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Anotace: Ve své práci jsem se pokusila popsat stručnou historii Romů, odkud 

pochází, co je vyhnalo z pravlasti a kdy se datuje jejich příchod do Evropy a do 

Čech. Zejména jsem se chtěla zamyslet nad drastickými nařízeními především o 

vyhošťování Romů ze země a násilnou asimilací za vlády Marie Terezie, jež dodnes 

nesou v našem podvědomí předsudky. V neposlední řadě jsem věnovala značnou část 

době komunismu, kde nacházím některé příčiny problémů provázené po roce 1989.  

 Mým cílem bylo zmapovat situaci Romů ve městě Broumově, kde jsem se 

zaměřila na několik oblastí. Jednalo se především o oblasti nezaměstnanosti a 

vzdělání, které spolu úzce souvisí. Nejdříve se zabývám konkrétními údaji 

z Broumova, charakteristikou města z hlediska struktury obyvatel a možnosti 

zaměstnání. Na to navazuje otázka nezaměstnanosti, přičemž je popisován její vývoj 

a jsou hledány možné příčiny, s čímž do jisté míry souvisí i oblast kriminality. Dále 

jsou rozebírány údaje o možnosti bydlení Romů. Avšak za jednu z nejdůležitějších 

oblastí považuji možnost vzdělání Romů v Broumově, které se věnuji podrobněji. V 

závěru, jako prevence dětské školní docházky, hygienických návyků či spolupráce 

s místními úřady, se zabývám činností terénních prací. 

 Jako metody zjišťování potřebných údajů jsem použila rozhovory s odpovědnými 

pracovníky, dále sběr všech dostupných statistik, které mně tito pracovníci dali 

k dispozici, shromažďování dat z literatury a internetu. V neposlední řadě jsem 

pracovala se svými vlastními zkušenostmi v dané problematice. 
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to the era of communism, finding there possible reasons of the problems 

accompanied after the year 1989. 

 My goal was to depict the situation of the Roma people in Broumov where I 

focused on several branches: unemployment and education, being closely connected 

with each other. First, I am concerned with the particular data from Broumov, the 

characteristics of the city in terms of the inhabitants’ structure and job possibilities. 

Concerning the question of unemployment, the progress is described and possible 

causes are being found, which is also connected with the branch of criminality. 

Furthermore, the living possibilities of the Roma people are discussed. Nevertheless, 

I consider the education possibility of the Roma people in Broumov as one of the 

most important, which I pay more attention to. In the end, as a prevention of school 

attendance, hygienic habits, and cooperation with local municipalities, I am 

concerned with the fieldwork activities. 

 As for the methods of the needed data collection, I used the dialogues with 

responsible workers, accessible statistics that I was given by the workers, and data 

received from literature and the internet. 
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1. Úvod 
 V předložené bakalářské práci se budu zabývat tématem Romové ve městě 

Broumově z pohledu sociálního pracovníka. 

 Pro Broumov jsem se rozhodla jednak proto, že patří mezi města, která řeší 

otázku soužití romských a gádžovských obyvatel. Dalším důvodem vybrání města 

Broumova bylo, že žiji v malé vesnici Vernéřovice, která je nedaleko od tohoto 

města. Broumov se nachází pod bývalým okresem Náchod, který je 

v Královehradeckém kraji. Je to pohraniční oblast, bývalé Sudety. To uvádím tak 

podrobně, protože si myslím, že lokalizace Broumova a jeho poválečná historie má 

na níže uváděnou problematiku také svůj vliv.   

 S Romy jsem přicházela do styku ať už jako s vrstevníky, sousedy, kamarády a 

spolužáky vlastně od mateřské školy. Že by měl být se spolužitím  mezi většinovou 

populací a Romy nějaký problém jsem začala vnímat až po přechodu do větší školy 

ve městě. Do té doby ve školce a v obecné škole na malé vesnici v komunitě, která se 

znala a žila vedle sebe, žádné problémy, které by pramenily z národnosti, nebyly. 

Alespoň jsem je jako dítě nevnímala. 

 Na druhém stupni  při dojíždění do města a hlavně  po přechodu  na  střední  

školu v Náchodě, jsem už tento problém vnímala velmi ostře. Věnovat  se blíže 

vztahu Romů a většinové společnosti  jsem začala při studiu na Vyšší  odborné škole 

Jabok v Praze, a i nyní při bakalářském studiu na naší vysoké škole. A Broumov se 

mě nabízel jako nejvhodnější místo. 

 

Cíl mé práce 

 Proto jsem si dala jako hlavní cíl mé bakalářské práce zmapovat situaci  Romů 

v Broumově z pohledu sociálního pracovníka. Chtěla bych se pokusit rozpoznat 

hlavní problémy integrace Romů do většinové společnosti a případně se snažit 

nastínit možné řešení některých problémů po vyhodnocení posbíraných údajů, 

s použitím  vlastních  zkušeností a názorů pracovníků, kteří s touto problematikou 

přicházejí do styku. 

 

 

 

 

 
8



Struktura práce 

 Z pohledu cíle mé práce jsem si ji rozčlenila na následující  části: 

Aby se dala pochopit dnešní situace Romů v České republice, považuji za důležité 

zabývat se alespoň částečně jejich historií. Poznání a pochopení romské historie by 

nám mělo podle mého názoru pomoci k pochopení některých postojů a názorů 

romského obyvatelstva v případech, kdy se liší od zvyků většinové společnosti. V  

obecné  rovině se dále zabývám rasovými předsudky v naší zemi ve vztahu 

k Romům, které mají své historické kořeny. 

 V další části se již konkrétně zaměřuji na údaje z Broumova. Nejprve představuji 

město Broumov základní charakteristikou z hlediska počtu a struktury obyvatel, 

v neposlední řadě možnosti zaměstnání, jež dává základní podklad pro následující 

témata, která s tím úzce souvisí. 

 Obecně řečeno je nezaměstnanost jeden z hlavních problémů u romských 

obyvatel. Broumov se řadí mezi města, jehož míra nezaměstnanosti je vysoká, a 

proto jsem se snažila zmapovat její příčiny. Jednou z možností uplatnění Romů je 

také práce pro technické služby města Broumova, které město Broumov provádí 

pro zlepšení stavu nezaměstnanosti. 

 Dále se budu věnovat oblastem bydlení Romů. Částečný obraz o situaci 

v Broumově dá i přehled  o vývoji kriminality.  

 Ke konci se budu věnovat oblasti vzdělávání Romů v Broumově, jež je 

pokládána za jeden z nejvýznamnějších klíčových problémů nezaměstnanosti Romů.  

 Na to úzce navazuje terénní práce v Broumově. Budu vycházet ze statistik 

podaných z úřadu práce a konzultací se zaměstnanci. 

 Jako metody zjišťování potřebných  údajů  jsem použila rozhovory 

s odpovědnými pracovníky, dále sběr všech dostupných statistik, které mně tito 

pracovníci dali k dispozici, shromažďování dat z literatury a internetu. V neposlední 

řadě můžu pracovat se svými vlastními zkušenostmi s danou problematikou. 
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2. Stručná historie Romů 
2.1. Původ 

 Každý národ má svou historii a i Romové mají předlouhé dějiny. Romové 

pochází z Indie. O indickém původu svědčí nejen jazyk (60 – 70 % romských slov je 

indického původu), ale i podobná společenská struktura apod. Z Indie si přinesli také 

mnoho zvyků, s nimi i odlišný styl života. V této zemi žili po mnoha staletí, byli 

zvyklí na to, že získání obživy není nijak náročné. Vykonávali řemesla jako je např. 

kovář, kotlář, tanečník, hudebník. Často vyměňovali své výrobky za to, co 

potřebovali. Odborníci se tedy domnívají, že i zde kočovali, protože své zákazníky 

byli nuceni vyhledávat. Tento fakt odborníci pokládají za jeden z důvodů k jejich 

odchodu z této země. Za další důvod jejich odchodu z Indie se často považují 

„válečné konflikty a z toho plynoucí ekonomické těžkosti.“1                                          

2.2. Odchod z Indie, pojmenování 

 „Z Indie putovali ve dvou proudech, jeden přes Turecko na Balkán, druhý přes 

severní Afriku do Španělska.“2 V publikaci Dějiny Romů B. Daniel říká, že se 

Romové objevili v Malé Asii a v Egyptě už víc než tisíc let před Kristem. „Do 

Evropy, kde jich zůstalo nejvíce, doputovala první vlna před rokem 1000 přes dnešní 

Turecko, slabší proud dorazil ještě asi o sto let dříve přes Egypt a severoafrické 

pobřeží do Španělska.“3 V posledním století jsou rozšířeni nejen v Evropě, ale téměř 

po celém světě, nachází se v Americe, Austrálii i Japonsku. První země, kde po 

odchodu z Indie po určitou dobu pobývali, byla Persie. Podle Říčana a dalších 

odborníků se Romové po odchodu z Persie na jihu Kaspického moře rozdělili do 

skupin putujících do Arménie, Sýrie a Palestiny.4 Dále P. Říčan uvádí, že díky 

tomuto rozdělení vznikaly nejprve dvě podskupiny romštiny, a to arménská a 

evropská, „ze které se dále oddělila syrská skupina romských dialektů.“5  

                                                 
1 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, str. 13 
2 http://www.inext.cz/peer/r_historie.htm Historie Romů 
3 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, str. 13 
4 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, str. 14 
5 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje  
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2.2.1. Původ pojmenování: „Cikán“  

 „V byzantské říši je v roce 1068 gruzinský mnich pojmenoval řeckým slovem 

„Atsínganoi.“6 Z tohoto výrazu jsou odvozovány názvy např. v Německu Zigeuneur, 

ve Francii Tsiganes, v Maďarsku Cigányok, u nás Cikán. Od počátku mělo 

pojmenování hanlivý charakter, jenž označoval „heretiky – odpadlíky od 

pravověrného křesťanství“7. „Původ výrazu Atsínganoi je pravděpodobně zkomolené 

jméno heretické sekty Atsínganoi, které se k označení Cikánů začalo používat, neboť 

obě skupiny si vysloužily neblahou pověst věštěním a kouzly.“8 Na Balkánském 

poloostrově se živili několik staletí svými tradičními řemesly, ke kterému se 

postupně přidávalo provozování akrobacie a kejklířství. 

2.3. Příchod do Evropy 

 Dle odborníků Romové přicházeli do Evropy v několika vlnách od 10. do 14. 

stol. Evropské obyvatelstvo nevědělo, co si o těchto lidech tmavé pleti a 

prazvláštním stylu života mají myslet9. „Dostávali různá pojmenování, které se 

začalo užívat jako urážky. Některé malé skupiny prošly naprosto bez povšimnutí a 

navíc byly často zaměňovány s jinými skupinami obyvatel.“ 10 Ze začátku často mezi 

lidmi kolovala informace, že tito lidé putují z Egypta kvůli odčinění hříchu, kterého 

se dopustili jejich předci, když údajně nepustili do svého příbytku těhotnou Marii 

s Josefem. Tomuto faktu většina obyvatel ze začátku věřila, když se ale časem 

zjistilo, že se tomu tak asi nestalo, adaptace v Evropě nebyla pro Romy nijak 

jednoduchá. Jejich styl života zde narazil na velmi odlišné podmínky. Jedna 

z nejvýznamnějších odlišností, se kterou se zde Romové setkali, bylo vlastnické 

územní právo. „Každý kousek země někomu patřil i s tím, co na této zemi rostlo a 

                                                 
6 FRASER, Angus, Cikáni, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998. 
7 http://www.rommuz.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=35 Oficiální 
stránky romského muzea 
8 FRASER, Angus, Cikáni, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998. 
9 JENÍČEK, Tomáš,  Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice, Praha: Sofis, 
1997. 
10 JENÍČEK, Tomáš,  Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice, Praha: Sofis, 
1997. 
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žilo. Konflikty, které z pojetí vlastnictví pramenily, tvoří historický základ 

pronásledování Romů.“11

2.4. Nařízení v Evropě 

 „Jednou z prvních zemí, která se pokusila Romy vyhostit, se stalo Španělsko.“12 

Stejně jako Maurům a Židům jim bylo nejednou přikazováno opustit zemi. 

Vyhošťování Romů bylo v ostatních zemích velmi časté. Na příklad v Německu 

v roce 1500 císař Maxmilián I. vydal edikt, který nařizoval usazení Romů v zemi, a 

nebo opustit zem. Pokud tak neučinili, hrozil jim až trest smrti. S Romy se mnohdy 

jednalo hůř než s havětí. „Leopold I. 21. srpna 1688 vypověděl Romy ze země a 11. 

