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ŽIVOT ROMSKÉ MENŠINY 
 

„Ať děláš, co děláš, gádže ze sebe neuděláš.“ [www.christnet.cz, 76]  

 

Úvod  
Problematika vzájemného soužití ve vztahu s Romy je stále aktuální.  

Předsudky a zkušenost jsou zdrojem vzájemné nedůvěry na straně majoritní i romské 

společnosti, která se v některých případech projevuje skrytým i otevřeným 

nepřátelstvím.  

Na základě mého zájmu o romskou problematiku, vzdělávání dětí a komunikaci jsem 

si vybrala téma práce. S Romy se střetávám pravidelně ve svém okolí, a vidím, že 

romská menšina a majoritní společnost mají v soužití problémy. Otázky týkající se 

života této minority nejsou stále zodpovězené. V médiích se často setkáváme se 

zkreslenými informacemi o této komunitě.  

V absolventské práci se budu zabývat romskými rodinami, postavením členů rodiny, 

jejich zvyky a tradicemi a v neposlední řadě vzděláním.  

V mé práci zpracovávám kapitoly, ve kterých popíši historii, původ a usazování Romů 

v Čechách. Dále se zaměřím na tradice spojené s Vánocemi, námluvami, svatbou, 

narozením dítěte, smrtí, na romskou rodinu a postavení jejích členů, zvláště na výchovu 

dětí a jejich vzdělávání ve školských institucích.  

Z negativních jevů chci zjistit, proč je vysoká nezaměstnanost Romů, objasnit páchání 

trestných činů Romy, popsat vztahy mezi Romy a gádži a na závěr se zaměřit na 

způsoby integrace do majoritní společnosti.  

V praktické části se chci věnovat vzdělávání romských dětí, rozhovorům s nimi 

a dospělými Romy.  
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1 Cíle práce 
1.1 Hlavní cíl  

� Popsat život romské menšiny s důrazem na rodinu a vzdělání  

 

1.2 Dílčí cíle 
� Zpracovat historii Romů 

� Popsat způsoby obživy a bydlení   

� Zjistit, z jakého důvodu je jejich vysoká nezaměstnanost  

� Najít důvody páchání trestné činnosti  

� Popsat vztahy mezi Romy a gádži 

� Zjistit z jakého důvodu se objevuje rasismus a diskriminace 
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Teoretická část  

2 Cesty Romů  
K pochopení života a chování Romů je nutné poznat jejich historii. 

Přesné datum příchodu do Evropy není možné určit, protože se jednotlivé skupiny 

rozptylovaly po celé Evropě nezávisle na sobě. Lze se pouze opírat o nepřesné záznamy 

dochované v archívech měst. [www.archiv.radio.cz, 14] 

 

2.1 Do 19. století  
V literatuře je nejčastěji uváděno, že Romové pocházejí z Egypta, z kterého přišli  

do jiných zemí. Na mnoha územích je proto pojmenovali podle jejich domnělého 

egyptského původu.  

Dle názoru historiků postupovali dvěma směry. Prvním směrem přes Balkán a druhým 

přes Severní Afriku. Jejich velká část se zastavila v asijské části Turecka, kde setrvala 

až do 12. - 15. století. [MALÁ, SUCHÝ, 1973] 

Zpočátku budili zvědavost místních obyvatel, jejich exotický vzhled dával podnět  

k úvahám o jejich pravlasti. Do měst se blížili v dlouhých procesích, pěšky, na koních,  

s vozy plnými zavazadel, žen a dětí. [www.archiv.radio.cz, 14]  

První zprávy o Romech na našem území se objevují po roce 1400.  

V 15. století přicházeli do Evropy z oblastí ohrožených Turky. Prostředky k obživě 

nahradila almužna a někteří začali páchat drobné krádeže. Vzhledem k tomu, že byli 

podobní Turkům (nepřáteli všech křesťanů), začalo je místní obyvatelstvo 

pronásledovat. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Od počátku 16. století byli Romové v evropských společenstvích chápáni jako 

vetřelci, odlišovali se svým vzhledem, proto byli pronásledováni po celé západní  

a střední Evropě. Romové byli obviněni ze založení požáru v Praze v roce 1541. Roku 

1545 vydal Ferdinand I. mandát, jímž nakazoval, aby byli vypovězeni ze země. 

[FRASER, 1998] 

 V 17. a 18. století neměli Romové na některých místech právní ochranu a 

kdokoliv je mohl kdykoli beztrestně zabít. Trestáni byli i obyvatelé, kteří Romům 

pomáhali.  

V průběhu 17. století bylo v Polsku přijato usnesení, které zakazovalo „Přechovávat 

Cikány“ a nařizující jejich odchod ze země. Pronásledováni byli také na území Čech  
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a Moravy. I přesto se v této době začínají začleňovat do majoritní společnosti jako 

kováři. Na Moravě se později usazují spontánně, ale někdy proti vůli místního 

obyvatelstva. [UNUCKOVÁ, 2007] 

V 18. století se Marie Terezie a Josef II. pokusili násilně usadit romské obyvatelstvo 

v Rakousku-Uhersku. Celkem 4 dekrety měly za úkol začlenit romské obyvatelstvo  

do majoritní populace. Byl zákaz nazývat je „Cikány“, nýbrž „novosedláky“, kteří měli 

zakázáno mluvit „cikánsky“, nosit svůj tradiční oděv, děti byly posílány na převýchovu. 

[ARBOR, 1998] 

Na konci 18. a začátku 19. století vybrala šlechta několik výrazných romských 

hudebníků, kteří vystupovali na šlechtických a panovnických dvorech.  [UNUCKOVÁ, 

2007] 

 

2.2 Československá republika  
Romové byli za První republiky uznáni národnostní menšinou. Při sčítání lidu v roce 

1921 bylo zjištěno, že v Čechách žije 8020 Romů. [NEČAS, 1997] 

Snaha o asimilaci se projevila v roce 1927, kdy byl přijat zákon č. 117/1927 Sb., 

o potulných Cikánech. Pokud chtěli Romové kočovat, bylo to možné pouze na základě 

kočovnického listu, o který museli požádat. Úřady ho vystavovaly za přísných 

podmínek. Státní správa měla možnost vyhlásit pro držitele „cikánských legitimací“ 

zákaz vstupu na určitá místa. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Některým Romům byla vystavena „cikánská legitimace“ i přesto, že žili po dlouho dobu 

usazeni v jednotlivých obcích. Cikánské legitimace, které byli povinni při sobě neustále 

nosit a na požádání státních úřadů se jimi prokazovat. [www.romove.radio.cz, 15] 

Na konci 30. let se do Československa uchýlila řada romských rodin, které prchaly 

z nacistického Německa a okupovaného Rakouska. Protektorátním ministerstvem vnitra 

bylo na konci roku 1939 vydáno nařízení k okamžitému usazení. Od roku 1940 bylo 

Romům zakázáno kočovat. Měli se usadit se buď v domovské obci, nebo v místě 

posledního pobytu. Četnické stanice měly dohled nad nově usazenými Romy, kterým 

bylo zakázáno vzdalovat se z místa pobytu. Ti, kteří se nařízení nepodřídili, byli 

umisťováni do kárných pracovních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. 

Účelem táborů bylo vychovat „Cikány, cikánské míšence a osoby potulující se  

po cikánském způsobu“ k práci, pořádku a kázni. Po příjezdu do tábora byl příchozím 

zabaven majetek, byli podrobeni lékařské prohlídce a ostříháni. Stráže měly nařízeno  



- 10 - 

v případě pokusu o útěk bez výstrahy střílet. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Druhá světová válka znamenala téměř úplné vyvraždění Romů. Po válce se odhady 

Romů na území dnešní ČR pohybovaly mezi 600 - 1000 osobami. Nicméně první 

poválečný soupis z roku 1947, vykazuje již celkový počet 16 000 osob.  

Slovenští Romové přicházeli do českých měst z izolovaných romských osad. Do Čech  

i na Moravu mířili Romové především v 50. letech. Pod tlakem nutnosti se snažili 

přiblížit většinové společnosti. [UNUCKOVÁ, 2007] 

V roce 1952 vydalo ministerstvo vnitra směrnici „Úprava poměrů osob cikánského 

původu“, ve které byl přijat osmibodový program převýchovy.  

1. Zapojení do pracovního poměru a ubytování v místě bydliště.  

2. Kontrola vyplácení mezd.  

3. Umístění dětí do předškolních zařízení, dohled nad školní docházkou.  

4. Odstranit rasovou diskriminaci u ostatního obyvatelstva.  

5. Zlikvidovat negramotnost.  

6. Zapojit uvědomělé Romy do převýchovy.  

7. Řádná evidence obyvatelstva.  

8. Usazení kočovných Romů. [ŠOTOLOVÁ, 2000] 

V říjnu roku 1958 schválil socialistický parlament zákon č. 74 o trvalém usídlení 

kočujících osob s myšlenkou, že my, civilizovaní a řádní občané musíme pomoci 

zcivilizovat je. V praxi to znamenalo, že Romové začali bydlet tam, kde si našli 

pracovní příležitost, bez ohledu na to, kde byla jejich rodina. [KOVAŘÍKOVÁ, 1998]  

V roce 1965 byla zřízena komise pro cikánské obyvatelstvo, jejíž hlavním úkolem 

bylo zapojit do pracovního procesu všechny práceschopné „Cikány“ a přesídlit je.  

V žádné obci tak nesměl počet Romů převýšit 5%. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Tímto došlo k likvidaci některých romských osad. To narušilo sociální vazby uvnitř 

romské komunity. [www.skola.romea.cz, 45]  

 V roce 1967 bylo na území státu evidováno 223 996 Romů. [NEČAS, 1997] 

V 70. letech se k Romům i nadále přistupovalo jako k sociálně zaostalé skupině 

obyvatel, kterou je třeba začlenit do majoritní společnosti. Některé problémy se 

zastíraly vyplácením podpor, které Romy v mnohém naučily spoléhat se na stát. 

[www.romove.radio.cz, 15]  
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2.3 Situace po roce 1989 
Romové jsou společností vnímáni negativně. Vzhledem k těmto zkušenostem se  

v oficiálních statistikách hlásí k romské národnosti jen asi jedna desetina z celkového 

počtu Romů (viz. příloha 1). 

S příchodem změn, jež přinesl rok 1989 Romové zakládají politické strany a hnutí. 

Stále vznikají desítky romských občanských sdružení, které svoji práci zaměřují na 

vzdělávání a prohloubení kultury (viz. příloha 10 a 11).  

 

2.4 Česká republika 
V roce 1993 se dosavadní Federace České a Slovenské republiky rozdělila na 

samostatné státy. Rozdělení přineslo komplikace mnoha Romům v České republice, 

protože se narodili na Slovensku. Na základě zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a 

pozbývání státního občanství České republiky museli požádat o české občanství. Tento 

zákon udělal z tisíců Romů cizince, zbavili je práva pracovat, pobírat důchod, rodinné 

přídavky na děti a sociální podpory. [NEČAS, 1997] 

Od roku 1990 se začaly projevovat různé rasistické skupiny, kdy bylo několik desítek 

Romů zabitých z rasistických pohnutek, především skupinami skinheadů. Tyto události 

se staly podkladem pro kritiku ze zahraničí. [UNUCKOVÁ, 2007] 

V roce 1997 vláda vypracovala „Zprávu o situaci romské komunity v ČR“, která se 

měla stát základem politiky v této oblasti. Někteří romští aktivisté se podíleli na jejím 

vypracování, někteří ji odmítli a navrhovali přepracování. [UNUCKOVÁ, 2007] 

V roce 1999 byla schválena nová koncepce tzv. integrace romské komunity. 

 V letech 1997 – 2000 prudce vzrostl počet žadatelů o azyl z kandidátských zemí 

EU v několika státech Evropské unie. Podle zpráv z jednotlivých zemí to byli Romové. 

[UNUCKOVÁ, 2007] 

V posledních letech jsou hlavními prvky řešení tyto:  

� zřídit funkci romských poradců při městských úřadech  

� zřídit funkci romských pedagogických asistentů na některých školách  

� propojit síť přípravných tříd na ZŠ a využít volný čas dětí  

� podchytit talenty a rozvíjet jejich vzdělání  

� vyučovat o historii a kultuře Romů  

� zakládat rodinné školy pro dívky s neukončenou i ukončenou ZŠ 

[www.christnet.cz, 7]  
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3 Romská národní identita  
Romská národní identita  

Romem je ten, kdo se k romské národnosti hlásí. V roce 1971 se Romové na sjezdu v 

Londýně usnesli, že označením příslušníků romského národa je etnonymum slova Rom 

a od té doby minorita požaduje respektování tohoto faktu. Označení Cikán vnímá 

většina Romů jako hanlivé. [UNUCKOVÁ, 2007] 

 

Romská vlajka byla přijata v roce 1971 na sjezdu v Londýně. Skládá se z modrého 

pruhu v horní polovině, který připomíná volný prostor 

nekonečné oblohy a zeleného pruhu v dolní polovině, jenž 

vyjadřuje nekonečnou obnovu života, po níž se kolo osudu 

pohybuje a červené čakry se 16 paprsky umístěné uprostřed. 

Čakra, která je i na vlajce Indie. [UNUCKOVÁ, 2007] 

 

Romská hymna 

Mezinárodní romská hymna Opre Roma (Vzhůru, Romové) vznikla z písně 

jugoslávských Romů, kterou upravil hudebník Jarko Jovanović v roce 1971. Tato píseň 

je známá pod názvy Gejľem, gejľem, Djelem, Djelem; Opre Roma; Romale, čhavale 

atd. [www.cs.wikipedia.org, 46]  

Romská hymna často zní na setkání romských aktivistů, významných akcích, v rámci 

koncertních vystoupení. Existence hymny není pro Romy v České republice příliš 

známá. Spíše ji znají romští aktivisté nebo Romové, kteří se účastní romských 

kulturních akcí. [UNUCKOVÁ, 2007] (Viz. příloha 12) 

 

Mezinárodní den Romů připadá na 8. duben, což je den vzniku Mezinárodní romské 

unie (International Romani Union - vznikla 8. dubna 1971). Romové slaví Mezinárodní 

den Romů každoročně od roku 1990, kdy byl ustanoven na 4. kongresu Mezinárodní 

romské unie ve Varšavě. [www.romove.radio.cz, 29]   

8. duben má připomínat den, kdy se oficiálně zpečetila mezinárodní spolupráce Romů. 

V tento den si mají účastníci oslav každoročně připomenout společný původ, jazyk, 

kulturu, sjednocení, spolupráci a své romství. [www.zpravy.idnes.cz, 44]  

V České republice probíhají jeho oslavy od roku 2001 a organizuje je občanské sdružení 

Athinganoi. [www.romove.radio.cz, 29]  
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3.1 Romská etnika v ČR 
„Aňi o pandž angušta nane jekh. - Ani pět prstů jedné ruky nejsou stejné.“ Romské 

přísloví [www.romove.radio.cz, 10]  

V České republice žije cca 150-170 tisíc obyvatel etnické skupiny Romů.  

Demografický odhad do roku 2005 počítá s 500 tisíci obyvateli, kteří patří k romské 

etnické skupině. [BALABÁNOVÁ, 2003] 

Romy můžeme dělit podle různých hledisek, označení ROM je souhrnné jméno řady 

etnických skupin, které mají společný původ, jazyk a kulturní rysy.  

Existují tři způsoby dělení: 

1. dělení vnitřní, tj. jak Romové rozdělují sami sebe, 

2. dělení vnější, z hlediska majoritní společnosti,  

3. dělení odborné z hlediska etnicko-jazykového. [UNUCKOVÁ, 2007]  

 

Dělení vnitřní:  

� Do druhé světové války žili na našem území česko-moravští a němečtí Romové. 

Po celém území kočovaly skupiny olašských Romů. 

Po druhé světové válce se složení Romů změnilo. Vymizela skupina česko-

moravských a německých Romů a do Čech se nastěhovali slovenští Romové, 

kteří byli levná pracovní síla. 

� Podle způsobu života se dělili na kočovné, polokočovné a usedlé.  

- V Čechách to byly především kočovné a polokočovné skupiny olašských 

Romů. Tyto skupiny si zachovávají olašský dialekt.  

- Polokočovné skupiny měly přechodná obydlí, která obývaly pouze  

v zimě. Během roku putovaly ve vozech pokrytých plachtami a tažených 

koňmi, nebo pěšky a tábořily ve stanech. Během kočování se živily 

handlířstvím, které nezajišťovalo vše potřebné k existenci, proto ho 

doplňovaly formami drobného příživnictví.  

- Usedlí Romové se živili se provozováním svých profesí nebo službami 

gádžům, sedlákům z vesnic.  

� Romové se liší i profesně. S vykonáváním různých profesí byl spojen společenský 

status. Nejlepší postavení měli hudebníci, jiní vykonávali kovářství, košíkářství, 

korytářství, koňské handlířství, výrobu cihel, metel, brusičství nožů. Olašští 

Romové se specializovali na koňské handlířství, ženy na věštění z ruky.  
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� Mezi sebou se Romové rozlišují na městské a venkovské. Venkovští Romové si 

zachovali mnoho ze své kultury a tradičního života, díky poměrné izolovanosti 

od ostatního obyvatelstva. Romové ve městech se přibližovali okolní společnosti 

v oblastech ekonomického života a v rysech sociálního chování.  

� Dalším hlediskem je respektování tradic a pravidel, podle kterého se dělí na čisté 

„žuže Roma“ a špinavé „degeša Roma“. Mezi nečisté patří ti, kteří jedí např. 

koňské maso (kůň byl posvátné zvíře) nebo zbytky jídel. 

� Také se mohou dělit na starousedlé a nově příchozí obyvatele do různých měst a 

vesnic. 

� Dělení podle bohatství. Nejchudšími Romy jsou obyvatelé z osad na východním 

Slovensku. K nejbohatším naopak patřili muzikanti, kteří vytvořili vrstvu 

městských hudebníků. Olašští Romové, kteří byli nejchudší, dnes v důsledku 

obchodování patří mezi nejbohatší vrstvy. [UNUCKOVÁ, 2007] 

 
Dělení vnější:  

Nejrozšířenější hledisko je podle stupně asimilace, tzn. na slušné a neslušné Romy, 

také podle sociální úrovně. Nejviditelnější rozdíl je mezi „světlými“ a „tmavými“ 

Romy.  

Olašští Romové mají světlejší pigmentaci, vlasy, oblékají se do klasického romského 

oblečení - široké barevné sukně, třícípé šátky na hlavách nebo ramenech. Největší 

hodnotu pro ně má zlato, protože jako kočovný národ nemohli investovat do 

nepřenosných věcí, a tak své jmění ukládali do zlata. Věří, že zlaté šperky, které mají na 

sobě, je uchrání před nemocí.  [UNUCKOVÁ, 2007] 

 

Odborné dělení:  

I. Romštinu lze rozdělit do tří dialektových skupin. Tyto dialekty obsahují také 

moderní výrazy. 

� skupina balkánsko-karpatsko-balstská,  

� skupina gurbetsko-cerharská,  

� skupina kalderašsko-lovárská, která je zeměpisně nejrozptýlenější. 

II. Skupina sinto-manušských dialektů, obsahuje velký podíl výpůjček  

z germánských jazyků, ale vzájemná srozumitelnost mezi těmito dialekty je 

minimální.  
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III. Lokální dialekty jazyků s podílem romských slov. Mluví jimi skupiny Romů, 

které ztratily vlastní jazyk. Jsou nesrozumitelné pro ostatní romské skupiny.  

Je zřejmé, že Romové nejsou a nebyli homogenní skupinou. [UNUCKOVÁ, 2007] 

 

3.1.1 Základní hodnotový systém  
Za nejdůležitější je možné považovat solidaritu. V dřívějších dobách, kdy byla bída, 

soucítili s druhými, třeba o kousek chleba nebo o přístřeší. Byla by ostuda, kdyby 

nepomohli.  

Romové mají často odlišný způsob myšlení, hodnotový systém, než majoritní 

společnost. Mezi uznávané hodnoty patří: 

- Soudržnost rodiny 

- Láska v rodině 

- Úcta ke starším členům rodiny 

- Peníze 

- Fyzická síla 

- Dodržet slovo 

- Touha vyniknout 

- Pohostinnost 

- Hudba 

- Tanec 

- Sexuální život 

Mezi málo uznávané hodnoty patří: 

- Romský jazyk (mnozí rodiče přestali na své děti mluvit romsky) 

- Psané slovo 

- Vzdělání [www.litvinovjanov.blog.cz, 71]  

 

3.1.2 Tradice  
3.1.2.1 Námluvy / zásnuby  

V materiálech, ze kterých jsem čerpala, někteří autoři uvádějí mangavipen jako 

zásnuby, jiní jen jako žádání budoucího ženicha o ruku nevěsty.  

Mnoho romských párů žije společně jako druh a družka. Podle zákona komunity, 

jsou právoplatnými manžely. Většina rodin neuznává sňatek podle zákonů majoritní 

společnosti, ve které žijí. [www.teplice.sdb.cz, 35]  
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 Svatbě vždy předcházely námluvy. Partnery pro své potomky vybírali rodiče. 

Budoucí manželé byli zaslíbeni často již v dětském věku. V olašské komunitě stále 

rozhoduje otec o tom, s kým bude jeho syn nebo dcera žít. [GERYKOVÁ, 2008] 

Partnerský svazek spojoval nejen mladé, ale celá příbuzenstva, dbalo se tedy na sociální 

a ekonomické výhody, který svazek přinese nově vzniklému kolektivu. V mnoha 

případech přihlédli rodiče k volbě mladých, pokud nebyla v rozporu se společenskými 

normami komunity. 

Informace o vhodných partnerech pro své děti také získávali rodiče při tradičním 

setkání Romů, na poutích, při svatbách, ve městě, kde se scházeli Romové z okolních 

vesnic. [www.romani.uni-graz.at, 28]  

 O vhodném ženichovi se začalo uvažovat v době, kdy se z děvčátka stala dívka, 

proměnou byla první menstruace. První žena, která na to přišla, musela dát dívce facku, 

aby měla celý den červenou tvář. Tento zvyk jí měl zaručit krásu a odolnost pro život. 

Od první menstruace na dívku neustále někdo z rodiny dohlížel, aby se neprohřešila 

proti cti. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

     Romové věřili, že svého vyvoleného partnera mohou získat či ztratit vykonáváním 

různých rituálů. Když dívka chtěla sama získat náklonnost chlapce, nasypala mu do čaje 

nebo kávy prach ze svého spáleného ochlupení nebo přidala do jídla sůl, kterou předtím 

nosila nějaký čas v podpaží. Naopak k přerušení vztahu pomůže hodit mezi vzniklý pár 

hlínu sesbíranou z devíti hrobů. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

    V minulosti se věk nevěsty pohyboval okolo 15 let, chlapci bývali o pár let starší. 

V současnosti vstupují do manželství přibližně v 18 letech, ale mladší páry nejsou 

výjimkou. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Jiný zdroj uvádí, že dívky se vdávaly ve věku 13-14 let, chlapci se ženili okolo 15-16 

roku. [DAVIDOVÁ, 2004], [DĚDIČ, 1982] 

 Mangavipen se odehrávalo v rodinném kruhu. Chlapec s rodiči přijeli do domu 

dívčiných rodičů, přinesli alkohol a uzavření celoživotního svazku bylo stvrzenou 

rodinnou oslavou. [www.romani.uni-graz.at/rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/affiance.cs, 28] 

    Sňatek se uzavíral tradičním způsobem, při němž si oba partneři, v doprovodu svých 

rodičů a před svědky slíbili vzájemnou věrnost až do smrti, tradičně před obřadníkem 

zvaným vajda (romský starosta). Vajda zavázal červeným šátkem ruce snoubenců a do 

dlaní jim nalil víno nebo kořalku, kterou si pak musí z dlaní vzájemně vypít. Dnes si už 
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většinou ruce nesvazují, jen překříží a novomanželé vypijí vzájemně obsah partnerova 

pohárku a políbí se. Takto stvrzené soužití je pro romskou společnost považováno  

za legální, mladí jsou považováni za manžele, kteří spolu mohou žít a plodit děti. 

Občanský nebo církevní sňatek je už jen formalitou, kterou vyžaduje majoritní 

společnost, někdy se koná až po letech soužití. [www.romove.radio.cz, 30]  

 

3.1.2.2 Svatba  

Romské přísloví praví: „Posaď svou dceru na židli a pokud se její nohy dotýkají země, 

je už zralá na vdávání.“ [www.romove.radio.cz, 30]  

 Svatba je velkou událostí v životě jedince a celé rodiny. Předpokladem ke stvrzení 

partnerského svazku je mangavipen. Bijav (romsky svatba) je společenská záležitost, 

která může být uspořádaná až několik let po mangavipen. [www.ling.uni-

graz.at/~rombase/cgi-bin/artframe.pl?src=data/ethn/cerem/wedding.cs, 3]  

Jak bijav tak i mangavipen jsou obřady, které zavazují partnery, aby spolu žili až do 

smrti dle zásady: „Ko kas peske lel, mi leha dživel - Kdo si koho vezme, s tím ať žije“. 

[www.ling.uni-graz.at/~rombase/cgi-bin/artframe.pl?src=data/ethn/cerem/wedding.cs, 

3] 

  Svatebním dnem bývá často pátek, sobota, nejlépe v období po výplatě. Romská 

svatba bývá velkolepá, přípravy na ni jsou velmi nákladné. O náklady a povinnosti 

související s hostinou se dělí obě rodiny rovným dílem. Dříve se svatby účastnilo široké 

příbuzenstvo, dnes jsou hostiny skromnější. Přednostně před ostatními hosty jsou zváni 

kmotři nevěsty a ženicha, s nimiž jsou po celý život pevně spjati.   

 V den svatby se svatebčané sejdou v domě nevěsty, kde sehrává nejdůležitější roli 

dědeček nevěsty. Ten před obřadem nalévá svatebčanům alkohol a nabízí koláčky.  

Na svatební hostině pronese přípitek. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Na prvním místě jim přeje, aby spolu zestárli „Te phuron dujdžene“ - tedy aby spolu 

vydrželi po celý život. Dále, aby měli „dětí, kolik je na nebi hvězd a ještě o jedno víc - 

jak tumen te aven čhave, keci hin pro ňebos čercheňa a mek jekheha buter“. 

[www.ling.uni-graz.at/~rombase/cgi-bin/artframe.pl?src=data/ethn/cerem/wedding.cs, 

3]  

 Romská svatba nemá svá specifika, v mnohém se podobá svatbám majoritní 

společnosti. Nevěsta má bílé šaty, kytici a dochází k výměně prstenů. Prsteny nemají 

pro Romy zvláštní význam, většinou si je pouze vypůjčí na samotný obřad a po svatbě 
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je nenosí. Dalším zvykem jako v majoritní společnosti je přenášení přes práh a zametání 

rozbitých střepů. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 Na romské svatbě nesmí chybět tradiční hudba. Typické je vybírání peněz  

na ženicha a nevěstu při tanci. První nevěstin tanec patří dědečkovi, další svému a pak 

ženichovu otci a nakonec ženichovi. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 Svatební noc byla důležitá v minulosti, při níž se ověřovalo, zda je nevěsta poctivá. 

Na tomto ověření záleželo další postavení v ženichově rodině. Zvykem bylo, že před 

sexuálním aktem kouřil muž cigaretu, do které byly přibaleny chloupky z podpaží 

nevěsty. Tento zvyk měl vnést do života manželů lásku, věrnost a spokojenost.  

Úspěšné manželství je posuzováno počtem dětí. [ŠIŠKOVÁ, 2001]  

„Nane čhave, nane bacht. - Kde nejsou děti, není ani štěstí“ říká romské přísloví. 

[ŠIŠKOVÁ, 2001, s. 134] 

 Bezdětnost byla důvodem ke zrušení manželství. Dalším důvodem k rozchodu 

mohla být nevěra, ale pouze v případě, že se jí dopustila žena. Pokud muž svou ženu 

podezříval, mohl ji donutit k přísaze u svatého kříže. Prokázaná nevěra byla potrestána 

bitím, ostříháním vlasů nebo vyhnáním z komunity. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Rozvodem končí pouze 3,5% manželství. [www.mladez.sdb.cz, 39]  

 

3.1.2.3 Těhotenství  

Romové říkají, že žena je jako strom, který má plodit každý rok. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Romové kladou důraz na prenatální vývoj dítěte a na chování těhotné ženy (phari). 

Těhotná žena je omezována řadou zvyků. Nesmí se podívat na „odpudivého tvora“, jako 

je třeba žába, had, slimák, stejně tak i na postižené lidi či zesnulé. Podle pověr by 

novorozenec mohl mít jejich podobu nebo stejné postižení. Nebezpečí pro nenarozené 

dítě představuje kontakt matky se zvířaty porostlými srstí. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

V novodobém pojetí podle Jiřího Rouse se těhotná nemá dívat na ošklivé věci, tudíž  

na hororové programy v televizi. [www.christnet.cz, 61]  

Když uvidí oheň, nesmí si v žádném případě sáhnout na břicho, dítě by totiž oheň 

dostalo do tváře! [www.romipen3.euweb.cz, 56] 

 Řada zvyků se váže i ke stravování těhotné ženy. V tomto ohledu nesmí být 

omezována, měla by dostat vše, na co má chuť, včetně alkoholu. Hostitelé jsou povinni 

něco poddat těhotné a ta pak musí nabídnuté jídlo přijmout. Kdyby žena jídlo odmítla 

nebo nedostala to, na co má chuť, začalo by se jí jídlo objevovat před očima, dostala by 
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teplotu, nemohla spát, její stav by se zhoršoval a mohlo by to vést až k potratu. 

[ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Někdy pomůže, když si žena stáhne prsten, nasliní ho a sáhne za pás pod sukni. 

Nejlépe je, jídlo si vzít, protože jedině takto o dítě nepřijde. [www.stag.utb.cz, 57] 

Některé romské skupiny zakazují jíst těhotné často kyselé, aby neměla zlé děti. Omezit 

by měla také příjem masa a mléka, aby dítě nebylo nemocné.  

 Z food frekvenčního dotazníku vyplývá, že do stravovacích zvyklostí romských 

těhotných žen patří konzumace rohlíků a housek, paštik, jater, uzenin, hranolek, chipsů, 

lahůdkářských výrobků a slazených limonád, z tuků preferují máslo a sádlo.  

 Ve srovnání rodičky většinové populace konzumují častěji ryby, sýry, ovoce, džusy, 

zeleninu, med, chléb a celozrnné výrobky, z tuků preferují margariny. Obě skupiny 

rodiček se nelišily v konzumaci masa, drůbeže, vajec, mléka a jogurtů, hamburgerů, 

smažených pokrmů, piva, vína, stolní vody, minerálek a kávy. [www.nts.prolekare.cz, 

60] 

Byl prokázán vyšší počet kuřaček mezi Romkami již před těhotenstvím, v těhotenství 

pak kouří 57,9% Romek a 20,3% žen z většinové populace. [www.nts.prolekare.cz, 60] 

 V těhotenství ženy nenosily náhrdelníky ani pásky, aby se dítě nenarodilo s 

omotanou pupeční šňůrou okolo krku.  

 Romové si jako první dítě přejí chlapce. Pohlaví dítěte se dá předpovědět podle tvaru 

břicha, chuti k jídlu a kvality pleti. Pokud má žena břicho kulaté, chuť na sladké a pleť 

nečistou, narodí se jí děvče. Chlapec se narodí, má-li žena břicho špičaté, chuť na ostrá 

jídla a pleť krásnou. 

     Společenské postavení těhotné ženy se neliší od postavení ostatních žen. V době 

těhotenství se nešetří, vykonává všechny práce, protože jinak by měla těžký porod. 

