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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat politickou participaci Romů v Českých 

Budějovicích. Teoretická část seznamuje čtenáře s problémy, které nejvíce postihují 

život romské menšiny a nezanedbatelně ovlivňují i jejich politickou aktivitu. Autor 

představuje vývoj doposud nejúspěšnější, avšak již zaniklé romské politické strany, 

Romské občanské iniciativy a zabývá se i současnou romskou politickou scénu, na níž 

hodnotí fungování jejích dvou aktivních aktérů, Romské demokratické strany a Strany 

rovných příležitostí.  Analytická část se již zaměřuje na konkrétní lokalitu Českých 

Budějovic. Snaží se najít příčiny slabé politické participace místních Romů a najít 

vhodný postup, který by jim ulehčil cestu do komunální politiky. Na základě 

provedeného výzkumu, metodu polostrukturovaného rozhovoru s romskými 

respondenty a českobudějovickým zastupitelem, práce dospěla k závěru, že romští 

političtí kandidáti postrádají podporu své komunity a rovněž majoritní politické strany 

jim nevytváří adekvátní podmínky k jejich kýženému úspěchu. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyze the political participation of the Romani 

minority in České Budějovice. The theoretical part introduces the reader to the problems 

that most affect the life of the minority of Romani people and also influence their 

political activity. The author presents the most successful, yet extinct political party, the 

Romani people Citizens Initiative, and is also concerned with the current Romani 

people political scene, which evaluates the functioning of its two actors, the Romani 

Democratic Party and the Party of Equal Opportunities. The analytical part is focused 

on the specific locality of České Budějovice. It tries to find the causes of the weak 

political participation of local Romani people and to find a suitable procedure to make 

easily their way local politics. Based on the research, the semi-structured interview with 



 

 

 

the Romani people respondents and the municipal politician of České Budějovice, the 

work came to the conclusion that political candidates of the Romani people lack support 

from their own community and that the majority political parties did not create adequate 

conditions for their desired success. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Rozhodujícími kritérii při výběru tématu bakalářské práce bylo především přijít  

s novými informacemi a poznatky, sběr dat provádět pomocí terénní metody  

a v neposlední řadě zde velkou roli sehrál i osobní vztah. 

Postavení české romské menšiny v politickém systému nebylo doposud  

v politologii detailně zkoumáno. Pro nezanedbatelný počet Romů žijících v České 

republice si témata, zabývající se touto problematikou, zaslouží více prostoru. 

Žádný Rom v Českých Budějovicích od vzniku samostatné České republiky 

nikdy nezastával volenou funkci, nebyl členem jedné z komisí městské rady a nepůsobil 

v žádném městském výboru. Výzkum politické participace Romů v Českých 

Budějovicích by přinesl zcela nový soubor informací, který by mohl přispět k rozvoji 

spolupráce mezi městem a romskou komunitou na komunální úrovni politiky. Práce by 

tak neměla pouze akademickou hodnotu, ale výsledky výzkumu by mohly být dobře 

uplatněny i v praxi. Výzkum se zaměřuje na českobudějovické Romy, jelikož autor má 

dobru znalost místního prostředí, poměrů a je tak pro něj snadnější navázat s Romy užší 

kontakt a spolupráci.  

 

Předpokládaný cíl 

Cílem bakalářské práce je analyzovat politickou participaci Romů na komunální 

úrovni v Českých Budějovicích. Výzkum se především zaměří na zjištění možných 

příčin nízké volební participace romské menšiny v Českých Budějovicích. Jednou  

z nich může být neochota velkých politických stran umístit Romy na kandidátní listinu 

jinam než na nevolitelnou pozici či neexistence oblastního sdružení čistě romské 

politické strany. Dalším důvodem může být historická návaznost z 90. let minulého 

století, kdy tehdejší ROI měla v Jihočeském kraji nejmenší zastoupení Romů na 

kandidátní listině nebo neochota ze strany Romů k opakované kandidatuře. Cílem práce 

je také zjistit, zda má absence Romů v městských orgánech nějaké dopady na romskou 

komunitu a navrhnout doporučení, jakým způsobem nejlépe postupovat, aby došlo  

k prolomení tohoto stavu a poprvé tak mohlo dojít ke zvolení Roma do nějaké volené 

funkce nebo se mohl stát jedním ze členů komise městské rady. 

 



 

 

 

 

Metodologie práce 

Vzhledem k cílům bakalářské práce se jako nejvhodnější jeví kvalitativní 

výzkumná metoda. Důvodem výběru je především omezený počet vzorků  

a respondentů. Metoda umožňuje získat detailní informace o zkoumané problematice, 

čehož by pomocí kvantitativní metody nebylo možné dosáhnout.  

Pro sběr dat by byla využita metoda terénního výzkumu, konkrétně technika 

polostrukturovaného rozhovoru, která by měla nejlépe posloužit k získání odpovědí na 

výzkumné otázky. Polostrukturovaný rozhovor není vázán danou strukturou otázek, ale 

na základě jeho průběhu a odpovědí respondenta se může pořadí otázek měnit nebo 

mohou být pokládány doplňující otázky. 

Jelikož v Českých Budějovicích nikdy žádný Rom nebyl v komunálních volbách 

zvolen, respondenti by se skládali především z Romů, kteří se o kandidaturu v Českých 

Budějovicích dříve pokoušeli nebo se výrazněji angažují v romské komunitě. Ke zjištění 

ještě přesnějších výsledků by část respondentů tvořili Romové z Českého Krumlova, 

kteří ve svých řadách mají jednoho zastupitele a jednoho člena komise městské rady  

a mohli by tak přinést zcela jiný pohled na danou problematiku. 

 

Základní charakteristika tématu 

Práce se bude snažit zodpovědět tyto hlavní výzkumné otázky. Po sérii 

protiromských demonstrací v roce 2013 se romská otázka stala hlavním tématem ve 

městě. Město směrem k jejímu řešení podniklo několik vstřícných kroků, byly pořádány 

veřejné debaty, na kterých občané diskutovali o problémech spojenými s Romy a jejich 

řešení a ještě v témže roce město zřídilo post asistenta prevence kriminality, který 

vykonávají sami Romové. Ale jednání o romských problémech a jejich řešení, romské 

integraci a dalších otázek týkající se výhradně Romů probíhají v Radě a komisích Rady 

města, ovšem bez Romského zástupce. Z toho vyplývá, že tyto orgány nemohou zcela 

efektivně řešit romské otázky. Proč ale, i přes snahy, nebyl pozván zástupce z řad Romů 

do některých městských komisí, kde se problémy romské menšiny řeší? 

Očekávalo se, jestli se tyto demonstrace projeví i v komunálních volbách v roce 

2014. DSSS, která se staví proti menšinám, získala ale druhý nejmenší počet hlasů  

tj. 521. Pro srovnání, Romský kandidát hnutí JIHOČEŠI 2012 a SPORT získal 743 

hlasů. To by nasvědčovalo tomu, že problémy s romskou menšinou, které předcházely 

demonstracím, nejsou ve skutečnosti tak velké, jak je prezentovala média a jak bychom 



 

 

 

mohli usuzovat podle počtu konaných demonstrací a jejich účastníků. Čemu můžeme 

přisoudit tento volební neúspěch DSSS? Může to mít za následek, že skupina 

demonstrantů nebyla tvořena pouze místními občany? 
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Úvod 
Romové se na první pohled fyziologicky odlišují od ostatního českého 

obyvatelstva. Jejich typickým rysem je „tmavá pigmentace očí, vlasů a světlá, až silně 

tmavá žlutohnědá barva pleti“, což naznačuje jejich odlišný, mimoevropský původ 

(Davidová, 1995, s. 16). Romové se do Evropy dostávají zhruba okolo roku 1000 n. l. 

Důkladné zkoumání jejich historie je poněkud obtížné, kvůli nedostatku písemných 

historických pramenů. Důvod, který Romy vedl k opuštění jejich mateřské domoviny, 

Indie, tak není zcela známý. Romové ve starověkém indickém kastovním systému 

pravděpodobně zaujímali nejnižší pozice. Kombinace jejich společenského postavení, 

úzkého profesního zaměření
1
, nepříznivého podnebí a mnoha dalších faktorů, byla 

pravděpodobně pohnutkou k jejich migraci (Nečas, 1999, s. 12). V průběhu jejich cesty 

se postupně měnil a vyvíjel romský jazyk. Mnoho převzatých slov z perštiny, řečtiny  

a balkánských jazyků ukazuje, že Romové putovali pomalu a často se delší dobu 

zdržovali na jednom místě. Ještě před jejich vstupem na evropský kontinent se jejich 

migrační vlna, resp. vlny, rozdělily dvěma směry. První část postupovala do Egypta  

a dále západním směrem podél pobřeží Středozemního moře pronikla až na území 

dnešního Španělska. Druhá vlna zamířila přes Malou Asii na Balkánský poloostrov. Do 

oblasti Střední Evropy Romové přišli až ve 13. století. Na naše území se dostávají 

nejdříve ještě o 100 let později. 

V České republice v současné době Romové tvoří se svými přibližně
2
 226 300 

příslušníky nejpočetnější národnostní menšinu (Úřad Vlády ČR, 2016b, s. 5). I přes 

tento poměrně vysoký počet nemají téměř žádné politické zastoupení. Nikoliv ve 

smyslu absence romských politických stran nebo jiných organizací sdružující Romy, ale 

existuje velmi malý počet Romů, kteří byli zvoleni či jmenováni do státních, krajských 

a obecních orgánů. Romská menšina tak stojí mimo politický proces, nemůže se 

efektivně podílet na správě státu a obcí a především se nemůže vyjadřovat a rozhodovat 

o otázkách, které se jí bezprostředně týkají. Rovněž postavení Romů v politickém 

systému nebylo doposud detailně zkoumáno na akademické úrovni, i když si svůj 

prostor toto téma jistě zaslouží. 

                                                 
1
 Příslušnost k jedné kastě mimo jiné rozhodovala i o způsobu obživy. Postupem času počet 

příslušníků kasty stoupal, uživit se na jednom místě bylo stále obtížnější, a proto část byla 

nucena hledat si svá odbytiště jinde. 
2
 Jedná se pouze o odhad, jelikož při sčítání lidu se Romové ve velké většině hlásí k české 

národnosti, nikoliv k romské. 
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  České Budějovice autor jako výzkumnou lokalitu zvolil záměrně, z důvodu 

osobního vztahu k městu a znalosti místního prostředí, která může posloužit k lepší 

orientaci a hodnocení  získaných informací. Žádný Rom v Českých Budějovicích od 

vzniku samostatné České republiky nikdy nezastával volenou funkci, nebyl členem ani 

jedné komise městské rady a nepůsobil v žádném městském výboru. Motivací 

k výzkumu je přijít s novým souborem informací, který by mohl přispět k rozvoji 

spolupráce mezi městem a romskou komunitou na komunální úrovni politiky. Zároveň 

by mělo dojít ke zjištění příčin slabé politické participace Romů a jejich neúspěchu ve 

volbách a nastínit vhodný postup, jak prolomit současný stav. Práce by tak neměla 

pouze akademickou hodnotu, ale výsledky výzkumu by mohly být dobře uplatněny  

i v praxi. 

 Slabou politickou participaci Romů můžeme identifikovat již na začátku 90. let, 

kdy se na české politické scéně výrazněji prosadila romská strana Romská občanská 

iniciativa. Největšího volebního úspěchu tj. zisku osmi poslaneckých křesel dosáhla  

v roce 1990, kdy působila v Čechách v koalici s Občanským fórem a na Slovensku 

v rámci slovenské odnože OF Veřejnosti proti násilí (Pečínka, 2003a). V témže roce 

konaných komunálních voleb, ROI v Českých Budějovicích kandidovala samostatně  

a výsledek byl oproti parlamentním volbám zcela odlišný. Straně se ziskem 0,6 % hlasů, 

což představuje 428 odevzdaných hlasů, nepodařilo získat mandát
3
 (ČSÚ, ©2017). 

V žádných následujících komunálních volbách v Českých Budějovicích již ROI 

nekandidovala. 

 V parlamentních volbách konaných v roce 1992, ROI už jako samostatný subjekt 

nezískala žádný mandát (ČSÚ, ©2017). Zajímavější ale je, že ROI měla v Jihočeském 

kraji nejmenší zastoupení, pouze jednoho kandidáta. 

 Jednou z příčin slabé politické participace a s tím i částečně související absence 

romského zástupce v městském orgánu by mohla být chybějící identifikace 

s majoritními politickými stranami kandidujících do městského zastupitelstva 

v Českých Budějovicích a neexistence místního sdružení romské strany. V České 

republice v současnosti existují dvě romské strany, Strana rovných příležitostí a Romská 

demokratická strana. Více aktivní Romská demokratická strana kandiduje pouze ve 

Středočeském a Libereckém kraji. Právě vznik oblastního sdružení jedné z romských 

                                                 
3
 Kolik zástupců strana tehdy měla na své kandidátní listině, se z důvodu neúplnosti dat, 

nepodařilo zjistit. 
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stran by mohl vytvořit jakousi politickou základnu pro českobudějovické Romy a tím 

zvýšit jejich zájem o politiku. 

 Otázkou je, zda by romská strana dokázala oslovit dostatečné množství voličů  

a dostat se do městského zastupitelstva. Romové zpravidla kandidují za malou 

politickou stranu nebo hnutí, které vzniklo v blízkém období před volbami. Tyto 

samotné organizace mají většinou malou šanci na zisk mandátu. Zcela logicky nám tak 

vyplývá, že větší šance jak být zvolen, je kandidovat za nějakou z „tradičních“ 

politických stran.  

 Nelze říci, že by Romové v Českých Budějovicích byli zcela politicky neaktivní. 

V komunálních volbách konaných v letech 2006, 2010 a 2014, měla vždy romská 

menšina na kandidátních listinách alespoň jednoho zástupce ze svých řad. Možný 

problém může představovat to, že tito lidé věnovali možnosti získat mandát pouze jeden 

volební termín a nemůžeme zde vypozorovat opětovnou snahu o politickou participaci. 

 Výše uvedené aspekty o politické participaci Romů v Českých Budějovicích lze 

vyčíst z volebních statistických údajů. Práce má za úkol jednak tyto fakta ověřit, zda se 

s nimi Romové ztotožňují, ale spíše zjistit, co je k tomuto politickému chování vede, 

jaká by dle nich měla být strategie pro dosažení úspěchu a zda je tento postup 

realizovatelný v praxi. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat politickou participaci Romů na komunální 

úrovni v Českých Budějovicích. Výzkum se především zaměří na zjištění možných 

příčin doposud žádného působení Romů ani v jedné z komisí městské rady či volených 

městských orgánech, na důvody nízké politické participace a zjištění celkového zájmu 

ze strany Romů o politiku a politické dění ve městě.  

Hlavní výzkumnou otázkou, kterou se práce bude snažit zodpovědět je: „Proč po 

sérii protiromských demonstrací v roce 2013, i přes snahy Romů, nebyl jejich zástupce 

pozván do jedné z městských komisí, kde se některé problémy, postihující i romskou 

menšinu řeší?“ Po těchto demonstracích se romská otázka stala hlavním tématem ve 

městě. Město směrem k jejímu řešení podniklo několik vstřícných kroků, byly pořádány 

veřejné debaty, na kterých občané diskutovali o problémech spojených s Romy a jejich 

řešení a ještě v témže roce město pod záštitou městské policie zřídilo post asistenta 

prevence kriminality, který vykonávají sami Romové. Ale jednání o romských 

problémech a jejich řešení, romské integraci a dalších otázek týkající se výhradně Romů 

probíhají v zastupitelstvu a komisích Rady města, ovšem bez Romského zástupce. 

Z toho vyplývá, že tyto orgány nemohou zcela efektivně řešit romské otázky 
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Důvod, proč byl zaujat k začlenění Roma do městské komise negativní postoj, 

může být ten, že výše zmíněné kroky k uklidnění situace ve městě, byly považovány za 

dostatečné. Začlenění Roma do komise buď mohlo být pokládáno za nedůležité  

a současně se mohly objevit obavy, že by tímto krokem, který by jistě sebou přinesl 

nové podněty k projednávání, mohlo být „narušeno“ fungování stávající komise. 

 S protiromskými demonstracemi souvisí i druhá výzkumná otázka. V té době 

docházelo k radikalizaci společnosti a očekávalo se, jestli se toto projeví  

i v komunálních volbách 2014. Dělnická strana sociální spravedlnosti, která se staví 

proti romské menšině, získala ale druhý nejmenší počet hlasů tj. 521. Pro srovnání, 

romský kandidát za Politické hnutí JIHOČEŠI 2012 a PRO Sport a Zdraví získal 743 

hlasů. To by nasvědčovalo tomu, že problémy s romskou menšinou, které předcházely 

demonstracím, nejsou ve skutečnosti tak velké, jak je prezentovala média a jak bychom 

mohli usuzovat podle počtu konaných demonstrací a jejich účastníků. Čemu můžeme 

přisoudit tento volební neúspěch DSSS? Může to mít za následek, že skupina 

demonstrantů nebyla tvořena pouze místními občany? 

Příčina špatného volebního výsledku určitě může být spojena s účastí lidí na 

demonstracích z neonacistického okruhu z celé České republiky. To mohou potvrdit  

i rozsáhlé policejní akce. Do Českých Budějovic byli svoláni policisté z antikonfliktních 

týmů, rovněž probíhaly dopravní kontroly na hlavních příjezdových tazích do města. 

Autor se spíše domnívám, že větší vinou volebního neúspěchu DSSS je její samotný 

program. Lidé si uvědomují, že extremistické strany nenabízejí žádná řešení. Hlavní 

náplň demonstrací, pouhé vyvolávání rasistických hesel, symbolika a navádění k násilí, 

nemohou problémy s Romy vyřešit, naopak by mohlo častěji docházet ke vzájemným 

konfrontacím mezi majoritou a romskou menšinou. 

K naplnění všech cílů práce autor zvolil kvalitativní výzkumnou metodu. Na 

základě polostrukturovaného rozhovoru s romskými respondenty a jedním 

českobudějovickým zastupitelem, se snaží zachytit specifické příčiny ovlivňující 

politickou participaci Romů a co nejpřesněji zodpovědět výzkumné otázky.
4
 

Politickou participací Romů se ve své knize Romské strany a politici v Evropě 

zabýval Pavel Pečínka. Zde rozebírá politické aktivity Romů jednak na národní úrovni  

a to vzhledem k početnějšímu zastoupení romské menšiny ve státech střední a východní 

Evropy. Především se kvůli snadnější dostupnosti primárních dat soustředí na 

                                                 
4
 Dále k metodologii viz kapitola 3.1 Metodologie 
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Československo, resp. na Česko a Slovensko. Dále představuje zastřešující organizace 

Romů působící na nadnárodní úrovni a v neposlední řadě se věnuje Romům působících 

v Evropském parlamentu. 

 Ve svých výsledcích dochází k závěru, že politická participace Romů je 

ovlivněna řadou negativních jevů. Jako jeden z největších problémů uvádí velkou 

roztříštěnost romského etnika a jeho neschopnost se spojovat. Romská společnost je 

charakteristická citlivými rodinnými vazbami. Potíží je, že romské velkorodiny spolu 

vzájemně soupeří a vymezují se vůči sobě. Tento jev na romské politické scéně velmi 

dobře viditelný na počátcích Romské občanské iniciativy. Ta při svém založení 

sdružovala tehdejší romskou elitu a osobní a rodinné spory mezi elitami byly 

upozaděny. Nicméně velmi brzy se projevily. Významné romské osobnosti za účelem 

dosažení mocenského vzestupu začali zakládat jiné politické strany a hnutí, což 

následně vedlo k roztříštění romské politické a společenské scény. 

 Dalším faktor, který je příčinou neúspěchu romských politických stran a zároveň 

je i zdrojem slabé politické participace je nízká vzdělanostní úroveň a vysoká 

nezaměstnanost. Po pádu komunistického režimu a následnému přechodu na tržní 

hospodářství došlo ke zhoršení sociální situace a nezaměstnanosti Romů. Pečínka 

(2009, s. 151) uvádí, že místo, aby došlo k politické mobilizaci známé například  

u dělnické třídy z konce 19. století, došlo u Romů k depolitizaci, stažení se z veřejného 

života, vzrostla závislost na charitě apod.  

 Závěrem autor dodává, že i po odstranění těchto negativních jevů by bylo velmi 

obtížné pro romské strany uspět v celostátní politice. Větší šanci na úspěch těchto stran 

a romských politiků vidí spíše v obecní či regionální politice. 

 V knize Etnické menšiny a česká politika, Pavel Pečínka ve svém příspěvku na 

úvod shrnuje romskou politickou participaci. Po roce 1993 byli do parlamentu zvoleni 

pouze dva Romové. Zároveň romská menšina i velmi málo využívá své aktivní volební 

právo z důvodů nastíněných výše. Stejně jako ve své knize Romské strany a politici 

v Evropě, i zde autor představuje Romy, kteří se objevili na kandidátních listinách ve 

všech volbách konaných do roku 2004 včetně. Na rozdíl od svého minulého příspěvku 

se zde neomezuje pouze na výčet jmen kandidátů a jejich volebních výsledků, ale 

doplňuje je i o komentáře samotných Romů, ať už se jedná o jejich volební program či 

zhodnocení jejich výsledků. Zajímavé je, že Romové vícekrát zmiňují neochotu velkých 

politických stran umístit Roma na svou kandidátní listinu. 
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Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a analytické. Začátek je 

pro lepší orientaci v politickém chování romské menšiny věnován problémům Romů, 

jež ovlivňují jejich politickou participaci. Autor vychází především z výsledků výzkumu 

Pavla Pečínky (2009). Postupně se práce zabývá romskou společností, její vzdělanostní 

úrovní, zaměstnaností a bezpečnostní situací. Dále jsou v této kapitole pro získání 

přehlednosti o politické participaci Romů na celostátní úrovni představeny významné 

zaniklé a aktivní romské politické subjekty a v neposlední řadě také současní romští 

političtí zástupci. 

 V analytické části se práce již konkrétně zaobírá Českými Budějovicemi. Na 

úvod je detailně popsána metodologie, celý průběh sběru dat a představení všech 

respondentů. Další část navazuje, resp. doplňuje teoretickou část a analyzuje celkový 

zájem českobudějovických Romů o politiku a problémy, které jim zabraňují v jejich 

větší politické participaci. Dále je zde předkládán i pohled z širšího spektra od 

českokrumlovských romských politiků. Český Krumlov můžeme považovat za město 

s jednou z největších politických aktivit Romů v České republice. Práce se snaží 

zachytit podstatné faktory jejich volebních úspěchů, kterými by se mohli „budějovičtí“ 

Romové inspirovat. Poukazuje na možnost vzniku místní romské politické organizace  

a hledá další řešení, jež by Romům v Českých Budějovicích pomohla k získání 

zastupitelského mandátu.  

Další kapitola je již výhradně věnována zodpovězení výzkumných otázek. První 

část seznamuje s protiromskými demonstracemi v roce 2013. Představuje opatření, které 

město po těchto událostech realizovalo k uklidnění celé situace a hledá příčinu, proč 

nedošlo k většímu zapojení Romů do správy města. Ve druhé části autor analyzuje 

faktory, jež mohly zapříčinit velmi slabý volební výsledek DSSS, v komunálních 

volbách 2014. 

Diskuze shrnuje získané poznatky o politické participaci Romů v Českých 

Budějovicích a navrhuje nejvhodnější variantu, jež by vedla k jejich cílenému 

politickému úspěchu. V závěru autor hodnotí své výzkumné hypotézy a další možné 

potenciální rozšíření celého výzkumu. 
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1. Faktory ovlivňující politickou participaci Romů 
 Romská menšina se obecně v některých aspektech svého života více odlišuje od 

většinové společnosti. Autor nemá na mysli specifičnosti související s jejich odlišným 

původem, kulturou a dodnes přetrvávajícími zvyky, i když samozřejmě zde jistou roli 

hrají. To, na co chce poukázat, jsou problémy, se kterými se musí Romové dennodenně 

potýkat a které jistým způsobem zasahují a ovlivňují i život majority. Romové v České 

republice představují skupinu lidí, žijící v nejhorších sociálních podmínkách. To je 

důsledkem především  nízké úrovně vzdělání a vysoké nezaměstnanosti. Na to se dále 

nabalují další negativní jevy jako vysoká kriminalita, horší zdravotní stav, problémové 

soužití s majoritou apod. (Nečas, 1999, s. 110). To vše samozřejmě ovlivňuje kvalitu 

jejich života a důsledky těchto některých problémů se rovněž promítají i do jejich 

veřejných aktivit. Primárním cílem Romů je uspokojení svých základních potřeb, které 

často právě v důsledku zmíněných problémů, nemohou být zcela naplněny. Zájem  

o veřejné dění a politickou participaci se pak stává okrajovou záležitostí. Navíc, romští 

politici musí obtížně hledat podporu i mezi svojí komunitou, ať už kvůli vzájemným 

antipatiím či existenci více romských skupin. Následující kapitola má za cíl obeznámit 

s problémy Romů, které jsou zároveň i faktory, ovlivňující jejich politickou 

angažovanost. 

 

1.1 Nejednotnost 
 Romové netvoří jeden homogenní celek, jak by se na první pohled mohlo zdát  

a čehož se i mylně domnívá většina majoritní společnosti
5
 (Kašpárková, 2014, s. 27). 

Uvnitř romské komunity existuje několik skupin, jež se vůči sobě vymezují a odlišují se 

svým jazykem, společenským postavením i hodnotovým žebříčkem. Toto dělení je 

důsledkem přežitku kastovnictví z původní domoviny Romů, Indie. Tyto staré zvyky 

omezují kontakt mezi romskými skupinami, omezovány jsou mezi-skupinové sňatky či 

problém představuje již společné sezení dvou rozdílných skupin u jednoho stolu 

(Pečínka, 2009, s. 36). To vše se pak dále promítá i do politického života, kde právě 

nejednotnost tvoří velkou překážku pro jakýkoliv politický úspěch. Při zkoumání 

politické participace je tak dobré být obeznámen se strukturou romské společnosti. 

                                                 
5
 To je zapříčiněno především odděleným životem obou skupin, které se spolu nedostávají do 

žádných důvěrných kontaktů. 
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Nejdéle žijícími Romy na našem území je skupina
6
 tzv. moravských Romů, 

neboť se usídlili právě na území Moravy. Dlouhodobým společným soužitím s českým 

obyvatelstvem se moravští Romové dokázali nejvíce ze všech romských skupin 

asimilovat a v rámci romské komunity si tak vydobýt výjimečné postavení. Do jejich 

životů však velmi zasáhla 2. světová válka, během které byla většina moravských Romů 

vyvražděna; z původních 5000 jedinců jich válku přežilo pouze 500 (Pečínka, 2003b,  

s. 101). 

 Druhou, ještě méně početnou skupinu než moravští Romové, tvoří Sinti. Na naše 

území pronikali z Německa a usazovali se především v pohraničních oblastech. 

V Německu Sinti získali velmi identické postavení jako moravští Romové u nás. To 

dokládá i uznání několika sintských rodin ze strany nacistů. Během 2. světové války 

některým bylo umožněno sloužit i v německé armádě a vyskytli se i jedinci, jež za své 

služby, byli vyznamenáni. Nicméně, s blížícím se koncem války došlo nakonec  

i k jejich likvidaci. 

 Od 2. poloviny 19. století přicházejí do Českých zemí z území současného 

Rumunska kočovní Olaši. Jedná se o velmi uzavřenou skupinu a s tím je spojen  

i problém získávání informací o jejich životě. Olaši do svého středu nepřijmou žádné 

cizí osoby a zároveň sami styky s vnějším světem omezují na minimum. Tato jejich 

uzavřenost zapříčinila uchování si specifického způsobu života, jazyka a tradic. Dodnes 

si volí svého vlastního krále
7
, mají vlastní soudy (tzv. krisi) i zákony (Horváthová, 

2002. s. 13). Ženy stále mají vůči mužům podřadné postavení. Jejich úloha spočívá 

v naplňování tradičních funkcí spojených se správou domácnosti a výchovou dětí. Muži 

těžící ze své nadřazenosti nemají žádné povinnosti a na ženy tak také často bývá 

zajištění obživy pro celou rodinu.  

Olaši rádi dávají na odiv své bohatství v podobě mnoha forem zlatých šperků. 

Majoritní společností a ostatními „neolašskými“ Romy pohrdají. Jejich pocit 

nadřazenosti jim dává velkou svobodu a volnost, nerespektují obecné či morální zákony 

a často jsou zapleteni do nelegální činnosti spojené s organizovaným zločinem. Na 

rozdíl od moravských Romů a jejich asimilaci jsou Olaši naopak vyzdvihováni právě za 

co největší uchování původní romské kultury (Kašpárková, 2014, s. 28).  

                                                 
6
 Kašpárková (2014, s. 30) však upozorňuje na to, že jednotlivá označení skupin Romů jsou 

uměle vytvořená odborníky a někteří Romové se s nimi nemusí ztotožňovat. 
7
 Od roku 2014 je olašským králem Robert Beneš z Brna (Vostárek, 2014). 
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 Jejich kočovný způsob života jim napomohl během 2. světové války, díky čemuž 

se v koncentračních táborech ocitlo daleko méně Olachů, než jejich příbuzných 

usedlých, především moravských Romů. Do jejich životního stylu však záhy zasáhl 

komunistický režim. V roce 1959 byl vydán zákon zakazující kočovný způsob života 

(Kašpárková, 2014, s. 31). Olachům byly zabaveny jejich vozy a byli přinuceni se 

usadit. V dnešní době počet Olachů žijících v České republice není příliš velký, 

z celkového počtu romských obyvatel představují dle odhadů přibližně 10-15 %. 

Nepředstavují však jednotnou skupinu, uvnitř přetrvává určitá hierarchie podskupin  

a rodů (Horváthová, 2002). Nesoudružnost je dobře viditelná například na 

dlouhodobých sporech mezi ostravskou větví s dalšími Olachy v České republice. 

 Nejpočetnější skupinu Romů na našem území tvoří s až 85 % slovenští Romové, 

též ze strany Olachů posměšně nazýváni Rumungři. Do českých zemí se začali stěhovat 

po 2. světové válce ze slovenských osad. Ať už dobrovolně, či pod nátlakem tehdejšího 

komunistického režimu postupně obydlili periferie průmyslových měst a vylidněné 

pohraničí a celá tato migrační vlna ve větší míře probíhala až do 70. let 20. st. 

 Uvnitř této skupiny dále dochází k dělení dle místa původu, rozdíly najdeme  

i mezi jednotlivými rodinami napříč generacemi. Struktura společnosti slovenských 

Romů do jisté míry odpovídá té majoritní, sahající od problémových, nepřizpůsobivých 

jedinců až po úspěšné a vážené lidi ve svém oboru. 

 Velmi pestrou romskou komunitu doplňují Romové maďarští, kteří na celkovém 

počtu romského obyvatelstva v České republice tvoří zhruba 5-10 %. (Pečínka, 2003b, 

s. 102)   

 

1.2 Vzdělání 
 Vzdělání je jedním z klíčových faktorů mající vliv na budoucí kvalitu života. 

Škola bývá někdy ze strany romských rodičů vnímána negativně, jako instituce 

omezující svobodu. Děti tak především postrádají potřebnou podporu a motivaci své 

rodiny ke vzdělání. To je do jisté míry ovlivněno tradičním způsobem života spojeným  

s kočováním, kde vzdělání nehrálo žádnou roli (Říčan, 2000, s. 114).  Rovněž v období 

komunistického režimu některé manuální práce nepožadovaly vyšší vzdělání a na 
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tehdejší poměry byly velice dobře platově ohodnoceny a Romové tak neměli dostatečný 

stimul k dalšímu vzdělání.
8
  

Dle posledního sčítání lidu v roce 2011, 62,2 % Romů
9
 má dokončené základní 

vzdělání, 13,8 % má dokončenou střední školu, včetně učňovských oborů bez maturity. 

Střední školu s maturitou úspěšně absolvovalo 9,4 % Romů a vysokoškolský titul se 

podařilo získat 9 %. Ve srovnání s rokem 2001 došlo k poklesu v počtu absolventů 

základních škol o 11,5 % a u středoškolských bez maturitních oborů o 3,5 %. Naopak 

4,4 % růst byl zaznamenám u středních škol s maturitou a k velkému zvýšení, o 7,4 % 

došlo u vysokoškolského vzdělání (ČSÚ, ©2014, s. 26). 

Z této statistiky vyplývá nezanedbatelný kvalitativní skok
10

 ve vzdělanostní 

úrovni Romů. Ještě na konci 90. let se však Nečas (1999) obával, že již tak jejich nízká 

vzdělanostní úroveň bude stagnovat a nabírat spíše sestupnou tendenci. Romové si 

alespoň částečně uvědomili důležitou roli vzdělání a jeho stále stoupající prestiže  

a zároveň můžeme vidět, že státní integrační programy na podporu Romů dobře plní 

svou funkci. Zajímavé je srovnání dosaženého vzdělání mezi oběma pohlavími. Daleko 

více mužů získalo kvalitnější vzdělání než ženy. Pro představu, vysokoškolským titulem 

disponuje 13 % mužů, zatímco žen jen 4 %. Více než ¾ žen (77 %) dosáhlo pouze 

základního vzdělání, u mužů tato hodnota překročila lehce ½ (55 %) (ČSÚ, ©2014,  

s. 27). Jednou z vysvětlujících příčin této skutečnosti může být již výše zmíněné 

nerovnoměrné postavení mužů a žen v romské komunitě, kde muži mají dominantní 

postavení.  

