
Abstrakt 
Dne 22. prosince 1926 proběhla v Užhorodu na Podkarpatské Rusi slavnostní ceremonie při příležitosti 

otevření budovy „cikánské školy“. Čeští úředníci, kteří při této události promluvili, upozornili přítomné 

na pedagogický význam vybudované instituce a označili ji za ojedinělý a výjimečný „pokus“. Vytvoření 

speciální školy pro děti těch obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“, na území, jež bylo 

k Československu dodatečně připojeno po první světové válce a které v dobových představách 

ztělesňovalo specifické, „zaostalé“ území, upevňovalo legitimitu první republiky jako demokratického, 

pokrokového, moderního, liberálního státu náležícího k vyspělému a civilizovanému Západu. 

 O více než půl roku později, dne 14. července 1927, poslanci československého Národního 

shromáždění schválili zákon č. 117/1927 Sb. z. a n. o potulných cikánech. Vznik této legislativní normy 

souvisel s obrovským zájmem dobového tisku a veřejnosti o „cikány“, který podnítilo obvinění přibližně 

dvaceti „cikánů“ z východoslovenské obce Moldava nad Bodvou z velkého množství krádeží, loupeží a 

vražd. Oproti situaci těsně po skončení první světové války, kdy centrální československé úřady 

nevyhověly požadavkům lokálních státních úřadů na úpravu „cikánské otázky“, i v kontrastu k většině 

evropských států, v roce 1927 středo pravá vláda tzv. panské koalice připravila speciální zákon, jehož 

cílem bylo přivést „cikány“ pod zvýšený a neustálý policejní dohled a kontrolu. 

 Předmět této práce tvoří debaty o „cikánské otázce“, tvorba i uplatňování proticikánských 

opatření a v neposlední řadě i takové praxe státních orgánů, které měly sloužit k začlenění „cikánů“ do 

československé či české společnosti v době první a druhé republiky i v prvotní fázi Protektorátu Čechy 

a Morava. Cílem je rekonstruovat, jakým způsobem jednotlivé státní orgány – jak na centrální, tak 

hlavně na lokální úrovni – uplatňovaly nejen zákon z roku 1927, ale celý komplex opatření, který mířil 

na obyvatele označované jako „cikáni“. V předložené práci věnuji pozornost tomu, jakou roli při 

vymezování „cikánů“, resp. legislativní kategorie „potulných cikánů“, hrála kategorie „rasy“ a 

symbolické geografie Východu a Západu v rámci meziválečného Československa. Kromě toho sleduji 

také další ústřední kategorie a diskurzy, které v uplatňování proticikánských opatření či praxí asimilace 

„cikánů“ sehrály významnou úlohu, zejména kriminalita, fyzické odlišnosti, péče o mládež apod. 

 Předložená analýza přitom překračuje tradiční mezníky politických dějin. Zabývá se proměnami 

v kriminalizaci „cikánů“, případně i jejich asimilaci, v dlouhodobém časovém úseku a klade si obecnější 

otázky o historických kontinuitách a diskontinuitách či povaze jednotlivých politických režimů. 