Omezení se týká jen společenského života. Žena chodí do společnosti málo, jen 

v doprovodu manžela. V těhotenství by měla být veselá a často si zpívat a vyvarovat se 

sprostých slov, nadávek a proklínání. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 Romská žena nejde na potrat před narozením prvního dítěte ze strachu z poškození 

pohlavních orgánů. Toto se opírá o tradici, kdy je bezdětná žena považována za 

méněcennou. 

V 70. letech 20. století měla romská žena průměrně 5 dětí.  [MALÁ, 1984] 

Dědič uvádí, že jsou běžné rodiny i s 6 a více dětmi. [DĚDIČ, 1982] 
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Způsoby ochrany a antikoncepce  

Sexuálně žít začínají dívky podle dětských lékařů asi v 15 letech. Ke gynekologovi 

chodí od 9. ročníku základní školy, ale neužívají hormonální antikoncepci, protože je 

drahá a lékař ji před 15. rokem nepředepíše. [www.icv.vlada.cz, 12]  

Výzkum prokázal, že většina romských žen má představu o tom, kolik by chtěly mít 

dětí, ale muži vyvíjejí tlak, aby měly dětí více. Muži nepoužívají antikoncepci. Ženy se 

pokoušejí omezovat počty dětí tím, že po prvním porodu začínají ženy používat 

antikoncepci v podobě nitroděložního tělíska. Často si ho ženy nechávají zavést tajně. 

[www.icv.vlada.cz, 12] 

 

Naopak je to v případech sterilizace.  

Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky podstoupí ročně téměř 4000 žen 

sterilizaci, většina ze zdravotních důvodů. Sterilizaci lze podle směrnice z roku 1972 

vykonat buď jako léčebný zákrok, anebo musí žadatelka mít nejméně čtyři žijící děti, 

respektive tři, je-li starší 35 let. Romské ženy si stěžují na to, že podstoupili 

nedobrovolnou sterilizaci. Oběti údajně nedaly k zákroku souhlas, nebo na něj kývly v 

mezní situaci. [www.romove.radio.cz, 41]  

Rodina, manžel považují nedobrovolně sterilizovanou ženu nejen jako oběť, ale i 

jako spoluviníka. V některých případech manžel svou ženu opustí, protože nemůže mít 

děti a dva potomci jsou málo. Romská žena ho pochopí a omlouvá ho tím, že Romové 

jsou zvyklí mít pět, šest a více dětí. [www.ct24.cz, 65]  

 

3.1.2.4 Narození dítěte 

Romské ženy nerady rodí v gádžovských porodnicích, nevěří doktorům a často  

po porodu utíkají za svými dalšími dětmi a mužem. I teď ještě někdy děti přicházejí na 

svět doma v kuchyni. [www.teplice.sdb.cz, 35]  

 Dříve měl porod svá vlastní pravidla. V době, když na ženu přišly porodní bolesti, 

položily ji starší ženy na zem, rozpustily jí vlasy a sundaly všechny ozdoby. Romové si 

porodní báby vážili, ale předměty, kterých se dotkla, zakopali do země na místo, kde 

nikdo nechodil. Během porodu omývali rodičce tvář svěcenou vodou a dávali pít čaj 

nebo alkohol, aby zmírnili bolesti.  

 Podle Romů je nešťastný den narození pondělí a pátek nebo den, kdy někdo zemřel. 

Smůla potká i dítě narozené na Dušičky. Šťastné děti se rodí v období vánočních svátků. 
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Pokud matka při porodu zemřela, tak se o dítě postarali příbuzní. Když při porodu 

zemřela matka i dítě, pochovali je do společné rakve. Pokud zemřelo nepokřtěné, 

pochovali by je jako pohana bez obřadu na okraji hřbitova. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

    Hned po narození muselo dítě dostat na ruku indraľori - korálky, šňůrku nebo 

červenou mašličku. Pak dítě klidně spalo a nemohl ho nikdo uhranout. Chlapci nosili 

na levém zápěstí proužek kůže, prázdný řemínek od hodinek nebo šňůrku korálků ještě 

v dospělosti. [www.romipen3.euweb.cz, 56] 

   Do křtu hrozilo dítěti mnoho nebezpečí, proto by neměla matka nikdy nechávat dítě 

samotné a nestřežené. Na ochranu proti zlým silám se dává dítěti pod hlavičku železný 

předmět. Tento zvyk se praktikuje, protože železo chrání novorozence proti zlým 

duchům. Častým ochranným předmětem je také hřebínek. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/baptism.cs, 5]  

Do křtu bylo chráněno udělení „aver nav“ (jiné jméno), jménem, které slouží jako 

ochrana před nemocemi. Až později dostávalo dítě „romano nav“ (romské jméno), 

později proto, až si byli rodiče jisti, že je to pravé. [ŠIŠKOVÁ, 2001]  

   Budoucnost dítěte ovlivňoval jeho vzhled, především barva pleti. Štěstí měli ti, co se 

narodili se světlou pletí, takové dívky byly nazývány husičkami, což pro ně byla 

lichotka. Ovšem tmavá barva pleti předpovídala nešťastný osud (kalemardo = 

potrestaný černotou). [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

   Významnou roli měla první koupel novorozence, při níž se do vaničky vkládaly 

mince, aby bylo dítě šťastné a bohaté. Do jednoho roku se dítěti nesmějí stříhat vlasy  

a nehty, do roka je také dítě většinou kojeno. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Někdy bývá také dítě třeno po celém tělíčku mateřským mlékem, aby bylo zdravé. 

[www.teplice.sdb.cz, 35]  

Romské matky na novorozence příliš nemluví, považují to za zbytečné, proto se jich 

více dotýkají. Kontakt rodiny je obecně více dotykový, jsou rádi blízko sebe, vzájemně 

se dotýkají, nevadí jim stísněné prostory, nepožadují soukromí, jsou neradi sami. 

[GERYKOVÁ, 2008] 

(Časová projekce počtu narozených dětí viz. příloha 2) 

 

3.1.2.5 Křtiny  

Křtiny, neboli boňa symbolizují přijetí dítěte z „jiného světa“ do světa lidí. Dokud 

není dítě pokřtěné, mají nad ním moc personifikované síly, například  
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bosorka.[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/baptism.cs, 5]  

Křest měl dítěti zajistit Boží ochranu. Slavnostní akt se odehrával v kostele za 

přítomnosti kmotra a kmotry. [www.gym-rce.cz, 26]  

   Do poloviny těhotenství se měli rodiče rozhodnout, koho vyberou svému dítěti za 

kmotra a požádat ho. Dříve si nejčastěji vybírali za kmotry bohaté vesnické sedláky,  

u kterých pracovali jako námezdní síly. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Gádžovská kmotra pak musela poskytnout svému kmotřenci službu na dvoře a  

v domácnosti, práci na poli a vypomáhat jeho rodině potravinami. Kmotřenci a jejich 

rodina pak svým gádžovským kmotrům poskytovat potřebné služby. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/godfather.cs, 

23]  

Opačný případ, kmotrovství Roma gádžovskému dítěti nebyl zaznamenán. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/baptism.cs, 5]  

Kmotry mohou být i děti do deseti let, říká se, že jsou bez hříchu. 

[www.romove.radio.cz, 22]  

Vztah mezi kmotry je posvátný. Jakmile rodina vybere novorozenci kmotra, začnou 

si kmotři vykat, i když si dříve tykali. Vykání je zábrana proti hádkám a neslušnému 

chování. Úkolem kmotra, kmotry je kmotřence ekonomicky a sociálně podporovat. 

Způsoby této podpory se mohou krajově lišit. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/godfather.cs, 23]  

    Před odchodem ke křtu podvázala kmotra dítěti šňůrkou košilku a do vzniklého 

uzlíku nasypala špetku soli a do peřinky mu vložila trochu peněz. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Kmotři kupují dítěti šatičky, peřinku a výbavičku, v současné době i kočárky. Kromě 

toho dává kmotr peníze, výše obnosu je věcí prestiže. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/godfather.cs, 

23] 

Děvčátku dávala kmotra obvykle řetízek nebo náušničky, chlapci hodinky. Povinností 

kmotra bylo obstarat pohoštění. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Křest u olašských Romů prováděl vajda. Dítě ponořil do studené vody, pokud se tak 

konalo v zimním období, vykopala se díra do ledu. Olašští Romové říkali, že pokud dítě 

nevydrží, je nezdravé a nevydrželo by jejich těžké podmínky kočovného života. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

Kmotr, kmotra jde s kmotřencem do kostela a drží je v náručí při křestním obřadu.  
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V rodině děťátka zatím probíhají přípravy na slavnostní hostinu. Hosté přinášejí dary 

nebo dávají novorozeněti peníze do peřinky. Hodnota daru a výše částky je prestižní 

záležitost, proto se každý snaží darovat nejvíce. Příspěvky pozvaných hostů kompenzují 

náklady na hostinu. Méně majetní rodiče anebo chudší hosté pozvaní na křtiny se raději 

zadluží, než aby měli ostudu proto, že neuměli oslavit křtiny podle tradice. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/baptism.cs, 5]  

Při křtu dostávalo dítě obvykle jméno po svém kmotrovi, jednom z rodičů nebo 

jiném příbuzném, toto jméno bylo pouze „úřední“, fungovalo ve styku s neromskou 

společností. Kromě tohoto jména dítě dostalo další jméno, romské, které se odvozovalo 

z jeho vlastností, například Thulo - Tlustý, Kaľori - Čerňoučká, atd., nebo mohlo být 

zkomoleninou slov, které se dítě snažilo vyslovit. Toto romské jméno se může během 

dětství i několikrát změnit, než se vžije, pak funguje uvnitř romského společenství. 

[www.romove.radio.cz, 30]  

Když host předá dar rodičům, skloní se nad děťátkem a pronese požehnání pro jeho 

život. Formule začínají prosbou, aby Bůh dal - a přeje se to, co se považuje za 

nejdůležitější pro život: zdraví, štěstí, peníze, hodně dětí, dlouhý život. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/baptism.cs, 5]  

 Při křtinách se provádějí různé symbolické úkony. Nejobecněji rozšířený zvyk je 

dát dítěti do ručičky, do peřinky nebo vedle peřinky předmět symbolizující jeho budoucí 

životní poslání. Pro chlapce byla nejdůležitějším posláním profese, pro děvčátko stát se 

dobrou hospodyní, matkou, manželkou. Děvčátku se kladla do peřinky vařečka. 

[GERYKOVÁ, 2008] 

 Zajímavý zvyk je zdvih dítěte ze země na stůl, ale není příliš rozšířený. Udržuje 

se 

v lokalitách v okolí Svidníka. Otec položí dítě na zem a při tom, když je zdvíhá  

a pokládá na stůl, pronáší: „Kaj tuke opre te džal“ - doslova „ať ti stoupá“. Člověk 

nemá zapomenout, odkud vzešel, má zůstat skromný a tak se s Božím požehnáním 

může dostat nahoru, k něčemu vyššímu a lepšímu. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/baptism.cs, 5]  

Někteří Romové zřejmě nepovažují křtiny jako křesťanskou svátost, ale jsou 

přesvědčení, že křest je důležitý pro vymanění se od zlého ducha. [GERYKOVÁ, 2008] 

Dodnes většina Romů své děti křtí. 
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Další obřad udržovaný v některých oblastech, je križma, což je dar, který se 

kmotřenci dává při významné příležitosti. Kmotři oblékají své kmotřence na svatbu. 

Kmotra kupuje kromě šatů a bot také závoj, který kmotr kupovat nesmí, protože by to 

přineslo neštěstí. Pokud kmotr nebo kmotra zemřou před svatbou svého kmotřence, 

přijde jim ke hrobu ukázat svého partnera a nalije na hrob trochu pálenky. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/godfather.cs, 

23]  

Funkce kmotrovství dává člověku společenskou prestiž. Čím vícekrát je kmotrem 

nebo kmotrou, tím je váženější. Odmítnout žádost o kmotrovství bylo dříve 

zavrženíhodné. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/godfather.cs, 23]  

Mnoho romských pamětníků vzpomíná na posvátnost kmotrovství v minulých 

dobách, stýská si nad tím, jak v současnosti obřadnost kmotrovství upadá. 

 
3.1.2.6 Úmrtí a pohřeb 

„Ma rov, te merel phuro, bo peskero maro imar chaľa. - Neplač, zemře-li starý - svůj 

chleba už dojedl.“ [www.lidovky.cz, 34] 

 Křesťané věří, že smrtí nic nekončí. Naopak, smrt je vstup do věčného života. 

Rozloučení se s člověkem nám blízkým je velmi emocionálně náročné. Člověk nikdy 

není připraven přijít o někoho blízkého. Není tomu jinak ani u Romů. Úmrtí u Romů má 

své magické prvky. 

Ke smrti a pohřbu se váže řada zvyků, které jsou spojeny s vírou v mule (duchy 

mrtvých). Víra v duchy mrtvých je silná, proto pohřebnímu obřadu věnují Romové 

velkou pozornost. Staří lidé umírají většinou doma obklopeni svými blízkými. Celá 

rodina se může přijít s umírajícím rozloučit a vyprovodit ho na poslední cestě. 

[www.teplice.sdb.cz, 35]  

     Rituál je zaměřen na udržení dobrého vztahu se zemřelým. Romové věří, že se okolo 

lůžka umírajícího shromažďují duchové zemřelých příbuzných a jeden z nich odvádí 

zemřelého na onen svět. Aby umírajícímu ulehčili odchod na onen svět, vezmou mu 

polštář i peřinu. Ženě rozpustí vlasy a sundají ozdoby. S posledním vydechnutím se 

všechna zrcadla svěsí nebo alespoň otočí či zakryjí látkou. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Pokud je zemřelý na pitvě a je nahý, úmrtí se neohlašuje knězi, nedává se zvonit protože 

„do té doby nemůže do nebe“. [www.mladez.sdb.cz, 39]  
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 Ženy provázejí smrt blízkých usedavým pláčem, je to způsob, jakým oznamují 

smutnou novinu sousedům.  

  Jelikož se v místnosti se zemřelým nesmělo připravovat jídlo ani větrat, proto často 

vařili u příbuzných či sousedů.  

 Na poslední cestu připravují Romové mrtvé sami. Aby si s sebou nebožtík někoho 

nevzal, zatlačí se mu oči mincemi. Nebožtík se ve svátečním oblečení uloží do rakve, 

která je umístěná uprostřed místnosti na dvou židlích. Prsteny, hodinky, brýle a další 

osobní předměty se mrtvému ponechají. Navíc se do rakve přidává placatka alkoholu, 

cigarety nebo fajfka. Nezbytnou součástí jsou i peníze, neboť je budou po mrtvém  

na onom světě požadovat. Vkládají se do kapsy nebo do dlaní. Na nohy se mrtvému 

nazují pouze ponožky, pokud by se ponechaly bačkory, musí se z nich vyndat tkaničky, 

aby se mu druhý svět nezavřel. Zesnulé děti se obloží květinami, svatými obrázky, 

někdy přidají ovoce, výjimečně hračky. U otevřené rakve se střídají Romové po tři dny 

na stráži, do desáté hodiny večer se střídají muži i ženy, večer pouze muži. Sedí v 

místnosti s mrtvým nebo ve vedlejší místnosti tak, aby na rakev viděli. [ŠIŠKOVÁ, 

2001] 

 Mezi činnosti pařilo vyprávění o zesnulém, pochopitelně se vyzdvihovaly jeho 

dobré vlastnosti. Pokud se vyprávěly humorné historky, nebylo proti pravidlům 

slušnosti se smát. Dále se vyprávěly pohádky, zejména mnohahodinové hrdinské 

příběhy. Při vartování se hrála lascivní hra lopatki / hajavišu: jednomu z účastníků se 

zavázaly oči, jiný ho sekl dvěma prsty přes hýždě a ten se zavázanýma očima musel 

hádat, kdo to byl. Když neuhodl, dal fant, pokud ano, byl vystřídán. Kratochvílí mužů 

byla hra v karty. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/wake.cs, 67]  

Zpívat a tancovat je zakázáno. Pití alkoholu je povoleno, nikdo se ale nesmí opít. 

Sklenkami se nepřiťukává, z každé nově otevřené lahve se jedna sklenka odlije na 

podlahu a pronese na památku zesnulého: [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

„Leskeri voďi mi otpočinel! Vaš leskri voďi! Pre leskri loki phuv! Nechť jeho duše 

odpočívá! Za jeho duši! Nechť mu země lehká!“ [ŠIŠKOVÁ, 2001, s. 135]  

Dodnes se vartuje v bytě nebožtíka s tím rozdílem, že jeho tělo je po úmrtí odvezeno 

pohřební službou. Vartování trvá do dne pohřbu, což bývá déle než tři dny. Často se 

stává, že si příbuzní na dobu vartování vezmou dovolenou nebo se vystaví sankcím  

za porušení pracovní discipliny, než aby přišli do konfliktu s romskou komunitou  
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a jejími zákony, které vyžadují účast při vartování. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/cerem/wake.cs, 67]  

   V den pohřbu se všichni shromáždí u rakve, každý mrtvého poprosí za odpuštění  

a sám mu také odpustí. Při vynášení rakve poklepou třikrát o práh domu a tím zajistí, 

aby duše mrtvého odešla a on se již o ničem, co se děje v domě, nedozvěděl a ani se 

nevracel. Při cestě Romové soustředí pozornost na faráře, protože kdyby se třikrát 

otočil, brzy by zemřel někdo další. Smuteční průvod doprovází romská hudba. Rakev se 

spustí do hrobu, kam lidé vhazují květiny, věnce hlínu. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Romové věří na masivní z mrtvých vstání a proto, až na výjimky, nesvolují k pohřbu 

žehem. Naopak, i ty nejchudší rodiny se snaží pořídit pro rodinu hrobku. 

[www.teplice.sdb.cz, 35]  

Okázalé jsou pohřby zejména u olašských Romů, kde se můžeme setkat s rakví s 

proskleným víkem, hrobovou jámou vystlanou vzácnými koberci apod. 

[www.romove.radio.cz, 58]  

 Hostinu připravují ženy v době, kdy se ostatní účastní pohřbu. Talíř s občerstvením 

je přichystán i pro mrtvého - dává se na stůl nebo za okno spolu se sklenkou alkoholu. 

Hodiny se natáhnou a zrcadla pověsí až po pohřební hostině. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Věří se, že nějaký čas po pohřbu navštíví nebožtík pozůstalé, aby jim dal najevo, jak 

byl spokojený se svým pohřbem, svou přítomnost projevuje různými znameními, zvuky, 

zjevuje se ve snech. [www.romove.radio.cz, 58] 

Všechny věci, které patřily mrtvému, polštáře a peřiny se spálí, protože kdyby je 

někdo používal, mohl by jej nebožtík chodit strašit. Smutek se dodržuje přibližně rok od 

úmrtí. V této době se pozůstalí nezúčastňují svateb, zábav a ženy nosí černý oděv, muži 

alespoň černou pásku. V domě smutku se nesmí rok zpívat. [www.mladez.sdb.cz, 39]  

Hrob je navštěvován ve svátky a při výročí smrti, mrtvému se obětuje také jídlo a 

alkohol - láhev se vylije na hrob nebo zasype do země. 

 

3.1.2.7 Svátky  

3.1.2.7.1 Vánoce  

„O Roma, kaj save te uľahas rušte, pre Karačoňa penge odmuken u aven pale lačhe.- 

Romové, ať byli sebevíc znesvářeni, o Vánocích si odpouštějí a znovu se udobřují.“ 

[www.romove.radio.cz, 17]  

V současnosti se mnoho zvyků, které byly s Vánocemi (romsky Karačoňa) svázány, 

proměnilo či ztratilo. Je to přirozený stav, který je důsledkem toho, že se změnily 
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podmínky, ve kterých Romové v současnosti žijí. Ze Slovenska, odkud jich většina 

přišla, byla chudoba. Vánoce měly ve venkovském prostředí své kouzlo, jiné než ve 

městě, kde žije většina Romů dnes. [www.rodina.cz, 21]  

V romských oslavách se prolínají prvky majoritní společnosti s vlastními tradicemi. 

Vánoce jsou hlavním svátkem pro katolíky a protestanty, zatímco pravoslavní křesťané 

kladou větší důraz na oslavy Velikonoc nebo Nového roku. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Romské rodiny udržují zvyky, například jedním z nich je zavěšování peněz jako ozdob 

na „jezulankos“ (vánoční stromek), v podobě smotků z bankovek, nebo dávání 

bankovek na štědrovečerní stůl pod ubrus. Tyto zvyky souvisí s vírou zajistit dostatek 

peněz do příštího roku. Podobný zvyk, který kdysi dělali sedláci, když dávali část 

štědrovečerní večeře zvířectvu s přáním, aby se mu dařilo v novém roce. 

[www.rodina.cz, 21]  

Důležitostí romských Vánoc je odpuštění, usmíření a vzpomínání na zesnulé 

příbuzné. Čas Vánoc využívali k tomu, aby se vztahy v rodině posílily. [UNUCKOVÁ, 

2007] 

Vánoční vzpomínání na zesnulé souvisí s vírou, že duše existuje i po odchodu těla  

na onen svět. O Vánocích dávají Romové na okno nebo do koutů pokoje jídlo duchům, 

aby je nechodili strašit. [www.romove.radio.cz, 17]  

 V době adventu Romové uklízeli, ženy bílily stěny a úklid celého domu ukončily 

úpravou podlahy - protože Romové neměli dřevěnou, podlaha se potírala žlutým jílem.  

Během adventu sháněli dostatek jídla na vánoční svátky, což byl důvod, proč se děti  

na Vánoce těšily, mohly se dosytosti najíst! Romští hudebníci nacvičovali skladby, 

které budou hrát sedlákům o Štědrém večeru pod okny, chlapci se učili přát štěstí  

a zdraví do nového roku. [www.romove.radio.cz, 17]  

   Vinšování mělo pověrčivý význam pro obyvatele, kteří očekávali Romy jako 

zprostředkovatele štěstí. Podle Davidové nemělo pro Romy toto vinšování náboženský 

význam, bylo pouze výdělečnou záležitostí. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Někteří Romové se o Štědrém dnu postili, stejně tak jako někteří v majoritní 

společnosti. Přísnost půstu se lišila - v některých rodinách se nejedlo maso do večeře, 

v jiných se jedly pouze pečené brambory po celý den. Štědrovečerní večeři připravovala 

matka s pomocí dcer. [www.romove.radio.cz, 17]  

V současnosti vaří Romové také vánočního kapra a bramborový salát, ale mají také 

svá oblíbená jídla. Na tradiční romskou štědrovečerní tabuli patří zelí, fazole se 

švestkami neb fasuľa khiľavenca, brambory, bobaľki neboli buchtičky z kynutého těsta 
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posypané mákem, plněné zelné listy zvané holubki, moučné placky marikľa, domácí 

chléb nebo šátečky plněné vařenými brambory a zelím zvané pišota. 

[www.metropolislive.cz, 66]  

Na štědrovečerní tabuli by neměla chybět ani prostá jídla, například chléb a sůl, 

česnek, med a hrách nebo čočka, která mají svou symboliku. Česnek má zajistit, aby 

byli všichni po celý rok zdraví. Chléb a sůl symbolizují to, aby další rok zajištěn 

dostatek jídla. Dále by mělo být na stole něco sladkého, med, cukroví, aby byli lidé k 

sobě sladcí, chovali se mile a také luštěniny, aby byl zajištěn dostatek peněz. 

[www.romove.radio.cz, 62], toto je zvyklost majoritní společnosti na Nový rok. 

   Zdobení stromečku měli na starosti synové. Ti prosili sedláky o slámu, kterou pak 

rozložili na podlaze, aby místnost připomínala jesličky, kde se narodil Ježíšek. 

[www.romove.radio.cz, 17]  

Před večeří, než začali všichni společně jíst, nejstarší muž přál rodině romskou 

formulí vše nejlepší, zdraví, štěstí, hodně dětí a peněz a především, aby příští rok byl 

lepší než předešlý. Potom si se všemi připil pálenkou a pak teprve začala rodina jíst a 

pít. [www.romanohangos.cekit.cz, 20]  

Prostřený štědrovečerní stůl se nesměl až do rána uklízet a po celé svátky se nesmělo 

prát, žehlit a šít. Vzpomínalo se na zemřelé, zapálili se svíčky a dali jídlo od každého 

chodu na misky, které položili do kouta nebo na okno. [www.romove.radio.cz, 17]  

   V polovině minulého století se na východním Slovensku na rozházenou slámu na 

podlaze rozprostřela deka, na tu slámu dávali jídlo - na Štědrý večer jedli na zemi. Bůh 

se narodil na zemi, na slámě, Romové také seděli a jedli na zemi pokryté slámou. 

[www.rodina.cz, 21]  

Moderní romistická interpretace tvrdí, že křesťansky založení Romové tím 

odkazovali na Ježíškovy jesličky, stolováním na zemi chtěli být blíž Spasiteli. K dalším 

zvykům patří lžíce svázané slámou, aby rodina zůstala pohromadě a také zvyk se 

omývat vodou ze džberu, na jehož dně ležely penízky. To mělo rodině přinést bohatství. 

Bachtaľi karačoňa. [www.romove.radio.cz, 17]  

 

3.1.2.7.2 Velikonoce  

Dříve každá rodina dodržovala své tradice a sváteční dny. Velikonoční svátky (romsky  

Patraďi) představovaly oslavu jara v přírodě.  

   Pro olašské Romy jsou příležitostí k rodinným návštěvám, kdy všichni musí na Velký 

pátek políbit obraz Ježíše Krista. V tento den se drží půst. [www.dzaniben.cz, 36]  
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   Všichni se těšili na Velikonoce. Zpívali písně, pletli z proutí karabáč, nabírali do 

džbánku vodu, aby jí mohli polévat. Ženy pekly koláče, maso a marikla. Ráno vše daly 

do košíku, přikryli bílým plátnem a poslaly děti do kostela. Farář košík posvětil, 

Romové věřili, že jídlo bude po celý rok. [www.volny.cz, 42] 

   Říkávalo se, že kdo jde z pátku na sobotu o půlnoci k potůčku nebo ke studánce, 

nabere si do džbánku místo vody víno. [www.volny.cz, 16]  

   Všechno živé se probouzelo k světu, na stromech pučely lístečky, objevovaly 

výhonky obilí, žita, pšenice, kukuřice a podobně. Všechno se vyhřívalo na slunci. 

[www.volny.cz, 16]  

Dívky přinášeli do obydlí zelené větve a květiny a zdobily se jimi. Toto zdůrazňuje 

vztah k přírodě, s níž byli celá dlouhá staletí úzce spjati. [www.dzaniben.cz, 36]  

   V minulosti navštěvovali každou neděli kostel. Na velkou mši chodívali pěkně 

oblečení, muži v černém obleku se stříbrnými knoflíky a řetězy na vestách, ve vysokých 

holínkách a na hlavě nosili klobouk. Ženy nosily sukně a hedvábné halenky se 

zástěrami, na hlavě nosily šátek. Když pak přicházeli z kostela, bylo všude navařeno 

mnoho jídla, vše se přinášelo na stůl. [www.volny.cz, 16]  

    Na Velikonoční pondělí chodili chlapci s pomlázkou, přáli dívkám zdraví, štěstí a 

brzké vdavky. Někdy také polévali děvčata vodou nebo voňavkou. Lidé se v tento den 

smířili, projevovali si úctu, byli spolu v přátelství. [www.dzaniben.cz, 36]  

  

3.1.2.8 Romská kuchyně a zvyky 

„Kaj tut te chal den, ňigda ma odphen. - Kde ti nabídnou jídlo, nikdy neodmítej.“ 

[ŠIŠKOVÁ, 2001, s. 136]  

Romská rodina má u stolu o jednu židli více, než je členů rodiny. Tato židle je určena 

pro hosta.  

Jestliže Rom nabízí něco k jídlu, je nutné vzpomenout na zásady, že:      

1) Rom nabízí ze srdce. 

2) Je nezdvořilé odmítnout, jen pokud to lékař zakázal. 

3) Jídlo se nedojídá úplně, ale nechává se trocha na talíři. Tím hospodyni dáváme 

na vědomí, že nás uctila. V opačném případě může dojít k tomu, že si hostitelka 

myslí, že nám chutnalo a dojde k dalšímu hoštění, nebo celou rodinu popudíme.  

Pokud by host jídlo odmítl, znamenalo by to, že považuje hostitele za rituálně nečisté  

a štítí se jich. [www.pasiv.estranky.cz, 8] 
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Nejvyšším projevem pohostinnosti je maso a alkohol. Laskavost prokazuje host, ten, 

kdo si bere, ne ten, kdo dává. [www.mladez.sdb.cz, 39]  

    Jídelníček Romů byl v minulosti chudý a jednostranný. Způsob stravování byl 

odlišný u Romů kočujících a usedlých. Jeho složení se odvíjelo od možností prostředí, 

ve kterém se právě pohybovaly. Nejhorším obdobím byla zima, kdy romští kočovníci 

neměli. [www.gym-rce.cz, 19]  

   Protože na rozdíl od řemeslníků, kteří si mohli jídlo koupit za výdělek, tak olašští 

Romové byli na svých cestách odkázáni na to, co jim kdo daroval nebo co ukradli. 

Většinou to byla slepice, kterou romské ženy vylákaly k sobě sypáním zrní nebo chytli 

na „udičku“ (provázek s háčkem s vnadidlem), následně pak zadusily a schovaly  

do speciální kapsy pod širokou sukni - vypadaly tak jako těhotné a nikdo nic 

nezpozoroval. Slepici pak upekly v kotlíku na ohni nebo vykuchanou, obalenou  

i s peřím mazlavou hlínou v ohništi. Velkou pochoutkou byli také ježci, v době, kdy 

nebyli chránění. Olašští Romové je pekli vykuchané v jílovitém blátě, které se  

po upečení slouplo i s bodlinami. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Davidová cituje úryvek ze stati moravského Roma Rudolfa Daniela (r. 1958). 

 „Čím jsou pro Rusa pirohy, pro Francouze ústřice, pro Angličana krvavý beefsteak 

a pro Čecha vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, tím vším dohromady je pro Cikána 

tučný a krásně pečený ježek. Ale není to snad nějaká specialita Cikánů českých nebo 

slovenských, ale všech Cikánů vůbec, ať sídlí nebo kočují kdekoliv v Evropě, kdekoliv 

na světě. 

… Kořistí nám byly dva druhy ježků - samců: jedni měli rypáček krátký, tupý, jakoby 

uťatý. To byli „ježci prasečí“. Druzí měli rypáček prodloužený a špičatý a říkali jsme 

jim „ježci psí“. (Ti první z nich měli mnohem lepší maso). „…Maso jsme (po 

vykuchání a opálení bodlin na ohni) upravovali trojím způsobem: jako polévku s 

nakrájeným masem, to když jsme byli příliš hladoví nebo okamžitě chtiví masa. Dále 

jako guláš a konečně, to nejchutnější, jako pečeni. …“. [DAVIDOVÁ, 2004, s. 134] 

 

Romové nejčastěji jedli brambory, zelí a kukuřici, zeleninu a ovoce a minimum 

mléčných výrobků, mnoho mouky a brambor. Tradičním nedělním obědem byly 

halušky, které se připravovaly ze syrových brambor a mouky. Podávaly se s tvarohem, 

omastkem či cibulí. [www.katerrrinka.blog.cz, 27]  

Maso se na stole objevilo zřídka. Ženy ho získávaly trojím způsobem, a to koupí v 

obchodě, krádeží nebo koupí podřadnějšího masa na jatkách. Někdy vyhrabávaly i 
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zdechliny. (Zdechliny se vyvářely ve více vodách. Podle starých Romů jsou zdechliny 

čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí.) Nejoblíbenější maso bylo vepřové 

a hovězí. Vařilo se po velkých kusech, potom se krájelo nebo trhalo rukou na kusy. 

