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Rómovia v Česku – Národnostná alebo
občianska definícia?

Horváthová: „Pojem ‚českí Rómovia‘ je 
spojený s tou líniou pôvodu, ktorá rokom
1945 zanikla“.

Z 6500 osôb prežilo 2. svetovú vojnu 583 osôb. 

Dnes: Rómovia v Česku 
Slovenskí Rómovia
Vlašskí Rómovia
Sintovia
Českí/Moravskí Rómovia



Rozdiely v miere nezamestnanosti
v Česku

(2004 CzSO)



Územia obývané Rómami
vo veľkom počte / nezamestnanosť

(2004 CzSO)



2006 – prvé hĺbkové údaje

Mapy GAC (Ivan Gabal Analysis & Consulting) o 
marginalizovaných lokalitách so značnou rómskou populáciou
http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html



2008 – Prieskum o moravských 
marginalizovaných lokalitách



Formy MLRP

1. Byt / nájomníci majú dlhy, verejný 
majetok

2. Byt / vysoké nájomné, vlastník je 
súkromná osoba

3. Byt na sídlisku / verejný majetok, 
nepriaznivý stav, väčšina 
nájomníkov má dlhy, informálne
dohody posilňujú proces premeny
na geto



Formy MLRP

4. Rodinný dom na vidieku / majetok
obyvateľov v ňom bývajúcich, 
nepriaznivý stav, preplnenosť, dlhy
pre dodávateľov energie, nie je 
možnosť na realizáciu komunitných
rozvojových projektov

5. Prenájom izby / vysoké nájomné, 
vlastník je súkromná osoba, stav 
podobný väzenskej cele



Formy MLRP

6. Ulica komunitných domov / verejní
a súkromní vlastníci väčšinou
zmiešane

7. Mestská štvrť / zmiešané vlastnícke
vzťahy, zaostalosť komunitných
služieb, bezadresovosť (štatút „bad
address“)



Formy MLRP

8. Nové sociálne byty zabezpečené 
proti zdevastovaniu / „pomsta“ 
vysokých dlhov,verejný majetok, 
vysoké poplatky energie, bez 
služieb

http://zpravy.idnes.cz/dve-romske-rodiny-se-vraceji-z-kontejneru-do-vsetina-pcd-
/domaci.aspx?c=A070712_121028_domaci_itu



Rozvojové tendencie MLRP

Príklad 1 –
Holešov
„Kto zaplatí za 
džentrifikáciu
(revitalizáciu)“



Rozvojové tendencie MLRP

Príklad 2 –
Přerov
„Mestská štvrť a 
jej obyvatelia“



Rozvojové tendencie MLRP

Príklad 3 –
Jesenicko
„Uprostred
ničoty“



Formy marginalizovaných lokalít obývaných 
rómskou populáciou (MLRP) v Česku
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