července 1697 je prohlásil za psance.“13 To znamenalo, že kdokoli mohl 

pronásledovat romské muže, dokonce i bez jakéhokoliv provinění je zastřelit. Po 

zadržení romského muže byli odsouzeni k trestu smrti, ženám a dětem byly uříznuty 

uši a vyhnáni za hranice města či státu. „Podle reskriptu z 29. září 1701 měly nejvyšší 

tresty dolehnout také na ženy při opakovaném zadržení.“14 Za vlády Josefa I. byl 

v roce 1706 nařízen zákaz vstupu Romských občanů do měst. Pokud byl tento zákaz 

porušen, muži byli trestáni oběšením, ženy a děti obřezáním uší a vymrskáním 

metlami. Aby se nemohli vymlouvat na nevědomost tohoto zákona, byla vyvěšena 

tabule, na níž byl namalován muž na šibenici a žena s dítětem při řezání uší. Romové 

už necestovali po Evropě jen za obživou, ale vlastně prchali před drastickými zákony 

a nelítostným zacházením. 

2.5. Násilná asimilace za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

 Marie Terezie a Josef II. byli prvními, kteří se pokusili o tzv. násilnou asimilaci. 

Tento pokus spočíval v tom, že Romové měli zakázáno mluvit cikánsky, oblékat se 

do svého tradičního oděvu apod. „Roku 1749 17. listopadu – Dekret císařovny Marie 

Terezie nařizoval, aby Romové byli po dopadení vypovězeni za hranice. Při návratu 

měli být vymrskáni, na záda jim kat vyřezal písmeno R a po sepsání reversu byli 

                                                 
11 http://www.inext.cz/peer/r_historie.htm Historie Romů 
12 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, Olomouc: Vydavatelství Univerzity 
Palackého, 1999, str. 15 
13 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, Olomouc: Vydavatelství Univerzity 
Palackého1999, str.17 
14 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, Olomouc: Vydavatelství Univerzity 
Palackého1999, str. 17  
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vypovězeni.“15 Pokud se Romové vrátili, byli trestáni smrtí (Nečas popisuje, že muži 

a dostatečně silní chlapci byli oběšeni, ženy sťaty popravčím mečem). V historickém 

kalendáři se Nečas dále zmiňuje o novém protiromském dekretu Marie Terezie, 

podle kterého byli vyhozeni cizí Romové a žebráci i tuláci. O tzv. domácí, stálé 

Romy se měla postarat obec či vrchnost, která jim měla zajistit práci. 

 „Roku 1761 13. listopadu – Marie Terezie schválila návrh, aby se Romové 

v Uhrách nenazývali jako až dosud Cikány, ale Novými Maďary, a aby byli přinuceni 

vzdát se cikánského způsobu života a trvale se usadit. Byl to počátek nového, 

osvícenského způsobu řešení romské otázky.“16 Zda se dá mluvit o způsobu řešení 

této otázky, myslím, hovoří následující fakta. 

2.6. První evidence Romů 

 V letech 1909 – 1910 byly provedeny moravským a slezským statistickým 

úřadem první rozbory evidence Romů. Z těchto rozborů vyplynulo17, že na Moravě 

žijí Romové ve 134 obcí a ve Slezsku v 11 obcích. 

Dále bylo zjištěno, že: 

 80 rodin se živí kovářstvím 

 7 rodin se živí brusičstvím či opravami deštníků 

 30 rodin se živí hudbou 

 537 rodin se živí nádenictvím 

 21  rodin se živí překupnictvím 

 115  rodin se živí příživnictvím  

Školu navštěvovalo 104 dětí. 

2.7. Romové za první republiky 

 „Samostatné Československo po roce 1918 přináší pro Romy některé dobré 

momenty, vznikají romské školy a kulturní instituce, přesto však jejich postavení 

nebylo zdaleka ještě rovnoprávné.“18 Celkově však situace nebyla nijak „růžová“. 

Řešení tzv. cikánské otázky vycházelo zejména ze zákona č. 117/27 Sb. z 15.7. 1927 

                                                 
15 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář aneb dějiny českých Romů v datech, Olomouc: Univerzita 
Palackého, 1997. 
16 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář aneb dějiny českých Romů v datech, Olomouc: Univerzita 
Palackého, 1997. 
17 NEČAS, Ctibor, Historický kalendář aneb dějiny českých Romů v datech, Olomouc: Univerzita 
Palackého, 1997. 
18 http://www.inext.cz/peer/r_historie.htm Historie Romů 
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o potulných cikánech19. Protože jsme se po první světové válce orientovali na 

Francii, stal se vzorem pro tento zákon francouzský zákon o kočovnících z roku 1912. 

Ve své době patřil tento zákon k nejpřísnějším v Evropě. Označeným osobám starším 

14.let byly vydány tzv. Cikánské legitimace, obsahující mj. osobní data, popis osoby 

a otisky prstů. Na základě prováděcích předpisů pak měli držitelé Cikánských 

legitimací zakázán přístup na určitá území (např. lázně, obvody velkých měst atd.). V 

tehdejší Evropě se toto opatření nejevilo nikterak mimořádným. Důvodem bylo 

značně rozšířené povědomí o potulných Cikánech jako o asociálním popř. 

kriminálním elementu. V tehdejším Československu žilo před rokem 1938 asi 70 - 

100 000 Romů. Drtivá většina z nich byla usazena na Slovensku. Oficiální statistiky 

udávaly nižší počty Romů s domovskou příslušností na území tehdejšího 

Československa. Podle sčítání provedeného v letech 1922 - 24 bylo na území 

Československa celkem 56 266 Romů, z toho v Čechách 579 osob a na Moravě a ve 

Slezsku 2 139 osob. Slovenští Romové tak tvořili největší skupinu Romů. Druhou 

skupinou byla skupina českých a moravských Romů. Mezi předválečné způsoby 

obživy patřily stále tradiční řemesla (především kovářství nebo provozování hudby), 

která byla ovšem postupně nahrazována námezdní prací v průmyslu (především 

stavebním) a v zemědělství popř. různými druhy podomního obchodu a překupnictví. 

Docházelo také ke kombinaci tradičního řemesla a nádenické práce. Vzhledem k 

sezónnosti těchto zaměstnání byly v některých případech prostředky pro obživu 

zajišťovány drobnou kriminalitou (polní a lesní pych, drobné krádeže). Podle 

statistických údajů byli v Čechách nejpočetněji zastoupeni hudebníci a drobní 

obchodníci. Na Moravě převládali mezi Romy příležitostní dělníci a nádeníci. 

Profesní zaměření tak souviselo s usedlým nebo kočovným způsobem života. 

2.8. Druhá světová válka 

 Druhá světová válka patří mezi nejkrutější období v historii Romů. „Po nástupu 

Adolfa Hitlera k moci začalo Německo provádět rasovou politiku. V roce 1935 byli 

Romové – právě tak jako Židé – prohlášeni za občany druhé třídy a byli již od 

počátku existence Národně socialistické strany Německa považováni za rasové 

nebezpečí pro německý národ.“20 Roku 1935 byli Romové a Židé Norimberskými 

                                                 
19 http://www.rommuz.cz Oficiální stránky romského muzea 
20 JENÍČEK, Tomáš,  Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice, Praha: Sofis, 
1997. 
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zákony označeny za „rasy cizí neárijské krve.“21 Byl ustanoven zákaz sňatků árijců 

s neárijskými rasami.  

 Během 2. světové války byli Romové opět velmi krutě pronásledováni. Byli 

deportováni do koncentračních táborů, „jen v Osvětimi II - Březince zahynulo asi 20 

tis. Romů, v Čechách přežilo genocidu asi jen 1000 Romů. Na Slovensku je 

nepostihla genocida, ale nesměli cestovat veřejnou dopravou, do obcí směli 

vstupovat jen v určité dny a hodiny, apod.“22 Během druhé světové války došlo 

téměř k úplnému vyvraždění Romů v Čechách a na Moravě. Dle odhadů přežilo asi 

10% původního romského obyvatelstva.  

2.8.1. Zákaz kočování 

 V roce 1940 bylo Romům nařízen zákaz kočování a usadit se v obci. Romové tak 

přišli o svůj tradiční styl života, tradiční způsob obživy. Adaptovat se na novou 

situaci bylo pro ně velmi náročné, zejména, když se k jejich kultuře přistupovalo 

s velkým pohrdáním. Po roce 1948 došlo k zrušení diskriminačního zákona č. 117/27 

Sb., avšak jednalo se pouze o jakousi formální záležitost a v roce 1958 byl zákon 

znovu vydán ve znění o trvalém usídlení kočujících osob, z čehož plynulo, že 

kočování je dále trestné23.  

2.9. Období od 60. let do roku 1989 

 „V polovině šedesátých let bylo na Slovensku napočítáno přes tisíc romských 

osad se 12 500 chatrčemi, v nichž žilo 16 500 rodin.“24 Osady měly být zlikvidovány 

a jejich obyvatelé rozptýleni po republice. „V žádné obci - tak bylo stanoveno - 

nemělo být více než 5% Romů.“25 Naštěstí k tomuto činu v takovémto měřítku 

nedošlo, avšak akce „Rozptyl“ zastihla několik tisíc slovenských Romů.  

2.9.1. Migrace Romů ze Slovenska do Čech 

 Také pokračující industrializace a nedostatek pracovních sil vedl k tomu, že se do 

Čech ze Slovenska stěhovalo velké množství Romů za prací hlavně v padesátých, 

                                                 
21 JENÍČEK, Tomáš,  Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice, Praha: Sofis, 
1997. 
22 http://www.inext.cz/peer/r_historie.htm Historie Romů 
23 FRASER, Angus, Cikáni, Nakladatelství lidové noviny, 1998. 
24 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998., str. 27 
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šedesátých a počátku sedmdesátých letech. Část z nich se podílela na dosídlování 

pohraničí. Příkladem toho je i Broumov a okolní vesnice, kde se usadilo několik 

rodin Romů z východního Slovenska. Někteří z nich pracovali na dráze, ve 

strojírenství a v zemědělství na státních statcích.  

2.9.2. Pražské jaro 

 Pražské jaro v řadě očí, zejména Romské elity, bylo viděno jako naděje 

k odstranění útlaku, k rozvíjení jejich kultury. Vznikaly různé organizace, jako např. 

„v roce 1969 byl ustaven Svaz Cikánů - Romů v Československu, v roce 1973 byl 

však rozpuštěn, nastala skrytá i otevřená asimilace Romů - rozptýlení mezi bílé, 

zákaz romštiny, další násilná přesídlení, ap.“26 I přes ne úplně ideální podmínky se 

podařilo „Svazu“ mnoho práce. Např. v roce 1970 účast na světovém kongresu 

Romů v Londýně, kde se poprvé zpívala romská hymna. Ke zrušení Svazu došlo 

díky požadavku, který však nikdy nebyl naplno vyslovený, uznání romské 

národnosti. Díky emancipačním snahám byla zrušena asimilační koncepce a politika 

rozptylu. Od této doby se hovoří o integraci, respektování specifik Romských 

obyvatel, avšak ke skutečnému začleňování zde chyběly demokratické poměry, kdy 

za vlády totality nebylo možné přijmout Romy jako za rovnocenné partnery. 

„Výsledkem bylo faktické pokračování v politice asimilace.“27

2.9.3. Charta 77 

 Na tento problém poukázaly dokumenty Charty 77 ze 13. prosince 1978 „O 

postavení Cikánů – Romů v Československu“. Chartisté zde poukázali, že Romové 

patří mezi nejdiskriminovanější skupinu, kterou se totalitní vláda snaží vyhubit. Text 

dokumentu končí slovy: „Bez pravdivého odhalení závažnosti problému, bez zásadní 

právní úpravy a bez skutečné účasti Romů samých na rozhodování o věcech, které se 

jich týkají, jsou pokusy o řešení otázky romské menšiny u nás iluzorní. Tato otázka už 

není pouze otázkou menšinovou, ekonomickou nebo sociální, ale čím dál více se 

stává otázkou svědomí celé společnosti.“28

                                                 
26 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998., str. 27 
26 http://www.inext.cz/peer/r_historie.htm Historie Romů 
27 ŘÍČAN, Pavel, S Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998., str. 28 
28 NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, Olomouc: Vydavatelství Univerzity 
Palackého, 1999, str. 87 
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 Komunistický režim záměrně narušil hodnoty Romů, jehož příčiny nesou spoustu 

komplikací až do dnešní doby. Pokusy o integraci (pokud se dá vůbec o něčem 

podobném hovořit) naprosto selhaly, jelikož jedno z řešení romské otázky bylo 

vyplácení finančních podpor. To, samozřejmě vedlo k demotivaci opatření 

finančních prostředků vlastní prací a tato tendence je zřejmá ještě dnes. 

Nezaměstnanost Romů v dnešní době dosahuje až 90%, podrobněji se této 

problematice budu věnovat v jedné následující kapitole. 

2.10.  Období po roce 1989 

 Po roce 1989 došlo k dosažení svobody a k možnosti rychlého rozvoje 

společnosti. Rozpad komunistické vlády přineslo českým Romům, kromě toho co 

ostatním občanům, svobodu používat svůj jazyk, rozvíjet svou kulturu. Zakládají se 

politické strany, organizace a různá hnutí. Začínají vycházet romské časopisy. 

Z pohledu Romů ale ne všechny nabyté svobody se projevily v jejich prospěch. 