I přes zlepšení, Romové stále mají nejnižší vzdělanostní úroveň ze všech 

sledovaných národnostních menšin žijících v České republice a stále se jedná  

o nezanedbatelný problém, kterým je romská komunita sužována. 

 Ke zlepšení stávající situace je nutné identifikovat hlavní projevy zapříčiňující 

nízkou vzdělanostní úroveň Romů. Za zdroj problémů můžeme označit kombinaci 

faktorů, vycházejících na jedné straně z romského prostředí a na straně druhé stojící 

negativní vlivy vytvářené institucemi zabývající se vzdělávací oblastí (MPSV, 2006,  

s. 54). 

                                                 
8
 Z dat ČSÚ srovnávající reálnou mzdu v letech 1988 a 2011 vyplývá, že u většiny zaměstnání 

došlo k jejímu nárůstu, avšak u manuálních profesí došlo naopak k reálnému poklesu (Müller, 

2012). 
9
Je důležité upozornit, že tento vzorek zahrnuje pouze 5135 občanů, jež se přihlásili k romské 

národnosti a 7026 obyvatel uvádějící české a romské občanství zároveň; nikoliv všechny Romy 

žijící v České republice. 
10

 Ten je ještě markantnější s údaji z roku 1991. Srovnej, viz (Nečas, 1999, s. 112). 
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Problémy Romů začínají již na počátku jejich studia nedostatečnou připraveností 

k nástupu do základní školy. Téma předškolního vzdělání bývá často ze strany 

romských rodičů ignorováno a vnímáno jako nepotřebná věc. Neuvědomují si jeho 

zásadní úlohu pro eliminaci nežádoucích jevů spojených se začátkem studia. Dítě si 

v mateřské školce osvojí základní návyky, rozvíjí svoje schopnosti komunikovat  

a pracovat s ostatními ve skupině. Naučí se dodržovat určitý denní režim, zvykne si na 

plnění povinností a vstřebá normy lidského chování.  

Vynecháním tohoto stupně vzdělání
11

 nejsou romské děti na školní prostředí 

dobře adaptovány, což se následně projeví i v jejich zhoršeném prospěchu. Svou roli 

zde hraje i jejich specifický temperament. Na rozdíl od „bílých“ dětí, bývají ty romské 

daleko živější a méně ukázněné. Dokážou hůře udržet pozornost a potřebují častější 

přestávky pro vybití své energie (Říčan, 2000, s. 116). Horší znalost českého jazyka 

zabraňuje vstřebávat nové informace, porozumět a orientovat se v psaném textu apod.
12

 

Během svého studia, vlivem většinou špatných sociálních podmínek, chybí romským 

dětem kvalitní zázemí pro nezbytnou domácí přípravu. Ta je ale také často ze strany dětí 

brána na lehkou váhu a ani samotní rodiče jim buď nechtějí, nebo nejsou schopni 

nápomoci. Situaci nepomáhá ani slabá docházka. Rodiče se své děti nesnaží donutit 

chodit do školy, ale zameškané hodiny jim bez uvědomění si následných důsledků, 

bezmyšlenkovitě omlouvají. Dostáváme se tak do situace, kdy děti postrádají smysl  

a motivaci k chození do školy, umocněné chybějící podporou ve vzdělání ze strany 

rodičů. Velmi malé množství romských žáků se pak po ukončení základní školy, 

rozhodnou pokračovat i v dalším studiu.  

 Problémy, sužující romské žáky se pak často řeší formou přeřazení do speciální 

školy. To je také předmětem kritiky, kvůli nadměrnému využívání tohoto mechanismu. 

Situaci dobře ilustruje průzkum provedení Českou školní inspekcí na podzim 2015, 

kterého se zúčastnilo 4098 základních škol. Bylo zjištěno, že z celkového počtu 34 191 

romských žáků navštěvujících v roce 2015 základní školu, 5176 z nich, tj. 15,1 % je 

vzděláváno podle programu s nižší vzdělávací ambicí (Úřad vlády ČR, 2016b, s. 27).  

                                                 
11

 Ke zlepšení situace by měla přispět novela školského zákona s účinností od září 2017, 

zavádějící povinné předškolní vzdělání 1 rok před vstupem na základní školu (MŠMT,  

© 2017).  
12

 Romské děti často neumějí dobře mluvit česky ani romsky. Romština je oproti češtině 

nedokonalý jazyk, neznající některé, obecně používané české pojmy. Další komplikací pro 

Romy při učení češtiny je existence pouze jednoho romského slova pro více českých výrazů 

(Říčan, 2000, s. 116). 
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 Dalšímu přesunu romských dětí do speciálních škol by měla zabránit novela 

školského zákona z roku 2015, zavádějící společnou výuku pro žáky běžných  

a speciálních škol. Pro zlepšování situace ve vzdělávání Romů je třeba neustále 

informovat o dostupných nástrojích sociální inkluze, zejména v nejmenších obcích, kde 

je povědomí o nich a jejich využívání nejmenší. Nejdůležitějším nástrojem by pak měla 

být snaha ze strany rodičů a školy komunikovat, vzájemně se ubezpečit, že vzdělání dětí 

není ani jedné straně lhostejné a společně spolupracovat při případných problémech. 

 

1.3 Nezaměstnanost 
Romská národnostní menšina podle posledního sčítání lidu v roce 2011 má 

nejnižší podíl zaměstnaných osob. Na každých 100 ekonomicky aktivních Romů 

připadalo 47 nezaměstnaných. U ostatních národnostních menšin se míra 

nezaměstnanosti pohybovala kolem celorepublikového průměru
13

, v rozmezí 8-11 %. 

Pracovní zařazení Romů do jednotlivých odvětví odpovídala většinovému rozložení ve 

společnosti a nenajdeme zde sektor, kde by vykazovali rozdílné hodnoty. Nejvíce Romů 

je zaměstnáno ve službách, následuje průmysl, včetně stavebnictví, v menší míře dále 

zemědělství a ostatní obory. Větší odchylku nalezneme v rozdílu zaměstnanosti mezi 

muži a ženami. Nezaměstnanost u žen je daleko výraznější než u mužů. Na celkovém 

počtu zaměstnaných Romů se jich podílí pouze 21,7 %.  Od roku 2011 se míra 

nezaměstnanosti snížila, v loňském roce její průměrná hodnota činila 5,5 % a situace 

lidí v České republice (ČSÚ, ©2014, s. 29). I když Nečas (1999, s. 113) uvádí, že 

Romové v průměru představují 70 % všech nezaměstnaných. V regionech Ústeckého či 

Moravskoslezského kraje, kde je míra nezaměstnanosti vyšší než celorepublikový 

průměr, se toto číslo může vyšplhat až na 90 %.  

Nízká zaměstnanost je způsobena celou řadou faktorů. Stále větší industrializací 

Romové začali ztrácet svoje uplatnění. Dříve se živili převážně řemeslnou výrobou, 

zpracovávající kov, dřevo a hlínu či dokázali prodat i své nadání na uměleckou činnost 

v podobě herectví, hudby či akrobacie (Horváthová, 2002, s. 32). Další příčinou 

neprosazení se na pracovním trhu je již výše zmiňované vzdělání. Jeho nízká úroveň 

znemožňuje nalezení kvalitně ohodnocené práce, nutné pro uživení často početnějších 

rodin. Už tak nízké mzdy v nekvalifikovaných dělnických profesích, jež je Romům 

s nízkým vzděláním nejčastěji umožněno vykonávat, jsou vlivem nižších platových 

                                                 
13

 Průměrná hodnota nezaměstnanosti v roce 2011 činila 10 % (ČSÚ, ©2014, s. 28). 
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nároků dělníků z východní Evropy, stlačovány na samé minimum a tím klesá i životní 

úroveň všem českým obyvatelům, pohybující se v tomto pracovním odvětví.  Romové 

časem na hledání práce rezignují a spoléhají se na systém sociálních dávek (Nečas, 

1999, s. 113). Ten na jednu stranu pomáhá romským rodinám zajišťovat alespoň 

základní životní úroveň, na druhou stranu je ve výsledku velmi demotivující. Prostředky 

ze sociálních dávek jsou často srovnatelné či dokonce vyšší než případná mzda (MPSV, 

2006, s. 44). Dlouhodobá nezaměstnanost dále snižuje možnosti získání zaměstnání. 

Zaměstnavatelé raději upřednostní krátkodobě nezaměstnaného člověka. Dlouhodobě 

nezaměstnaní upadají do apatie, ztrácí ve svém životě řád a hůře se začleňují do 

pracovního procesu. Kromě toho je nezaměstnanost i příčinou dalších patologických 

jevů. 

Velkou překážkou limitující získání zaměstnání je časté zadlužení. Romové 

nemají dostatečné finance na zaplacení nájmu, vody, a elektřiny či dluží za nezaplacení 

pokuty a alimentů. Uhrazení těchto nákladů řeší formou půjčky, v mnoha případech  

u nedůvěryhodných firem a lichvářů a dostávají se do dluhové pasti. V momentě, kdy se 

jejich dluhy stanou zájmem exekutorů, přestává pro ně být zaměstnání výhodou, neboť 

splácení dluhů by šlo na úkor jejich mzdy. Romové tak raději volí ke zlepšení své 

situace práci na „černo“, ze které jejich plat navíc zůstává nedotčen od daní a sociálního 

pojištění. Nelze ani opomenout diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, se kterou se 

Romové při hledání zaměstnání stále setkávají. Její hlavní příčinou je z autorova 

pohledu ve společnosti všeobecně rozšířené povědomí o Romech, jako  

o problematickém, nepřizpůsobivém etniku, odmítající vzdělání, práci, páchající 

trestnou činnosti a zneužívající systému sociálních dávek (Nečas, 1999, s. 115). Z toho 

pohledu je již od prvního kontaktu k Romům přistupováno s nedůvěrou a nedostává se 

jim prostoru k prokázání jejich skutečných schopností. 

 

1.4 Bezpečnost 
 Romové se s útlakem ze strany většiny setkávají již krátce po svém příchodu do 

Evropy, v 15. století.  Pro jejich fyzickou odlišnost a rozdílný způsob života byli záhy 

Romové vykazováni z měst, docházelo i k jejich značením uřezáváním uší. Pečínka 

(2009, s. 39) uvádí i výskyt případů, kdy někteří panovníci pořádali pogromy na Romy 

a povolovali jejich beztrestné zabíjení.  
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 V současné době útoky na romskou komunitu přichází z řad pravicově 

extrémistických uskupení. Motivy této nesnášenlivosti jsou v podstatě obdobné, jako ty 

ve středověku. Hlavní roli hraje odlišná rasa. Kvůli problémům s nezaměstnaností  

a vyšší kriminalitou bývají Romové označováni lidmi z tohoto prostředí za jakési 

parazity, zneužívající většinovou společnost. Extrémistické strany předkládají ze svého 

pohledu jednoduchá řešení těchto problémů a současně poukazují, že dosavadní 

politická reprezentace se s nimi nebyla schopna vypořádat. Svojí nespokojenost 

ventilují na protiromských demonstracích, které často bývají svolány jako reakce na 

určitý střet mezi majoritou a Romy. Na těchto akcích často přítomné vyzývají k řešení 

problému s romskou menšinou „vlastními silami“ a výjimkou pak nejsou ani následné 

střety s policií. 

 Ohrožení bezpečnosti Romů tak v zásadě může mít dvojí dopad pro jejich 

politickou participaci. Romové se buďto mohou ještě více uzavřít do svého soukromí 

před majoritní společností, s cílem nevyvolávat další zbytečné napětí. Anebo naopak, 

zhoršená bezpečnostní situace může být pro ně impulsem k mobilizaci
14

, veřejné diskuzi 

o soužití s majoritou a především vstupu do politiky. Zapojením do veřejných orgánů by 

jednak mohli efektivněji řešit své problémy a zároveň by vytvořili protiváhu vůči 

protiromsky laděným stranám. 

 Od roku 2015 je romské téma v extrémistických kruzích, především v důsledku 

migrační krize z Afriky a Blízkého východu, nahrazeno protiislámskou rétorikou. 

Nedošlo ani k žádné velké protiromské demonstraci či pochodu známé z let minulých 

(BIS, 2016). To je rovněž zapříčiněno vznikem některých funkcí
15

 v rámci Policie ČR  

a obecní policie, za účelem získání efektivnějšího přístupu a jednání s romskou 

menšinou, jako prevence proti její kriminalitě a k celkovému zlepšení vztahů obou 

skupin. Rovněž od roku 2015 můžeme zaznamenat pokles o více než 1/3 rasově 

motivovaných trestných činů.
16

 S porovnáním rasově motivovaných trestných činů v  

90. letech jsou současná čísla až o 2/3 nižší. 
17

 

  

 

                                                 
14

 Podnětem k  větší politické aktivitě může samozřejmě být i horší sociální postavení Romů. 

Pečínka (2009) však ve svém výzkumu poukazuje spíše na opačný efekt tohoto faktoru.  
15

 Např. styčný důstojník pro menšiny, policejní specialista v sociálně vyloučených lokalitách 

nebo asistent prevence kriminality. 
16

 V roce 2014 bylo zaznamenáno 53 nenávistně motivovaných trestných činů vůči Romům, 

v roce 2015 se tento počet snížil na 33 (MVČR, 2016).  
17

 Například v roce 1995 tato hodnota byla nejvyšší a dosáhla čísla 181 (Nečas, 1999, s. 118). 
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2. Romské politické subjekty 
Při vstupu do politiky se Romové mohou angažovat samozřejmě ve stranách 

majority, nebo mohou vstoupit do „vlastní“ romské strany. Romské strany můžeme 

typologicky zařadit do skupiny etnických stran. Etnická strana je charakterizována jako 

politický subjekt, který svým zaměřením plní funkci jak klasické politické strany, tak 

také do jisté míry přebírá i úlohu zájmové skupiny. Prezentuje a naplňuje zájmy určité 

národnostní, potažmo etnické skupiny, která je i hlavním zdrojem její podpory (Fiala, 

Mareš a Strmiska, 2003). Požadavky romské národnostní menšiny v průběhu let 

můžeme vnímat jako požadavky etnického charakteru, tak jak je definuje Barša  

a Strmiska (1999). Ty jsou naplňovány jako snaha o dosažení rovnosti ve společnosti, 

zvýšení životní úrovně a ochrany vlastní jedinečné kultury. Cílem však nemá být 

odtržení od většiny, tak jako v případě národnostních požadavků, ale naopak je zde 

projevena snaha o integraci do ní. 

 Etnické politické strany v rámci českého stranického systému jsou marginálními 

aktéry, zvláště na parlamentní úrovni mají jen velmi malou šanci na úspěch. To je 

zapříčiněno jejich reprezentací menšin. Logicky tak nemají dostatečný počet příznivců  

a zároveň pro voliče z řad majority nejsou tyto strany příliš atraktivní. U romských 

politických stran je tento aspekt ještě více umocněn všeobecně velkým nezájmem Romů 

o politiku. Pro příslušníky národnostních menšin navíc v České republice nejsou 

stanoveny žádné kvóty, které by jim zajišťovali zastoupení v zastupitelských orgánech  

a ani vstup do nich jim není např. prostřednictvím snížení volební klauzule ulehčen.  

 V České republice existovalo a existuje několik romských politických stran  

a o některých z nich pojednává následující kapitola. 

 

2.1 Romská občanská iniciativa  
 Po zásahu Veřejné bezpečnosti 17. 11. 1989 na Národní třídě a následném vývoji 

událostí, významní romští představitelé sdružující se kolem Emila Ščuky, Jana Rusenka 

a Vojtěcha Žigy správně vycítili blížící se změnu režimu a na celou situaci dokázali 

velmi rychle a obratně reagovat. Už dva dny po vypuknutí Sametové revoluce zakládají 

přípravný výbor Romské občanské iniciativy. Přidávají se na stranu demokratické 

opozice a touto svojí aktivitou probouzí i jinak pasivní Romy, kteří se vlivem událostí 

sblíží s majoritní společností a společně se účastní spontánních shromáždění  

a demonstrací. Na cestě k obnovení demokracie postupuje nově vzniklá ROI společně 

s Občanským fórem. Členové ROI se objevují po boku hlavních představitelů OF na 
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veřejných vystoupeních a jejich jednotný postup byl zpečetěn podepsáním petice 

schvalující požadavky na změny v zemi, vypracované OF. Kašpárková (2014, s. 94) 

zmiňuje, že tímto aktem, Romové začali být vnímáni jako rovnocenná politická síla, se 

kterou je nutné do budoucna počítat. Ščukovi a Rusenkovi bylo následně umožněno 

promluvit 26. 11. 1989 ke shromáždění na Letenské pláni a zároveň prostřednictvím 

televize oslovit i celý národ.  

Sílící tlak opozice podnítil první politické změny, když 64 poslanců České 

národní rady rezignovalo ze svých postů. OF si na uvolněná místa vyhradilo 51 

kandidátů a pro dosazení svého poslance byla vyzvána i ROI. Po rozvaze volba padla na 

Karla Holomka
18

, který se tak stal prvním romským poslancem po pádu komunistického 

režimu (Pečínka, 2009, s. 65). 

První sjezd Romské občanské iniciativy za účasti 438 delegátů proběhl 10. 

března 1990 v Praze. Do ústředního výboru bylo zvoleno 30 českých a 22 slovenských 

zástupců a následně nově vzniklý ústřední výbor ve volbě zvolil nového předsedu 

strany, Emila Ščuku (Kašpárková, 2014, s. 105). Na sjezdu došlo i ke schválení prvních 

programových bodů. Strana se prohlašovala za nad-ideologickou, přístupnou všem 

občanům, kterým není lhostejný osud Romů. Nicméně svým sociálním zaměřením na 

zlepšení podmínek Romů a nejchudších obyvatel, bychom ROI v té době umístili do 

levicového politického spektra. Výrazně se také snažila o pozvednutí romského 

kulturního a národního ducha, podporou vzniku romských muzeí, divadel a usilovala  

o uznání romského národa. 

Do prvních polistopadových voleb ROI pokračovala v navázané spolupráci 

s OF, které jejím členům vyhradilo místa na své kandidátce, i když se uvnitř ROI 

ozývaly hlasy, požadující samostatnou kandidaturu. ROI se na začátku 90. let mohla 

opřít o širokou členskou základnu čítající 60 000 osob (Pečínka, 2003b, s. 120). Je však 

pravděpodobné, že větší část z nich tvořili pouze straničtí sympatizanti, kteří podepsali 

petici ke vzniku strany. Další aspekt, který ROI mohla využít, v případě samostatné 

kandidatury ve svůj prospěch bylo, že tehdejší romská politická scéna nebyla 

rozdrobená a ve straně se sdružovala většina významných romských představitelů, kteří 

navzájem dokázali potlačit osobní či rodové antipatie. 
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 Karel Holomek pochází z rodiny usedlých moravských Romů a vystudoval strojní 

inženýrství na strojní fakultě brněnské Vojenské akademie. Právě jeho vzdělání, disidentské 

aktivity i pověst jeho otce, byly při jeho výběru rozhodujícími faktory. Jeho otec nebyl mezi 

Romy neznámým jménem, Tomáš Holomek se stal prvním Romem, jež v Československu 

dosáhl vysokoškolské vzdělání a rovněž jako první Romovi se mu podařilo získat poslanecký 

post (Pečínka, 2009, s. 65). 
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Volby v roce 1990, prezentované jako referendum o komunismu, přinesly OF 

drtivé vítězství a na tento úspěch se podařilo navázat i kandidátům ROI. Nikdo však 

tehdy netušil, že se jedná o úspěch poslední. Do Federálního shromáždění se 

z pražského obvodu ze 4. místa dostala advokátka Klára Samková. Do České národní 

rady se znovu podíval, tentokrát již však řádně zvolen Karel Holomek z 9. místa za 

Jihomoravský kraj, rovněž z 9. místa Milan Tatár za Severočeský kraj, Dezider Balog 

z 10. místa za Západočeský kraj, ze Středočeského kraje z 10. místa Ondřej Giňa a z 21. 

místa se mandát podařilo získat i Zdeňku Gužimu za Východočeský kraj. Předseda 

strany Emil Ščuka se do boje o parlamentní křeslo nezapojil a s odstupem času toto své 

rozhodnutí označil za chybné (Pečínka, 2003b, s. 119). Do ČNR se nedostal pouze 

jediný kandidát ROI, Jan Horváth, který však byl spodních příčce kandidátky. Na 

Slovensku v rámci sesterské odnože OF Veřejnosti proti násilí, byli úspěšní 2 Romové. 

Do Federálního shromáždění byl zvolen Gejza Adam a do Slovenské národní rady Anna 

Koptová. Z kandidátek majoritních stran se do ČNR dostal dlouholetý člen KSČ 

Ladislav Body
19

. 

Romům se ve svém dvouletém působení v Parlamentu podařilo prosadit některé 

ze svých programových priorit. Úspěšné bylo schválení uznání romské národnosti, dále 

podporovali celou řadu romských kulturních festivalů a vznik romských sdružení a také 

často jako jediní upozorňovali na vzrůstající rasismus v české společnosti. 

V témže roce konaných listopadových komunálních voleb, ROI kandidovala 

samostatně. Kvůli rostoucímu napětí mezi Romy a majoritou se minimálně 

v problémových oblastech očekával vstup členů ROI do obecních zastupitelstev, kde by 

se mohli efektivněji podílet na zlepšení vzájemných vztahů. ROI však zůstala za svým 

očekáváním a v Česku se ziskem 0,11 % a 3 mandátů, skončila v poli poražených. Svojí 

reputaci si vylepšila alespoň na Slovensku, kde jí výsledek  

0,2 % přinesl 63 zastupitelských křesel a 1 starostu (Pečínka, 2009, s. 66). 

Výsledek komunálních voleb nevyvolal uvnitř ROI žádnou akci, která by vedla 

ke snaze na budoucí zlepšení. Naopak nastupuje krize a postupná marginalizace strany. 

Vzrůstající nacionalistické tendence volající po rozdělení Československa se záhy 

začaly projevovat i v ROI. Před 2. sjezdem strany, svolaného na 25. 1. 1991 do Brna, 

Gejza Adam vyzval Slovenské delegáty k neúčasti a bojkotu (Pečínka, 2003b, s. 122). 
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 Členem byl od roku 1979 (Pečínka, 2003b, s. 120). 
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Část z nich se však jeho výzvou neřídily a i s jejich přispěním byl do čela strany opět 

zvolen E. Ščuka.  

Další spor se rozhořel v české části ROI kolem osoby Karla Holomka. Karel 

Holomek se ve svém dopise adresovaném E. Ščukovi kriticky vyjádřil k práci romských 

poslanců v ČNR. Celý konflikt odrážel již déle trvající spory mezi Holomkem  

a Ščukou, ať už se jednalo o soupeření dvou romských časopisů Romano hangos 

vlastněné Holomkem a Ščukovým Romano kurko, nebo nově Holomkem vytvořeným 

konkurenčním Společenstvím Romů na Moravě a ROI. Holomek posléze ROI opustil  

a zbytek svého mandátu působil v poslaneckém klubu OF. Pro klub ROI, kvůli snížení 

počtu jejich členů, tato ztráta znamenala existenční problém. Nakonec musel být 

k zachování jeho fungování doplněn o zástupce polské menšiny.  

V době této politické krize ROI také postupně dochází ke vzniku mnoha různých 

romských zájmových a politických sdružení. Na politické scéně se začínají objevovat 

spory, jak mezi jednotlivými romskými skupinami, tak i spory velkorodin uvnitř těchto 

skupin. Rozdrobení se podepsalo i na výrazném snížení členské základny ROI.
20

 

Před parlamentními volbami 1992 došlo ve straně k ideologickému posunu 

směrem doprava. Levicové subjekty byly krátce po Sametové revoluci neoblíbené, 

společnost si je asociovala s KSČ a byla přikloněna více pravicovému směru. 

Rozhodnutí ROI můžeme vnímat jako čistě pragmatické řešení, jak se přiblížit výsledku 

z minulých parlamentních voleb.  

Jelikož se OF rozpadlo do několika politických subjektů, ROI se snažila navázat 

spolupráci s rychle rostoucí pravicovou ODS a ODA. Tyto strany ale nabídku ROI  

o společné spolupráci odmítly a té tak nezbylo nic jiného, než kandidovat samostatně. 

Nedostatečně obsazené kandidátky, umocněné navíc absencí politiků ROI z minulého 

funkčního období a samozřejmě kooperací s větší majoritní stranou, přinesly ROI pouze 

0,26 % hlasů do SN FS, stejný počet i do ČNR a 0,27 % do SL FS a strana nezískala 

žádný mandát (Pečínka, 2009, s. 68). Zisk parlamentního křesla se podařil opět 

Ladislavu Bodymu, kandidujícího z a Levý Blok. Romům tak po těchto volbách zůstal 

na nejvyšší politické úrovni pouze jeden zástupce. 

Po rozpadu Československa došlo i ke stejně poklidnému rozdělení ve federální 

ROI na dvě samostatné strany. V tomto období se strana potýkala s odlivy svých členů. 

Mezi nimi byla i výrazná osoba Kláry Samkové, která dále ve své politické kariéře 
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 V této době ROI evidovala pouze 300 platících členů (Pečínka, 2003b, s. 119). 
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pokračovala v ODS. Úpadek strany pokračoval i v následujících volbách. Nejdříve 

v komunálních v roce 1994, ROI získala pouze jednoho zastupitele (ČSÚ, ©2017). 

V následujících parlamentních volbách 1996 se ROI rozhodla nekandidovat. Nicméně 

do volebního souboje v těchto volbách se zapojilo 18 Romů. Ty se objevili na 

kandidátkách majoritních stran, ovšem marginálních
21

, jejichž šance na úspěch byla 

velmi podobná, jako samotné ROI a žádnému z romských kandidátů se nepodařilo 

získat mandát. Stejně dopadli i 4 romští kandidáti v 1. senátních volbách. Kandidát ROI 

Josef Facuna získal ve svém volebním obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1,06 % hlasů 

a dalších voleb do Horní komory se ROI už neúčastnila (ČSÚ, ©2017). Strana v této 

době byla na pokraji svého zániku, pro naprostý nezájem členů bylo velmi složité svolat 

stranický sjezd. 

Sjezd se ROI podařilo uspořádat až v únoru 1998 v Pardubicích (Pečínka, 2009, 

s. 69). Mimo zvolení staronového předsedy Ščuky byl také schválen nový program ROI. 

V něm se strana stále zastávala za některé pravicové hodnoty, především za osobní 

odpovědnost jedince za svůj život, tržní hospodářství a soukromé vlastnictví. Změna 

v programu nastala v otázce pohledu na jedinečnost romské kultury. V prvním 

programu ROI, přijatém v roce 1990, strana prosazuje respektování romské odlišnosti, 

zároveň ale odmítá segregaci od většinové společnosti. „Romové se nechtějí oddělovat 

od ostatních občanů tohoto státu…, nechtějí se oddělovat od učebního sytému veškerého 

obyvatelstva, nechtějí zřizovat vlastní školy“ (Pečínka, 2003b, s. 117). V novém 

programu bylo deklarováno zavedení čistě romských škol a učilišť pro obnovu a rozvoj 

tradičních romských řemesel.  

Po neshodách s Unií svobody o zařazení kandidáta ROI, Ivana Veselého na 

přední pozici kandidátky se strana rozhodla v předčasných parlamentních volbách 1998 

znovu nekandidovat. Na listině US se nakonec na 2. místě v pražském obvodu objevila 

Romka nespřízněna s ROI, Monika Horáková a na následující 4 roky se stala jedinou  

a do současnosti i poslední zástupkyní Romů v parlamentu.  

Malého úspěchu dosáhla ROI v témže roce konaných komunálních volbách. 

Celorepublikový zisk 0,02 %, tj. zisk 17 621 hlasů jí přinesl 2 zastupitelská křesla 

(ČSÚ, ©2017). 

ROI nutně potřebovala nový impuls, který by jí pomohl odrazit se od 

pomyslného politického dna. Ten přišel v lednu 2001, kdy na sjezdu strany 
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 Romové kandidovali za Stranu českých komunistů, Svobodné demokraty, Levý blok, Stranu 

demokratické levice a hnutí Nezávislý (Pečínka, 2003b, s. 130). 
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v Pardubicích byl do jejího čela zvolen nový předseda Štefan Ličartovský (Pečínka, 

2003a). Dlouholetý bývalý předseda Ščuka se vzdal opětovné kandidatury, aby se mohl 

naplno věnovat své nové funkci prezidenta Mezinárodní romské unie.
22

 Ličartovský si 

byl dobře vědom problému velké roztříštěnosti romských organizací a sdružení. Jeho 

program cílil právě na znovusjednocení Romů známé z počátku obnovy demokratického 

Československa. Těžit mohl ze své neutrální osoby, v průběhu jeho politické kariéry se 

nikdy nedostal do střetu s ostatními romskými skupinami a předáky.  

Do parlamentních voleb 2002 ROI nastoupila s 36 člennou kandidátní listinou 

pouze v Moravskoslezském kraji. Ve svém výrazně pro-romském programu se strana 

navracela ke svým původním levicovým idejím. V programu se dále silně projevuje 

zásada pozitivní diskriminace, deklarována již na sjezdu v roce 1998. Strana po získání 

mandátu „bude prosazovat romské občany do služeb policie…; zaměstnávat romské 

občany na místech určených pro styk s veřejností…“ (Kavková, 2002). ROI nakonec 

nedokázala využít potenciál kraje s 2. nejvyšším počtem romských obyvatel v České 

republice a získala pouhých 0,01 %, tj. 523 hlasů (ČSÚ, ©2017). Hlavní důsledek 

tohoto neúspěchu byl pravděpodobně v romské komunitě těžko pochopitelný krok 

předsedy Ličartovského, krátce před volbami. Ličartovský uzavřel dohodu z krajně 

pravicovou Národně demokratickou stranou. ROI propůjčila NDS svůj vysílací čas na 

volební spoty v médiích a na oplátku NDS se ROI zaručila, že pokud ve volbách 

překročí 1,5 % hranici, vyčlení ze svého volebního příspěvku 800 tisíc korun na činnost 

ROI (Pečínka, 2009, s. 71). 

Posledního úspěchu dosáhla ROI v komunálních volbách 2002 ziskem  

1 mandátu v ostravské městské části Vítkovice (ČSÚ, ©2017).  

Předseda Ličartovský svým předvolebním jednáním z roku 2002 proti sobě 

obrátil celou stranu, která požadovala jeho okamžitý odchod. V lednu 2003 na zasedání 

Rady ROI v Nymburce byl v čele strany nahrazen bývalým místopředsedou strany 

Miroslavem Karikou, který ROI dovedl k jejímu definitivnímu zániku. V roce 2007, 

Nejvyšší správní soud pozastavil straně činnost za opakované nezveřejnění svých 

finančních správ z let 2004, 2005 a 2006 (Šimíček, 2009). Strana na toto varování  

o nezákonném jednání nereagovala a poté, co nepředložila správu ani za rok 2008, byla 

na návrh vlády Nejvyšším správním soudem rozpuštěna.  
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 Prezidentský post v Mezinárodní romské unii vykonával od července 2000 (Pečínka, 2003a). 
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2.2 Strana rovných příležitostí 
 V současné době na politické mapě České republiky figurují 2 romské politické 

strany, jednou z nich je i Strana rovných příležitostí. Ta byla založena 19. 12. 2011 jako 

reakce na vzrůstající aktivity pravicové scény. V lednu 2012 se v Praze konal 

ustanovující sjezd SRP. Do čela strany byl zvolen Štefan Tišer a rovněž byly přijaty 

základní programové priority. Strana deklarovala podporu sociálně slabým rodinám, 

rovný přístup k lidem, bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženství apod., požadavek na 

vznik ministerstva pro lidská práva a národnostní menšiny a zamezení bezdůvodného 

zařazování romských dětí do zvláštních škol (Kopecký, 2012). Strana plánovala 

kandidovat již v nadcházejících říjnových krajských volbách, ale nakonec se do souboje 

o krajské křeslo nezapojila.  

 Prvním volebním kláním, kterého se SRP účastnila, byly volby do Poslanecké 

sněmovny 2013. Strana však nekandidovala jako samostatný subjekt, ale uzavřela užší 

spolupráci se Stranou zelených, především kvůli vzájemným programovým shodám. SZ 

vyhradila místo na svých kandidátkách sedmi členů SRP.  

 Největší šanci na zisk mandátu měl předseda Tišer, který se na kandidátce za 

Ústecký kraj ocitl na 5. místě; ještě o jednu příčku výše se nacházel jeho stranický 

kolega a místopředseda SRP Čeněk Růžička za Královéhradecký kraj. Za SZ navíc 

kandidovali ještě 2 Romové, kteří však byli jejími členy. Nespokojenost s předchozí 

pravicovou vládou a vznik dvou nových romských politických stran
23

 způsobil nebývale 

vysoký počet romských kandidátů. Účast celkem 20 Romů v těchto volbách dávalo 

velkou naději, že alespoň jeden z nich získá místo v Poslanecké sněmovně. Mandát se 

nakonec nepodařil získat žádnému. SZ ve spolupráci se SRP, nepřekročila 5 % volební 

klauzuli nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, když získala jen 3,19 % hlasů 

(Ryšavý, 2013). Nejblíže z Romů měl ke zvolení David Beňák, člen ČSSD kandidující 

z 9. místa v pražském volebním obvodě. Ani zisk 2275 preferenčních hlasů a posun na 

6. místo však i díky slabší pozici ČSSD v Praze k vytouženému úspěchu nevedl (ČSÚ, 

©2017).   