Jedlo se bez příloh nebo jen s chlebem. Až později se maso krájelo na kousky a opékalo 

se na pekáči, či se umlelo. Hlavní přílohou k masu byly brambory. Koňské a psí maso 

nekonzumovali. [www.freeteens.cz, 13]  

Dnes se situace změnila a maso se stalo základem romské kuchyně. Maso a uzeniny 

jedí při oslavách a ve dnech po výplatě. [www.freeteens.cz, 13]  

Podle statistického průzkumu utrácejí 60-70% peněz v den výplaty. Před výplatou nosí 

věci do zastavárny nebo si půjčují peníze. [www.mladez.sdb.cz, 39], [DĚDIČ, 1982] 

Polévka byla typická pro nejchudší rodiny. Byla vodová s kusy zeleniny nebo masa a 

brambor. Romské ženy neznaly zápražky na zahuštění polévek a omáček, pokrmy byly 

tedy vodové, ochucené nanejvýš paprikou. Jako omastek používaly sádlo nebo umělý 

tuk, který si mazaly i na chleba. Máslo a vejce začali jíst až později. [DAVIDOVÁ, 

2004] 

Nepřípustné je také jíst potraviny, které upadly na zem. Pokud do jídla padne vlas, má 

se vyhodit. [www.mladez.sdb.cz, 39]  

  Základním pravidlem přípravy pokrmů je dodržování čistoty v rituálním smyslu. 

Pokrmy se připravují v nádobách, které nesmí být použity k jinému účelu.  

Je nemyslitelné, aby se v hrnci, který slouží k vaření zároveň vyvářelo prádlo apod. 

[ŠIŠKOVÁ, 2001] 

   Nespotřebované jídlo se neohřívá, ale vyhazuje. Tento zvyk je podmíněn zkušenostmi 

přenesenými do obecně platných norem. V současnosti, kdy má většina Romů 

chladničku jsou tyto zásady a normy zbytečné a vedou ke zhoršování sociální situace. 

[www.freeteens.cz, 13]  

Jiří Rouss i Davidová uvádí, že Romové vařili většinou 1x denně. V době, kdy byli 

všichni členové rodiny hladoví, začala romská žena připravovat pokrm, bez ohledu  

na hodinu. [DAVIDOVÁ, 2004], [www.mladez.sdb.cz, 39] 

V současné době stále platí, že Romové nejí společně, každý jí tehdy, když má hlad. 

Výjimkou jsou svatby, pohřby a návštěva příbuzenstva. [www.pasiv.estranky.cz, 8]  

 Složitá pravidla stravování konkrétní rodiny byla specifická, že se nepožadovalo od 

dívek, aby uměly vařit. Tohoto úkolu se chopila jejich tchýně a učila je kuchařským 

dovednostem v souladu se zvyky jejich rodiny. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 
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Podle praktických lékařů se podílí na špatném zdravotním stavu Romů kouření 

cigaret a konzumace alkoholu. Velká část stravovacích zvyklostí dítěte se utváří již před 

narozením a v době kojení. [www.freeteens.cz, 13] 

Ke změnám ve způsobu stravování docházelo postupně a velmi pomalu. Ženy se 

staly dobrými kuchařkami a v současné době trpí většina Romů nadváhou. Pokud jde o 

druhy jídel, nejsou již žádné zvláštnosti, s výjimkou oblíbených jídel. 

 

Tradice okolo svátečních dní 

Vánoce 

     Na Štědrý den se obvykle drží půst. Nesmí se jíst peckovitá jídla a mastné věci. 

Štědrovečerní večeře začíná polévkou fasulja. Jako hlavní jídlo bývá vepřový řízek s 

bramborovým salátem. Následují pišoty. Pije se alkohol podle chuti. 

Uprostřed stolu je celý chléb a v něm zapíchnutá svíčka. Svíčku by měl zapálit nejstarší 

člen rodiny a sfouknout nejmladší. Nesmí se odejít od stolu, dokud se všichni 

nenavečeří. [www.romanojilo.piczo.com, 55] Stejné je to i u gádžů. 

 

Silvestr 

     K obědu se dělá čočka s uzeným masem, to aby rodina byla v novém roce bohatá. 

Doma nesmí být nic, co má křídla (např. kuře nebo slepici v lednici). Jinak by mohlo 

ulétnout štěstí. [www.romanojilo.piczo.com, 55] (Romská kuchařka viz. příloha 13) 

 

3.2 Romská rodina  
Hovoří-li gádžové o své rodině, mají většinou na mysli manželku, manžela, děti, 

rodiče, sourozence. Romové však považují za své blízké všechny příbuzné. Rodina je 

pro Romy největší hodnota v životě. Vypovězení z rodiny je pro Roma největším 

trestem, kterým ztrácí veškeré jistoty. 

Tradiční rodina byla početná, soudržná, s vřelým vztahem k dětem. V rodině 

existoval rozdíl mezi rolí muže a ženy. Žena byla vychovávána tak, aby se dokázala 

postarat o rodinu a muž nesl odpovědnost. Konec kočovného způsobu života a postupné 

sžívání s majoritou přinesl negativní jevy jako násilí na dětech, drogová závislost apod. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 
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3.2.1 Tradiční romské společenství  
Základní jednotkou romské společnosti je fajta - rod. Soudržnost rodiny je u Romů 

vyšší než u “neromů”. [www.inext.cz, 18]  

 Tradiční romskou olašskou velkorodinu, která žila a bydlela společně, tvořila 

mužská část - otec, jeho bratři, ženatí synové a jejich děti a ženská část - manželka otce, 

tedy matka, její svobodné dcery, švagrové a snachy. Někdy s nimi žili i děda 

s babičkou, tchán a tchýně, či strýc a teta. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Tradiční romskou rodinu tvoří obvykle rodiče, prarodiče, ženatí synové nebo vdané 

dcery, děti rodičů mladých manželských dvojic. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Členové rodiny si byli povinni poskytovat pomoc. Mladí manželé žili po nějaký čas u 

rodičů jednoho z nich. Syn nebo zeť odevzdával peníze matce, která vařila a 

hospodařila. Až po několika letech, v době, kdy měla žena tři děti, se rodina 

osamostatnila. [DAVIDOVÁ, 2004] 

V době kočování měla každá rodina vymezenou oblast pohybu a soubor pravidel. 

S ostatními komunikovali pomocí značek, které nechávali na stromech (značky že v této 

oblasti bydlí dobří nebo zlí gádžové…) [DAVIDOVÁ, 2004] 

Romské komunity byli uspořádané tak, aby byli domky v těsné blízkosti, rádi se 

shlukovali v kolektivu. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 

3.2.2 Postavení otce 
„Dojekhe muršes hin bareder lav sar la džuvľa. - Každý muž má větší slovo než žena.“ 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/brother-old.cs, 

2]  

 V rodině má dominantní postavení muž. Typické je, že pohromadě žije větší počet 

rodin. V této velkorodině má hlavní slovo nejstarší muž. Úkolem muže je zajistit rodině 

ekonomické zázemí. Vydělané finance odevzdá ženě, která se následně musí postarat, 

aby bylo co jíst, koupit ošacení apod. V případě, že muž nemůže hmotně zajistit rodinu, 

odpovědnost přechází na ženu. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Dobrým otcem byl ten muž, který nepropil výdělek, postaral se o děti, domácnost,  

v případě, že matka onemocněla. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 9]  

Muž, který se nestaral o rodinu, byl vystavený kritice ostatních členů společnosti. Ti jím 

opovrhovali, vykřikovali na něj posměšné popěvky, nebo si před ním odplivovali.  
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V případě, že se nepolepšil, mohl ztratit autoritu, úctu rodiny a celé pospolitosti. 

Projevem odsouzení bylo například to, že mladší členové rodiny, kteří muži dosud 

vykali a prokazovali úctu, začali tykat a oslovovat ho romským hanlivým jménem. 

V minulosti nebylo zvykem, že muž pomáhal ženě s domácností.  

 [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 

9]  

V dnešní době sílí vliv majoritní společnosti a emancipační tendence, tudíž není 

výjimkou, když muž v domácnosti pomáhá, v některých rodinách i vaří (obvykle jen 

masité pokrmy). [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 9]  

   V hierarchii byla žena na nižším postavení než muž, dříve byl zvyk, podle nějž 

chodila žena několik kroků za mužem. V současnosti zaniká. Romský muž své ženě 

projevoval lásku velmi osobitým způsobem. Aby měla žena jistotu, že ji miluje, občas ji 

uhodil. Ve chvíli, kdy pro ni bylo bití neúnosné, mohla svou bolest sdělit písní na 

veřejném prostranství. Následovala kritika a tlak společnosti, až se muž zastyděl a 

přestal. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Podle Lackové se našla i taková žena, kterou když muž nebil, tak s ním nežila, 

protože si myslela, že ji nemá rád. Naopak říkal, že svou ženu bije, protože ji má moc 

rád, často ze žárlivosti, která je chápána jako projev lásky. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 

9]  

Nevěra bývá tolerována, ale jen ze strany muže, nevěra ženy je nepřijatelná.  

Čím větší zájem o manžela mají jiné ženy, tím si ho manželka cení a usiluje o něj. 

Romské ženy dodnes o své muže bojují a dopouštějí se násilí na milenkách svých 

manželů. [www.teplice.sdb.cz, 35]  

Muž musí vědět o každém kroku své ženy, protože jí nevěří. Pokud muž podezřívá 

ženu z nevěry, musí mu přísahat. Potvrzení nevěry znamená hrozbu, muž může ženu 

opustit, ale když ji opustit nechce, často ji potrestá bitím anebo i ostříháním dohola. 

V tomto případě ji ostříhají příbuzní z mužovy rodiny, její vlastní příbuzní, aby tak dali 

najevo, že se od chování distancují, čímž ostuda padá pouze na ženinu hlavu. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 

9]  

Na veřejnosti si dříve žena nedovolila muži odporovat nebo ho udeřit. Věděla, že by 

mu tím způsobila velkou ostudu a on by v mužské společnosti ztratil respekt, což nebylo  
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v jejím zájmu. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 9]  

V případech, kdy muž bezdůvodně bil svou ženu, existovala ochrana ze strany 

komunity. Například ostatní děti z osady se muži posmívaly, vyprovokovaly ho, že si 

nakonec svou zlost vylil na nich tím, že je honil po celé osadě. Když se vrátil domů, 

zlost ho již přešla. Někdy také mohl ochránit matku před bitím dospívající syn. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 

9]  

   Výchova dětí je především povinností ženy, ale podílejí se na ní všichni členové 

rodiny. Chlapce zasvěcuje do mužských povinností v rodině otec. V současnosti je jeho 

vliv při výchově omezen, ale stále má nezastupitelné místo. Výchova dívek spadá pouze 

do kompetencí ženy, muž zasahuje jen v případě, kdy si matka neví rady. Pro dceru 

znamená velké ponížení a ostudu, pokud ji musí otec uhodit. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

    Po smrti ženy se pozůstalý většinou znovu ožení.  

 

3.2.3 Postavení matky 
Ajsi romňi kampel, savi moro anel. Lačhi romňi kerel jekha konuratar duj. - Správná 

žena umí obstarat chleba. Správná žena udělá z jedné koruny dvě. 

[www.romove.radio.cz, 51] 

Romská žena byla považována za nedůležitou bytost, která je určena k tomu, aby 

milovala a rodila děti, obstarávala domácnost a jídlo. [DAVIDOVÁ, 2004] 

   Svůj názor mohla říct, ale nebyl na něj brán zřetel. Ženě se nedostává úcta jako muži.  

Pokud muži o něčem debatují, ženy stojí bokem a nesmí do hovoru zasahovat. Místo 

ženy je v kuchyni a u dětí. Při svém muži musí stát v dobrém i ve zlém, podporovat ho 

ve všem, co dělá. K vyjadřování úcty byla vychovávána již od dětství.  

Vliv v rodině je značný, ale i přesto stojí matka v pozadí. Její společenská role byla 

upevňována mateřstvím. Úcta ženy se zvyšuje s počtem narozených dětí. Podle 

komunity je dobrá jen ta matka, která má hodně potomků. Když má dvě tři děti, tak  

to není žádná matka. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 9]  

Dříve, když se ženě narodilo dítě, chodili při křtinách Romové blahopřát pouze otci, 

zatímco žena stála mimo zájem. Ještě v 90. letech muž hrubě zacházel se ženou, když se 

jí narodilo děvče, protože on chtěl syna. [DAVIDOVÁ, 2004] 



- 36 - 

 Žena se také stará o výchovu a ekonomickou stránku domácnosti. Hospodaření 

ovlivňuje nejstarší žena, muži jí odevzdávají své výdělky a ona rozhoduje o jejich 

využití. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

   Potraviny pro rodinu chodili nakupovat povětšinou rodiče spolu, ale nákup oblečení 

pro všechny členy rodiny byla ženská záležitost. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-01.cs, 

9]  

   Výchova dětí je převážně v kompetenci matky. Již v útlém věku měla dívka pomáhat 

matce udržovat čistotu v domě, vařit jednoduchá jídla a umět se postarat o mladší 

sourozence. Výchova dívky se zaměřuje na to, aby byla připravena vdát se a uměla se 

v nové rodině správně chovat. Směřována byla k osvojování potřebných dovedností pro 

budoucí roli manželky, matky, snachy a schopné hospodyně. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Matka, jejíž děti chodily otrhané, špinavé a hladové, byla vystavena kritice  

a považována za špatnou. Chování kterékoli ženy bylo pod kontrolou ostatních v osadě 

a musela se přizpůsobit tlaku veřejného mínění. Když to neudělala, hrozilo jí vyhoštění 

z osady zpět k rodičům. Chtěla-li žít v míru, musela poslouchat starší ženy, jejich rady 

jak žít, vařit, uklízet, a pokud se nechtěla přizpůsobit, musela z osady odejít tam, odkud 

přišla. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/parents-

01.cs, 9]  

     Vztah dětí a matky je emocionálně silný. Matka je pro děti útočištěm, jistotou  

a zázemím. Její smrt znamená obrovskou citovou ztrátu a objevuje se jako téma  

v romských písních.  

„Te merel dad, rovel o vod´i, te merel daj, rovel ojilo. - Zemře-li otec, pláče duše, 

zemře-li matka, pláče srdce.“ [ŠIŠKOVÁ, 2001, s. 139] 

   Zemře-li žena, muž se většinou znovu ožení. Velice často si bere svobodnou nebo 

ovdovělou sestru mrtvé manželky, protože předpokládá, že bude mít dobrý vztah  

k dětem. Pokud zemře muž, žena se už neprovdá, zvláště je-li jí kolem čtyřicítky.  

V případě, že by našla nového partnera, potřebuje k uzavření sňatku souhlas rodiny, 

především svolení nejstaršího syna. Při úmrtí obou rodičů přebírá odpovědnost  

za výchovu sirotků nejbližší rodina. V minulosti bylo nepřijatelné, aby se děti ocitly  

v ústavní péči, ale současnost je odlišná. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

    Zvláštní postavení mají staré ženy. Ostatní je ctí, kvůli jejich zkušenostem. Některé 

mají léčitelské schopnosti. Ostatní členové rodiny za nimi chodí pro radu. V podstatě 

zaujímají rovnocenné postavení s muži.
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3.2.4 Postavení snachy  
   Dívka, kterou přivede mladý muž do rodiny, se označuje bori. Bori se v hierarchii 

nové rodiny nachází na nejnižším místě. Její postavení je ovlivněno tím, že je žena, 

mladá a navíc cizí. Chování snachy a tchýně upravují různá pravidla. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

V tradiční romské komunitě bylo zvykem, že mladí manželé bydleli u rodičů ze strany 

muže. [www.romani.uni-graz.at/rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister-in-

law.cs, 6]  

   Úkolem tchýně bylo naučit nevěstu zvyklostem jejich rodiny. Předpokládalo se, že 

dívka umí základní domácí práce, ale nemusela umět vařit. Vaření má svoje rodinné 

rituály a tchýniným úkolem bylo, aby je svou snachu naučila. [ŠIŠKOVÁ, 2001]  

Období učení trvalo do doby, než snacha porodila dvě až tři děti. Tchýně jí často nutila 

vykonávat podřadné práce. Uklízela, prala, starala se o děti tchyně, chodila ke studni 

pro vodu, pomáhala při vaření. Pro Romy má důležitý význam rituální čistota pokrmu, 

ale snacha nebyla pro rodinu rituálně čistá, proto muži dávali přednost jídlům, které 

připravila matka-hospodyně. [www.romani.uni-graz.at/rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister-in-law.cs, 6]  

Od bori se očekávala poslušnost bez jakéhokoli odmlouvání. Dobrá snacha nebyla ta, 

která si stěžovala. Tchyně se k ní nechovala dobře, nevážila si jí. Toto se odehrávalo 

uvnitř rodiny, navenek se rodina snachou chlubila a vychvalovala ostatním. Pokud 

snacha neposlouchala, tchyně popudila svého syna, který manželku zbil, protože si 

nedovolil matce odporovat. Ve chvíli, kdy nemohla dál výchovnou tyranii snášet, utekla 

k mamince. Za několik dní si pro ni muž k matce přišel. Pro rodinu manžela to byla 

ostuda, tchýně se dostala do řečí. Muž si mohl svou manželku odvést zpět až za slib 

nápravy. Situace snachy se pak většinou zlepšila. Ke svému tchánovi měla snacha méně 

povinností, aby nedošlo k podezření, že spolu intimně žijí. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 Zajímavé je, že v repertoáru tradičních romských vtipů se vtipy na tchyně 

nevyskytují. [www.romani.uni-graz.at/rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister-in-law.cs, 6]  
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3.3 Romské děti 

3.3.1 Postavení dětí a jejich výchova 
   Romové milují své děti, jsou k nim nekritičtí. Rodiče většinou neřídí výchovu dětí, 

ponechávají ji spontánní vývoj. Romské dítě bývá vychováno společně se svými 

sourozenci v rodině. Dítě je od útlého věku vedeno k samostatnosti, rodiče s ním jednají 

jako s rovnocenným partnerem. Často je zasvěcováno do rodinných problémů, tato 

zátěž pro něj představuje předčasné dospívání.  Romské dítě je zvyklé účastnit se 

rozhodování spolu s ostatními, ale v našem školském systému se vyžaduje spíše pravý 

opak. Dítě vychované ke společnému životu je pak ve škole značně zmateno. 

[BALABÁNOVÁ, 1995] 

V současné době nemají někteří Romové vyhovující podmínky, proto se v dětských 

domovech nacházíme především romské děti.  

 

3.3.1.1 Nejstarší syn a bratr  

V tradičních rodinách je preferován prvorozený chlapec, neboli baro čhavo. V 

romské společnosti byl muž hierarchicky nadřazen ženě, proto se počtem mužských 

potomků zvyšovala fyzická síla při sporech a tím i společenská váha.  

„Kaj e zor, odoj e goďi. - Kde je hodně synů (mužů), tam je moc.“ 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/brother-old.cs, 

2]  

Hoch přivede do rodiny nevěstu, tak ji obohatí o dalšího člena, tudíž novou pracovní 

sílu, a věno, které nevěsta od své rodiny dostává. Nemůže dělat rodině ostudu, jako 

dcera: „O čhavo našťi avel khere pereha. - Chlapec nemůže přijít domů s břichem.“ 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/brother-old.cs, 

2]  

U chlapců se předpokládalo, že budou do rodiny přinášet peníze a odevzdávat příjmy 

rodině tzn. své matce, a to i po té, co se ožení. Své ženě začne dávat výdělek, až tehdy, 

když spolu mají dvě nebo tři děti a přestěhují se do vlastního domu. Mladším 

sourozencům bratr finančně nepomáhá, ale podporuje je jinak. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/brother-old.cs, 

2]  

Podobně jako otec mají synové povinnost vykonávat mužské práce. Kromě 

mužských povinností se očekává, že se bude podílet na výchově sourozenců. Míní se, že 
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jako nejstarší, je nejen fyzicky silnější, ale i rozumnější a zkušenější. Od dětství pomáhá 

rodičům při výchově, dohlíží na sourozence, organizuje práci, poskytuje jim ochranu  

a zastupuje rodiče v nepřítomnosti. Jeho úloha se značně posílí vstupem do světa 

dospělých. Toto období nastává v patnácti šestnácti letech, když ho otec poprvé vyzve, 

aby se posadil ke společnému stolu s ostatními mužskými členy rodiny. [ŠIŠKOVÁ, 

2001] 

   Největší zodpovědnost má za sestry. Střeží, aby byly počestné, což je důležité, protože 

svobodná matka má společensky nižší status a špatně si hledá muže, většinou si pak 

vezme méně výhodnou partii. O nemanželské děti je povinna se postarat rodina, tudíž 

jsou pro ni zátěží. Proto je počestnost děvčat hlídána všemi bratry. Také má slovo při 

výběru partnera pro sestru, kterého vybírá především otec. Na rozdíl od rodičů ji však 

nemůže přinutit, aby si vzala, koho nechce. Bratrova ochranitelská úloha přetrvává i po 

sestřině sňatku, stejně jako úloha podporovatele v době manželovy nepřítomnosti.    

V některých případech si uchoval svou roli i poté, co se sestra vdala a měla děti. Mohl jí 

nadále rozkazovat, případně trestat. Sestra spíše poslechne bratra než svého muže. Jindy 

však svou roli ztrácí ve prospěch jejího muže. V zájmu dobrých vztahů v rodině, 

podporuje bratr mužovo chování k sestře. Snaží se tak vyvarovat napětí mezi rodem 

sestry a rodem jejího muže. V kontaktu se švagry záleželo na poměru sil mezi rodinami, 

bylo-li silnější švagrovo příbuzenstvo, pak si bratr do rodiny sestry nedovolil zasahovat. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/brother-old.cs, 

2]  

K sestřiným dětem a dětem svých sourozenců se chová stejně jako ke svým vlastním, 

stejně vychovává i trestá. Poskytuje jim útočiště, i v případě, když jednají proti vůli 

rodičů - např. postaví se proti sňatku s partnerem, kterého jim vybrali. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/brother-old.cs, 

2] 

 Nejsilnější vliv na svou původní rodinu získá smrtí svého otce. Stane se hlavou 

rodiny a podřizuje se mu i matka. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

Automaticky přebírá funkci živitele rodiny, přestane chodit do školy a pracuje většinou 

„na černo“ u soukromých kopáčských firem. [www.teplice.sdb.cz, 35]  

Pokud se matka chce znovu provdat, má rozhodující slovo při schvalování partnera. 
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3.3.1.2 Nejstarší dcera a sestra  

Ve většině rodin byl preferován prvorozený chlapec. Dcera, neboli čhaj byla také 

velkým přínosem, zvláště pro matku. Do rodiny tak přibyla chůva a pomocnice. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

Romové zaujímali smířlivý postoj i k narození dcery. Pokud následovaly další sestry, 

kladla se vina matce, někdy se mohl se stát terčem posměchu muž. 

Zcela výjimečně se stalo, že muž opustil ženu proto, že mu neporodila syna. Rodiče 

však na příchod vytouženého mužského potomka nerezignovali. 

„Ta murš ajci kerlas čhaven, kim len na esas muršuro. - Mužský dotud dělal děti, dokud 

neměli chlapečka.“ [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

V meziválečném období byla svízelná situace na slovenském venkově, kdy se 

naskýtal pouze občasný výdělek. Každodenní živobytí obstarávaly ženy, chodily po 

vesnicích a posluhovaly sedlákům, za což byly odměňovány potravinami, které rodina 

zkonzumovala za jeden den. Dokud nebyla prvorozená dcera schopna pomáhat a v 

příbuzenstvu nebyl nikdo, kdo by na děti dohlédl, brala matka děti na obchůzky za 

obživou s sebou. Pro matku se tak stalo nutností přenést díl povinností spojených s péčí 

o domácnost a děti na svou nejstarší dceru, nejčastěji v 8 - 9 letech. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

K pracovní náplni nejstarší sestry patřil úklid, praní a vaření a dohled nad mladšími 

sourozenci. Vždy se zřetelem k věku a fyzickým možnostem pověřila matka před 

odchodem z domova děti úkoly. Téměř všechny domácí činnosti spadaly do ženských 

povinností. Výjimkou bylo štípání dřeva na topení. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33] 

Nejmladším sourozencům, o které se dívka starala, bylo okolo dvou tří let, od doby, 

kdy je matka přestala kojit. Pokud byl mezi sourozenci větší věkový rozdíl a sestra měla 

vlastní dítě, mohla matku zastoupit. Měla přirozenou autoritu u svých mladších 

sourozenců, směla je i tělesně trestat, když to situace vyžadovala. V některých rodinách 

vychovávala především své sestry. Nad mladšími bratry měla pouze dohled, sestry 

mohla i výchovně usměrňovat. Naopak se mohla mladších sourozenců zastat, aby byli 

ušetřeni trestu. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

  Musela respektovat bratra, i když byl mladší než ona. Ke zvláštním povinnostem 

patřila starost o jeho oblečení, zejména když se zúčastňoval společenského života, 
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žehlila mu košile, kalhoty. Byla by pro ni ostuda, kdyby chodil špinavý.  Pokud nejstarší 

bratr vydělával, kupoval sestře parádu a usiloval o to, aby reprezentovala rodinu. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

Zpravidla nejstarší sestru všude doprovázel a dohlížel na její bezúhonném chování. 

Postupně rozšířil tuto aktivitu i na další dospívající sestry a do jejich hlídání zapojil 

ostatní bratry. Pokud byla dospívající dívka viděna sama, okamžitě se o ní rozšířilo, že 

je „děvka“ a hanba padala na celou rodinu. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33] 

   Výchova nejstarší dcery probíhala tak, že ji primárními znalostmi vybavila matka. 

Matka nejstarší dceru zaučovala pro pomoc v rodině a připravovala ji na poslání 

manželky a matky, která by neměla zahanbit rodiče. Pokud by dcera neuspěla v rodině 

svého manžela, byla by to pro matku ostudu. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

   Nejstarší sestra nebyla posílána do školy, aby stačila plnit své povinnosti. Když se 

vyvdala z domova, převzala její pozici následující sestra, nebo si některý z bratrů 

přivedl ženu, která ji nahradila. Pokud se dceři nevydařilo manželství, byla její původní 

rodina ochotna nabídnout pomoc. [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/sister.cs, 33]  

   Častokrát byla ochotna přistěhovat se k stárnoucím rodičům a pomáhat jim. Své 

výsadní postavení si uchovávala po celý život. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 

3.3.2 Svět romského dítěte v minulosti a dnes   
 Romské dítě často hladovělo, mělo nedostatek zdravotní péče. Oproti tomu žilo 

v pevné rodině, kde bylo obklopeno láskou všech členů. 

V současnosti se situace změnila. Zlepšila se zdravotní péče, vzdělání a stravování, na 

druhé straně se zhoršily vztahy v rodině, dítě často mluví špatně česky, potlouká se po 

ulicích města.  

Některé matky se v současnosti vzdávají svých dětí ihned po porodu. [ŘÍČAN, 1998] 

 

3.3.3 Rozdíly mezi dětstvím Roma a gádži 
 Říčan uvádí, že česká matka kojí dítě podle toho, jak jí to doporučí lékař, oproti 

tomu romská matka kojí v době, kdy má dítě hlad. Romské dítě někdo neustále nosí, 
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hraje si s ním, zpívá mu, dotýká se ho, necítí se samo. České dítě vstává z postele, když 

mu to rodiče přikážou, romské vstává a chodí spát, až když samo cítí únavu.  

Romské děti na rozdíl od gádžovských netrpí neurotickými rysy, protože nejsou pod 

tlakem nároků. Oproti tomu, romské dětství je kratší. Rodiče je dříve zapojují do aktivit 

dospělých členů rodiny. V tomto ohledu předčasně dozrávají, je to pro romské děti 

nezdravá zátěž. [ŘÍČAN, 1998] 

 

3.3.4 Umísťování do dětských domovů 
Malá uvádí, že mnoho romských rodin nevytváří harmonické prostředí pro výchovu 

a vývoj dítěte, jen přiměřeně uspokojuje jeho hmotné a psychické potřeby. [MALÁ, 

1984] 

 Velká část dětí žije v rodinách, které někdy neplní své povinnosti. Péče o zdravý 

vývoj je narušena již v těhotenství. Děti často žijí v nehygienických podmínkách, 

nemají vyváženou stravu, vyhovující školní potřeby, podmínky pro přípravu, mravní a 

sociální vývoj. Předčasně požívají alkohol, sledují nevhodné pořady v televizi. 

V některých případech bývají nuceni ke krádežím, protože v tomto věku nejsou trestně 

odpovědní. V horších případech jsou mladé Romky nuceny k prostituci. [ŘÍČAN, 1998] 

Dětský domov zajistí stravu, hygienu a pravidelnou školní docházku, naopak ale 

poškodí schopnost navazovat silné citové vztahy. 

 

3.3.5  Romské dítě ve škole  
„Manuš nen nigda šoha dost goďaver, sajekh hin so te sikhľol. - Člověk není nikdy dost 

moudrý, stále je čemu se učit.“ [NEČAS, 1991, s. 5]  

Řešení tématu vzdělání romských dětí je dlouhodobou otázkou, které vyžaduje 

specializovanou přípravu romských i gádžovských učitelů na VŠ, učebnice o historii 

Romů, dále také menší třídy, individuální přístup, nulté ročníky ZŠ, romské pedagogy a 

v neposlední řadě také zlepšení sociální situace Romů. Všechna tato opatření mají 

vysoké požadavky na ekonomické a personální zajištění. [www.christnet.cz, 68]  

Ve vzdělání romských dětí se objevují obtíže spojené s: 

I. Nedostatečnou znalostí českého jazyka. Romské děti ovládají pouze tzv. romský 

etnolekt češtiny. 

II. Absencí předškolní přípravy, která má za důsledek nedostatečné zkušenosti 

s majoritní společností.  
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III. Nevyhovujícím bydlení a životosprávou, chybějícím místem pro domácí 

přípravu. Dítě často tráví svůj čas v přeplněných prostorech, mívá nepravidelnou 

stravu a spánek. 

IV. Nedostatečné stimulace ze strany rodičů.  

V. Chování gádžovských spolužáků, kteří se dětem často posmívají.  

VI. Výchovou rodičů, která nevede k samostatnosti.  

VII. Nedostatečně rozvinutou jemnou motorikou, minimálními zkušenostmi 

s hračkami, tužkou a papírem. 

VIII. Neznalostí gádžovských učitelů v práci s minoritami. [ŘÍČAN, 1998], 

[DĚDIČ, 1982] 

Oproti tomu mají nadání pro tanec a hudbu. 

Aby mohlo být dítě ve škole úspěšné, měla by být škola místem, kam chodí dítě rádo, 

kde se cítí dobře. Důležité je také to, aby žáci nechápali vzdělání jako nutné zlo, ale 

pojali ho jako formu svého rozvoje. Dle Listiny základních práv a svobod je povinností 

majoritní společnosti vytvářet podmínky pro rozvoj osobnosti jedince menšin a jeho 

integrace do společnosti. Minoritní společnost by si však měla osvojit zvyklosti 

majoritní společnosti. Představitelé romských sdružení se shodují, že hlavním 

problémem romské minority je nedostatek vzdělání. Ke změnám by mohlo dojít, pokud 

by romské děti chodily pravidelně do školy, byla odstraněna jazyková bariéra, využil se 

alternativní přístup ve vzdělání a vzájemně se respektovaly kulturní odlišnosti a 

hodnoty. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

Kvůli nedostatečné znalosti romské kultury přijímají učitelé projevy romských dětí 

jako negativní. Tím se škola stává pro děti neosobní a je ztížen předpoklad úspěšné 

spolupráce. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

Nezájem se objevuje z důvodu množství překážek, které musí dítě překonat a jeví se 

neadekvátní výsledkům. Vysvědčení je pro některé pouhým kusem papíru. 

