
Kulturní a historické 
dědictví menšin na 
našem území

ČESKÁ REPUBLIKA 



Nejrozšířenější 
menšiny 

• Romská menšina

• Vietnamská menšina

• Slovenská menšina

• Polská menšina

• Ukrajinská menšina



Romská menšina

• 2,2 % české populace (262 000)

• Na naše území přišli na konci 14. století

• Asi 57% ve věku 20-60 let romské menšiny 
nepracuje

• Asi 30% lidí z této menšiny neumí číst a psát
a 4% z nich absolvovalo střední školu

• Tato menšina patří k nejproblematičtějším v 
České republice



Známý Rom:

Lucie bílá, zpěvačka
Zdeněk Godla, herec
Duo Aramis, hudební skupina



Vietnamská menšina

• Max. 1 % české populace (60 000- 100 000)

• Přišli na naše území v polovině 20. století

• Vietnamci vlastní tisíce malých obchodů s 
nižšími cenami, velkým množstvím zboží a 
dlouhou otevírací dobou

• Některé z obchodů jsou zde nelegální

• Vietnamské zločinecké skupiny kontrolovaly 
produkci pervitinu a marihuany v České 
republice



Známí Vietnamci:

Filip Nguyen, brankář
Monika leová, Česká Miss Earth
Do Thu Trang, blogger
Raego Kšandykid, zpěvák / herec
Thai Dai Van Nguyen, šachista



Slovenská menšina

• 1,5 % české populace (193 200)

• Nepřišli na naše území, někteří z nich 
zde zůstali po rozpadu Československa 
(1993)

• To je důvod, proč mluví velmi 
podobným jazykem jako my.

• Vypadají stejně jako my a nemají žádné 
specifické odlišnosti

•



Známí Slováci:

Andrej Babiš, bývalý premiér
Maroš Kramár, herec
David Hansko, fotbalista



Polská menšina

• 1,2 % české populace

• Po slovenské menšině jsou druhou 
největší menšinou v České republice

• Většina těchto lidí žije ve Slezsku (asi 
80 %)

• Ve Slezsku je několik škol pro polské 
děti



Známí „poláci“:

Ewa Farna, zpěvačka
Alojzy Martynek, vedoucí folklorního 
souboru



Ukrajinská menšina

• Asi 1,4 % české populace (152 699)

• Jsou 4. největší menšinou v České 
republice

• Jejich počet na našem území začal růst v 
90. letech – přicházeli kvůli práci.

• Pracovali například na stavbách.

• Asi třetina z nich žije v Praze.





Zaměstnaní cizinci podle státního občanství, ze dne 30.6. 2019

•Slovenská menšina •Ukrajinská menšina •Polská menšina •Rumunská menšina

•Bulharská menšina •Maďarská menšina •Ruská menšina •Vietnamská menšina

•Mongolská menšina •Německá menšina •Moldavská menšina •jiní



Konec

Děkuji vám všem za sledování!