Romská komunita začala být cílem mnoha extrémistických skupin. Mnoho 

odborníků o romskou problematiku však uvádí, že daleko větším zraňujícím 

postojem je „mlčící většina“. Málokterý člověk z většinové společnosti zná kulturu 

Romů. To snad jen za předpokladu pokud se sami o ni začnou zajímat. Teprve až 

v posledních letech se začíná v médiích častěji hovořit o této problematice. Ve 

školách jsou informace mizivé. Jedním z hlavních problémů, které brzo po revoluci 

začaly trápit romskou populaci, byla vzrůstající nezaměstnanost, s tím spojená špatná 

sociální situace a v neposlední míře lehčí dostupnost tvrdých drog a rozpad 

tradičních struktur v romské komunitě. Na druhou stranu se náš stát snaží najít cestu 

k začlenění Romů a k jejich integraci do společnosti. Je ale zřejmé, že snad nikdy 

v historii nebyl oficiální přístup státu k Romům tak vstřícný a otevřený. Dokladem 

toho může být např. zřízení tzv. “Kocábova ministerstva“. Bohužel oproti tomu se ve 

společnosti po roce 1989 začaly projevovat ve zvýšené míře rasistické a xenofobií 

sklony a postoje. 

2.11. Shrnutí 

 Po tomto krátkém exkurzu do historie je zřejmé, že romská zkušenost s postojem 

státní moci a spoluobčanů je velmi špatná. Dá se říci, že je srovnatelná nebo horší 

než historická zkušenost židů. Tato zkušenost předznamenává, že se na snahy 
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společnosti, státu, na různá opatření směřujícím vůči nim dívají přes svoji historii 

s nedůvěrou. Tento postoj znesnadňuje snahu o bezproblémové soužití Romů 

s většinovou společností. Je také velmi nepravděpodobné, že se najde rychlé a 

snadné řešení. Spíše se musí počítat s dlouhodobým procesem, který bude narážet na 

problémy z obou stran. 
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3. Rasové předsudky 
 Rasové předsudky v naší zemi jsou velice znatelné. Předsudkem se značí předem 

vytvořený postoj, který je často negativní a je zaměřený na určitou skupinu obyvatel. 

Možnost potkat před rokem 1989 v naší zemi cizince jiné barvy pleti bylo velmi 

neobvyklé, a proto nebyl rasismus navenek znatelný. Po otevření hranic a rozvoje 

cestovního ruchu se začal latentní rasismus v naší společnosti projevovat i navenek 

ve větší míře. Hlavním cílem se stala romská populace, se kterou přišli lidé nejvíce 

do styku.  

 Podle výzkumu veřejného mínění by 80 – 90 % obyvatel29 nechtělo mít romské 

sousedy a 45 % obyvatel30 by souhlasilo s vystěhováním celé romské populace 

z České republiky. 

 Myslím si, že snad ani není třeba více rozepisovat předsudky majitelů firem, kteří 

málokdy zaměstnají romského občana, aniž by konkrétního Roma znali a snažili se 

ho poznat. Romové často při hledání zaměstnání poukazují na tento problém a i 

někteří zaměstnanci ze sociálního odboru, úřadu práce mi tento jev potvrdili. Jak 

tedy můžeme po Romech chtít, aby se zapojili do pracovního procesu, začlenili se do 

společnosti, když jim neposkytneme pracovní příležitost? Je pravda, že s mnohými 

Romy není spolupráce vždy jednoduchá, ale jestliže se jim neposkytnou možnosti 

k zapojení, nikdy se situace nezlepší. Ba naopak. Nezaměstnanost se nesníží a 

předsudky se o to více utvrdí.  

 Co se týče oblasti vzdělávání, výsledky jsou velmi alarmující. Uvádí se, že 

zhruba 80 % romských dětí31 je na doporučení psychologa umístěno do zvláštních 

škol (dle původního názvu). Bohužel se často stává, že romské dítě je velmi často, 

díky snížené jazykové schopnosti, považováno za hloupé a problémové, tudíž hned 

na začátku se prakticky odsoudí. A šance na návrat nebo nastoupení do běžné 

základní školy je často minimální. Tento přístup je jednou z příčin jejich nízkého 

vzdělání. A je to také jeden z důvodů, že od nich málokdo očekává vyšší vzdělání. 

S tímto problémem jsem se setkala i zde v Broumově, kdy samy děti si uvědomují, 

jak na ně většinová společnost nahlíží a postupně přijímají tento fakt za součást sebe 

sama, což v důsledku vyúsťuje v neochotu dalšího (vyššího) vzdělání. 

                                                 
29 http://www.cvvm.cas.cz/ Výzkum veřejného mínění 
30 http://www.cvvm.cas.cz/ Výzkum veřejného mínění 
31 RŮŽIČKOVÁ, Irena, Romské děti v české škole, Brno: Masarykova Univerzita, bakalářská práce, 
2007. 
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 Jestliže se romské dítě dostane do běžné základní školy, často se potýká 

s předsudky a rasovou diskriminací ostatních žáků. Proto velmi často romští rodiče 

souhlasí s nastoupením svého dítěte do zvláštní školy, jelikož jak často uvádí, budou 

tady „mezi svými“ a vyhnou se tak možným konfliktům a nedorozuměním.  
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4. Charakteristika města Broumova z ohledem 
na romské obyvatele 

4.1. Problémové lokality 

 V Královéhradeckém kraji dle průzkumu ministerstva práce a sociálních věcí 

z roku 2006 vyplývá, že se zde nachází 24 problémových lokalit s nejméně 1 500 

obyvateli32. Jedná se o 14 měst a obcí v kraji. Podle zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje se však situace neliší od celorepublikového průměru.  

 Mezi nejvíce takzvaně sociálně vyloučené lokality podle průzkumu ministerstva 

se řadí města Broumov, Náchod, Jaroměř a Hradec Králové. Pracovníci z Městského 

úřadu v Broumově se k tomuto výsledku ohrazují, uznávají, že v Broumově žije 

značná část romské populace, avšak se srovnáním např. s nejvíce známým sídlištěm 

Chánova v Mostu se dle jejich úsudku nedá řadit mezi vyloučená ghetta.  

 Situaci Romů se Královéhradecký kraj snaží řešit hlavně podporou financování 

vzdělávání, rekvalifikací Romů, ale také přispíváním na různé kulturní a sportovní 

akce (např. od roku 2008 do roku 2012 Královéhradecký kraj podporuje „sociální 

integraci příslušníků romských lokalit Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost – podpora terénní práce.“33) 

 Mapa Královéhradeckého kraje34

 

                                                 
32 www.kr-kralovehradecky.cz/assets/RLZ/Ak_n__pl_n_SRLZ.doc Průzkum ministerstva práce a 
sociálních věcí
33 www.kr-kralovehradecky.cz/assets/RLZ/Ak_n__pl_n_SRLZ.doc Průzkum ministerstva práce a 
sociálních věcí
34 http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html Stránky evropského sociálního fondu 
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4.2. Charakteristika města Broumova 

 Město Broumov se nachází v pohraniční lokalitě. Žije zde 8 36135 obyvatel, 

z toho 4 371 žen. Broumov patří mezi lokality, jež se řadí mezi početně nejvyšší 

v kraji, co se týče nezaměstnanosti. Historicky byl Broumov střediskem textilní 

výroby, která však v 90. letech minulého století prošla úpadkem. Do konce 2. 

světové války byl Broumov převážně německé město, po válce došlo k odsunu 

původního obyvatelstva a následnému dosídlování z celé republiky. Část nově 

příchozích byla taky tvořena Romy ze Slovenska, o čemž jsem se zmiňovala již 

v kapitole Stručná historie. 

 Než se budu věnovat hlavním problémům, ke kterým dochází při integraci 

romských obyvatel do společnosti, je nutné si nejdříve projít strukturu obyvatel a 

pracovní možnosti. 

4.3. Obyvatelstvo 

 Evidence Romů dnes prakticky neexistuje, a tedy přesné číslo počtu Romů 

neznáme. Poslední údaje, jenž nám mohou napovědět počet romského obyvatelstva, 

vychází ze sčítání lidu z roku 2001. V Broumově se v tomto roce k romské 

národnosti přihlásilo 93 obyvatel. Dle odhadu zaměstnanců Městského úřadu 

v Broumově jich zde však žije mnohem více, a to kolem 800 – 900 obyvatel romské 

národnosti. 

 Zde mě napadá otázka, proč se tak málo Romů hlásí ke své národnosti? Odpověď 

z části vychází z předsudků, jež pramení o těchto obyvatelích, kdy oni sami odmítají 

nebo nechtějí se k této skupině hlásit, z části ji nacházím v prováděných metodách 

při sčítání lidu, které byly používány v době komunismu. Pro úplné srovnání 

přikládám informace i o metodách po roce 1989. 

4.4. Evidence Romů za posledních 40 let 

 „Národní výbory či jiné instituce do roku 1989, poukazovali pouze na údaje o 

počtu a nikoli o její struktuře.“36  

Evidenci Romů, jež byla vedena za posledních 40 let, rozdělujeme následovně37: 

                                                 
35 http://www.broumov-mesto.cz Oficiální stránky města Broumova 
36 http://www.demografie.info/?cz_demromuevidence= Evidence Romů 
37 http://www.demografie.info/?cz_demromuevidence= Evidence Romů 
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1. SLDB (Sčítání lidu domů a bytů) – Toto sčítání provádí Český statistický 

úřad jednou za deset let. Zjištění sčítání lidu k určení národnosti se rozděluje 

do dvou skupin: 

- Přisouzení národnosti (1970, 1980) – ve sčítacím archu romská 

národnost nebyla zjišťována, avšak jestliže „sčítací komisař usoudil, 

že jde o „cikánské obyvatelstvo“, tak sčítací arch označil písmenem 

A.“38 

- Přihlášení se k národnosti (1991, 2001) – po změně režimu došlo ke 

změně metodiky. Bývalé praktiky již nebyly slučitelné s novým 

pojetím svobody jednotlivců a tak se Romové nehlásili proti své vůli 

k romské národnosti. „Což se také odrazilo v roce 1991 ve velice 

nízkém výsledném počtu Romů (32 903) a tento počet se v roce 2001 

ještě snížil přibližně na třetinu (11 746).“39 

2. Evidence NV (Národních výborů, popř. jinou institucí) – tato evidence 

byla provedena za komunistického režimu, kdy se zapisovali Romové, kteří 

byli evidováni např. „z důvodů pobírání dávek apod. na Národním výboru“40. 

 Metody evidence prováděné za komunismu by v dnešní době byly pokládány za 

protiprávní a diskriminační, a proto přesná čísla počtu romských obyvatel nejsou 

v dnešní době nikde zaznamenány.  

4.5. Sčítání lidu v roce 2001 v Broumově 

 Ze sčítání lidu roku 2001 (jak jsem se již výše zmínila) bylo zjištěno, že 

v Broumově žije 8361 obyvatel, z toho ženy tvoří téměř polovinu, a to 4371. 

Z celkového počtu největší podíl zahrnují mladí lidé ve věku 20 - 29 let, jejichž počet 

sahá až na 1337 obyvatel. Těsně za nimi zaujímají druhé místo s počtem 1261 lidé od 

30 – 39 let. Na třetím místě se řadí děti od 5 – 14 let. Nejmenší podíl zaujímají 

obyvatelé ve věkovém rozmezí 60 – 64 let. Podrobněji viz v příloze Tab. 1. 

 Co se týče národnosti, tak podstatná většina obyvatel se hlásí k národnosti české, 

a to 7 631 obyvatel. Na druhém místě, jehož počet je znatelně menší, zaujímá 

národnost slovenská se 275 obyvateli. K romské národnosti se přihlásilo pouze 93 

                                                 
38 http://www.demografie.info/?cz_demromuevidence= Evidence Romů 
39 http://www.demografie.info/?cz_demromuevidence= Evidence Romů 
40 http://www.demografie.info/?cz_demromuevidence= Evidence Romů 
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obyvatel. Mezi další etnické menšiny zde bylo zaevidováno 109 Němců, 20 lidí z 

Ukrajiny, 19 z Polska a 3 lidé z Vietnamu (podrobněji Tab. 2). 

 Podle sčítání lidu bylo dále zjištěno, že v Broumově je velký počet obyvatel 

s nízkým vzděláním a malý počet lidí s vysokoškolským vzděláním. Nejvyšší podíl 

zahrnují obyvatelé se střední odbornou školou bez maturity a ukončeným vyučením, 

jejichž počet sahá až na 2 854 obyvatel. Na druhém místě je alarmující počet lidí 

pouze se základním vzděláním, včetně neukončeného, a to 1 803 obyvatel. 

K vysokoškolskému vzdělání se přihlásilo jen 315 obyvatel (podrobněji viz 

příloze Tab. 3) 

 K ekonomicky aktivním se celkem zařadilo 4 207 obyvatel, tedy téměř polovina 

obyvatel, z toho 3 754 zaměstnaných (podrobněji viz Tab. 4). Největším podílem 

mezi ekonomicky aktivní se podle odvětví řadí oblast průmyslu, kde působí 1 570 

obyvatel, na druhém místě je oblast školství, zdravotnictví, veterinární a sociální 

činnosti, k čemuž se přihlásilo 442 obyvatel. Co se týče oblasti obchodu, oprav 

motor. vozidel, zde pracuje 409 obyvatel. Nejmenší podíl zaujímá oblast práce 

v zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde pracuje 122 obyvatel (viz Tab. 5). 