 Zcela samostatně se strana účastnila až voleb do Evropského parlamentu. Ve 

svém programu se prezentovala výrazně proevropsky, apelováním na zavedení společné 

měny, jednotné federace, legislativy a obrany EU či posílením pravomocí Evropského 

parlamentu (SRP, 2013). Výsledek pro SRP byl velmi tristní, strana získala pouhých 

0,04 %, tj. 640 hlasů (ČSÚ, ©2017). 
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 V roce 2013 byla založena Romská demokratická strana. 
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 Na tento volební debakl reagovalo i nejvyšší vedení strany. Na červnovém 

celostátním sjezdu SRP předseda Tišer rezignoval a na jeho místo byl delegáty zvolen 

jeho poradce Miroslav Kováč, který funkci předsedy zastává dodnes. Vzpruha v podobě 

nového předsedy se však nedostavila a SRP o pár měsíců později v komunálních 

volbách dosáhla ještě horšího výsledku. Celkem z celé České republiky obdržela 413 

hlasů (ČSÚ, ©2017). Krajských voleb 2016 se strana neúčastnila.  

  

2.3 Romská demokratická strana 
 Krátce před předčasnými parlamentními volbami v roce 2013 vstupuje na českou 

politickou scénu druhý romský politický subjekt. 14. srpna je oficiálně zaregistrována 

Romská demokratická strana v čele s předsedou Miroslavem Tancošem. I přes 

nedostatek času k plnohodnotné kampani, RDS začala vyvíjet aktivitu s jasným cílem, 

kterým měl být zisk mandátu v Poslanecké sněmovně. Ve svém programu se zaměřila 

na zajištění dostatečných prostředků k důstojnému životu pro sociálně slabší vrstvy 

obyvatelstva, včetně důchodců, nemocných lidí či matek s dětmi. RDS samozřejmě 

neopomíjela řešení nejpalčivějších problémů sužující Romy. Její představitelé si 

uvědomili nutnou změnu, která musí nastat v přemýšlení Romů v oblasti vzdělání. 

Strana ve svém programu poukazovala na potřebu navýšení počtu mateřských škol, 

popřípadě zavedení tzv. nultých ročníků, jejichž docházka by byla povinná. To by mělo 

pomoci eliminovat základní problémy, se kterými se romské děti musí potýkat při 

nástupu do základní školy. V otázce vytváření čistě romských škol, je ale proti. Za 

důležité spíše považují do systému zařadit romské vychovatelky a další pedagogické 

pracovnice (Drtinová, 2013). 

 V oblasti zaměstnání RDS garantovala vytvoření nových pracovních míst 

s důrazem na udržování tradičních romských řemesel. Předseda Tancoš také upozornil 

na potřebu většího zapojení starostů obcí a měst ke spolupráci s Romy a řešení jejich 

problémů. Zároveň poukázal na důležitost zastoupení Romů ve státních orgánech, aby 

se o Romech nejednalo stylem „o nás, bez nás“. Jako hlavní příčinu neúspěchu 

předchozích romských politických stran vidí v nejednotnosti Romů a deklaroval jejich 

brzké sjednocení. V případě úspěchu ve volbách připustil možnou spolupráci s ČSSD, 

KDU-ČSL, SZ a KSČM (Drtinová, 2013). 

 RDS do hlavního volebního klání vstoupila jen ve Středočeském a Libereckém 

kraji, i když ještě uvažovala o Východočeském a Karlovarském. Sám předseda Tancoš 
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z důvodu pracovní vytíženosti ve straně, ve volbách nekandidoval a přípravu věnoval do 

nadcházejícího souboje o křeslo v Evropském parlamentu. Straně se však nepodařilo 

dostatečně oslovit voliče a se ziskem 609 hlasů zaostala za svým očekáváním a skončila 

hluboko v poli poražených (ČSÚ, ©2017).  

 Do voleb do Evropského parlamentu RDS nastoupila se dvěma kandidáty, již 

zmiňovaným předsedou Tancošem a Rastislavem Lučanským. Strana se ve svém 

programu zasazovala o snahu vytvořit rovné, nediskriminační prostředí, dodržování 

lidských práv a svobod (Šímánek, 2014). Volby druhého řádu potýkající se s všeobecně 

nízkou volební účastí nedokázali zmobilizovat ani voliče RDS a výsledek 0,07 %,  

tj. 1185 hlasů znamenal, že strana nezískala žádný mandát. Toho se jí nepodařilo 

dosáhnout ani v říjnových volbách do obecních zastupitelstev, v celé České republice 

RDS obdržela 0,03 % hlasů (ČSÚ, ©2017). 

 Na konci dubna 2016 RDS zasáhl skandál, který u veřejnosti musel vyvolat 

určité rozpaky o její důvěryhodnosti a fungování stranického aparátu. RDS zfalšovala 

výroční zprávu o svém hospodaření za rok 2015. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny 

odhalil, že pod zprávou je podepsán auditor, který v té době již rok a půl nefiguroval na 

seznamu auditorů. Zpráva dále obsahovala falešná razítka, vystřižená z jiných 

dokumentů a nalepena do této zprávy. Předseda strany Tancoš tvrdil, že za problémy, 

týkající se oné zprávy může najatá externí účetní, která zpronevěřila peníze určené na 

auditora. Omluvil se kontrolnímu výboru a přislíbil brzké napravení zprávy. To ale do 

doby určené nenastalo a Kontrolní výbor podal v této věci trestní oznámení na 

neznámého pachatele (Ryšavý, 2016). Až v prosinci se v mediích objevila zpráva, že 

RDS odstranila všechny závady a nehrozí jí tak pozastavení činnosti.  

 V krajských volbách 2016 nastoupila RDS, kromě svých tradičních volebních 

obvodů Středočeského a Libereckého kraje, nově i v kraji Moravskoslezském. Ve svém 

programu se obecně zaměřila na školství, zaměstnanost, podporu kultury a další oblasti 

důležité pro zlepšení podmínek Romů a jejich integrace do společnosti (Tancoš, 2016). 

RDS však ani v krajských volbách nedokázala uspět a rovněž se jí oproti minulým 

volbám nepodařilo dosáhnout alespoň malého progresu. Ve Středočeském kraji získala 

0,07 %, v Libereckém 0,06 % a v Moravskoslezském 0,05 % hlasů (ČSÚ, ©2017). 
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2.4 Shrnutí a současná romská politická reprezentace 
 Za zlatou éru politické činnosti Romů můžeme bezpochyby označit období 

v letech 1990-1992, které je i ze strany samotných Romů hodnoceno velmi pozitivně. 

Díky romským zástupcům na nejvyšší parlamentní úrovni, mohli Romové artikulovat 

své potřeby a problémy a zároveň stát jim byl více otevřený ke vzájemné spolupráci 

(Raichová, 2001). Velký podíl na této skutečnosti měla samozřejmě na samém začátku 

90. let Romská občanská iniciativa, jediný výrazný reprezentant celé romské menšiny. 

Již však během jejího dvouletého působení v Parlamentu a hlavně po neúspěchu 

v parlamentních volbách 1992, dochází ke ztrátě tohoto statusu, její postupné 

marginalizaci a vytvoření celé řady romských organizací. V ROI se začaly projevovat 

osobní antipatie jejich členů pramenící z problému romské nejednoty či nesouhlas 

s ideologickým vychýlením strany doprava. Stranu opustili její významní představitelé, 

kteří si buď ambiciózně založili stranu vlastní, nebo přestoupili do konkurenčních, již 

existujících stran a hnutí.  

 V roce 1990 se v ROI vytvořila názorová skupina okolo Vojtěcha Žigy, která 

posléze ze strany vystoupila a založila Hnutí angažovaných Romů, vymezující se vůči 

ROI z levého politického spektra. Ve stejném roce opustil ROI i jeden z jejích 

zakladatelů, Vlado Oláh, který naopak vstoupil od komunisty podporovaného 

Demokratického svazu Romů (Pečínka, 2003b, s. 146). Velká roztříštěnost romských 

politických subjektů logicky vyvolala pokusy o jejich sjednocení. V červenci 1992 

vstoupilo 19 romských organizací do Romského demokratického kongresu, jehož 

hlavním cílem mělo být zastupovat a reprezentovat Romy na všech vládních  

i nevládních jednáních. Hlavním řídícím orgánem kongresu se stala rada, složená 

především ze zástupců ROI, HAR a DSR (Pečínka, 2003b, s. 153). Trvání RDK však 

nebylo příliš dlouhé, po roce 1993 se jeho členové přestávají scházet a kongres 

prakticky přestává fungovat. I když ROI stále v průběhu 90. let upadala, na rozdíl od 

svých výše zmíněných konkurentů a mnoho dalších romských organizací, vykazovala 

alespoň minimální politickou činnost v podobě účasti ve volbách, ačkoliv spousta 

místních poboček ROI ustoupila od své politické činnosti a věnovala se spíše kulturním 

aktivitám. 

 Kromě nejednoty se do fungování ROI promítly i další všeobecné problémy 

tížící romskou menšinu, především jejich slabší sociální situace (Kašpárková, 2014,  

s. 100). Politický úspěch je ve velké míře závislý na finančních možnostech strany  

a jejich členů a většina Romů si nemůže ze svého, už tak napjatého rozpočtu platit 
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členské příspěvky. Samozřejmě, i dnes jsou Romové v tomto ohledu velmi limitováni  

a nejsou tak schopni vést dostatečně širokou a efektivní politickou kampaň. I kdyby se 

však ROI podařilo zmobilizovat veškeré romské voliče, do Sněmovny by se bez 

podpory i z řad většiny, nedostala. Obecně romské strany majoritní společnost 

nedokážou dostatečně zaujmout. Z jejich pohledu bývají často nečitelné, vnímané jako 

primárně zaměřené na romskou menšinu a kromě etnických otázek řadový volič neví, 

jaké postoje by strana zastávala i v jiných oblastech.  

 Dnešní doba díky masově rozšířené komunikaci prostřednictvím internetu  

a sociálních sítí přináší pro obě současné romské politické strany, Romskou 

demokratickou stranu a Stranu rovných příležitostí alternativu pro vedení své politické 

kampaně i přes finanční handicap. Tato možnost však autorovu překvapení, obzvláště  

u RDS, zůstává nevyužitá. Oficiální internetové stránky RDS jsou nefunkční; podobně 

je na tom i její facebookový profil, kde poslední aktivitu můžeme zaznamenat 

z července 2014. Program strany pro krajské volby 2016 se autorovi podařilo nalézt až 

mezi příspěvky na facebookovém profilu jejího předsedy Tancoše. Zde se pak dostavuje 

nedůvěryhodnost a ona nečitelnost. Lidé z řad většinové společnosti a Romové, kteří se 

chtějí dozvědět i více o politických názorech strany, pravděpodobně nebudou ztrácet čas 

složitým hledáním programu a automaticky si jí budou asociovat jen jako stranu pro 

Romy.  

 Vlastní webovou adresou rovněž nedisponuje SRP. Na rozdíl od své kolegyně je 

však poměrně aktivní na svém facebookovém profilu, kde komentuje současné politické 

dění a romské záležitosti. V době konání voleb, i když třeba strana sama nekandiduje, 

informuje o jejich důležitosti a vyzývá své příznivce k jejich účasti.  

 S upadajícím vlivem ROI se Romové postupně začali více prosazovat na 

kandidátkách majoritních stran. Tabulka č. 1 vycházející ze sesbíraných údajů Pečínky 

(2004, s. 37-50), ukazuje počet získaných mandátů romskými kandidáty v neromských 

stranách ve všech konaných volbách mezi lety 1993-2006
24

. Můžeme si povšimnout, že 

Romové se prosazovali pouze, až na jednu výjimku, ve volbách do obecních 

zastupitelstev. I přes jejich nízký počet je toto číslo stále větší, než v případě Romů, 

kandidujících za ROI či jinou romskou stranu.
25

 

                                                 
24

 Sám Pečínka (2004) upozorňuje, že skutečné údaje nelze zcela získat a reálný počet, 

především romských obecních zastupitelů, může být jistě vyšší. 
25

 ROI po roce 1993 získala 1 mandát v komunálních volbách v roce 1994, 2 mandáty v roce 

1998 a 1 mandát v roce 2002. 
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Tabulka č. 1: Počet získaných mandátu Romy v majoritních stranách za období 1993-

2006 

Druh voleb 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Celkem 

Parlamentní — 0 1 — 0 — 0 1 

Komunální 0 — 3 — 3 — 5 11 

Krajské — — — 0 — — — 0 

Evropské — — — — — 0 — 0 

Zdroj: Autor dle (Pečínka, 2004, s. 37-50) 

 V současné době je vývoj jako v předešlých letech obdobný. Volenou funkci 

v roce 2015 vykonávalo minimálně 10 Romů, všichni zvolení do obecních 

zastupitelstev. Na krajské ani parlamentní úrovni Romové svého voleného zástupce 

nemají. Více prostoru dostávají Romové v krajských či obecních komisích a výborech, 

kde jich k roku 2015 působilo 55.
26

 V obcích, kde se více než 10 % obyvatel přihlásí 

k jiné, než české národnostní menšině, je obec povinna zřídit výbor pro národnostní 

menšiny. Celkem k jeho zřízení došlo k roku 2015 v 50 obcích. Podobně, pokud v kraji 

existuje více než 5 % národnostní menšina, má také kraj povinnost zřídit výbor pro 

národnostní menšiny. Ten je v současnosti ustanoven v Karlovarském kraji, 

Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a v Praze (Úřad vlády ČR, 2016b, s. 14). 

Příslušníci národnostních menšin se sami podílejí na jeho chodu, na obecní i krajské 

úrovni musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.  

Již 4. volební období ve své funkci vykonává českokrumlovský Milan Kotlár za 

ODS. V Jihočeském kraji byl v Pohorské Vsi dále v roce 2014 zvolen také Ondřej 

Šoma, kandidující za SNK-“Za Pohorskou Ves prosperující“. Nejvíce romských 

zastupitelů má momentálně obec Trmice v Ústeckém kraji. V komunálních volbách 

2014 zaznamenalo výrazný úspěch lokální hnutí Společně pro Trmice (Nezávislá 

volba), jehož patnáctičlenná kandidátní listina byla složena pouze z Romů. Hnutí ve 

volbách zaznamenalo nečekaný úspěch. Dokázalo oslovit voliče i z majoritní 

společnosti a s 19,22 % se umístit na 2. místě. Zastupitelské posty získali Romové 

Martin Bajger, Marcel Cichý
27

 a Martina Šimková (ČSÚ, ©2017). V obci Lom 

                                                 
26

 Opět je nutné brát tato obě čísla ne jako definitivní. Úřad vlády ČR (2016b) například uvádí 

v Ústeckém kraji 2 romské zastupitele. Při svém šetření autor zjistil, že tento údaj je chybný, 

neboť našel ještě další dva romské politiky, kteří v kraji zastávající tuto funkci. 
27

 Na konci roku 2014 byl M. Cichý zadržen policií za obchod s drogami. Letos v lednu soud 

vynesl nepravomocný rozsudek 7,5 roku odnětí svobody (Gordíková, 2017). V následujícím 
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nedaleko Litvínova se podařilo získat mandát Marianu Danscovi z hnutí “OMMO- hlas 

pro občana“. Úspěch slavil i lídr kandidátky SNK Evropští demokraté Oto Váradi 

z Ralska v Libereckém kraji (Úřad vlády ČR, 2016a, s. 14). 

 

Tabulka č. 2: Zapojení Romů do obecních a krajských orgánů v jednotlivých krajích 

v roce 2015 

Kraj 

Zvolení Romové do 

obecních zastupitelstev 

Romové v krajských či obesních 

komisích a výborech 

Praha 0 2 

Jihočeský 2 1 

Jihomoravský 0 4 

Karlovarský 2 4 

Královéhradecký 1 10 

Liberecký 1 5 

Moravskoslezský 0 1 

Olomoucký 0 12 

Pardubický 0 3 

Plzeňský 0 2 

Středočeský 0 4 

Ústecký 4 3 

Vysočina 0 0 

Zlínský 0 4 

Celkem 10 55 

Zdroj: (Úřad vlády ČR, 2016b, s. 14) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
roce tak bude zajímavé sledovat, jak celá kauza bude mít dopad na úspěšné romské uskupení 

Společně pro Trmice (Nezávislá volba). 
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3. Výzkum politické participace Romů v Českých 
Budějovicích 

Analytická část mapuje politickou participaci Romů na komunální úrovni 

v konkrétní určené výzkumné lokalitě, Českých Budějovicích. První část je věnována 

metodologii, představení respondentů a popisu průběhu sběru dat. Ve druhé části je na 

úvod představena stručná historie a současný stav Romů v Českých Budějovicích. Dále 

je v této části zkoumán zájem Romů o politiku, problémy, kterými se Romové cítí 

nejvíce zatíženi a město by z jejich pohledu mělo vyvinout větší úsilí k jejich řešení. Je 

ověřováno, zda jsou tyto problémy Romů v Českých Budějovicích totožné, jako ty 

představené v teoretické části a jestli mají skutečně vliv na jejich politickou participaci. 

Na začátku třetí části jsou ukázány předchozí politické snahy Romů o proniknutí do 

českobudějovického zastupitelstva. Výzkum se pak snaží zachytit specifické příčiny 

volebních neúspěchů, snaží se najít možnosti, které by mohli zvýšit zájem Romů  

o politiku. Na příkladu českokrumlovských romských politiků ukázat hlavní faktor, 

který vedl k jejich politickému úspěchu a nastínit tak možnou inspiraci pro Romy 

v Českých Budějovicích. Poslední část rozebírá protiromské demonstrace, opatření, 

která město podniklo ke zlepšení situace a zodpovídá na hlavní výzkumné otázky. 

3.1 Metodologie 
 Vzhledem k cílům bakalářské práce autor zvolil kvalitativní výzkumnou metodu. 

Důvodem výběru je především omezený počet vzorků a respondentů. Metoda umožňuje 

získat detailní informace o zkoumané problematice, čehož by pomocí kvantitativní 

metody nebylo možné dosáhnout.  

Sběr dat byl prováděn pomocí metody terénního výzkumu, konkrétně technikou 

polostrukturovaného rozhovoru. Jeho výhoda spočívá v tom, že není přísně vázán danou 

strukturou otázek a v celém procesu získávání informací umožňuje jistou flexibilitu 

(Hendl, 2005, s. 164). Na základě některých odpovědí respondentů je tak možné 

pokládat doplňující otázky, nebo naopak některé v průběhu rozhovoru přeskakovat či 

vynechat. Otázky k rozhovorům byly předem připraveny podle některých získaných 

poznatků o politické participaci Romů, nastíněné v úvodu této práce. Pro přehlednost  

a lepší orientaci v získaných datech byl rozhovor tvořen třemi částmi, postupně se 

zabývajícími současným stavem ve městě, příčinami nízké politické angažovanosti  

a specifickými otázkami k protiromským demonstracím v roce 2013. 
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3.1.1 Respondenti 
Jelikož v Českých Budějovicích nikdy žádný Rom nebyl v komunálních volbách 

zvolen, respondenti se skládali především z Romů, kteří se o kandidaturu v Českých 

Budějovicích dříve pokoušeli nebo byli členy v některé politické straně. Vzhledem 

k tomu, že i tento počet je velmi malý, respondenti rovněž byli reprezentováni  Romy, 

kteří se výrazněji, avšak zatím nepoliticky angažují v romské komunitě, mají o jejím 

fungování dobrý přehled a také politika pro ně není něčím cizím. Ke zjištění ještě 

přesnějších výsledků, část respondentů tvořili Romové z Českého Krumlova, kteří ve 

svých řadách mají jednoho zastupitele a jednoho člena komise městské rady. Na 

zhodnocení romské participace a získání více poznatků k zodpovězení výzkumných 

otázek byl také osloven člen městského zastupitelstva v Českých Budějovicích, který 

tak za stranu současné politické reprezentace na celou problematiku přidává třetí 

pohled. 

V rámci celkového šetření bylo osloveno celkem 11 osob. 8 z nich souhlasilo 

s provedením rozhovoru, 2 oslovení rozhovor z osobních důvodů odmítli, nicméně 

během krátké debaty sdělili ve stručnosti svůj pohled na celou problematiku a jejich 

odpovědi lze v omezené míře do výzkumu rovněž zahrnout. Pouze 1 potencionální 

účastník na autorovy žádosti vůbec nereagoval. 

Respondenti byli pracovně zařazeni do tří, resp. čtyř skupin. První skupinu, 

Respondent 1 (dále jen R1), R2, R3 a R4 reprezentují Romové z Českých Budějovic. 

R5 můžeme zahrnout do samostatné kategorie, jelikož se jedná o člověka narozeného  

a vyrůstajícího v Českých Budějovicích, ale v současné době žijícího v Českém 

Krumlově. R6 a R7 představují Romy žijící v Českém Krumlově a R8 je zástupce z řad 

majority a zároveň městský zastupitel města České Budějovice. R9 a R10 jsou 2 výše 

zmínění Romové z Českých Budějovic, kteří poskytli pouze krátké vyjádření. Všichni 

oslovení, až na R3, jsou muži.  

 Z tohoto vzorku v současné době politickou funkci vykonává R5, R6 a R8. R1, 

R2, R7, R9 a R10 buď dříve politickou funkci vykonávali, nebo byli členy politické 

strany a snažili se dosáhnout dobrého politického výsledku. R3 a R4 žádné větší 

politické zkušenosti nemají, nicméně díky svému zaměstnání mají velice dobrý přehled 

o romské komunitě v  Českých Budějovicích a mohli poskytnout plnohodnotné 

výpovědi. 
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3.1.2 Vlastní průběh výzkumu 
Před poskytnutím rozhovoru byl s respondenty předem domluven termín, čas  

a místo konání, většinou po telefonické, v menší míře emailové domluvě. Kontakty byly 

sháněny postupně. Při prvním kontaktu R1 autora odkázal, na koho se dále obrátit  

a i ostatní oslovení mu vždy vyhověli s žádostí o kontaktní údaje na jinou osobu nebo 

poskytli jiná vodítka pro její nalezení. Na začátku rozhovoru byli respondenti seznámeni 

s cílem práce. Též jim byla zaručena anonymita a použití jejich výpovědí jen pro účely 

tohoto výzkumu. Rozhovory probíhaly v přátelské atmosféře, většinou v klidných 

kancelářských prostorách respondentů; rozhovor s budějovickým zastupitelem R8 se 

odehrál na veřejném místě v prostorách jednoho restauračního zařízení. Oslovení, až na 

R9, autora přijali s důvěrou a velmi otevřeně odpovídali na kladené otázky. Celý 

rozhovor byl vždy se souhlasem respondenta nahráván, jejich délka se pohybovala 

v rozmezí od 30 do 50 minut.  

3.2 Romové v Českých Budějovicích 
Před vypuknutím velké migrační vlny Romů ze  Slovenska po 2. světové válce, 

není v Českých Budějovicích žádný doklad o jejich trvalém pobytu. Romové se 

pohybovali hlavně v okolí města. V roce 1935 bylo zaznamenáno usídlení romské 

rodiny ve Starých Hodějovicích.
28

 Ve druhé polovině 20. století se etnická skladba 

Českých Budějovic začíná více proměňovat. Do města přicházejí Romové z východního 

Slovenska, především z oblastí Vranova nad Topľou, Popradu, Spišské Nové Vsi  

a Liptovského Mikuláše. Na konci roku 1950 zde žilo 110 Romů a v průběhu 50. let 

jejich počet vzrost už na 341 osob (Davidová, 2014). Nejčastěji tehdy obývali městské 

byty v historickém centru města
29

 nebo v lokalitě Palackého náměstí.
30

 Kromě skupin 

slovenských Romů se ve městě také usadila jedna rodina Romů olašských. Počet 

příslušníků romské menšiny stále narůstal, v roce 1968 se toto číslo vyšplhalo na 501 

osob (Davidová, 1995, s. 27). Dle posledních odhadů terénních pracovníků z roku 2013, 

žije ve městě až 2500 Romů, z nich největší část na sídlišti Máj, v ulicích V. Volfa,  

J. Bendy a M. Chlajna.  

Všichni oslovení respondenti se jednomyslně shodují, že je potřeba aby Romové 

měli v městském zastupitelstvu či komisích rady města své zástupce. Je nejvyšší čas, 

aby Romové vstoupili do politiky a konečně měli plnohodnotné zastoupení, domnívá se 

                                                 
28

 Staré Hodějovice je obec, vzdálená od centra Českých Budějovic přibližně 6 kilometrů.  
29

 Např. v České, Panské a Hradební ulici. 
30

 V této lokalitě žije početná skupina Romů dodnes. 
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R1. Získali by tak větší příležitost zlepšit jednak svojí stále klesající životní úroveň a 

navrhovat opatření, která by přispěla k většímu bezpečí Romské komunity, jež je po 

zkušenostech z roku 2013, velmi ohrožena: „Ano, je důležité, aby Romové měli své 

zástupce, což zatím nemají a je třeba na tom začít pracovat…“ (dále viz Příloha č. 1). 

Nikdo jiný, podle dosavadních zkušeností R3, však požadavky Romů, než oni samotní, 

nemůže vybojovat a zdůrazňuje tak větší potřebu politické participace, bez které 

Romové nic nezmůžou. R5 by se zatím spokojil s tím, kdyby Romové měli své 

zastoupení alespoň na komunální úrovni: „Nám by stačilo, kdyby se dostali ty naši lidi 

alespoň na tu komunální úroveň, aby jsme tam ty naše zástupce měli“ (Rozhovor s R5). 

S tímto ale nesouhlasí R6. Ten zdůrazňuje potřebu romských zástupců ve všech 

politických sférách, s ohledem na to, že Romové představují nejpočetnější národnostní 

menšinu v České republice. Společně by se s  majoritní společností měli efektivně 

podílet na správě státu a svoje specifické, komunitní zájmy by měli upozadit: „Nejenom 

na té komunální úrovni, ale zastoupení bysme měli mít na všech úrovních…“ (dále viz 

Příloha č. 5). Zastupitelská demokracie, jak správně poznamenal R8, je formou naší 

vlády a stejně jako ostatní obyvatelé, i Romové mají možnost mít své reprezentanty  

a bylo by tak dobré, kdyby konečně došlo k naplnění tohoto účelu. 

Jako největší negativní důsledek romské podreprezentovanosti vidí R3  

především v nedostatečném zájmu, až téměř ignoraci romských požadavků. To navíc 

může v Romech vyvolat větší pocit odtržení od majoritní společnosti, která je však 

podle pocitu R8, Romům dostatečně otevřená. Romové o začlenění do společnosti 

neprojevují snahu a vyhovuje jim jejich život uvnitř své komunity: „Já si myslím, že ta 

společnost je nastavená tak, že by se tak cítit nemuseli, kdyby nechtěli…“ (dále viz 

Příloha č. 6). Navzdory tomu, že Romové v Českém Krumlově mají v zastupitelstvu 

jednoho svého člověka, nejsou spokojení s kvalitou informací o aktuálním dění 

v městské politice. Často se k nim ani důležitá témata, související s Romy nedostanou  

a ani romský zastupitel tak není pojistkou, že původní romská očekávání od této pozice, 

budou naplněna. Podle R7 by tak jistě nebylo na škodu, kdyby Romové byli zastoupeni 

v hojnějším počtu i v rámci jednoho politického orgánu: „Kdyby tam bylo víc lidí od 

nás, než jeden, protože fakticky je spousta věcí, který se k nám nedostanou, a stejně 

pořádně nevíme, co se tam třeba projednává“ (Rozhovor s R7). R2 naopak žádné 

negativní dopady absence budějovického romského zastupitele nezaznamenává, ale 

nepopírá, že kdyby Romové svého zástupce měli, tak by situace byla lepší. V tom 

smyslu, že takový to zástupce by mohl mezi Romy získat autoritu, důvěru a naslouchat 
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jejich potížím. Takový to člověk by se tak spíš než vyjednavačem Romů, mohl stát 

jejich sjednotitelem, což by mohlo přinést do nejednotné komunity spousty pozitivních 

věcí, včetně zvýšení jejich šancí na dosažení politického úspěchu: „Ne, tato absence 

žádný negativní dopad nemá. Bylo by to lepší v tom, tomu kdo by tam byl za nás, že by 

měl naší důvěru…“(Rozhovor s R2). Oslovení Romové se tak domnívají, že mít svého 

zastupitele, který by mohl naplňovat i roli jejich reprezentanta, by minimálně na obecní 

úrovni bylo potřebné. Romové by získali celkově lepší přehled o směřování a situaci 

městské politiky a hlavně by měli větší možnost, jak prosazovat svoje návrhy, které 

často bývají majoritní společností nevyslyšené. 

Všichni respondenti rovněž souhlasí, že nejen v Českých Budějovicích, ale 

obecně v celé České republice je zájem Romů o politiku velmi malý. R1, spolu 

s několika málo dalšími lidmi, zajišťuje v době před konáním voleb besedu pro Romy či 

obchází své romské sousedy na českobudějovickém sídlišti Máj. V rámci těchto 

osobních setkání je Romům vysvětleno, o jaký druh voleb se jedná, jakým způsobem 

mohou hlasovat, včetně uplatnění jejich preferenčních hlasů pro romského kandidáta. 

Navzdory této osvětě je volební účast a zájem o politiku mezi Romy velmi malý. 

Romové se v politice vůbec nedokážou zorientovat, neuvědomují si a nevěří, že svým 

hlasováním mohou něco změnit: „Romové jsou apolitický, v politice se vůbec nevyznají, 

myslí si, že se jich to netýká“ (Rozhovor s R6). Podle R5 je tento jejich nezájem  

a způsob myšlení zapříčinění jejich nižším intelektem: „Bohužel, ale to vychází z výše 

toho intelektu, Romové se rodí s tím nižším…“ (dále viz Příloha č. 4). Vztah Romů 

k politice je podle R3 způsobený jejich negativními zkušenostmi a ztrátou důvěry 

v politiky, kteří zatím nic pro romskou komunitu neudělali.  

Pro Romy jsou nejatraktivnější volby do Poslanecké sněmovny. Svůj hlas 

nejčastěji odevzdají stranám se sociálním programem, v němž vidí příležitost ke 

zlepšení svých životů. Je potřeba, aby svoji pozornost zaměřili i na ostatní volby, 

především na komunální, kde je šance na zvolení svého zástupce dle celorepublikových 

statistik, nejvyšší.
31

 Celkový nezájem Romů o politiku dokazuje i velmi malé procento 

hlasů, pro dvě současné, aktivní romské politické strany. Pokud Romové opravdu chtějí 

mít své zástupce, musí nastat změna především u nich samotných, jinak je velmi malá 

šance, že by došlo ke změně současného stavu. R1 také dodává, že k větší politické 

participaci Romů by určitě přispělo zlepšení jejich sociálních podmínek, zvýšení 

                                                 
31

 Viz. Tabulka č. 2.  
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zaměstnanosti a dosažení většího pocitu bezpečí: „Ano, ten zájem je velmi nízký. Pokud 

by ale došlo ke změně situace, konkrétně ke zlepšení sociálních podmínek…“ (dále viz 

Příloha č. 1).  R8 zmínil pro autora překvapivou informaci a to, že jejich strana má ve 

městě organizaci složenou pouze z Romů. Její chod je ale zajišťován jen jedním 

aktivním členem a v životaschopnosti jí drží příspěvky od předsedy strany, které byly  

i lákadlem pro vstup ostatních Romů. Spíše než politické činnosti se její členové věnují 

něčemu trochu jinému a není tak divu, že ostatní respondenti pravděpodobně o její 

existenci vůbec nevědí, neboť se autor domnívá, že by na tuto informaci během 

rozhovorů jistě poukázali: „…ta buňka nefunguje úplně standardním způsobem  

a žádnou politickou aktivitu v podstatě nevyvíjí, prostě spíš takovou schůzo-chlastací 

činnost…“ (dále viz Příloha č. 6). 

Problémy, které budějovické Romy nejvíce trápí, nejsou nijak specifické či 

vybočující od celorepublikového stavu. Za ten největší, ze kterého automaticky plynou  

i ostatní, R1 považuje vysokou úroveň nezaměstnanosti: „Hlavně vysoká 

nezaměstnanost, od toho se odvíjí vše…“ (dále viz Příloha č. 1). R5 odhaduje, že 

Romové z celkového počtu všech nezaměstnaných osob v České republice mohou tvořit 

až 90 %. Příčinou tohoto vysokého čísla je jednak chybějící vzdělaní a Romové rovněž 

ztrácejí i svou pověstnou manuální zručnost, pro kterou byli dříve vyhledáváni. Problém 

nezaměstnanosti se pak projevuje hlavně v otázce zajištění rodiny. Oproti majoritní 

společnosti, Romové své rodiny zakládají většinou dříve a počet jejich členů je také 

vyšší. Proto je pak hlavní prioritou Romů zajištění trvalého příjmu k zabezpečení svých 

rodin a na ostatní aktivity, včetně těch politických, nezbývá čas a dostávají se do pozadí: 

„… doopravdy je pro ně priorita ta práce a rodinu zabezpečit a potom až to druhý…“ 

(dále viz Příloha č. 2).  

