřízení těchto 

poboček by bylo dlouhodobě perspektivní. 

 

4.  Vzhledem k nárůstu odporu neromských obyvatel a zvyšujícím projevům xenofobie, 

by byla vhodná podpora finanční, morální a mediální projektům proromských organizací, 

které by přibližovali život a kulturu Romů ostatním obyvatelům. Např. akce s ukázkami 

romského jídla, pití, tance, hudby, knih, tvorby, a to nejen tradiční, ale i moderní a jejich 

propojení s „neromskými“. Soustředění spolupráce romské a neromské mládeže na úrovni 

škol. Snaha o přiblížení obou kultur zejména v rovině toho, co je společné pro všechny lidi. 

Soustředit se na mládež, neboť novým rysem romské mládeže je "zapadnout", být jako 

ostatní, jako mládež většinové populace. Touto spoluprací by došlo k objevování romské 

kultury ze strany neromské mládeže, ale i mladých Romů! 

 

5. Ukázat romským žákům ZŠ (a jejich rodičům) řemesla, jejich výhody a následné 

uplatnění na trhu práce (mohl by být případný projekt). 

 

6. Velmi přínosné by bylo zintenzivnění spolupráce s orgány státní správy na úrovni 

„neúřednické“ komunikace s případným romským poradcem. Značně by to usnadnilo práci 

oběma stranám a přineslo pomoc Romům. 

 

7. Bylo by nanejvýše vhodné, provést alespoň základní monitoring, který by se týkal 

závislostí, zadluženosti a nezaměstnanosti v romské populaci a začít s tímto urychleně 

pracovat. Neřešení této situace by mohlo mít pro město nepříjemné důsledky. 

 

8. Sledování projektů Probační a mediační služby ČR, která jich realizuje celou řadu,  

z nichž některé jsou pilotní. Případně navázání spolupráce s touto institucí a zajímat se  

o výsledky projektů, které by mohly být užitečné pro další směřování strategie města  

v této problematice. 
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11. Seznam použitých zkratek 

 

ČSÚ Český statistický úřad 

EHP Evropský hospodářský prostor 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

MěÚ Městský úřad 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NUTS4 Územně statistická jednotka používaná v rámci EU pro okres 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

o.s. Občanské sdružení 

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí (na MěÚ) 

PMS ČR Probační a mediační služba České republiky 

SPJ Sdružení pro probaci a mediaci v justici 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 

ÚP Úřad práce 

VPP Veřejně prospěšné práce 

 