[www.christnet.cz, 68] 

Objevuje se poměrně vysoká negramotnost (okolo 30%), protože získané poznatky 

často nepoužívají a zapomínají. [www.christnet.cz, 68]  

(Statistika vzdělání romského obyvatelstva viz. příloha 3 a 4) 
 

3.3.5.1 Mateřská škola  

Předškolní výchova pomáhá překonat společenskou izolovanost a vyrovnat rozdíly 

mezi dětmi před nástupem do povinné školní docházky. [MALÁ, 1984] 
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 Vzhledem k odlišnému stylu života a komunikaci romských rodin je toto období 

velmi důležité pro rozvíjení přirozené zvídavosti dětí, rozšiřování slovní zásoby, 

prohlubování logického myšlení a v neposlední řadě pro rozvíjení jemné motoriky. 

[ŠVARCOVÁ, 1998]  

 Před vstupem do školy by si měly děti osvojit hygienické návyky a správné 

stolování. Měly by být vedeny k přátelskému vztahu k lidem, vážení si sebe a druhých, 

respektovat práci a vlastnictví ostatních. 

Balabánová poukazuje na to, že romské děti z důvodu nenavštěvování MŠ nemají 

zkušenosti s dětmi z majoritní společnosti. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

 Švarcová poukazuje na vhodnost zapojení romských rodičů do předškolní přípravy, 

aby byli informováni o dění a mohli se aktivně zapojovat. Je žádoucí, aby předškolní 

přípravou procházely všechny romské děti, tím by se usnadnil jejich vstup do školy a 

nebylo by nutné vytvářet přípravné ročníky. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

Romové byli zvyklí na bezplatnost zařízení, proto v současnosti neposílají své děti 

do mateřských škol. Například v roce 1989 navštěvovalo 80% dětí MŠ, v roce 1991 to 

bylo pouhých 35%. [www.christnet.cz, 68]  

V současnosti školky navštěvuje 40 procent romských dětí, neromských dětí 90 

procent. [www.mediafax.cz, 53]  

 

3.3.5.2 Přípravné třídy  

Přípravné ročníky byly zavedeny v roce 1993 a již v roce 1995 fungovalo asi 20 

přípravných ročníků. Pro romské dítě má přípravný ročník velký význam, pokroky se 

objevují již po několika měsících. Dítě se pak snadněji adaptuje v prvním ročníku. 

Rodiče však často podceňují význam nutnosti přípravných ročníků. [BALABÁNOVÁ, 

1995] 

 
3.3.5.3 Povinná školní docházka 

Balabánová uvádí, že se v praxi často setkáváme se šestiletým romským dítětem, 

které neumí postavit z kostek komín, nedokáže říci básničku, ale bezpečně rozpozná 

hodnotu peněz a ví, co si za jejich hodnotu může koupit. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

Malá uvádí, že romské dítě ovládá ve věku 6-7 let okolo 200-400 slov, při vstupu do 

první třídy by mělo umět až 2000-4000 slov. Dále uvádí, že dle statistiky v roce 1976 
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nebylo 61,3% dětí schopno zvládnout učivo první třídy během jednoho roku, pouze 

1,5% bylo připraveno z rodiny. [MALÁ, 1984] 

Proto je důležité, aby učitel rozuměl chování žáka a měl základní informace o sociální 

struktuře romského etnika, aby mohla probíhat smysluplná komunikace. 

[BALABÁNOVÁ, 1995] 

Také je třeba najít oblast, ve které dítě vyniká, protože pokud má úspěch, získává 

lepší poměr ke škole. K tomu napomáhají časté pochvaly a povzbuzování ze strany 

učitele. [www.christnet.cz, 68]  

Dědič uvádí, že velké starosti působí neschopnost romských dětí zacházet s učebnicemi 

a školními potřebami. Ostatní děti také poškodí spousty knih, než se s nimi naučí 

zacházet, ale nedělají to ve školním věku. Romské děti zachází s knihami v první třídě 

jako jiné děti v předškolním zařízení. [DĚDIČ, 1982] 

 Učitelé tvrdí, že děti jsou nesoustředěné, nepíší úkoly, protože doma nemají 

podmínky k učení.  

 Z ostatních činitelů má na školní výsledky vliv také finanční příjem rodiny, 

zaměstnanost rodičů, počet členů domácnosti aj. 

Někteří pedagogové mají dobrou zkušenost s prací v malých skupinách, zatímco pokusy 

o doučování po škole troskotají. [www.christnet.cz, 68]  

Hlavním problémem během vzdělávání je častá absence ve škole. Zameškané hodiny 

jsou v některých případech neomluvené. Statistiky z let 1975 - 1980 uvádějí, že na 1 

žáka připadá až 14 neomluvených hodin. [DĚDIČ, 1982] 

 Velká část romských rodičů považuje školu za represivní a nepřátelské zařízení, 

před kterým je třeba děti bránit. [www.christnet.cz, 68] 

 

Základní škola speciální 

 V základní škole speciální se vzdělávají žáci, kterým jejich rozumové schopnosti 

nedovolují prospívat na základní ani zvláštní škole.  

 Základní škola speciální zajišťuje výchovnou a vzdělávací činnost, která je 

zaměřená na poskytování dovedností, vědomostí a vytváření návyků, které jsou 

potřebné k uplatnění v praktickém životě. Aby se mohl žák uplatnit na pracovišti, je 

důležité, aby získal dovednosti z pracovní výchovy. Mimořádný význam má i tělesná a 

hudební výchova. Obsah předmětů se ve výuce vzájemně překrývá. Počet hodin 

jednotlivých předmětů je pouze orientační, přizpůsobený individuálním schopnostem 
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žáků. Prospěch žáka se hodnotí formou širšího slovního hodnocení, celkový prospěch se 

hodnotí při přechodu z nižšího na střední, vyšší a pracovní stupeň. [ŠVARCOVÁ, 1997] 

 

Základní škola praktická 

Odhaduje se, že v České republice až 75 % romských dětí je přeřazováno či přímo 

zapsáno do základních škol praktických. [www.vlada.cz, 24]  

 Základní škola praktická je určena pro žáky s rozumovými nedostatky, kteří se 

nemohou vzdělávat na základní ani speciální základní škole. Značný počet žáků tvoří 

romské etnikum, které nevidí rozdíl mezi základní a speciální školou. Samotní rodiče 

často se domáhají, aby dítě nastoupilo do speciální školy s představou, že budou mít 

méně starostí a dítě to bude mít jednodušší. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

 Posláním základní školy praktické je umožnit dětem dosáhnout nejvyšší úrovně 

znalostí, integrovat je do běžného života. Vzdělávací proces se přizpůsobuje 

schopnostem žáků, je uplatňován individuální přístup. Vzdělávání však zpravidla 

komplikují poruchy koncentrace pozornosti. Mezi žáky zvláštních škol jsou i ti, jejichž 

školní zralost je nedostatečná. Příčinou školní nezralosti může být komplex příčin a to 

nerovnoměrný vývoj, specifické vývojové poruchy, citová a sociální nezralost atd. 

Psychologickými výzkumy bylo prokázáno, že 1/3 těchto žáků vyrůstá v zanedbávaném 

rodinném prostředí. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

Přeřazení do této školy je možnou alternativou, jak žákům pomoci k úspěchu ve 

škole, ovšem za cenu snížených nároků. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

Prostupnost mezi speciální a základní školou je minimální, proto zde zůstávají po 

celou povinnou školní docházku. Tím se jim uzavírá cesta k dalšímu vzdělávání na 

středních školách. Při zařazování do speciální školy by neměl být brán zřetel na rodiče, 

kteří vyvíjejí nátlak, aby ji děti navštěvovaly. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

(Vysvědčení žáků viz. příloha 5 - 9) 

 

Základní škola 

Dle Jiřího Rouse 58% romských dětí navštěvuje ZŠ, zatímco 42% školy speciální. 

Dle statistiky v 1. třídě propadá 22% romských dětí. Dále také 14x častěji propadají, 

30x častěji než děti z majoritní společnosti ukončují povinnou školní docházku v nižším 

než 8. ročníku a 28x častěji jsou přeřazováni do speciálních škol. Alarmující je, že 

téměř 90% Romů nepřekročilo hranici základního vzdělání. Rouss také uvádí, že 56% 
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dospělých nemá ukončené základní vzdělání. Vyššího než základního vzdělání dosáhla 

2% Romů. [www.christnet.cz, 69]   

Vzdělání romských dětí se může stát východiskem ze začarovaného kruhu 

neprofesionality a s ní spojených problémů v sociální oblasti, jako jsou například 

kriminalita, nezaměstnanost atd. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

 

3.3.5.4 Střední škola 

Nabídka vzdělávacích možností je v ČR široká.  

Rouss uvádí, že střední školy navštěvuje 2,5% romské mládeže, zatímco u majoritní 

spol. je to 38%. [www.christnet.cz, 69]  

Davidová uvádí, že většina romských dětí, které nastoupí do učilišť nevytrvá. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

Říčan uvádí, že mladí lidé těžko přijímají Romy, ve škole je šikanují. [ŘÍČAN, 1998] 

V zájmu romské mládeže by bylo zřizování speciálních rodinných škol pro absolventy 

Praktických škol a žáky s neukončeným vzděláním na ZŠ. V odborných učilištích 

vytvářet specifické podmínky pro romské žáky a organizovat kurzy se zaměřením na 

uplatnění absolventů v pomocných profesích. Organizovat kurzy pro možnost 

dokončení základního vzdělání. [ŠOTOLOVÁ, 2000] 

   

3.3.5.5 Pedagogický asistent / romský asistent  

Pro dítě romské národnosti, které trpí mentální retardací, může být překážkou 

nedostatečná znalost jazyka a adaptace na školní prostředí. K překonání těchto těžkostí 

je využíván romský asistent. Tato profese byla zavedena v roce 1998. Pracovní náplň 

asistenta stanovuje ředitel školy, v hodinách řídí jeho činnost pedagog. 

Hlavními úkoly romského asistenta je pomoc ve výchovně vzdělávací činnosti a pomoc 

při komunikaci s dětmi, při mimoškolní činnosti a také při spolupráci s rodiči a romskou 

komunitou v místě školy. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

 
3.3.5.6 Spolupráce školy a romské rodiny 

 Obecně bývá vzdělanost romských rodičů nízká, přístup k práci školy negativní, 

proto nemotivují své děti ke vzdělání. Výsledkem je pak nezájem žáků o školu, neplnění 

úkolů, z čehož plynou nedostatečné známky, negativní postoj ke vzdělání, záškoláctví. 

…  [ŠVARCOVÁ, 1998]  
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 Někteří Romové se obávají, že vzděláním by se jim mohlo dítě odcizit. Proto se 

spokojují s tím, že děti absolvují jen několik ročníků základní školy. [ŘÍČAN, 1998] 

 Oproti tomu pozitivním přínosem je pevné rodinné zázemí, které je důležité pro 

rozvoj psychiky dětí.  

 V rámci zvýšení efektu vzdělávacího procesu je nutné propojit působení romské 

rodiny s působením školy. Vzájemné vztahy komplikuje nedostatečná komunikace, 

nedostatek informací a podceňující postoj školy. [ŠVARCOVÁ, 1998]  

Romští rodiče chodí do školy, až když je nutné vyřešit nějaký problém. V tomto 

případě jednání není příjemné, škola působí na rodiče represivně a učitel je považován 

za nepřítele. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

 Ke zlepšení kontaktů s rodiči nepomáhají třídní schůzky, protože je obvykle 

nenavštěvují. Je třeba vytvářet neformální setkání, jako jsou besídky, školní oslavy atd. 

Romští žáci, jejichž rodiče se zúčastní školních setkání, budou moci zažít pocit 

úspěšnosti a ocenění rodiči. Zájem žáků se zlepší až tehdy, kdy o školu projeví zájem i 

jejich rodiče, na jejich mínění dětem velmi záleží. Cílem školy je získat důvěru rodičů, 

aby pochopili, že škola dětem neubližuje, že jim pomáhá k získání uplatnění v životě. 

[ŠVARCOVÁ, 1998], [BALABÁNOVÁ, 1995], [ŘÍČAN, 1998] 

    

3.3.6 Romské dítě v gádžovské rodině 
   Náhradní rodinná výchova je řešením sociálního osiření. Do náhradní rodinné péče 

jsou doporučovány děti, které mají předpoklad příznivého duševního a tělesného vývoje 

a méně nápadné antropologické znaky. [MALÁ, 1984] 

  Kteří gádžové si berou do své péče romské děti? Z 90% jsou to manželské páry, ze 

zbytku samotné ženy. Přes 2/3 náhradních rodičů jsou se svým rozhodnutím spokojeni, 

ale 1/3 by se stejně už znovu k péči nerozhodla. [www.nahradnirodina.cz, 54 ]  

  Někteří rodiče se snaží vychovat romského dítěte gádžovské dítě. Romské dítě by 

mělo mít možnost stýkat se s romskou kulturou, aby pochopilo své kořeny. Gádžovská 

rodina vynakládá více úsilí na poskytnutí útěchy pro dítě, které je ponižované chováním 

druhých. V romské rodině čelí nátlaku spolu s celou skupinou. Odborníci neodmítají 

umístění romských dětí do NRP neromských rodičů. Takoví náhradní rodiče se musí 

snažit, aby problémy s výchovou nepřipisovaly původu dítěte. 

[www.minorities.fsv.cuni.cz, 32]  

 Romské děti se ocitají mezi dvěma světy. Neromský Často zažívají bolestnou 

zkušenost od okolí, jsou odmítáni a odkazováni do světa svého biologického původu.  
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V době dospívání se pak může stát, že zavrhnou přijatou část své identity a ocitnou se 

tak v jakémsi prázdném meziprostoru. Někdy se snaží přimknout k romské komunitě za 

každou cenu a snadno se stanou členy nevhodné party. Jejich vnitřní nejistoty mohou 

vést k nejrůznějšímu problematickému chování a narušeným vztahům. 

[www.nahradnirodina.cz, 54]  

 Romské děti jsou ve školním věku velmi čilé, neklidné, družné, se smyslem pro 

humor, často je jim připisována dobrosrdečnost a štědrost. Na druhé straně jsou málo 

snaživé, mají nedostatek ctižádosti, poslušnosti a pečlivosti. Naopak ve starším věku 

jsou často poslušné, samotářské a citlivější. Všeobecně se v pubertě objevují závažnější 

problémy. Lze usuzovat, že romské děti mají v tomto období problémy s hledáním 

vlastní identity. K tomu přispívá problematické přijímání romských dětí jejich okolím 

prostředím (sousedé, spolužáci). Tyto problematické postoje okolí ovlivňují chování 

dítěte. [www.nahradnirodina.cz, 54] 

Úspěšnost začlenění do nové rodiny je ovlivněna věkem dítěte, čím vyšší, tím je větší 

zátěž. Proto je nutné umísťovat děti do náhradní rodinné péče co nejdříve.  

 

3.4 Postavení starých lidí  
Stáří má v tradiční romské komunitě nejvyšší status. 

[www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-bin/art.cgi?src=data/ethn/social/aged.cs, 1]  

   Romové mají ke starým lidem (amare phure) zvláštní úctu, v romském společenství 

jsou váženi a je jim prokazována nezvyklá úcta. Pro Romy není věk něco, za co by se 

styděli. Vyšší věk znamená vyšší postavení v rodinné hierarchii a společnosti. 

[ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 Status stáří je podložen představou rituální čistoty. Žena se stává „čistou“ po 

menopauze. Staří lidé jsou vysoce vážení, proto je nemyslitelné, aby mladí řekli před 

starými nějaké džungalo lav (sprosté slovo). [www.ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/social/aged.cs, 1]  

   Romové jsou orientovaní na rodinu, mladí bydlí pohromadě se staršími členy rodiny, 

kde staří lidé nacházejí uplatnění při výchově vnoučat. Jsou respektováni jak dětmi, tak 

svými vnoučaty. Jejich názor má velkou váhu. [www.romove.radio.cz, 58]  

    Postarat se o staré rodiče je pro potomky přirozená povinnost, až do smrti zůstávali v 

kruhu rodiny, ani v dnešní době neodchází do domovů důchodců nebo do nemocnic.  
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     Romští rodiče nemají problémy tuto péči přijmout, nesužuje je pocit, že jsou na 

obtíž. Úcta ke stáří a láska k vlastním rodičům (hlavně k matce) je zásadní. Říká se, že 

kdyby hořel Romovi dům, zachraňoval by nejprve rodiče a až poté své děti. Zvláště 

staré ženy byly považovány za moudré, proto často radily druhým při řešení rodinných 

problémů či při léčení nemocí. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 
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4 Způsob bydlení a obživy 
4.1 Tradiční romská řemesla a způsob obživy 
 U majoritní společnosti přetrvává názor, že Romové nikdy nic užitečného 

neuměli, že byli příživníky, že většina romských žen kradla slepice, vykládala z karet a 

z ruky a podváděli. Pro některé rodiny olašských Romů bylo příživnictví hlavním 

zdrojem obživy, avšak mnohé ženy, někdy i s dětmi, jej používaly jen tehdy, pokud 

výdělek mužů nestačil k obživě rodiny. 

V současné době se Romové propadají do větší nezaměstnanosti. Mnohdy jsou 

považováni za povaleče, čekající pouze na výplaty sociálních dávek. Oproti tomu - v 

roce 1893 byl v Uhrách vydán soupis profesního složení Romů. Tento soupis 

dosvědčuje, že bylo 78 procent Romů zaměstnaných, včetně řemeslníků a sezonních 

pracovníků a 22 procent nezaměstnaných. [DAVIDOVÁ, 2004] 

V období let 1950-80 byla většina romských mužů i žen zaměstnána jako 

nekvalifikovaní dělníci na stavbách, službách a zemědělských družstvech. V důsledku 

industrializace v první polovině 20. století začala upadat řemesla. Koncem 60. let 

docházelo k zániku romských řemesel. [www.rommuz.cz, 52]  

Romové kočovali, ale ne vždy se jednalo o bezcílné toulání. Mezi kočujícími Romy 

se vyskytovali kováři, cínovači, brusiči, opraváři deštníků, dráteníci, výrobci dřevěného 

nádobí. Kočovníci se dále živili akrobacií, předváděním cvičené zvěře, loutkoherectvím 

a herectvím. Nejvíce však vynikli v hudbě, která se vyznačuje originalitou projevu a 

provedením. Romským hudebníkům bylo umožněno usazovat se mezi gádži.  

K tradičním profesím usedlých Romů patřilo košíkářství, hrnčířství a výroba cihel.   

Také byly vyráběny předměty z přírodních produktů – korytářství, především tedy 

mís, misek, velkých koryt, dále vyráběli lžíce a příbory. Dále to byla výroba z proutí, 

čili pletení košíků a také výroba proutěného nábytku. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Kromě řemeslně kočujících Romů existovali i chudší Romové, kteří provozovali 

takzvanou potulku. Ti se živili podomním prodejem různého zboží - třeba zeleniny, 

ovoce, smaltovaného nebo kameninového nádobí, obnošeného šatstva a podobně. Dále 

sbírali staré hadry, kosti, peří, železo a jiné. Ženy si přivydělávaly nárazovým 

provozováním magie - hádáním z ruky nebo z karet. [UNUCKOVÁ, 2007] 

 Mezi tradiční romské dovednosti patřilo zpracování kovů. 

Kotlářství bylo výsadou kočovných olašských Romů. V počátku poválečného období 

tyto skupiny vyráběly a na trzích prodávaly měděné kotle, kotlíky, pánve, džbány, mísy 
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či talíře. Později výrobky vyráběli obdobnou technikou z hliníku. Výrobky vyměňovali 

za potraviny nebo je prodávali na trzích. Od šedesátých let 20. stol. byli nuceně usazeni. 

Počty kotlářů se rychle menší. Svou tradiční výrobu vyměnili za opravářskou práci – 

záplatování a cínování starších kotlů a nádobí. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Kovářství je nejtypičtější a nejstarší romské řemeslo. Kováři se dělili na potulné a 

usedlé. Obyvatelstvo si kovářů vážilo, často byli obecními kováři. Dříve byla dílna 

kováře přenosná: skládala se ze železné kovadliny, což byla krátká tyč s nákovou, 

zaražená do země. Železo tavili ve vykopané jámě, tzv. pohanské peci. V minulosti 

romský kovář pracoval vsedě se zkříženýma nohama, podobně jako indičtí předkové. 

Základní součástí dílny byl měch, zvaný pišot, z beraní nebo kozí kůže, s dvojitou 

dřevěnou lištou a průvlekem pro palec ruky s kovovými rourkami v dolní části. Měch 

rozevřením dlaní obou rukou nasával vzduch, který při sevření dlaní začal proudit do 

ohniště. Až později začaly převažovat trvalé dílny jako samostatné dřevěné „boudy“. V 

nich pracují kováři vestoje. Kovářské nástroje se nezměnily: kladivo, kleště, průbojník, 

sekáč, kropenka a další. Nejtypičtější kovářské výrobky jsou tzv. cikánské hřebíky s 

dvojitou hlavičkou, řetězy, podkovy, kramle, motyky, kování a výrobky do domácnosti 

a zemědělství. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Zvonkařství patřilo k tradičním řemeslům, ale nebylo příliš rozšířené. Zvonkaři 

odlévali z bronzu zvony různých velikostí, také sponky a spínadla, náhrdelníky, někdy i 

prsteny. Používali starší suroviny, sbírali zlomky z mosazi, mědi, cínu, zinku a olova a 

ty pak tavili a odlévali z nich výrobky. Rozšířenější byla výroba zvonků z mosazi nebo 

plechu, pro krávy, ovce a kozy. Vyznačený tvar se vystřihl a než došlo k vytepání 

zvonce, přinýtovaly ouška do středu plechu na zavěšení řemenu. Velké zvonce pro 

dobytek měly hrubší hlas a menší zvonečky pro ovce, hlas vyšší. Zvonkařství zaniklo v 

průběhu šedesátých let 20. století. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 

 Další skupinu tradičních starých řemesel tvoří dřevozpracující řemesla: 

korytářství, košíkářství, výroba košťat, dříve i ozdobných holí a výroba dřevěného uhlí. 

První tři druhy jsou živé dodnes. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Korytářství se dědilo z otce na syna, většinou to byly Romové usazení, ale občas 

vyjížděli do nejbližšího okolí prodávat svoje výrobky. Hlavní výrobky byla koryta, na 

„zabíjačky“; na maso i na těsto pak kulaté dřevěné mísy s držadly – vahance, ale i 

vařečky, velké i malé lžíce, naběračky a další užitečné i krásné předměty do domácnosti 

i hospodářství. [DAVIDOVÁ, 2004] 
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Zatímco koryta mohla být vyráběna jen v letních měsících, menší předměty se mohly 

vyrábět v zimě doma. Koryta se vyráběla venku a u vody, dřevo muselo být namáčeno. 

[UNUCKOVÁ, 2007] 

Velká koryta se vytesávala z kmenů topolu, jehož kmen se po odvětvení rozřezal na 

délku koryta (150-180 cm). Kmen rozříznutý na dvě poloviny byl materiálem až na 

šestnáct koryt.  

V dnešní době, už jen na objednávku, vyrábějí velká i menší koryta z kmene a to 

stejnou technikou a postupem jako to dělali po staletí. [www.chave.cz, 64]  

Výroba je náročná, od tvarování sekerami přes zaokrouhlování až po vydlabávání a 

vyhlazování. Z tenčích větví jsou zhotovovány lžíce, vařečky a další předměty. Lžíce a 

jiné drobné výrobky však mají v zásobě na prodej vždy. Korytářstvím se dodnes živí 

ještě mnoho těchto Romů v Maďarsku. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Košíkářství, výroba opálek a košťat je dodnes zdrojem obživy mnoha usedlých 

Romů. Stále bývá přivýdělkem v zimním období pro muže bez zaměstnání. Košíkáři se 

dělí na dvě skupiny. Na ty méně dovedné, kteří pletou z vrbového neloupaného proutí 

koše na brambory nebo opálky na krmení dobytka, a na dovednější, kteří pletou 

z loupaného bílého proutí košíky na ovoce, vejce nebo na houby, opálky, misky a 

košíčky na ruční práce či doplňky do domácnosti. Dodnes nejzručnější z nich vyrábějí 

proutěný nábytek, koše na prádlo, vzorově vypletené. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Výrobci košťat patří k méně zdatným, i když zhotovení kvalitního koštěte není 

jednoduché. Vyrábějí se dva druhy košťat: kulatá bez konstrukce, s rozšířenou spodní 

částí na zametání, nebo košťata plochá, která jsou mohutnější a vhodná v zimě na sníh.    

Romové využívali přírodní materiály, protože byly bezplatně dostupné. Patří mezi ně i 

hlína. V poválečném období se romské ženy na Slovensku živily vymazáváním stěn 

pecí, muži pomáhali stavět domy s výplní hlíny mezi dřevěnou konstrukcí stěn. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

 Romové vyráběli nepálené cihly, tzv. valky, které používala je také majorita.  

K výrobě se využívala jílovitá hlína, která se smísila s nakrájenou slámou a ředila vodou 

a tato hmota se potom vtlačila do dřevěných forem velikosti 25 x 15 x 15 cm. Takto 

vzniklé cihly se rovnaly vedle sebe a nechaly sušit na slunci. Takto usušená cihla byla 

velmi dobrý materiál. Tato výroba dala vzniknout přechodným střediskům, kam 

Romové přicházeli s rodinami za sezónní prací během letních období. [www.chave.cz, 

64] 
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Jejich výroba na prodej, přetrvala v Československu do konce šedesátých let. Dnes 

se využívá ve Skandinávii jako ekologický stavební materiál. Na Slovensku se z něj 

dosud staví hospodářská stavení a Romové z něho staví příbytky v osadách, pokud 

nemají peníze na pálené cihly. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Dále sem patřila oblast textilní řemeslné výroby, např. tkaní šňůrek na ručním stavu. 

Stav tvořily dřevěné destičky, v nichž se nitě pohybovaly ve vypálených štěrbinách. 

Romští muži vyráběli lana a silné provazy, které byly používány při práci v lese, nebo 

při stavbě domu. Tato výroba byla výnosná, protože byla ojedinělá a o výrobky byl 

zájem. V našich zemích však již zanikla. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Dodnes někteří Romové vyrábějí hudební nástroje. Mezi jejich výrobky patří - 

malý kovový rámek tvaru podkovy, v níž je pružinka, která je uváděna do pohybu 

hráčovým prstem brnkáním, ústa vytvářejí pak ozvučnici. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 

Zvláštní skupinu tvoří hudebníci (lavutara). Po několik staletí byli spolu s romskými 

kováři nejrozšířenější a nejváženější skupinou, byli přijímáni majoritní společností, 

stávali se součástí života, vesnic i měst. Na Slovensku a v Uhrách se hudebníci 

usazovali od 16. století v době, zatímco Romové v křesťanské Evropě byli 

pronásledováni. U hudebníků šlechta zajišťovala privilegia, aby mohli na jejich území 

zůstat, protože byli něčím, co dodávalo šlechtickému sídlu zvláštnost. V rámci romské 

komunity patřili hudebníci k nejlépe hodnoceným osobám. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Ve skupině hudebníků rozlišujeme několik typů. Romové vždy nehráli pouze za 

obživu. Hráli sami pro sebe, ve své komunitě. Dále byli muzikanti, kteří se hudbou 

živili, tam rozlišujeme dvě základní skupiny a to profesionální a neprofesionální.  

Těmi profesionálními myslíme fenomén kavárenských muzik, kdy romské cimbálové 

muziky hrály na prestižních místech v kavárnách, v rámci hotelů, rekreačních 

zařízeních. Neprofesionální muzikanti se živili hrou v rámci komunity. Nehráli pro 

majoritní společnost, hráli pro Romy, u příležitosti křtin, svateb, pohřbů a jiných 

událostí. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Profese hudebníků vyžadovala specializovanou kvalifikaci, kterou dříve získávali od 

svých otců, bratrů nebo příbuzných. Hrát na hudební nástroj se romští chlapci učí od 

dětství. Do budoucna je třeba hudební talent Romů rozvíjet a využít, z hlediska zlepšení 

jejich obživy a pro kulturní obohacení všech. [www.rommuz.cz, 52]  
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Každoročně koncem května se v Praze pořádá mezinárodní festival romské tradiční 

hudby Khamoro. Součástí tohoto týdenního festivalu jsou vystoupení interpretů z celého 

světa. Na jaře 2008 proběhl 10. ročník. [www.chave.cz, 64]  

 

   Výrazně odlišný byl u nás ještě do začátku šedesátých let způsob obživy skupin Romů 

olašských, do roku 1959 kočovných či polokočovných. [DAVIDOVÁ, 2004] 

V době středověku, bylo zakazováno, aby se nechávala vykládat budoucnost, zvláště 

pak od „Cikánek“. Tajemno a představa, že člověk bude vědět, co se stane, společnost 

lákala. Někteří lidé tyto zákazy přestupovali a chodili přímo k nim do tábora. 

[UNUCKOVÁ, 2007] 

Olašské ženy po staletí ovládají věštění z ruky a hádání z karet. Praktikovali je ženy 

mužů, kteří se zabývali koňským handlířstvím. Když přijely na trh s výrobky, které 

prodávaly, starší ženy proto, aby si přivydělaly, používaly různé způsoby vykládání 

budoucnosti. Tuto magii je možné rozdělit na dva druhy: bílou a černou. Bílá je 

pozitivní a černá negativní. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Věštkyně využívaly svých znalostí přírody daných kočovným způsobem života, 

tradicí. Získané poznatky přecházely z matky na dceru. Svou roli sehrává i schopnost 

empatie a odhad situace. Potulní Romové měli na konci 19. stol. vytvořen soubor znaků, 

jimiž se orientovali na cestách a které sloužily jako vodítko, co mají lidem věštit. Znaky 

psávaly černým uhlem na zdi domů, cesty a stromy.  [www.chave.cz, 64]  

I v dnešní době předpovídá velké množství žen z karet, nebo se živí čtením z ruky. 

[UNUCKOVÁ, 2007] 

 

 Kočovný způsob života předurčoval Romy k tomu, aby se zabývali obchodem. 

Koňské handlířství bylo rozšířeno u etnické podskupiny Lovárů, kteří kočovali do roku 

1959 po území Čech, Moravy i Slovenska. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Koňští handlíři patřili k nejbohatším Romům, protože za prodej koně získávali peníze a 

nikoliv naturálie. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Tento způsob obživy vycházel ze znalosti koní, s nimiž prováděli před prodejem 

různé léčitelské praktiky. Následně je prodali za několikanásobek skutečné ceny. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

Romové kupovali od rolníků starší koně, určitý čas je krmili a léčili bylinami a 

prováděli omlazovací praktiky, které však nikomu neprozradili. Než je odvedli na 

koňský trh, obrousili jim žluté zuby, do krmení přidali arzén pro lesklou srst a oči, 
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mírně je opili alkoholem nebo jim do kopyta zatloukali malý dřevěný kolík. Toto 

způsobilo zdánlivé omlazení a bujarost koně. [UNUCKOVÁ, 2007] 

Zkušený znalec koní od nich pak draze koupil takového koně. Skutečný stav se 

ukázal až později, kdy oklamaný kupec skupinu na místě už nezastihl. Tímto způsobem 

se mohli koňským handlířstvím zabývat jen kočovní Romové.  [DAVIDOVÁ, 2004] 

Jen výjimečně se některý z Romů věnoval serioznímu chovu a obchodu s koňmi. K 

tomu byly zapotřebí nejen dobré znalosti koní a obchodní zdatnost, ale i dostatek 

finančních prostředků. Takový jedinec potom však patřil mezi nejváženější a nejbohatší 

ve svém lidu. [UNUCKOVÁ, 2007] 

 

 Překupnictví je charakteristické pro některé olašské Romy dodnes. Dříve se jím 

zabývala mládež a ženy, které skupovaly staré šaty, hadry, peří a prodávaly, nebo 

vyměňovaly je za jídlo nebo průmyslové výrobky. V současnosti má překupnictví jiné 

formy, místo dřívějšího obcházení domácností mají mnozí své pouliční krámky, v nichž 

prodávají levnější zboží. [DAVIDOVÁ, 2004] 

     

Jak si vydělávaly na obživu romské ženy  

Romské ženy pomáhaly v práci svým mužům, řemeslo neznaly. Často se zabývaly 

prodejem výrobků. V tradiční komunitě měla žena jakýmkoli způsobem uživit rodinu.  