R6 ve svém srovnání situace v Českém Krumlově a Budějovicích konstatuje, že 

problémy v obou městech budou totožné. Především upozorňuje na problémové vztahy 

romské komunity s většinovou společností. Ty jsou produkovány z příliš velké 

koncentrace Romů v jedné oblasti. Českobudějovický zastupitel R8 za ty 

nejproblémovější označil sídliště Máj, oblast centra okolo Palackého náměstí a bytový 

komplex na Vrbenské ulici, jež je obýván převážně Romy. Majorita se v tomto ohledu 

dopouští velké chyby, když se mylně domnívá, že Romové jsou družní a chtějí žít  

pospolu: „…ta samospráva na tý komunální úrovni dělá jednu chybu, má zkreslený 

informace, že si myslí, že jsme družný…“ (dále viz Příloha č. 6). Rozptýlením Romů do 

více městských lokalit by umožnilo jejich lepší začlenění do společnosti, došlo by ke 
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změně vztahů obou skupin a pohled na Romy by se posunul lepším směrem. R5 přeci 

jenom připouští, že situace v Českém Krumlově je díky dobře asimilované, staré 

generaci, lepší. Ovšem u té nové již dochází k jejímu vyčlenění. To je důsledkem  

i změny pohledu majority na Romy, která se od Romů distancuje a nechce mít s nimi 

mít nic společného: „… nastupující nová generace, myslím teď většinu, už mezi sebe 

Romy nebere…“ (dále viz Příloha č. 4). Spousta Romů tak podle R7 ráda vzpomíná na 

období komunistického režimu, kdy soužití s většinou nepředstavoval vážnější problém, 

Romům, i přes nedostatečné vzdělání nechyběla práce a proměnu rovněž zaznamenává  

i v romské komunitě, která dříve představovala soudržnější celek. 

 Právě nejednotnost romské menšiny, její chybějící vůle po sjednocení, je podle 

R1 hlavní překážkou pro dosažení politického úspěchu a dobře odráží i absenci 

romských zástupců na všech politických úrovních. Navíc, romská menšina má ze všech 

ostatních národnostních menšin na našem území, zaregistrována nejvíce občanských 

sdružení a dalších nepolitických organizací. R1 dále poukazuje, že mnohé z nich jsou 

nefunkční či svojí činnost nevykonávají správně. To je rovněž způsobeno právě 

nedůvěrou a nejednotností mezi Romy. Tato skutečnost nemusí být nezainteresovaným 

jedincům na první pohled příliš zjevná. K jejímu odhalení dojdeme až při skutečně 

hlubším zkoumání romské komunity. To potvrzuje i R8, který se na základě vnějších 

ukazatelů domnívá, že Romové tvoří soudržnou skupinu. Ani ne tak přítomnost více 

romských skupin, jako spíše odlišné specifické hodnoty Romů, se R5 jeví jako příčiny 

tohoto stavu. V romské hierarchii hodnot stojí na prvním místě majetek. Větší 

majetkové rozdíly, ke kterým došlo po roce 1989, ruší mezi Romy jejich vzájemnou 

pospolitost: „Romové maj nastavenou hierarchii hodnot odlišně, než má majorita, to 

znamená, že v první řadě je majetek…“ (dále viz Příloha č. 4). V romské komunitě 

panuje velká závist, pokud má někdo více peněz, či jakkoliv vybočuje z běžného 

standartu, přestává být mezi Romy akceptován: „Tady když se člověk dostane někam  

o kus dál, než normálně, když trošku vybočuje, tak už je to problém“ (Rozhovor s R2). 

Romové také mají zkreslené představy o platu řadového městského zastupitele. Tuto 

funkci mají mylně spojenou se stejně platovým ohodnocením, jako poslaneckou na 

parlamentní úrovni a těžko by snášeli, když by stejný plat měl pobírat i člen jejich 

komunity.  

Romové si sami dobře uvědomují důležitosti vzdělání a jeho nízké úrovně 

v rámci své komunity. Toho se dotkl i R5, který potvrzuje, že vzdělání má v politických 

aktivitách Romů určitý význam. Na svých jednáních s majoritními politiky, či dalšími 
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vysoce postavenými lidmi, často slýchává výtky ohledně romského nezájmu o vzdělání. 

Příčina jeho nízké úrovně pramení z horších sociálních podmínek Romů, kde děti 

postrádají kvalitní zázemí pro svůj další rozvoj. Stále také existuje jazyková bariéra, 

romští žáci ztrácí orientaci ve výkladu, klesá jejich zájem o výuku i pokračování 

v dalším studiu: „Zpravidla tu střední ani nedokončí, protože pořád existuje i jazyková 

bariéra, což je velkej problém“ (Rozhovor s R5). Zlepšení situace je podle R5 za 

současných podmínek nemožné a stále dochází k jejímu většímu prohlubování  

a zhoršení. R2 často pomáhá mladým Romům s rozhodnutím o jejich budoucnosti. 

Všímá si naopak malé změny v romském myšlení. Romové si pomalu začínají 

uvědomovat důležitost vzdělání a zajímají se i o své uplatnění na pracovním trhu. 

Nicméně u většiny z nich stále převládá názor jejich rodičů a určitě bude ještě pár 

generací trvat, než se vzdělání dostane do popředí jejich zájmů. R8 se domnívá, že 

nezájem Romů o vzdělání má stejné kořeny jako jejich lhostejný postoj k politice  

a veřejným aktivitám. Ačkoliv ho jako primární důvod pro vstup do politiky nevnímá. 

Důležitější jsou konkrétní schopnosti, jejichž kvalita se odvíjí od celkové výše jejich 

intelektu. Romové by tak v politice dokázali uplatnit své dobré komunikační schopnosti. 

Naopak hlavní jejich nedostatek spočívá v písemném projevu, který je limituje 

v přípravě různých zpráv a analýz: „Co se týká výřečnosti a obecně komunikačních 

schopností, jsou Romové hrozně šikovní…“ (dále viz Příloha č. 1). Ke zlepšení 

vzdělanostní úrovně Romů by podle R6 pomohlo zavedení povinného, minimálně 

tříletého učebního oboru. Stát by tak lépe mohl předcházet nedostatkům pracovních míst 

v řemeslných a průmyslových odvětvích. Současně by však muselo dojít ke zvýšení 

minimální mzdy a snížení sociálních dávek, což by mělo lidem přinést větší motivaci 

k práci, kterou momentálně nastaveným systémem, postrádají: „Ten systém ty lidi vůbec 

nemotivuje k práci…“ (dále viz Příloha č. 5). 

O tom, jak bezpečnostní hrozba může Romům bránit politicky se angažovat, se 

autor přesvědčil při krátkém, osobním kontaktu s R9 a jeho manželkou. Právě ona mu 

vysvětlila, co při manželově politické aktivitě prožívala. Z obav o svoje bezpečí R9 celý 

rozhovor odmítl a stejný důvod je i překážkou k návratu k jeho dřívějším politickým 

činnostem. V 90. letech byl totiž jedním z aktivních členů ROI v Českých Budějovicích. 

Svojí angažovaností a snahou pomoci místní romské komunitě si však vyžádal 

pozornost několika jedinců, kterým se jeho veřejné aktivity velmi příčily. Anonymní 

výhružné telefonáty se staly běžnou denní praxí života jeho rodiny. Neúnosná situace 

vedla až ke zrušení pevné linky a jeho manželka ze strachu nebyla schopna opustit byt  
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a vyjít ven na ulici: „Museli jsme doma zrušit pevnou linku, pořád nám jsem někdo 

anonymně volal a vyhrožoval nám…“ (dále viz Příloha č. 7). Stejně jako sociální 

podmínky, ani zhoršená bezpečnostní situace nevede Romy k jejich politické aktivizaci, 

ale naopak mají tendenci k ještě větší uzavřenosti: „A samozřejmě dokud se Romové 

necítí bezpečně, dostávají se do ústraní a přestávají se organizovat“ (Rozhovor s R1). 

R5 se nikdy s otevřenými útoky proti své osobě nesetkal. Spíše se na počátku své 

kariéry setkával s nedůvěrou od lidí z většinové společnosti, která však záhy při bližším 

poznání opadla. Jeho kolegové ze sociální komise v Českém Krumlově ho respektují 

jako rovnocenného partnera a dostává se mu i dostatečné množství prostoru k vyjádření 

svých stanovisek: „…musím říct, že mě berou, jako rovnocenýho partnera…“ (dále viz 

Příloha č. 4). 

V této části se tak potvrdily problémy a zároveň příčiny, které brání Romům ve 

větší politické participaci. Kromě, v teoretické části probíraného vzdělání, 

nejednotnosti, nezaměstnanosti a bezpečnosti bylo také poukázáno i na příliš velké 

soustředění Romů do jedné oblasti. To má za následek jednak další prohlubování těchto 

problémů a navíc je bráněno jejich začlenění do většinové společnosti. Romové také 

poukázali, že město České Budějovice pomalu začíná zapomínat na demonstrace z roku 

2013 a mělo by se romským problémům opět více věnovat: „…celkově si myslím, že 

současné vedení Budějovic nemají moc v lásce. Město by na tyto problémy mělo více 

zaměřit svojí pozornost“ (Rozhovor s R2). 
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3.3 Příčiny volebních neúspěchů Romů v Českých Budějovicích 
a řešení k jejich prolomení 
 

Tabulka č. 3: Přehled Romů kandidujících do městského zastupitelstva Českých 

Budějovic v letech 1994-2014
32

  

 
Pořadí na 

kandidátce Jméno Navrhující strana 

Počet 

hlasů 

Komunální volby 

2014 

    

 

33 Milan Gorol 

Pol.hn.JIHOČEŠI 

2012 a SPORT 743 

Komunální volby 

2010 

    

 

21 

Roman 

Slivka ČSSD 4775 

Komunální volby 

2006 

    

 

33 

Renata 

Kotlárová 

Nezávislí pro lidi, pro 

město 786 

 

41 

Lubor 

Pohlodko 

Nezávislí pro lidi, pro 

město 751 

Komunální volby 

1994 

    

 

8 

Juraj 

Markovič KSČM 5316 

 

20 Gejza Ladič KSČM 5064 

Zdroj: Autor dle (ČSÚ, ©2017) 

Z tohoto přehledu je patrné, že Romů, kteří usilují o zisk městského 

zastupitelského křesla v Českých Budějovicích, je velice málo. Jejich šance jsou navíc 

sníženy díky spodní pozici na stranické kandidátce. Otázka tedy zní, co k tomuto 

jednání politické strany vede a zda by byly vůbec ochotny, umístit Roma na přední, 

volitelnou pozici, když by náležitě splňoval všechny požadavky. R1 toto odmítá  

a přidává svojí nejčerstvější zkušenost z krajských voleb 2016. V nich nejvíce Romů 

kandidovalo za RDS, ovšem pouze v místě jejího působení, ve Středočeském  

a Libereckém kraji; navíc v těchto volbách rozšířila svůj volební obvod o kraj 

Moravskoslezský. V Jihočeském kraji se R1 rozhodl kandidovat jako nezávislý kandidát 

za některou majoritní stranu s potenciálem na lepší volební výsledek. Postupně oslovil 

všechny vytipované politické strany, zda by byly ochotné, umístit ho, jako Roma na 

                                                 
32

 Zda skutečně všichni tito lidé jsou příslušníci romské menšiny, bylo autorovi potvrzeno 

některými respondenty. I zde je však důležité upozornit, že zjistit přesný počet Romů, kteří 

kandidovali do městského zastupitelstva, je velmi obtížné a tento seznam nemusí být konečný. 
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svojí kandidátce. Jediná, která mu nakonec umožnila za poplatek 5000 korun 

kandidovat, bylo hnutí ANO, ze 45. místa: „Nakonec se pouze předsednictvo hnutí ANO 

shodlo, že mě dají na svojí kandidátní listinu, ale opět na nevolitelné místo…“ (dále viz 

Příloha č. 1). Ale i to považoval za úspěch. Jeho hlavním cílem bylo především ukázat 

českobudějovickým Romům potřebu politické angažovanosti, motivovat je k větší 

politické participaci a probudit je z jejich apatie. Navzdory svolané besedě na sídlišti 

Máj, kde Romům byla vysvětlena potřeba hlasů pro svého kandidáta, byl po zveřejnění 

volebních výsledků z tohoto svého snažení zklamaný. 58 přednostních hlasů, i přes 

příslib velké části Romů na účast ve volbách jen potvrdil jejich celkový nezájem  

o politiku. Příležitost kandidovat z předního místa se R1 nedostala ani v minulosti, kdy 

jako člen ČSSD, pět let marně usiloval o to, stát se historicky prvním romským 

zastupitelem v Českých Budějovicích. Možnost velkých politických stran umístit Roma 

na svojí kandidátní listina zůstává nevyužita a dostat se na přední pozice budějovickým 

Romům přijde téměř nereálné: „Angažovanost neromských politických stran, aby na 

svojí kandidátce umístili Roma je velmi malá a na přední pozice, to nepřipadá v úvahu“ 

(Rozhovor s R1).  

V Českém Krumlově je situace v tomto odlišná. R6 se dlouholetou prací v ODS, 

na rozdíl od svého budějovického kolegy, dokázal ze spodních příček vypracovat až na 

5. místo. Rovněž potvrzuje, že i ostatní Romové ve městě, ať už kandidovali za ČSSD či 

KSČM, byli umístěni na přední pozice. S tím se ztotožňuji i další krumlovští Romové 

R7 a R5. Posledně zmíněný R5 v komunálních volbách v roce 2014 kandidoval za 

ČSSD ze 14. místa, což jak sám přiznává, může být při dobrém výsledku strany ještě 

volitelná pozice. Dodává, že zájem dostat se do zastupitelstva neměl a na své voliče 

apeloval, aby mu nedávali preferenční hlasy. 

R8 se domnívá, že neochota politických stran umístit Roma jen pouze na svojí 

kandidátku, je pravděpodobně vyvolána obavami o volební výsledek: „…ty strany vždy 

jednají na základě toho, aby maximalizovali svůj volební zisk…“ (dále viz Příloha č. 6). 

Vnímání Romů ze strany většinové společnosti není příliš pozitivní a případné ztracené 

hlasy by romská komunita svojí politickou neaktivitou i menším počtem svých členů, 

jen stěží dokázala vyrovnat. Připouští, že koncentrace Romů, např. právě na sídlišti Máj 

je vysoká a romský kandidát by za předpokladu vysoké volební účasti Romů mohl 

zahýbat s výsledky a do následujících voleb si vydobýt lepší pozici na kandidátní listině. 

Dalším důvodem, proč politické strany přehlížejí romské kandidáty, jsou jejich téměř 

žádné politické zkušenosti: „Často v komunálních volbách kandidují důchodci  
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i nezaměstnaní, ale na rozdíl od Romů, často mají nějaké předchozí politické 

zkušenosti….“ (dále viz Příloha č. 1). Romové neví, co obnáší práce ve straně, či 

městském zastupitelstvu a často na danou pozici nestačí svým intelektem. Rovněž 

postrádají všeobecný politický přehled na domácí i zahraniční scéně.  

 Z přehledu je rovněž na první pohled viditelné, že žádné jméno se zde vícekrát 

neopakuje a ze strany Romů nemůžeme zaznamenat opětovnou aktivitu. R1 své 

rozhodnutí znovu v komunálních volbách nekandidovat, vysvětluje předchozím 

volebním výsledkem, který nenaplnil jeho představy: „Co se týče komunálních voleb 

v roce 2014, tam jsem nekandidoval z důvodu, mého předchozího výsledku…“ (dále viz 

Příloha č. 1). Ostatní budějovičtí Romové cítí, že jejich hlavním úkolem je pouze 

doplňovat kandidátní listinu a strany se tak případně můžou prezentovat, že šanci 

prosadit se dávají i národnostním menšinám. Příležitost být umístěn na volitelném místě 

a skutečně uspět však romští kandidáti nedostávají a logicky ztrácejí motivaci k další 

kandidatuře. 

Jednou z potencionálních možností, jak ve městě přitáhnout více Romů 

k politice, osvojit si práci ve stranické organizaci a častěji kandidovat ve volbách, je 

založení vlastní, místní romské pobočky, ať už by se jednalo o jednu ze současně 

fungujících romských politických stran či o zcela nově vzniklé uskupení. Kdyby 

Romové viděli, že podobný politický projekt naplňuje jejich očekávání, skutečně se pro 

ně snaží něco vybojovat, zájem o takové uskupení a politiku by u nich jistě vzrost, 

domnívá se R4. Tomu věří i R1, který má v Českých Budějovicích podobné plány již 

delší dobu. Romové by získali větší příležitost stát se pravidelnými účastníky 

komunálních voleb a již by nemuselo docházet k situaci, kdy by kandidoval pouze 

jediný Rom. Program takovéto strany by za účelem co největšího volebního zisku, 

samozřejmě nebyl zaměřený pouze na Romy. Hlavní cílovou skupinou by byla nižší 

třída, všichni lidé, které stejně jako Romy, trápí jejich sociální situace. Předseda RDS 

M. Tancoš na žádost R1 zaslal stanovy své strany, které následně byly rozeslány všem 

zájemcům o vstup. Těm se ale ve většině případů nelíbili vysoké členské příspěvky 

1200 korun ročně: „Problém je, že některým Romům se zdají členské příspěvky hrozně 

vysoké…“ (dále viz Příloha č. 1). Vše je stále v jednání, ale pro Romy tato částka 

skutečně představuje nemalé peníze. Pokud zde nepřijde vstřícnost z vedení RDS na její 

snížení, pobočka strany velmi pravděpodobně v Budějovicích nevznikne.  

Proti jakýmkoliv čistě romským aktivitám se důrazně vymezuje R6. Romové by 

se tímto krokem ještě více izolovali od většinové společnosti a šance, že by se pomocí 
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vlastní strany dostali do městského zastupitelstva, by byla ještě menší než v současnosti: 

„Ta šance na úspěch by byla ještě menší, nedostali by se nikam…“ (dále viz Příloha  

č. 5).  R8 se obává, že zájem Romů o politiku by tímto krokem příliš nevzrostl. 

Poukazuje na potřebu silného lídra, který by Romy vedl ke stranické disciplíně a svojí 

autoritou by dokázal zajistit chod celé organizace. Zakládat novou romskou politickou 

stranu je však podle R7 zbytečné. Romové potřebují jednu silnou stranu, která by 

dokázala Romy sjednotit, jako tomu bylo na začátku 90. let v případě ROI. Existenci 

současných dvou romských politických stran považuje za zbytečnou, pouze dochází 

k tříštění hlasů a dalšímu rozdělení romské komunity.  

Téma ohledně založení romské strany vyvolalo v Romech největší neshody. 

Názorová škála sahá od stoprocentního přesvědčení o její účelnosti, až po striktní 

odmítnutí. Vlastní organizace se jistě může stát dobrým prostředkem ke zvýšení zájmu 

o veřejné dění. Autor se spíše obává, že po prvotním nadšení, která by taková strana  

u Romů vyvolala, by všechna práce zůstala stát na jedné či dvou osobách. Strana by 

postupně ztrácela svou funkčnost a nakonec by pravděpodobně došlo k její úplné 

nečinnosti a zániku. 

 V Českém Krumlově, městě, které leží jen 25 kilometrů od Českých Budějovic, 

je často poukazováno na příkladné soužití Romů s majoritou a můžeme zde zaznamenat 

jednu z největších politických aktivit Romů v České republice.
33

 V současné době je 

městským zastupitelem Milan Kotlár (viz. Teoretická část) a v sociální komisi rady 

města zasedá Štefan Milo. Ve svém výzkumu se autor snažil zjistit, v čem spočívá tento 

úspěch a aktivita krumlovských Romů a zda je zde prostor k vytvoření spolupráce se 

svými, méně zkušenými kolegy z Budějovic. Za celkově větší politickou participací 

v Českém Krumlově je odlišná romská komunita, než v Českých Budějovicích. Lidé 

v Krumlově se zajímají o dění ve svém městě, dokážou spolu komunikovat a rovněž 

jejich styl myšlení je na rozdíl od budějovických Romů na vyšší úrovni: „Hlavně ty lidi 

tam ví, co chtěj i je to město zajímá jako takoví, což tady v Budějovicích je pravej 

opak…“ (dále viz Příloha č. 2). Hlavní příčina tohoto rozdílu spočívá v odlišné 

asimilaci, která v Krumlově na rozdíl od Českých Budějovic probíhala jiným, lepším 

způsobem. Vedení města v Krumlově, po začátku romské migrace z východního 

Slovenska po 2. světové válce, si bylo dobře vědomo problému, který by mohl nastat, 

pokud by nedošlo k začlenění Romů do majoritní společnosti. V tomto duchu byl postoj 
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 Více viz kapitola Romové na stranických kandidátkách (Pečínka, 2004, s. 37-50) 
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města stejný i po roce 1989. Krumlovští Romové rádi vzpomínají na prvního 

polistopadového starostu Jana Vondrouše. Ten se každé pondělí scházel s Romy na 

městském úřadě a společně se snažili řešit aktuální problémy a zlepšovat společné 

soužití obou skupin: „Každý pondělí se scházelo na městskym úřadě a tam se probíraly 

problémy…“ (dále viz Příloha č. 4). Pan Vondrouš stál také v roce 1992 u zrodu 

úklidové firmy, dodnes zaměstnávající desítky Romů, kteří jsou najímání na úklid 

celého města. Svou roli v lepším začlenění do společnosti hrála i menší velikost 

Českého Krumlova. Lidé mají větší možnost vzájemného poznání a z toho pak dále 

pramení i výhoda pro získání mandátu v městském zastupitelstvu: „My máme 13 tisíc 

obyvatel a tady se zná skoro každej s každym. Tak je to jednoduší…“ (dále viz Příloha  

č. 5). Současné vedení však již o romské problémy žádný zájem neprojevuje. 

Krumlovští Romové přiznávají, že dnešní situace již není tak idylická jako dříve  

a dochází k jejich postupné segregaci. 

K neobvykle vysoké romské politické participaci v Českém Krumlově přispělo 

lepší začlenění Romů do většinové společnosti a také otevřenost ze strany města. 

Rovněž pro účast Romů v politice jsou pravděpodobněji výhodnější menší obce. Pokud 

se podíváme na současné romské obecní zastupitele, zmíněné v teoretické části, všechno 

se jedná o lidi pocházející z menších měst. Co se týče politických úspěchů dvou výše 

zmíněných krumlovských Romů, každý volí jinou strategii a cílí na rozdílnou voličskou 

skupinu. Milan Kotlár, podnikatel, vlastní v historickém centru Krumlova hospodu 

„Cikánskou jizbu“. Mezi lidmi, nakloněné pravicovému směru, z nichž větší část bude 

tvořit většinová společnost, si dokázal vydobýt popularitu a důvěru díky svému 

přátelskému přístupu. Velmi rád se svými hosty baví nejen o místní politice, ale 

všeobecně o dění ve světě, podnikání a životě. Jeho oblíbenost je patrná i na posledních 

komunálních volbách v roce 2014, kdy se dokázal z 11. místa na kandidátce ODS 

posunout na místo 2. Jak sám dodává, pokud člověk nepodniká ve službách, nepřichází 

s lidmi z města do kontaktu, je pro něj téměř nemožné se na komunální úrovni prosadit, 

jinak, než aby byl umístěn na přední místo na kandidátce. 

Štefan Milo, člověk s bohatými politickými zkušenostmi již z Romské občanské 

iniciativy, má díky své práci ve vedení, již zmíněné úklidové firmy zaměstnávající 

Romy, podporu právě z jejich řad, od spíše levicově smýšlejících a od lidí, kteří oceňují 

člověka, který dobře pracuje ve prospěch své komunity, aby zároveň učinil lepší i celé 

město. Jako velkou osobnost ho za jeho práci a politický rozhled obdivují  
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i českobudějovičtí Romové: „Vezměte si pana Mila, ten dělá pro ty lidi, co by mohl…“ 

(dále viz Příloha č. 3). 

Budějovičtí a krumlovští Romové rovněž připouštějí možnou spolupráci obou 

skupin. Letošní rok v březnu, R1 přišel s návrhem založit občanské sdružení Romů 

v Jihočeském kraji. Skupina krumlovských Romů okolo Š. Mila přislíbila na tomto 

projektu účast a společně byli vyjednávat u dnes již bývalého hejtmana Jihočeského 

kraje Zimoly: „My jsme mu teda přislíbili nějakou tu spolupráci a dokonce i účast na 

tom…“ (dále viz Příloha č. 4). Bohužel, jednání nebylo příliš dlouhé, shodou okolností 

v ten samý den prý vyšel najevo problém s chalupou pana Zimoly v Lipně nad 

Vltavou
34

 a ten měl tak jiné starosti. Jak se tento návrh bude dál vyvíjet, ukáže až 

budoucnost. 

Na závěr této části autora zajímal pohled respondentů na konkrétní postup, který 

by byl za současných podmínek nejrealizovatelnější a vedl by ke zvolení Roma do 

městského zastupitelstva. R1 za nejideálnější považuje umístění Roma na volitelné 

místo na kandidátce, maximálně do 15. místa, za podmínky, že strana bude hodně 

úspěšná. Jak už ale bylo zmíněno výše, k tomu momentálně nedochází. V jiném případě 

by mělo dojít k politické aktivizaci Romů, kteří by svého kandidáta mohli preferenčními 

hlasy vyškrtat až do městského zastupitelstva. Jako dobrá alternativa se mu pro začátek 

jeví práce v komisích rady města: „V těch komisích se nabízí dobrá možnost pro Romy, 

jak se někde angažovat…“ (dále viz Příloha č. 1). I to však vyžaduje politickou 

participaci v nějaké politické straně. Romové se skutečně musí začít více politicky 

angažovat, sjednotit se, debatovat spolu o strategii a nenechávat vše pouze na 

jednotlivci, ale společně postupovat k dosažení zastupitelského křesla: „…ale hlavně, 

aby nebyl aktivní pouze jeden člověk…“ (dále viz Příloha č. 6). Důležité také je 

nevzdávat se při prvním neúspěchu, ale snažit se vytrvat dlouhodobou, kvalitní prací: 

„… museli by ty lidi chtít a vytrvat u toho dlouhodobou prací…“ (dále viz Příloha č. 4). 

S tím souhlasí i R6. Kromě toho by Romové měli obsadit více silných politických stran 

a toužený úspěch by se jistě, alespoň v jednom případě, dostavil: „Takže dostat se do 

dvou, třech silnejch politickej stran a vydržet u toho…“ (dále viz Příloha č. 5). 
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 Celá kauza ohledně stavby hejtmanovy chalupy vedla až k rozpadu jihočeské koalice ČSSD, 

ANO a Jihočeši 2012 a následné Zimolovo rezignaci. 
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3.4 Protiromské demonstrace 2013 
 Spouštěčem série čtyř protiromských demonstrací v roce 2013 se stala událost 

z 21. 6. 2013. Na dětském hřišti v ulici M. Chlajna došlo k potyčce mezi romským  

a „bílým“ dítětem. Ty následně našly zastání u svých rodičů a ostatních přítomných 

příbuzných, kteří se do sporu vložili. Jednou ze zúčastněných byla i těhotná žena z řad 

majoritní společnosti, která musela být s lehčími zraněními převezena do nemocnice. 

Tato zpráva o jejím napadení však u místních obyvatel a veřejnosti vyvolala velké 

pobouření a jako následná reakce byla svolána na 29. 6. první demonstrace. Setkání na 

náměstí Přemysla Otakara 2., které mělo upozornit na v některých ohledech 

problematické soužití Romy s majoritou, se však krátce na to dalo do pohybu směrem 

na sídliště Máj, s cílem celou situaci vyřešit po svém. Když početný dav, čítající podle 

odhadů asi 600 lidí
35

 dorazil, došlo k tvrdým střetům s policejními těžkooděnci, kteří se 

demonstrantům snažili zabránit proniknout do ulice V. Volfa, kde žije právě většina 

místních Romů (MVČR, 2013a, s. 4).  To se jim nakonec podařilo. Akce si vyžádala 40 

zadržených osob, 10 lidí, z toho 3 policisté museli být ošetřeni přivolanou záchrannou 

službou a byly způsobené desetitisícové škody na soukromém a veřejném majetku 

(Redakce, 2013). Další demonstrace, kdy se demonstrujícím, i přes značná policejní 

opatření, podařilo zformovat, dostat se na sídliště a zde opět útočit na policisty, se 

uskutečnily 6. 7. a 13. 7. Na obou akcích počet účastníků postupně klesal, poslední se 

uskutečnila 24. 8. za přítomnosti asi 150 lidí; k potyčkám s policií již na této 

demonstraci nedošlo.  

 Město od počátku vyzývalo občany, aby svou účastí na demonstracích 

nepodporovaly extrémistické skupiny a situaci řešilo s radnicí nenásilnou cestou. 

Prostor k vyjádření byl všem občanům umožněn krátce po druhém protiromském 

pochodu, kdy byla svolána diskuze o společném soužití, které se účastnilo téměř 800 

lidí. Své návrhy na uklidnění celé situace vypracovali i samotní Romové. Podotýkají, že 

na problémy na sídlišti Máj poukazovali již několik let, nabízeli městu projekt asistentů 

prevence kriminality, větší zapojení Romů do úklidu města apod.: „my jsme předtím 

každý rok poukazovali na ten problém na tom sídlišti, už předtím…“ (dále viz Příloha  

č. 1). Tyto jejich návrhy ale zůstávaly nevyslyšeny. Celé demonstrace se tak staly 

jakýmsi spouštěčem a bylo zřejmé, že problémy na sídlišti již dále nelze ignorovat, ale 
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 K tomuto počtu se připojila část obyvatel sídliště Máj. Celkově se tak do protestních akcí 

mohlo zapojit až 1000 osob. 
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skutečně se jimi začít zabývat. Město se opravdu k celé situaci postavilo čelem, 

vyslyšelo požadavky z řad majority i Romů a sjednalo jejich rychlou realizaci.  

 Na prvním místě zhruba desetibodového seznamu, vypracovaným Romy, 

figuroval návrh na zavedení právě asistentů prevence kriminality, jejichž funkci by 

vykonávali samotní Romové. Mezi svojí komunitou se jim dostává většího respektu, 

než, „běžným“ strážníkům městské policie. Lépe by tak na sídlišti dokázali sjednat klid 

a pořádek, který obzvláště v letních měsících nebyl příliš dodržován. Úspěšné bylo  

i vyjednání více pracovních míst pro Romy v úklidových službách města, také se začalo 

pracovat na řešení problematiky zadlužení romských občanů. Znovu byl oživen návrh 

na postavení komunitního centra, které bylo skutečně v roce 2014 dokončeno. Centrum 

vytvořilo zázemí pro pracovníky Salesiánského střediska dětí a mládeže, kteří se věnují 

volnočasovým aktivitám pro děti a poskytují poradenskou činnost. Zlepšila se práce 

terénních pracovníků, kteří dostali více prostoru trávit čas právě v terénu, vyhledávat 

problémy a snažit se je řešit ihned na místě. Město uvolnilo finance nově zaregistrované 

romské neziskové organizaci a mohlo být uspořádáno několik romských kulturních 

akcí.  

 Respondenti se shodují, že město vykonalo hodně pozitivních věcí, i když 

situace jistě nabízela prostor pro realizování mnohem více projektů a opatření. Romové 

jsou hodně spokojeni s výsledky práce asistentů prevence kriminality a zaznamenávají 

značnou pozitivní změnu na sídlišti Máj. Asistenti se rychle stali nápomocní obecní  

i státní policii. Díky svým znalostem a orientaci v romské komunitě poskytují 

policistům klíčové informace vedoucí k dopadení romských pachatelů, které by policie 

jinak velmi složitě zjišťovala a celkově se tak podílí na snižování kriminality na sídlišti: 

„Už jenom když hledaj nějakou osobu, ty kluci vědí, kde se zdržuje, kam chodí, co 

dělá…“ (dále viz Příloha č. 2). Zastupitel Českých Budějovic R8 je s odvedenou prací 

města po demonstracích spokojený a doufá, že nic podobného se již v budoucnu nebude 

opakovat. I on kladně hodnotí práci asistentů prevence kriminality. Přiznává však své 

zarmoucení z vyhrocení celé situace, která musela vést až ke zřízení tohoto speciálního 

postu: „…ale jsem nerad, že to muselo dojít takhle daleko, že na ně potřebujeme 

speciálního, jejich asistenta…“ (dále viz Příloha č. 6). R2 upozorňuje, že město na letní 

události z roku 2013 pomalu zapomíná. Mělo by se o problémy na sídlišti znovu více 

začít zajímat, aby se podobné demonstrace neopakovaly: „…už se zapomíná na to, co se 

dělo a vrací se to do starejch kolejí a město by se mělo více zajímat“ (Rozhovor s R2). 

Ostatní respondenti rovněž vyjádřili své obavy o možném opakování těchto 
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demonstrací. R1 poukazuje na stále vzrůstající nenávist vůči Romům. Jeden malý, 

obdobný incident může znovu rozvířit vlnu diskuzí na sociálních sítích, zaktivovat 

obyvatele i extrémistické skupiny a další demonstrace může být na světě. 