 Díky své příhraniční lokalitě musí podstatná část obyvatel dojíždět do zaměstnání 

do okolních měst. Počet vyjíždějících do zaměstnání je 3 409, z toho v rámci obce je 

2 161 obyvatel. Co se týče každodenního dojíždění do zaměstnaní mimo obec, 

připisuje se sem 733 obyvatel. Počet žáků dojíždějících denně do škol mimo obec 

čítá 178 (viz Tab. 6). 

 Mezi hlavní firmy v průmyslovém odvětví se 100 a více zaměstnanci se dle 

zjištěných údajů řadí firmy – Veba, Textilní závody sídlící v Broumově s počtem 

zaměstnaných 1000 – 1499. Na druhé místo se řadí Broumovské strojírny 

v Hynčicích s 200 – 249 zaměstnanci. Dále firmy Cedeima a Dřevoterm v Meziměstí 

a Komap sídlící v Dědově si připisují 100 – 199 zaměstnanců (viz Tab. 7). 
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5. Nezaměstnanost 
 Město Broumov patří mezi lokality, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. V roce 

2008 se Broumov řadil na druhé místo v kraji.41 Než se začnu věnovat příčinám 

nezaměstnanosti konkrétně v tomto městě, uvedu pro srovnání míry nezaměstnanosti 

v celém kraji za poslední tři roky.  

5.1. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji a okrese 
Náchod 

 Z výzkumu vyplývá, že nezaměstnanost je vážným problémem v okrese Náchod. 

V kraji se v míře nezaměstnanosti za duben roku 2009 řadí na 3. místo, kdy je 

zaregistrováno 6,8%42 nezaměstnaných, což je o 0,2% více než v předchozím měsíci. 

V České republice se za rok 2008 řadí na 20. místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti 

(srovnání se 77 úřady práce). Hodnota za celou Českou republiku je 7,9%43. 

 K částečnému snížení počtu nezaměstnaných, pracovníci úřadu práce uvádí, že je 

to, mimo jiné, důsledek adresnějšího vyplácení sociálních dávek od ledna roku 2007, 

jemuž se budu věnovat později. Na první pohled je vidět velký rozdíl v míře 

nezaměstnanosti v níže uvedenými údaji z Broumova. 

 

Náchod 

Rok       Průměrná míra nezaměstnanosti v % 

2008         3, 7 

2007         4, 5 

2006         6, 6 

 

 Pro úplné srovnání uvádím i míru nezaměstnanosti za celý Královéhradecký kraj. 

Podle údajů se celková nezaměstnanost v tomto kraji snižuje, z čehož vyplývají 

problémy nezaměstnanosti pouze některých lokalit.  

 

 

 

                                                 
41 ANDRŠ, Zbyněk, Zpráva o stavu romské komunity v Broumově, vedoucí sociálního odboru, 
Broumov, 2008-9 
42 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 
43 http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 
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Královéhradecký kraj:  

Rok      Míra nezaměstnanosti v % 

2008         4, 2  

2007         5, 2 

2006         6, 6  

 

5.2. Míra nezaměstnanosti v Broumově 

 Broumov v okrese Náchod patří mezi dlouhodobě nejproblémovější oblasti. Na 

konci dubna roku 2009 byla oblast Broumova dle zprávy Úřadu práce v Náchodě 

zaregistrována s nejvyšší mírou nezaměstnanosti z deseti spádových oblastí okresu 

(interní členění ÚP), jehož míra nezaměstnanosti činila 8,7% (o 1,9% vyšší než 

celookresní údaj a o 0,8% vyšší než údaj za celou Česku republiku)44.  

 Míra nezaměstnanosti se s příchodem jarního období díky sezónním pracím 

snižuje. Celkový stav nezaměstnanosti za celý rok je však stále vysoký. Pro 

názornost uvádím následující tabulku. 

 

Broumov                   

Rok      Průměrná míra nezaměstnanosti v % 

2008  8,2 

2007  7,8 

2006  10,2 

 

 Aktuální počet nezaměstnaných (dle poslední zprávy úřadu práce z 1. týdne 

v červnu roku 2009) je v Broumově 756 obyvatel. 

5.2.1. Odhad míry nezaměstnanosti u romských obyvatel 

 Dle odhadu sociálních pracovníků je v Broumově 80 – 90 % nezaměstnaných 

Romů. Toto procento se údajně snižuje při příchodu jarního období, kdy Technické 

služby v Broumově poskytují větší množství nabídek práce. 

                                                 
44 http://www.urad-prace.cz/nachod/ Stránky Úřadu práce v Náchodě 
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5.3. Příčiny nezaměstnanosti 

 Ze statistik vyplývá, že nezaměstnanost na Broumovsku ve srovnání s bývalým 

okresem Náchod a v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě vyšší než průměr. Za 

důvody tohoto problému se pokládá:  

5.3.1. Nedostatek pracovních míst 

 Za hlavní příčinu na zvyšování nezaměstnanosti je pokládán nedostatek 

pracovních míst, který je dán příhraniční polohou, špatnou dopravní dostupností, 

úpadkem zemědělských provozů a historickou strukturou průmyslových podniků. 

5.3.2. Struktura obyvatel  

 Z celkového počtu obyvatel, který dle sčítání lidu činí 8361, tvoří významnou 

část romská „populace cca 10%.“45 Dlouhodobě nezaměstnaných práceschopných 

Romů je „evidováno 80-90%.“46 Město Broumov i okolní obce spolupracují 

s Úřadem práce v Náchodě, který má v Broumově svoji pobočku, díky němuž se 

podařilo v roce 2008 a nadále i v letošním roce zaměstnat v oblasti veřejně 

prospěšných prací více dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel. Mezi tyto osoby patří 

i Romové (viz kapitola Technické služby). Celkové procento nezaměstnanosti 

v Broumově se sezónně snížilo „z cca 9 na 7 %.“47

5.3.3. Nízká úroveň vzdělání 

 Jednou z dalších závažných příčin je nízká úroveň vzdělání všech obyvatel v 

Broumově. Největší počet zahrnuje obyvatelstvo s ukončením vyučením a středním 

odborným vzděláním bez maturity. Na druhé místo s největším počtem se řadí lidé se 

základním vzděláním, včetně jeho neukončení (viz Tab. 3). Mezi jednu z hlavních 

příčin nízkého stupně vzdělání romských obyvatel se, mimo jiné, pokládá fakt, že ve 

městě Broumově není žádná střední odborná škola. Nejbližší Střední odborná škola 

bez maturity se nachází cca 15 km od Broumova, a to v Teplicích nad Metují, kde je 

Střední odborné učiliště společného stravování. V Novém Městě nad Metují (cca 40 

km) se nachází Praktická škola dvouletá, kam přichází žáci z nižších ročníků 

                                                 
45 Zpráva o stavu romské komunity v Broumově, odbor soc. věcí a zdravotnictví, 2009-02-06 
46 Zpráva o stavu romské komunity v Broumově, odbor soc. věcí a zdravotnictví, 2009-02-06 
47 Zpráva o stavu romské komunity v Broumově, odbor soc. věcí a zdravotnictví, 2009-02-06 
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základní školy praktické nebo speciální. Této problematice se budu podrobněji 

věnovat v kapitole Vzdělávání. 

5.3.4. Předsudky 

 Další příčinou potíží jsou předsudky zaměstnavatelů, kteří často odmítají romské 

obyvatele zaměstnat. Rasové předsudky jsou v naší zemi velice silné, což už samy 

dosvědčují výsledky průzkumu veřejného mínění, které podrobněji popisuji v 

předcházející kapitole Rasové předsudky. 

5.3.5. Současná ekonomicko-hospodářská krize 

 Myslím, že není potřebné blíže specifikovat. Dopady krize jsou všeobecně 

známé. Romové patří mezi nejohroženější skupiny, kterou každá hospodářská krize 

postihne jako jedny z prvních. Například v novodobé historii se to projevilo po pádu 

komunismu, kdy došlo k útlumu těžkého průmyslu a hornictví, kde romské 

obyvatelstvo bylo často zaměstnáno. O 90. letech by se dalo říci, že z pracovního 

trhu byli Romové vytlačeni příchodem ukrajinské populace, která byla ochotná 

pracovat za menší částky. 

5.4. Vliv nezaměstnanosti na osobnost člověka 

 Vliv nezaměstnanosti je především závislý na době jejího trvání.  

5.4.1. Krátkodobá nezaměstnanost  

 Krátkodobá nezaměstnanost může být pro člověka nepříjemnou situací, avšak 

nenese takový vliv na osobnost. Do pracovního procesu se člověk celkem rychle 

zařadí. Záleží také, zda se jedná o člověka, který už někde pracoval a odešel sám na 

vlastní žádost ze zaměstnání, nebo byl ze zaměstnání propuštěn, a nebo zda se jedná 

o mladého člověka, který ukončil např. základní docházku. Mladý člověk, který není 

motivován chodit do práce co nejdříve po ukončení školní docházky, může 

v budoucnu nést určité problémy. Je totiž velmi jednoduché si přivyknout na tento 

styl života a zároveň člověk ztrácí sebedůvěru. 

5.4.2. Dlouhodobá nezaměstnanost  

 Dlouhodobá nezaměstnanost má velký vliv na osobnost člověka, jelikož dle O. 

Matouška „nezaměstnaný ztrácí rychleji profesionální dovednosti než návyk chodit 
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do práce. Rychlost těchto ztrát je závislá na tom, jak dlouho předtím do práce 

chodil.“48 Tudíž někdy tyto návyky ani nemůže získat. Zde se řadí lidé, kteří ukončili 

vzdělání, nebo po odchodu ze školy se stali nezaměstnanými. 

 Velmi alarmujícím dopadem dlouhodobé nezaměstnanosti je „odkoukávání 

způsobu obživy“ dětmi, jenž spočívá v pobírání sociálních dávek. Děti postupem 

času přijímají tento styl opatření financí za přirozený a bude velmi těžké se z tohoto 

„zamotaného kruhu“ vymotat (týká se to zejména dospělých, rodičů dětí poslední 

generace, která nebyla zvyklá docházet pravidelně do zaměstnání). 

 Mezi další dopady řadíme postupné klesání sebevědomí, mohou se objevit 

poruchy duševní rovnováhy, konflikty v rodině.  

 Někteří nezaměstnaní však tuto roli přijímají s „lehkostí“, flegmatičtěji. U těchto 

nezaměstnaných je velmi náročná motivace k zapojení do pracovního procesu. 

5.5. Nový systém sociálních dávek 

 Díky novému systému vyplácení sociálních dávek, který byl zaveden k 1.1. 2007 

a který umožňuje sociálním pracovníkům provádět vždy jednou za měsíc kontrolu 

nákladů za užívání bytu, do kterého spadá nájemné, energie apod., se situace trochu 

zlepšila. Pokud dotyčný neprokáže tyto úhrady, následuje finanční postih snížením 

sociálních dávek v následujícím měsíci. Nový systém do určité míry podporuje 

snížení počtu neplatičů nájemného, kteří jsou závislý na sociálních dávkách.  

 Neplacení nájemného nese za důsledek ztrátu bydlení, jenž je hrozbou pro 

většinu neplatičů. Sociální pracovník z Městského úřadu v Broumově uvádí, že se 

zde nachází vysoký počet neplatičů, avšak je i tak řadí mezi méně problémové 

z ostatních hledisek.  

 Je však hodně lidí, kteří dluží nájemné ještě z minulosti, kdy sociální systém byl 

benevolentnější. Proto odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) díky 

požadavku města Broumova přešel k možnosti řešení splátek dluhů osob, „které jsou 

dopláceny dávkami pomoci v hmotné nouzi. Není to vůbec jednoduchá záležitost, jak 

se na první pohled může jevit. Dávky pomoci v hmotné nouzi, na rozdíl od dávek 

státní sociální podpory vyplácený řadem práce nebo od jiných příjmů, totiž ze zákona 

                                                 
48 MATOUŠEK, Oldřich, Slovník sociální práce, Praha: Portál, 2008. 
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nejsou postižitelné výkonem rozhodnutí“49, což znamená, že pokud příjemce nechce 

provádět žádné tyto srážky nebo exekuce, není možné mu tyto srážky nakázat. Záleží 

na příjemci, jak si nechá dávku vyplácet. Zde tedy hraje velkou roli práce s klienty, 

kde se pracovníci oddělení sociálních dávek snaží klienty motivovat k dobrovolnému 

řešení svých dluhů, závazků městu, a aby požádali OSVZ „o pravidelné měsíční 

provádění převodu předem sjednané části sociální dávky ve prospěch Města 

Broumov za účelem splátky pohledávek, nejsou-li je schopni řešit sami 

dobrovolně“50. Jestliže klient požádá pracovníka s dávkami, nastaví se kombinace 

způsobu jeho měsíčního vyplácení až do jeho zaplacení.  