Na Slovensku často chodily pomáhat sedlákům, dělaly nádenické práce. Uklízely, 

umývaly podlahy, štípaly dříví, když se selo, sely, když byly sklizně, pomáhaly sklízet.  

Na Moravě sbíraly po sklizni klásky, což byla výhodná práce, protože si mohly určité 

množství posbíraných klásků nechat. Až do 2. světové války fungovala spolupráce mezi 

Romy a sedláky velmi dobře. Byla to symbióza, protože sedláci potřebovali pomocnou 

práci. Bylo zvykem, že když se sbírali brambory, deset pytlů se sbíralo pro sedláka, 

jedenáctý získala rodina. Ženy sbíraly a prodávaly lesní plody, houby a léčivé byliny. 

[UNUCKOVÁ, 2007] 

 

 Po staletí působily na Romy tradice, které u nich utvářely motivační 

předpoklady. V období uplynulých padesáti let, kdy postupně ztráceli svá tradiční 

řemesla, jež je činily soběstačnými, se změnily možnosti jejich uplatnění. 

[www.rommuz.cz, 52]  
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Současné období je pro ně z hlediska pracovního uplatnění nejhorší. Dřívější řemeslné 

dovednosti a způsoby obživy už uplatnit nemohou, o nekvalifikovanou práci, kterou 

nabízejí, nemá společnost zájem. Výsledkem je vysoká nezaměstnanost, pocity 

zklamání a ztráty perspektivy do budoucnosti. Z této situace je třeba hledat nová 

východiska. Uvažovat o rozvíjení hudebního talentu Romů a jejich dalších schopností. 

[www.rommuz.cz, 52]  

 

4.2 Sídelní struktury 
„Garuv tut mijel tel kandralo bur, aľe e balval pre tute na phurdela. - Schovej se třeba 

pod šípek, hlavně, že na tebe nebude foukat.“ [NEČAS, 1991, s. 18] 

Způsob bydlení považujeme za jeden z ukazatelů vyspělosti jednotlivce, i celého 

národa. Bydlení je základní potřebou každého člověka. Sekyt uvádí, že romský dům 

není trvalý a stabilní, nemusí se o něj pečovat, protože až se zničí, pořídí se nový. 

[www.jabok.cuni.cz, 47]  

Říčan říká, že Romové spí tři až čtyři na jedné posteli. Jsou zvyklí na doteky, dotek 

je spojuje, dodává jim sílu a jistotu. [ŘÍČAN, 1998] 

Romové však nikdy nebydleli jednotně. Rozdíly jsou patrné zejména mezi olašskými 

a Romy žijícími usedle. Olašští Romové žili kočovným životem, usazovali se pouze na 

několik týdnů. Stavěli si přenosné stany nebo obydlí z větví či celty. Zimu přečkávali v 

zemnicích nebo v jeskyních. Někdy měli vozy, které měly obytnou i dopravní funkci. 

[www.romea.cz, 59] 

Romové, kteří žili usedle, si zakládali osady na okrajích měst. Ačkoliv se osady 

rozrůstaly, panovala v nich soudržnost a dodržování pravidel. Původně obývali zemnice 

a polozemnice, později stavěli domky. Důležitá byla kuchyně, ve které vařili, jedli, spali 

i trávili většinu dne. Vybavení domů tvořila postel, stůl, židle apod. Často chyběla voda, 

kanalizace a elektřina. [www.romea.cz, 59]  

 

KOČOVNÍ ROMOVÉ:  

V době nomádského života bylo důležité mít přístřešek nad hlavou, kde by se 

schovali před nepříznivým počasím. Za tento přístřešek posloužil vůz, stan, či 

provizorní přístřeší z větví, dřevěných desek nebo celty. Kočovný způsob života byl 

charakteristický pro část Romů do konce padesátých let. V dobách nomádského života 

používali stany, primitivní přístřešky a různé obytné vozy kryté plachtou, nebo 
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maringotky, které se pohybovaly z místa na místo, než byly násilně usazeny a kola vozů 

demontována. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Jednoduchý přístřešek byl přenosný stan „šátre“ jenž se používal ještě krátce po 2. 

světové válce. [DAVIDOVÁ, 2004]   

Vůz „vurdona“ měl charakter zemědělského vozu, který kupovali od sedláků. 

Následně si na něj zhotovili konstrukci z větví, na kterou připevnili plachtu nebo rohož. 

Vůz táhl kůň, kterého Romové považovali za přítele, proto nikdy nejedli koňské maso.  

Během jízdy ve voze ležely v peřinách ženy, děti a starší lidé. Muži se střídali na 

„kozlíku“, nebo šli podél vozu. Ti, kteří se do vozu nevešli, spali pod vozem nebo okolo 

ohně. [DAVIDOVÁ, 2004]  

 Obytným prostředkem se staly maringotky, tažené párem koní nebo malým 

traktorem. Získávali je od cirkusáků. Olašští Romové měli maringotky zdobené 

barevnými ornamenty. Každý ornament byl originální. Interiér maringotek byl také 

barevně vymalován a vybaven základním nábytkem – skládací postel, otománek, stolek, 

lavice, židle a kamínka s komínem vyvedeným ze střechy. Na zdech visely rodinné 

fotografie a obrázky svatých, v oknech barevné záclonky. [DAVIDOVÁ, 2004] 

V maringotkách nebývaly toalety a sprchy, protože byly považovány za nečisté. Proto si 

stavěli záchody v přírodě, co nejdále od obydlí. [ACTON, GALLANT, VONDRÁČEK, 

2000] 

V současnosti jsou maringotky nebo karavany vybavené i elektřinou, radiem, 

televizí, případně i ledničkou. [DAVIDOVÁ, 2004] 

    Kočování olašských Romů bylo zrušeno zákonem č. 74/1958 Sb. o trvalém usídlení 

kočujících osob, o likvidaci kočovného a polokočovného života, v únoru 1959. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

 

USEDLÍ ROMOVÉ: 

Zcela odlišný osud potkal usedlé Romy. Poprvé byli usídleni za vlády Marie Terezie 

a Josefa II. Většina z nich byla vyvražděna během 2. světové války v koncentračním 

táboře Osvětim II. Během omezování kočovného života začali vznikat cikánské osady 

mimo intravilán města. Byla to vlastně ghetta. Ghetto mělo dva významy: jednak 

poukazovalo na sociální vyloučení, oproti tomu dávalo pocit bezpečí, bylo považováno 

za vlastní region. [DAVIDOVÁ, 2004]   

Mezi prvními usazenými Romy byli hudebníci, kteří hráli na oslavách obyvatel. 

Další byli řemeslníci, kteří si získali společenské postavení díky své zručnosti. Ti, kteří 
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se zabývali příležitostnými pracemi nebo žebrotou, krádežemi a věštěním, se usazovali 

poblíž bohatých měst a vesnic. Svá sídliště neumísťovali v blízkosti hřbitovů, popravišť 

a márnic ze strachu před duchy zemřelých. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Osady se rozrůstaly podle možností, které usedlíkům poskytovaly. Pokud v nich  

byly vyhovující podmínky, docházelo k přílivu obyvatelstva. V čele osady stál vajda. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

Pod pojmem „cikánská osada“ se chápe seskupení domků, kde bydlí několik 

romských rodin, obvykle izolovaně od ostatních obyvatel v obci. Osady se zakládaly 

bez územního plánu, ale i přesto v nich Romové zachovávali určitý řád. Domy se 

stavěly na loukách, daleko od zástavby města. Každá osada měla hlavní prostranství, 

kde se odehrával společenský život. Nové domy se stavěly nepravidelně, „lepily se“ na 

staré, jiné se bouraly nebo přestavovaly. Romské domy bývaly malé, proto obyvatelé 

osady využívali prostor mezi domy. Hygiena byla na nízké úrovni. Domy stály obvykle 

na podmáčené louce, často byla zbudována jediná studna, která obvykle mívala 

závadnou vodu. V minulosti neměly osady zavedený elektrický proud. [DAVIDOVÁ, 

2004] 

 Nejjednodušším obydlím usedlých a polousedlých Romů byla zemnice. 

Budovali ji ve svahu, do kterého vyhloubili prostor zhruba 2 x 2 m. V přední části 

obydlí zarazili vidlicovitou větev, jež nesla další větev, horizontálně zasazenou do 

svahu. Boky vyplnili větvemi. Kostra byla pokrytá proutím, slámou nebo drny. Vchod 

do zemnice tvořil buď rám s dveřmi nebo jen otvor zakrytý plachtou či rohoží. Prostor 

uvnitř zemnice byl vyplněný slámou, dekami a kusy hadrů, které sloužily při nocování. 

V zimě se u vchodu udržovalo ohniště. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Dalším obydlím je polozemnice. To je přechodná stavba mezi zemnicí a 

jednoprostorovým domkem. Střecha podzemnice nesahala až k zemi, ale byla ukončená 

na kamenné nebo dřevěné zídce. Spodní část polozemnice byla obvykle 50 cm pod 

zemí, vcházelo se do ní po schůdkách. Po obou stranách dveří bývala ještě dvě různě 

velká okna, která se však nedala otevírat. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Nejtypičtějším domkem v romské osadě byl jednoprostorový dům, zvaný 

„koliba“.  

Romové si jej stavěli sami, bez základů a plánů. Čtvercový nebo obdélníkový půdorys 

(2 x 2,5 x 3 m) vyznačili na zemi pomocí kolíků spojených provazem. Jako materiál 

používali dřevo, kámen nebo války. Kladli je přímo na zem, další řady na ně, často bez 

malty. Stěny nebývaly vyšší než dva metry. Sedlová střecha byla pokryta kusy plechů 
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nebo prkny pokrytými asfaltovou lepenkou. Interiér domku byl chudý. Bydlelo v něm 

až i deset lidí pohromadě, přičemž místnost byla nedokonale větraná a málo osvětlená. 

Podlahu tvořila udusaná hlína. Stěny byly zevnitř pomazané hlínou, do výše jednoho 

metru je pokrýval barevný papír. Nikdy na nich nechyběly obrazy svatých a 

zarámované fotografie rodinných příslušníků. Romové zdobily stěny sytými barvami a 

malbami ornamentů okolo soklů a trámů. Dveře obvykle neměly práh, prostor okna byl 

vyplněn skleněnou tabulí nebo lepenkou. Nábytkem byla pouze jedna široká postel, na 

které spali rodiče a nejmenší děti, ostatní nocovali na zemi na dekách nebo slámě. 

Kromě postele mívali i stůl nebo poličku, lavici nebo židli. Většina domků neměla 

komín, trouba od kamen byla vyvedena ven otvorem proraženým ve zdi. [DAVIDOVÁ, 

2004]    

Stavěly se také dvouprostorové domy, ve kterých byla kuchyně a jizba, zvané kher. 

Domy s otvíratelnými okny a vyššími stěnami nebo víceprostorové, se od neromských 

rodinných domků lišili jen neomítnutou fasádou a funkčností místností.  

Ve výzdobě exteriéru i interiéru domu se vždy projevovala romská záliba v pestrých 

barvách - růžová a jasně zelená se vzory jiných barev ve výmalbě stěn.  

Kuchyň bývala zařízená kamny, stolkem a lavicí, v jizbě bývaly dvě postele, stůl, dvě 

židle a někdy skříň na šaty. Protože vnitřní prostor domů byl nevyhovující, trávili 

Romové většinu dne venku. Na „uličkách“ vařili, jedli, pracovali, hráli karty atd. Tento 

zvyk si přinesli Romové ze Slovenska do Čech. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 Víceprostorové domy představují typ obydlí, které si od zedníků nechávaly 

stavět rodiny s vyšší životní úrovní. Domy měly velký půdorys, základy a nízkou 

podezdívku. Stavěly se z cihel, dřeva a častěji z tvárnic, které zůstávaly neomítnuty. 

Zpravidla měly velká trojdílná okna a střecha byla pokryta taškami, eternitem nebo 

břidlicí. Domy bývaly bez vstupního prostoru a nejobvyklejším rozvržením byla 

kuchyně, přední jizba a zadní jizba. [DAVIDOVÁ, 2004] 

V současné době bydlí Romové podobně jako gádžové, rozdíly jsou viditelné pouze 

ve způsobu užívání bytu. V bytě obvykle bydlí více lidí, jejichž život se soustředí do 

jedné místnosti. [ŘÍČAN, 1998] 

 

4.3 Diskriminace v bydlení – holobyty 
Pojem „holobyt“ právně neexistuje. Holobyt je náhradní ubytování pro nepřizpůsobivé 

občany. [SOCIOKLUB, 2002] 
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V poválečném období docházelo k migraci obyvatel ze Slovenska do Čech. Hlavním 

důvodem bylo to, že Romové chtěli bydlet v místě s menší koncentrací obyvatel. 

V novém prostředí měli pocit lepšího postavení. K prudkým přesunům Romů ze 

Slovenska do Čech došlo po skončení druhé světové války a zmírnilo se až v 70. letech. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 

 V minulosti byly byty nižších kategorií přidělovány Romům ve středu města. Po 

roce 1998 se situace změnila a často docházelo k vystěhování do menších a horších 

bytů. V důsledku těchto přesunů dochází k vytváření ghett na okraji měst. 

[DAVIDOVÁ, 2004]  

 Typickým znakem pro romské bydlení je to, že v jednom bytě žije velký počet 

lidí, nejen vlastní rodina, ale i různí příbuzní. Rodina potřebuje velkou kuchyň, případně 

společenskou místnost, kde všichni spí. Zbývající místnosti nevyužívají. Romové jsou 

rádi pohromadě, tím se liší od ostatního obyvatelstva. [DAVIDOVÁ, 2004],  [ŘÍČAN, 

1998] 

Existují také rodiny, které si za pomoci státu postavily nebo zrekonstruovaly rodinný 

dům. V podstatě se jejich způsob neliší od majoritního, ale i přesto si ponechávají 

tradiční způsob bydlení a rodinného života. [DAVIDOVÁ, 2004] 

V 70. letech vznikala novodobá cikánská sídliště ve velkých aglomeracích. 

Nejproblematičtějším sídlištěm je Chánov u Mostu, které vzniklo v souvislosti 

s likvidací poddolovaného Mostu. Žilo zde 3500 Romů. Výsledem průzkumů bylo 

zjištěno, že Romové neumějí bydlet mezi sebou. Bylo zjištěno, že někteří ničí byty, 

neplatí nájem. Proto upřednostňují bydlení mezi neromským obyvatelstvem. Toto 

nebylo respektováno, postavilo se velké sídliště panelákových budov a byly tam 

přestěhovány všechny rodiny. [DAVIDOVÁ, 2004] 

Říčan uvádí, že vybydlování je typicky romská záležitost, při které dokáží Romové 

zničit byt natolik, že je nutná generální oprava. Jejich vandalství je projevem zoufalství 

a vzdoru. [ŘÍČAN, 1998] 

Značná část Romů nemá představu o tom, jak by chtěla bydlet. Říkají, že chtějí 

bydlet jako gádžové. Domky, které si někteří nechaly postavit, dobře udržují. Život se 

odehrává v kuchyni, obývací pokoj je „parádní“, spíše jen pro obdiv. Okolí domu 

nemívá zahrádku. Obecně řečeno, váží si toho, co si vybudují vlastním přičiněním. 

Naopak, když dostanou byt zadarmo, necítí ho jako svůj, neváží si ho a neudržují. 

[DAVIDOVÁ, 2004] 
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Romové by měli bydlet v moderních sídlech, při jejich stavbě by měla být brána 

v potaz jejich mentalita. V projektech dát důraz na velkou obytnou kuchyň a dvorek, na 

kterém by se mohli scházet. [DAVIDOVÁ, 2004] 

 V současné době přetrvává finanční náročnost na koupi bytu, problém bydlení se 

nejvíce dotýká sociálně slabších skupin. 

 Podle průzkumu mají Romové nejhorší byty, které jsou bez elektřiny, vody 

(15%), koupelny (47%), splachovacího WC (47%), ledničky (40%) a někdy nábytku.  

Průměrný romský byt má 40 m2 obytné plochy a připadá na něj 6,9 obyvatel. Oproti 

tomu u gádžů je to 3,81 obyvatel na 1 byt. U Romů přetrvává tendence zdržovat se v 

jedné místnosti, druhá bývá málo využita. Slušný byt je prestižní záležitostí. 

[www.christnet.cz, 25]  

V posledních desetiletích žije většina romských rodin ve státních či družstevních 

bytech. Podceněním kvality dané romské rodiny může být přiděleným bytem zbrzděna 

ve svém vývoji, naopak, je-li kulturnost jejich bydlení nadhodnocená, může dojít k 

destrukci bytu. V těchto bytech chybí větší obytná kuchyně, kde jsou Romové zvyklí 

vařit, pobývat i spát, zatímco funkci dětského pokoje považují za nepotřebnou. 

[SOCIOKLUB, 2002]  

 

Některé obce se obávají dalšího přílivu Romů, a proto se odmítají zabývat problémy 

místní romské komunity, aby se příslušná lokalita nestala cílem Romů z jiných míst.  
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5 Zaměstnanost X nezaměstnanost 
V minulosti se Romové živili prostřednictvím tradičních řemesel. Jednalo o práce, 

které nevyžadovaly kvalifikaci a znalost jazyka majoritní společnosti.  

V současnosti jsou v ČR Romové zaměstnáni v oblastech stavební výroby, vykonávají 

zejména výkopové práce. Pracují také v zemědělství a službách související s turistickým 

ruchem, úklidem a pomocnými dělnickými profesemi. V oblasti kultury se na 

profesionální úrovni Romové zabývají hudbou, tancem a zpěvem. V posledních letech 

pracují někteří Romové v neziskových organizacích. [www.dzeno.cz, 38]  

Nezaměstnaní  Romové získávají práci obtížněji, lze říci, že situace v 

zaměstnanosti není příznivá. Po přechodu ČR k tržní ekonomice se nekvalifikovaní 

Romové dostávají na okraj společnosti. [UNUCKOVÁ, 2007] 

V posledních letech prošla romská nezaměstnanost proměnami. Romové jsou při 

hledání zaměstnání diskriminováni, ale sami se svým přístupem na situaci podílejí. 

Většina z nich není na trhu práce žádána.  

 

Příčinou nezaměstnanosti je: 

a) nízká poptávka po nekvalifikované práci 

b) systém sociálních dávek 

c) špatná pracovní morálka a nespolehlivost romských zaměstnanců 

d) diskriminace při přijímání do zaměstnání [www.sosbn.cz, 43],[ŘÍČAN, 1998] 

další zdroj uvádí  

e) častá změněná pracovní schopnost 

f) mnohodětnost u žen 

g) neochota pracovat za plat málo převyšující sociální dávky 

h) možnost nelegálně si přivydělat. [www.jabok.cuni.cz, 47] 

Uvedené důvody neodpovídají požadavkům majoritní společnosti. 

 

Romové dostanou obvykle jen málo placenou práci, v porovnání s pobíráním dávek 

státní sociální podpory se jim nevyplatí pracovat. Zaměstnavatelé nejeví zájem práci 

poskytnout, protože levněji vyjde zaměstnání cizinců z východní Evropy. 

[www.dzeno.cz, 38], [ŘÍČAN, 1998] 

Kvůli nedostatečnému vzdělání dosáhla nezaměstnanost v roce 2007 75%, v některých 

lokalitách až 95%.[UNUCKOVÁ, 2007] 
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V roce 2002 to bylo přibližně 70% až 85%. [www.christnet.cz, 25]  

V roce 2003 proběhl výzkum, ve kterém se ukázalo, že z 51 000 dospělých Romů. 60 % 

absolvovalo základní školu praktickou či základní školu nedokončilo. 29 % základní 

školu dokončilo, asi 9% získalo výuční list. Středního nebo vyššího vzdělání dosáhlo 

jen 1,3 %. [www.romea.cz, 59] 

Podle odhadů úřadů práce jsou tři čtvrtiny Romů bez práce déle než rok, 30 % déle 

než čtyři roky. Pouze 7% až 12% Romů do 55 let prošlo rekvalifikací. [www.romea.cz, 

59]  

Situace v zaměstnanosti je odlišná mezi muži a ženami. Ženy nesou zodpovědnost za 

hospodaření rodiny, proto si zaměstnání dokáží udržet. Jejich nejčastější prací je 

uklízení domů, škol a jiných institucí. Naopak muže zvýhodňuje systém sociálních 

dávek. Jít do práce pro ně znamená námahu a někdy i tratit. Dočasně jsou schopni těžké 

fyzické práce, více je vyčerpává než gádže. [www.christnet.cz, 25]  

Nezaměstnanost některých Romů má negativní dopad na psychiku. Muži dříve 

zakládali své sebevědomí na schopnosti uživit rodinu. Dnes, když k tomu nemají 

příležitost, sahají k nelegálním činnostem. [www.jabok.cuni.cz, 47]  

Někteří považují fyzickou práci za Boží trest. [www.christnet.cz, 25]  

 Důležitou skutečností je, že měsíční obrat romské rodiny, poskládaný ze státních 

a sociálních podpor, příjmů ze zaměstnání i z práce načerno, je poměrně vysoký.  

Sociální dávky na druhé straně nedostávají ti, kteří by je potřebovali. Jsou to lidé, kteří 

nemají v pořádku své doklady, neznají svá práva nebo nejsou schopni si své záležitosti 

na úřadech vyřídit. Příspěvek na bydlení je sociální dávkou, která je vázaná na řádné 

placení nájemného. Tuto dávku nedostávají pro dluh na nájemném, proto se zhoršuje 

jejich sociální situace (a dluh na nájemném). [www.jabok.cuni.cz, 47]  

 

Důsledky nezaměstnanosti:  

Rodiny s dlouhodobě nezaměstnanými jsou závislé na dávkách, zadlužují se, 

chudnou a jsou vylučovány z obvyklého způsobu života. [www.romea.cz, 59]  

Stávají se zátěží společnosti, snižuje se životní úroveň a jsou poškozováni ti, kteří jim 

poskytují ubytování a dodávají energie. [www.christnet.cz, 25], [ŘÍČAN, 1998] 

Nezaměstnanost pak vede ke společensky nepřijatelným způsobům získávání obživy 

(žebrání, krádeže, loupežná přepadení, organizovaný zločin - prostituce, obchod 

s drogami...) [www.sosbn.cz, 43]  
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V ghettech se objevuje lichva a další negativní jevy. Nezaměstnaný je 

demoralizován, hrozí alkoholová závislost, psychická labilita a agresivita jednotlivce. 

[ŘÍČAN, 1998] 

Řešení, která pomáhají k odstranění nezaměstnanosti  

- rekvalifikační kursy, které naučí dovednostem, které jsou pro přijetí do zaměstnání 

- motivace zaměstnavatele k zaměstnání osob obtížně umístitelných na trhu práce 

- bezplatné kursy pro romské studenty k přijetí na vyšší stupně škol (střední a vysoké) 

[UNUCKOVÁ, 2007] 

- prevence u romských dětí, která spočívá v zabránění předčasnému odchodu žáků ze 

škol [www.ceskenoviny.cz, 74] 

 

Při krajských úřadech a v některých městech působí jako zaměstnanci samosprávy 

takzvaní romští poradci. 

Výzkum Světové banky „Česká republika – Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů“ 

potvrzuje, že Romové s vyšším stupněm vzdělání mají lepší šance na získání 

zaměstnání. Pozornost by měla směřovat k podpoře vzdělávání Romů, k realizaci 

politiky zaměstnanosti, která zohledňuje potřeby znevýhodněných uchazečů o 

zaměstnání (dlouhodobě nezaměstnaných, mladistvých a romských žen po rodičovské 

dovolené). [www.aktualne.centrum.cz, 75]  

To, že mnozí Romové jsou častými konzumenty podpor v nezaměstnanosti a sociálních 

dávek vyvolává nepřátelství k celé skupině. [www.jabok.cuni.cz, 47]  
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6 Kriminalita a Romové 
„Anglo šingune tut šai garuves, aľe anglo Del na. - Před četníky se schováš, před 

Bohem ne." [www.ling.uni-graz.at/~rombase/cgi-

bin/art.cgi?src=data/ethn/belief/devel.cs, 11]  

Téma kriminalita Romů je populární mezi rasisty, kteří rádi generalizují. Na základě 

tlaku romských organizací došlo k zákazu vykazování romské kriminality v ročenkách. 

[ŘÍČAN, 1998] 

Uvádí se, že výchovné ústavy pro mládež jsou obsazeny převážně mladými Romy a 

ve věznicích pro dospělé je Romů více než 60%. [www.sosbn.cz, 43]  

 

K vyšší kriminalitě mladistvých Romů přispívá několik faktorů:  

� nízké právní vědomí, které souvisí s úrovní vzdělání  

� nezaměstnanost  

� sociální situace  

� vzory v sociálním okolí  

� společenská podpora [www.freeteens.cz, 13]  

 

Romové se často dopouštějí trestných činů impulzivně, proto bývají někdy i 

napadeni. Bývají usvědčeni snadněji než gádžové, protože se snadno ve výpovědi 

dostanou do rozporů a také proto, že nemají finanční prostředky na zaplacení dobrých 

právníků.  

Na druhé straně se dopouštějí nesčetných trestných činů, jenž se nestíhají z důvodu 

mezer v právním řádu. Nelze pokutou potrestat občana, který neposílá své děti do školy 

nebo nedodržuje noční klid. [ŘÍČAN, 1998]   

V českých věznicích je podle odhadů pracovníků 1/3-1/2 Romů. Patrně je to 

způsobeno tím, že Romové jsou často recidivisté. [ŘÍČAN, 1998]   

 

Dostupnost a odhady 

Data o kriminalitě Romů jsou velmi citlivá. Do roku 1993 byla zaznamenávána do 

policejních statistik. V současnosti statistiky neexistují, proto se musíme spojit s odhady 

odborníků, které jsou mnohdy hrozivé. Odhaduje se, že 20-30% romské populace 

získává prostředky k obživě nelegálním způsobem, jako je prostituce nebo překupnictví. 

Říčan uvádí, že z 80% mají Romové podíl na loupežných přepadeních. [ŘÍČAN, 1998]   



- 67 - 

Z důvodu nedostatku informací o kriminalitě Romů hrozí, že toto téma bude 

zveličováno.  

 

Kriminalita mládeže 

V romské společnosti je mnohem více dětí než v celé majoritní populaci. Mládež 

tvoří odhadem pětinu populace ČR. Každé třetí-čtvrté dítě, které spáchá trestný čin je 

romské. Děti do 15 ti let věku nejsou trestně odpovědné, proto bývají často zapojovány 

do drobných krádeží nebo distribuce drog, protože je nelze stíhat. [ŠIŠKOVÁ, 2001], 

[ŘÍČAN, 1998]   

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost výchovnému úsilí a také drogové prevenci.    

 

Příčiny  

Někteří Romové jsou ke kriminalitě tlačeni očekáváním veřejnosti. Nejzřetelnější 

příčinou je však nezaměstnanost, která vede k sociální kriminalitě. Mnoho rodin se 

nedokáže uskromnit, ekonomicky hospodařit a vyžít ze sociálních dávek. [ŘÍČAN, 

1998]   
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7 Vztahy mezi Romy a gádži 
„Rom ses gadžeske ča akos manuš, kana dural avelas. - Rom byl pro gádže jen tehdy 

člověk, když byl daleko.“ [NEČAS, 1991, s. 36 ] 

Mezi Romy a gádži je chronické napětí, které občas propukne v otevřené 

nepřátelství. Majorita uznává jiné hodnoty než minorita. V současnosti se cítí Romové 

v naší společnosti jako cizinci, neuznávají naše hodnoty a normy, ve státní moci vidí 

nepřítele. Rozdíly jsou například v tom, že Romové uznávají kolektivismus, majorita 

individualismus, minorita život pro přítomnost, majorita plánování atd. Otázkou 

zůstává, jak Romové obstojí v prostředí majority, jestliže uznávají opačné hodnoty než 

minorita. [www.mladez.sdb.cz, 39]  

Důsledkem napětí je segregace, často dobrovolné oddělení Romů od gádžů.  

Respekt ke gádžovskému vlastnictví není pravidlem. Byla by velká hloupost 

nevyužít toho, když gádžové dávají něco zadarmo, proto není hanba si přijet pro 

sociální dávky mercedesem. Toto jednání se objevuje u olašských Romů. [ŘÍČAN, 

1998] 

Tradičně největším nepřítelem byl policista. Pokud nelze uniknout trestu, může jiný 

člen vzít vinu na sebe a jít do vězení. Není hanba být ve vězení, ten to stav je považován 

jako zajetí nepřítelem. [ŘÍČAN, 1998] 

Zbraní je lhaní, ve kterém se Romové pod tlakem majority vycvičili. Rom má sklon 

k záměrnému klamání, stylizování toho, co od něj chce gádžo slyšet. V posledních 

letech nabývá situace formy otevřené konfrontace. Romové znají svá práva a obratně se 

jich domáhají. Někteří se pod hrozbou násilí na rodině a dětech domáhají například 

lékařských předpisů. Někdy se vztahy blíží k občanské válce, kde je romská kriminalita 

chápána jako spravedlivá odplata za vykořisťování a byrokratickou šikanu. Romové žijí 

ve strachu z násilí skinheadů. [ŘÍČAN, 1998] 

V některých případech se objevuje „poziční válka“, tou se rozumí vytlačování Romů 

z určitých lokalit. Romové se stěhují pryč z lokalit, kde roste výše nájemného. 

0. Předstupeň vyjadřuje bezkonfliktní soužití. 

1. První stupeň je charakterizován negativním vyjadřováním a negativním hodnocení. 

To se projevuje různými hanlivými výroky, které se objevují v hovoru, ale také ve 

sdělovacích prostředcích. 

2. Druhým stupněm je vyhýbání se kontaktu s menšinou. Někteří lidé z majority 

odmítají být ve společnosti minority …  
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3. Třetím stupněm je diskriminační zacházení. To znamená, že minorita nemá přístup 

na určitá místa nebo možnost získat zaměstnání. Ve společnosti nejsou vytvářeny 

možnosti rovných šancí. 

4. Čtvrtý stupeň se projevuje fyzickými útoky na příslušníky nebo na jejich majetek. 