 Ani výše zmíněné události a ochota města aktivně se podílet na řešení problémů 

společenského soužití mezi Romy a majoritou, nebyla dostatečným důvodem 

k začlenění Roma do komise městské rady. V komunálních volbách 2010 kandidoval do 

městského zastupitelstva, v té době člen ČSSD, Roman Slivka. Již po těchto volbách 

vznesl svůj požadavek k participaci v bytové či sociální komisi, ale byl svojí stranou 

odmítnut. To samé navrhoval i po letních událostech v roce 2013, ale opět se stejným 

výsledkem. Důvod, proč nebylo schváleno jeho členství v jedné z těchto městských 

komisích, on sám spatřuje ve své dobré orientaci v sociální oblasti. Jeho aktivitou by tak 

mohl být narušen klasický chod komise. Jak se ukazuje, kritériem členství nejsou 

znalosti z dané oblasti, na kterou se komise zaměřuje. Spíše jsou upřednostněni lidé, 

kteří se v těchto odvětvích příliš neorientují, ale zaručují její poklidné fungování: 

„Takže člověk, kterej se angažuje v sociální oblasti a pracuje na sociálním odboru, má 

ztíženou situaci…“ (dále viz Příloha č. 1). Jeho znalostmi romské problematiky rovněž 

mohla panovat obava před zvýhodňováním Romů, k čemuž by mohlo například dojít při 

přidělování městských bytů: „…narušil by jim, třeba v té bytové komisi nějakým 

způsobem to přidělování bytů, je to cigán, tak by mohl nadržovat cigánům (Rozhovor 

s R3). ČSSD také byla ve volebním období 2010-2014 členkou rady města a tímto 

krokem by mohla zapříčinit ztrátu svých voličů: „…každá strana politická, která se 

začne zabejvat problémem, romským problémem, tak vlastně ztrácí preferenční body…“ 

(dále viz Příloha č. 4). Jeho začlenění v roce 2013 mohlo být také problematičtější, 

jelikož by se pravděpodobně někdo, už v po dobu tří let fungující komisi, musel vzdát 

svého místa. Jak ale R8 dodává, kompetenci stanovit počet členů komise má rada města 

a její kapacita tak mohla být navýšena: „I když Rada města by mohla ty počty míst 

upravit“ (Rozhovor s R8). 

3.5 Příčiny volebního neúspěchu DSSS v komunálních volbách 
2014 v Českých Budějovicích 
 Očekávalo se, zda protiromská nálada ve společnosti po demonstracích 2013 

bude mít dopad i na výsledek krajně pravicové DSSS. Ta mohla dobře využít nabízené 

situace, na svoji stranu zlákat i za normálních okolností neradikální voliče a dostat se do 

městského zastupitelstva. Toho si byli vědomi i někteří Romové, kteří se jejího 

případného volebního úspěchu obávali a v návaznosti na letní události 2013 a předsudky 
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majoritní společnosti vůči Romům, její úspěch i očekávali: „Já jsem docela jejich 

úspěch v Budějovicích čekal…“(dále viz Příloha č. 4). Naopak více respondentů věřilo, 

že lidé jsou přemýšliví a uvědomují si, že DSSS žádné řešení, které by pomohlo udržet 

situaci stabilní, nemá: „…samozřejmě existuje frustrovaná menšina, pak ale i většina, 

která si myslím, že je normální, přemejšlí a dokáže si vyvodit nějaké následky…“ (dále 

viz Příloha č. 2). Navíc, i kdyby se DSSS podařilo v městském zastupitelstvu získat 

mandát, Romové si byli jisti, že žádná strana by s nimi nebyla ochotna vstoupit do 

vládní koalice a do následujících voleb by jejich preference značně klesly. 

 DSSS ve volbách zcela propadla, její zisk činil pouhých 0,05 % hlasů. Tento 

volební výsledek můžeme přisuzovat několika faktorům. Stranu na počátku roku 2013 

zasáhl odliv jejích členů, především do Demokratické strany pracujících  

a neregistrovaného sdružení Čeští lvi. Tento problém se promítl i do jejích veřejných 

aktivit, DSSS se nebyla schopna zapojit do organizace většího počtu pravicových akcí 

(MVČR, 2013a, s. 4). Toto se projevilo i v Českých Budějovicích. DSSS se sice na 

některých místech v republice na pořádání protiromských demonstrací podílela, ale 

právě v Budějovicích se strana nijak neangažovala (MVČR, 2014, s. 10). Na 

rozdmýchávání dalšího mezi-etnického napětí se ve městě podíleli jednak právě 

odpadlíci z DSSS ze dvou výše zmíněných subjektů, Českých lvů a Demokratické 

strany pracujících a konflikty s policií vyvolávali v hojné míře hlavně fotbaloví 

chuligáni (MVČR, 2013a, s. 4). Oslabení členské základny DSSS je patrný i na její 

českobudějovické kandidátce, čítající pouze 3 členy. Pro srovnání, kandidátka do 

komunálních voleb v roce 2010, kdy v Budějovicích k žádným událostem namířených 

proti Romům nedocházelo, byla osmičlenná (ČSÚ, ©2017).  

 Na ztrátě preferencí DSSS mohl mít vliv i její ústup ze svých krajně pravicových 

pozic směrem k pravicovému populismu, který tradičně radikálněji naladěné voliče 

mohl spíše odrazovat (MVČR, 2013b, s. 5). Na druhou stranu mohla přilákat velké 

množství „normálních“ lidí, kteří byli nespokojeni s chováním romské menšiny ve 

městě. Počet získaných hlasů však zůstal za očekáváním, navzdory poměrně velké 

účasti občanů na demonstracích, kteří se neváhali pustit do konfliktu s policií. Ve svém 

výzkumu se autor proto snažil ověřit, zda příčinou volebního neúspěchu DSSS nemůže 

být, že účastnící demonstrací byli z větší části obyvatelé jiných měst než Českých 

Budějovic. Jednoznačná shoda na tuto otázku mezi oslovenými respondenty nebyla. 

Z velkého počtu účastníků lze obtížně rozlišit kdo je extrémista, kdo pouze nespokojený 

občan a rozeznat, kdo odkud pochází je samozřejmě takto nemožné. R2 se domnívá, že 
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skutečně první demonstrace měla jistý pozitivní efekt, když přispěla k následnému 

řešení problémů s Romy na Máji, na které svou účastí poukázali hlavně místní 

obyvatelé. Na následujících demonstrací lidé z Budějovic již neměli důvod k účasti  

a demonstrující byli tvořeni hlavně lidmi z jiných koutů republiky, ale i zahraniční: „Ta 

první demonstrace, co tu byla, tak byla fakt místní bílý proti cigánům, že jim něco 

vadilo. Ale ty další demonstrace, to už v podstatě bylo jenom, že sem jezdili ty z jiných 

měst“ (Rozhovor s R2). Podle informací R4, hlavní vlna extrémistů z celé republiky 

dorazila na první dvě demonstrace, ale i tam mohli představovat maximálně 30 % všech 

účastníků. Ty další, již méně početné, pak tvořil pouze zbytek budějovických obyvatel: 

„Ty první 2, tam si myslím, že takových 20-30 % z jiných měst…“ (dále viz Příloha  

č. 3). Ostatní oslovení buď žádné svoje odhady nemají, nebo se domnívali, že na všech 

demonstracích byli místní obyvatelé v menšině. 

 Z lišících se odpovědí od respondentů však nelze udělat jednoznačný závěr. 

MVČR (2013a) uvádí, že na 1. demonstraci konané 29. 6. 2013, tvořili místní obyvatelé 

zhruba polovinu ze všech účastníků; o dalších demonstracích se však již nezmiňuje.  

Proto autor požádal Policii ČR o informace, jež by otázku pomohla zodpovědět. 

Odpověď policie byla velmi vstřícná a byl mu poskytnut seznam s místem bydliště 

(pouze město) všech 44 osob, které se na demonstracích dopustili trestného činu.  

Graf č. 1: Počet pachatelů, kteří se dopustili trestného činu na všech čtyřech konaných 

protiromských demonstracích 2013, dle místa jejich bydliště: 

 

Zdroj: (Autor na základě Policie ČR)  
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Z grafu je viditelné, že naprostá většina osob, které na demonstracích spáchaly 

trestný čin
36

, jsou z Českých Budějovic. Navíc, obce Boršov, Lišov a Hůry se nacházejí 

v okrese České Budějovice. Pouze dva obvinění byli z jiného kraje než Jihočeského, 

konkrétně ze Středočeského a Olomouckého, což na žádné velké organizované nájezdy 

extrémistů i z jiných části republiky nepoukazuje. Samozřejmě, tito lidé, jako častí 

účastníci podobných akcí, práci policejních těžkooděnců dobře znají a jejich zadržení je 

obtížné. Navíc oni samotní se často do přímých střetů s policí, např. vlivem již 

předchozích obvinění, nezapojují, ale k tomuto jednání se snaží vybudit ostatní 

účastníky. Přítomnost těchto lidí byla policií zaznamenána již na prvních 

demonstracích, proto byli na tyto vytypované jedince či skupiny, nasazeni speciální 

policisté v civilu. Přesto policie potvrzuje, že 95 % všech zadržených pochází přímo 

z Českých Budějovic (Kroupa, 2013). Rovněž BIS (2013) zaznamenala, že na 

protiromských demonstracích v Českých Budějovicích a Duchcově, byli přítomni 

pravicoví extrémisté, ale většinu všech účastníků tvořili místní obyvatelé, kteří tak 

ventilovali svojí nespokojenost ve vzájemném soužití s romskou menšinou.  

 Samotní Romové za příčinu špatného volebního výsledku DSSS pokládají 

skutečnost, že lidé si opravdu uvědomili, že řešení nabízená extrémisty by ve 

skutečnosti nic nepřinesla: „…ale asi občané si řekli, že nechtějí žádné extrémisty… 

(dále viz Příloha č. 1). Jistě ocenili i uklidnění a celkové zlepšení situace na sídlišti 

Máji. R8 byl volebním výsledkem DSSS mile překvapen. Občané byli spokojeni  

s dobrou prací města, které tak extrémistům zabránilo získávat své voliče poukazováním 

na nedostatečné vyřešení problémů a tradiční, zavedené strany v městském 

zastupitelstvu si dokázaly udržet svou přízeň: „…to, že dostali takhle málo hlasů, mě 

pozitivně překvapilo a je to i vysvědčení, že město se tady zachovalo správně“ 

(Rozhovor s R8). 
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 Nejčastěji se jednalo o trestný čin násilí proti úřední osobě a výtržnictví. 
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Diskuze 
 Ze získaných informací od respondentů jasně vyplývá, že Romové k dosažení 

politického úspěchu mají velmi složitou cestu. Jejich snížená sociální a bezpečnostní 

situace pro ně nejsou dostatečným impulsem zorganizovat se a společně hledat  

a prosazovat prostředky pro jejich zlepšení. Romové se tak místo toho stahují do ústraní 

od majoritní společnosti. Ani ve své romské komunitě nepředstavují jednotný celek. 

Spíše než existence více romských skupin jsou jejich hlavním problémem 

zapříčiňujícím nejednotu, majetkové rozdíly a závist mezi jednotlivými rodinami. 

Odpověď jednoho z respondentů, že Romové byli před Sametovou revolucí jednotnější, 

lze tak odůvodnit tehdejší přibližně stejně nízkou životní úrovní všech obyvatel. 

Dosažená úroveň vzdělání jistě pro vstup do politiky roli nehraje, ale na jejím 

základě jsou při prvním kontaktu s člověkem hodnoceny jeho schopnosti a inteligence, 

které naopak potřebné jsou. Nároky dnešní majoritní společnosti na vzdělanostní úroveň 

jsou čím dále vyšší a politické strany za účelem zaujmout voličovu pozornosti, budou 

do popředí upřednostňovat kandidáty splňující společenský standart. Všeobecně nízká 

vzdělanostní úroveň je pro Romy limitující, podpořená navíc i stále existující jazykovou 

bariérou, která vytváří obtížnější komunikaci ve straně, zastupitelstvu či s veřejností. 

V tomto ohledu je problematičtější jejich písemný projev, který znemožňuje přípravu 

různých podkladů, zpráv, analýz či volebních programů. Velkou bariérou ke zlepšení 

této situace představuje specifické myšlení Romů. Romové žijí pouze přítomností  

a budoucnost je nezajímá, je pro ně příliš vzdálená. To je pozůstatkem jejich kočovného 

života, který vyžadoval okamžitá rozhodnutí. Vidina dalšího, minimálně tříletého studia 

po povinné základní škole je pro ně pak těžko představitelná. Navíc s absencí často 

nezbytné podpory rodičů. R1 na jednom setkání vylíčil, pro něj toto naprosto 

nepochopující myšlení Romů. V místě svého bydliště, na sídlišti Máj, vypozoroval, že 

vzdělaní lidé nepředstavují pro většinu místních Romů žádný vzor, ani autoritu. Tou prý 

disponují osoby s bohatou trestnou minulostí a smutně přiznal, že právě ony, by 

v případě své kandidatury, byly schopny přilákat romské voliče k volbám. 

 Obava Romů před verbální či fyzickou rasově motivovanou konfrontací z řad 

některých extrémistických skupin, je zvláště v souvislostech, které se v Českých 

Budějovicích udály v létě 2013, víc než oprávněná. Ke zvýšení takovému riziku by 

mohlo přispět i zvýšené veřejné povědomí, jehož je práce v politice součástí. Strach  

o sebe a svojí rodinu brání i některým politicky zkušeným Romům návratu k jejich 

dřívějším veřejným aktivitám a ostatním romským kandidátům tak zaniká možnost 
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spolupráce s těmito lidmi, která by díky jejich informovanosti, znalostem a poznatků 

mohla být velkým přínosem. 

 Všechny tyto problémy se pak i odrážejí nejenom v malém využívání svého 

pasivního volebního práva, ale i volebního práva aktivního. Politika stojí až na samém 

okraji romských zájmů, Romové ztratili důvěru v politiky, nevěří, že by svým 

hlasováním mohli něco změnit, i když si přejí, aby se jejich život ubíral lepším směrem. 

Ani osobní přesvědčování kandidátů z jejich řad, pořádání besed, kde je Romům 

vysvětlováno, jakým způsobem se hlasuje, je nedokáže donutit ve volební den odevzdat 

svůj hlas. Když už se přeci jenom Romové k tomuto činu odhodlají, zpravidla tak učiní 

při volbách do Poslanecké sněmovny. Někteří respondenti soukromě sdělili i volební 

preference budějovických Romů, z nich velká část jsou příznivci KSČM. Hlavní roli 

zde hraje osobnost předsedy Filipa, který před svým vstupem do vysoké politiky byl 

zaměstnancem továrny Sfinx v Českých Budějovicích, ve které pracovalo i hodně 

místních Romů. Je třeba zaměřit svojí pozornost více na volby do obecních 

zastupitelstev, jelikož pouze tam se dokážou někteří Romové v republice v současnosti 

probojovat. Zapojením do správy obce mají větší šanci na vyslyšení i rychlejší řešení 

svých požadavků, než by tomu pravděpodobně bylo na vyšších úrovních. Postupné 

prokázání jejich schopností v komunální politice by se stalo i lepším odrazovým 

můstkem právě pro vstup do vyšších politických pater, kde zatím Romové své zástupce 

postrádají.  

 Mezi českobudějovickými Romy se vyskytují schopní lidé, kteří by chtěli pro 

svoji komunitu něco udělat a tak se politicky angažují. Jak se ale ukázalo, dostat se na 

kandidátní listinu majoritní politické strany, která má volební potenciál, může být 

složité. Hlavním vysvětlujícím faktorem je prostý politický kalkul. Pohled ze strany 

většiny na Romy je stále velmi negativní. V případě, že kandidát má dostatečné kvality  

i vzdělání, společnost nebere v potaz, pokud se jedná o Roma. To je ovlivněno dřívější 

negativní zkušeností s Romy a její generalizování na celou romskou komunitu. Strany 

se tak v tomto důsledku obávají o ztrátu svých preferencí. V úvahu pak připadá buď 

úplné zamítnutí kandidatury Roma, nebo jejich uklizení na spodní místo kandidátky, 

kde nevyvolávají takovou pozornost. To vysvětluje i jejich umístění na nevolitelných 

místech, i když je kandidát např. dlouholetý, aktivní člen strany. Tento nerovný přístup 

je pak důsledkem toho, že Romové ztrácí motivaci dále politicky participovat. Cítí, že 

pro své stranické kolegy nejsou rovnocenným partnerem a nechtějí pouze doplňovat 

místo na kandidátce a platit členské příspěvky.  
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Největší šanci stát se prvním romským budějovickým zastupitelem, měl v roce 

1994 Juraj Markovič, kandidující z 8. místa za KSČM. Navzdory tomu, že KSČM 

získala v tomto roce 2. největší počet hlasů, vlivem tehdejšímu volebnímu systému bez 

existence uzavírací klauzule se do zastupitelstva nedostal. 

Vzkříšení politického života Romů v Českých Budějovicích by mohl pomoci 

vznik místní organizace jedné z romských politických stran. Skutečně již byly navázány 

kontakty s předsedou Romské demokratické strany M. Tancošem. Založení pobočky 

RDS však brání její vyšší příspěvky, 1200 korun ročně, které si místní Romové 

nemohou dovolit obětovat ze svého rodinného rozpočtu. Zda by však působnost této 

strany, či její kolegyně SRP prolomila současný stav bez romského zastupitele, můžeme 

odhadovat na základě jejich volebních výsledků v ostatních částech republiky, kde se 

ani jedné z nich zatím nepodařilo získat mandát a nic nenasvědčuje tomu, že v Českých 

Budějovicích by byla situace odlišná. Spíše naopak. Jako lepší varianta se jeví romská 

organizace pod křídli velké majoritní strany. Složitější by bylo nalézt lidi, kteří by měli 

chuť vytrvale pracovat, aby organizace skutečně fungovala a ne jako v případě 

v analytické části zmíněné romské pobočky v Českých Budějovicích, kde hlavní náplní 

jsou jiné aktivity, než ty politické. Romové by získali příležitost stát se pravidelnými 

kandidáty, minimálně v obecních volbách a ukázat veřejnosti, že jim jejich životy 

nejsou lhostejné, stejně jako životy všech lidí ve městě. Navíc angažovanost v majoritní 

straně by nemusela u většiny vyvolávat pocit romského izolacionismu, jako v případě 

jejich participace v romské straně, ale naopak by mohla být vnímána jako snaha o větší 

začlenění. 

Většina respondentů by se ani nebránila vzniku podobné organizace za 

spolupráce s krumlovskými Romy. Ti jsou rovněž ochotní, díky svým bohatým 

zkušenostem poskytnout i cenné rady českobudějovickým kolegům. Za politickým 

úspěchem krumlovských romských politiků, jak už bylo výše rozebíráno, stojí jednak 

lepší asimilace romské komunity v Krumlově. I když sami krumlovští Romové 

přiznávají, že stará generace už skoro vymřela, mladí na jejich dobré soužití s majoritou 

příliš nenavázali a v současné době dochází k jejich vyloučení. Velkou roli v tomto 

hraje i odlišný přístup vedení města, které o romskou komunitu už neprojevuje zájem, 

jako tomu bylo v 90. letech za starostů Jana Vondrouše a Antonína Prince. Romové 

dodávají, že s podobnými lidmi, kteří aktivně projevovali zájem o řešení romských 

problému, se v Českých Budějovicích nikdy nesetkali. Současní krumlovští politici těží 

především z respektu a autority, kterou představují nejen pro Romy, ale i pro majoritu. 
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Jistou roli v jejich politickém úspěchu hraje i menší velikost Krumlova oproti 

Budějovicím a rovněž jejich pracovní pozice jim nabízí být v dostatečném kontaktu 

s občany města.  

 Z doporučení respondentů, jak docílit zvolení romského zastupitele v Českých 

Budějovicích jednoznačně vyplývá, začít se politicky angažovat. Politická angažovanost 

je ovlivněna problémy, sužující romskou komunitu a současně jejich šance jsou sníženy 

i nerovným přístupem velkých majoritních stran. Ovšem právě bez větší politické 

participace, jednotnosti Romů a zvýšené volební účasti, která by vedla k podpoře jejich 

kandidáta, se tento stav bude měnit velmi obtížně. V důsledku působení všech 

negativních jevů není jednoduché navrhnout postup nejjednodušší cesty do 

zastupitelstva. Dočasná situace ukázala, že jedinci, navzdory jejich dlouholeté stranické 

praxi, prostor nedostávají. Prvním krok, který by Romové v Českých Budějovicích měli 

učinit, by mělo být shromáždit skupinu alespoň pěti angažovaných lidí a ti by spolu dále 

měli koordinovat svůj postup. Nejvhodněji, jak dále pokračovat se autorovi jeví dvě 

varianty. Tou první je již zmiňované založení místní organizace pod záštitou velké 

majoritní politické strany, složenou z této potenciální skupiny. Druhá alternativa 

spočívá v obsazení, vždy alespoň dvěma Romy, více silných politických stran. Zde se 

dlouhodobou prací snažit prosadit a zmapovat si přístup oné strany ke svým romským 

spolustraníkům a romské komunitě. Na základě takto získaných a vzájemně sdílených 

zkušeností soustředit své síly do té strany, která Romy bere jako sobě rovné partnery. 

To vše je ale bez kroku číslo jedna prakticky nerealizovatelné. Současně je také 

zapotřebí, aby stále docházelo mezi Romy k osvětě o politice a důležitosti voleb. 

 I když město už v průběhu protiromských demonstrací začalo aktivně řešit 

některé problémy s Romy, k zařazení Roma do jedné z komisí městské rady, i přes jeho 

nabídku, bylo tehdy v jeho domovské ČSSD, zamítnuto. Město se možná v tomto mělo 

více angažovat, neboť členství pana Slivky v městské komisi by především pro město, 

bylo velmi výhodné. Zastupitelstvo a rada města by pravidelně mohly dostávat 

nejnovější informace o dění v romské komunitě, přímo od zainteresovaného člověka ze 

sídliště Máj, což by tehdy v napjatém období umožnilo rychlou reakci na možné nové 

problémy, které by mohly vést k obnovení letních nepokojů. Případně, pokud by se stal 

členem již po volbách v roce 2010, možná se demonstracím mohlo i předejít, jelikož by 

z této pozice mohl lépe prezentovat své návrhy ke zlepšení situace na sídlišti, které byly 

dříve ze strany města ignorovány a k jejich realizaci došlo až po vypuknutí demonstrací. 

Obava z jeho aktivity, kterou se prezentoval ve straně, by mohla být zásahem do 
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běžného chodu komise, což je patrně i jedním z důvodů, proč byl odmítnut. Dalším 

mohl být i strach ČSSD o ztrátu svých voličů, kterou by tímto krokem zapříčinila. 

Navíc, když do dalších voleb zbýval už jen jeden rok. Taktéž je pravděpodobné, že 

žádný z členů komise by se nemusel vzdát svého místa, právě na úkor pana Slivky. 

Počet členů komise mohl být jistě navýšen, neboť právo stanovit jejich počet náleží radě 

města (Kolman, 2010). 

 Na volební neúspěch DSSS v komunálních volbách 2014 v Českých 

Budějovicích mělo vliv více faktorů. Ještě před budějovickými demonstracemi zastihl 

DSSS odchod jejích členů. To mělo výrazný dopad na její veřejné aktivity. V Českých 

Budějovicích se nedokázala chopit nabízené příležitosti zahájit svou volební kampaň 

s cílem přilákat co nejvíce voličů a na organizování protestních akcí se vůbec 

nepodílela.  Přítomnost extremistů z jiných částí republiky byla sice potvrzena, avšak na 

základě shromážděných informací je patrné, že velkou část demonstrujících tvořili 

místní obyvatelé. Můžeme tak vyloučit, že na slabém volebním výsledku měla podíl 

většinová účast právě obyvatel z jiných měst. Co naopak svojí zásluhu mělo, bylo město 

České Budějovice, které se urychleně začalo zabývat opatřeními, jež situaci na sídlišti 

Máj dokázali stabilizovat a hlavně i vylepšit. Tím také nedopustilo příklon obyvatel 

k DSSS, navzdory změně v její rétorice směrem pro širší veřejnost líbivějšímu 

pravicovému populismu. Také se ukázalo, že drtivá část budějovických obyvatel jsou 

přemýšliví lidé, dobře si vědomi, že případný vzestup extrémistů by problémy nevyřešil, 

naopak by mohli způsobit opětovné napětí ve společnosti, které by mohli vést až 

k dalším nepokojům.  
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Závěr 
Cílem této práce byla analýza politické participace Romů v Českých 

Budějovicích. Důraz byl především kladen na zjištění faktorů, bránící Romům ve větší 

politické angažovanosti, na důvody, které Romům znemožňují získání mandátu 

v městském zastupitelstvu a představení alternativ, jak tohoto cíle dosáhnout a celkově 

přitáhnout více Romů k politice. Výzkum byl realizován metodou polostrukturovaného 

rozhovoru s devíti romskými respondenty, kteří se snaží politicky angažovat, zajímají se 

o politiku, vykonávají nebo vykonávali politickou funkci. Z tohoto počtu byly tři 

Romové z Českého Krumlova. Ti na romskou problematiku v Českých Budějovicích 

přispěli svým vlastním pohledem a díky svým politickým zkušenostem přispěli  

i s řešením, jak dosáhnout politického úspěchu. Celkový výzkum byl ještě doplněn  

o postřehy českobudějovického zastupitele, které byly velmi užitečné, zvláště 

k výzkumným otázkám, zabývající se protiromskými demonstracemi.  

Ve svém výzkumu autor dochází k závěru, že zájem Romů o politiku v Českých 

Budějovicích je minimální. Romové nedůvěřují slibům politiků, důvěru nemají ani 

v lidi ze své komunity, což představuje velkou překážku k politickému úspěchu. Jejich 

politická aktivita je rovněž ovlivněna horšími sociálními podmínkami, nízkou úrovní 

vzdělání a zaměstnanosti a pocitem nebezpečí. Budějovičtí romští kandidáti se nemohou 

spoléhat na podporu ze svých řad a jejich situaci ztěžuje i postoj majoritních politických 

stran. Obava o volební výsledek, způsobená negativním postojem většinové společnosti 

k romské menšině a žádné větší zkušenosti Romů s politikou, vedou k jejich umístění na 

spodních příčkách kandidátních listin.  

 Práce částečně prokazuje první hypotézu. Důvodů, proč nedošlo po 

demonstracích 2013 k zařazení Roma, i přes jeho nabídku, do bytové či sociální komise, 

je více. Ten hlavní pramenil z obav o možné narušení chodu komise. Nový člen by 

určitě přicházel s dalšími návrhy na zlepšení situace v soužití Romů s majoritní 

společností a komise by tak byla nucena se jimi zbývat. Svou roli jistě hrálo i tehdejší 

členství pana Slivky v ČSSD. Strana se obzvláště po letních nepokojích mohla obávat, 

že tento krok by zapříčinil odliv části její voličské základny, v následujícím roce 

konaných komunálních voleb. Členství Roma v komisi městské rady už také mohlo být 

pokládáno za zbytečné, jelikož se v krátkém časovém horizontu pozitivně projevila 

opatření, jež město k celkovému uklidnění situace realizovalo.  

Za částečně prokázanou lze pokládat i druhou hypotézu. I zde se na špatném 

volebním výsledku DSSS projevilo vzájemně více faktorů. Obyvatelé Českých 
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Budějovic se skutečně nedomnívají, že extrémisté by byli schopni zlepšit vzájemné 

soužití majority s romskou menšinou. Naopak, další rozdmýchávání nenávisti vůči 

Romům by mohlo vést ke stále více ostřejším střetům mezi oběma skupinami. Velký 

podíl na nenaplnění tohoto scénáře mělo i město České Budějovice, jež se problémem 

s romskou menšinou začalo aktivně zabývat a vyslyšelo i řadu návrhů od samotných 

Romů. Zásluhu na špatném volebním výsledku měla i sama DSSS, jež se oficiálně 

demonstrací v létě 2013 v Českých Budějovicích neúčastnila. K tomu přispěl i odchod 

jejích členů, který stranu v tomto roce zastihl. Nakonec, lze potvrdit, že demonstrací se 

účastnili i lidé z jiných měst, ale jejich podíl byl malý a do volebního výsledku se příliš 

nepromítl.  

 Analytická část také potvrdila, že faktory, limitující politickou participaci Romů 

v Českých Budějovicích jsou shodné s těmi celorepublikovými, představené 

v teoretické části. Pavel Pečínka (2009) ve svém výzkumu došel k závěru, že hlavními 

problémy, ovlivňující politickou participaci Romů jsou velká roztříštěnost romského 

etnika, vysoká nezaměstnanost a nízká vzdělanostní úroveň. Stejné příčiny, které brání 

českobudějovickým Romům v jejich větší politické angažovanosti, potvrzuje i tato 

práce. Přidává navíc další důležitý aspekt a tím je bezpečnost. Romové se v České 

republice cítí ohrožení a na místo snahy o aktivní, i když obtížné řešení, se ještě více 

depolitizují a uzavírají do své komunity. V tomto ohledu je reakce Romů stejná jako 

v Pečínkovo (2009) práci, ve které odhaluje, že náhlé zhoršení sociálních podmínek 

Romů na začátku 90. let, nevedlo k jejich politickému aktivismu, známému například 

z dělnických bouří v 19. století, ale právě k jejich stažení z veřejného života.  

 Práce tak ukazuje, že situace Romů, od výzkumu provedeného Pečínkou, 

stagnuje. Nemůžeme zaznamenat žádná zlepšení v životech Romů, která by znamenala 

jejich větší politickou participaci. Naopak odhaluje další fakt v podobě, již zmíněné, 

zhoršené bezpečnostní situaci. To ale do jisté míry může být více ovlivněno zkoumanou 

lokalitou Českých Budějovic, které v roce 2013 zasáhly rozsáhle protiromské 

demonstrace.  

 Do budoucna se nabízí provedení stejného výzkumu ve stejné výzkumné 

lokalitě. Nová práce by mohla zaregistrovat případnou změnu v politické participaci 

Romů a zjistit i případné praktické dopady původního dokumentu. Další možnost nabízí 

rozšíření práce o detailnější výzkum politického chování Romů v Českém Krumlově. 

Následné porovnání s lokalitou Českých Budějovic by mohlo přinést nové poznatky  

o politické participaci místních Romů.  
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Summary 
The purpose of this work was to analyze the political participation of the Romani 

people in České Budějovice. Emphasis was primarily placed on identifying factors that 

prevent the Romani people from taking part in greater political engagement, on reasons, 

which keep the Romani people from obtaining a mandate in the city council and the 

introduction of alternatives to achieve this goal and to attract generally more Romani 

people to politics. The survey was led through a semi-structured interview with nine 

Romani people respondents who are interested in politics, carried out or are carrying out 

a political function. Three of them are from Český Krumlov. They helped to see the 

Romani people issues in České Budějovice in their own way and thanks to their political 

experience they came with the solution how to achieve political success. The overall 

research was expanded by the findings of the local politician in České Budějovice, 

which were very useful especially in the field of research questions dealing with anti 

Romani people demonstrations. 

In the research came the author to the conclusion that the interest of Romani 

people in politics in České Budějovice is minimal. The Romani people do not trust the 

promises of politicians and they do not trust the people in their community, which is the 

main obstacle to political success. Their political activity is also influenced by worse 

social conditions, low levels of education and employment, and feelings of danger as 

well. The Romani people candidates from České Budějovice cannot rely on support 

from their community, and their situation also reduces the attitude of the majority and 

majority political parties. Based on their position on the candidate lists and more 

frequent participation in smaller local movements, they have almost no chance of 

success. 

The work partly proves the first hypothesis. The first reason why a Romani 

people candidate was not nominated to a social or housing committee actually came out 

of the fear of violating their basic routines. The second reason was the fear of ČSSD of 

losing their electoral base, what could possibly happen by this step. Thirdly, even the 

city itself could already see the measures taken after the demonstrations as sufficient to 

calm the situation down.  

The second hypothesis can be considered as partially proven as well. The 

inhabitants of České Budějovice do not really think that extremists could improve their 

coexistence with the Romani people. The city of České Budějovice also had a big share 

in this fact, which began to actively deal with the problem and heard a number of 
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suggestions from the Romani people themselves. A share in the poor electoral result had 

even the DSSS itself, which did not officially take part in demonstrations in the summer 

of 2013 in České Budějovice. This was also contributed by the departure of its 

members, which the party surprised this year. Eventually, it is confirmed that people 

from other cities participated in the demonstration as well, but their share was small and 

did not play a big role in the election result.  

The analytical part also confirmed that the factors limiting the political 

participation of the Romani people in České Budějovice are the same as those in the 

theoretical part. Pavel Pečínka (2009) came in his research to the conclusion that the 

main problems affecting the political participation of the Romani people are the 

fragmentation of the ethnic group of Romani people, high unemployment and low 

education level. The same causes that obstruct the Romani people from České 

Budějovice from their greater political engagement are also confirmed by this thesis. It 

adds another important aspect of security as well. Romani people in the Czech Republic 

feel threatened and become even more closed to their community and depoliticated 

instead of trying to find an active, though difficult solution. In this respect, the reaction 

of the Romani people is the same as in Pečínka's (2009) finding, in which it reveals that 

the sudden drop in the social conditions of the Romani people in the early 1990s did not 

lead to their political activism, known for example from workers' revolts in the 19th 

century, it eventually caused their withdrawal from public life. 