 Velmi důležitá je komunikace s klienty. Tato práce není vždy jednoduchá, velmi 

záleží na dovednosti komunikace pracovníka s klienty, kteří ne vždy jsou tomuto 

systému otevřeni a ochotni spolupracovat. Klade se proto velký důraz na motivaci, 

kde se zároveň zdůrazňují důsledky, ke kterým by mohlo dojít. Sociální pracovník ze 

své praxe uvádí, že prakticky více než polovina nakonec k tomuto systému přistoupí.  

5.6. Úřad práce 

 V letošním roce Úřad práce v Náchodě díky rekvalifikaci osob bez vzdělání a 

vytváření společensky účelných pracovních míst pomohl zajistit pracovní poměry na 

dobu neurčitou a zaměstnat pod Technickými službami města Broumova pět 

romských pracovníků.  

5.7. Agentura pro odstranění sociálního vyloučení a jeho 
prevenci v romských lokalitách 

 V roce 2008 bylo město Broumov vybráno mezi 12 lokalit v České republice, ve 

kterých Agentura zahájila v květnu téhož roku svou činnost. Pod jejím řízením bylo 

založeno o měsíc později, tedy v červnu, partnerství s městem Broumovem, které 

podporuje inkluzi sociálně vyloučených obyvatel na Broumovsku.  

 Cílem Agentury, jak již sám název říká, je odstranění sociálního vyloučení a jeho 

prevenci v romských lokalitách. To tedy znamená, že se zaměřuje na oblast 

vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, sociální služby a zdravotnictví, bezpečnost a 

kriminalitu. Jednotlivé pracovní skupiny, které byly založeny na místní úrovni, měly 

                                                 
49 ANDRŠ, Zbyněk, Zpráva o stavu romské komunity v Broumově, vedoucí sociálního odboru, 
Broumov, 2008-9 
50 ANDRŠ, Zbyněk, Zpráva o stavu romské komunity v Broumově, vedoucí sociálního odboru, 
Broumov, 2008-9 

 
30



definovat hlavní potřeby, priority a problémy v místní romské komunitě. Součástí 

byly také návrhy na možná řešení, které byly následně projednány na schůzkách 

s lokálními partnery. Agentura pak zpětně měla pomoci se zajištěním projektů a 

finančními prostředky. Bohužel řada nevyjasněných organizačních záležitostí 

v Agentuře a nedostatek financí vedl ke konci roku 2008 k pozastavení veškeré 

aktivity. Čeká se, zda Agentura činnost obnoví. 
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6. Technické služby města Broumova 
 Jednu z preventivních činností, kterou provádí Městský úřad v Broumově ke 

snižování počtu nezaměstnaných, je spolupráce s místním Úřadem práce, který 

nabízí Veřejně prospěšné práce.  

6.1. Výběr pracovníků 

 Výběr pracovníků probíhá dle ustanovených pravidel vydaných Úřadem práce, 

ve kterém se hledí např. na spolehlivost, tzn., že se přihlíží na spolupráci s klientem 

v dosavadní době. Dále se upřednostňuje ten pracovník, jenž je na úřadu práce 

přihlášen delší dobu (např. jeden rok). Tito lidé patří mezi tzv. hůře umístitelné, řadí 

se mezi rizikové skupiny. Od minulého roku se začaly nabírat i ženy.  

6.2. Činnosti 

 Ze začátku se prováděly činnosti typu sekání trávy, hrabání, úklidy ve městě. 

Jelikož tento druh práce se velmi osvědčil, rozšířily se jeho služby na náročnější 

činnosti, mezi ně patří na příklad rekonstrukce chodníků, vybudování nových 

chodníků, kterých se celkem udělalo 2,5 km, dále výměna dlažeb, oprava 

autobusových zastávek, oprava dětského hřiště, stavění zídek apod.  

    

Typy služeb: 

- Veřejně prospěšné práce 

 Pro pracovníky na VPP, se kterými byly Technické služby spokojeni, se navrhla 

rekvalifikace. Díky úspěšnému absolvování kurzu je Technické služby zaměstnali na 

plný úvazek. Původní počet těchto pracovníků, který byl přijat na trvalý úvazek, byl 

5, jeden pracující hned na začátku odešel a momentálně jsou zde 4 zaměstnaní. 

Nejčastěji se zaměstnávají od března do října. 

- Výkon trestu obecně prospěšných prací 

- Veřejná služba 

 Tato služba je v letošním roce novinkou. Jedná se o činnost, kterou budou 

absolvovat lidé, kteří pobírají sociální podporu a budou si chtít udržet standard 

podávaného příspěvku. Tzn. odpracování minimálně 20 hodin měsíčně. Pokud si 

budou chtít dávku navýšit (možné 300 až 500kč), je nutné odpracování 30 hodin 
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měsíčně. Činnosti v této službě budou zaměřeny především na práci na zahradě, sběr 

odpadků apod. Plánovaný počet lidí je asi 100 a více. 

6.3. Mzdové náklady 

 Z rozpočtu města Broumova je hrazen chod Technických služeb. Část 

zaměstnanců vyplácí Úřad práce. Jedná se o pracovníky, kteří splňují určitá kritéria 

(doba evidence na ÚP, dosažený věk). Hrubá mzda činí 10 000 Kč. Odměna je 

vydávána z rozpočtu Technických služeb, která činí okolo 300 Kč. Na obědy 

přispívá buď Odborové organizace nebo Technické služby, a to částkou 25 Kč. 

Shrnutí: 

 Veřejně prospěšné práce se ve městě Broumově velice osvědčily a město 

rozhodně trvá na jejich dalším působení. Bylo by možné zaměstnat více lidí alespoň 

na pár měsíců, zejména v letní sezóně, kdy je více pracovních možností. Avšak 

nedostatek financí nedovoluje přijímat další pracovníky. Velmi vhodná je spolupráce 

s úřadem práce, pomocí něhož stát vyplácí část mezd. Zaměstnání alespoň po část 

roku mimo vlastní pracovní výsledky napomáhá k vytváření správných pracovních 

návyků a to působí jako předpoklad k nalezení zaměstnání i u jiného subjektu. Vždy 

je lepší mít za sebou pracovní poměr u technických služeb, než být dlouhodobě 

vedený na úřadu práce.  
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7. Možnosti bydlení Romů, placení nájemného 
 Za jeden z největších problémů Romů a sociálně vyloučených lokalit v Česku se 

uvádí problém s bydlením. Město Broumov tento problém s neplacením nájemného a 

služeb spojených s užíváním obecných bytů zaznamenává již delší dobu. 

 Nejdříve představím konkrétní lokality, kterých se to týká, poté jak na tento 

problém hledí město.  

7.1. Lokality s větším počtem romských obyvatel 

 Většina romských obyvatel (odhadem cca 900 Romů) žije ve třech lokalitách, a 

to v lokalitě: 

- Broumov – Velká Ves – Polákovy domy (cca 100 Romů) 

- Broumov – Poříčí – ulice Tyršova a Na Příkopech (cca 350 Romů) 

- Broumov – Olivětín – třída Soukenická (cca 250 Romů). 

 Nejedná se o celé lokality, ale o jednotlivé domy, v nichž je soustředěno větší 

množství romských rodin. Je to pozůstatek z minulosti, kdy neplatiči nájemného (dle 

Správy majetku města v Broumově sem patří zejména Romové) byli sestěhováni do 

obecních bytů nižších kategorií s nižšími nájmy, které se nacházely v těchto domech. 

Řada z uvedených domů již byla městem odprodána do rukou soukromých vlastníků 

– převážně rovněž Romů, kteří je nadále převážně Romům pronajímají. Některé 

domy jsou však nadále ve vlastnictvím města.  

7.2. Opravy budov a jejich kontroly 

 Město Broumov v loňském roce přistoupilo k větším opravám v uvedených 

domech (chodby, sklepy, okolí domů), aby zlepšilo podmínky pro bydlení Romů. 

Zároveň si vyčlenilo svého pracovníka, který dohlíží nad pořádkem a řádným 

užíváním bytů ve třech nejproblémovějších domech, kde žije většina Romů, a které 

jsou ve vlastnictví města. Nájemníci, kteří nedodržují pravidla pro užívání bytů či 

pravidla řádného soužití, ničí majetek města apod., jsou takto lépe monitorováni a je 

možno vůči těmto osobám uplatnit různé sankce. 

7.3. Nedostatek vhodného ubytování 

 Soustavným problémem města je nedostatek bytů a absence sociálních bytů či 

ubytoven, na které město nemá prostředky. Fungují tady dvě městské ubytovny, 
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která však zakazuje ubytovávat obyvatele, jenž byly ve výkonu trestu. Těchto 

obyvatel je zde však značná část, mezi něž patří i romské obyvatelstvo. Proto sociální 

pracovníci usuzují, že by Broumov takovouto ubytovnu nutně potřeboval.  

8. Přehled o vývoji kriminality 
 V příloze v Tab. 8, Tab. 9 a Tab. 10 je jasně prokázáno, že v Broumově je na 

počet obyvatel dlouhodobě vyšší kriminalita než v ostatních oblastech náchodského 

okresu. S povděkem lze konstatovat, že objasněnost je vyšší než v centru okresu 

v Náchodě. 

 I když oficiální statistiky neexistují a nebo nejsou k dispozici, podle odhadů 

příslušných pracovníků je podíl romského obyvatelstva na celkové kriminalitě vyšší, 

než by odpovídalo národnostnímu složení obyvatel. Tento údaj souvisí s mírou 

nezaměstnanosti, nízkým vzděláním romských obyvatel, o kterém jsem se již 

zmiňovala, podrobněji se budu této problematice věnovat v následující kapitole. 
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9. Vzdělávání Romů v Broumově  
 Úroveň dosaženého vzdělání romských dětí považuji za jeden z předpokladů 

k jejich následnému bezproblémovému zapojení do společnosti. Proto následující 

část považuji za nejdůležitější pro tuto práci. Věnovala jsem jí také při sbírání 

podkladů velkou pozornost.  

 V této kapitole se pokusím o zmapování a představení škol a podobných zařízení 

působící ve městě Broumově, jenž se zaměřují či mají zkušenosti s romskými dětmi. 

Ke konci kapitoly se pokusím o shrnutí a vytyčení základních problémů, ale i oblastí, 

které zaměstnanci škol a ostatních zařízení pokládají za důležité a významné k jejich 

podpoře a rozvoji. Nejdříve ale uvedu odhad stupně vzdělání Romů a jejich příčiny. 

9.1. Úroveň vzdělání Romů dle odhadu Úřadu práce Broumov  

- 80 % Romů má pouze základní vzdělání, vč. neukončeného 

- 20 % Romů má střední vzdělání 

- 1 %  Romů má vysokoškolské vzdělání. 

 

 Mezi jednu z hlavních příčin nízkého stupně vzdělání romských obyvatel je 

pokládán fakt, že ve městě Broumově není žádná střední škola, kromě gymnázia, 

kam poprvé před třemi lety nastoupila jedna romská dívenka. Nejbližší střední 

odborná škola se nachází cca 15 km odsud. Alarmující příčinou jsou nemotivující 

podmínky v rodině. Romská rodina nepokládá, tak jako většinová česká – gádžovská 

rodina, za důležité dosáhnout vyššího vzdělání než je základní či střední odborné. Na 

to navazuje problematika tzv. „odkoukávání způsobu obživy“, tedy docházení na 

úřad pro sociální dávky (podrobněji níže). 

9.2. Základní Masarykova škola 

 Celkový počet žáků je v tomto školním roce 82, většina je romských dětí. Jedna 

z aktivit v oblasti vzdělávání je doučování romských i jinak znevýhodněných dětí. 

Jedná se zejména o jazykovou přípravu a matematiku. Základní škola v této aktivitě 

spolupracuje s občanským sdružením dětí a mládeže „Začít spolu“ (viz níže).  
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9.2.1. Spolupráce s rodiči 

 Oproti níže uváděné Základní škole Kladské je v Masarykově škole spolupráce 

s rodiči na vcelku dobré úrovni. Mají větší zájem o výsledky studia svých dětí. 

Zanedbání školní docházky se vyskytuje v menší míře i díky spolupráci s terénním 

pracovníkem.  

9.2.2. Motivace ke studiu 

 V této škole není na první pohled vidět rozdíl mezi motivací ke studiu u 

romských dětí oproti motivaci dětí z většinové populace. Značná část pokračuje po 

ukončení základní školy v dalším studiu.  

9.2.3. Přípravný ročník  

 Při Masarykově základní škole je zřízen od roku 1997 Přípravný ročník.  