5. Posledním stupněm je genocida, kdy dochází k fyzické likvidaci příslušníků 

minority. [ŠIŠKOVÁ, 2001] 

 

7.1 Rasismus a diskriminace 
Rasově motivovaná diskriminace vychází z konfliktu mezi majoritní společností a 

romskou minoritou. Je nutné, rozlišovat, zda rasová diskriminace vůči Romům je 

úmyslná nebo vědomá, nebo zda úmysl chybí. Úmyslná diskriminace je chování k 

odlišnému jedinci, jemuž je odpírána rovná příležitost. V případě neúmyslné 

diskriminace, která není cílena na konkrétního jedince, jde o nedostatečnou otevřenost 

systémů, které nejsou přístupné určitým skupinám lidí, v našem případě romské 

komunitě, ale jistě nejenom jí. [www.tolerance.cz, 37]  

 Existuje i opačný rasismus – jejich vlastními slovy: „Gádžo je hlupák, blázen, 

lakomec, špinavec, který by snědl i hovno, kdyby nesmrdělo“. [www.lawyers.cz, 31] 

Tyto postoje se s rostoucím napětím stávají stále častějšími. Rasové předsudky nelze 

porazit logikou. K pochopení romského světa je třeba vcítění, spoluúčasti. A právě 

nedostatek lásky považují Romové za svou největší bolest. Cítí se a jsou nemilovaní. 

[www.christnet.cz, 40] 

 

Historie romského pronásledování 

V roce 1927 byl přijat zákon o potulných Cikánech, ve kterém byli zbaveni 

některých práv. V roce 1942 byl proveden soupis všech Cikánů a na základě rasových 

kritérií byla část přemístěna do cikánských táborů. V roce 1943 byla velká část Romů 

odvezena do Osvětimi II., kde jich 80% zemřelo. V Německu byla založena katedra 

rasové hygieny. V době, kdy se dostali k moci nacisté, byli Romové označeni jako 

ničemná populace a byla umožněna jejich sterilizace. Romové byli zařazeni do skupiny 

asociálů, označeni jako „asociální ksindl“. Po schválení norimberských zákonů byli 

Romové definování jako potomci Indiánů a jako neárijské obyvatelstvo. 

[MACHALOVÁ, 2001] 
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7.2 Integrace nebo asimilace 
Předsudky na straně většiny i na straně menšiny jsou zdrojem nedůvěry, která se 

projevuje skrytým i otevřeným nepřátelstvím. [BALABÁNOVÁ, 1995] 

 Asimilace spočívá v tom, že menšina přijme způsob života většiny, původní 

kultura a jazyk se tak rozplynou. 

Integrace znamená, že se menšina začlení do společnosti, ale původní svérázný 

způsob života, kultura a tradice zůstanou zachovány. Integrace vede k soužití a 

vzájemnému kulturnímu obohacování. 

Státní politika byla do roku 1989 asimilační. Česká vláda považuje integraci za 

naléhavou. Avšak národnostní menšiny se mohou dožadovat vlastního školství, 

samosprávy svého území, možnosti setrvání u tradičního způsobu života a obživy. Naši 

Romové chtějí faktické zajištění občanské rovnosti, kterou jí zajišťuje zákon.  

Nikdo z Romů se nechce vrátit k původní kultuře, naopak většina sdružení propaguje 

přizpůsobení se majoritě a přijetí jejího stylu života a hodnotové orientace. Oproti tomu 

romští nacionalisté kladou na první místo romskou národnost a poté až příslušnost 

k České republice. Ve svých programech mají požadavky, které v důsledku povedou 

k asimilaci etnika. [ŘÍČAN, 1998]   
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Praktická část  
V praktické části jsem se zaměřila na kazuistiky klientů a rozhovory.  

Rozhovory byly řízené, se žáky jsem si povídala samostatně, bez dozoru učitele. Žáci na 

některé otázky odpovídali spontánně, v oblasti vzdělání a školství odpovídali s velkým 

rozmýšlením.   

 

8. Kazuistiky  
8.1 Kazuistika 1 
OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Petr S. 

- narozen na konci roku 1994, ve Středočeském kraji 

- zdravotní stav - nezl. měl v předškolním období problémy s průduškami, dusil 

se, často pobýval v nemocnici, později se projevila alergie na kočky, dále trpěl 

astmatem, sennou rýnou, záněty spojivek 

- po rozvodu rodičů byl svěřen do výchovy matky, otci bylo stanoveno výživné 

700,- Kč měsíčně 

- vzdělání - dochází střídavě do Zvláštních škol 

- od roku 2007 až dosud pobývá ve výchovných zařízeních  

 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

otec  

- Petr S. 

- narozen roku 1963 

- nemá české státní občanství 

- manželství s matkou nezl. od roku 1994-2000, rozvedený 

- zaměstnání - uživatel invalidního důchodu, dříve byl zaměstnán jako posunovač 

u ČD 

- informace o něm nejsou známé, nezdržuje se v místě trvalého bydliště, adresa je 

fiktivní 

- od roku 2001 nejeví o syna zájem, naposledy nezl. viděl v roce 2006, kdy mu 

v opilosti vyhrožoval  

- od roku 2009 je otec pravděpodobně ve výkonu trestu 
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matka 

- Jana S. 

- narozená v roce 1967 

- nejvyšší dosažené vzdělání - základní vzdělání 

- manželství s otcem nezl. od roku 1994-2000, rozvedená 

- zaměstnání - nejprve na mateřské dovolené, poté střídavě vedena na Úřadu 

práce, pracuje na veřejně prospěšných prací, v posledních letech jako uklízečka 

u ČD 

- z prvního vztahu má dceru Janu V. 

- po dobu pobytu nezl. v ústavních zařízeních má matka o syna zájem, denně mu 

telefonuje 

 

sourozenci 

- Jana V. 

- narozena roku 1986 

- nejvyšší dosažené vzdělání - základní vzdělání 

- nezl. má jiného otce, než nezl., otec platí řádné výživné 

- navštěvovala Zvláštní školu, do školního kolektivu se nezařadila,mela vysoký 

počet zameškaných hodin, rodiče nejevili zájem o školní prospěch 

- v roce 2003 porodila nezl. první dítě 

- v roce 2008 má již 4 děti 

 
SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA 

bytové podmínky 

- v roce 1996 

o matka s nezl. bydlí v domě 2+1, dům je vybavený, v místnostech 

pořádek, koberce špinavé, je cítit zápach, ale větrá se 

o po měsíci je na stejné adrese shledán nepořádek, nečistoty na kobercích, 

nezatopeno, matka se necítí ničím vinna  

- v roce 1997 - nezl. s matkou a nezl. sestrou obývá stejný dům jako v roce 1996, 

vše je zde špinavé 

- od roku 2001 - bydlí matka s nezl. dětmi na ubytovně (přišla o bydlení bez 

nároku náhrady) ve Středočeském kraji 
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- v roce 2002 - pronajala si místnost mimo Středočeský kraj 

- v roce 2007 - matka s nezl. synem obývá jednu místnost v polorozpadlém domě, 

na stěnách je plíseň, místnost bez sociálního zařízení 

- v roce 2008 bylo zjištěno, že matka obývá jednu místnost bez sociálního 

zařízení, hygiena probíhá ve škopku, dům se má bourat, proto není vhodná 

návštěva nezl. 

- od března 2008 dosud bydlí matka na ubytovně svého zaměstnavatele  

 

vyživovací podmínky 

- v roce 1996 nepřispíval matce na výživném  

- v roce 2001 dostává matka výživné na sebe i děti  

- v roce 2002 přestal otec platit výživné a neplatí dosud 

- v roce 2008 neplatila matka výživné na nezl., který byl v DD 

 

2. ROK NEZLETILÉHO (rok 1996)  

- nezl. byl nalezen, jak si sám hraje na písku, matka nebyla v dosahu (v 9:30 hod. 

vstávala), v okolí dítěte se pohybovali 3 nemocní psi, dvířka na ulici byla 

otevřená, matce bylo sděleno, že zanedbává péči o syna 

- nezl. se sám pohyboval bez dozoru venku, matka spala, dítě bylo nenasnídané 

 

3. ROK NEZLETILÉHO (rok 1997) 

- nezl. je v péči matky, otci stanoveno výživné 700,- Kč měsíčně 

 

5. ROK NEZLETILÉHO (rok 1999) 

- rodiče nezl. chtěli obnovit soužití  

  

6. ROK NEZLETILÉHO (rok 2000) 

- nezl. dochází do ZŠ ve městě LX., často nedochází do školy, matka se 

nedostavuje na třídní schůzky 

- nezl. byl se s nezl. sestrou bez dozoru, matka v té době spala 

 

7. ROK NEZLETILÉHO (rok 2001)  

- nezl. bydlí s nezl. sestrou a matkou na ubytovně 
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8. ROK NEZLETILÉHO (rok 2002) 

- nezl. dochází do ZVŠ ve městě K. 

- o měsíc déle měl nastoupit na diagnostický pobyt, rodiče se nezajímají o školní 

prospěch, nezl. má neomluvené hodiny, nenosí pomůcky na vyučování, je 

nesoustředěný, nepozorný, chodí nedostatečně oblečen, potřebuje vedení při 

hygienických úkonech, zkoordinovat školní docházku a chod rodiny, do školy 

chodí pozdě   

- matka se s nezl. dětmi odstěhovala neznámo kam (jezdila po Slovensku a ČR) 

- nezl. děti znovu nastoupily do školy v LY - nezl. chlapec nastoupil do 1. ročníku 

ZVŠ, dlouho mu trvá, než se zapojí do kolektivu, je soustavně neklidný, 

nesnášenlivý, často vyrušuje, bouchá do všeho, ztrácí pomůcky, napomenutí 

nerozumí, v oblasti učení má nedostatečný prospěch, nezájem o výuku, bývá 

unavený, rád vymalovává omalovánky, chodí čistě oblečen, svačinu nosí, má 

konflikty s romskými dětmi mimo školu 

- matka navštívila školu, uvedla, že syn zlobí i doma, slíbila, že navštíví 

psychologa, přiznává nedostatky  

- nezl. znovu nastoupil opět do 1. ročníku 

- koncem roku žádá matka o azyl v okrese Písek 

 

9. ROK NEZLETILÉHO (rok 2003) 

- nezl. s matkou bydlí ve vesnici Š., matka odmítá jít do azylového domu 

- nezl. se opět stěhuje, nyní do vesnice B. (vše ve stejném okrese) 

- nezl. změní školu (1. ročník ZVŠ) 

 

10. ROK NEZLETILÉHO (rok 2004) 

- nezl. s matkou bydlí znovu ve vesnici Š. 

 

12. ROK NEZLETILÉHO (rok 2006) 

- nezl. se setkal po 5 letech nezájmu s otcem 

- nezl. navštěvuje 5. ročník ZVŠ, má kázeňské přestupky, častou absenci, nechuť 

pracovat 

- matka nezl. se dostavila na výzvu do školy, kde sdělila, že ji nezl. neposlouchá, 

následně se na výzvu dostavila i s nezl. na úřad, kde byly oběma vysvětleny 

sankce, které by mohly následovat za chování nezl., nezl. přislíbil nápravu 
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13. ROK NEZLETILÉHO (rok 2007) 

- nezl. krade v obchodním domě Plus, odcizil zboží v hodnotě 500,-Kč, nezl. slíbil 

nápravu 

- nezl. neustále utíká z družiny, vyhrožuje jiným žákům, chce po nich peníze, při 

útěcích je hrubý, do školy chodí špinavý, nenosí pomůcky, bere spolužákům 

svačiny, vulgárně napadá pracovníky pedagogického sboru 

- bylo doporučeno, aby nezl. změnil školu, byl podán návrh na dohled nad nezl.  

- nezl. byl pohřešován, nevrátil se domů (později bylo zjištěno, odjel s kamarádem 

do Prahy, kde jezdili dopravními prostředky bez cíle, potom se odebrali do místa 

bydliště kamaráda, kde běhali po vesnici, večer spali u rodičů kamaráda, druhý 

den ráno nezl. odvezla policie) 

- matka nezl. se dostavila na úřad, sdělila, že sama výchovu nezvládá, nezl. kouří, 

utíká z domu, stýká se s kamarády okolo 20 let, neuznává ji jako autoritu, lže, 

otec nezl. se o něj nezajímá, neplatí výživné, matka podává návrh na umístění do 

ústavního zařízení 

- nezl. byl umístěn do Diagnostického ústavu 

- matce bylo uděleno soudní napomenutí - dle zákona o rodině 

- vysvědčení nezl. za rok 2006/2007 (5. ročník) - nezl. má známky v průměru ze 

všech předmětů 3 a 4, 317 zameškaných omluvených hodin v I. pololetí, v II. 

pololetí propadá ze dvou předmětů (ČJ, MA), 53 omluvených a 75 

neomluvených hodin 

- v srpnu se nezl. dopustil útěku z Diagnostického ústavu 

- byla nařízena ústavní výchova (DD se školou) 

- u nezl. se projevuje střídání nálad, je nepořádný, odmlouvá, zadané úkoly plní, 

pomalejší ve škole 

- matka má zájem o nezl, každý den telefonuje, jsou na sebe fixováni 

- v listopadu se nezl. dopouští útěků, ze kterého se posléze vrací ještě v ten den  

 

14. ROK NEZLETILÉHO (rok 2008) 

- nezl. chce do jiného zařízení, blíž matce 

- matka žádá o zrušení ústavní výchovy, svůj návrh bere u soudu zpět 

- vysvědčení za rok 2007/2008 - prospěch nezl. se výrazně zlepšil, 30 

zameškaných hodin 

- v dubnu nezl, utekl ze zařízení, proto se zamítá přemístění do jiného DD 
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- nezl. měl snahu čichat plyn ze zapalovačů, jeho výchova je neustálená, nezletilý 

není schopen napsat souvislý text, dokáže pouze kopírovat, čtení dělá problémy 

- nezl. utekl s kamarádem, o 7 dní později je přivezla matka kamaráda zpět  

 

15. ROK NEZLETILÉHO (rok 2009) 

- v lednu nezl. utekl v partě, později se oddělil, pobýval v Praze u kamarádů, viděl 

matku, dlouho se u ní nezdržel 

- nezl. potřebuje dohled, vymezit hranice chování, je výbušný, náladový, 

ovlivnitelný, neuznává chybu, nutný dohled při úklidu a hygieně 

- kamarádí se s nezl. dívkou z DD, aby s ní mohl být déle, plní úkoly 

- v DD je spokojen, ví, že se z něj dá utéct, aby ho nechytili  

- matka denně telefonuje nezl., nezl. uvádí, že se mu po matce již nestýská, otec 

ho nezajímá a těší se na sestru  

 
(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
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8.2 Kazuistika 2 
OSOBNÍ ANAMNÉZA 

- X. L. 

- narozen 2006 

- nezl. je zdravý 

- je slovenské národnosti, pobyt má povolen do 15 let života 

 
RODINNÁ ANAMNÉZA 

otec 

- X. L.  

- narozen 1978, pochází ze Slovenska 

- je střední postavy, má černé vlasy, oválný obličej, nesouměrné oči 

- komunikace s ním je na průměrné úrovni  

- ženatý s matkou nezl.  

- pracuje jako dělník 

- nedostavuje se k soudním jednáním, neprojevuje zájem o syna, nenavštěvuje ho 

v kojeneckém ústavě, neplatí ošetřovné 

 

matka 

- X. L. 

- narozená 1974, pochází ze Slovenska 

- je menší postavy, má rovné černé vlasy, je zřejmý romský původ, má velmi 

nízký intelekt, sociálně nevyzrálá, komunikace s ní je velmi obtížná 

- vdaná s otcem nezl. 

- nezaměstnaná 

- péči po děti zajišťuje dle svých možností 

- příprava na narození nezl. V. - matka nemá připravenou výbavičku, dětská 

vanička je znečistěná, podmínky v domácnosti jsou pro novorozence 

nevyhovující 

- matka porodila své osmé dítě doma, odmítla hospitalizaci v nemocnici 

- nezl. navštívila 3* v kojeneckém ústavě, netelefonovala mu, ani nijak jinak 

neprojevovala zájem 
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sourozenci 

matka do současné doby porodila celkem 8 dětí  

- X. L.  (narozen 1994)  - soudně nařízený dohled 

- X. L.  (narozen 1995)  - soudně nařízený dohled  

- X. L.  (narozen 1997) - soudně nařízený dohled 

- X. L.  (narozen 1998) - soudně nařízený dohled, od narození do jednoho 

roku 

 pobýval v kojeneckém ústavě 

- X. L.  (narozen 2000) 

- X. L.  (narozen 2001) 

- X. L.  (narozena 2003) - matka nezvládala její péči, do dvou let byla 

umístěna  

v kojeneckém ústavě 

 

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA 

bytové podmínky 

- rodina bydlí v malém domě se třemi místnostmi a chodbou, užívá pouze jeden 

pokoj a kuchyň (zbytek domu obývají příbuzní), dům je v dezolátním stavu, 

místnost, kterou rodina obývá je špinavá a zapáchající, postele jsou zaházeny 

haldami špinavého oblečení, povlečení na postelích je špinavé nebo vůbec, dům 

je vlhký, na zdech jsou plísně, koupelna v domě není, suchý záchod je na 

dvorku, voda není zavedena, rodina si ji nosí z obecní studny, topí se kamny na 

tuhá paliva, dvůr slouží jako odkladiště nepotřebných věcí, v místnostech se 

kouří, elektřinu nepobírají  

- od roku 2008 žije rodina s dětmi na ubytovně, kde mají k dispozici dvě místnosti 

a společné sociální zařízení (v jedné místnosti je všech 7 nezl. dětí a ve druhé 

jsou rodiče), nájem činí 7000,-Kč 

 

vyživovací podmínky 

příjem rodiny  

- v roce 2007 pobírala rodina 11 500,- Kč z dávek SSP a 5000,- Kč z výplaty otce 

- v roce 2008 to bylo 11 788,- Kč z dávek SSP a 7000,- Kč z výplaty otce 
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1. ROK NEZLETILÉHO (2007) 

- nezl. se narodil doma (na konci roku 2006), do nemocnice je převezen až po 

porodu, matka není v nemocnici hospitalizována s nezl. 

- nezl. je předán do kojeneckého ústavu 

 

2. ROK NEZLETILÉHO (2008) 

- podmínky v rodině nejsou vhodné pro nezl., je nařízena Ústavní výchova 

 

3. ROK NEZLETILÉHO (2009) 

- nezl. leze, staví se bez opory 

- rodiče neprojevují zájem - soudně vydán rozsudek o půlročním nezájmu o nezl.  

- nezl. je přemístěn do DD 

- zpráva z pedagogicko-psychologické poradny - nezl. navazuje opatrně sociální 

kontakty, úkoly plní až na pokyn pracovnice z DD 

- motorický vývoj - je v normě, korálky navléká, lateralita nevyhraněná, 

tužku bere do pěstičky, čmárá 

- sebeobsluha a hygienické návyky - přes den je bez plen, pomoc při 

oblékání, nají se sám 

- vývoj řeči - opakuje slova, jednoslovně dopovídá, rozumí úkolům, 

patlavost řeči v normě, pojmenuje obrázky, řekne své jméno 

- zpracování informací - třídí předměty podle barvy, barvy ale 

nepojmenuje  

- emoční ladění je bez afektů, má obavy z cizích lidí, poprosí a poděkuje 

- chlapec je vhodný pro náhradní rodinnou péči  

 

Dosud je nezl. v DD. 

 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
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8.3 Kazuistika 3 
OSOBNÍ ANAMNÉZA 

- L.D. 

- věk 20 let 

- svobodná (přítele má) 

 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

otec 

- od jejího dětství pracuje v ČR 

 

matka 

- pobývala v té době s nezl. na Slovensku a poté se přestěhovala do Čech 

 

sourozenci 

- svého sourozence nepoznala, zemřel ve 3 měsíci věku  

 

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA 

bytové podmínky 

- vyrůstala na Východním Slovensku 

- v Čechách bydlí v bytě s rodiči 

 

Slečna L. bydlela do 15 let na Slovensku, její otec si našel práci v Čechách, proto se 

sem přestěhovala i s matkou. 

Dodělala si 9. třídu v ČR, na základní škole. Byl to pro ni šok, v 1. pololetí nebyla 

známkovaná z Čj, ve 2. pololetí již známkovaná byla.  

Na střední škole se vyučila krejčovou. 

Po ukončení střední školy se vrátila zpět na Slovensku, kde pobývala asi půl roku, ale 

vrátila se opět do ČR. 

V současné době pracuje ve Sdružení romských občanů, jako administrativní 

pracovnice. 

Antikoncepci nebere, plánuje miminko, v budoucnu by chtěla mít 2 děti.  

Její přítel je český Rom, se kterým je se schází rok. Nesmí u sebe do svatby bydlet, 

dodržují se u nich tradice. 
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Na Slovensku vlastní dům. V Čechách bydlí s rodiči v panelovém domě v 2+1.  

Na Slovensko se vrátit nechce. 

 

Slečna L. pozorovala rozdíly mezi majoritní a minoritní společností na Slovensku a 

v Čechách. Uvádí, že na Slovensku není rozšířená diskriminace v takové míře jako 

v Čechách, na Slovensku byli všichni kamarádi, u nás se setkala s opačným přístupem. 

Na základní škole nezapadala mezi spolužáky, na střední škole to bylo jiné, 

s kamarádkami udržuje kontakty dodnes. Nejhorší pro ni byl český jazyk a odpolední 

vyučování. Ve slovenském školství „odpoledky“ nemají, vyučování začíná v 8 hodin, 

pak mají pauzu na oběd, celkově doba výuky trvá max. 7 hodin.  

Do družiny chodila na Slovensku jen v 1. a 2. třídě, v dalších letech měla vyučování 

nejdéle do půl 2 odpoledne.  

 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
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8.4 Kazuistika 4 
OSOBNÍ ANAMNÉZA 

- Z. K. 

- věk 32 let 

- má 2 děti 

- vdaná 

  

RODINNÁ ANAMNÉZA 

otec 

- je ředitelem Sdružení romských občanů, mj. i podnikatel, dostal vyznamenání za 

práci ve Sdružení  

 

matka 

- zemřela před 5 lety  

 

sourozenci 

- celkem 4 sourozenci 

- 3 bratři - nejmladší bratr bydlí s otcem 

- 1 sestra - se sestrou společně pracují ve Sdružení r.o. 

 

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA 

bytové podmínky 

- jako dítě bydlela v domě s rodiči a sourozenci, děti měly pokoje zvlášť 

- po svatbě bydlela s manželem u rodičů 

- v současné době bydlí v bytě 3+1 

 

Paní Z. se vyučila technicko-administrativní pracovnicí. 

V 18 letech se jí narodila dcera, se kterou byla 4 roky na mateřské dovolené. Nechtěla 

mít více dětí, ale po 7,5 letech se jí narodil syn.  

Antikoncepci bere, manžel s tím souhlasí.  

Nyní pracuje ve Sdružení romských občanů, jako terénní pracovnice. Její náplň práce 

spočívá v navštěvování sociálně slabších rodin, dětí v mateřských školách atd.  
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Sdružení je vedeno jako nezisková organizace, proto ho vyplácí Úřad práce (sdělila, že 

výše jejího platu je 7600,- Kč měsíčně). 

Kurz pracovníka v sociálních službách jí zaplatilo Sdružení romských občanů. 

Manžel paní Z. pracuje jako zedník, je mu 35 let. 

Děti navštěvují základní školu, dcera prospívá dobře, syn také.   

Další potomky nechce. 

 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
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9 Rozhovory 
9.1 Rozhovor 1 
žák D. 

- 10 let 

- bydlí v rodinném domě s rodiči a dalšími 4 sourozenci (bratři - 16 a 13 let, sestry - 

19 a 8 let) 

- docházel do mateřské školy od 4 let věku, líbilo se mu tam, hrál si s auty, zajímal 

se o děvčata, pral se 

- do Zvláštní školy přišel ze ZŠ, protože v 2. třídě propadl z matematiky a českého 

jazyka  

 

Postoj žáka ke škole 

1. Co tě napadne jako první, když se řekne „škola“? - Děti a pan ředitel.  

2. Co se ti ve škole líbí/nelíbí? - Nadávky, žákyně z 8. třídy mi říká, že jsem „černej“. 

Pan ředitel to řešil. 

3. Pokud bys z nějakého důvodu nemohl navštěvovat školu, vadilo by ti to? - 

Vadilo, jsem takový, že se chci pobavit s partou. 

4. Byl jsi někdy „za školou“? Z jakého důvodu? - Na základce jsem byl 3* za 

školou. Kouřil jsem Petry, chutnalo mi to, ale pan ředitel mě chytil a maminka mi 

vynadala. 

5. Jak vlastně trávíš svůj volný čas? - Chodím s tatínkem hrát fotbal, nebo na 

klouzačky s kamarády. 

6. Jaké máš plány po ukončení základní školy? - Chtěl bych být kuchař, 

automechanik nebo zedník. 

7. Myslíš si, že je vzdělání důležité? - Je důležité, abych se vyučil. (Tím chlapec míní 

dokončení ZvŠ.) 

8. Měl jsi ve škole někdy problémy, které souvisely s tím, že jsi Rom? - Osmačka 

mi nadávala do Cikánů. 

 

Učivo 

1. Zdá se ti učivo ve škole těžké?  - Ne, něco jsem uměl již ze ZŠ. 
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2. Které předměty patří mezi tvé oblíbené/neoblíbené? - Baví mě tělocvik a 

matematika, nebaví mě český jazyk a psaní. Někdy za mě domácí úkoly dělá 

nejstarší bratr.  

3. Jsou některé věci, které se ve škole učíš, pro tebe zajímavé? - Zajímá mě fyzika, 

když se ji učí spolužáci 7. třídě a přírodopis. Už, abych byl vyučen.  

4. Využiješ některé z nich ve svém běžném životě? - Myslím, že ano, naučil jsem se 

počítat, psát a prvouku.   

 

Příprava na vyučování 

1. Připravuješ se doma na vyučování? Jak často a jak dlouho? - Doma se neučím, 

všechno umím. O víkendu si čtu knížky z knihovny.  

2. Když nerozumíš učivu nebo úkolu, kdo ti pomůže? - Paní učitelka, bratr, sestra, 

rodiče. 

3. Navštěvuješ doučování? - Ne. 

 

Osobnost učitele 

1. Na koho by ses ve škole obrátil, kdybys potřeboval poradit?  - Obrátil bych se 

na pana ředitele, protože učil mého tátu. (Otci je podle infa 37 let.) 

2. Rozumíš si se svým třídním učitelem? - Ano, vycházíme spolu bez problémů. 

3. Jaký by měl podle tebe být dobrý učitel? - Hodný. Když zlobím, měl by mi napsat 

poznámku a ne mě poslat na hanbu.  

4. Uvítal bys za třídního učitele Roma? - Je mi to jedno. 

5. Kolik je vás ve třídě? Má učitel dostatek času se vám všem věnovat? - Ano, má. 

6. Míváš ve škole někdy konflikty s učiteli? Čeho se nejčastěji týkají? - Nemám 

konflikty s učiteli. 

    

Spolužáci – kolektiv ve třídě 

1. Rozumíš si se spolužáky ve třídě? - Ano. 

2. Kamarádíš se ve škole spíše s romskými nebo neromskými dětmi? - Je mi to 

jedno, neřeším to. 

3. Míváš ve škole někdy konflikty se spolužáky? Čeho se nejčastěji týkají? - Ano, 

se spolužákem se pereme. Chodil jsem s jeho holkou, ale teď chodím s L. ze 6. třídy. 

Dáváme si pusinky, ještě jsem s ní nespal. Rodiče to nevědí.  
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Postoj rodičů ke škole 

1. Bavíš se s rodiči doma o škole? - Ne moc často, rád si nechávám tajemství.  

2. Dohlíží tvoji rodiče nad tím, jak se připravuješ do školy? - Mamka mi je 

kontroluje. 

3. Co říkají tvoji rodiče na to, když dostaneš špatnou známku nebo poznámku? - 

Dostanu „zaracha“ a nesmím jít ven. Včera jsem ho měl, dostal jsem poznámku. 

Máma se za 5 zlobí, táta se o to nezajímá.  

4. Chtějí tvoji rodiče, abys po ukončení základní školy pokračoval ve studiu? - 

Ano, chtějí, abych byl zedník. 

 

Působení rodičů 

1. Koho z rodiny nejvíce respektuješ? - Tátu, ten mi dá na zadek. Mámu moc ne.  

2. Je něco, v čem bys chtěl/a být jako máma nebo táta? - Chtěl bych mít svaly jako 

táta, který pracuje jako zedník. 

3. Jaké mají tvoje rodiče vzdělání/zaměstnání? - Táta je zedník a máma pracuje 

jako uklízečka.  

  

Jazyk 

1. Jakým jazykem mluvíš doma s rodiči a kamarády? - Česky, romsky neumím, 

moji rodiče také ne.  

2. Ocenil bys, kdyby tvůj učitel uměl romsky? - Nemusí. 

 

Smysl vzdělání 

1. Co všechno se ve škole můžeš naučit? - Matiku. 

2. Myslíš si, že je důležité mít v dnešní době vzdělání? - Asi jo, určitě. 

3. Může to, že navštěvuješ školu, ovlivnit nějakým způsobem tvou budoucnost? - 

Ano, hlavně čtení, psaní, počítání a příroďák.  

 

Během rozhovoru byl neklidný, nevydržel sedět na židli. Odbíhal od tématu, zajímal se 

o moje názory.  

 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
 
(Vysvědčení žáka viz. příloha 5) 
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9.2 Rozhovor 2 
žák P. 

- bydlí s bytě s rodiči, bratrem (17) a sestrou (20) 

- Navštěvoval ZŠ, v 1. třídě propadl, paní učitelka mu údajně dávala pohlavky.  

 

Postoj žáka ke škole 

1. Co tě napadne jako první, když se řekne „škola“? - Že se musím učit.  

2. Co se ti na škole líbí/nelíbí? - Nelíbí se mi, že mě velký kluci mlátěj. Líbí se mi, že 

mám ve škole kamarády. 

3. Pokud bys z nějakého důvodu nemohl navštěvovat školu, vadilo by ti to? - 

Vadilo, bez kamarádů mi není dobře.        

4. Byl jsi někdy „za školou“? Z jakého důvodu? - Nikdy nebyl. 

5. Jak vlastně trávíš svůj volný čas? - Hraju si se sestřenicí.  

6. Jaké máš plány po ukončení základní školy? - Chci být kuchař.  

7. Myslíš si, že je vzdělání důležité? - Je důležité.  

8. Měl jsi ve škole někdy problémy, které souvisely s tím, že jsi Rom? - Osmačka 

mi nadávala do Cikánů. 

 

Učivo 

1. Zdá se ti učivo ve škole těžké? - Trošku. 

2. Které předměty patří mezi tvé oblíbené/neoblíbené? - Nebaví mě čtení a 

matematika a baví mě psát.  

 

Příprava na vyučování 

1. Připravuješ se doma na vyučování? Jak často a jak dlouho? - Učím se, když je 

doma mamka, učím se tak do 4 hodin (hodinu denně) a pak jdu ven.  

2. Když nerozumíš učivu nebo úkolu, kdo ti pomůže? - Máma.  

3. Navštěvuješ např. doučování? - Ne. 

4. Kde se učíš a píšeš si úkoly? - V kuchyni, vlastní psací stůl nemám.  

 

Osobnost učitele 

1. Na koho by ses ve škole obrátil, kdybys potřeboval poradit? - Na třídní nebo na 

pana ředitele.  
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2. Rozumíš si se svým třídním učitelem? - Mám ji rád.  

3. Jaký by měl podle tebe být dobrý učitel? - Usměvavý, hodný, ale ne přísný.  

4. Uvítal bys za třídního učitele Roma? - Je mi to jedno. 

5. Kolik je vás ve třídě? Má učitel dostatek času se vám všem věnovat? - Ano, vždy 

pomůže.  

6. Míváš ve škole někdy konflikty s učiteli? Čeho se nejčastěji týkají? - Pan ředitel 

mi dal pohlavek, protože jsem se nepřezul.  