The thesis shows that the situation of the Romani people has stagnated since the 

research conducted by Pečínka. We cannot see any improvement in the lives of the 

Romani people which would mean their greater political participation. Contrarily, it 

reveals another fact in the form of the already mentioned decreased security situation. 

But to a certain extent this can be more influenced by the investigated locality of České 

Budějovice, which was affected by huge amount of anti-Russian demonstrations in 

2013. 

In the future, the same research could be possibly done in the same research 

locality. The new work could register a possible change in the political participation of 

the Romani people and identify possible practical impacts of the original document. 

Another option is an extension of the work on a more detailed research of the political 

behavior of the Romani people in Český Krumlov. A subsequent comparison with the 

locality of České Budějovice could bring new findings into the political participation of 

the local Romani people.  
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Příloha č. 1: Rozhovor s R1 
 

Vnímáte jako potřebné mít své zástupce v nějakých městských orgánech? 

R1: „Ano, je důležité, aby Romové měli své zástupce, což zatím nemají a je třeba na tom 

začít pracovat. Romové by tak měli větší možnost zlepšit životní úroveň Romů, která 

neustále klesá a rovněž jejich bezpečnost je nejen po zkušenostech z roku 2013 velmi 

ohrožena.“ 

 

Jaké jsou podle Vás důvody této absence? 

R1: „Protože se Romové neradi sjednocují, sdružují a tím pádem se i neradi politicky 

angažují. To je největší chyba. Po revoluci zde byla ROI, která nějakým způsobem 

začala pracovat pro Romy, představovala jednotný orgán reprezentující Romy; kromě 

toho v 90. letech se zakládaly různé svazky, hnutí Romů apod. Nicméně nedostatek 

finančních prostředků a dalších náležitosti k zajištění fungování těchto romských stran a 

hnutí brzy vedlo k tomu, že činnost těchto subjektů prakticky skončila.“ 

 

K tomu ale také velmi přispěla velká roztříštěnost těchto subjektů, souhlasíte? 

R1: „Ano, jako romská národnostní menšina máme nejvíc zaregistrovaných občanských 

sdružení, spolků a hnutí a rámci ostatních národnostních/etnických menšin žijících 

v České republice. A ano, další příčinou, proč tyto hnutí nefungují, je právě ta 

nejednotnost a nedůvěra mezi Romy. To vše potom odráží, že Romové nemají své 

zástupce v podstatě vůbec nikde; ani v parlamentu, krajské či v komunální politice.“ 

 

Čili zájem o politiku mezi Romy, ať už se jedná o celostátní nebo obecní je velmi 

malý. 

R1: „Ano, ten zájem je velmi nízký. Pokud by ale došlo ke změně situace, konkrétně ke 

zlepšení sociálních podmínek, zlepšení zaměstnanosti, dosažení pocitu bezpečí, poté by 

mohlo dojít k větší angažovanosti Romů v politice. Já zastávám takový názor, že 

morální povinností každého občana je jít volit. Snažíme se přesvědčit Romy, že je 

zapotřebí chodit k volbám, ke každým volbám, ať už jsou parlamentní, senátní…Jak už 

jsem říkal, problém je, že oni dávají přednost hlavně těm volbám parlamentním. Zde se 

zaměřují na stranu, která má určitý sociální program a nepřitíží Romům, k tomu došlo 

v předminulých parlamentních volbách, kdy se k vládě dostali pravicové strany. Je 

zapotřebí je přesvědčit o důležitosti komunálních voleb a konečně zvolit svého 
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kandidáta do městského zastupitelstva a stačí málo hlasů, aby se romský kandidát do 

něj dostal. Romové si ale nejdříve musí vstoupit do svědomí a uvědomit si, že je potřeba, 

aby byli jednotní a voleb se účastnili, jinak se nemohou pohnout z místa.“ 

 

To jsou tedy ty hlavní problémy, se kterými se Romové v současné době potýkají… 

R1: „Ano to jsou ty nevětší problémy, které teď Romové mají. Hlavně vysoká 

nezaměstnanost, od toho se odvíjí vše. Pokud v rodině není dostatečný příjem, 

automaticky z toho vyplývají další problémy. A samozřejmě dokud se Romové necítí 

bezpečně a orgány určené k zajištění jejich bezpečnosti nepracují kvalitně tak, jak by 

měli, Romové se dostávají do ústraní a přestávají se organizovat.“ 

 

Jsou vás větší „tradiční strany“ ochotny zařadit na svou kandidátní listinu, jinam 

než na spodní příčky? 

R1: „Vůbec ne, na posledních volbách, tj. na letošních krajských volbách většina 

romských občanů kandidovala za Romskou demokratickou stranu, ale to jen v krajích, 

kde mají svojí místní pobočku, čili v Libereckém a Středočeském. Angažovanost 

neromských politických stran, aby na svojí kandidátku umístili Roma je velmi malá a na 

přední pozice, to nepřipadá v úvahu.“ 

 

Co může být důvodem? 

R1: „Důvodů je více, jedním z nich je nezkušenost Romů s politickou funkcí, s politickou 

pozicí v městském zastupitelstvu. Dále nemají zkušenost s politikou, co se týče přehledu 

o všeobecném dění jak u nás, tak i ve světě. Často v komunálních volbách kandidují 

důchodci i nezaměstnaní, ale na rozdíl od Romů, často mají nějaké předchozí politické 

zkušenosti, jsou členy strany a pro stranu pracují několik let a ví, jak se pracuje 

v komunální politice. S tím samozřejmě souvisí i vzdělanostní úroveň, kterou často 

Romové na danou politickou pozici nesplňují.“  

 

Proč nedochází k opětovné kandidatuře? 

R1: „V roce 2010 jsem kandidoval poprvé v komunálních volbách, letos jsem poprvé 

kandidoval v krajských volbách v těch příštích, pokud se mi strana ozve, tak bych chtěl 

kandidovat znovu. V letošních krajských volbách jsme oslovili strany, jestli jsou ochotny 

na svou kandidátní listinu umístit jako nezávislého některého Roma. Nakonec se pouze 

předsednictvo hnutí ANO shodlo, že mě dají na svojí kandidátní listinu, ale opět na 



 

70 

 

nevolitelné místo. Ale i to byl pro mě pro začátek úspěch. Chtěl jsem hrát spíše roli 

jakéhosi motivátora k tomu, aby si Romové uvědomili, že je zapotřebí kandidovat a 

politicky se angažovat. Chtěl jsem politicky „nastartovat“ Romy, aby už dále nebyli 

neaktivní, aby se probudili z toho pomyslného spánku a začali se politicky angažovat. 

Toto jsem v rámci své kandidatury chtěl v Romech probudit a ukázat jim, že zde existuje 

cesta. Co se týče komunálních voleb v roce 2014, tam jsem nekandidoval z důvodu, 

mého předchozího výsledku, který nebyl, jak bych si představoval. Příčinou mého 

neúspěchu může být to, že Romové nevnímají komunální ani krajské volby jako důležité. 

A přitom právě tyto volby, zvláště ty komunální, jsou pro romskou menšinu velice 

důležité. Je potřeba aby měli svého zástupce v jednom z městských orgánů, aby pro 

Romy ve svém městě něco vybojoval.“ 

 

Pomohl by vznik oblastního sdružení jedné ze dvou romských politických stran 

k větší politické aktivitě romských občanů? 

R1: „Oficiálně tu máme jednu organizaci, ale ta je nefunkční, není aktivní.“ 

 

A co například, kdyby se zde zřídila pobočka RDS? 

R1: „Já jsem vyzval předsedu RDS, aby mi zaslal stanovy, programové prohlášení 

strany apod., abych v Budějovicích nějakým způsobem zaktivoval Romy, aby vstoupili 

pod křídla RDS. Zájemcům jsem přeposlal veškeré materiály k prostudování. Problém 

je, že některým Romům se zdají členské příspěvky hrozně vysoké. Kdyby byla vstřícnost 

z vedení strany k zredukování členských příspěvků, tak by vzniku místní pobočky RDS 

nic nebránilo. Každopádně vše je stále v jednání a je na Romech, jestli vstoupí pod 

křídla RDS nebo zde je i myšlenka založení nového politického hnutí. Já jsem ochoten 

jim poradit, nabídnout jim pomoc. Vznik místní pobočky nebo nového hnutí by přispěl 

k větší poltické participaci Romů, už by nemělo docházet k tomu, že v komunálních 

volbách by kandidoval pouze jeden Rom.“ 

 

Snažili byste se v rámci takové to strany oslovit i majoritu a nikoliv jen romskou 

menšinu? 

R1: „Samozřejmě, program i témata se zaměřením na všechny občany, ne jen na témata 

spojená s Romy. Moje představa je taková, že program by měl především oslovit nižší 

třídu, sociálně slabší občany. Sociální problémy nejsou problémy jen s Romů, ale i 

ostatních občanů a náš program by měl tedy cílit obecně na sociálně slabší občany. 
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Například bychom se snažili získat místa v mateřských školkách pro sociálně slabé, 

protože je to ve městě velký problém. A hlavně, hlasy ostatních je zapotřebí získat, aby 

bylo dosaženo nějakého úspěchu.“ 

 

Co dle Vás stojí za úspěchem krumlovských politiků? 

R1: „Pan Kotlár, který kandiduje za ODS, pro Romy ještě nic neudělal. A proč je 

úspěšný? Je podnikatel, má dostatek finančních příjmů a může si dovolit více přispívat 

do stranické kasy, proto je pak na kandidátce na volitelném místě a následně i 

v zastupitelstvu. Ale aby ze své pozice pro Romy něco udělal, to jsem ještě 

nezaznamenal. On je podnikatel, provozuje svojí hospodu, kde zaměstnává z řad Romů 

pouze své rodinné příslušníky, je pravicově smýšlející a něco jako problémy Romů ho 

nezajímají. Kdybych tenkrát v komunálních volbách v roce 2010 také přispěl straně 

nějakým větším obnosem, tak jsem na kandidátce minimálně na 6. místě. Ale to vám 

oficiálně nikdo neřekne, a kdybych to věděl, jak to funguje, tak bych určitě nějakého 

sponzora našel. Naproti tomu pan Milo dlouhodobě pracuje v sociální komisy, 

v minulých volebních obdobích byl i zastupitelem města. Pracuje ve firmě Dunka, která 

zaměstnává Romy na veřejně prospěšné práce. Ve firmě pracuje jako jednatel a má na 

starosti vyjednávat pracovní místa přes úřad práce. Disponuje také velkými zkušenostmi 

ze státní správy, dobře se orientuje v sociální oblasti a je nápomocný Romům.“ 

 

Nenabízí se tu tak spolupráce, např. v oblasti předávání svých rad, postřehů a 

zkušeností z komunální politiky? 

R1: „Neexistuje, kvůli odlišnosti obou měst. Víte, situace v Českém Krumlově je ještě 

horší než v Budějovicích. Nikdo situaci v Krumlově nevnímá tak kriticky, jako já. Ten 

důvod je, že znám poměry v ČK, vím, co se tam odehrává, je tam daleko větší trestní 

činnost ze strany Romů, drogová problematika, nezaměstnanost, horší stav bydlení a 

další sociální problémy. V ČK už to není tak vzorové, jak to bývalo. Starší komunita, 

která už vymřela, řešila veškeré romské problémy ve spolupráci s městem, od čehož se 

ta mladší generace už odklonila. Vždy, když se vyskytl nějaký problém, tzv. vajda, tj. 

zástupce z řad Romů, byl poslán na město, se kterým se vše hned začalo řešit. Na těch 

menších obcích to jde řešit takhle, ta situace.“ 
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Jaký by měl být podle Vás ideální postup, aby Romové konečně měli svého 

zástupce v městských orgánech? 

R1: „Ideální cesta je taková, že strana, která má ty předpoklady uspět v komunálních 

volbách, by měla angažovat Roma na volitelném místě, to znamená do 10., maximálně 

do 1  místa, když bude strana hodně úspěšná. Jinak by musela být komunita jednotná a 

preferenčními hlasy vyškrtat Roma do zastupitelstva. Jestli má strana ve svém programu 

zaměření na sociální oblast, tak je potřeba, na tuto oblast vyčlenit Roma, který by 

nějakým způsobem splňoval určitá kritéria, aby byl tím člověkem, co by obhajoval ten 

sociální bod v programu. Ale zatím v programu žádné strany ani hnutí, není řešení 

romské problematiky. Je tam pouze neurčitě popsáno nějaké řešení sociálního tématu, 

ale aby tam bylo přímo zmíněno řešení romské problematiky v oblasti zaměstnanosti, 

bydlení a dalších věcí, tak to žádná strana tam nemá. A je potřeba a by strana na toto 

téma angažovala Roma, který této problematice rozumí a samozřejmě byl na volitelným 

místě. V těch komisích se nabízí dobrá možnost pro Romy, jak se někde angažovat. To 

ale samozřejmě znamená, že se Romové musí politicky angažovat pod nějakou stranou, 

která ve volbách uspěje. Bez tý politiky nic nezmůžeme. Proto jsem kandidoval letos do 

toho kraje, jediná strana si mě vzala pod křídla a to jsem za to zaplatil  000, jinak by 

mě tam vůbec nevzali. Tak jsem kandidoval do krajskýho zastupitelstva, aby Romové 

měli nějaký zastání na kraji. A ta práce na krajském zastupitelstvu je neplacená funkce, 

někteří Romové to nevěděli, vůbec, ani do teďka, že zastupitel je neplacený, když nejsi 

uvolněnej. A člověk, Rom, když se dostane ať už do krajského či městského 

zastupitelstva, tak už tam může navrhovat, jo kdyby se konal nějakej festival třeba, tak 

už máš větší šanci vybojovat na to peníze. Tím pádem, že nemáme vůbec žádný 

zastoupení v těch zastupitelstev, proto to takhle vypadá. Jo tady nějaký občanský 

sdružení, to je nezisková organizace, která může finanční zdroje získávat od nějakých 

donátorů, městských, krajských a to je všechno. Ale je zapotřebí se politicky angažovat. 

A já doporučuju Romům, aby se angažovali v politice. To znamená, aby vstoupili do 

nějaký politický strany a nebo tady ve městě zajistili nějakou tu pobočku. Ale nečekal 

jsem, že tady RDS bude chtít členský příspěvek 1200 korun, pro mě to je hodně. Jo 

jasně, je to malá strana, má málo členů, proto je ten příspěvek tak vysokej. Většina jsme 

na tom sociálně hůře než ostatní a myslím si, že tahle strana se už potápí. A kdyby jsme 

kandidovali do parlamentních voleb, v Česku máme podle mojich informací 17 -200 

tisíc Romů, takže my, kdyby volili všichni, tak nezajistíme těch   %, abysme se dostali 

do toho parlamentu. To by nás museli volit i další národnostní menšiny a nebo i 
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z majoritní společnosti. To bysme ale museli mít odpovídající program, na kterej by 

majorita dala hlas, program, aby tu stranu brala vážně. Ale říkám, nejsme tady tak 

početná komunita, oproti Slovensku, že máme nějakou možnost dostat se do parlamentu 

a jediná šance je tak uspět v těch komunálních i krajských volbách. Samozřejmě, 

angažovat se i ve vysoký politice, ale pod křídly nějaké velké strany. Já jsem byl v ČSSD 

  let a   let jsem se snažil, abych se dostal historicky jako první Rom tady do 

zastupitelstva. Ani jednou mě nedali na kandidátku nahoru. Jenom mě využívali na 

placení členských příspěvků. Teď nejsem v žádný straně a mám klid. A to že jsem 

kandidoval za ANO, jako nezávislý, tak za prvý, stálo mě to peníze a za druhý, svolal 

jsem Romy, byl tam i pan R. Tancoš, vysvětlili jsme jim, kam se volí, co bude náplní 

práce krajského zastupitele, že může pro Romy něco udělat apod., ale stejně, vidíš, že 

Romové jsou nejednotní, nejdou k volbám, když dostanou volební lístek, hned je zahodí, 

nemají zájem o politiku, ta situace je katastrofální. A oni musí alespoň volit, jinak se 

nepohneme nikam, musíme mít svýho člověka někde vejš.“ 

 

Mají budějovičtí Romové takového někoho mezi sebou? 

R1: „Co se týká výřečnosti a obecně komunikačních schopností, jsou Romové hrozně 

šikovní, co se týče mluvení. Někteří už ani neumí mluvit Romsky, rozumí Romsky, ale 

mluvit neumí. Ale co se týče další dovedností jako psaní, vypracování různých analýz 

třeba, zpráv a podobně, tam už to zadrhává. A tady je zapotřebí najít člověka, které ty 

obě oblasti ovládá a vyniká v nich a navíc má nějaké zkušenosti z praxe. Já jsem se 

angažoval už před osmnácti lety, taky jsem neuměl komunikovat, psát apod., ale člověk 

se zdokonaluje a vzdělává se pořád a je zapotřebí, aby takových lidí tady bylo víc; 

mluvím o té nové generaci Romů, o těch mladých lidech, aby už konečně uvažovali 

jinak, než uvažují jejich rodiče. To znamená, aby se vzdělávali, bez toho, aniž by je 

rodiče nějak přesvědčovali o svém názoru, že není důležitá práce, vzdělání, příjem.“ 

 

Proč došlo k vašemu odmítnutí o zařazení do bytové komise v roce 2013? 

R1: „Nevím, nevím, předseda místní organizace ČSSD navrhoval, kdo chce pracovat 

v těch komisích. Já se přihlásil do bytové a sociální komise a výsledek byl pak takový, že 

jsem vůbec nebyl stranou navržen. Například byl tam přijat úplně nový člen strany a 

okamžitě se do té komise dostal. Takže se mi to zdálo nefér, že jsem tam ve straně 

předtím pracoval několik let, přijde nový člen a okamžitě je do té komise chválen. 

Samozřejmě mě tam nechtěli z důvodu, že jsem ve funkci, která by jim přitížila, v tom 
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smyslu, že já vím o různých romských žádostech a asi by tam byl nějaký střet zájmů, že 

bych mohl někomu přidávat apod. A asi taky, že tam byla předsedkyně v sociální komisi, 

která byla náměstkyní primátora města. Takže člověk, kterej se angažuje v sociální 

oblasti a pracuje na sociálním odboru, má ztíženou situaci, radši tam daj člověka, 

důchodce, kterej vůbec nemá šajnu o sociální oblasti a bytové otázce, nerozumí tomu, 

jenom se tam dostane jak slepý k houslím, no a mají klid. Nedají tam člověka, který v té 

oblasti pracuje a má nějaké zkušenosti. Pak jsem si říkal, jestli má cenu pracovat pro 

takovouhle stranu, která preferuje jen pár svých členů  ostatní tam jsou jen pro legraci 

a pro to, aby platili členské příspěvky.“  

 

Pokládáte kroky, které město podniklo ke zlepšení situace po demonstracích za 

dostatečné? 

R1: „Návrhy na zlepšení situace jsme předali my, samotní Romové a nebyly jen 2 nebo 

3, bylo jich víc než 10. Město se k tomu postavilo v tom smyslu, že my jsme předtím 

každý rok poukazovali na ten problém na tom sídlišti, už předtím, několik let jsme jim 

nabízeli projekt asistentů prevence kriminality, nabízeli jsme jim i spolupráci na bázi 

neziskové sféry a další záležitosti, třeba co se týče úklidu, práce apod. Jsme jim každým 

rokem předkládali určité návrhy pomoci soukromým podnikatelům, aby některé zakázky 

šli menším romským firmám, který zaměstnávaj ty Romy. Tohle vše jsme jim už předtím 

navrhovali, ale nebylo to vyslyšené. A ty demonstrace proti Romům, ty to jen 

nastartovaly. Po jednání s primátorem města a vedením města jsme udělali konkrétní 

program a návrh toho řešení, ty místa těch asistentů jsme dali na první místo, aby se 

tam hlavně dodržoval klid a pořádek, aby tam hlavně v letním období nebyl hluk, 

protože tam žijí i ostatní obyvatelé. To byla priorita. Pak samozřejmě ta beseda 

s majoritní společností, aby si nějakým způsobem obě skupiny vyříkaly ty problémy, aby 

vzájemný soužití klapalo, aby se nenapadali apod. Za další, co se týče zaměstnanosti, 

tam jsme taky něco vybojovali, co se týče zaměstnávání Romů na úklidech, jako na 

autobusových zastávkách apod. Konečně se tam dobudovalo to komunitní centrum, 

které předtím spalo několik let. To jenom nastartovalo, že se s tím začalo něco dělat. A 

co se týče neziskové sféry, zaregistrovali jsme romskou neziskovou organizaci, uvolnily 

se nějaké finanční zdroje pro její činnost, udělal se romský den, poradenská služba, 

zlepšili se práce těch terénních pracovníků v těch neziskovkách-diecézní charity, 

městské charity, Selesiánského střediska dětí a mládeže, takže jejich konkrétní 

zaměstnanci pracovali více v terénu a více se věnovali romským občanům, vyhledávali 
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problémy, konkrétně je i na místě řešili. Začalo se pracovat i se zadlužeností občanů, 

takže některé problémy se zlepšily, ale je potřeba myslet do budoucna, že situace se 

může změnit apod.“ 

 

Obáváte se, že by se podobné demonstrace jako v roce 2013 mohli opakovat? 

R1: „Co na to říct. Romové se opravdu necítí dobře v České republice, hodně jich má 

úmysly vycestovat pryč, většinou do Kanady. Bojím se toho, že ty demonstrace můžou 

klidně znovu přijít. Vidím to velmi špatně, ta nenávist vůči romské menšině stále 

narůstá, bojím se toho, že časem se budou ocitat v takovém prostředí, jako byli před 2. 

světovou válkou. Oni se toho hrozně bojí, děti také, bojí se sami pohybovat po ulicích. A 

vy to vidíte, takovej malej incident, chytí se toho media a jede to a já si myslím, že se to 

vůbec nemuselo stát, kdyby se obě strany k sobě chovaly slušně a nemuselo se to řešit 

takovým způsobem. Pořád se tu někdo snaží vyvolávat uměle problémy, pak se toho 

chytnou média, na sociálních sítích se to celé rozvíří, ta nenávist a už se to vleče. Stačí 

malej incident a už ta demonstrace je na světě. Takže Romové se tady opravdu necítí 

bezpečně.“ 

 

Jak hodnotíte fungování asistentů prevence kriminality? 

R1: „Tenhle projekt hodnotím velice kladně, co se týče ministerstva vnitra a co se týče 

města České Budějovice, tak můžu s klidným svědomím říct, že pomohli uklidnit ten stav, 

co tady byl. Dneska asistenti nepracujou jen na sídlišti Máj, ale pracujou v celým městě, 

monitorujou situaci v centru města, na nádraží, tam kde se nacházejí bezdomovci. 

Neřeší jen problémy Romů, ale i ostatních občanů. Takže já to vnímám velice kladně a 

do budoucna se uvidí, jak se projekt podaří udržet, mám informace, že už se to 

přesunulo na úřad práce, co se týče financování těch funkcí, tak se uvidí, jestli se to 

nějakým způsobem změní nebo dál bude pokračovat. Rád bych tady udržel ten stav, 

jakej je. To znamená, že teď v kraji máme 16 asistentů prevence kriminality a v Českých 

Budějovicích 7. Pracují dvoufázově, soboty, neděle, svátky, takže mají ranní službu, 

odpolední, někdy i noční, jsou využívaný i pro další účely, to znamená, když jsou nějaké 

maléry, tady na stadionech nebo v centru města, když se koná nějaká větší akce, tak k 

tomuhle jsou přizváni. Zatím jsou posuzováni kladně.“ 

 

 

 



 

76 

 

Obával jste se volebního úspěchu DSSS v komunálních volbách 2014? 

R1: „Ano, velice jsem se obával, z důvodu toho, že v některých městech v kraji DSSS 

uspěla. Například v obci Větřní. A tam je velkej problém pro Romy něco prosadit. Když 

se podá nějaká žádost, návrh, ke zlepšení situace Romů, tak nic tam neprochází. Bojím 

se toho, že se to může stát i nás. Vidíme to i na situaci na Slovensku, kde se 

extrémistická strana dostala až do parlamentu.“  

 

Očekával jste tak špatný výsledek? 

R1: „Očekával jsem lepší, hodně se tu angažovali, myslím ten pan předseda Vandas. 

Obával jsem se, že budou úspěšnější, ale asi občané si řekli, že nechtějí žádné 

extrémisty, kdy viděli, že situace po těch demonstracích se zlepšila a nelze situaci řešit 

takovým způsobem, jak by třeba chtěla DSSS. Je třeba neustále pracovat, poukazovat na 

ty problémy, a když se nějaký objeví tak hned hledat řešení, vhodné řešení, aby se ty 

problémy odstranily.“ 

 

Jakou část účastníku na demonstracích tvořili ne obyvatelé Českých Budějovic? 

R1: „Velký, ti co tu nebydleli, byli z jiných krajů, jiných měst v republice, co mám 

informace, tak ti hlavně se angažovali v boji proti Romům a k nim se i pak přidávali 

místní občané. Ale máme informace, že ti hlavní aktéři nebyly občané Českých 

Budějovic, ale z jiných měst. Byly to již známé osobnosti z dalších demonstrací, z té 

dělnické strany a dalších nacionalistických uskupení a i ze zahraničí.“ 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s R2 
 

Vnímáte jako potřebné mít své zástupce v některých městských orgánech? 

R2: „To každopádně, určitě, bylo by to fajn, mít nějakého mluvčího. Nějaký zkušenosti 

s politikou už máme, co se týče té celorepublikové úrovně, už jenom vznikem ROIky, 

měli jsme pár zástupců na vládě, ale většinou to skončilo tak, že tyto osoby si prakticky 

udělali kariéru pro sebe a upřímně, na obyčejný cigány už neměli čas, chovali se pak 

jinak a už to nemělo žádnou váhu, že nás někdo zastupoval. A tahle historická zkušenost 

se promítá i do té současnosti.“ 
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A myslíte si, že tato absence má nějaké negativní dopady? 

R2: „Ne, nemá. Bylo by to lepší v tom, tomu kdo by tam byl za nás, že by měl naší 

důvěru, mohli bychom za ním chodit s problémy a celkově by to bylo lepší.“ 

 

Víte o nějakém konkrétním člověku v Českých Budějovicích? 

R2: „Nevím, vůbec nevím. Hlavně by to musel bejt někdo, cigán, který není odsud. 

Protože tady, jak se všichni cigáni znaj, oni by nikoho neschválili, nedali by mu ten hlas 

a nevěřili by mu, protože, tady si cigáni vidí do karet, vidí si až do obýváků a hlavně je 

tady veliká závist. Tady když se člověk dostane někam o kus dál, než normálně, když 

trošku vybočuje, tak už je to problém.“  

 

Je tu tedy velká nejednotnost ve vaší komunitě? 

R2: „Určitě.“ 

 

Jak vnímáte mezi budějovickými Romy zájem o politiku? 

R2: „Zájem není, jim je to úplně jedno, oni maximálně slíbí někomu hlas za něco, 

nějakou protislužbu, nejčastěji nějaký drobný peníze a jenom kvůli tomu jdou vlastně 

k volbám. Možná, kdo třeba ještě trochu bojovali, tak byla strana ČSSD, kdy prostě 

tahle strana když byla u moci, tak jim zaručovala různé sociální jistoty, sociální výhody. 

Takže která strana jim v tomhle ohledu slíbí víc, v těch sociálních věcech atak, tak ty 

pak dají hlas.“ 

 

Jsou v současnosti Romové spokojeni s životem v Budějovicích? 

R2: „Docela těžká otázka. Ale myslím si, že samozřejmě ne. Tíží je hodně věcí, už jenom 

nezaměstnanost, bytová otázka, celkově si myslím, že současné vedení Budějovic nemají 

moc v lásce. Město by na tyto problémy mělo více zaměřit svojí pozornost.“ 

 

Jak je na tom současná vzdělanostní úroveň Romů v Českých Budějovicích? 

R2: „Určitě dochází ke zlepšení. Máme tu pár středoškoláků, jsou tu nějaký 

vysokoškoláci. Zlepšilo se také pojetí, že někteří lidé už také přemýšlí, co bude dál, že už 

nevidí jen to co teď momentálně je, ale koukaj už i do budoucnosti. A když pomáhám 

třeba dětem s výběrem školy, tak už se i ptají, kde si třeba víc vydělají, jo už o tom 

začínají přemejšlet a já jim teda většinou říkám: hele na to se moc nekoukej, spíš se 

zaměř na to, co tě baví. Protože většinou u nás ti kluci si podaj přihlášku na tu střední a 
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po roce, po dvou skončí, protože je to nebaví. Ale už je to daleko lepší, než to bejvávalo, 

kdy nám ty děcka rovnou říkali: já po škole nikam nejdu, já jdu na pracák. Ale ještě pár 

generací to bude asi trvat, teď to vzdělání pro „Romáky“ není až taková priorita, spíš je 

to až to poslední. Hlavně to, jak oni žijou okamžikem, tak pro ně vidina 3 let, že by měli 

studovat, to oni nedávaj, je to pro ně daleko a dál než z tý přítomnosti, oni nevidí. To 

souvisí i s jejich politickou participací. Oni při prvním neúspěchu pak nemaj snahu 

znovu kandidovat, představa, že by měli jako čekat další   roky a mezitím se třeba nějak 

zviditelňovat je pro ně těžko představitelná. Opravdu v tomhle mají malou výdrž a ještě 

tam hodně záleží na podpoře jejich rodiny. Pokavaď je ta rodina podporuje, tak je to 

supr a myslím si, že pak můžou zvládnout cokoliv, ale pokud je nepodporuje, tak je to 

opravdu o ničem, nemaj pak důvod cokoliv dělat.“ 

 

Jsou vás tradiční, větší strany ochotny zařadit na kandidátku jinam než na spodní, 

nevolitelná místa? 

R2: „Ne, oni nechtějí. Když tady naposled teď v krajských volbách od nás kandidoval 

Roman, tak jsme tu měli takoví briefing, že se svolali nějaký cigáni, aby jsme jim 

vysvětlili, aby ho podporovali a takoví věci a jediná strana, která byla ochotna ho 

zařadit byla ANO, ale taky až někde dole. Jinak ostatní strany vůbec nechtěli.“ 

 

Jakou roli v politické participaci hraje nezaměstnanost? 

R2: „Tak Romové nejdříve potřebujou práci, potřebujou se nějakým způsobem zajistit, 

zajistit rodiny, protože oni ty rodiny mají daleko dříve, než většina lidí. Takže tam 

doopravdy je pro ně priorita ta práce a rodinu zabezpečit a potom až to druhý. Ale to už 

spíše musí být cigáni více přemýšlivější, kteří neřeší třeba jen tu práci.“ 

 

Pomohl by vznik oblastního sdružení jedné ze dvou romských politických stran 

k větší politické aktivitě romských občanů? 

R2: „Ne, myslím si, že ne. Protože znám hodně lidí, kteří nějakým způsobem veřejně 

pracují, neznám je osobně, a většinou jsou to už takoví lidi, kteří už s cigány nechtěj nic 

mít, ale nahoru se vyšplhaly právě po zádech těch cigánů, který je právě volili nebo 

něco jinýho.“ 
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Co dle Vás stojí za úspěchem krumlovských politiků? 

R2: „Jsou to asi 2 nebo 3 věci. Už jenom to, že tam jsou starousedlíci a ty si nový lidi, 

který přicházejí sem do Čech, ať je to třeba ze Slovenska nebo takhle, tak oni se je mezi 

sebe nepouští. A pokavaď ano, tak je udržujou tak, aby nedělali bordel. Za druhý tam 

byl vajda, člověk, kterýho měli všichni rádi, byl respektovanej, takže ho poslouchali a 

byly tak jakoby nějaký romský zákony, v uvozovkách. Třetí věc je prostě to, že 

krumlovští Romové přemýšlí úplně jinak než budějovičtí Romové. Už jenom v tom, viz 

pan Dunka, který tam má úklidovou četu o kterou se stará a jejich tam daleko víc než 

on. Hlavně ty lidi tam ví, co chtěj i je to město zajímá jako takoví, což tady 

v Budějovicích je pravej opak, tady je všem úplně jedno, tady není jednota, tady se 

nedomluvíte vůbec na ničem. Prostě nebe a dudy. Aby v Českých Budějovicích došlo 

k tomu politickému úspěchu, tak musí nastat hlavně změna v přemýšlení lidí, protože oni 

v tom nic nevidí. Třeba u Romana, tam vidí, že on bude na tom úřadě a hned, že ten 

bude dostávat peněz. Oni vůbec nejsou schopní uvažovat logicky, že zrovna ta funkce by 

byla bezplatná. I tady o nás si myslí, že tady vyděláváme  0 tisíc.“ 

 

Měli by tak českobudějovičtí Romové navázat se svými krumlovskými kolegy 

spolupráci, v rámci např. předávání rad, zkušeností apod.? 