Cílová skupina 

 Cílovou skupinou jsou děti v předškolním věku ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, které mají být připraveni k úspěšnému startu do první třídy. „Paragraf 47 

zákona č. 561/2004 Sb. – do Přípravného ročníku, který je zřízen na základě 

souhlasu odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jsou na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení zařazeni žáci se sociálním 

znevýhodněním.“51

Cíl práce 

 Cílem práce učitelky a její asistentky spočívá v přípravě dětí k bezproblémovému 

začlenění do základní školy a snaží se předcházet neúspěšným začátkům ve školní 

docházce. Děti se zde adaptují na nové prostředí a na školní režim. Toto řešení 

vyplynulo z „Usnesení vlády ČR č. 210 ze dne 28. dubna 1993 k situační zprávě o 

problematice romské komunity.“52 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má 

za úkol zaměřit se a realizovat opatření ke snížení jazykového handicapu romských 

dětí. Přípravný ročník se tedy má dále zaměřovat také na rozvíjení kultury, tradice. 

                                                 
51 http://www.rvp.cz/clanek/727/1552 Metodický portál speciálního vzdělávání 
52 
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/CCB089ABFCC4AC11C12571B6006DA37B 
Usnesení vlády, 28.4.1993 
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Stručná historie 

 Začátky byly nelehké. Učitelky romské národnosti prosazovaly projekt, který 

v České republice byl teprve na úplném začátku. Inspiraci hledaly v podobném 

projektu, který se rozvíjel v Praze. Zkušenosti s tímto přípravným ročníkem však 

zatím nebyly velké, protože vše bylo teprve ve zkušebním režimu. Prakticky nikdo 

nevěřil, že zařízení bude mít dlouhé trvání. Lidé se na ně dívali s despektem a 

málokdo z nich měl k realizaci důvěru. Přípravný ročník vznikl zejména díky 

podpoře této pražské organizace „Začít spolu“, která předala také broumovské 

iniciativě svůj název. Přípravný ročník patřil k Základní škole v Lidické ulici a tři 

roky fungoval pod Nadací VIA a Step by Step. V počátku se vyučovalo podle 

alternativního způsobu vzdělávání Step by Step. V roce 2000 byl provoz přiřazen 

k Základní škole Masarykově v Broumově. 

Kapacita 

 Od roku 1997 do současnosti prošlo přípravným ročníkem okolo 150 žáků, 

z nichž absolutní většina byla přijata do běžné základní školy a dva z bývalých žáků 

dnes studují na středních školách. Kapacita je 15 - 20 míst, momentálně zcela 

zaplněna. Pracuje zde jedna učitelka a na 1,5 úvazku asistent pedagoga. Podle 

vyjádření učitelů budou s největší pravděpodobností další žáci nastupovat na střední 

školu.  

Organizace výuky 

 Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu pro přípravný ročník. Jedná 

se o činnosti – jazyková příprava, na poznávání spolužáků a prostředí školy, tedy 

vztah k místu, pravidla třídy, hygienické návyky, sebeobsluha, základní matematické 

představy, rozvoj jemné a hrubé motoriky, výtvarná a hudební výchova, tělesná 

výchova. Výuka neprobíhá klasickou formou ohraničenou např. zvoněním, ale jedná 

se o volný průběh probíhajících činností, který mají však svá pravidla. Používají se 

didaktické hry, pracovní listy apod. Učivo je rozděleno do několika oblastí, které na 

sebe navazují. 
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 Přípravný ročník je otevřen od 8 do 15 hodin, dalo by se říci, jako klasická 

mateřská škola. Což je velmi ojedinělé, ostatní Přípravné ročníky bývají otevřeny od 

8 do 12 hodin. 

Další aktivity 

 Pro žáky jsou uspořádány aktivity od exkurzí, výletů, výuky plavání, návštěvy 

divadelních představení, vystoupení v Domovech důchodců, rozsvícení vánočního 

stromu na broumovském náměstí až po reprezentace školy na celostátních setkáních 

v Praze. 

Hodnocení dětí 

 Přípravný ročník se neřadí do povinné školní docházky, a tak tedy se děti 

neklasifikují. Na konci školního roku obdrží pochvalný list a slovní hodnocení. 

Rodiče jsou během roku pravidelně informováni o pokrocích svých dětí. 

Spolupráce s rodiči 

 Jelikož do Přípravného ročníku chodí děti rodičů, kteří už zde mají zkušenosti 

z dřívějších let a jsou zvyklé na určitá nastavená pravidla, spolupráci s rodiči hodnotí 

paní učitelka a její asistentka velmi kladně. Paní učitelka je romské národnosti a její 

asistentka je národnosti české. Toto spojení hodnotí obě dvě zaměstnankyně za velmi 

vhodné a to v mimo jiné již zmiňované spolupráci s rodiči, kde se vzájemně doplňují. 

Obecně řečeno, často si školská zařízení ztěžují na problém financování ze strany 

rodičů. Avšak učitelka a její asistentka v této oblasti nemají žádný problém. Za 

důvod pokládají vzájemnou zkušenost z předchozích let a domluvu o jejím zaplacení. 

Velmi pozitivním faktem je, že paní učitelka (jako studující na vysoké škole) patří 

mezi tzv. „lepší“ Romy a rodiče si této ženy váží. Z toho také dále plyne motivace ke 

vzdělání svého dítěte. Zároveň se však paní učitelka díky svému vzdělání potýká i 

s negativním přístupem. Pro některé Romy je „jiná“, vymyká se standardu, a tento 

jev ne všichni Romové akceptují. A také proto sem své děti nepřihlašují. K této 

problematice se ještě trochu vrátím v podkapitole „Shrnutí“.  
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Spolupráce s městem Broumov 

 Spolupráci se zastupiteli mají pracovnice celkově velmi dobré. Těší je jejich 

zájem o děti a to nejen účastí na besídkách, ale i neoficiální návštěvou.  

Finance 

 Přípravný ročník v Broumově je dotován Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy dle paragrafu 45 odst. 6 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízení.  

9.3. Základní škola Kladská 

 Základní škola Kladská se dělí na Praktickou školu, kam chodí děti s lehčím 

mentálním nebo psychickým postižením a Speciální školu pro děti s těžším 

postižením, jež se dřív nazývala Zvláštní škola. V současné době chodí do školy 80 

žáků, převážně romské národnosti. Děti se sem dostanou na základě vyšetření a 

doporučení pedagogicko psychologické poradny, která se nachází v Náchodě. Pobyt 

v této škole je na základě souhlasů rodičů. Je možný také tzv. diagnostický pobyt, 

který trvá cca 6 měsíců. Ten absolvují děti s problémovým chováním a předpokládá 

se jejich návrat do normální školy. 

9.3.1. Počet žáků ve třídách  

 Výhodou je, že ve třídách je malý počet žáků, učitelé se jim mohou více věnovat 

a látka se probírá pomalejším tempem. V prvním až třetím ročníku je ve třídě 8 žáků, 

od čtvrtého ročníku je počet žáků vyšší, ale podle učitelů, díky velké absenci, je i tak 

přijatelný. 

9.3.2. Spolupráce s rodiči 

 V předchozí podkapitole jsem zmínila absence dětí ve škole. Tento problém 

souvisí se špatnou spoluprací s rodiči, jejichž nezájem je vcelku zarážející. Málo 

rodičů zajímají výsledky svých dětí a velmi zřídka se účastní třídních schůzek. 

Nezúčastní se školních akcí, které připravují učitelé s dětmi. Spolupráce s rodiči, dle 

názoru zástupkyně ředitelky a i ostatních učitelů, je z velké části problematická, 

zejména díky tomu, že vzdělání jejich dětí není pro ně prioritní hodnotou. Rodiče ani 

nedohlížejí na to, aby jejich děti nosily do školy základní pomůcky. Na napomenutí a 

poznámky rodiče nereagovali, a tudíž to došlo až tak daleko, že učitelé dětem před 
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hodinou předávají sešity a psací pomůcky, které si po skončení opět vyberou. To 

platí hlavně pro vyšší ročníky, kdy sami rodiče přiznávají, že již svoje děti 

nezvládají. 

 Jako v každém jiném větším kolektivu i tady platí, že ti slušnější se nechávají 

převálcovat problematickou skupinou. 

 Kontakt se školou prakticky funguje přes asistentku, která osobně dochází 

do rodin. Ve škole je výchovná poradkyně a metodik sociálně patologických jevů. 

Výchovná komise řeší časté výchovné problémy a spolupracuje s odborem sociálních 

věcí města Broumova a s terénními pracovníky, kteří se také zaměřují na docházku 

dětí do škol. Podle zkušenosti a názoru zástupkyně ředitele na rodiče platí pouze 

spolupráce s plátci sociálních dávek a následná hrozba jejich snížení.  

9.3.3. Motivace ke studiu 

 Učitelé této školy uvádí, že najít správnou motivaci ke studiu je náročné hlavně u 

starších dětí. Z jejich pohledu prý škola není příliš důležitá. Dále konstatují, že tento 

pohled je do jisté míry utvářen v rodině, a to zejména v přístupu k práci. Starší 

generace totiž často mívají negativní zkušenosti jak se školou, tak i s hledáním 

zaměstnání. A tento pohled, zkušenosti jsou přenášeny na mladší generace, kteří u 

nich vidí, že dostanou sociální dávky bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání. Není 

tedy jednoduché v žácích vzbudit zájem o učivo. Zároveň však učitelé potvrzují, že 

pokud je výuka zaměřena na konkrétní praktické činnosti nebo na oblasti, které jsou 

jim blízké (mezi ně patří i historie a tradice romské národnosti), motivace zdaleka 

není tak náročná. 

 Velkým úskalím je nedostatek asistentů, kteří by do jisté míry napomáhali 

k motivaci ke studiu. Ve třídě často bývají žáci, kteří mají zájem o učivo, avšak 

vzhledem k většinovému postoji tento zájem upadá. 

 Rodiče dětí často uvádí, že následné studium po základní škole je omezeno 

nedostatkem peněz. Finance jim chybí hlavně kvůli dojíždění a dalším nákladům na 

studium. Nejbližší vhodné navazující studium se nachází až cca 40 km od Broumova, 

a to v Novém Městě nad Metují, kde je možné nastoupit do Praktické školy dvouleté. 

Je to však jenom část pravdy. I po poskytnutí určitých finančních prostředků ze 

státních nebo podnikových zdrojů se situace údajně nelepší. Hlavním důvodem je 

pravděpodobně problém v dojíždění do školy a nebo v ubytování přes týden na 

internátě. Pro Romy je totiž velmi důležitý pravidelný kontakt s rodinou.  
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 Momentálně podle informace zástupkyně ředitele, ukončuje studium 12 žáků, 

z toho se 6 hlásí do zmiňované Praktické školy.  

9.4. Občanské sdružení dětí a mládeže „Začít spolu“ 

 Občanské sdružení dětí a mládeže „Začít spolu“ provozuje Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež. Jak již sám název napovídá, klub je otevřený pro všechny 

děti a mládež bez rozdílu rasy, etnika. Z důvodu umístění zařízení, které se nachází 

v Soukenické ulici, tedy v lokalitě, kde z velké části bydlí romské obyvatelstvo, 

dochází sem především děti romské národnosti. 

9.4.1.  Cíl Občanského sdružení 

 Cílem tohoto sdružení je „rozvíjet a obohacovat romskou kulturu, doučovat, 

poskytovat sociální práci dětem a mládeži, pomáhat při zvládání obtížných životních 

situací“53. 

9.4.2. Stručná historie 

 K rekonstrukci klubu došlo v roce 1999. Nebylo to nijak jednoduché, jelikož 

prostory dříve patřily restauraci. Přestavba těchto prostorů na zařízení, jenž mělo být 

určeno dětem, prošlo velkými změnami, avšak ještě některé části dodnes nejsou 

hotové.  

9.4.3. Nabídka služeb 

 Průměrně sem přichází 15 - 20 dětí, kterým se věnují dvě romské pracovnice, jež 

slouží celkovému chodu zařízení, popřípadě dochází dobrovolníci.  

 Nízkoprahové zařízení je otevřeno od pondělí do pátku od 13 do 17 hod. Děti dle 

domluvy po příchodu napíší s pracovnicemi domácí úkoly, v případě potřeby probíhá 

doučování. Po splnění školních povinností si děti a mládež mohou vybrat činnost od 

hraní stolních her přes výtvarné aktivity po přípravu hudebních festivalů.  

                                                 
53 http://zacit-
spolu.cz/cgi/sonic.cgi?templ=nzo_index&search=n&id_tree=124&tree_identify=sekce&tree_desc=1.
Úvodní%20stránka%20&reset=yes Občanské sdružení „Začít spolu“ 
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9.4.4. Spolupráce s městem Broumov 

 Spolupráce se zastupiteli města Broumov se pracovnicemi Občanského sdružení 

je problematická. Úskalí spočívá v tom, že každá ze stran má odlišnou představu o 

fungování zařízení. I přes menší rozdílnosti v náhledu město vypsalo grant, který 

bude dotovat provoz zařízení do příštího roku. 

9.5. Shrnutí 

 Jak jsem již od několika romských obyvatel slýchala, Rom není individualita. 