    

Spolužáci – kolektiv ve třídě 

1. Rozumíš si se spolužáky ve třídě? - Rozumím si s Romy, s ostatními ne.  

2. Máš ve škole nějaké kamarády? - Lucku a Davida. 

3. Kamarádíš se ve škole spíše s romskými nebo neromskými dětmi? - Kamarádím 

se s kýmkoli. 

4. Míváš ve škole někdy konflikty se spolužáky? Čeho se nejčastěji týkají? - Někdy 

mi Šimon krade peníze, ale nikdo to neřešil. Jinak se neperu.  

     

Postoj rodičů ke škole 

1. Bavíš se s rodiči doma o škole? - S mámou ano, s tátou ne, chodím spát dřív, než 

přijde domů.  

2. Co říkají tvoji rodiče na to, když dostaneš špatnou známku nebo poznámku? - 

Za špatnou známku mi nevynadá. Nikdo mě nebije. Za poznámku se zlobí, vynadá 

mi.  

3. Chodí nebo volají tvoji rodiče do školy? - To nevím. 

4. Chtějí tvoji rodiče, abys po ukončení základní školy pokračoval ve studiu? - 

Ano. 

 

Působení rodičů 

1. Koho z rodiny nejvíce respektuješ? - Oba.  

2. Je něco, v čem bys chtěl být jako máma nebo táta? - Ano, táta je kuchař, v noci 

vaří a ve dne kope. 

3. Jaké mají tvoje rodiče vzdělání/zaměstnání? - Otec je kuchař a máma rozváží 

jídlo. 
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Jazyk 

1. Jakým jazykem mluvíš doma s rodiči a s kamarády? - Česky. Romsky mě doma 

neučili, neumím a nechci umět, protože by mi nikdo nerozuměl. 

2. Měl jsi ve škole někdy problémy s tím, že jsi nerozuměl učitelům? - Ne. 

3. Ocenil bys, kdyby tvůj učitel uměl romsky? - Ne. 

 

Smysl vzdělání 

1. Co všechno se ve škole můžeš naučit? - Všechno, číst, psát …  

2. Myslíš si, že je důležité mít v dnešní době vzdělání? - Ano. 

3. Může to, že navštěvuješ školu, ovlivnit nějakým způsobem tvou budoucnost? - 

Ano. 

 

Vzdělávání/zaměstnávání Romů 

1. Měl jsi ve škole někdy problémy, které souvisely s tím, že jsi Rom? - Ano, 

nadávají mi do Cikánů. 

 
(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
 
(Vysvědčení žáka viz. příloha 5) 
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9.3 Rozhovor 3 
žákyně J.  

- věk 15 

- sourozenci - bratr (21 let) je vyučený kuchař, sestra (12 let) dochází do stejné 

školy, jako dotazovaná  

- na Základní škole speciální je od 4. třídy, na základce prospívala, spolužáci jí 

nadávali do „cikánů“, proto matka požádala o přeložení do jiné školy. 

- Bydlí na ubytovně s matkou a sourozenci, kde platí 10 000 Kč měsíčně. 

 

Postoj žáka ke škole 

1. Co tě napadne jako první, když se řekne „škola“? - Žákyně nebyla schopná 

odpovědět.  

2. Co se ti ve škole líbí/nelíbí? - Líbí se mi počítače, nelíbí pracovky, protože musím 

pořád šít. 

3. Pokud bys z nějakého důvodu nemohla navštěvovat školu, vadilo by ti to? - Ne.       

4. Byla jsi někdy „za školou“? Z jakého důvodu? - Ne.  

5. Jak vlastně trávíš svůj volný čas? - Chodím s kamarády ven, odpoledne se někdy 

učím. 

6. Jaké máš plány po ukončení základní školy? - Chci jít na kadeřnici do Neratovic.  

 

Učivo 

1. Zdá se ti učivo ve škole těžké? - Ne. 

2. Co by ti pomohlo zvládnout učivo ve škole lépe? - Chodila jsem na doučko do 

romského sdružení, kde jsem psala úkoly. 

3. Které předměty patří mezi tvé oblíbené/neoblíbené? - Oblíbené - tělocvik, český 

jazyk, neoblíbené - matika a dějepis. 

4. Jsou některé věci, které se ve škole učíš, pro tebe zajímavé? - Zajímají ji 

počítače a zeměpis. 

5. Využiješ některé z nich ve svém běžném životě? - Čtu z čítanky ze školy, když se 

nudím, knihy nečtu, z časopisů Bravo.   
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Příprava na vyučování 

1. Připravuješ se doma na vyučování? Jak často a jak dlouho? - Učím se doma, cca 

hodinu denně. Učím se před písemkami.  

2. Když nerozumíš učivu nebo úkolu, kdo ti pomůže? - Máma.  

3. Navštěvuješ např. doučování? - Už ne.  

4. Kde se učíš a píšeš si úkoly? - V kuchyni, ve škole je nepíšu. 

 

Osobnost učitele 

1. Na koho by ses ve škole obrátila, kdybys potřebovala poradit? - Na matku, 

důvěru mám k třídnímu učiteli.   

2. Rozumíš si se svým třídním učitelem? - Jo. 

3. Jaký by měl podle tebe být dobrý učitel? - Hodný. 

4. Uvítala bys za třídního učitele Roma? - Jo. (Výhody žákyně neví.) 

5. Kolik je vás ve třídě? Má učitel dostatek času se vám všem věnovat? - Asi jo. 

6. Míváš ve škole někdy konflikty s učiteli? Čeho se nejčastěji týkají? - 

Nedostávám poznámky, konflikty nemám.  

    

Spolužáci – kolektiv ve třídě 

1. Rozumíš si se spolužáky ve třídě? - Jo, Romy ano. 

2. Máš ve škole nějaké kamarády? - Věří jen N., je Romka. 

3. Kamarádíš se ve škole spíše s romskými nebo neromskými dětmi? - Romy 

4. Míváš ve škole někdy konflikty se spolužáky? Čeho se nejčastěji týkají? - Ne. 

     

Postoj rodičů ke škole 

1. Bavíš se s rodiči doma o škole? - Jo, řešíme učiliště. Ještě jsem se tam nebyla 

podívat. Bydlet chci na intru.  

2. Dohlíží tvoji rodiče nad tím, jak se připravuješ do školy? - Jo, máma mě 

kontroluje.  

3. Co říkají tvoji rodiče na to, když dostaneš špatnou známku nebo poznámku? - 

Máma mi vynadá mi. Musím si to opravit. Poznámky teď už nemám, dřív jsem je 

měla, protože jsem se prala, říkali mi, že jsem cikánka.  

4. Chodí nebo volají tvoji rodiče do školy? - Na schůzky chodí nenadšená. Domů se 

vrací v klidu. 
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5. Chtějí tvoji rodiče, abys po ukončení základní školy pokračovala ve studiu? - 

Chce. Souhlasí s kadeřnicí.  

 

Působení rodičů 

1. Koho z rodiny nejvíce respektuješ? - Mámu. Nechám si někdy poradit od otce.  

2. Je něco, v čem bys chtěla být jako máma nebo táta? - Jako matka a otec ne.  

3. Jaké mají tvoje rodiče vzdělání/zaměstnání? - Matka chodila do speciálky (41), 

hledá si práci, uklízí paneláky, táta je zedník, ale nevím, kde dělá. 

4. Z jakého důvodu jsou nezaměstnaní a jak dlouho? - Matka je občas 

nezaměstnaná, tak musí vypomoct bratr. 

5. Co jim brání v tom, aby si našli zaměstnání? - Že není vyučená. 

  

Jazyk 

1. Jakým jazykem mluvíš doma s rodiči a kamarády? - Romsky vůbec neumím a 

nechtěla bych umět, umím maďarsky.  

2. Ocenila bys, kdyby tvůj učitel uměl romsky? - Je to jedno. 

 

Smysl vzdělání 

1. Co všechno se ve škole můžeš naučit? - Kreslit.  

2. Myslíš si, že je důležité mít v dnešní době vzdělání? - Ano. 

3. Může to, že navštěvuješ školu, ovlivnit nějakým způsobem tvou budoucnost? - 

Ano, chce si otevřít salonek v Praze.  

 

Vzdělávání/zaměstnávání Romů 

1. Měla jsi ve škole někdy problémy, které souvisely s tím, že jsi Romka? - Ano, 

ještě v 8. Řešilo se o ve škole, teď už je klid.  

 
(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím jména klientů a rodinných příslušníků.) 
 
(Vysvědčení žáka viz. příloha 9) 
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9.4 Rozhovor 4 
M. H. 

- 1953 

- podnikatel 

- vdovec, 5 dětí  

- věnuje se řešení pracovních a sociálních problémů romských občanů 

- V roce 1998 založil Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem, které 

organizuje kulturní a vzdělávací akce pro Romy, pečuje o osoby bez přístřeší a 

řeší sociální problémy rodin s dětmi. Pořádá festival romské kultury a celostátní 

romský ples. 

- V roce 2001 byl oceněn Nadací Via za zprostředkování bezproblémové 

komunikace Romů s úřady. 

- V roce 2005 byl nominován na titul sociálně prospěšný podnikatel. 

- V roce 2006 u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa 

byl vyznamenán oceněním Medaile Za zásluhy III. stupně. 

 

Rodina 

Původně pocházím ze Slovenska, kde jsem žil do svých šestnácti let. Moje matka 

zemřela, proto jsem odešel do Čech, abych zde pracoval. Moje manželka pocházela také 

ze Slovenska. Ve městě L. bydlím skoro 40 let. Moji příbuzní bydlí jinde než já, v mé 

blízkosti jen moje nejbližší rodina. S příbuznými jsem v kontaktu, pokud potřebují, 

poskytuji jim oporu a vše, co potřebují. Mluvím romsky i česky.  

 

Výchova 

Moje matka zemřela velmi brzy, převážně se o nás staral otec. Vyrůstal jsem s devíti 

sourozenci, otec nás vedl k pracovitosti. V dětství jsem měl domácí povinnosti, pomáhal 

jsem se vším. Otec mi zakazoval scházet se s partou, aby nebyly rvačky. Své děti jsem 

vychovával stejně, jako vychovávali moji rodiče mě. Myslím si, že pro moje děti bylo a 

je důležité vzdělání. Pokud mi udělaly radost, koupil jsem jim malý dárek a pochválil je. 

Když byly malé, zlobily jako každé děti. V období dospívání jsem jim zakazoval kouřit 

a hádat se s ostatními.  
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Dělba rolí v rodině 

Moje žena vychovávala děti, starala se o ně. Já jsem chodil do práce, byl jsem hlavou 

rodiny. Problémy jsme řešili společně. Povinnosti dětí v rodině se lišily podle pohlaví. 

Děvčata uklízela, pomáhala s domácností a chlapci zajišťovali typicky mužské práce.   

 

Vzdělání  

Moji rodiče se věnovali řemeslné výrobě. Já jsem studoval dálkově stavební školu. 

Do školy jsem chodil rád, prospíval jsem dobře. Rodiče mě podporovali ve vzdělání, 

které je důležité a velmi potřebné. Své děti jsem podporoval ve vzdělání, pravidelně 

docházeli do předškolních i školních zařízení.  

 

Budoucnost  

V mládí jsem si představoval, že budu úspěšný v práci. Se svým současným životem 

jsem spokojený, nic bych neměnil.  

 

Životní situace 

Se současnou situací nejsem spokojen. V mém okolí se objevuje mnoho rasistických 

útoků a diskriminace. V případě, že se ocitnu v těžké životní situaci, obrátím se se 

žádostí o pomoc na své děti. Oproti majoritní populaci se necítím znevýhodněný.
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10 Diskuze 
 

Při sbírání informací pro mou absolventskou práci a během praxe jsem zjistila, že 

většina majoritní společnosti ví velice málo o historii, kultuře a způsobu života romské 

minority.  

Proto bylo mým cílem práce zjištění způsobu života Romů v Čechách, historii, jejich 

tradice a hodnoty, z níž pramení životní styl a mentalita.  

V oblasti komunikace sice stále přetrvávají problémy, ale pokrok je viditelný.  

Naopak v oblasti hudební a taneční jsou Romové bezproblémoví až talentovaní. 

Činnosti spojené s pohybem a hudbou Romy velice baví, proto je účelné prolínání 

těchto aktivit do co nejvíce jiných výchovně vzdělávacích oblastí.  

Zjistila jsem, že některé tradice dnes pomalu upadají v zapomnění. Romové často 

nemluví romsky a neznají svou kulturu. V podstatě přijali všechny církevní svátky a 

zvyky od majoritní společnosti s drobnými odlišnostmi, které popisuji v práci. Pro 

Romy není důležitý církevní význam těchto svátků. Církevní obřady byly pro Romy 

spíše formální záležitostí. 

Při založení manželského svazku nezáleželo na samotném svatebním obřadě, ale na 

tom, aby pár přijala jejich společnost a schválila společné žití. Do současné doby se 

dochovalo nejvíce tradic v souvislosti se smrtí a pohřbem. Myslím si, že Romové 

chovají velkou úctu k mrtvým, věří, že mrtvý by se mohl vrátit. Proto se mrtvému snaží 

ulehčit odchod na onen svět. Také věří, že každé dítě musí být pokřtěné, protože jen tak 

je ochráněno před vším špatným. Láska k rodině a vztahy v příbuzenstvu mají stále 

velký význam.  

V oblasti školství jsem zjistila, že v romských dětech dřímá ohromná nevyužitá 

energie. Je všeobecně známé, že Romové nemají vzdělání na prvních místech svého 

hodnotového žebříčku, což se negativně projevuje tím, že ve škole mají výrazně vyšší 

absence. Rodiče necítí zodpovědnost ke vzdělávání svých dětí, proto jich mnoho končí 

v základních školách praktických. Důležité je pomoci dětem dosáhnout úplného 

základního vzdělání a pak i možnost vyšší kvalifikace.  
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Závěr 
V současné době máme mnoho příležitostí, abychom se setkávali se členy cizích 

národů, etnik a kultur. Setkávání může přinést řadu negativ, ale i také pozitiv. Každá 

společenská kultura žije jiným stylem, kterým se můžeme nechat inspirovat. Na druhou 

stranu střetáváním kultur může dojít k nepochopení, nenávisti či agresi.  

Romové představují etnickou menšinu, která se od majoritní společnosti odlišuje 

svým životním stylem, kulturou i celkovou mentalitou. Bezkonfliktní soužití vyžaduje, 

aby se obě skupiny zamýšlely nad třecími plochami, které mezi nimi existují.  

Plnohodnotná integrace romských rodin do české společnosti bude dlouhodobým 

procesem. Romština je vytlačována jako mateřský jazyk a nahrazována nezvládnutou a 

špatně strukturovanou češtinou. Mnohé rodiny a jejich děti romštinu neovládají. 

Majoritní společnost musí usilovat o plnohodnotné začlenění Romů do společnosti. 

Jde především o integraci Romů ve veřejných oblastech, prosazování práv, zvýšení 

vzdělání, nalezení uplatnění na trhu práce, řešení bytové otázky a celkového pozvednutí 

životního standardu rodin. 
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Summary 
 

The life of the Roma Minority 

  

 I chose this theme because the issue of mutual life of Czechs and Roma people 

has been discussed a lot recently. Both groups living in the Czech Republic have got its 

prejudices and in some cases it causes hostility between them.  

     I chose this subject, because I am deeply interested in Roma issues, education of 

children and mutual communication. I have been meeting the Roma people every day.  I 

mean that minority and majority have got problems to cope living together. The 

information gained by the mass media in many cases seems to be vague.  

     I determinate the main and the partial aims at the beginning of my assignment. The 

main aim is to describe the life of Roma minority with a view to its family and 

education.  

 The partial aims are: to describe the history of the Roma minority, to find out the 

ways of their living, to focus the attention on the causes of the high unemployment rate 

of the Roma people, to find out the reasons of committing criminal activity, to describe 

relationships between Roma minority and Czech majority, to aim at the possible sources 

of the occurrence of racism and discrimination in the Czech population. 

 The assignment consists of two parts - theoretical and practical part.  

The theoretical part contains six chapters. In the theoretical part there are created 

chapters about history, Roma national identity, kinds of living and lifestyle, 

employment-unemployment, criminality and mutual relationships between majority and 

minority.  

     In the practical part there are four interviews with children and adult concerning 

family and possibilities to access the education as well as four case histories concerning 

Roma children aged three and fifteen and the Roma women. My assignment contains 

also appendices as graphs, school reports, Roma organizations, Roma cookery book etc.  

     I used information from professional literature, the internet, as well as from my work 

experience. 

     I used the following research methods: directed interview, study of children´s 

documents, social surveys, observation, graphs and case reports.  

     I managed to fulfil the objectives of my assignment. 
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Příloha 1 
Časová projekce vývoje počtu romského obyvatelstva  
 

 

 
 
 
 
Graf obsahuje data za předešlé roky a dále prognózu vývoje počtu 

romského obyvatelstva.  

Nejméně romských obyvatel žilo v roce 1947. V roce 1967 dosáhl 

počet obyvatel maxima, ale následně se snížil.   

Podle sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo v roce 2001, žije 

v České Republice celkem 10 230 060 osob (4 982 071 mužů a  

5 247 989 žen).  

Z celkového počtu se 11 746 osob přihlásilo k romské národnosti 

(6 149 mužů a 5 597 žen).  

 

[www.czso.cz, 70], [NEČAS, 1997] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Období 
let 

Počet 
obyvatel 

1947 16 752 
1966 56 519 
1967 223 996 
1968 61 085 
1974 83 008 
1976 92 718 
1977 97 338 
1978 99 620 
1979 104 033 
1980 107 193 
1981 112 192 
1982 115 877 
1983 120 784 
1984 124 899 
1985 132 167 
1986 136 812 
1987 140 915 
1988 143 071 
1989 145 738 
1991-
1995 

174 832 

1996-
2000 

191 575 

2001-
2005 

206 255 

2006-
2010 

219 207 

2011-
2015 

231 692 

2016-
2020 

243 049 

2021-
2025 

253 959 

2026-
2030 

263 800 

2031-
2035 

270 805 

2036-
2040 

275 238 

2041-
2045 

277 812 

2046-
2050 

278 985 
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Příloha 2 
Časová projekce počtu narozených romských dětí 
 
Období Počet 

narozených 
1991-1995 4 781 
1996-2000 4 132 
2001-2005 3 819 
2006-2010 3 702 
2011-2015 3 798 
2016-2020 3 828 
2021-2025 3 835 
2026-2030 3 794 
2031-2035 3 623 
2036-2040 3 496 
2041-2045 3 470 
2046-2050 3 489 
 
Dle dat Českého statistického úřadu bylo nejvíce romských dětí narozeno mezi roky  

1991-1995. Jejich počet bude dle odhadů odborníků klesat. [www.czso.cz, 70] 
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Příloha 3 
Statistika vzdělání romského obyvatelstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Podle statistických dat mělo v roce 1991 (11 746 osob) 78, 4 % Romů základní vzdělání 

(včetně neukončeného), 9,7% vyučení bez maturity, 0,3% střední odborné bez maturity, 

0,1% učební obory s maturitou, 0,2 úplné střední všeobecné s maturitou, 0,7% úplné 

střední odborné s maturitou, 0,3% vysokoškolské, a 5,5% bylo bez vzdělání. 

[www.czso.cz, 70] 

Nejvyšší ukončené vzdělání Národnost romská 

  muži  ženy 
bez vzdělání 299 375 
neukončené základní 231 235 
základní vzdělání 2 477 2 400 
vyučení bez maturity 530 290 
střední odborné bez maturity 374 216 
učební obory s maturitou 32 10 
úplné střední všeobecné s maturitou 46 36 
úplné střední odborné s maturitou 107 120 
nástavbové studium 13 18 
vyšší odborné vzdělání 15 8 
vysokoškolské bakalářské 9 5 
vysokoškolské bakalářské 70 36 
vědecká příprava 7 2 
nezjištěno 100 106 
děti do 15 let 1 839 1 740 
obyvatelstvo úhrnem 6 149 5 597 
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Příloha 4 
Porovnání vzdělání romského obyvatelstva a majoritní společnosti 
 
Nejvyšší ukončené vzdělání Národnost romská Obyvatelstvo 

celkem 
bez vzdělání 674 37 932 
neukončené základní 466 23 355 
základní vzdělání 4 877 1 951 754 
vyučení bez maturity 820 1 760 708 
střední odborné bez maturity 590 1 494 692 
učební obory s maturitou 42 125 281 
úplné střední všeobecné s maturitou 82 430 982 
úplné střední odborné s maturitou 227 1 578 654 
nástavbové studium 31 188 114 
vyšší odborné vzdělání 23 108 140 
vysokoškolské bakalářské 14 46 115 
vysokoškolské bakalářské 106 683 490 
vědecká příprava 9 32 854 
nezjištěno 206 113 127 
děti do 15 let 3 579 1 654 862 
 
 

 
 
Ve srovnání s ostatním obyvatelstvem mají Romové v ČR výrazně nižší vzdělanostní 

úroveň s vyšším zastoupením osob s nedokončeným základním vzděláním či dokonce 

bez vzdělání, zastoupení osob se středoškolským a VŠ vzděláním je mizivé. 

[www.czso.cz, 70] 
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Příloha 5 
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Příloha 6 
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Příloha 7  
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Příloha 7 - pokračování 
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Příloha 8 
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Příloha 8 - pokračování 
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Příloha 9 
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Příloha 10 

Nadace, hnutí a nevládní organizace, která se zabývají romskou problematikou: 

 

Nadace Tolerance 

Česká nevládní organizace, jejímž cílem je podporovat porozumění a toleranci mezi 

různými sociálními a etnickými skupinami, stejně jako prevence rasismu, antisemitismu, 

xenofobie a násilí. Zaměřuje se na podporu vzájemné komunikace, poznání a 

respektování odlišností mezi rozdílnými skupinami lidí. 

Hlavními principy činnosti nadace jsou prevence, odbornost a nenásilí. Nadace byla 

založena v roce 1992. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Host 

Hnutí občanské solidarity a tolerance. Hnutí vzniklo spontánně jako reakce na 

vzrůstající násilí ve společnosti, především pak na násilí motivované diskriminačními 

předsudky. Hlavním posláním je propagace nenásilí, monitorování sociální situace a 

poskytování právní ochrany a poradenství. Snaží se prostřednictvím svého informačního 

servisu upozorňovat na jejich neřešení. Hnutí sleduje jednotlivé případy a reakce státní 

správy a policie ve spolupráci se sdělovacími prostředky zveřejňuje výsledky svých 

šetření.  

Hnutí Host se zaměřuje i na programovou a vzdělávací činnost, pořádání veřejně 

prospěšných akcí, poskytování právní ochrany a poradenství obětem diskriminačních 

útoků. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Muzeum romské kultury v Brně 

Funguje jako spolkové muzeum od dubna 1991 a bylo zřízeno Společností odborníků a 

přátel Muzea romské kultury. Dokumentuje historický vývoj romského etnika od doby 

odchodu z indické pravlasti, jeho postupné rozšiřování po Evropě, historické peripetie, 

až po tragický osud za 2. světové války, pokusy státu o asimilaci romského etnika i 

nebývalý rozmach hnutí a stran Romů po revoluci v listopadu 1989. Pořádá 

přednáškovou činnost. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Fond porozumění a naděje 

Mezi významné projekty Fondu porozumění a naděje patří Poradensko -  informační 

servisní středisko, školící aktivity pro romské organizace. [www.romove.radio.cz, 72] 
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Společenství Romů na Moravě  

Zabývá se mimoškolní výchovou dětí a mládeže, mezi níž patří divadelní představení, 

sportovní činnost, přednášky a besedy. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Open Society Fund 

Vyhlašuje stipendijní programy pro romské žáky vyšších ročníků základních škol a 

romských učňů. Cílem je motivovat nadané Romy, aby se snažili dosáhnout co 

nejvyššího vzdělání. Stipendia jsou poskytována na pokrytí školného, doučování a 

studijních potřeb. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Nadace Mosty 

Její posláním je podporovat rozvoj kultury a vzdělávání Romů, chce přispívat 

k odstraňování společenské nerovnosti a nesnášenlivosti. Poskytuje finanční prostředky 

na podporu projektů směřujících komplexním a odborným způsobem k rozvoji, podpoře 

a propagace pozitivních prvků soužití mezi romským a neromským obyvatelstvem. Byla 

založena v roce 1992. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Nadace Nová škola 

Je nevládní nezisková organizace působící v oblasti multikulturní výchovy, výchovy 

k lidským právům, občanstvím a toleranci. Nadace se zaměřuje na vzdělávání romských 

dětí a učitelů romských dětí. K jejim projektům patří zavádění a podpora romských 

asistentů do tříd základních škol, které navštěvují romské děti, publikuje výukové 

materiály a příručky pro učitele. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

Nadace dr. Rajka Djuriče 

Zaměřuje se na vzdělávání Romů, organizuje vzdělávací programy a usiluje o zakládání 

škol zaměřených na výchovu a vzdělání romských dětí a mládeže. První experimentální 

Romská střední škola v Kolíně, která připravuje studenty na povolání romský asistent, 

romský poradce. Toto studium je ukončené maturitní zkouškou. 

Nadace usiluje o zřízení soukromé Romské konzervatoře, která by rozvíjela pohybové a 

muzikální nadání romských studentů. [www.romove.radio.cz, 72] 
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Nadace Dženo 

Je to informační analytické středisko romské problematiky, k jehož největším projektům 

patří monitorování českého tisku. [www.romove.radio.cz, 72] 

          

         Romská sdružení se částečně věnují rozvoji romské kultury, provozují hudební, 

taneční, pěvecké a divadelní soubory, pořádají výstavy fotografií, kreseb a podílí se na 

účasti na romských festivalech. [www.romove.radio.cz, 72] 

 

K nejvýznamnějším festivalům patří: 

� Romská píseň - tento festival pořádá v Rožnově pod Radhoštěm každoročně 

Demokratická aliance Romů ve Valašském Meziříčí  

� Khamoro (Slunce) - celosvětový hudební a taneční festival, který pořádá od roku 

1999 Občanské sdružení Slovo 21. [www.romove.radio.cz, 72] 
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Romská média, Rozhlas, Internet, Romský informační server 

 

Romská média  

Vydávání tisku a vysílání je v mateřském jazyce.  

1. Romano hangos 

- Romský hlas - Vychází jednou týdně. 

- Vydává Společenství Romů na Moravě. 

- E-mail: rhangos@volny.cz 

- Internet: http://www.romanohangos.cekit.cz [www.romove.radio.cz, 73] 

 

2. Amaro gendalos 

- Vychází měsíčně - Společensko-kulturní měsíčník Amaro Gendalos (Naše zrcadlo) 

vydává Sdružení Dženo.  

- E-mail: dzeno-gendalos@ti.cz 

- http://www.dzeno.cz [www.romove.radio.cz, 73] 

 

3. Romano voďi (Romská duše)  

- Romský měsíčník, jehož vydavatelem je ROMEA, o.s. Šéfredaktorkou časopisu je 

Jarmila Balážová. V časopise Romano voďi naleznete zprávy, komentáře, 

rozhovory, ankety, soutěže, historii Romů a další zajímavosti ze života Romů v ČR a 

v zahraničí.  

- E-mail: romano.vodi@romea.cz  

- http://www.romea.cz [www.romove.radio.cz, 73] 

 

4. Romano džaniben 

- Vychází čtvrtletně od roku 1994 - Pojednává o životě a kultuře Romů u nás i ve 

světě. Obsahuje odborné i populárně zaměřené články, ukázky romské slovesnosti, 

literatury, výtvarného umění, hudby apod., aktuální informace a recenze vybraných 

publikací o Romech. Časopis romistických studií vydává Společnost přátel časopisu 

Romano Džaniben. 

- E-mail: dzaniben@email.cz  

- http://www.dzaniben.cz/ [www.romove.radio.cz, 73] 
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5. Kereka  

- Vychází měsíčně. 

Vydává Demokratická aliance Romů v ČR. [www.romove.radio.cz, 73] 

 

Rozhlas 

1. O Roma vakeren 

- Pořad vysílá veřejnoprávní Český rozhlas a připravuje redakce romského 

vysílání, která vznikla v ČR koncem roku 1992. Pořad romského vysílání O 

Roma vakeren - Romové hovoří, který je téměř výlučně v českém jazyce, si 

můžete poslechnout každý pátek od 20 do 21 hodin na stanici Český rozhlas 1 - 

Radiožurnál.  

- E-mail: radiozurnal@rozhlas.cz 

- Anna.Polakova@rozhlas.cz 

- http://radiozurnal.rozhlas.cz [www.romove.radio.cz, 73] 

 

Internet 

1. Amaro gendalos 

- Internetová podoba romského společensko-kulturního měsíčníku Amaro 

gendalos (Naše zrcadlo), které od roku 1997 vydává sdružení Dženo.  

- http://www.dzeno.cz  

- Zpravodajský server sdružení Dženo [www.romove.radio.cz, 73] 

 

2. Rádio Rota 

- Romské internetové rádio Rota provozované sdružením Dženo od listopadu 

2002. Pravidelně aktualizované vysílání z romského světa. Zprávy z 

romského světa, romská hitparáda, poezie a nerušené hudební proudy 

romské hudby. 

- http://www.radiorota.cz [www.romove.radio.cz, 73] 
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Romský informační server 

1. ROMSERVIS 

- Server přináší aktuality, zprávy, komentáře, rozhovory, historie, jazyk, 

zajímavé odkazy, diskuze, ankety, soutěže - vše o Romech na jednom 

místě. Informace pro Vás. Jeho součástí je i Internetová verze časopisu 

Romano voďi (romská duše). Provozovatelem serveru je občanské 

sdružení Romea.  

- e-mail: romea@romea.cz 

- romea@rynet.cz 

- http://www.romea.cz [www.romove.radio.cz, 73] 

 

2. Romano voďi  

- Internetová verze romského měsíčníku Romano (Romská duše), který 

vychází od roku 2003 a jeho vydavatelem je ROMEA, o.s.  

- http://www.romea.cz [www.romove.radio.cz, 73] 
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Romská hymna 

Podle textu písně můžete porovnat, v čem se liší mezinárodní romština od romštiny 

východoslovenských Romů.  

 

  

Mezinárodní romština  

Gelem gelem lugone dromenca 

Maladilem baxtale Rromenca. 

A, Rromale, katar tumen aven 

E caxrenca, bokhale chavenca? 

A, Rromale! A, chavale! 

[www.romove.radio.cz, 48]  

 

Východoslovenská romština   

Gejľom gejľom le bare dromenca 

Arakhľom man bachtale Romenca. 

Jaj, Romale, khatar tumen aven 

le cerhenca, bokhale čhavenca? 

Jaj Romale! Jaj, čhavale! 

[www.romove.radio.cz, 48]  

 

Český překlad   

Šel jsem, šel jsem po dalekých cestách, 

potkal jsem tam šťastné Romy. 

Oj, Romové, odkud přicházíte 

se stany a hladovými dětmi? 

Oj, Romové, oj chlapci! [www.romove.radio.cz, 48]  

 

 

 
Původní notový zápis romské hymny z roku 1971. [www.romove.radio.cz, 48]  
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Recepty z romské kuchyně 

 

Pečivo 

Mariklja 

� 300g polohrubé mouky, droždí, sůl, voda, špetka cukru, 1 vejce, olej  

� Z droždí, cukru a trošky vody rozmícháme v hrnečku kvásek, necháme ho vzejít na 

teplém místě. Do misky dáme mouku, 1 vajíčko, špetku soli, kvásek. To vše 

rozmícháme a dolijeme vodou tak, aby těsto bylo středně tuhé (na válení). 