R2: „Jako myslím si, že klidně jo, myslím si, že Roman má lidi, kteří mu nějkým 

způsobem poradí, ale já si myslím, že to není o těch radách, ale o těch lidech tady. Jo 

jestli tady Roman dostal 100 hlasů, tak to bylo moc. A my tady jako menšina nejsme 

vnímána dobře, zvláště Volfovka, to sám víte. Už jenom ty různý zprávy na fecebooku; 

jo tady se něco stane a všude v novinách a podobně se už o tom píše. Teď ten uterní 

incident, ve skutečnosti přijelo asi 10 policejních aut a 2 sanitky a na facebooku jsem 

viděl, jak se psalo, že přijelo 2000 policajtů, že se Romové porvali s policajtama, že se i 

střílelo, jako doopravdy jatka. Přitom to byla nějaká hádka, dobře, dali si přes hubu, 

ale ty lidi to takhle chtěli nafouknout.“  

 

Po demonstracích v roce 2013 nebyl i přes snahy pozván romský zástupce do 

komise městské rady…Proč došlo k zamítnutí této žádosti? 

R2: „Vůbec nevím, ani nevím, že se někam hlásil. Netuším.“  
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Pokládáte kroky, které podniklo město ke zlepšení situace v danou chvíli za 

dostatečné?  

R2: „Myslím si, že ne, mohlo se toho tady určitě udělat více, nejenom pro cigány, ale 

pro celý město. Dobrý věci určitě vznikly, začala se budovat zase hřiště, byla zahájena 

revitalizace sídliště, začli tady bejt ty APKáčka, takže to jsou dobrý věci, ale myslím si, 

že už se s tím přestává pracovat a zapomíná se na ty demonstrace.“ 

 

Obáváte se, že by obdobné demonstrace mohli opakovat? 

R2: „I tohle to je možný, samozřejmě. Jak jsem říkal, už se zapomíná na to, co se dělo a 

vrací se to do starejch kolejí a město by se mělo více zajímat.“ 

 

Jak hodnotíte fungování APK (asistentů prevence kriminality)? 

R2: „Jedna určitě z těch lepších věcí, co se stala. Myslím si, že tady ty kluci jsou 

nápomocný, jak městský, tak státní policii. Tvoří vlastně takovou spojku mezi policií a 

komunitou. Policie vlastně o ní nic neví a ty kluci, ty tam žijou a ví o ní úplně všechno  a 

myslím si, že kdykoliv, cokoliv je potřeba tak není problém. Už jenom když hledaj 

nějakou osobu, ty kluci vědí, kde se zdržuje, kam chodí, co dělá...jo, že ty prvotní 

informace, který by policajti museli složitě hledat, tak stačí zavolat a oni to okamžitě 

řeknou. Tak že už jenom komunikace mezi náma a váma. Takže určitě dobrá věc, co se 

mohla stát a to celorepublikově.“ 

 

Obával jste se výraznějšího úspěchu DSSS v komunálních volbách 2014? 

R2: „Ne ne, já jsem pořád asi naivní člověk a myslím si, že ač lidi mají nějaké své 

názory, tak samozřejmě existuje frustrovaná menšina, pak ale i většina, která si myslím, 

že je normální, přemejšlí a dokáže si vyvodit nějaké následky, který by byly, takže pořád 

věřím tomu, že lidi jsou normální, což se ukázalo. Hlavně DSSS to jsou prostě 

frustrovaní lidi, kteří vidí jenom jedním směrem. Myslím si, že i kdyby uspěla, tak 

ostatní strany by s ní stejně nešli do koalice.“ 

 

Jakou část dle Vás tvořili na demonstracích ne obyvatelé Českých Budějovic? 

R2: „Docela dost, viz Kohout a ještě jeden, který se vlastně prohlásil za mluvčího a 

chtěl vlastně řídit celou tu demonstraci. Ta první demonstrace, co tu byla, tak byla fakt 

bílý proti cigánům, že jim něco vadilo. Super, to si myslím, že mělo váhu. Ale pak ty 

další demonstrace, ty už byli více méně. Ale ty další demonstrace, to už v podstatě bylo 
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jenom, že sem jezdili ty z jiných měst. Mluvil jsem i s policií a jezdili jsem i ze zahraničí, 

ze Slovenska,  Maďarska, Polska.“ 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s R3 a R4 
 

Vnímáte jako potřebné mít své zástupce v nějakých městských orgánech? 

R3: „Samozřejmě, no to je potřeba, aby jsme měli svoje zástupce. Kdo jinej by za nás 

měl bojovat, než naši zástupci.“  

R4: „No já jsem úplně stejného názoru.“ 

 

Jak vnímáte jaký je mezi Romy zájem o politiku, ať už se jedná o celostátní, 

krajskou či obecní? 

R3: „Zájem všech Romů z celý republiky je minimální, proto je ta situace jaká je, 

nemůžeme mít pak ty svoje zástupce, nemůžeme nic prosazovat, protože jich máme 

málo, jak zástupců samozřejmě, tak i voličů. A k čemu volit normální strany? Ty hrabou 

jenom sami pro sebe a lidem mažou jenom med kolem huby. Byla doba, kdy jsme 

chodila volit, měla jsem tam svýho oblíbence, že jsem v něm viděla, že by v něm něco 

mohlo být, ale bohužel, i ten zklamal a od tý doby volit nechodím. Romové prostě ztratili 

důvěru k těm vyšším, že jim někdo pomůže, poslední dobou jsou pro českou společnost 

Romové jenom odpad.“ 

R4: „Je to tak a když někde někoho máme, tak o něm ani nevíme. Když máme nějakou 

stranu, tak se o tom vůbec nemluví, není to zmedializovaný, lidi o tom neví. Jo teď si 

tady chceme založit stranu RDS, ale nevím no, pan Tancoš, co zamýšlí. Protože já mám 

tady Občanské sdružení Nevo dživipen - Nový život, to jsme přebral po panu Slivkovi a 

členský příspěvky se platí 200. Jestli on, pan Tancoš mi řekne nějakých 1200-1500, to je 

blbost. Ať mi ukáže dneska někoho, kdo má 1 00 navíc. Ano máme práci, ale každej 3-4 

děti, velký nájmy, výdeje… Kdyby řek 300 stovky pan Tancoš, tak se 30- 0 lidí sebere a 

jdeme k němu. Pro něj, že jo, 1200 měsíčně nic není, když má měsíčně přes 100 tisíc. A 

když se to tak vezme, tak pro cigány nedělá vůbec nic, naopak vyzdvihuje bílý a od 

cigánů čeká podporu. To taky nejde. Pokud jsem cigán a prezentuju se, že pro ně něco 

dělám, tak to musím dělat, ne že budu podporovat bílý. Ze začátku,v 90. letech, tady 

byly organizace, který pro nás něco udělali, ale od tý doby, se neděje vůbec nic.“ 
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Jsou Romové v současné době spokojeni se svým životem a politickou situací ve 

městě? Existují nějaké výraznější problémy, kterými by se město mělo více 

zabývat? 

R3: „Třeba, problém, který se tu řešil nedávno, problém s policí, ke kterému se ale dál 

ani vyjadřovat nesmíme.“ 

 

Jak je na tom stávající vzdělanostní úroveň Romů v ČB? 

R4: „Lepší se to. Naši rodiče neměli takovej rozum, jako už dneska mám já, nebo tady 

kolegyně. Kdybych ho měl už tenkrát, v životě bych už nešel k lopatě, vyučil bych se a 

snažil bych se jít a dál.“ 

R3: „Já měla podporu od rodičů a jsem vystudovaná, mám maturitu. Ale také si myslím, 

že ta situace se sice pomalu, ale lepší.“ 

 

Při pohledu na většinu předešlých voleb si můžeme všimnout, že Romové 

kandidují za malé politické strany→menší šance na úspěch; Jsou vás větší 

„tradiční strany“ ochotny zařadit na svou kandidátní listinu, jinam než na spodní 

příčky? 

R3 a R4- „nevíme, s tímhle konkrétní zkušenosti nemáme.“ 

 

Proč nedochází k opětovné kandidatuře? Je to způsobeno volebním neúspěchem, 

špatnou komunikací ve straně nebo jejím jednání vůči Vám? 

Stejné jako předchozí odpověď. 

 

Pomohl by vznik oblastního sdružení jedné ze dvou romských politických stran 

k větší politické aktivitě romských občanů? 

R4: „Stoprocentně, pokud se to bude dělat tím způsobem, že se bude hájit právo Romů, 

když se teda udělá nějaká ta organizace, tak něco pro ty Romy budě dělat a Romové to 

uvidí, tak si myslím, že šance přitáhnout je k tý politice je velká.“ 

R3: „Souhlasím.“ 

 



 

83 

 

 

Mělo by takové to uskupení šanci k volebnímu úspěchu? 

R3: „Já si myslím, že ano, pokud by skutečně jako schopná. Jde o to jenom chtít a jít si 

zatím, člověk pak dokáže i zdánlivě nemožný věci.“ 

 

Co dle Vás stojí za úspěchem krumlovských politiků? 

R4: „Já si myslím, že v Krumlově při sobě všichni Romové víc stojí. Ty lidi tam, to není 

jako pan Tancoš. Vezměte si pana Mila, ten dělá pro ty lidi, co by mohl. Jo má firmu, 

dostane zakázku na čištění a zaměstná Romy. Tady když půjdete za panem Tancošem, 

když něco potřebujete, tak vás ještě seřve a vyhodí vás ven. Takže mi takovýho člověka 

v politice nepotřebujeme, my potřebujeme člověka, kterej za nás bude bojovat a kterej o 

nás bude stát a my budeme stát o něj.“ 

R3: „Hlavně je to o těch lidech tam. Mají tam někoho, tu svojí osobnost a jdou za ním., 

přejou mu a dělaj pro to všichni něco, aby se tam měli líp. Bohužel, takhle to u nás 

nefunguje. Já když půjdu a budu něco dělat pro cigány, tak se musím ukázat, že pro ně 

něco chci dělat, ne že budu dělat nějaký zábavy, abych z toho měla dotace. Ne, tady jde 

o to, abych hájila cigány a něco pro ně dělala a oni to ze mě musí vycítit a musí se 

mnou jít. A tím pádem celý město bude lepší, tak jako je lepší Krumlov než Budějce.“ 

 

Nenabízí se tu tak spolupráce, např. v oblasti předávání svých rad, postřehů a 

zkušeností z komunální politiky? 

R3: „Asi přínosný by to mohlo být určitě.“ 

R4: „Já si myslím, že dobrý nápad by bylo vytvořit třeba nějaký společný politický 

subjekt. Čím více by nás bylo, tím silnější by jsme byli.“ 

 

Po demonstracích v roce 2013 nebyl i přes snahy pozván romský zástupce do 

komise městské rady…Jaké jsou podle Vás důvody tohoto odmítnutí? 

R3: „Hlásil se do bytové a sociální komise a tam ho neschválili. No protože se v tý 

oblasti pohybuje, že jo na úřadě a vidí do toho a narušil by jim, třeba v té bytové komisi 

nějakým způsobem to přidělování bytů, je to cigán, tak by mohl nadržovat cigánům.“ 

R4: „Přesně tak, je to cigán, to je všechno.“ 
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Pokládáte kroky, které podniklo město ke zlepšení situace v danou chvíli za 

dostatečné?  

R3: „No, zřídil se ten post těch asistentů prevence kriminality no a od tý doby je klid, je 

to lepší. Celkově jejich fungování hodnotíme hladně.“ 

R4: „Ano souhlasím, ještě je třeba, aby se nám je podrželo udržet.“ 

 

Obáváte se, že by se podobné demonstrace mohly opakovat? Co by se mělo dělat, 

aby se tomu zabránilo? (př. pořádat pravidelné debaty s občany, kde by se 

vyjasnilo, co většina a romská menšina považuje za problém apod.) 

R3: „Určitě, to samé se klidně kdykoliv může opakovat. Majoritní společnost by měla 

těm cigánům dát víc šanci, aby se ukázali a hned by to bylo o něčem jiným, hned by 

jsme byli vnímaní jinak.“ 

R4: „Chtělo by to také dát více k dispozici to komunitní centrum, ne aby bylo pořád 

zavřený, tam by se ty lidé mohli setkávat, poukazovat na problémy a snažit se je 

společně řešit.“ 

Jaký výsledek DSSS jste před obecními volbami 2014 očekávali? Obávali jste se 

úspěchu DSSS ve volbách? 

R3: „Ne vůbec ne, i kdyby uspěli, tak si myslím, že by se s nima nikdo nebavil a 

v dalších volbách by šli rychle dolu.“ 

 

Jakou část dle Vás tvořili ne obyvatelé Českých Budějovic na demonstracích? 

R4: „Ty první 2, tam si myslím, že takových 20-30 % z jiných měst. Ty další, ty menší, ty 

nebyli nějak výrazný a myslim si, že většina tam byla lidi z Budějc.“ 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s R5 a R7 
 

Vnímáte jako potřebné mít své zástupce v nějakých městských orgánech?  

R7: „Určitě jo, my tady máme jednoho, z ODS, pana Kotlára, už asi  . období je tady 

zastupitelem. Je jasný, že kdyby tam bylo víc lidí od nás než jeden, protože fakticky je 

spousta věcí, který se k nám nedostanou, a stejně pořádně nevíme, co se tam třeba 

projednává, jestli je to o Romech, chtěli bysme mít víc informací, to se dozvídáme jenom 
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třeba, kdo k nám tady přijde, jinak nevíme prakticky nic. Takže nám chybí taková ta 

všeobecná informovanost.“ 

 

Jak vnímáte jaký je mezi Romy zájem o politiku, ať už se jedná o celostátní, 

krajskou či obecní? 

R5: „Chcete pravdu? Bohužel, musíme to přiznat, tak jak to je, protože ta realita je 

velice smutná, ale je to tak, že Romové se v tom neorientují, obecně teda se v politice 

vůbec nedokáží zorientovat. A třeba, že by dokázali oddělit jednotlivé politické směry od 

sebe, tak to už vůbec ne. Bohužel, ale to vychází z výše toho intelektu, Romové se rodí 

s tím nižším, pan profesor Nečas nedávno zmínil, že druhá generace žije v nějakým 

frustrujícím prostředí, takže se to vlastně dostává do genetický kódace, což jsme byl dost 

překvapenej. Já jsem si myslel, že to trvá mnohem déle v tom vývoji. Ale má pravdu asi. 

Má. Ale to povědomí Romů o politice je na velmi nízké úrovni. Nám by stačilo, kdyby se 

dostali ty naši lidi alespoň na tu komunální úroveň, aby jsme tam ty naše zástupce měli. 

Byla by to do jisté míry výhoda pro tu romskou komunitu a to i v tom smyslu, že kolikrát, 

přijde nějakej zákon, kterej je vyloženě už tvořenej s rasistickým podtextem. Jako teď 

v poslední době vyšel zákon o veřejné službě a mě to připadá, jako když to připravoval 

Okamura. A to by se samozřejmě nedělo, pokud by tam byl zástupce, kterej by 

připravoval i tento konkrétní zákon o veřejné službě, rozuměl by romské komunitě, věděl 

by co a jak, tak by takovejhle, když to řeknu paskvil, nemohl vzniknout. Protože, kdo 

teda logicky uvažuje, tak si domyslí, ty následky, důsledky, který z toho budou. A to je 

hrůza děs.  A mnoho lidí to neví, že budou mít krácený dávky hmotný nouze, tím, že 

nesplní tu podmínku, odpracování 20 hodin na veřejné službě. Tady alespoň u nás, to 

asi nebude tak hrozný jako na severu, tady ty lidi jsou přeci jenom trošku dál, protože 

tady ta asimilace probíhala úplně jiným způsobem, tak nějak se trošku vezou v tý 

společnosti. Dneska když naši lidem řeknete, jděte k volbám, jděte volit, protože to je 

jediná možnost, jak něco ovlivnit, tak říkaj, na co tam pudu a já jim říkám, ale jde o vás, 

nejde o mě, já jsem žádnou sociální dávku nikdy nedostal a změní se politický myšlení 

ve vládě a jdete.“ 

 

Jak se podle vás liší budějská komunita od té českokrumlovské? 

R5+R7: „Liší se v tom smyslu, že hned po válce, když se sem Romové ze Slovenska 

stěhovali, ve velkém množství, tak tady jde o to, že ten Krumlov je malý město, s menším 

počtem obyvatel než Budějovice, tak tady to soužití fungovalo na lepší úrovni, jednak 
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proto, že to mělo spíše takovej vesnickej charakter, ty lidi je tu mezi sebe brali, 

fungovali tu různý organizace, Romové se velmi rychle učili, ženy se učili vařit český 

jídla, muži museli pracovat, takže tu nebyla taková nevraživost, nebyly takové 

předsudky, jako teď. Jako se ptal tenkrát starosta Vondrouš, jestli nedojde k nějakému 

přílivu Romů ze Slovenska. Tak jsme se sedli, a my mu řekli, ať je bez obav, že něco 

takovýho tu nemůže nastat, protože Romové v Krumlově jsou zvyklý na nějakej životní 

standart. A já nevěřím tomu, že by si ho chtěli snižovat, jenom proto, že mu přijede 

nějakej vzdálenej příbuznej. A vono fakt to nebylo, jestli přišla jedna rodina… Tady 

v tom Krumlově to fungovalo vždycky dobře, dávali nás pořád za vzor, že ten Krumlov 

funguje dobře. Velkej podíl na tom měl ing. Vondrouš.“ 

R7: „Jedině on a Princ. To byli dva starostové, který fungovali dobře a i v té době, 

jakýkoliv požadavek Romové měli na město, tak vždycky ten starosta to zařídil. Zařídil i 

to, že tady začala fungovat ta úklidová firma od roku 1992. Zařídil i to, že se vytvořilo 

místa Romskýho referenta na okresním úřadě. Jo, teď co jsou tyhle ty starostové, řeknou 

jo, mávnou rukou a konečná.“  

V Budějovicích jste se podobným starostou nesetkal? 

R5: „No, bohužel ne. Já jsem se s takovým člověkem nesetkal, jako s tím Vondroušem. 

Protože on třeba, každej pondělek jsme se sešli a řešili jsme problémy, preventivně, 

který by mohli nastat, když nastanou, jak se k tomu budeme stavět, jo, zajímalo ho to.“  

 

Mění se to teď s příchodem nové generace? 

R5: „Mění se to, po tej revoluci se to mění, ta naše komunita je vlastně vyčleněná, došlo 

k jednoznačný segregaci romské komunity, v celé republice: Už jenom to, že je zhruba 

606 vyloučených lokalit, to o něčem svědčí. A ty vyloučený lokality, převážně obývají 

Romové, co si budem vykládat, že jo. I tenhle obrázek, kdybych se na to díval ze 

zahraničí, byl třeba nějakej novinář a přijedu a tohle to uvidím, tak co si tak můžu 

myslet. Podle mě, dochází k tý segregaci, jestli se nás někdo zastane, tak to je zvenku, 

možná členové toho Evropskýho parlamentu, ale ty taky nevidí všechno, oni se 

nedostanou do hloubky k těm problémů, ono to ani nejde.“ 
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S jakými problémy se podle Vás nejvíce potýkají krumlovští a českobudějovičtí 

Romové? 

R5: „V obecné rovině budou ty problémy stejný. Tady možná menší v tom, protože je to 

přeci jenom je tu ještě generace, která pracovala, která měla do jisté míry takovýto, 

řekněme normální soužití s majoritou, takže to fungovalo a ta generace tu ještě pořád 

je, i když už pomalu vymíraj, to je jasný. No ale to nastupující nová generace, myslím 

teď většinu, už mezi sebe Romy nebere, na jakejkoliv úrovni, je mezi sebe nechce. Ono 

stačí, kdyby přišel Rom a požádal o pronájem bytu někde v nějakým panelovým domě na 

nějakým sídlišti a ti obyvatelé se tam dozví, že jde o romskou rodinu, aniž by jí dopředu 

znali, tak prostě ne, to jsou Romové a už sepisujou petice a já nevím co ještě, aby se tam 

ty lidi nedostali.“ 

R7: „Ono je to právě špatný po týhlectý revoluci, to došlo úplně někam jinam, kam jsme 

nechtěli. Dřív se žilo úplně krásně, když byli komunisti, lidi měli práci a vemte si tehdy, 

někteří lidi neuměli ani počítat, psát a přesto dovedli uživit ty rodiny, oni měli 10-12 

dětí. A co se týče bílých, tak je každej bral normálně, komunikovali spolu, znali ty 

rodiny, všechno možný. Ale v dnešní době, ty naši mladý, ty se i mezi příbuznými spolu 

neznaji, tehdy se všichni scházeli, věděli jsme, jo, že oni támhle jsou z Prostějova, že to 

je můj bratranec, teď na sebe narazíme a prakticky nevíme o sobě nic.“ 

 

Představuje romská komunita v Českém Krumlově jednotný celek? 

R7: „No v dnešní době prakticky jo a i ne. Protože dneska co se děje, to se mi nelíbí, 

protože dřív to nikdy nebylo. Dřív byli Romové všichni u sebe. Když jste šel do cizího 

města a věděl jste, že tam někdo nějakýmu Romu ubližuje, tak se ho zastali. Ale dneska 

to není už tak.“ 

R5: „Není, protože Romové maj nastavenou hyearchii hodnot odlišně, než má majorita, 

to znamená, že v první řadě je majetek a protože došlo k majetkovým rozdílům mezi 

těma romskýma rodinama, tak vlastně taková ta jednota mizí, ta se vytrácí. Je to i velká 

překážka pro ten politický úspěch. Ale i ten způsob života, kterej v podstatě našim 

předchozím generacím byl cizí, protože jsme menšina a musíme se integrovat do 

společnosti a tím se v podstatě mění ten způsob života, do jisté míry. Dneska se ty 

původní romský tradice vytrácí. Podle mého názoru do jisté míry celé degeneruje, což 

není dobře, ale co s tím.“ 
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Jsou vás větší „tradiční strany“ ochotny zařadit na svou kandidátní listinu, jinam 

než na spodní příčky? 

R7: „Tak tady pan Milo byl 11, nebo 12.“ 

R5: „Ano, nějak tak. Což je ještě volitelné místo, ale já jsem hlavně nechtěl být zvolen a 

lidem jsem říkal, ať mi nedávaj ty preferenční hlasy, já nechtěj do zastupitelstva, nedej 

bože do rady, to už by byl můj konec. Jde o to, že mi těžko lidem vysvětlujeme, co lze a 

co nelze. Já působím v sociální komisi města, ale tam se zabýváme spíš 

přerozdělováním finančních prostředků, k žádostem různých neziskových organizací se 

vyjadřujem. Tak tam můžu podpořit organizace, český teda organizace, ale podporujcíí 

Romy, ale musím to nějak zdůvodnit, nemůžu jen tak. My by jsme potřebovali spíš 

nějakou romskou silnou organizaci, aby tady byla nějaká, nemám hned na mysli 

nějakou politickou stranu. My jsme tady třeba byli u pana Zimoly no a Roman Slivků 

přišel s tím návrhem, že by se založil spolek nebo sdružení Romů Jihočeskýho kraje. My 

jsme mu teda přislíbili nějakou tu spolupráci a dokonce i účast na tom, že by jsme byli 

ochotný pracovat, ale jak se to vyvine, nevim no. Administrativně to zpracuje Roman 

Slivka, i to je dost poměrně náročný.“ 

 

Pomohl by vznik oblastního sdružení jedné ze dvou romských politických stran 

k větší politické aktivitě romských občanů? 

R5: „Možná, že jo, ale musela by bejt dobře sestavená.“ 

R7: „My hlavně potřebujem jednu silnou a dobrou stranu, ne aby jich bylo víc, to potom 

vede k ničemu.“ 

R5: „Oni nám říkaj, že jsme nepřizpůsobivý, to je takovej omyl. Romové jsou tak 

flexibilní, že by se všichni divili, ale to je dáno genetikou, přece kočovnej způsob života 

vyžadoval okamžitý jednání, okamžitý rozhodování. Ale tam došlo k tomu roztříštění, jo 

za tý Romský občanský iniciativy, předtím to fungovalo, bylo zastoupení i v parlamentu, 

takže jsme měli svoje poslance.“ 

R7: „Tehdy, ten začátek to bylo perfektní. Nejlepší byl Láďa Body, ten se s náma i 

scházel.“ 
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R5: „Ten byl potom i poradce na ministerstvu práce a sociálních věcí. My jsme tam do 

toho parlamentu i jezdili, takže jsme měli dost informací a mohli jsme se i k něčemu 

vyjádřit.“ 

 

Vy jste byl členem ROI, že? 

R5: „Ano, já jsem tam byl, ale ve vedení jsme nebyl, to jsme ani nechtěl. Já jsem tam byl 

a ještě Dezider Dunka starší.“ 

 

Jak fungovala tady v Jihočeském kraji? 

R5: „No celkem dobře, protože pan Tancoš, to je můj bratranec, měl jako dost dobrý 

styky i s ostatníma stranama, lidma i ministrama, takže my jsme mohli reagovat na 

něco. A bylo by to zas dobře, kdyby něco takovýho bylo.“ 

 

A v Budějovicích? 

R5: „Fungovala dobře, díky panu Tancošovi, kterej to organizoval a měl takový ty 

politický ambice. Ještě před ROIkou tam začínal Demokratický svaz Romů a Ruda 

Tancošů byl krajským tajemníkem. No a pak ta ROIka fungovala poměrně dobře, bylo 

tam několik členů, zakládali se i romský firmy. Já jsem tam asi rok po vojně dělal, 

protože Ruda tam měl několik těch firem.“ 

 

Jaký je hlavní faktor vašeho politického úspěchu? 

R5: „Jak jsem říkal, tady ta asimilace probíhala úplně jiným způsobem, bylo to takový 

hodně kolegiální a taky na to vedení města seděli lidi, že pokud ty Romy nevemou mezi 

sebe, tak může dojít k problémům, byli si toho vědomi, že když s nima budou 

spolupracovat, protože Romové potřebujou vedení, potřebujou jednoznačně vedení a 

někoho, kdo by jim vysvětlil, co, jak, proč a to oni potřebujou. A na tom není nic 

špatnýho, že jo a tady se ty lidi našli. No a tím pádem a taky, že byla povinnost 

pracovat, což bylo taky dobře, tak nedocházelo k vyčlenění a Romové se velmi rychle 

učili, od Čechů, co, jak a i v tej politice, že se v tom začali orientovat, když to byla 

hodně levicová politika.“ 

R7: „Ono právě tu záleží hodně na tom městu, na starostovi. Jo ještě za komunistů, ten 

něco řekl, vyčlenili se na to lidi na výboru a o víkendech se Romy učilo uklízet, vařit, 

prostě spousta věcí a ty lidi chodili, měli zájem a na městě chodila tady ženská, 
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obcházela ty rodiny a věděla všechno o cigánech, to byla jako cigánka. A po tej revoluci 

jedinej kdo tady byl 1. strarosta pan Vondrouš. On řek: tak, bude čištění města, budou 

to dělat Romové a tak jak to řek, tak bylo. Každý pondělí se scházelo na městských 

úřadě a tam se probíraly problémy, jaký jsou, co se vyskytlo, co je potřeba třeba udělat, 

řešilo se to každý týden. Potom pan Princ to dělal po něm, to záleží na tom starostovi, 

jak se postaví, jak se postaví k Romům. Dneska už to ale nikoho nezajímá, dřív se řeklo, 

že tamta rodina má problém a hned se to řešilo.“ 

Nenabízí se tu tak spolupráce, např. v oblasti předávání svých rad, postřehů a 

zkušeností z komunální politiky? 

R5: „Určitě jo, určitě.“ 

R7: „Jo, my se známe, budějcký a krumlovský, my se známe velice dobře s těma lidma a 

žádnej problém s nima nemáme.“ 

 

Vidíte v Budějovicích nějaké lidi, kteří by mohli být v zastupitelstvu? 

R5: „Jo, ale moc jich není. Vím, že by tam někdo mohl bejt, ale otázka je, s jakým 

efektem by tam byl. Velkou roli tu hraje vzdělání, protože já se scházím a hovořím 

s lidma z majority, který jsou na nějaký úrovni, tak všude je nám vytýkáno, že nemáme 

zájem o vzdělání a já můžu argumentovat jedením způsobem a říkám, dobře, uvědomte 

si laskavě, v jakým jsme prostředí, v jakým sociálním prostředí vyrůstaj naše děti a co 

byste si jako mysleli, že z toho vzejde. Nic, prostě nemaj k tomu podmínky. Dřív i tady ty 

kantoři, když viděli, že třeba Rom nestíhá, tak byl ochotnej se mu věnovat ve svým 

osobním čase a nekoukal na to, jestli za to dostane zaplaceno.“ 

 

A zlepšuje se ta vzdělanostní úroveň v současné době? 

R5: „Ne, horší a horší. Ty děti projdou základní školou tak nějak a to je tak všechno. 

Málokdo jde dál, zpravidla tu střední ani nedokončí, protože pořád existuje i jazyková 

bariéra, což je velkej problém, ty děti to potom nebaví, protože úplně všemu nerozumí, 

nerozumí odbornej terminologii. Je to běh na dlouhou trať, já nedokážu odhadnout 

časovej horizont, kdyby se to mělo zlepšovat, za těhle podmínek, je to teda můj 

subjektivní názor, je to takovej pesimistickej pohled, nevěřím tomu, že by za současnejch 

podmínek se to zlepšilo. Bohužel.“ 
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Jaký by dle Vás měl být postup k prolomení současného stavu v Českých 

Budějovicích? Poradil byste něco konkrétního českobudějovickým Romům? 

R5: „Ty podněty něčeho dosáhnout by měli jít od Romů samotných a ne od jednotlivce a 

museli by se Romové dát dohromady a poradit se, co pro to udělat, aby z týhle situace 

se dalo vyjít, aby se to zlepšilo, určitě by se to dalo. Co bych jim tak poradil. Museli by 

se tím problémem začít zabejvat konečně, ale vážně jo trošku, museli by ty lidi chtít a 

vytrvat u toho dlouhodobou prací. Ale v dnešní době i převážná část politiků přemejšlí, 

jenom, jak by byli sami oni ekonomicky zvýhodněný, tak je to hodně složitý. A pokud by 

se našel takovej blázen, altruista a nekoukal by na to, co z toho bude mít, ale že pomůže 

ostatním, tak ty ostatní na něj budou kukat, jako že je nějakej mentálně retardovanej 

úplně.“ 

 

Po demonstracích v roce 2013 nebyl i přes snahy pozván romský zástupce do 

komise městské rady…Jaké jsou podle Vás důvody tohoto odmítnutí? 

R5: „Víte co, v tý době byl členem ČSSD a každá strana politická, která se začne 

zabejvat problémem, romským problémem, tak vlastně ztrácí preferenční body, protože 

pohled celkové společnosti je takovej, jakej je. Je mnoho předsudků a je tam 

nevraživost, která snad už přesahuje všechny meze mezi majoritou a romskou 

komunitou. Češi se na to dívají tak, ostatní obyvatelé teda se na to dívají tak ty tady 

parazitujou, berou sociální dávky, pracovat nechcou a takhle se na ně dívají. Čili 

většinověj názor je takovej, jakej je. Takže ta ztráta preferenčních bodů by byla 

problém. Kdyby někdo z politiků vystoupil a řekl, ne musíme pro ty Romy udělat tohle, 

tohle a tohle, tak jde sám proti sobě, ztrácí body. Proč má Okamura tolik procent, že by 

byl tak dobrej? To asi ne. Ale tím, že jde proti Romům, získává vlastně preference. 

Takže já, když půjdu proti Romům, i když jsem jeden z nich, budu to mít složitější, ale 

budu proti nim brojit na všechny strany, tak najednou budu dobrej ne, to bych se možná 

dostal i na starostu. Ale jakmile se jich zastanu, no tak už to není ono.“  

 

Jak hodnotíte fungování preventistů kriminality? Nezvažujete jejich zavedení i v ČK? 

R7: „Ne, ne.“ 

R5: „Ne, my tady o tom neuvažujeme. I se na to pral náš starosta, jestli by to bylo 

možný, jestli by jsme to chtěli. Zatím ta situace není tak vyhrocená, abychom tady měli 

tyhlety preventisty, to ne, zatím ne. Ale v Budějovicích to určitě dobře je.“ 
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R7: „Tak je to daný tím, že tam je daleko více Romů, u nás to tady není potřeba. Taky 

policajti nás tady všechny znaj, jenom skrz toho, že já jsem tam taky sloužil, takže nás 

tady, všechny rodiny, znaj velice dobře. Tady je to v pořádku, nemáme žádný problémy 

ani s policajtama. Je jakýkoliv problém, tak zavolají, my to vyřídíme, domluví se, co je 

potřeba. Fakticky teda, my jsme byli proti těm preventistům, protože my to tady 

nepotřebujeme. Tam se jedná ještě o to, že ty naši Romy tady v Krumlově, jsou, prostě 

není to jak v jiných městech, že třeba přepadávají apod.“  

R5: „A pokud se tu teda provádí nějaká kriminalita, tak je to vlastně minimální 

procento a stejný lidi.“ 

R7: „Přesně, to jsou dva, tři a víc jich tady není. Takže tady není taková kriminalita, 

není to tak hrozný. Ale když by to byla třeba, tak jo, tak můžeme zajít za starostou.  

