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Břeclavská radnice už ví, jak na Romy. Za odbornou analýzu zaplatila půl milionu korun. Podle některých 
zbytečně. 
 
Z šedesáti romských domácností je jich jedenatřicet zadluženo. Většina bytů obývaných Romy je přeplněná s 
průměrem skoro šest osob. Příprava na vyučování je ve většině rodin naprosto nedostatečná. I proto dosahují 
romští žáci výrazně horšího prospěchu v češtině a matematice. To jsou jen některá ze zjištění obsáhlé studie o 
břeclavských Romech. „Je to dobrá věc. A první krok. Na základě tohoto uceleného materiálu začneme 
připravovat konkrétní projekty,“ řekl vedoucí odboru sociálních věcí břeclavské radnice Zdeněk Janíček. 
 
Analýzu, která má pětaosmdesát stran, vypracovala pražská agentura Gac. Město Břeclav jí za to zaplatilo 
bezmála půl milionu korun. 
 
„Nic nedělali od stolu, více než tři měsíce se pohybovali v Břeclavi. Byli v romských rodinách, ve školách, 
hovořili s policií i zaměstnavateli,“ přiblížil Janíček několikaměsíční práci specializované firmy. 
 
Z jejího výzkumu například vyplynulo, že míra nezaměstnanosti břeclavských Romů se loni v prosinci 
pohybovala kolem devětašedesáti procent. A že naprostá většina Romů v Břeclavi, celkem sedmaosmdesát 
procent, dosáhla nejvýše základního vzdělání. Za jednoznačnou prioritu si i proto Břeclavští vytkli oblast 
školství. „Nejdůležitější je podchytit romské děti a mládež. A omezit negativní jevy, jako je záškoláctví,“ 
potvrdila Dagmar Gasnárková z odboru sociálních věcí. 
 
Ruku v ruce s tím by ovšem mělo jít i zvýšení procenta pracujících Romů, aby rodiny nemusely řešit existenční 
problémy. „Příjemně mě překvapila aktivní pozice některých zaměstnavatelů v Břeclavi. Je tady přepoklad, že 
by se mohlo zrodit partnerství s radnicí. To by byl významný krok kupředu,“ myslí si šéf agentury Gac Ivan 
Gabal. 
 
Zdaleka ne všichni jsou ovšem z analýzy, kterou si radnice objednala, tak nadšení. „Jsou to vyhozené peníze, 
studie nic nevyřeší. Když jsem s Romy sloužil na vojně, učil jsem je číst a psát, protože byli negramotní. Za rok 
jsem je ale nenaučil vůbec nic,“ přispěl vlastní zkušeností rybníkář Otto Vaďura. 
 
„Všichni jsme obyvateli tohoto státu a máme stejná práva a povinnosti Když znají Romové tak dobře svá práva, 
vyžadujme po nich i stejné povinnosti. Nic jiného není potřeba vymýšlet,“ přiblížil Vaďura svůj recept. 
 
Ze studie vyplynulo i to, že Břeclavi chybí koncepce sociálního bydlení. A že ve městě je nedostatek volných 
bytů, jež by byly dostupné pro sociálně slabé. A také další zajímavý fakt, totiž že Romů v Břeclavi za posledních 
několik let spíše ubylo. 
 
„Podle průzkumu žije nyní v Břeclavi nanejvýš šest set Romů. Přitom v devadesátých letech jich bylo kolem 
tisíce,“ všiml si Janíček. Vzhledem k nízkému věkovému průměru Romů lze ovšem předpokládat, že jejich počet 
bude spíše narůstat. 
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