Propracujeme a rozválíme na 1 cm tloušťky. Hrníčkem nebo skleničkou vykrajujeme 

kolečka a smažíme na oleji dozlatova. Hotové mariklja jsou výborné namazané 

máslem a posypané cukrem nebo třeba se salámem. Nahrazují tak pečivo. 

[www.bengas.net, 50]  

 

Pšeničný chléb se slaninou (bokeli) 

� na 1 bochník: 200 g slaniny, jedlou sodu, 750 g pšeničné polohrubé mouky, sůl, 

lžičku octa, kmín, olej na vymazání pekáče 

� Slaninu nakrájíme na kostičky a osmažíme na pánvi. Tento chleba se nedělá s 

kváskem. Na to, aby těsto vzešlo, se užije jedlá soda. Těsto tedy připravíme tak, že 

smícháme mouku, osmaženou slaninu, vodu, sůl, ocet, kmín a sodu. Těsto dobře 

vypracujeme tak, aby bylo tužší. Necháme odpočinout na teplém místě tak 3/4 

hodiny a pak pečeme na olejem vymazaném plechu nebo pekáči v troubě tak, že 

nejprve necháme péci na asi 250 stupňů 15 minut, pak teplotu snížíme asi na 200 

stupňů a dopékáme ještě 3/4 hodiny. Během pečení je dobré potírat chleba slanou 

vodou. [www.rodina.cz, 4]  

 

Kakaové šinga 

� 1 kg polohrubé mouky, 1 kostička droždí, 10 lžic pískového cukru, 3 vejce, citrónová 

kůra, 1/2 l vlažného mléka, 250 g másla Hera, kakao, sůl 

� Mouku nasypeme do mísy, přidáme 3 vejce, rozpuštěné máslo, 10 lžic cukru, špetku 

soli a nastrouhanou citrónovou kůru. Do mísy přidáme do vlažného mléka kostku 

droždí se lžičkou mouky a cukru. Vykynutý kvásek nalijeme do mísy, vše 

prohněteme. Dáme kynout těsto na teplé místo. Z vykynutého těsta vyválíme  
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3 placky, které pomažeme máslem. Kakao smícháme s cukrem a pomažeme jím 

vyválené placky. Smotáme do rolády a vložíme do olejem vymazaného pekáče.  

Pečeme při 180 °C asi 30 minut. Během pečení potíráme rozpuštěným máslem. 

[www.bengas.net, 50]  

 

Štrůdl po maďarsku  

� 1kg hladké mouky, 1kg máku, 1kg jablek, 1 kg tvarohu, vanilkový cukr, olej  

� Do mísy vsypeme mouku, mírně osolíme a přilijeme postupně tolik vody, aby vzniklo 

vláčné těsto. Hněteme napřed vařečkou, potom rukama a necháme asi půl hodiny 

odstát.  

Po půlhodině těsto rozválíme válečkem na celou plochu omyvatelného ubrusu na 

stole - jako bychom chtěli těstem stůl celý přikrýt. Na takto roztažené těsto klademe 

mletý mák, strouhaná jablka, posypeme vanilkovým cukrem a těsto opatrně 

srolujeme do závinu. Pomáháme si postupným zvedáním ubrusu, který nám umožní 

těsto zavinovat. Povrch potřeme olejem a vložíme do předem vyhřáté trouby. 

Pečeme při 200 stupních asi 30 minut. Místo máku můžeme použít tvaroh. 

[www.romove.radio.cz, 63]  

 

Pomazánky 

Okurková pomazánka 

� 1 salátovou okurku, 3 trojúhelníčky taveného šunkového sýra, 160g majonézy, sůl, 

pepř 

� Nastrouháme okurku na jemném struhadle. Tavený sýr rozetřeme s majonézou. 

Šťávu z okurek vylijeme. Nastrouhanou okurku smícháme se směsí sýra a majonézy. 

Osolíme a opepříme. Mažeme nejlépe na veku nebo na jiné pečivo. 

[www.romskakucharka.com, 49] 
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Svačinky 

Cikánské tousty 

� 4 krajíce chleba, 2 vejce, špetku soli a pepře, 1 polévkovou lžíci mléka, 2 polévkové 

lžíce oleje nebo másla 

� Rozšlehejte vajíčka, přidejte sůl a pepř. Přidejte lžíci mléka. Nechte krajíce chleba 

nasáknout touto směsí. Rozpalte olej nebo máslo na pánvi a přidejte nasáklé krajíce 

chleba. Smažte dokřupava, občas obracejte. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Chléb se smetanou (manró le smetanása) 

� 4 krajíce chleba, džem nebo dušené či kompotované ovoce, kelímek kysané smetany 

� Chléb se namaže džemem nebo dušeným ovocem, pak ještě kysanou smetanou. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Polévky 

Fasulja (fazolová polévka) 

� červené fazole (1/2 pytlíčku), 2 kostky masoxu, sůl, pepř, 200g uzeného masa, sladká 

paprika, kousek másla, 4 brambory, na jíšku příp. olej nebo sádlo 

� Fazole necháme odmočit asi na den. Do hrnce nalijeme 1,5 litru vody, nasypeme 

fazole a vaříme 1/2 hodiny do změknutí. Přidáme 2 kostky masoxu, sůl, pepř, na 

kostičky nakrájené uzené maso a na kostičky pokrájené brambory a vaříme ještě 3/4 

hodiny. 

Na pánvi rozpálíme máslo, zasypeme lžičkou sladké papriky a mícháme. Po 

rozmíchání přidáváme za stálého míchání do polévky, aby hezky zčervenala. Potom 

vaříme ještě 20 minut. Polévku lze ještě zahustit jíškou. Tu připravíme tak, že na 

pánvi rozehřejeme olej nebo sádlo a za stálého míchání přidáváme mouku. Po 6 až 

8 minutách je jíška hotová. Tu vlijeme za stálého míchání do vařící se polévky, která 

po chvíli zhoustne. 

Polévka je dobrá s chlebem, s marikljama nebo s přidanými těstovinami. 

[www.romskakucharka.com, 49] 
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Fazolová polévka  

� velké bílé či strakaté fazole, mrkev, petržel, brambory, vegetu, libový drůbeží párek.  

� Fazole namočíme a necháme ve vodě přes noc. Druhý den fazole slijeme, přidáme 

vodu, nadrobno nakrájenou zeleninu (mrkev, petržel) a vaříme tak dlouho, až jsou 

fazole dostatečně měkké. Dochutíme vegetou, přidáme nadrobno nakrájené 

předvařené brambory. Můžeme přidat libový drůbeží párek. Podáváme s chlebem.  

[www.romove.radio.cz, 63]  

 

Salátová polévka 

� 1 hlávku salátu, 1 litr mléka, 4 brambory, 2 lžíce oleje, 2 cibule, hladkou mouku na 

jíšku, 2 lžíce másla, na zlepšení polévky trochu smetany, sůl, pepř, pár kapek 

citronové šťávy 

� Hlávku salátu rozebereme na listy a dobře opláchneme. Na másle zpěníme cibuli, 

zasypeme moukou a připravíme jíšku. Zalijeme vodou a dobře povaříme. Doplníme 

salátovými listy. Necháme přejít varem a odstavíme. Můžeme přidat i smetanu, 

nakonec zakapeme citronem. Jako příloha jsou bezvadné vařené brambory polité 

osmaženou cibulí.  [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Vánoční houbová mačanka 

� 100 g sušených hub (poddubáků či jiných), 1 nakládané kysané bílé zelí v sáčku či 

sklenici, česnek, cibuli, 2 až 3 bobkové listy, pepř, sůl, kysanou smetanu, 5 lžic 

hladké mouky, trochu másla 

� Sušené houby namočíme do studené vody. Když nabobtnají, přecedíme je přes síto a 

nakrájíme je na drobné kousíčky. Také je možné je semlít mlýnkem na maso. Houby 

dáme do hrnce a zalijeme je litrem šťávy z kyselého nakládaného zelí. Přidáme 2 

litry vody. Dále přidáme nadrobno nasekaný česnek a cibuli, 2 až 3 bobkové listy, 

pepř a sůl. Můžeme přidat i hrst naloženého zelí. Vaříme. Před dovařením si 

připravíme kysanou smetanu. Rozmícháme v ní 5 lžic mouky. Množství mouky 

ovlivní to, jak bude mačanka hustá. Smetanu vlijeme do mačanky a zavaříme. Na 

plné talíře se přidává po kousku másla. [www.romskakucharka.com, 49] 
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Hlavní jídla 

Barevné zapékané kotlety 

� 4 vepřové kotlety, 4 různobarevné papriky, 2 vejce, 2 dcl mléka, 20 dkg tvrdého 

sýra, pórek, cibuli, olej, sůl, pepř, plnotučnou nebo kremžskou hořčici 

� Naklepeme kotlety, osolíme je a opepříme. Pomažeme je hořčicí. Kotlety vložíme do 

pekáče, kam jsme předtím dali 3 lžíce oleje a hrnek vody. Posypeme je směsí z na 

kolečka nakrájené cibule, různobarevných paprik a pórku. Zapékáme 50 minut v 

troubě nastavené na 200 stupňů.  

Rozmícháme 2 vejce s trochou mléka a solí. Směsí zalijeme kotlety a posypeme je 

ještě nastrouhaným sýrem. Dále pečeme ještě 10 minut, podáváme např. s 

bramborovou kaší nebo jakkoli jinak upravenými brambory. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Bobaĺky (buchtičky sypané mákem a polité mlékem) 

� 500 g polohrubé mouky, droždí, cukr, med, 1/8 másla, mák, mléko 

� Připravíme si pevnější kynuté těsto, tzn. uděláme kvásek z droždí, cukru a trochy 

vody, který necháme v teple vzejít, ten pak přidáme do hrnce s moukou, cukrem a 

trochou vody a těsto vypracujeme. Necháme těsto v teple vykynout. 

� Z těsta válíme dlouhé válečky s průměrem asi 1 cm, nakrájíme na 1 až 1,5 cm 

dlouhé kousky a řeznou stranou klademe hustě na vymazaný a moukou vysypaný 

plech. Upečeme je v troubě do světlehněda. Pokud se v troubě spojí, lehce je potom 

oddělíme. Po vychladnutí je dáme do skleněné nádoby nebo do plátěného ubrousku 

a uložíme do chladu, nádobu nezavíráme. Necháme odležet den i více. Opékance (to 

ono výše) spaříme krátce v horké osolené vodě a scedíme je. Dáme je do velké mísy, 

přelijeme rozpuštěným máslem a vroucím mlékem, posypeme mletým mákem a 

rozpuštěným medem, posypeme mletým mákem a rozpuštěným medem nebo 

práškovým cukrem.  

Do hrnce dáme asi 6 cm vody, na ni postavíme mísu s bobaĺkami a necháme na 

slabém plameni, dokud bobaĺky nejsou krásně měkké. 
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Rady: Mléka na začátku dáváme málo, opatrně, bobaĺky postupně vsakují mléko, 

proto ho postupně přiléváme jenom po troškách, vždy horké. Mákem nešetříme. 

Díky hrnci s horkou vodou udržujeme bobaĺky teplé až do doby podávání. Průběžně 

chutnáme, jestli jsou bobaĺky měkké, kvůli tomu přidáváme případně ještě mléko. 

Není třeba při nich stát. Jednou za čas se na ně podíváme. Pozor, bobaĺky nesmí být 

rozmočené a ani mák nesmí být rozmáčený. Nezapomínáme na vodu v hrnci, je třeba 

ji dolévat. 

Pozn.: Toto jídlo bývalo tradičně součástí romské štědrovečerní večeře. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Bramborový kotlík s klobásou  

� brambory, olej, ostřejší klobásy, cibuli, rajčatovou šťávu, hovězí vývar, mrkev, 

sterilovaný hrášek, rajčata, smetanu, máslo, tvrdý sýr.  

� Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Na velké pánvi rozpálíme olej, přidáme celé 

klobásy a nakrájenou cibuli. Obojí opečeme.  

Opečené klobásy po zchladnutí nakrájíme na silnější plátky a dáme do zapékací 

mísy. Rajčatovou omáčku smícháme s hovězím vývarem a přidáme s mrkví 

nakrájenou na plátky ke klobásám a cibuli. V zakryté míse dáme do předehřáté 

trouby a dusíme 30 minut.  

Poté přidáme hrášek a rajče a pečeme nezakryté 10 minut.  

Oloupané brambory uvaříme doměkka a rozmačkáme na hladkou kaši.  

Vmícháme smetanu a máslo. Bramborovou kaší překryjeme klobásy ze zeleninou. 

Posypeme nastrouhaným sýrem, vrátíme do trouby a zapékáme 10 - 15 minut, dokud 

se sýr neroztaví. [www.romove.radio.cz, 63] 

 

Brambory s haluškami (bandurki le haluškensa) 

� 500 g polohrubé mouky, 1 vejce, trochu soli, malou cibuli, 4 velké brambory, olej na 

smažení 

� Uděláme těsto na halušky, tzn. rozmícháme mouku, 1 vejce a sůl, dolijeme vodu a 

uděláme řídké těsto, aby bylo jako žvýkačka. Pomocí haluškovače dáváme těsto po 

kouskách do vroucí vody a vaříme 6 minut. 



135 

Příloha 13 - pokračování  

 

Nakrájíme nadrobno jednu malou cibulku. Vařené brambory nakrájíme na 

menší kostičky. Cibuli i brambory chvíli posmažíme na oleji, aby brambory byly 

dozlatova. Pak do pánve dolijeme 1 dcl vody a ještě tak 2 minuty vaříme. 

Jídlo z pánve promícháme s haluškami a přikryjeme. Necháme tak 5 minut 

odpočinout. 

Podáváme např. s kuřecím masem nebo jíme samotné. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Bramborový guláš  

�  asi 2kg brambor, libové drůbeží párky, cibuli, 2 stroužky česneku, sladkou papriku, 

pálivou papriku, majoránku  

� Očistíme brambory, oloupeme a nakrájíme na drobné kostičky. Do hrnce přidáme 

dvě velké nadrobno nakrájené cibule, dva stroužky česneku a na špičku nože 

sladkou papriku. Vaříme ve vodě do měkka. Přidáme libové párky nakrájené na 

kolečka. Dochutíme majoránkou, můžeme přidat špetku pálivé papriky nebo 

feferonky. Podáváme s chlebem. [www.romove.radio.cz, 63]  

 

Cikánské dušené maso se zeleninou 

� 1 a půl polévkové lžíce másla nebo margarínu, 1 a půl polévkové lžíce olivového 

oleje, 4 až 5 stroužků česneku (nakrájeného), 2 lžičky červené mleté papriky, 3 až 4 

hrnky kuřecího vývaru, 1 lžičku soli, 1 velkou cibuli (i více) (nakrájenou), 3/4 kg na 

kostičky nakrájených rajčat (dobré jsou i v konzervě, ale nakrájejte je tak, až se 

změní ve šťávu), 125 g zelených čili papriček, 2 až 3 malé brambory oloupané a 

nakrájené na kostky, 1/4 lžičky mletého kmínu, 1 polévkovou lžíci mletého 

koriandru, 2 hrnky na kostky nakrájeného vařeného kuřecího masa, volitelně 

paprikový zrající sýr 

� Osmažte na másle nebo olivovém oleji cibule a česnek s paprikou. Přidejte rajčata, 

vývar, čili, brambory, kmín, koriandr a sůl. Nakonec přidejte kuře a duste na 

mírném ohni hodinu nebo déle. Podávejte tak, že touto směsí zalijete kostky sýra. 

[www.romskakucharka.com, 49] 
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Červené brambory (loli bandurki)    

� kilo brambor, několik větších cibulí, sádlo, červenou papriku sladkou či pálivou, sůl 

� Oloupeme cibuli a nakrájíme na silnější kolečka. Brambory oškrábeme a nakrájíme 

na plátky o síle asi 1 cm. Ve větším hrnci rozpustíme sádlo, na něm lehce orestujeme 

cibuli, přidáme papriku, brambory, osolíme a zalijeme vodou kousek nad brambory. 

Můžeme přidat také rajské jablíčko, čerstvou papriku či uzeninu. Uvedeme do varu 

a přikryté pokličkou uvaříme do měkka. Můžeme podávat samostatně nebo jako 

přílohu. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Dušené jehněčí s fazolovými lusky (morenas) 

� 500 g jehněčího masa, 5 brambor, 350 g čerstvých fazolových lusků, česnek, olivový 

olej nebo vepřové sádlo, cibuli, čerstvou petržel, cayenský pepř a drcený pepř, 

česnekové koření, malé chilli papričky, červené, zelené a žluté normální papriky, 

rajský protlak a čerstvé rajče 

� Rozkrájejte jednu cibuli na malé kostičky. Jehněčí maso nařežte na malé kousky a 

zprudka opečte na oleji dohněda. Zakryjte pokličkou a poduste na mírném ohni asi 

15 minut. Přidejte na kostičky nakrájenou cibuli a petržel. Přikryjte pokličkou a 

dále duste na mírném ohni 10 minut. 

Přidejte oloupané a nakrájené brambory a fazolové lusky (zbavte je předtím 

konečků). Přidávejte vodu, aby se nevyvařila. Duste dalších 15 až 20 minut. Přidejte 

rajský protlak kvůli červené omáčce a šálek vody. Podle chuti vmíchejte česnekové 

koření, cayenský pepř, drcený pepř, sůl, chilli papričky a česnek. 

Za stálého míchání přidejte červené, žluté a zelené papriky. 

Jako přílohu dejte rýži a čerstvý chléb. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Gója 

� vepřová střeva, 2 kg brambor, 6 stroužků česneku, 3 lžíce hladké mouky, sůl, pepř, 

majoránku 

� Očistěné a nastrouhané brambory smícháme s moukou, přidáme protlačený česnek 

a ochutíme solí, pepřem a majoránkou. Vznikne nám polořídké těsto, kterým  
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naplníme dobře vypraná střeva. Vaříme asi 20 minut. Potom je na oleji opečeme. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Halušky 

Tradiční halušky se dělaly z těsta ze syrových najemno strouhaných brambor a mouky. 

Dnes se často brambory i vynechávají. 

 

Halušky se zelím 

� 300g polohrubé mouky, 1 vejce, sůl, vodu, zelí (půlku hlávkového nebo 400g 

kysaného), 100g špeku (uzené slaniny), 2 cibule (pokud máme hlávkové zelí). 

� Do mísy dáme mouku, přidáme vajíčko a zředíme vodou. Osolíme. Rozmícháme na 

řidší těsto, které ale není tekuté. Do kastrolu dáme vařit vodu a když se vaří, 

protlačujeme nad kastrolem pomocí haluškovače kousky těsta a necháme je padat 

do vroucí vody. Vaříme asi 5 minut (halušky vyplavou). Pokud máme hlávkové zelí, 

nakrájíme ho na kousíčky a osmažíme na cibuli. Na jiné pánvi osmahneme kostičky 

špeku. Pokud máme zelí kysané, pouze si osmahneme kostičky špeku a na této pánvi 

pak kysané zelí po odlití šťávy prohřejeme. Nyní vše promícháme a podáváme. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Halušky s brynzou 

� 300g polohrubé mouky, 1 vejce, sůl, vodu, 100g špeku (uzené slaniny), 200g brynzy 

(kozí sýr). 

� Do mísy dáme mouku, přidáme vajíčko a zředíme vodou. Osolíme. Rozmícháme na 

řidší těsto, které ale není tekuté. Do kastrolu dáme vařit vodu a když se vaří, 

protlačujeme nad kastrolem pomocí haluškovače kousky těsta a necháme je padat 

do vroucí vody. Vaříme asi 5 minut (halušky vyplavou). Na pánvi osmahneme na 

kostičky nakrájený špek. Halušky promícháme se špekem a posypeme strouhanou 

brynzou. [www.romskakucharka.com, 49] 
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Holubky (plněné zelné listy) 

� 4 velké zelné listy, 200 g mletého vepřového nebo kuřecího masa, 2 větší naběračky 

dušené rýže, olej, cibuli, česnek, sůl, pepř, hladkou mouku. 

� Zelí napůl uvaříme, necháme vychladnout. Do mletého masa přidáme rýži uvařenou 

na půl, pepř, cibuli, česnek a směs promícháme. Odkrájíme listy ze zelí, dáme 

dovnitř směs s mletým masem, zabalíme, dáme do hrnce, zalijeme trochou vody, 

osolíme a necháme vařit. Někdo dává holubky do trouby, ale lze je vařit i ve vodě. 

Vaří se půl hodiny či hodinu, podávají se s chlebem nebo s bramborami. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Horké bochánky 

� 1 a čtvrt hrnku teplé vody, půl hrnku hnědého cukru, 4 lžičky sušeného droždí, 4 

hrnky mouky, 2 polévkové lžíce sušeného mléka, 1 lžičku skořice, špetku 

rozemletého hřebíčku, půl hrnku sušeného rybízu, půl hrnku rozinek, čtvrt hrnku 

rozemleté citronové kůry, 50 g másla, 5 lžic mouky, 1 lžíci vody, 1 vejce 

� Rozehřejte troubu na 180 stupňů. Mezitím do středně velké misky dejte teplou vodu 

a rozmíchejte v ní hnědý cukr, až se rozpustí. Posypejte droždím a dejte stranou. 

Rozpusťte máslo a dejte ho stranou. Ve velké míse promíchejte mouku, sušené mléko 

a koření a pak přidejte sušené ovoce. Když je směs s droždím zpěněná, přidejte ji do 

mísy s moukou a ovocem a vlijte rozpuštěné máslo. Míchejte, až se vše spojí. Dále je 

třeba tuto hmotu hníst rukama, až bude těsto jemné (nebo asi 8 minut hníst pomocí 

mixéru s hnětacím nástavcem). Přikryjte tuto mísu a dejte ji stranou, než těsto 

zdvojnásobí objem (nebo dejte do mikrovlnky na 10 až 15 sekund na plný výkon, což 

je rychlý způsob aktivace těsta). 

Z těsta oddělte a vytvarujte 15 bochánků a dejte je na teplý vymazaný plech. Lehce 

ušlehejte vajíčko a tence jím pomazejte pomocí mašlovačky vršky bochánků. Dejte 

bochánky na teplé místo asi na 40 minut, aby dále kynuly. 

Rozmíchejte 5 lžic mouky s asi 1 lžící vody tak, aby vzniklo tuhé těsto. Uválejte je na 

tenké válečky. Tyto válečky dejte přes bochánky tak, aby vznikly kříže. Potřete kříže 

trochou ušlehaného vajíčka. Plech s bochánky vložte do rozehřáté trouby a pečte 20 

minut. [www.romskakucharka.com, 49] 
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Knedlíky plněné slaninou (gembétsa) 

� lůj z ledvin (250g), pšeničnou mouku (400g), sůl, pepř, jedlou sodu, petržel, 200g 

slaniny (salámu nebo párků), suroviny na vhodnou omáčku (např. rajskou nebo z 

masového vývaru). 

� Kupte si u řezníka lůj z ledvin. Odstraňte všechny blány a krev a rozemelte ho nebo 

nakrájejte velice najemno. 

Nyní ho promíchejte s pšeničnou moukou, solí, pepřem, jedlou sodou, petrželí a 

takovým množstvím vody, abyste mohli vypracovat tuhé suché těsto. Těsto vypracujte. 

V pánvi osmažte slaninu (nebo párky nebo salám) dokřupava a pak ji rozdělte na 

malé kousky. 

Těsto rozdělujte na kousky a každým tím kouskem těsta obalte a uzavřete kousky 

slaniny (párku, salámu), aby Vám vznikly knedlíky velikosti golfového míčku. 

Ponořte je do omáčky, kterou budete s nimi podávat, a nechte vařit. Knedlíky se 

zvětší asi třikrát. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Kulaté knedlíky nasladko s mandlemi (galúshki) 

� 300g polohrubé mouky, 100g cukru, 100g mandlí, litr mléka. 

� Smícháme mouku, cukr, rozdrcené mandle a vodu a vypracujeme těsto na knedlíky. 

Uděláme kulaté knedlíky a vaříme je v mléce. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Letní dýně 

� 6 malých žlutých dýní, 6 cukin, 1 cibuli, 2 na kostky nakrájená rajčata 

� Do velkého hrnce dejte na kostičky nakrájenou cibuli a několik minut smažte. Pak 

přidejte nakrájené dýně a rajčata a vše přiveďte do varu. Nechte dusit na mírném 

ohni asi 15 minut. Dochuťte solí a pepřem. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Pečené brambory  

� brambory, olej, vejce, sterilovaný hrášek, cibuli, česnek.  

Brambory důkladně očistíme. Vaříme je ve slupce doměkka. Na pekáči rozpálíme olej. 

Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky a po vrstvách pokládáme do pekáče s 

vařenými vejci, sterilovaným hráškem, nadrobno nakrájenou cibulí a stroužky  
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česneku. Vše ochutíme pepřem, mírně osolíme a pečeme při 150 stupních v předem 

vyhřáté troubě. Podáváme s čalamádou nebo kyselou okurkou. 

[www.romove.radio.cz, 63]  

 

Pišoty 

� na těsto: 500 g polohrubé mouky, 4 brambory, 1 vejce, špetku soli a vodu, na náplň: 

brambory, sýr (tavený), dále na povrch: 1 malou cibuli, 50 g slaniny, máslo 

� Brambory uvaříme ve slupce a necháme vystydnout. Do misky nasypeme mouku, 

nahrubo nastrouháme vařené brambory, přidáme 1 vejce, špetku soli. Vše 

promícháme a vypracujeme z toho těsto, které vyválíme na tloušťku půl centimetru. 

Vyválené těsto nařežeme na 10 cm čtverce. 

Na náplň uvaříme oloupané brambory. Do uvařených brambor přidáme sýr a 

uděláme z toho kaši. Touto směsí pak plníme zmíněné čtverce. Neplňte je ale příliš 

moc vrchovatě, aby šly zavřít. Čtverce těsta pak přehneme napříč tak, že vzniknou 

jakési trojúhelníky, přičemž k sobě přimáčkneme dříve protější rohy a strany pak 

přilepíme tlakem k sobě. Takto slepené trojúhelníky pak vaříme 8 minut ve vodě. 

Na povrch je dobré přidat na najemno nakrájené cibulce osmaženou najemno 

nakrájenou slaninu a vše ještě zalít roztaveným máslem. 

Pišoty lze plnit také tvarohem s cukrem nebo marmeládou, takže jsou nasladko. Lze 

je také se slanou náplní uvedenou výše zapéct v troubě zalité kysanou smetanou. 

Slané pišoty můžete také posypat strouhaným sýrem. 

 

Rómské zelí 

� 1 středně velké uzené koleno, 1 hlávkové zelí, 4 rajčata, 2 papriky, 1 feferonka, 2 

cibule, 1 rajský protlak, 2 lžíce sádla, 10 dkg hladké mouky, ocet, sůl, červená 

paprika 

Uzené koleno uvaříme do měkka a vykostíme. Do poloviny zbylého vývaru 

nakrájíme najemno hlávkové zelí, přidáme nakrájená rajčata, papriky a cibuli. Dále 

přidáme najemno nakrájenou feferonku, rajský protlak, sůl a ocet. Na sádle si 

zpěníme do růžova cibuli, a pak přidáme hladkou mouku s přidáním červené 

papriky. Uzené maso nakrájené na kostky přidáme do polévky a zahustíme 

připravenou jíškou. Podle chuti si dochutíme. [www.bengas.net, 50]  
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Šedivý Joe (Joe Grey) 

� 6 párků, 6 plátků slaniny, 4 velká rajčata nebo plechovku rajčat, 4 velké brambory, 

1 cibuli, 3 kostky bujonu do polévky. 

� Opečte párky, slaninu a cibuli v pánvi, až zhnědnou. Přilijte vodu a přidejte na 

kostky nakrájené brambory. Duste na mírném ohni. Asi po 10 minutách přidejte 

rajčata a rovnoměrně posypejte rozdrobenými kostkami polévkového bujonu. Nechte 

dále dusit. [www.romskakucharka.com, 49] 

 

Vařené maso se zelím nakyselo (shax shukló) 

� malé kuře, kus vepřového masa, 1/2 hrnku rýže, papriku, sůl, pepř, 1/2 hrnku octa, 

1/2 hlávky zelí nebo kapusty, trochu mouky. 

� Povařte spolu malé kuře a kousky vepřového. Přidejte 1/2 hrnku rýže, papriku, sůl a 

pepř pro ochucení, dále přidejte 1/2 hrnku octa.  

Když je maso uvařené, vyndejte ho a přidejte nakrájené hlávkové zelí nebo kapustu 

do vývaru, co zbyl po mase. Smíchejte tuk z vepřového s moukou a pak povařte 

úplně všechno (včetně masa) dohromady ještě 15 minut. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Zapékané nudle nasladko (pirógo le strugurlása) 

� 500g širokých nudlí, 100g medu, trocha šafránu, 250g rozinek, 250g smetanového 

sýra, kousek másla 

� Široké nudle uvaříme v hrnci vody, přičemž je osladíme medem a obarvíme 

šafránem. 

V misce promícháme rozinky se smetanovým sýrem. Do zapékací mísy pokládáme 

vrstvu nudlí (uvařených doměkka a dobře okapaných), zasypeme hustou vrstvou směsi 

rozinek a sýra. Potom opět vrstva nudlí a na to vrstva směsi. Dokončíme vrstvou 

nudlí. Svrchní vrstvu lze vytvarovat podle libosti. Nakonec poklademe kousky másla a 

dáme do rozpálené trouby na 10 minut. [www.romskakucharka.com, 49] 
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Zelné listy v rajské omáčce (sármi) 

� mleté hovězí maso nebo šunku (200 g), rýži (125 g), sůl, černý pepř, jalapeños nebo 

chilli, vajíčko, hlávkové zelí nebo kapustu, na rajskou omáčku: 4 rajčata, 1 protlak, 

cibuli, česnek, cukr, sůl, olej a mouku na jíšku. 

� Promíchejte rozemleté hovězí maso nebo nasekanou šunku s vařenou rýží, solí, 

černým pepřem a jalapeňos (nebo podobnými ostrými paprikami) tak, aby vznikla 

hustá pasta. Pokud je příliš hustá, přidejte vajíčko. 

Vezměte největší listy z hlávkového zelí či kapusty, přičemž dejte pozor, abyste je 

nepolámali a nepotrhali. Ponořte je do vroucí vody, aby změkly. 

Každý list pak omotejte okolo plnící směsy, co jste udělali, tak, aby vznikla těsná 

rulička. Tu zajistěte tak, že ji zašijete nití nebo ji jednoduše propíchnete párátkem. 

Vařte na mírném ohni asi hodinu v rajské omáčce. Tu jednoduše uděláte tak, že na 

oleji osmažíte cibuli tak, aby zesklovatěla, pak přidáte nakrájená rajčata a protlak, 

hodně osladíte cukrem, trochu osolíte, přidáte prolisovaný česnek a dusíte tak 20 

minut. Pak si připravíte na jiné pánvi jíšku z oleje a mouky a tou omáčku zahustíte. 

[www.romskakucharka.com, 49] 

 

Přílohy 

Rezanky 

� pro 2 osoby: 300 g hrubé mouky, 2 vejce, sůl 

� Z mouky, vajec, soli a vody uděláme tužší těsto. Těsto vyválíme. Nařežeme je na 

proužky o šířce 5 cm. Pruhy skládáme po 3 na sebe, aby se neslepily, sypeme je 

moukou. Krájíme asi po centimetru, takže dostaneme jakoby fleky. Hodíme to do 

vroucí osolené vody a vaříme, dokud nevyplavou nahoru (3 až 4 minuty). 

Rezanky přidáváme jako těstoviny do polévky nebo se jedí samotné promíchané s 

roztaveným taveným sýrem osmaženým na cibulce. [www.romskakucharka.com, 49] 

 
 