Rom potřebuje mít kolem sebe lidi, které zná a se kterými se cítí bezpečně. To 

v praxi vypadá tak, že  do (dle původního označení) zvláštní školy je často přihlášeno 

i dítě, které se tam dostane, aniž by úroveň jeho znalostí a dovedností byla v souladu 

s úrovní vyučovacího plánu. Je sem přihlášeno např. z důvodu, že školu navštěvuje 

jeho sourozenec, bratranec či kamarád a tedy nebude ve škole sám.  

 Učitelé si v Základní škole Kladské, i přes menší počet žáků ve třídách, stěžují na 

nedostatek asistentů, kteří by mohli během vyučování učitelům pomáhat. 

Z finančních důvodů jsou však na celou školu pouze dva asistenti. 

 Neúspěch romských žáků je také, dle zaměstnanců školy, z části zapříčiněn 

odlišnou výchovou v romské rodině. Členové rodiny nezdůrazňují až takovou 

důležitost vzdělávání jako v gádžovském prostředí. Jelikož sami mívají nízké 

vzdělání a časté negativní zkušenosti z dětství, kdy nepochopení z řad učitelů bylo 

velmi časté, v nich zanechalo odstup od této instituce. Tento odmítavý postoj má za 

důsledek mizivou spolupráci s rodiči v Základní škole Kladské. Dalším problémem 

je, že rodiče často nechtějí platit za školní pomůcky, tudíž je to jeden z dalších 

důvodů přihlášení dítěte do této školy.  

 Jedním z dalších závažných problémů je rozdělování dětí do škol. Dle odhadu, 

ZŠ Masarykovu navštěvuje 80 - 90% romských a sociálně slabých žáků a ZŠ 

Hradební navštěvuje okolo 20% romských dětí. Tomuto rozdělování jsou přikládány 

z části kladné stránky, a to na příklad možnost přizpůsobení se postupu při výuce. 

Avšak celkově tento přístup je podle mého mínění nezodpovědný. Z pohledu 

některých zaměstnanců školy převládá obava ze segregace. V důsledku hrozí zesílení 

sociálního vyloučení.  Mám z toho obavu a chci proto zdůraznit fakt, že pokud se 

nebudeme učit spolu žít a poznávat se už od útlého věku, bude velmi těžké spolu 

umět vycházet v dospělosti. 
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 Za velmi přínosný hodnotím Přípravný ročník. Přípravný ročník připravuje děti 

k úspěšnému nastoupení do základní školy. Úskalím tohoto zařízení je, že jej mohou 

navštěvovat děti až od 5. či 6. roku. Paní učitelky uvádí, že by bylo potřeba, aby sem 

děti mohly začít chodit už od 3. let. A to z několika důvodů, mezi ně patří  hlavně  

nízká jazyková úroveň, které je třeba věnovat více času.  

 Další velký přínos v integraci Romů do společnosti vidím v provozu 

Nízkoprahového klubu, který se věnuje nejen romským dětem a mládeži. V tomto 

klubu děti mají možnost spoluvytvářet různé činnosti, při kterých se učí  navzájem se 

poznávat a spolupracovat.  

 Dle odhadu zaměstnanců škol a ze své zkušenosti míním, že v dnešní době se 

zřídka vyskytují v Broumově rodiny, ve kterých by se mluvilo romsky, dodržovaly 

se tradice do takové míry, jako tomu bylo do nedávné doby. Ve škole se o jejich 

kultuře teprve začíná zmiňovat až v posledních letech Občanská výchova, dle mých 

informací v Základní škole Praktické v Kladská ulici. Tento fakt pokládám za 

problém z toho důvodu, že děti neznají svoji kulturu a jazyk, tudíž přichází o své 

hodnoty, sebedůvěru, ale také o jistou hrdost. Velmi často se pracovnice 

v Přípravném ročníku už u tak malých dětí setkávají s jistou nedůvěrou u romských 

obyvatel, dokonce až pohrdavostí jimi. Přitom mají společné „kořeny“. Starší děti 

často odmítají řazení se k romským obyvatelům, avšak k české národnosti se také 

nijak nehlásí. Velkým trendem v poslední době je nazývání se a „hraní si“ na 

černošské obyvatele. Jaký vliv to následně nese na psychiku, tím by se již bylo třeba 

věnovat podrobněji v samostatné práci. Avšak sami se můžeme zamyslet, jaké 

účinky to může na tak mladého člověka zanechat. 

 Dále si myslím, že základním východiskem je klást důraz na vzdělávání učitelů.   

Aby byli dostatečně připraveni k odlišnostem žáků a k zavedení multikulturní 

výchovy do výuky. O tomto opatření se již řadu let hovoří, avšak v praxi je zavedeno 

pouze minimálně, a to ve zmiňované Občanské výchově. Dále je třeba také 

podporovat vznik přípravných ročníků. Ty jsou velmi dobrým startem k následnému 

vzdělání. 
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10. Terénní práce v Broumově 
 Terénní pracovníky Město Broumov díky dotačním programům Úřadu vlády ČR 

využívá od roku 2002. V roce 2008 byli opět zaměstnáni terénní pracovníci na plný 

úvazek. 

10.1. Terénní pracovníci 

 Terénní pracovníci jsou zde dva, a to jeden pracovník romské národnosti a druhá 

pracovnice národnosti české. 

10.2. Zaměření pracovní činnosti terénních pracovníků 

 Práce terénních pracovníků je velmi široká. Jejich činnosti spočívají od 

spolupráce se školou, různými úřady až po zdravotnické instituce. Dále se také často 

potýkají s oblastmi, které nezapadají do jejich pracovní náplně. Je to řešením 

běžných životních situací. Pracovníci uvádí, že jsou prakticky jediní, kteří jsou 

ochotní s klienty o těchto záležitostech jednat, a tudíž je jejich práce velmi pestrá. 

 Níže rozepíšu základní druhy zaměření jejich činnosti. 

10.2.1. Spolupráce se školou 

 Velký důraz při kontaktech s rodinami se klade na dodržování povinné školní 

docházky. Povedlo se snížit počet neomluvených hodin na základních školách. 

Samozřejmostí zůstává neustálé zdůrazňování potřeby dalšího vzdělávání romských 

dětí. Tito pracovníci si nejlépe uvědomují, že především vzdělávání romských dětí a 

mládeže může přinést v romských komunitách změnu k lepšímu.  

 Zaměření aktivit pracovníků je tedy v této oblasti na napomáhání při řešení 

problémů s plněním povinné školní docházky, hygienou a ošacením, vybavováním 

školními pomůckami a stravováním dětí ve škole. 

 Pokud jsou v některé rodině opakované problémy se školní docházkou, škola si 

vyžádá spolupráci s terénním pracovníkem. V praxi to vypadá např. tak, že když dítě 

nepřijde do školy, pracovník navštíví danou rodinu a zjistí důvod absence. Jestliže 

dítě nepřišlo do školy pouze z lenosti, doprovodí jej do školy.  

 Činnost terénních pracovníků se zaměřuje i na volnočasové aktivity zejména pro 

děti. Organizují se tedy výlety, letní tábory, sportovní a zábavné akce apod.  

 
45



10.2.2. Hygienické návyky 

 Terénní pracovníci jako jeden z největších pozitivních jevů hodnotí zlepšování 

dodržování hygienických návyků. Za jeden z důvodů tohoto zlepšení pokládají 

motivaci rodin k čistotě, po té následuje udělení slovní pochvaly. 

10.2.3. Komunikace s úřady 

 Mezi další důležité typy pomoci patří zaměření se terénních pracovníků 

na komunikaci s úřady. Tento typ pomoci zahrnuje velkou škálu činností, a to od 

pomoci podávání informací o uplatňování jejich nároků a požadavků, tak k pomoci 

při řešení pohledávek a zákonných povinností. Klienti se špatně v této oblasti 

orientují, často mívají mylné nebo vůbec žádné informace o konkrétních službách. 

Proto je tento typ zaměření velmi důležitý. Dále se pomáhá s řešením dluhů, zejména 

na nájemném a dalších službách, spojených s užíváním bytu, díky čemuž 

vystěhování neplatičů nájemného proběhlo zatím výjimečně.  

 Pracovníci radí rodinám na koho se obrátit pro vyřešení konkrétních situací. 

Klientům je nabídnuta i možnost doprovodu do institucí, čímž se přispívá k lepší 

vzájemné komunikaci při řešení problémů či požadavků svých klientů.  

 Další spolupráce probíhá s Úřadem práce v Náchodě a dalšími zaměstnavateli, se 

kterými terénní pracovníci komunikují o možnostech zaměstnání klientů.  

10.2.4. Spolupráce s lékaři 

 Spolupráce s lékaři probíhá za situace, kdy rodiče zanedbávají péči o zdraví 

svých dětí. Nejčastěji se jedná o zanedbání preventivních prohlídek, očkování dítěte 

apod. 

10.3. Shrnutí 

 Z dosavadních zkušeností tohoto typu terénní práce dochází město Broumov 

k jednoznačnému verdiktu podporování této služby. K tomuto pohledu město 

Broumov a terénní pracovníci došli díky zlepšení situace uvnitř romské populace. 

Zejména dodržování základních hygienických návyků, vzájemné komunikace 

mezi romskou populací a úřady. Také mimo jiné díky pochvalným ohlasům výše 

uvedených institucí. Město Broumov to pokládá za důkaz dobré a fungující 
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spolupráce s terénními pracovníky. Velkým přínosem je fakt, že jeden z terénních 

pracovníků je Rom. 
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11. Závěr 
 Na závěr bych ráda shrnula podstatné informace, které již v práci zazněly. 

 Bakalářskou práci jsem začala historií Romů, kterou pokládám za velmi 

důležitou, protože si myslím, že historická zkušenost předurčuje současné problémy. 

Romská historie a kultura není u nás moc známá. Ve škole se teprve začíná 

začleňovat do výuky. Tuto skutečnost pokládám za jeden z nejdůležitějších a 

klíčových problémů našeho společného soužití.  

 Ve své práci jsem se dále snažila zmapovat současné postavení Romů 

v Broumově z pohledu předsudků, který se objevuje v naší společnosti a je znatelný 

také na Broumovsku. Negativní a nebo nedůvěřivý postoj vůči Romům má dlouhé 

historické kořeny. Předsudky, které jsou ve většinové společnosti, mají velký vliv na 

osobnost romského občana a lze se s nimi setkat po celé Evropě až na výjimky (např. 

Španělsko). Každý stát se snaží najít trochu odlišnou politiku, která by ve svém 

důsledku vedla k integraci Romů se zachováním jejich kulturní svébytnosti. Také 

Česká republika jde tímto směrem, který je jediný správný a možný.  

 V Broumově je vysoký podíl nezaměstnanosti, a proto jedním z mých cílů bylo 

nastínit její příčiny. Než jsem však došla ke konkrétním údajům, bylo třeba si 

představit město Broumov z pohledu umístění, struktury obyvatel a  pracovních 

příležitostí. Tyto základní informace mě dovedly k nastínění příčin nezaměstnanosti  

a jejich vlivů na romské obyvatele. S nezaměstnaností úzce souvisí podávání 

sociálních dávek. Zde jsem popsala nový systém sociálních dávek, který funguje od 

roku 2007. Sociální pracovníci si tento systém velmi chválí, jelikož klienty mimo 

jiné motivuje k placení nájemného.   

 Dále se zaobírám technickými službami, které přispívají ke snížení 

nezaměstnanosti zejména u romských obyvatelích. Tyto služby mají velký ohlas jak 

z řad zastupitelů, tak i z řad romské populace. Technické služby napomáhají 

k vytváření správných pracovních návyků a to působí jako předpoklad 

k jednoduššímu nalezení zaměstnání. Úskalím této služby je nedostatek financí, který 

nedovoluje přijímat větší počet lidí. Zmiňuji zde i letošní novinku, a to tzv. Veřejnou 

službu, díky které je lidem pobírajícím sociální podporu nabídnuta možnost udržení 

si standardu podávaného příspěvku a nebo jeho navýšení.  
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 V následující kapitole jsem se věnovala oblasti bydlení v Broumově, kde popisuji 

největší sociálně vyloučené lokality a celkový nedostatek bytů, ubytoven 

v Broumově.  

 Míra nezaměstnanosti má také vliv na kriminalitu, která v Broumově není nijak 

vysoká, avšak ve srovnání s celkovou kriminalitou v okrese Náchod je vyšší než 

v ostatních městech.  

 Úroveň dosaženého vzdělání romských dětí považuji za jeden z předpokladů 

k jejich následnému bezproblémovému zapojení do společnosti. Proto následující 

část považuji za jednu z nejdůležitějších pro tuto práci a věnovala jsem se jí také při 

sbírání podkladů velkou pozornost.  

 Nejdříve představuji odhad Úřadu práce v Broumově, co se týče stupně vzdělání 

romských obyvatel a jejich příčin. Dále se snažím přijít na to, proč tomu tak je, 

pomocí zmapování škol a dalších podobných zařízení, do kterých dochází největší 

počet romských dětí. Zde jsem se během rozhovoru se zaměstnanci zaměřila na dvě 

hlavní témata, a to na zkušenosti se spoluprací s rodiči, která bývá klíčovým 

problémem motivace dětí ke studiu. Zajímaly mě také služby, které instituce nabízí, 

jaká jsou úskalí v chodu činností a spolupráce se zastupiteli. 