R5: „Problém je nezaměstnanost. Ono se hovoří o   % procentní nezaměstnanosti 

v rámci republiky, což je asi tak pravda, v Praze je nejnižší, na Ostravsku a tam je 

nejvyšší. Okres Český Krumlov má v kraji nejvyšší, protože v tom Větřní je spousta lidí 

bez práce, tam zmizela ta továrna. Ale tam jde o to, že z toho celkovýho množství 

nezaměstnaných lidí u nás je 8 -90 % nezaměstnaných Romů. Teď po nás chce EU 

přesnější údaje, skutečný fakta, kolik je tu vlastně Romů, protože to už se neeviduje, to 

se neregistruje nikde, už léta. Dřív se to dělalo, teď se to nedělá.  A teď i odhad 2 0, 

280, 300, 320 jo, tyhle ty čísla figurujou v těhle těch odhadech a oni to nechcou, protože 

jestliže někam dávám peníze, tak chci vědět, na kolik lidí a tak. Takže oni budou muset 

udělat nějakej soupis, těhle těch Romů, kolik je nás vlastně tady. Ale říkám na rovinu, 

90 % Romů je nezaměstnaných, z celkovýho toho   % množství. Takže těch Romů zase 

moc nedělá, nepočítám ty, co dělaj na černo. Jednak nemaj kvalifikaci, ztrácej ty lidi 

taky manuální zručnost dneska. Jo ale dřív ty cikáni dělali v továrně a i když neměl 

kvalifikaci, ale věděl, jak se to dělá a naučil se. A zákon o životním minimu, to byla taky 

taková rána pod pás, protože to je taky taková kravina, to taky nemělo bejt, že se takhle 

jednoduše vyplácej sociální dávky.“  
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Jaký výsledek DSSS jste před obecními volbami 2014 očekávali? Obávali jste se 

úspěchu DSSS ve volbách v ČB a ČK?(např. Ve Větřní nedaleko ČK DSSS získala 

14 % hlasů) 

R5: „Já jsem docela jejich úspěch v Budějovicích čekal, protože jak říkám, ty předsudky 

tu jsou v tej majoritní společnosti, jednoznačně a tam se nerozlišuje, tam prostě vidí 

odlišnou fyziognomii a to stačí. Může to bejt vědec, inženýr, matematik, ale uvidím, že je 

černej z pohledu toho Čecha, když to teda řeknu takhle primitivně a už ho zařadim. 

Takže jsem věřil tomu, že budou mít podporu od těch s těch nižším intelektem, protože 

normální člověk, když si to srovná, uvědomí, no tak nemůže souhlasit s nějakýma 

populistickýma kecama. Ty lidi v Budějcích si to uvědomili, uvědomili si to, protože 

ostatním politickým stranám se rozsvítilo v hlavě, šli mezi ty voliče a řekli to těm lidem, 

ale kdyby se na to vybodli a nechali to plavat, ten výsledek je úplně jinej. Jo, protože 

když by k tomu mlčeli, tak by jim vlastně dávali za pravdu, souhlasili by s tím.“  

 

Jakou část dle Vás tvořili ne obyvatelé Českých Budějovic na demonstracích? 

R5: „Přesný informace o tom nemám, ale to, co jsem mluvil s našema lidma z Budějc, 

tak ta větší část byla odjinud. Tak spíš to někdo plošně organizoval nějakým způsobem 

s tím, aby tam bylo větší množství lidí, aby se ukázali, že jo, do televize a tak. Těch 

příznivců toho myšlení se ještě najde bohužel dost, takže tam byli lidi odjinud, tam 

nebyli jenom místní. Protože ty místní se v tom poměrně dobře orientujou, takže ví, co a 

jak.“ 

 

Setkal jste se někdy s nějakým projevem nenávisti za vaše veřejné aktivity? 

R5: „Ne, možná z počátku, ale ne s otevřeným rasismem. Když jsem třeba někdy přišel 

na nějakou schůzku, tak jsem hned vycítil, že se na mě dívá ten člověk s předsudkama. 

Ale to bylo do doby, než jsme si začli povídat. Takže pak už teda ne. Jinak se s tím 

nesetkávám, ani v té sociální komisi, musím říct, že mě berou, jako rovnocenýho 

partnera, takže dostávám i prostor, abych se vyjádřil ke konkrétním věcem.“ 
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Příloha č. 5: Rozhovor s R6 
 

Kdy jste vstoupil do politiky? 

R6: „Do ODS jsem vstoupil v roce 1998. Vedlo mě k tomu pravicový myšlení, líbí se mi 

pravicový názory a jako živnostník, kterej od rána do večera maká, dělá sám na sebe, 

tak ten směr pravicový politiky mi seděl a sedí mi furt jako, i když jsou tam nějaký ty 

kopance, ale kde nejsou.“  

 

Vnímáte jako potřebné mít své zástupce v nějakých městských orgánech?  

R6: „Ano, nejenom na té komunální úrovni, ale zastoupení bysme měli mít na všech 

úrovních. Myslím, že by to pro nás bylo dobře a nejde o to, abychom si vydobyli nějaký 

výhody, prostě spolupracovat s ostatními na práci pro stát.“ 

 

Jak vnímáte jaký je mezi Romy zájem o politiku, ať už se jedná o celostátní, 

krajskou či obecní?  

R6: „Romové jsou apolitický, v politice se vůbec nevyznají, myslí si, že se jich to netýká. 

Prostě když se s nima bavíte, tak říkaj, že k volbám nechodí, že neví komu dát hlas, nebo 

že je to jedno.“ 

 

Chodí za Vámi romští voliči s nějakými problémy? 

R6: „Normálně ne, když už přijdou, tak maj tedy nějaký ty problémy, většinou když se 

dostanu třeba do nějakých finančních potíží, když neplatí nájem, tak na poslední chvíli 

přiběhnou, honem, honem, potřebuju pomoc, přimluv se za mě někde. Ale že by přišli 

třeba a ptali se, co to je za politickou stranu, jaký mají názory, jaký jsou ty lidi ve 

straně, tak to ne, oni prostě o tu politiku zájem nemají.“  

 

S jakými problémy se podle Vás nejvíce potýkají krumlovští a českobudějovičtí 

Romové? 

R6: „To je v Krumlově i Budějcích stejný, je to všude v republice stejný. Ty největší 

problémy jsou práce, bydlení, přístup ke vzdělání a také soužití majority s menšinou, 

prakticky je to vidět jasně, že Romové jsou tu jako nějakou překážkou. Problém je taky 

ten, že ta samospráva na tý komunální úrovni dělá jednu chybu, má zkreslený 

informace, že si myslí, že jsme družný, že chceme bejt pohromadě, což je úplnej nesmysl. 

Takže oni vemou ty lidi, nahází je do jedný ulice nebo jednoho paneláku a myslí si, že se 
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zbavili nějakýho problému. Naopak ten problém začíná. Dám příklad: tady v Krumlově 

jsme nějakých 1 0 rodin, asi 600-800 lidí a ty rodiny by se rozházeli po celým městě tak 

prostě Romové neexistujou, nejsou, protože jsou začleněný do tý společnosti. Není to tak 

okatý, jako když jsou někde na sídlišti a teď tam děti nemaj co dělat, když tam děti 

hrajou s míčem, tak je to už problém, protože u toho řvou, nebo u jakýkoliv debaty jsou 

hlučný, tak prostě lidem to vadí. Takhle kdyby to bylo rozházený, tak ten problém tam 

není. To samí v těch Budějcích že jo, Volfova ulice. To si někdo na úřadě řekl, že vyřeší 

Romskou otázku tím, že je bude soustředit do jedný ulice, naopak vytváří se problémy. A 

ta samotná lokalita ztrácí na hodnotě, jo lidi tam byty neprodají, protože se tam nachází 

skupin a lidí, která je hlučná. Už je když řeknete, že tam bydlí skupina Romů tak tím 

pádem lokalita klesá na hodnotě. Takže když si lidi na radnici myslej, že jsme družný, 

furt chceme bejt spolu, tak je to ten největší nesmysl, takhle to prostě nefunguje. To jsou 

prostě nesmysly, který se o nás tradujou, že chceme bejt spolu, přitom každej chce bejt 

sám, žít v klidu bez nějakých problémů. U nás je největší problém to vzdělání, kdyby 

tady byl kromě povinný základky, povinnej ještě minimálně tří letej učební obor. Tady 

v 1  vyleze kluk ze základky, protože rodiče nemaj na ten učňák, kterej stojí měsíčně 2-

2,  tisíce korun, to vím tady z vlastní zkušenosti, jo to je internát, stravný, pomůcky do 

školy. Když pak ten 1  kluk jde po škole se přihlásit na pracák, tak mu daj životní 

minimum, prakticky peníze zadarmo. Ten systém ty lidi vůbec nemotivuje k práci. Ten 

stát by měl zaručit, aby tady byli minimálně vyučený lidi, ať sem nemusíme tahat 

Slováky a Ukrajince. Když se tady tenhle systém a školskej systém nezmění, tak ty 

Romové budou pořád na dně.“ 

 

Představuje romská komunita v Českém Krumlově jednotný celek? 

R6: „Podle mě existují jenom dvě skupiny Romů a to jsou ti olaští, ti co kočovali s těma 

vozama. Většinou jsou to ty lidi, co maj ty zlatý řetězi, zlatý prsteny; jsou malý, 

zaprděný, tlustý, vyžraný. Ženský nosej dlouhý sukně, když jsou někde, tak jsou strašně 

hlučný, baví se a je jim úplně jedno jak. Mluví jiným dialektem než my, maj nějaký svoje 

zvyky apod. V Čechách jsou hodně u Brna a pak je ta další větev na Ostravsku, tam jich 

je taky hodně. Nám říkaj, že jsme Rumungři. Tady se vyskytují jenom takový bežný 

hádky v rodinách, prostě žádnou roli to nehraje, je to to samí, jako v českejch rodinách. 

Svojí roli může hrát taková ta závist. A to jsou zase ty prachy určený vládou na nějaký ty 

nesmyslný sdružení, který tady v Čechách prostě fungujou a nic to těm Romům nedává, 

jenom to prostě dělá zlo. Dneska si člověk založí to sdružení, dostane nějaký ty granty a 
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místo aby řešil tu situaci těch Romů, bydlení, příspěvky dětem na jídlo ve školách nebo 

na výlet, protože rodiče nemají peníze, nebo školní vybavení, co ale udělaj, prostě si ty 

prachy vemou. Je to úplně o ničem tenhle systém, prostě jenom vyhazování peněz. Tohle 

to se má zastavit a všechny peníze dávat do vzdělání, do škol. Vláda se kreje tím, že když 

někdo přijde třeba z OSN nebo EU, že v Čechách jsme úplně na dně, že se tady pro 

Romy nic nedělá tak vláda jenom řekne, podívejte se, mi tady ročně vyložíme několik 

milionů na sdružení. A jak to, že tam tedy není nějaká zpětná kontrola, jak to že ty 

peníze nikdo nehlídá, nikdo nic nemusí dokládat. Co to jako je? Já musím dokládat 

každou korunu finančnímu úřadu. Jo takže v tomhle případě je to taková ta závist, že on 

má prachy a proč to nemůžu dělat já. Prostě to je taková ta česká závist, to je všude 

stejný.“ 

 

 

Jsou vás větší „tradiční strany“ ochotny zařadit na svou kandidátní listinu, jinam 

než na spodní příčky?   

R6: „Tak já jsem začínal na spodním místě a pak jsem se dostal až na  . místo. Tak 

Krumlově se mi zdá, že bylo asi ve   nebo 3 politických stranách, ať to byli socani, nebo 

komunisti, tak tam byli zařazeni tady kluci z Krumlova a byli na volitelných místech 

jako. V Budějcích ale tohle není. Já si myslím, že by nahoru měli dát 1-2 kluky, se 

kterýma se dá bavit, mají na něco nějakej svůj názor, vidí tam tu situaci tim jejich 

pohledem, pak ty problémy by se dali řešit, aby se třeba nevytvářeli tady ty nesmyslný 

ghetta, což je pro to město velkej průser, i pro ty lidi co tam bydlí v těch místech, 

protože všichni na tom tratí že jo, takže pro tu radnici by byli určitě přínosem.“ 

 

Proč nedochází k opětovné kandidatuře? 

R6: „Tak oni si řeknou, že jo, jsem tam jenom dopočtu, nebo oni jenom ukazujou, že 

dávaj šanci i někomu jinýmu, přitom je vrazí na nevolitelný místo, kde já se nemůžu 

prosadit. Budějce maj, že jo 100 tisíc obyvatel, Romů tam žije 2000, nevím, kolik tam 

může bejt rodin, 600-500 rodin v Budějcích. Víte, kdy to poznáte Romů ve městě? Když 

je svatba na náměstí, tak tam uvidíte všechny Romy. A nebo, když je pohřeb. 

V Krumlově, když je pohřeb, tak tam vidíte všechny krumlováky.“ 
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Pomohl by vznik oblastního sdružení jedné ze dvou romských politických stran 

k větší politické aktivitě romských občanů? 

R6: „To je největší nesmysl, kdyby si tam založili vlastní stranu. Ta šance na úspěch by 

byla ještě menší, nedostali by se nikam. Musí nalézt do co nejvíce stran nalézt a bejt na 

těch jejich kandidátkách, to je jediná šance pro ně. Ne se izolovat, to samí dělaj tady ty 

různý sdružení, ty se jenom izolujou, nic jinýho. Já jsem strašně proti takovejm čistě 

romskejm projektům, já jsme radši, když jsou lidi mezi sebou propojený, víc se poznaj, 

kdo jakej je. Takže dostat se do dvou, třech silnejch politickej stran a vydržet u toho, 

neutíkat a svojí prací a chováním ukázat, že jste normální člověk, nevzdávat se toho, 

když vás nezvolí a čekat na další příležitost a taky se snažit komunikovat s těma lidma. 

To pak taky záleží na tom, kde jsou, jestli jsou v nějaký firmě, nebo někde pracuje, tak 

není v kontaktu. Já jsem tady v kontaktu furt s lidma, povídám si s nima o všem, o 

politice a ten obraz si pak o vás ty lidi vytvořej sami. Ale když jsou lidi zaměstnaní 

někde v továrnách, fabrikách a pak někde kandiduje, tak nejsou tak známý. Potom je 

tam ten problém se prosadit. Ale něco jinýho jsou Budějce a něco jinýho je Krumlov. 

My máme 13 tisíc obyvatel a tady se zná skoro každej s každym. Tak je to jednoduší. A 

když jste v Budějcích a nepodnikáte nějak ve službách kam lidí chodí, kde se scházejí a 

baví se o věcech, řeší nějaký o problémy, no tak nemáte šanci se tam prosadit. A když 

budete někde doma a občas někam zajdete, do klubu strany a tam budete debatovat, no 

tak těžko se tam prosadíte. To by se muselo tedy stát, že vás daj někam na to přední 

místo a už to o tom něco značí, že toho člověka tam chtějí dostat. Pak už jenom záleží na 

těch voličích jestli tam daj celou kandidátku, a nebo začnou kroužkovat. Je to vo tom, 

jak jste známej v tom městě, jak se prezentujete atak. Takže pořád je větší šance na těch 

menších městech než na těch velkých.“  

 

Setkal jste se někdy s rasistickými urážkami či vyhrožováním? 

R6: „To se mi nestalo, jasně, názor na mě může mít kdokoliv jakejkoliv, nemusí se mnou 

souhlasit, nebo s ODSkou, ale ten osobní útok jsem tedy nikdy nezažil.“ 

 

Nenabízí se tu tak spolupráce, např. v oblasti předávání svých rad, postřehů a 

zkušeností z komunální politiky? 

R6: „Proč ne, ale jak říkám, ta myšlenka je taková neizolovat se. Ať už jsou to děti, 

dospělí, prostě nevytvářet svojí komunitu izolovaně, zrušit všechny ty nesmyslný 
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sdružení. Ty děti, já vím jsou na tom špatně, díky finanční situaci rodičů, tak je težký dát 

je někam do kroužků, na sport. Já to vím sám, jednoho kluka mám na hokeji a ročně 

dám 10 tisíc, druhýho na fotbale, ten je teda levnější. Jde o to, aby ty děti byly v tom 

kolektivu a uměli se mezi sebou chovat, aby se nevytvářilo izolovaný prostředí a neznali 

se. Když půjdou ty romský děti s ostatníma hrát fotbal, hokej, nějaký kroužky, tak ostatní 

uvidí, že jsou úplně normální a můžou se spolu bavit o čemkoliv. Ale jak je to rozdělený, 

jako je to teď, tak je to špatně. K ničemu to nevede. Naopak to na nás vytváří takovej ten 

negativní pohled, ale děláme si to sami, tady tim způsobem, že se sami izolujeme.“  

 

Po demonstracích v roce 2013 nebyl i přes snahy pozván romský zástupce do 

komise městské rady…Jaké jsou podle Vás důvody tohoto odmítnutí? 

R6: „Myslím si, že asi měli obavy z toho, že když se budou rozdávat byty, že by mohl 

nadržovat Romům, že by byl v nějakém střetu zájmů. Ale myslím si, že by tam měl někdo 

být, když už se dávaj nějaký ty obecní byty a je tam nějaká romská rodina, která ten byt 

fakt potřebuje. Ale je to složitý, když řeknete, že je to byt pro romskou rodinu, tak je zle. 

Obecně ta bytová situace v tomhle státě je hodně mizerná.“ 

 

Obáváte se, že by se podobné demonstrace mohly opakovat? Co by se mělo dělat, 

aby se tomu zabránilo? 

R6: „To se může stát kdykoliv a kdekoliv, bláznů je na to dost, rasistickejch šílenců ještě 

víc. Stačí jenom, když někdo si chce udělat dobrý jméno, zviditelnit se, tak nejlepší je 

strefovat se do Romů. Když chcete získat hlasy, trefujte se do Romů.“ 

 

Jak hodnotíte fungování preventistů kriminality? Nezvažujete jejich zavedení i 

v ČK? 

R6: „K čemu. Spíš si myslím, že tady ty kluky, co tam pracujou, využili, že maj 

informace, když něco, někoho hledají, tak jdou za nima a ptaji se jich, co vím o tamtom 

a o tomhle. Dobře, ty kluci tam makaji, dostávaji nějakej příjem, dohlíží na nějakej 

pořádek, někoho napomenou, když tam dělá nějakej bordel nebo hůř. Ale myslím si, že 

je to hlavně kvůli tomu, že když pak policie shání nějaký informace, tak jde za nima, 

Takže je to jenom vo tomhle. Jinak, že by to mělo nějakej jinej význam, to si myslím, že 

ne.“ 
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Jaký výsledek DSSS jste před obecními volbami 2014 očekávali? Obávali jste se 

úspěchu DSSS ve volbách v ČB a ČK? 

R6: „Neobával jsem se, že by uspěli, já si myslím, že lidi normálně přemejšlí, pokud to 

nejsou nějaký hovada, tak asi přemejšlí normálně jako. Ten jejich úspěch ve Větřní, to 

Větřní, to je takovej specifickej problém, tam lidi pracovali v továrně, všichni tam byli 

spokojený za komunistů a pak byl převrat a první kdo šel z práce byli Romové, jo, když 

se vždycky snižovaly stavy, tak první šli Romové a už se zase zpátky nezačlenili, už 

znovu tu práci nedostali. No a ten problém v tom Větřní je ten, že ty lidi tam jsou na 

jedný kopici, na jednom místě v jedný ulici a to je nesmysl. A ještě lidi, když se tam 

s nima bavíte, tak jsou zaměřený hodně rasisticky, strašný rasisti jako. To nechápete 

prostě. To je prostě takový ty debilní hloupý předsudky, který si o nás myslí, já se tady 

s lidma o tom kolikrát hádám, třeba s pani Davidovou se znám a stou se taky neshodnu, 

to je všechno zkreslený, ona tam dává ten svůj pocit, ne proč to tak je.“ 

 

Jakou část dle Vás tvořili ne obyvatelé Českých Budějovic na demonstracích? 

R6: „Těžko posoudit, když jsem viděl tu demonstraci, tak tam bylo hafo lidí a nevíte, 

jestli to jsou extrémisti, normální lidi, nebo lidi, co si jenom přišli zanadávat, zařvat. 

Budějčáci nešli řešit ten problém. Kdyby ho šli řešit tak jsou na radnici a řeknou, 

starosto, takhle to nejde, nemůžete nám soustřeďovat jednu skupinu lidí do jedný ulice, 

to tam pak nikdo nechce a nebude chtít bydlet. A to mohlo město řešit daleko dřív a 

nestalo by se to, takže to byla chyba jenom toho úřadu.“  

Příloha č. 6: Rozhovor s R8 
 

Vnímáte jako potřebné/důležité, aby Romové měli své zástupce v městských 

orgánech? 

R8: „Každý má tu možnost, zvolit si své zástupce a zastupitele, je to základ naší 

společnosti, základ demokracie, takže ano, obecně je dobré, aby každý měl svého 

zástupce. Takže ano, bylo by to dobré.“ 

 

Jaké dopady má dle Vás tato absence? 

R8: „Takhle, ano oni se cítí segregováni. Já si myslím, že ta společnost je nastavená tak, 

že by se tak cítit nemuseli, kdyby nechtěli. Ale valná většina z nich, teď samozřejmě 

nechci generalizovat, nemám zkušenost se všema, ale s jednotlivcema jo a oni se podle 



 

100 

 

mojeho názoru vyčleňujou záměrně, funguje tady jakási pozitivní diskriminace a tu já 

vnímám třeba i v těch školách. Problém je v těch romských rodinách, protože tam chybí 

těm dětem dobrý příklady, tam už nepracuje třeba třetí generace, takže to dítě potom 

nevidí, že je normální, správné chodit do práce. Ty děti to vnímají tak, že peníze se 

obstarávají chozením na pracák. A vnímají to jako zaměstnání.“ 

 

Jak vnímáte jaký je mezi Romy zájem o politiku, resp. Obrátil se na Vás, 

popřípadě na vašeho kolegu romský volič s nějakým problémem, dotazem či 

připomínkou, popřípadě máte nějaké jiné zkušenosti? 

R8: „My máme přímou základní organizaci z Romů. Ten její vznik je ale tak trošku 

speciální, to vzniklo kolem jednoho, ale já jsem zase zapomněl to jméno, no, prostě 

kolem jednoho aktivisty to vzniklo no a ostatní se navnadili na to, že dostávají od 

předsedy příspěvky na činnost. Jako jejich schůze probíhá prochlastáním, ale jako 

v pořádku…Takže ta buňka nefunguje úplně standardním způsobem a žádnou politickou 

aktivitu v podstatě nevyvíjí, prostě spíš takovou schůzo-chlastací činnost. Teď si nejsem 

jistej, jestli se někdo z nich, objevil někdy na naší kandidátce, možná ten předseda, jestli 

někdy, ale fakt nevim. Jako volič na svého zastupitele, že by se někdo obrátil, to se mi 

nestalo.“ 

 

Existují nějaké výraznější problémy spojené s romskou menšinou, kterými by se 

město mělo více zabývat? 

R8: „Ty hlavní problémy s romskou menšinou u nás eskalovali, už je to pár let, na tom 

Máji. Problémy s romskou menšinou mají svůj původ od toho, že oni mají tendenci se 

sdružovat, začnou se vyčleňovat z toho kolektivu běžný společnosti a vytvářej si potom 

takový svoje uskupení, takovej stát ve státě. Dokud je roztroušeno několik romských 

rodin ve většinový populaci, tak není žádnej problém. Takže ideálně by měli být 

rozprostřeni po celém městě, aby se nám nestěhovali a neshlukovali na jednom místě. 

To je problém. To je tady ta lokalita Palačáku, ten Máj, na Vrbenský, kde to bylo 

v zoufalým stavu, to se modernizovalo a asi před dvěma lety jsme tam měli výjezdní 

zasedání sociální komise, a co nám slibovali, nevím jestli to dodrželi, nekontroloval 

jsem, že už neudělaj tu chybu, aby tam nastěhovali jenom Romy, nebo jednu skupinu 

obyvatel, ale že to prostě promíchaj. Do jaký míry to jde. A ti slušní cikáni, podle mě 

taky nejsou uvytržení z toho, že ti méně slušní se tam potom shlukujou, dělaj randál…“ 
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Představují Romové v Českých Budějovicích jednotnou komunitu?  

R8: „Já zase takhle do tý komunity moc nevidim, nesetkávám se s nima. Ani v místě 

svýho bydliště. Ale oni žijou v těch rodinách velkých myslím se, že ano, že můžou být 

poměrně jednotní a držet při sobě.“ 

 

Může být jejich vzdělanostní úroveň překážkou ke vstupu do politiky? 

R8: „Uvedu příklad, Ježíš třeba, to byl vyučenej tesař, dotáhl to docela daleko si 

myslim. Třeba u nás ve straně, myslím si, že není žádné omezení, nemyslím si, že je to 

překážkou. Oni se o vzdělání nezajímají a to souvisí s tím zájmem o veřejné dění, má to 

stejné kořeny. Oni mají spíše zájem jen o to svoje, o to svoje přežití, žití, zplození 

potomka a nějaký bydlení jo, já to vnímám takhle. Kdyby přeci měli zájem o dění kolem 

sebe, tak bychom přeci neviděli ty vybydlený baráky, protože u sebe v bytě mají velmi 

čisto, ale v těch veřejných prostorech, tam na to kašlou. Nemusíme chodit do 

politiky…Ta mentalita je úplně jiná, to je národ, který někam přišel, tam využil 

maximálně prostředky a pak šel dál.“  

 

Jsou tradiční strany ochotny umístit Roma na svojí kandidátní listinu jinam, než 

na volitelné místo?  

R8: „Určitě je nevyhazují proto, že jsou to čistě Romové, ale ty strany vždy jednají na 

základě toho, aby maximalizovali svůj volební zisk. To znamená, ono si zjistí, kdo jaký 

má potenciál, oslovit lidi. U těch cikánů je jeden problém, oni nechodí k volbám, to 

znamená, že i třeba my jsme uvažovali o tom, i já jsem to snad dokonce zmínil, abychom 

udělali něco na tom Máji, pro ty lidi, pro ty Romy, anebo naopak, vymezme se vůči 

tomu, jak žijou. Prostě buď to, nebo to, to je jedno. A ne, ne, ne, to my dělat nebudeme, 

kdo z nich stejně chodí k volbám? Nikdo, takže my bychom tím nezískali žádné hlasy, 

akorát bychom nasrali ty, co jsou na ně nasraný. A zase, nebudeme podporovat ty, co 

jsou na ně nasraný. Vždycky je v tom nějakej politickej kalkul. Kdyby se obecně vědělo, 

že ty Romové chodí k volbám, tak ta koncentrace je tady už tak významná, třeba na tom 

Máji, že by to mohlo zahejbat s výsledkama a těm stranám by se jednoduše vyplatilo, 

tam někoho na to přední místo umístit. Můžou to samozřejmě zkusit, i když třeba cikánů 

chodí k volbám 1 % populace, ale dají tu šanci, pak dle statistik lze jednoduše zjistit, 

koho ten člověk oslovil, jestli oslovil lidi z té své lokality. Kdyby viděli, že nějaký Rom, 

třeba na tom Máji, získal  00 preferenčních hlasů, na nějakým ne úplně vysokým místě, 

tak příště, strana ví, jak třeba přijít ke  00 hlasů.“  
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Pomohl by vznik oblastního sdružení jedné ze dvou romských politických stran 

k větší politické aktivitě romských občanů? 

R8: „Myslím si, že ne, že by je to k politice nepřitáhlo. Oni jsou podle mě příliš 

svobodný na to, aby se k něčemu přihlásili a aby platili členský příspěvky, nebo 

neplatili, aby se nějak pravidelně scházeli na schůzích. Bylo by potřeba, možná, že 

kdyby to někdo dobře vzal, podařilo se mu to propagovat tady, tak by je třeba 

vyburcoval, ale myslím, že by to bylo na úkor toho programu, že by je vyburcoval na 

nějakej čistej populismus.“  

 

Co dle Vás stojí za úspěchem krumlovských politiků? 

R8: „Myslím si, že Romové uznávají ty svoje autority a tyhle lidi, v tom Krumlově pro 

ně autoritami jsou. Ale já si myslím, že je může volit i spousta bílejch, já třeba, kdybych 

neměl vybráno koho volit, tak bych asi třeba jednoho z nich zakroužkoval, už jenom 

proto, že to asi bude hodně silnej člověk, když odolal tomu pokušení toho svýho okolí.“ 

 

Měli by tak českobudějovičtí Romové navázat s krumlovskými Romy spolupráci, 

v rámci např. Předávání rad, zkušeností apod.? 

R8: „Myslím si, že by to šlo za předpokladu, kdyby to zaštítila nějaká neziskovka, která 

by jim to všechno zařídila, musel by je někdo zorganizovat.“ 

 

Jaký by dle Vás měl být postup k prolomení současného stavu? 

R8: „Určitě by byla větší potřeba, aby třeba na tom Máji, klidně vznikla nějaká 

organizace, ale hlavně, aby nebyl aktivní pouze jeden člověk, jako třeba v tý naší buňce, 

ale museli by se sejít třeba 3, lidi, který by se hnedka nevzdali, zahájili i nějakou 

kampaň, tak by pak možná se prosadili. Jo, proč oni nejdou k těm volbám? Protože to je 

gádžovská věc ty volby, tak je to vůbec nezajímá, ale kdyby tam byla nějaká jejich 

strana nebo jejich lidi…ta propagace by byla potřeba, ukázat dobrej příklad. V těch 

majoritních stranách, tam to záleží pak, na jakým místě budou na kandidátce. Ale ta 

strana z toho bude chtít nějakej zisk, hlasovej.“ 
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Po demonstracích v roce 2013 nebyl i přes snahy pozván romský zástupce do 

komise městské rady…Proč došlo k zamítnutí této žádosti? 

R8: „Určitě tam svojí roli hrál ten politickej kalkul, každá ta strana má vyhrazený 

určitý místa v těch komisích, jsou také, i když velmi málo placená a oni by museli 

někoho odstranit, někoho odvolat a asi on se logicky brání a proč bych měl být odvolán, 

když jsem neudělal žádnou chybu a nominovat tam někoho jenom z toho důvodu, že je 

příslušník určité národnosti se mi taky nezdá. I když Rada města by mohla upravit ty 

počty míst.“ 

 

Pokládáte kroky, které podniklo město ke zlepšení situace v danou chvíli za 

dostatečné?  

R8: „Jo, jako já teď všechny ty opatření nemám v hlavě, ale myslím si, že město se s tím 

popasovalo slušně, přeci jenom to byla situace, se kterou jsme tady neměli zkušenosti, 

doufám, že už ani nebudem. A třeba ty asistenti prevence kriminality a ty diskuze ve 

sportovce si myslím, že přinesly svoje ovoce. Ty asistenti nám velmi pomohli, ale jsem 

nerad, že to muselo dojít takhle daleko, že na ně potřebujeme speciálního, jejich 

asistenta.“ 

 

Obáváte se, že by se podobné demonstrace mohly opakovat? 

R8: „Určitě, problémem jsou i média, protože oni hledají něco fantastického a hrají 

hodně na emoce. Ale určitě před tou demonstrací tam také bylo hodně lidí, kteří té 

situace měli už dost. Myslím si, že asi dost věcí potom vyříkali.“ 

 

Jaký výsledek DSSS jste před obecními volbami 2014 očekávali? Obávali jste se 

úspěchu DSSS ve volbách? 

R8: „Já si myslim, že i tady je vidět, ž město se s tím popasovalo velmi dobře, že jsme 

nedali šanci těm hnědým náladám. Protože ty vznikají na základě toho, že se opravdu 

něco neřeší. Takže to, že dostali takhle málo hlasů, mě pozitivně překvapilo a je to i 

vysvědčení, že město se tady zachovalo správně.“ 
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Jakou část dle Vás tvořili ne obyvatelé Českých Budějovic na demonstracích? 

R8: „Měli jsme ty informace, říkal nám je krajskej ředitel policie, ale už to nevim. Vim, 

že sem organizovaně přijížděli. Ti holohlavý lidi tam přijeli až po nějaký době. A ze 

začátku, jako třeba u revoluce se k tomu přidávali ze začátku i slušný lidi, který tam už 

toho měli opravdu dost, že mají bordel před barákem, že se bojí o děti, jestli přijdou 

zdraví domu.  A pak se toho chopili ty extrémisti.“ 

 

Příloha č. 7: Rozhovor s R9 
Důležité útržky s manželkou R9, parafrázované tak, jak si je pamatuji. „ Víte, my 

už s politikou nechceme mít nic společnýho. Manžel se tenkrát v 90. letech hodně 

angažoval v ROI a snažil se tady něco pro lidi udělat, pomáhat jim. Jenže pak mu kvůli 

tomu, že se veřejně angažoval, začali vyhrožovat. Museli jsme doma zrušit pevnou linku, 

pořád nám jsem někdo anonymně volal a vyhrožoval nám, že nás zabije a tak různě. 

Bála jsem se vycházet i ven. Proto jsme se dohodli, že s politikou skončí.  

Poté mě trochu zarazila její poznámka: „ A vy byste si měl taky dávat bacha, 

radím vám, dejte od toho tématu ruce pryč, dokud je čas. Dneska, když je vše na 

internetu, každej si snadno může o vás něco zjistit a pak budete mít problémy jako my.  

Na konci následovala ještě debata o nevýhodném postavení romů ve společnosti: 

„Když se bude někde o práci ucházet Rom a bílej Čech, tak komu dají asi přednost? 

Samozřejmě, že bílýmu. A proč asi? Je tady diskriminace jak prase. Já to vidím na sobě. 

Třeba mě řeknou, že jsem v pohodě, normální, jako bílý, ale za zády si pak stejně, jo 

cikánka, stejně bere dávky, nepracuje... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