 Po vyhodnocení všech informací, které jsem při psaní této bakalářské práce 

získala, vidím snahy o dosažení lepšího vzdělání u romských děti prostřednictvím 

tzv. Přípravného ročníku. Děti se připravují na školní docházku a je povzbuzující 

snahou snížit počet romských dětí, které navštěvují zvláštní školu (dle původního 

názvu), na nezbytné množství. Sama se dlouhodobě této snaze věnuji prací 

v občanském sdružení „Začít spolu“. Jsem upřímně přesvědčena, že takové aktivity 

mají hluboký smysl. Také do budoucnosti bych se problémům se vzdělávání 

romských dětí chtěla věnovat. Chci se zaměřit na kritické body, ve kterých se snižuje 

jejich šance na úspěšné zapojení do společnosti. 

 Myslím si, že je důležité  podporovat finančními prostředky zařízení určená 

zejména pro děti a mládež, tzn. Přípravný ročník, zařízení pro volnočasové aktivity 

apod. Nerada bych, aby to vypadalo jako fráze, ale jsem přesvědčena, že budoucnost 

a šance na pozitivní změnu je v dětech, mladé generaci. Musíme vytvořit podmínky 

pro jejich vzdělání. Jestli se nám nepodaří obrátit strukturu vzdělanosti mezi 

romskou populací, budou se dnešní problémy ve větší míře opakovat i 

v následujících letech. Konkrétně v Broumově vidím snahu jít správným směrem, 

který se zaměřuje na práci již s malými dětmi při předškolní přípravě. Romské děti 
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musí mít před nástupem do školy srovnatelné podmínky jako ostatní děti. Pak je dán 

předpoklad k tomu, aby procento dětí, které jsou nuceny jít do zvláštní školy (dle 

původního názvu) byl v obou populacích přibližně stejný. V současné době je podíl 

romských dětí ve zvláštní škole neodůvodnitelně vysoký. Částečný vliv na to má i 

přístup romských rodin. Je pravda, že vzdělání nepatří mezi jejich prvořadé životní 

hodnoty. K tomuto závěru jsem došla při rozhovorech s pracovnicemi ve školství. 

Někteří rodiče nedbají na školní docházku svých dětí. Nespolupracují se školou a 

jejich výchovný vliv je z hlediska vzdělávání špatný. Na druhou stranu jsem poznala 

v Broumově několik romských rodin, které si na dobrém vzdělání svých dětí 

zakládají a jsou na každý jejich úspěch náležitě hrdé. A takové rodiny, které 

dosáhnou určitého postavení a společenského uznání, jsou dobrým příkladem pro ty 

ostatní. Vždyť práce romské učitelky s vysokoškolským vzděláním ve školce a nebo 

škole je ta nejlepší ukázka toho, že to jde. 

 Vzhledem k tomu, že velká část romské populace žije s minimem finančních 

prostředků na sociálních dávkách, je potřeba podporovat i následné vzdělávání. Ať 

už formou příspěvku na dopravu, ubytování a stravování, případně na školné. Jsem 

přesvědčena, že se společnosti tyto nadstandardní  metody vyplatí. Je proto velmi 

důležité, aby všichni zainteresovaní pracovníci na sociálních úřadech, ve školství, na 

pracovních úřadech a v obcích využívali již schválené opatření. Případně je také 

možné přes své volené zástupce iniciovat opatření nové. Jako příklad můžu uvést, že 

existuje možnost poskytnout romským studentům příspěvek na náklady spojené se 

studiem. Zde je však důležité rodiče o těchto možnostech informovat a pracovat na 

tom, protože na příklad v Základní škole Kladské (bývalé Zvláštní škole) s touto 

metodou prozatím nemají úplně dobré zkušenosti. Rodiče i tak vidí problém 

s dojížděním svých dětí do okolních měst.  

 Také si myslím, že je správný přístup vlády, která od ledna 2007 změnila systém 

vyplácení sociálních dávek. Je teď mnohem adresnější a motivuje lidi najít si 

zaměstnání. Navrhovala bych také více využívat možnosti vázat výplatu některých 

dávek pravidelnou školní docházkou dětí. Případně bych si dokázala představit 

motivovat romské rodiny na dosaženém vzdělání svých dětí finanční cílovou prémií. 

Také si dokáži představit použití tzv. „pozitivní diskriminace“. Stát by určil určité 

zastoupení Romů ve státních službách (státní policie, úředníci ve státní správě). Bylo 

by dobré kdyby ve vyhrocených situacích mohl jednat za stát Rom s Romem.  
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 Další důležitý aspekt, který vidím z vlastní zkušenosti snad ještě důležitější než 

nedostatek finančních prostředků, je vůle žít spolu. Už od výchovy ve školce a škole 

by mělo být samozřejmé, aby romská kultura byla součástí výuky. Je potřeba, aby 

romské děti mohly být ve škole hrdé na to, co dokázali jejich předci, a necítily se 

oproti většinové společnosti méněcenně. A z druhé strany by se dočkaly uznání od 

spolužáků.  

 Je pravda, že tito lidé mezi námi žijí, potkáváme se s nimi na ulici, často o nich 

hovoříme, avšak zoufale málo o nich víme. Možná kdyby se už ve školách alespoň 

zmiňovalo o jejich dobrodružné historii plné napětí, touhy, vášně, někdy i beznaděje, 

časté opovržení nás „gádžů“ by vymizelo a třeba by mohl otevřít nový pohled na 

osud Romů v naší zemi, obě strany se poučili z chyb a mohl by to být jeden z krůčků 

k naší společné cestě. 

 Už z pohledu křesťanské kulturní tradice, která formovala Evropu a vyústila až 

v moderní pojetí lidských práv, je naše povinnost jako většinové a „silnější“  

společnosti ve státě  přispět k soužití větší měrou. 

 Možná to zní naivně, ale my zde spolu žijeme a žít budeme. Jiná možnost není a 

nebude. Proto je důležité se hlouběji zamyslet, že nám pro společný život moc 

nepomůže  tzv. laciná tolerance. I kdyby se nám podařilo žít vedle sebe, tolerovat se, 

tak pokud se nebudeme schopni obohatit, nikdy to nebude „opravdová tolerance“.  
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Přílohy 
 

Tab. 1 Obyvatelstvo podle věku 

Obyvatelstvo celkem  8361 
0-4  426 
5-14  1243 
15-19  526 
20-29  1337 
30-39  1261 
40-49  997 
50-59  1184 
60-64  395 
65-74  574 

v tom ve věku 

75+nezj.  418 

 
 
Tab. 2 Obyvatelstvo podle národnosti 

Obyvatelstvo celkem  8361 
česká  7613 
moravská  2 
slezská  1 
slovenská  275 
romská  93 
polská  19 
německá  109 
ukrajinská  20 

z toho 
národnost 

vietnamská  3 

 
 
Tab. 3 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 

Obyvatelstvo 15leté a starší  6692 
bez vzdělání  41 
základní vč. neukončeného  1803 
vyučení a stř. odborné bez mat.  2854 
úplné střední s maturitou  1411 
vyšší odborné a nástavbové  213 
vysokoškolské  315 

v tom  
podle  
stupně  
vzdělání 

nezjištěné vzdělání  55 
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Tab. 4 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

Obyvatelstvo celkem  8361 
Ekonomicky aktivní celkem  4207 

zaměstnaní  3754 
pracuj. důchodci  140 

z toho 
ženy na mat. dov.  61 

v tom 

nezaměstnaní  453 
Ekonomicky neaktivní celkem  4112 

nepracuj. důchodci  1718 
z toho 

žáci, studenti, učni  1576 
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  42 
 
 
Tab. 5 Ekonomicky aktivní podle odvětví 

Obyvatelstvo celkem  8361 
Ekonomicky aktivní celkem  4207 

zemědělství, lesnictví, rybolov  122 
průmysl  1570 
stavebnictví  288 
obchod,opravy motor. vozidel  409 
doprava, pošty a telekomunikace  208 
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  211 

z toho 
podle 
odvětví 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  442 
 
 
Tab. 6 Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

Vyjíždějící do zaměstnání  3409 
v rámci obce  2161 
v rámci okresu  798 
v rámci kraje  83 

z toho 

do jiného kraje  152 
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  733 
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  178 
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Tab. 7 Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více 
zaměstnanci, které mají sídlo v obcích obvodu (pramen a uspořádání dat: Český 
statistický úřad, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31.5.2008) 

 Počet zaměstnanců 

Obchodní jméno Sídlo 
2000
a 
více 

1500 
- 
1999

1000 
- 
1499 

500 
- 
999 

250 
- 
499 

200 
- 
249 

100 -
199 

VEBA, TEXTILNÍ ZÁVODY, a.s. Broumov   l     
BROUMOVSKÉ STROJÍRNY Hynčice, 
a.s. Hynčice      l  

CEDEIMA Meziměstí, s.r.o. Meziměstí       l 
DŘEVOTERM, s.r.o. Meziměstí       l 

KOMAP Dědov, s.r.o. 
Teplice 
nad 
Metují 

      l 

 
 
Tab. 8 Kriminalita podle druhů za období 1.1. 2006 – 29. 12. 2006 

 NÁCHODSKO BROUMOV 
CELKOVÁ 
Zjištěno 2256 290
Objasněno 1171 183
T.j. % 51.91 63.10
OBECNÁ 
Zjištěno 1622 201
Objasněno 632 111
T.j. % 38.96 55.22
NÁSILNÁ 
Zjištěno 167 22
Objasněno 130 21
T.j. % 77.84 95.45
MRAVNOSTNÍ 
Zjištěno 10 2
Objasněno 8 1
T.j. % 80.00 50.00
MAJETKOVÁ 
Zjištěno 1299 152
Objasněno 373 65
T.j. % 28.71 42.76
KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM 
Zjištěno 420 59
Objasněno 147 30
T.j. % 35.00 50.85
KRÁDEŽE PROSTÉ 
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Zjištěno 740 77
Objasněno 165 26
T.j. % 22.30 33.77
OSTATNÍ 
Zjištěno 146 25
Objasněno 121 24
T.j. % 82.88 96.00
HOSPODÁŘSKÁ 
Zjištěno 337 30
Objasněno 245 13
T.j. % 72.70 43.33
ZBÝVAJÍCÍ 
Zjištěno 297 59
Objasněno 294 59
T.j. % 98.99 100.00

 
 
Tab. 9 Kriminalita podle druhů za období 1.1. 2007 – 31. 12. 2007 

 NÁCHODSKO BROUMOV 
CELKOVÁ 
Zjištěno 2683 296
Objasněno 1232 155
T.j. % 45.92 52.36
OBECNÁ 
Zjištěno 1804 175
Objasněno 524 57
T.j. % 29.V 32.57
NÁSILNÁ 
Zjištěno 184 19
Objasněno 123 11
T.j. % 66.85 57.89
MRAVNOSTNÍ 
Zjištěno 14 1
Objasněno 8 0
T.j. % 57.14 0.00
MAJETKOVÁ 
Zjištěno 1477 141
Objasněno 312 36
T.j. % 21.XII 25.53
KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM 
Zjištěno 454 48
Objasněno 87 6
T.j. % 19.16 XII.50
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KRÁDEŽE PROSTÉ 
Zjištěno 882 75
Objasněno 183 22
T.j. % 20.75 29.33
OSTATNÍ 
Zjištěno 129 14
Objasněno 81 10
T.j. % 62.79 71.43
HOSPODÁŘSKÁ 
Zjištěno 381 38
Objasněno 228 15
T.j. % 59.84 39.47
ZBÝVAJÍCÍ 
Zjištěno 498 83
Objasněno 480 83
T.j. % 96.39 100.00

 
 
Tab. 10 Kriminalita podle druhů za období 1.1. 2008 – 31. 12. 2008 

 NÁCHODSKO BROUMOV 
CELKOVÁ 
Zjištěno 2695 301
Objasněno 1284 174
T.j. % 47.64 57.81
OBECNÁ 
Zjištěno 1780 185
Objasněno 533 74
T.j. % 29.94 40.00
NÁSILNÁ 
Zjištěno 180 22
Objasněno 110 13
T.j. % 61.11 59.09
MRAVNOSTNÍ 
Zjištěno 16 6
Objasněno 13 6
T.j. % 81.25 100.00
MAJETKOVÁ 
Zjištěno 1429 133
Objasněno 343 43
T.j. % 24.00 32.33
KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM 
Zjištěno 454 33
Objasněno 104 9
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T.j. % 22.91 27.27
KRÁDEŽE PROSTÉ 
Zjištěno 806 90
Objasněno 186 30
T.j. % 23.VIII 33.33
OSTATNÍ 
Zjištěno 155 24
Objasněno 67 12
T.j. % 43.23 50.00
HOSPODÁŘSKÁ 
Zjištěno 396 47
Objasněno 240 31
T.j. % 60.61 65.96
ZBÝVAJÍCÍ 
Zjištěno 519 69
Objasněno 511 69
T.j. % 98.46 100.00
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